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Μ Ο ΣΚΟ ΒΗ  Ν. "Ολοι στά οδοφράγματα (ποίημα)
Μ Α ΡΜ Α ΡΙΝ Ο Υ Α. ’Απολογισμός (χρονικό)
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ΣΟ ΥΚ Α  Κ Ω ΣΤΑ  Τό έχτελεστιχό «πόιπασμα (διήγημα)
Σ Κ Μ Ε Ρ Τ Ζ 14Η  Β . Λαϊκό Δικσσιήριο (Λαδοτέμπερα)
Σ Ι& ΕΡΗ Σ Γ . Ό  Μάκης τοϋ 3ου λόχου (διήγημα)
Τ Ο Υ Φ Ε Ξ ΙΑ Ν  Γ Ρ .  Ε ργάτες (πίνακας)
ΧΑ Ν ΙΩ ΤΗ  ΒΑ Σ Σ Ο Υ . Μαδρίτη (ποίημα)
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γάρικα Γιάννη Β . Ίωαννίδη (ποίημα)
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« Ώ  γλυκύ μου έαρ», Κριτών ’Αθανασούλη— «Στ’ άν- 
χιβοίϊσμα τής Λογγιάς», Γιάννη Άγορινοΰ— «Σπονδή 
στόν άγ*»να τής Λευτεριάς», Μήτσου Τσιάμη.

Μ. Α ΙΤΩ Λ Ο Υ . « Ή  Μεγάλη Στρατιά», Γιώργη Ζάρκου— «Σελίδες 
Σκλαβιάς καί Λευτεριάς», Γιάγκου Πιερίδη.

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  Τ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ . Κίμων Σημερινός. «'Ενωμένοι Καλ
λιτέχνες»— Εισβολή». Θίασος «Αυλαία» Τρικυμία. 

Σημειώματα, ’Αλληλογραφία, Περιοδικά, Βιβλία κ.ά.
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Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΤΟ ΕΧΤΕΛΕΙΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Τον ΚΩΣΤΑ ΣΟΥΚΑ

Μεθαύριο θά κλείσει χρόνο; άπό τόν περσυνό Δε- 
•/.έμβρη καί τά συμβάντα του δρθωνονται μπροστά 
μα; μεγάλα κι’·ολοζώντανα.

Σ’ ενα χωριουδάκι κοντά στήν ’Αθήνα ζοΰσε δρ- 
φανεμένο κάποιο άγόρι, Τάσσο;, και δουλεμε παρα-; 
γυιο; στο μαραγκούδικο' ένο; κακοϋ αφεντικού.

Τό μαραγκούδικο βλέπει κατάντικρυ σ' ένα μεγά
λο περβόλι ποδχε χρόνια περιφρονημένε; τίς ταπει
νές του ρίζες. ’Αλλά οί λαχανίδες καί τά παραπού
λια του ήρθε καιρός πού είδανε μέρες δόςας και ζή- 
τησης.

Κόσμος φτωχός πήγαινε στόν περιβολάρη καί 
τοΰ κλαιγόντουσαν γιά μιά δκαοίτσα άπο τήν πρα-:γο
σινη περιουσία του.

Πήγε μιά φορά καί τόν παρακάλεσε κ ι’ ό Τάσ- 
σος. Εκείνος τουριξε μιά κακή ματιά καί καθώς τό 
πεινασμένο αγόρι κοντοσταθ*ηκε ο πέτρινος άνθρωπος 
σήκωσε τό ραβδί του καί τόν εδιωξε μέ£ βρυσιές και 
φοβέρες.

Μπορεί καί νά τούσπαζε τό κεφάλι μέ τό κοντό
ξυλο αλλά μπήκε στή μέση ή κόρη τοΰ περιβολάρη 
ή Μαρία καί πρόλαβε το κακό.

Μ’ αυτό τό επεισόδιο δσο κι’ άν βούρκωσε ό Τά
σος ώς τά κατάβαθα τής στερημένης του ζωής, το 
ενδιαφέρον δμως τής κοπέλας γεμίζει τώρα το νοϋ 
του μ’ ελπίδες καί γλυκαίνει τήν πικρή μοναξιά του. 
Γιατί πολύ καιρό παίδευε τό νοϋ του τούτη, ή Ιδια, 
ή Μαρία.

Πλανίζει ό Τάσσος τό σανίδι στό μαραγκούδικο. 
Τό ροκανίδι φεύγει καί ξετυλίγεται μαλακά σέ στρι
φτέ; κορδέλλες καί δαχτυλιδάκια. Στριφογυρίζουν τό 
ίδιο στό νοΟ του κι’ δλα τά περιστατικά μικρά γιά 
τούς άλλους κι’ ασήμαντα, πού σχετίζονται μέ τό κο
ρίτσι : ’Ήτανε μιά νύχτα τοΰ Άη-Γιάννη. Τ ’ αγόρια 
τή ; γειτονιά; κουβάλησαν παληοσάνιδα, μπουγαδοκό
φινα, δλα τ’ άπορρίματα τοΰ πλυσταριοΰ καί τού; 
βάλαν φωτιά. Ρίξανε χούφτε; τ’ αλάτια καί χοροπη
δούσαν οί πύρινε; γλωσσε; καί φεγγοβολούσαν στά
ΰψη·

Τρέχανε τά παλληκάρια πηδούσαν τή φωτιά καί 
καμάρωναν μέ τή δύναμή του; κι’ οί γειτονοποΰλε; 
μαζωμένε; στί; αυλόπορτες κυτά^ανε τών άγοριων 
τήν τόλμη καί τή σβελτοσύνη.

Ό  Τάσσος ήτανε ντροπαλό κι’ ακοινώνητο παιδί 
γι’ αύτό ξαφνιάστηκαν τ’ άλλα τ’ άγόρια νά τόν δού
νε νά πέρνει θέση κι’ αυτός γιά νά τρέξει νά πηδή-

ξει τή φωτιά.
Πιάσαν τίς κοροϊδίες' κάποιος παραμόνεψε νά τοΰ 

βάλει κωλοπόδι νά πέσει' ακούσε έναν άλλον πού 
σφύριζε δυνατά: «Γιά κύττα ρέ ό παραγυιό; τού 
Τάγλαρη, θέλει κι’ αΰτο; νά πηδήξει!».

Έ  βελονιά τόν τσίμπησε βαθειά στήν καρδιά και 
μιά στιγμή έκανε νά τραβηχτεί αλλά δέν παραμέρισε 
καθώ; είδε τά μάτια τή; Μαρία; στηλωμένα άπάνω 
έου. Δέν Εφυγε. Πήρε πάλι τή θέση τον. γιά νά πηδή- 
ξει με φόρα. Μιά στιγμή τόν είχε προλάβει ενα; πι
τσιρίκο; είχε πηδήξει άσκημα κι’ έπεσε σχεδόν με τά 
μούτρα στή φωτιά. Πίσω άπ' τ’ άγορι τη; είχε τρε- 
ξει φρενιασμένη καί φωνάζοντα; ή μητέρα του και 
πολέμαγε νά τοΰ σβύσει τά κόκκινα φεγγάρια τή; φω
τιά; άπό τά ροΰχα του.

Τοΰτο τό άτύχημα τοΰ κεντρισε πιο πολύ τή θέ
λησή του. Σάν φτερνιστήρια εννοιωσε τά βλέμματα 
τής Μαρία; καί τήν περιφρόνηση των ξένων άγοριών.

Δέ συλλογίστηκε άλλο καί χύνεται σάν τον άνεμο 
κατά πάνω στή φωτιά. Καλλύτερα νά καεί μέσα στις 
φλόγες παρά νά ντροπιαστεί χειρότερα.

Κι’ ό ίδιος, ύστερα,· δέν μποροΰσε νά πΐ7:έψει τό 
κατόρθωμά του. Ή φωτιά τήν ώρα πού πήδηςε ςεπερ- 
νοΰσε πολύ τό μπόϊ του δυο καί τρία κεφάλια ψηλο- 
τερά του.

’Αφού πήδηξε είχε σταθεί σαστισμένος στο γυριο 
του θαυμασμό καί στις ματιές τοΰ κοριτσιού. Η Μα
ρία τόν είχε πλησιάσει, τοΰ μίλησε μέ τ όνομά του, 
καί τοΰτο νό πλησίασμά της τόν αναστάτωσε ώς τά 
φυλλοκάρδια του.

Το πράμα θά προχωρούσε πιο πολύ άν ήτανε 0 
Τάσσος πιο τολμηρός δταν ή φωτιά χαμήλωσε αργό
τερα κι’ ή κοπέλλα γύρευε νά πηδήξει καί οιστα ,̂ε :

— Γιατί δέν πηδάς ; φοβάσαι; τή ρώτησε.
— Φοβάμαι μήν πιάσουν φωτιά τά ρούχα μου.
— Σήκωσέ τα, τής λέει τ’ αγόρι δίχως πονηριά.
Κυμάτισαν τά φουστάνια γύρω στά γόνατά της, 

καθώς τρέχοντα; πήδηξε μ’ ένα άσκημο σαλτάρισμά
ολο σπι-\ Γ > Λ 5 V Iκαι παραπατησε μεσα στ7; φωτιά κι αναψ 

θε; τό φουστάνι τη;, κι’ αύτή τρομαγμένη ξεφώνιζε, 
κ ι’ ό Τάσσο; πολεμούσε νά σβύσει τά κόκκινα αστερά
κια -άπ’ τάνασηκωμένα ώ ; απάνω φουσ:ανια τη;.

■— Μέ τούτο τό περιστατικό ήρθε πιο κοντά της, 
γρήγορα γίνηκε ένα μέ τήν τρομάρα της, οεθηκε μέ 
τού:/; τήν αναπάντεχη γυμνότητα τής στιγμής !

Καί τόσο μάλιστα πού δταν ύστερα τον καληνύ- 
χτησε δέ βρήκε τό θάρρο; νά στηλώσει τά μάτια του

Π ΟΡΕΙΑ» =
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άηά'Μ» στά δικά της.

Τούτα ώστόσο τά πάληά άπόμειναν οιχω: συνεχεία 
καί τώρα γεμίζουν πάλι τή ζωή του καί τ ’ άτολμο 
πάθο; του. Δυο μορφέ;, ή παληά τή; παιδούλα;, κι 
ή καινούργια μορφή, ετούτη; πού μπόδισε τον περι
βολάρη νά τόν χτυπήσει δένονταν στήν ίδια κλωστή, 
τού αξεδίψαστου πόνου. Δυναμώνουν πάλι τή δειλή 
του ελπίδα, καί σέ μιά στιγμή πού λείπει τό κακό ά- 
φεντικο τρέχει καί βγάζει ένα πελεκημένο ξύλο δπου 
πολύν καιρό σκαλίζει ολοένα μιά μορφή μ’ άλλοπαρ- 
μένα ξύλινα μάτια : Καθένας πού άγαπάει τί άλλο κά
νει παρά νά συντηρεί καί νά τρέφει μέ τό αίμα τής 
καρδιάς του ένα φάντασμα καί νά βάζει σ’ αΰτο τόν 
ήσκιο φιόγκους καί κορδέλλε; κ ι’ άλλα στολίσματα;

’Έβγαλε πάλι ό Τάσσο; άπ’ τόν κρυψώνα τ’ αγα
πημένο του ξύλο καί σκαλίζει πάλι τή μορφή τής κο
πέλας. Τοΰτο τ’ ομοίωμα τό ξύλινο κι άν δέ μοιάζει 
μέ τήν κόρη τοΰ περιβολάρη μοιάζει δμως τόσο πολύ 
μέ τή Μαρία τής ψυχής τού.

*  *

“Ομως £λα τούτα τά παιδικά χρί τ ’ άσήμαντα, γιά 
τούς άλλους, ήρθαν καί τά σάρωσαν οί μεγάλε; ώ ρ ε ;:

Ό  πόλεμος, ή σκλαβιά, ή πείνα. Κ ι’ ύστερα ή 
σάλπιγκα τή; λευτεριάς σήμανε τό εγερτήριο σ’ όλους 
τούς ζωντανούς.

Ό  Τάσσο; ένοιωσε σάν το πολεμικό άλογο τόν ά- 
ναβρασμο στο αίμα του. Έκρυψε το ξύλινο ξόανο σ 
ένα βαθύ κρυψώνα καί παίρνοντα; τό ντουφέκι ανέβηκε 
κι’ αύτό; στά βουνά.

Έ κ εΐ άπάνο) πήρε μέρο; σέ μάχε;. σ ενέδρες, ση
μάδεψε σκληρά καί κατάκαρδα τόν εχθρό, εκεί πού 
τόν λογάριαζε γι’ άνίκητον καί φοβερό, έφτασε νάπιά- 
σει κι’ αιχμαλώτους καί τού; είδε μπροστά του πα
νιασμένου; άπ’ τόν τρόμο καί νά τρεμουνε μέ τά χέ
ρια ψηλά σάν τί; γυναικούλε;.

Βεβαιιόθηκε πια γιά τή δύναμή του γίνηκε άντρας 
σέ λίγα χρόνια, και στό τέλος κατέβηκε στό χωριό του 
δταν φεύγανε οι Γερμανοί νά συναντήσει τό κορίτσι.

Τώρα ή Μαρία πού θάχε μάθει τά κατορθώματα 
του θά δεχότανε μέ περήφανεια τήν πρότασή του νά 
τήν πάρει γυναίκα του.

’Έφτασε στό χωριό ν.ι’ είδε φωτιές, χαλασμό καί 
πένθος.

Τούρθε απίστευτο πού τούλεγαν δτι άντρες καί γυ
ναίκες, συντοπίτες του, συντελέσανε κι’ αυτοί προδο
τικά κι’ άτιμα στόν όλεθρο τών αδερφών τους.

Κοντά στό ρημαγμένο μαραγκούδικο ενα μεγάλο 
ξύλινο παράπηγμα χρησίμεψε πολύν καιρό γιά στρα
τώνες τών Γερμανών. Έ κ εΐ μέσα είχαν σταθεί μέ τή 
στυγνή τους όψη, μέ τά κράνη τραβηγμένα στά ματό
φρυδά τους οί καταχτητές.

Τό σπίτι τής Μαρίας πιόπέρα.Τή γύρεψε αλλά δέ 
βρήκε ούτε τό κορίτσι, ούτε τούς δικούς της.

Ρώτησε τούς γείτονες και τού απάντησαν μέ κου
βέντες μπερδεμένες, πώς είχαν φύγει τήν οργή τού 
χωριού τους κι’ είχαν πάει σ’ άλλο γειτονικό χωριό.

Δέν ήθελε νά πιστέψει αύτό πού ξάστερα έβγαινε 
μεσ’ άπ’ τά μισόλογά τους. Ή  συφορά στήν αρχή 
τόν αποβλάκωσε. "Υστερα θέλησε να παίξει τό κρυ
φτούλι μέ τον εαυτό του κι’ αποφάσισε και πήγε στό

γειτονικό χωριό νά τή δεΐ καί ν’ ακούσει μια εεήγηση 
άπ’ τό στόσα της,

Τή συνάντησε μεθυσμένη να τραγουδάει μέ βρα
χνή φωνή στό μπράτσο ενός τσολιά, πού γι αυτόν 
λεγόντουσαν ένα σωρο φοβερες ιστορίες: Μπλόκα, 
•έχτελεσεις ήτανε έργο δικό του.

Τό αιμα τοΰ Τάσσου άναψε. Έκανε νά τραβήξει 
τό πιστόλι άπ’ τήν τσέπη του νά τούς άφίσει στον 
τόπο και τούς δυό, αλλά σύγκρατηθηκε.

*

Ή  Μοίρα τού φύλαξε τήν πιο απίθανη λύση. 
Ή ρ θ ε ό Δεκέμβρης κι’ δ αγέρας γέμισε βαρύς, 

λ άπ’ τό νόημα τών φοβερών ήμερων του.
Ή  νέμεση πήρε, ξομπλιάστρα, τούς δρόμους μ 

ένα δαυλί στό χέρι της. Πήρε τήν εντολή ο Ί  άσσος να 
γίνει δικαστής τής πομπεμένης τιμής τού χωριού του.

Δέν ενδιαφέρουν τήν ιστορία μας τά καθέκαστα, 
μέχρι τήν ώρα πού ή Μαρία βρέθηκε μπροστά στόν 
Τάσσο, κι’ αυτός επί κεφαλής τοΰν έχτελεστικοϋ απο
σπάσματος, μέ δυό ακόμη συντρόφους του.

ΕΤνε νύχτα μέ φεγγάρι σ’ ένα μεγάλο κάμπο κα
θώς στήσανε τή Μαρία μέ τήν πλάτη σ’ έναν τοίχο. _ 

Τέτοιο φεγγάρι και τέτοιο άλλοπαρμένο άπ’ τό 
φόβο, τ’ ονειρεύτηκε τό πρόσωπό της δταν κατέβαινε 
άπ’ τό βουνό νά τή γυρέψει γυναίκα του ;

Λόγια λύσσας και καταφρόνιας άντις γιά λόγια 
κι’ δρκους αγάπης είχε σχεδιάσει νά τής ξεστομίσει ;

Μέσα στό συφοριασμένο τό νοϋ του σάν αστρα
ψιά περνάει παράφορη εκείνη ή αλησμόνητη φωτιά 
τού Κλείδωνα. Σάν αιχμή σουβλίζει τήν καρδιά του 
ή θύμηση. Τέτοιο τόχε φανταστεί τό έξαλο πήδημά 
του ; Τότε τά χέρια της σφίγκανε ντροπαλά τό φόρε
μά της, τώρα ένας σίφουνας ξεσηκώνει τό νυφιάτικο 
φόρεμα καί χώθηκαν δαίμονες καί κραιπαλοΰν στ α- 
νέγγιχτο κορμί!

Τό μοραγκούδικο παρανάλωμα δλο μέσα στή φω- 
τιά. Μέσα στις φλόγες τής καταστροφής στάχτη κι 
αποκαΐδια ή πελεκημένη παιδιάτικη μορφή μέ τά ξύ
λινα εκστατικά της μάτια.

«Πόρνη πού πρόδωσες τ’ αδέρφια μας πού πρό- 
δωσες τή ζωή μου δλη» : Τέτοιο τό κατηγορητήριο πού 
σβούριζε στό νοϋ του νά τής πει αλλά καθώς είδε τή 
μαρμαρωμένη τρομάρα της έχασε κι’ αυτός τά λόγια 
του και κόλησε στό λυρύγγι ή φωνή του.

— Γεμίσατε! .
Καθώς ακούσε ξερό τό τρίξιμο τής σκανδάλης καί 

τίς τρεις μπούκες γυρισμένες άπάνω της πέφτει στά 
πόδια του ουρλιάζοντας.

— Τάσσο μου, ψέμματα, ψέμματα δλα.
Θά πάρεις τό κρίμα στό λαιμό σου !
— Είναι ψέμματα πώς είχες άγαπητικό το Φρίτς, 

τό Βόλφραμ τόν τσολιά; τής λέει ό δεύτερος τοΰ ί-  
ποσπάσματος.

—Ψέμματα είναι λόγια τών οχτρών μου.
— Ψέμματα πώς πρόδωσες και πήρες στό λαιμό 

σου τό Λεμονή, τό χασαπάκι. Και τό Μηλιώνη, τόν 
παπουτσή. Τό Μπερδούση τό μοναχοπαίδι τής χήρας 
τής ’Ασημίνας;...

Ή  τελευταία της στιγμή τής δίνει μιά τρελλή π< - 
ραφορά.

Σφαδάζοντας άπ5 τόν τρόμο αγκαλιάζει* τά γόνατα
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τοΰ μαραγκού, κάνει να πάρει, νά τραβήξει τό δπλο άπ  τό δισταχτικο 
τον χέρι :

— Σνχώ©α με Τάσο! Λυπήσου μ ε ! Συλλογίσου τήν άγάπη που 
μονχες. "Ολα τάξερα, τά είχα καταλάβει άπ’ τή· νύχτα τοΰ Κλείδωνα. 
Κ ι’ Sc μή μοΰ μίλησες ποτέ.

Τούτα έδώ τοΰ φάνηκαν άπίστευτα.
— Τάξερες δλα κάνει να ψυθιρίσει και κοντεύει ν’ άφίσει τ’ δπλο 

στά χέρια της.
—’Άντε νά τελειώνουμε. Κουβεντολόι θά πιάσουμε ρέ Τάσσο τοΰ 

φώναξε πέτρινος κι’ αδίσταχτος 6 Βάγκος, ό τρίτος τοΰ αποσπάσματος.
’Αμέσως τινάχτηκε ό Τάσσος, σήκωσε τό ντουφέκι ·του κι’ αντιλά

λησε ή ριπή.
'I I  σφαίρα του βούιξε και χώθηκε καυτερή μέσα στήν καρδιά τής 

γυναίκας. 'Ένα μικρό βογγητό πού χώθηκε κι’ αύτό, άλλη σφαίρα μέσα 
στο νοΰ του.

Στάθηκε ακίνητος άπό πάνω της νά τήν κυττάζει. Μιά θολούρα, 
μιά σκοτεινιά σκέπασε τά μάτια και τό νοΰ του και τ’ αυτιά του βούι
ζαν τά τελευταία της λόγια.

Βλέπει μπροστά του τήν ’ίδια φωτιά τοΰ Κλείδωνα, μεγάλη, πελώ- 
ρια πιά, πολλά μπόγια.υψος νά τόν ζώνει άπό παντοΰ καί δέν ξέρει, 
τό ϊδιο σάν τότες, άν θά μπορέσει νά τήν πηδήξει.

Άκουσε μακρυά τά σήματα τών συντρόφων του πού φεύγουν. Ό  
Βάγκος τόνε φώναξε καί τότε λές καί συνήρθε γυρίζει, κάνει μεταβολή, 
ξεκινάει πίσω τους δπως ενα κουρδισμένο αυτόματο.

Κ. Ζούχας

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜ ΑΤΑ

Στ άρματα πάλι ή Θρυλική ματωβαμμένη Γη 
Σ τέλνει σινιάλα όλόφλογα σ τ ’ άδάμαστα παιδιά της 
Κι’ υψώνει ή άνθρω ποθάλασσα μυριόστομη κ ρ α υ γ ή : 
χ’Αδέρψια στά  οδοφράγματα γιά τήν έλευτεριά  τ η ς ! »

Μ πράτσα κορμιά τεντώνονται κι’ ή χώρα αντιβουίζει 
Ά π  τόν κασμά καί τό μυστρί σέ κάθε της μεριά 
Ε ίν ’ ό λαός πού πολέμα καί τραγουδώ ντας χ τ ίζ ε ι:
« 'Εμπρός, δλοι σ τ ’ όδόφρα>μα γιά τήν έλ ευ τερ ιά !»

Κ λείσανε τά βιβλία τους >έροι σοφοί κι’ όδεύουν 
Νά βάλουν τό λιθάρι τους σ τ ’ όδόφραγμα κι’ αύτςί 
χέρια πού στίχους ξέρανε κι’ ιδέες νά σμιλεύουν 
Σμίξαν μέ τό ροζιάρικο χέρι τοΰ δουλευτή.

Π αρθένες κρινοδάχτυλες στιβάζουν τ ’ άγκονάρια
Μέ δωρική παλληκαριά κ ι’ άντρίκια μαστοριά
Κι’ ό ίδ ιος άχός ξεχύνετα ι άπ’ τών δουλευτώ ν τά σμάρια:
«Σηκώνουμε τ ’ όδόφραγμα γιά τήν έλευτερία .»

« Τ ίκ ι’ άν ουρλιάζουν μηχανές τοΰ ολέθρου άπάνωθέ μας 
Κι’ άν μάς χτυπούν άτσάλινα πουλιά μέ σαδισμό 
Κανόνια, τάνκς άν σπέρνουνε θάνατο γύρω θέ μας 
Έ μ ε ΐς  θά τόν ουντρίψ ουμε τόν άγριο φασισμό....

Γινήκαμε τής λευτεριά ς έργά τες καί μαστόροι 
Κι’ δλη ή 'Ε λ λ ά δ α  υψώθηκε τείχο ς τρανό, γρανίτινο 
Δέν θά περάσουν οί λευκοί καί μαύροι μισθοφόροι 
Γ ια τί τά στήθεια  ένός λαοΰ όδόφραγμα είναι πύρινο!»

20 Δεκέμβρη 1944
Ν. Μοσκόβης

• ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΑ  Α  
Θ Ε Μ Α Τ Α  V

•
— Μέ ποιό τρόπο μπορεί νά δη- 

μ ιουργηθεϊ πνευματική κίνηση 
σ τ ά  λα ϊκά  σ τ ρ ώ μ α τ α  ;

— Μόνο μέσα σ’ ενα λαϊκό πολίτευμα, 
σέ μια λαϊκή δημοκρατία μπορεί νά 6η- 
μιουργηθεϊ σοβαρή πνευματική κίνηση 
στά λαϊκά στρώματα. .Μέσα σ’ ενα τέ
τοιο πολίτευμα θ ’ αλλάξει ριζικά καί τό 
πνεϋμα τής πολιτείας, καί τό πνεύμα 
τών διανοουμένων, καί τό πνεϋμα τών 
τεχνιτών καί γενικά τών πνευματικών 
εργατών. Ά λλά κ’ οί ανάγκες καί τά αι
τήματα τοΰ λαοΰ γιά δλα του τά ζητή
ματα. υλικά καί πνευματικά. 0-ά γίνουν 
πιό έπιταχτικά καί θ ά  πραγματοποιη
θούν μέ τή δραστηριότητα τών ίδιων 
τών λαϊκών μαζών, πού θά πάρουν τήν 
εξουσία στά χέρια τους. ’Έ τσ ι θ ’ αλλά
ξει πρώτα ή παιδεία ολόκληρη καί θά  
γίνει πραγματικά λαϊκή παιδεία. Μαζί 
μ’ αυτί) 8 ’ αλλάξουν κι’ όλες οί άλλες 
μορφές πολιτιστικής καί πνευματικής 
καλλιέργιας. Θά οργανωθούν, μέ προ
σανατολισμό καί κέντρο τό λαό, τό θ έ 
ατρο (ενα άπ’ τά κυριιότερα όργανα πνευ 
ματικής καλλιέργειας τών μαζών) κι’ ό
λα τ’ άλλα φανερώματα τής τέχνης. Χ ρει
άζονται λαϊκές βιβλιοθήκες κι’ αναγνω
στήρια σ’ όλους τούς συνοικισμούς στις 
μεγάλες πολιτείες, σ’ όλες τίς κοινότη
τες, σ’ όλους τούς δήμους- θά οργανω
θούν άκόμα, κοντά σ’ αυτές, πολιτιστι
κές εστίες σ' όλα τά μικρά καί μεγάλα 
κέντρα, μέ λαϊκές θεατρικές σκηνές, μέ 
λαϊκούς θιάσους, μέ χορωδίες, μέ δια
λέξεις, μέ αναγνώσματα, απαγγελίες κτλ. 
ΙΤλατειά οργανωμένη καλλιέργεια τών 
μαζών, πλατειά καθημερινή επαφή τών 
πνευματικών ανθρώπων μέ τό λαό, πλα- 
τειά γνωριμία καί κατάχτηση, όχι μόνο 
τών υλικών, μά καί τών πνευματικών α
γαθών από τό λαό, είναι τά μόνα μέσα 
πού μπορούν νά δημιουργήσουν σοβαρή 
πνευματική κίνηση μέσα στό λαό καί νά 
τόν εξυψώσουν σ’ ένα υψηλό επίπεδο 
αισθητικού καί πνευματικού πολιτισμού:

— Ποιά ε ϊτ α ν ε  ή θέση τοΰ πνευ
ματικού ανθρώπου σ τό  Κίνη
μα 'Ε θ νική ς  Α ν τ ί σ τ α σ η ς ;

Οί πνευματικοί μας άνθρωποι στό 
κίνημα τής αντίστασης ήταν ούραγοί τοΰ 
λαοΰ. Καί δέν ξέρω ποιοι άπ’ τούς τε
χνίτες μας εννοιωσαν σ’ όλο της τό με
γαλείο τή μοναδική αύτή εποποιία τού 
λαοΰ μας. Ώ ς  τώρα δέν παρουσιάστη
κε στήν τέχνη μας τίποτε πού νά δείχνει 
πώς νοι οισαμε τί συνέβηκε.

"Ομως οί ψυχικές δυνάμεις τού λαοΰ 
μας ξεπετάχτηκαν μέ τόση λάμψη μέσα 
σ’ αυτά τά πέντε χρόνια τσΰ μαρτυρίου 
καί τής θυσίας, πού θά φωτίζουν καί 
θά εμπνέουν όλο μας τό μέλλον. Κι’ η 
τέχνη θά  άντλεΐ πάντα μέσα άπ’ τήν έ- 
ποποιΐα αύτή άφθονο ύλικό γιά κάθε 
ηρωική έκφραση τής ζωής.

Μ. Λ υγερής
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2 8  Η Ρ Ω Ε Σ  Π Ο Υ  Π Ε Σ Α Ν Ε  Γ Ι Α  ΤΗ  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ι Α
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

1 (). τοΰ Νοέμβρη. Τά Γερμανικά άρματα προχο>- 
ροΰνε σέ φάλαγγες στό δρόμο τοΰ Βολοκολάμσκ. Ε λ 
πίζουν νά συνεχίσουν τήν ορμή τους καί νά μπουν 
γρήγορα στή Μόσχα

Ή  316 μεραρχία πεζικού τούς έφραξε τό δρόμο. 
Ό  σύντροφος Στάλιν είχε δώσει διαταγή νά σταμα
τήσουν τους Γερμανούς μέκάθε θυσία.

Καί τότέ υψώθηκε μπροστά στούς χιτλερικούς τό 
άπόρθητο τείχος τής Σοβιετικής άμυνας.

Τό σύνταγμα Καπρόβ κρατούσε τήν άμυτική γραμ
μή στόν τομέα 251— χωριό Πετερίνογκαρ πιό πέρα 
άπ’ τό Ντουβοσέκοβο.

Στήν αριστερή πλευρά ή μονάδα τοΰ λοχία Ντομ- 
προμπαμπίνε κρατούσε τή σιδηροδρομική γραμμή. 
’ Εκείνη τή μέρα οί άνιχτευτές ξακρίβωσαν πώς οί 
Γερμανοί τοιμάζονται γιά μεγάλη επίθεση.

Είχαν συγκεντρό)σει στις τοποθεσίες εκείνες περι- 
σότερα άπό 80 άρματα, δυό μεραρχίες πεζικού 6 τη- 
λεβολοστοιχίες δλμων καί 4 πυροβολικού' Άκόμα εί
χαν πολλούς μυδραλιοβολητές καί μοτοσυκλετιστές. 
Κ ι’ έτσι κείνο τό πρωινό άρχισε ή μάχη.,.

"Ενας φασιστικός λόχος προχωρούσε καταπάνω 
στούς 28 ηρωες. Βάδιζε στήν αριστερή πλευρά τοΰ 
συντάγματος καί δέν πίστευε νά συναντήσει σοβαρή 
αντίσταση. Οί δικοί μας άφωνοι παρακολουθούσαν 
τόν εχθρό πού δλο καί πλησίαζε. Ό  λοξίας Ντομπρο- 
μπαμπίν είχε μοιράσει καλά τούς στόχους. Οί Γερμα
νοί πού βάδιζαν κορδωμένοι σά νά πήγαιναν σέ πε
ρίπατο είχαν φτάσει 150 μέτρα άπ’ τό χαράκωμα. 'Ο 
λόγυρα ’κείνες τίς στιγμές απλώνονταν μιά νεκρική 
σιωπή. Μιά μεγάλη μιά παράξενη σιωπή...

Σέ μιά στιγμή άπ’ αυτές ό λοχίας έβαλε τά δυό 
του δάχτυλα στό στόμα καί ξαφνικά έσπασε τή σιωπή 
ένα χαρούμενο Ρωσσικό σφύριγμα.

Ή ταν τόσο ξαφνικό πού οί μυδραλιοβολητές στα
μάτησαν απότομα. Τά δικά μας δπλα τότε άρχισαν νά 
ρίχνουν. 'I I  φωτιά τοιις άνοιξε γρήγορα ρήγμα στις 
φασιστικές γραμμές...

Ή  έπίίΐεση απωΟήθηκε-, Περισότεραάπ 70 εχθρι
κά κορμιά σκέπασαν τό χαηια, λίγο πιό πέρα άπ’ τό 
χαράκωμα  ̂ Οί άνθρωποι μας μέ κουρασμένα καί κα- 
ΐάμαυρα απ’ τό μπαρούτι πρόσωπα έδειχναν τή

χαρά τους γιά τήν αντίσταση πού κέρδισαν. Ή  χαρά 
τους δμως αύτή δέ βάσταξε γιά πολύ γιατί σέ λίγο 
φάνηκαν 20 βαρειά άρματα νά βαδίζουν καί νά σέρ
νονται σάν’ υπερφυσικά τέρατα πρός τά χαρακώματα 
τών 28 πολεμιστών μας. Στό χαράκωμα τά βλέμματα 
διασταυρώνονται. Ή  μάχη ήταν φανερό πώς θαταν 
άνιση τώρα. Ξαφνικά άκοΰν μιά γνωστή φωνή νά 
τούς καλει.

— Καλημέρα παλληκάρια !
Είναι ό πολιτικός καθοδηγητής τοΰ λόχου Κλότ- 

σκωβ πού πηδά κείνη τήν ώρα μέσα στό χαράκωμα. 
Ό  Κλότσκωβ ήταν γνωστός σ’ δλο τό σύνταγμα μέ 
τό όνομα Λιέβ. Τό όνομα αύτό τοΰ τδχε δώσει ό Ου
κρανός Μπονταρένκο, πού μας έλεγε:

— Ό  πολιτικός μας καθοδηγητής δουλεύει χωρίς 
καθόλου νά ξεκουράζεται. Στά Ουκρανικά εμείς τό 
εργάζεται τό λέμε «Διέβ».

— Πότε κοιμόνταν ό Κλότσκωβ; Κανείς δέν μπο
ρούσε νά πει, Τόν έβλεπες πάντα νά πηγαίνει καί, νά 
έρχεται. Ή ταν ακούραστος πάντα. "Ολοι οί άντρες 
τόν αγαπούσαν σάν πατέρα καί σά μεγαλύτερο αδερφό.

Ή  λέξη «Λιέβ» τού Μπονταρένκο έγινε γνωστή 
σ’ δλο τό λόχο καί σ’ ολόκληρο τό σύνταγμα^·Κλότ
σκωβ ήταν τό επίσημο δνομά του. Ομως άπ τον 
συνταγματάρχη μέχρι τό στρατιώτη, δλοι τόν φώνα
ζαν Λιέβ.

Γ() Κλότσκωβ πρώτος κατάλαβε τήν κατεύθυνση 
πού πήραν τ άρματα κι’ έτρεξε πρός τό χαράκωμα.

— Λοιπόν φίλοι μου τί λέτε ; Είκοσι άρματα—  
Λεν είναι πολλά. Λιγώτεραάπό ενα γιά τόν καθ’ ένα. 
Έ ν α  χαμόγελο πέρασε στά πρόσωπα όλων. 'Ο Κλότ
σκωβ πού ήξερε τί περίμενε αυτόν καί τούς συντρό
φους του άστειεύονταν. Καθώς έβλεπε νά προσηλώ
νονται ’πάνω του τά έπιδοκιμαστικά βλέμματα σκέ
φτονταν : — «Θά κρατήσουν άραγε ως τόν τελευταίο». 
Τούς είχε δλους μπροστά του. Όλους αυτούς πού 
ήλθε νά μοιράσει μαζί τους τό θάνατο καί τή δόςα...

Πρέπει ολόκληρος ό στρατός νά μάθει τά ονόματα 
τους. Νά μάθει ακόμα πώς άνάμεσα τους υπήρχε κι 
ένας άλλος.'Ένας εικοστός ένατος. Μοναχά αύτός άπ’ 
δλους σήκωσε τά χέρια τοτ1 δταν δ Γερμανός δεκα
νέας φώναξε νά παραδοθούν πάνω άπ’ τό άρμα τον 
πούχε φτάσει μέχρι τό χαράκωμα. Ετρεμε ο άθλιος
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γεμάτος δονλικότητα και δείλια.
—"Ατιμε, μπροστά σέ ποιους γονατίζεις; Και 

σύγχρονα μέ τά λόγια αυτά χωρίς καμμιά διαταγή 
πολλοί άντρες πυροβόλησαν τόν προδότη.

Ή  μάχη κράτησε περισσότερο από τέσσερες ώρες. 
Ό  θωρακισμένος ογκος τών χιτλερικών δέν μπόρεσε 
νά διασπάσει τήν αμυντική γραμμή τής φρουράς. Τά 
αντιαρματικά όπλα έθεταν «εκτός μάχης» τις εχθρι
κές μηχανές ή τις έκαιγαν μέ μποτίλιες. Δεκατέσσερα 
τάκνς είχαν κι’ όλας αχρηστευθεΐ πάνω στή μάχη. Ό  
λοχιας Ντομπρομπαμπίν μα_ί μέ το Σεμιακιν είχαν 
σκοτωθεί.

Στό οχυρό πού σκ?παζε τό βάθος τοΰ χαρακώμα
τος ό Πετρένκο έχανε καί τήν τελευταία σταγόνα άπ5 
τις πληγές του. Ο Κονκιν ο Σαντριν, ο Τιμοφιεβ 
και ό Τρρφίμοβ ήταν νεκροί... Και νά τώρα πάλι α
νάμεσα άπ’ τή βραδυνη ομίχλη ενα δεύτερο τμήμα 
αρμάτων που προχωρεί. Ο Κλότσκωβ μέτρησε τριαν- 
τα. Πολλά άπ’ αυτά που ήταν βαρειά κατευθύνονταν 
πρός τό χαράκωμά ποΰ κρατο,ΰσαν τά παλληκάρια μας.

— Ένδοξε Διέβ, γελοιόσουν !
"Ελεγες πώς καί}’ ένας θάχε λιγότερο  ̂άπό̂  ενα 

τάνκς νά πολεμήσει. Τώρα γίναν πιο πολλά κι απο 
δυό γιά κάθε πολεμιστή. Ό  Κλότσκωβ κοίταξε τους 
συντρόφους του μέ μάτια κόκκινα απ’ τήν τ'περεν- 
ταση, και τους είπε.

Τριάντα άκόμα τάνκς σύντροφοι. Εφτασε η ατι-

ΛΑΔΟΤΕΜΠΕΡΑ

Λαϊκό Δι/ασιήριο Βάλιο Σεμερτζίδη
(’Απ’ τού; πίνακες ποΰ έξετεθ-ηκαν ατό  Λονδίνο)

γμή νά πεθάνουμε δλοι μας. Ή  Ρωσία είναι μεγάλη 
μά δέν υπάρχει τόπος γιά υποχώρηση. Ή  Μόσχα εί
ναι πίσω μας! *

Τά άρματα σέρνονταν πρός τό χαράκωμα. Ο 
Μπονταρένκο, πληγωμένος βαρειά έσκυψε πρός τόν 
Κλότσκωβ. τόν έσφιξε στό γερό του,μπράτσο καί τοΰ 
είπε : — "Ας φιληθούμε Διέβ! Ό λοι μέσα m o χαρά
κωμα  φιλήθηκαν. Κρέμασαν κατόπιν τά δπλα τους 
στούς ώμους κι’ ετοίμασαν τίς χειροβομβίδες. Τά άρ
ματα όλο καί πλησίαζαν. Έφταναν στό χαράκωμα. 
Κείνη τή στιγμή μιά χούφτα άπό ατρόμητους ήρωες 
ορθώθηκαν καί πρόταξαν τά στήθεια τους.^

Μισή ώρα αργότερα σώθηκαν τά πολεμοφόδιά 
τους. Ό  ένας κατόπιν τοΰ άλλου έβγαινε «εκτός μά
χης». Ό  Μοσκολάνκο χάθηκε κάτω άπό ένα τάνκς 
πολεμώντας το μέ τά χέρια γυμνά. Ο Κουί,εμαρκένοβ 
έπεσε νεκρός μέ τά χέρια σταυρωμένα στό στήθος 
καθώς βάδιζε κατ’ επάνω στό κανόνι ένός μυδραλιο
βόλου. Καμμιά δεκαριά άρματα καίονταν.

Ό  Κλότσκωβ έσφιγγε κοντά του τό τελευταίο πα- 
κέττο μέ τις χειροβομβίδες. Σέ μιά στιγμή μόλις άν- 
τίκρΰσε τό τάνκς νά τσακίζει τόν Μπεζρόντι, ρίχνει 
κα'ι τό καταστρέφει. Πέφτει δμως κι’ αυτός κατατρυ- 
πημένος άπ’ τις σφαίρες. ,

Ό  Κλότσκωβ σκοτώθηκε. Ό χ ι άναπνεει ακόμα. 
Κοντά του βρίσκεται πληγωμένος κι’ ετοιμοθάνατες 
μέ τό κεφάλι κοντά στό κεφάλι του ό Νοταρόβ. Γά 
άρματα τοΰ έχθροΰ περνούν δίπλα τους μουγκόιζον- 
οας. Ό  Κλότσκωβ λέει στό. σύντροφό του ψιθυριστά : 

— Πεθαίνουμε αδερφέ... Μιά μέρα θά μάς θυμη
θούν... "Αν ζήσεις σύντροφε, πες στούς δικούς μας... 
Δέν μπόρεσε νά τελειώσει. Ό  πολίτικος καθοδηγητης 
Κλότσκωβ δέν υπήρχε πιά...

Ό λα τούτα τά διηγήθηκε 6 Νοταρόβ, στό νεκρικό 
του κρεββάτι, πού κατόρθωσε ύστερα άπό'πολύωρη 
περιπλάνηση νά φτάσει ’κείνη τή νύχτα στό δάσος 
δπου και συνάντησε τούς ανιχνευτές μας. Πριν πεθά- 
νει ό τελευταίος άπό τούς 28 ήρωες τής μεραρχίας 
Πάμφίλοβ, μάς μετέδωσε τόν τελευταίο πόθο τους. 
Κι’ ό λαός κατάλαβε μέ τό έμφυτο τή βαθειά έννοια 
αυτού τού πόθου τότε πού άκόμα δέν ξέραμε τι έγινε 
στόν άποσυνθετικό σταθμότοΰ Ντουμπτοσέκοβο.

Ξέρουμε τώρα τΐ ήθελε νά μάς πει ό Κλότσκωβ 
τήν ώρα πού ό θάνατος τού σφαλούσε άγρια τό στόμα 
γιά πάντα. Τή σκέψη του εκείνη συνεχίζοντας ο λαός 
ειπε άντι γι’ αυτόν :

— «Δώσαμε τή ζωή μας στήν πατρίδα. Μήν κλαΐτε 
τ’ άψυχα σώματά μας. Σφίξτε τά δόντια. Ναστε στα
θεροί. Ξέραμε γιατί πηγαίναμε στό θάνατο. Ξεπληρώ
σαμε τό καθήκον μας σά στρατιώτες. Φράξαμε τό 
δρόμο στόν οχτρό. Πολεμεΐστε τούς φασίστες κα'ι μήν 
ξεχνάτε τό σύνθημα: Νίκη ή Θάνατος!

Δέν έχετε νά διαλέξετε περσότερο άπό μάς. Ξέραμε 
νά πεθάνουμε και νικήσαμε..»

Αύτό τό άγγελμα κάθε πολεμιστής τοΰ κόκκινου 
στρατού τόχει χαραγμένο στήν καρδιά του. Ό  ήλιος 
τής νίκης λάμπει στις σημαίες του μέ μιά λάμψει ά 
διάκοπη. Ό  εχθρός υποχωρεί μπροστά στ αδέρφια 
τών ήράιων τής μεραρχίας Παμφίλοβ.

Ή ταν ένα ήσυχο και παγωμένο πρωϊνό. Γ() στρα
τός ιι-ας είχε ίαναπάρει το Ντουμποσεκόβο καί πήγαμε 
στόν τόπο τής θρυλικής μάχης πού είχαν δώσει οι 28

ήοωες τή; φρουράς. Ολη τή νύχτα είχε λυσσάξει ή 
κακοκαιρία καί βαδίζαμε τώρα πάνω σ’ απάτητο χιό
νι. Μπροστά πήγαιναν οί σκαπανείς.

— Έ δ ώ  είναι είπε ό λοχαγός Κουντίλοβιτς. Τό 
χιόνι Απλώνονταν ολόγυρα σ’, ενα κατάσπρο στρώμα.

’Αριστερά πίσω άπό μερικά δέντρα προχωρούσε 
ή σιδηροδρομική γραμμή. Δεξιά ύψώνοντα μερικά 
μοναχικά έλατα. Τίποτα δέ θύμιζε τά γεγονότα πού 
ξετυλίχτηκαν έδώ. .Χρησιμοποιήσαμε τά φτυάρια μας. 
"Ενα λεπτό, ένα άλλο, άκόμα ένα και τό πεδίο τής 
μάχης ξαναφαίνεται. "Ενα άπόκομα τοΰ φράγματος ή 
γωνιά ένός καταφυγίου. 'Π  άξίνα σκούντησε σέ κάνι 
μεταλλικά. Νά μιά κάσκα. Έ ν α  μαχαίρι. Σκάβαμε 
πάντα κατεβαίνοντας μέσα στή γή. Γιά δεύτερη φορά 
σχεδιάζεται στό μέρος αύτό ένα χαράκωμα. Οι όγκοι 
τοϋ χιονιού γίναν κιτρινωποί. Βλέπω αίμα στά κρύ
σταλλα τού πάγου, σάν ΐτέ φλέβες γεμάτες άπό πολύ
τιμο υγρό. Είναι τώρα παντού τό ιερό αίμα κείνων 
πού πέσαν έδώ στό βάθος τού καταφυγίου, σέ μιά 
μάσκα άσφυξιογόνου, σέ μιά τέντα καταφυγίου, στό 
χιόνι ολόγυρα.

— "Ενα σώμα φάνηκε, τά πόδια πρώτα, τό κορμί 
κατόπι. Ό  κομισάριος τής μεραρχίας Έγκοράιβ, ό 
συνταγματάρχης Καπρώβ ό αρχηγός τοϋ πολιτικού 
τμήματος τής μεραρχίας κι’ ό λοχαγός Κοντίλοβιτς, 
τό σιμώνουν μέ προφύλαξη. Τό κεφάλι είναι τσακι
σμένο. ’Αδύνατο νά πιστοποιήσουν ποιός είναι. Μή
πως είναι ό Κριούτσκωβ μέ τό ήσυχο κΓ αυστηρό πρό- 
0(0.το,; "Η ό Έσιμπουλάτωβ ; Ή  άκόμα δ χαρούμε-* 
μένος λοχίας Ντομπρομπαμπίν; Ό  Κλότσκωβ δέν 
είναι. Οι κάτοικοι τής περιοχής πού γνιόριζαν καλά 
τόν όρμτ^ικό πολιτικό καθοδηγητή σήκωσαν τό σώμα 
του κρυφά άπ’ τούς Γερμανούς καί τό έθαψαν.

’Αποθέσαμε τό πτώμα στή γ ή ς.’Αναποδογυρίσαμε 
τίς τσέπες τής χλαίνης του, τού χιτωνίου του και τοΰ 
παντελονιού του. Κανένα χαρτί. Οί Γερμανοί τά πή- 
ράν. Δίπλα, μές στό χαράκωμα δέ βρήκανε παρά ένα 
σημειωματάριο. Δέν διατηρούσε παρά τόν άριθμό τοΰ 
δπλου: 21789. Δέ θά τόν ξεχάσουμε γιατί αύτό τό 
δπλο έριχνε χωρίς νά άστοχίσει.

Μπροστά στό βουναλάκι, σ’ ένα νωπό τάφο, στά
θηκε ακίνητο τό άπόσπασμα τών νεαρών στρατιωτών 
τής φρουράς, τής μεραχίας Παμφίλωβ. Πολλές φορές 
τούς διηγήθηκαν τό κατόρθωμα τών 28 ηρώων. Τώρα 
είδαν έναν άπ’ αυτούς.

Στάθηκαν μές τή σιωπή καί τό πένθος. Κ Γ ανά
μεσα σ’ αύτά τά γυμνά κεφάλια είδα καί τ’ άσπρα 
μαλλιά τοΰ συνταγματάρχη Καπρώβ, τοϋ γέρου πο
λεμιστή πού στέκονταν μπρος στ’ αετόπουλα, σ’ αύτά 
πού θά γίνονταν αύριο οί άητοι στή μάχη. Ό  πολι
τικός άρχηγός τής μεραρχίας προφέρει μερικές λέξεις 
γεμάτες συγκίνηση : «Ποτέ δέ θά ξεχάσουμε τόν δρκο 
πού δώσατε πεθαίνοντας. ’Ακούσαμε .τίς φωνές σας. 
Θά κάνουμε τό παν γιά νά φτάσουμε τό ύψος τής 
ανδρείας σας καί τών αρετών σας».

Οί ήρωες τής μεραρχίας Παμφίλωβ είναι τόσο 
ζωντανοί μέσα στή σκέψη μας ώστε νομίζουμε κάθε 
στιγμή πώς θά τούς δούμε νά βγαίνουν ξαφνικά άπ 
τούς τάφους των, ολόλαμπροι άπό δόξα, γιά νά όρμή- 
σουν έκεΐ μπροστά πού κάνουν έφοδο τά συντάγμα- 
τά μας...
(Μετάφραση άπ’ τά  γαλλικά)

Μ αρίας Ανδρουλιδάκη

ΕΠΙΚΟΛΥΡΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ

Ο "ΑΝΤΙΘΕΟΣ,,
•

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ
■ (στρ. 19 — 23)

Ξύπνα, Βάρδε, καί πάρε τήν πένα ! 
Ξαναζούν στήν πολύπαθη Ε λ λ ά δ α  
Μ ε σ ο λ ό β ια  καί Κιούγγια κι’ Ά ρ κ ά δ ια ! 
Δ έ ς : οί έλεύ θερο , >ίναμε σκλάβοι- 
ποιω ν; τών σκλάβω ν!... Τ ρα γούδησε πάλι 
τό τρανό μας αύτό Μ εσολόγγι!
Κουβαλαμ’ άλυσίδες καί μπάλες.
Πολικοί μας παγώνουν χειμώ νες. 
Μ εσονύχτια μας ζώνουν τά στήθια.
Λάμια ή πείνα μάς γλύφει τά σπλάχνα.
Μέ πυρσούς μάς γυρεύουν ’ Ιούδες.
Μέ τό χάρο κοιμούμαστ’ άντάμα.
Μ’ άν ή πείνα κι’ ό βρόγχος μάς πνίγουν, 
κι’ άν σκιές τή σκιά μας θωροΰμε, 
μή δυνάστης καί Γού σης σιμώνη, 
πάντ' ά δεύλω τη μέν’ ή ψυχή μ α ς; 
άλλοι τρέψουμε μ σος στά στήθια 
κι’ άλλοι άντάρτη ντουφέκι κρατάμε.
Προδρομένοι Σαμψών άπό κάποιες 
Δ αλιδές στούς κακούς Φ ιλισταίους 
καί δεμένοι γερά στίς κολώνες 
τοΰ ναού τών πατέρων γιά χλεύη, 
μέ τό τράνταγμα στύλων καί στέγης 
συνοδούς τούς τραβάμε στόν
Μπρος στό μάγο κουτί τής Πανδώρας 
μέ λαχτάρα καί φόβο τή νύχτα 
τή λαλιά τής ελπίδας γροικάμε, 
πού ώς κανάρι κλεισμένο σέ τέλια  
τό Μ αγιάπριλο ψάλλει, πού φτάνει 
άπό αιθέρες, άκρόγιαλα , στέππες.

ΤΡΙΤΗ ΠΤΥΧΗ
(σ τρ . 5 — 7)

Δέος βαθύ στήν καρδιά μας περνά, 
τό χρέος βαραίνει τούς ώμους, τή σκέψη, 
κ’ εϊμ α σ τ’ έμ εϊς  τά κλαδιά τά στερνά 
τοΰ δέντρου, πού τδχουν κλαδέψει.
ΤΩ  Κύριε, τά κλώ νια,πού άνέμοι τά δέρνουν, 
όλόκαρπα κάμε μιά μέρα νά γέρνουν.
Κάμε τών1 τόσων ψυχών ό χαμός
νά θρέψη τήν κάθε ψυχή καί τό σώμα'
ναναι κομμένων κλαδιών ό χυμός,
πού στά ζει στοΰ δέντρου τό χώμα
καί πάλι άπ’ τις ρίζες, σ τή ς> ή ς τά  σκοτάδια
ρουφιέται, τ' άκέρια νά θρέψη άκροκλάδια.
"Ημερη κάμε νά ·>ίν.’ ή ψυχή, 
άνήμπορη δίχως άγάπη νά ζή σ ει- 
ναν' ήλιοτρόπι μέσ ' σ ’ ήλιου βροχή, 
πού γέρνει θλιμμένο τή δύση.
Μέ κόμπους δροσούλας ή νύχτα τό τρέφει, 
μά  έκεΐνο στή φλόγα τά πέταλα  στρέφει. 

( 'Α νέκδοτο  άπόσπασμα)
Γερ. Π . Ά μπάτης

=  «ΠΟΡΕΙΑ»



Π  E I P A  I Κ  A Μ Α Δ Ρ Ι Τ Η
Θ Ε Μ Α Τ Α

— Ποια πρέπει νάναι ή θέση τών 
πνευματικών άν&ρώπων τοϋ Π ει
ραιά μπροσίά στά προβλήματα τής 
πόλης τους ;

Μά μοΰ φ ιίνεταιπώς σάν πρω
ταρχικό καθήκο πού μπαίνει στους 
πνευματικούς ανθρώπους τοΰ Πει
ραιά είνα ι: ή πλέρια σύλληψη,
καταννόηση καί προσαρμογή στό 
πνεύμα, πού κυριαρχεί σ’ ολάκερη 
τήν Ευρώ τη.

"Οταν αύτό γίνει μπορετό τότε 
θά είναι εύ/.ολο νά πλησιάσουμε 
τήν ψυχή τοΰ εργαζόμενου Π ει
ραιώτη. Σήμερα ή καρδιά του ε ί 
ναι κλεισμένη, αλλά είναι ώριμος 
γιά μιά καινούργια ζωή, μιά ζωή 
πού θά τοΰ εξασφαλίζει μιά διαρ 
κή πνευματική άνάταση, γιά τήν 
ολοκλήρωση τοΰ προορισμού του 
στήν κοινωνία.

’Ίσ ω ς ίσαμε σ,ήμερα νά έγιναν 
άξιέπ ανες προσπάθειες, αλλά στή 
νέα γενιά τών πνευματικών αν
θρώπων τής πόλης μας τά κα θή
κοντα καί οί ευθύνες είναι τερά
στιες. Ό  χρόνος καί μιά τίμια αυ
τοκριτική θά μάς δείξει άν φα
νούμε άξιοι τής πρώτης προλετα
ριακή; πόλης τής Ελλάδας. Αν 
σταθούμε άξιοι τών αγώνων τοΰ 
λαού της.

Ίωοήφ Ιηφαλάκης

ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΠΡΟΤΥΠΟ

Στόν Πειραιά βγαίνει μιά βδο
μαδιάτικη Εργατική ’Εφημερίδα 
πρότυπο Τύπου στόν εκπολιτι
στικό της ρόλο. Κοντά στή κα θα 
ρά δημοσιογραφική της ύλη, έχει 
στήλες αφιερωμένες στά πνευμα
τικά ενδιαφέροντα, σίτ αισθητικά 
θέματα.Άκόμα δημοσιεύει καί πί
νακες πού δείχνουν τήν δουλειά 
τών Πειραιιοτών ζωγράφων. Τό 
γεγονός δτι ή Εφημερίδα αύτή— 
ό «Πρωτεργάτης»— κυκλοφορεί 
πλατειά μέσα στούς εργάτες καί 
εργάτριες δείχνει πόση σημασία 
μπορεί νάχουν τέτοια ό'ργανα σιό 
άνέβασμα τής στάθμης τού λαοΰ.

"Οταν έμ α θε ό Ντιρούτι πώς τοΟ Φράνκο τα σκυλλιά 
τή Μαδρίτη 0ά ρημάξουν μέ μπαρούτι καί φωτιά

'Α π’ τή Βαρκελόνα πέρα, σάν τή σφαίρα ξεκινά, 
δρη παίρνει καί λαγκάδια  καί ποτάμια Ισπ α ν ικά .

Ξεκινά μέ τά γενναία  παλληκάρια του γοργά 
πουχουν σίδερο τά χέρια κι’ άτσαλένια τήν καρδιά

’Κεΐ πού τρέχει ό Μ ανθανάρες τά θολά του τά νερά 
πού βαφήκαν μέ τό αίμα τών συντρόφων,— συφορά,

Έ κ ε ΐ  στέκετα ι καί ρίχνει μές στή μάχη μιά ματιά.

Μαΰρα κύματα χυμοΰνε, μελαψοί Μαροκινοί, 
αίμοβόροι, πληρωμένοι, μέ τοΰ Φράν; ο τή β:>υλή

Νά κουρσέψουν τή Μαδρίτη καί νά πάρουν τά κλειδιά 
καί νά δέσουν μ’ άλυσσίδες τοΰ λαοΰ τή λευτεριά.

"Οπως δλαι οι άντιφασίστες άπ’ τόν κόσμο εθελο ντές,
Τή Μαδρίτη δέ θ ’ άφηναν νά τήν πάρουνε ποτές,

νά μιάνουν, ν’ άτιμάσουν τά λυσσάρικα σκυλλιά, 
σάν λιοντάρι μες στή μάχη κι’ ό Ναρούτι πολεμά.

Καί σκοτώνουν τόν Ντιρούτι μέ μιά μπάλα στήν καρδιά.

'Η Μαδρίτη τονέ κλαίει δλη νύχτα, τήν αύγή, 
στήν πατρίδα του τόν στέλνει μέ μιά σύντομη γραφή.

«’Αδερφή μου Βαρκελόνα τοΰτο τ' άξιο σου παιδί, 
σοΰ τό στέλνω  σκοτωμένο νά τό θάψης μέ τιμή.

*
Έ σ κ ο τώ θη κ ε σάν ήρωας μέ μιά μπάλα στήν καρδιά 
τούς φ ασίστες πολεμώ ντας στό κατώφλι μου μ π ρ ο σ τά ! >.

( Ανέκδοτο) ’Α θήνα 1ί*38
Βάοος Χανιωτης

ΜΙΛΟΣ ΧΩΡ

Οί Π Α ΡΑ ΓΓΕΛ ΙΕΣ
Νά Θυμάσαι δλα έκεϊνα πού σοΰ είπα,
Μήν αμελήσεις νά τόν συναντήσεις 
πριν μ π είτε στή μάχη. Ρώ τησέ τον 
τί σκέφ τεται. ”Αν μέ Θυμάται...

"Ε χ ει £να >υιό μοζί μου. Κι’ έχει άκόμα 
έ'να σπιτάκι. "Ενα περβόλι μέ δέντρα.
Μιά κοκκινομάλλη κατσίκα. Σκέψου άδερφέ μου 
πώς( τόν άγαπώ. Κανένας δέν Θά τό πιστέψει.

Ο υτε καί σύ. Κρυφά άπό δλους τό κρατούσαμε,
Τά βράδυα κάτω στό ποτάμι. Δέν μοΰδωκε 
καμμιάν υπόσχεση. Ή τα ν  μονάχα ώραΐος 
ω ραίος καί παλληκάρι. Συχώ ρα με.

Μά τώρα πριν ά ρχίστε τήν άμάχη 
δώστου τό χέρι. Καί βλέποντάς τον στά  μάτια 
Π έστου πώς σοΰγραψα. Ρώ τησέ τον άκόμα 
τί σκέφτεται. Κι’ αν μέ Θυμάται...
Μ ϊτά φ ρ α ο η  ά π ’ τ ά  Β ο υ λ γ α ρ ικ ά

Γιάννης Β. Ίο α ν ν ίδ η ς

ΠΟΡΕΙΑ»

ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Έ ν α  καλοκαιριάτικο μεσημέρι, σύρθηκα στήν ά

κρη τής πόλης καί ξάπλωσα πάνω στά χόρτα ενός 
λειβαδιού κάτω απ’ τις ψηλές λεύκες. Γύριζα ένα ο
λόκληρο πρωινό στούς δρόμους μπαινοβγαίνοντας σέ 
διάφορες πόρτες γυρεύοντας νά βθ;ΰ δουλειά κάπου 
μικρουπάλληλος, μά παντού μοΰ δίνανε ^σχεδόν τήν 
ίδια απάντηση.

Τώρα με τή ζέστη οί δουλειές λιγοστεύουν.Ό 
κόσμος φεύγει και παραθερίζει στά βουνά.

Κ ι' δμως, έπέμενα ώς αργά νομίζοντας πώς θά 
κατανικούσα τήν αδιαφορία δλων αυτών τών ανθρώ
πων κάνοντας τους νά νοιώσουν την ανάγκη μου. 
Ό σπου στό τέλος αϊστάνθηκα την επιθυμία νά πέσω 
κάπου άπ’ τήν κούραση, έκεΐ κατάχαμα, σέ κάποιο 
δρόμο, μά διατηρώντας κάποια αξιοπρέπεια παρ’ ό
λη τήν ψυχική μου εξουθένωση βρήκα αύτό τό μέρος 
εδώ κι’ έπεσα κάτω αναίσθητος γιά πολλήν ώρα.

"Ενας χλιαρός αέρας περνούσε πάνω  άπ’ τά στή
θια μου κι’ έπνιγε τήν αναπνοή μον, καθώς έβγαινε 
άπ' τό μισολυποθιμισμένο σώμα μου. Ή  μυρουδιά 
τοΰ ξερού χόρτου χτυπούσε τά ρουθούνια μου κι’ ή 
ματιά μου κουράζονταν μές τό θαμπό γαλάζιο τής α
πέραντης έχτασης, δπου κυματιστά τρεμοσάλεύε ή πύ
ρινη πνοή τής ζεστής γής, ενώ στό βάθος υψώνον
ταν μεγαλόπρεπα βουνά πού οί κορφές τους χάνονται 
βαθειά μές τόν ορίζοντα. Θάθελα νά βρισκόμουνα ά
πάνω έκει, ν’ άναπνεύσω τό δροσερό αέρα τής γλυ
κείας κι’ αγνής φύσης έτσι καθώς φάνταζε ν' α
πλώνεται στις όλοπράσινες πλαγιές, μακρυά άπ’ τήν 
άποπνιχτική ζωή τής απαίσιας αυτής πολιτείας και 
μιά πικρή νοσταλγία στάλαζε μές τήν ψυχή μου γιά 
τή γής και τά δέντρα τού σπιτιού μου. Θάσπαιρνα 
αύτό τό χώμα έκεΐ μέ λογιών φυτά και θά αϊστανό- 
μουνα τή χαρά τής δημιουργίας τών χεριών μου μα
ζεύοντας τούς καρπούς ή θάβρισκα τή γαλήνη βόσ
κοντας τό ζώα κΓ άντικρύζοντας τό πράσινο φώς πού 
θά σκόρπιζαν τά τρυφερά χόρτα στϊς πλαγιές. Οί 
μέρες θά περνούσαν μέ τή γαλάζια σιωπή τ’ ουρα
νού καί θά τραγουδούσα, ενώνοντας τήν ψυχή μου 
μέ τούς άνεκμυστήρευτους ψιθυρισμούς πού βγαί
νουν άπ’ τίς ρεματιές και τό δάσος. ’Αλλά πιά ανη
συχία φώλιαζε τάχα μές τά στήθιά μου πού μ’ έσπρω
ξε σά θύελλα έδώ τόσο μακρυά ; Αυτός ό πόθος τής 
φυγής μαζί μέ κάποιο άποπνιχτικό παραμυθένιο ό
ραμα στριφογύριζαν γιά πολλήν ώρα μές τήν ευέξα
πτη φαντασία μου.

Βυθισμένος στή νάρκη αυτής τής συλλογής, είδα 
άπ’ τή γωνιά τής φράχτης τού λειβαδιού νάρχεται

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

πρός τό μέρος μου,ενα μικρό κορίτσι παίζοντας μιά 
βέργα στό χέρι πού τή χτυπούσε πότε-πότε κάτω στό 
χώμα, μουρμουρίζοντας κάποιο τραγούδι. "Οταν πλη
σίασε μούριξέ' μιά χαμογελαστή ματιά κΓ ύστερα έ
σκυψε τό κεφάλι κοιτάζοντας ένα μικρό χάρτινο κου
τί πού κρατούσε στά χέρια της. Φορούσε ένα κοντό 
καί κακοραμμένο φουστανάκι, τά λεπτά μπράτσα του 
κοκκίνιζαν στόν ήλιο, ένώ τό σταχτί κΓ αδύνατο προ 
σωπάκι του έπερνε μιά αδιάφορη μά , παρακλητική 
έκφραση λές κι’ δλα τ’ άγνωστα πρόσωπα πού συ
ναντούσε τά λογάριαζε σάνπαληούς φίλους της.

— -”Αν τό βρεις, τί έχω έδώ μέσα; μέ ρώτησε 
προτείνοντας τό κον.τάκι πάνω στήν παλάμη της. Δέν 
Ξέρω πώς θυμήθηκα εκείνη τήν ώρα τά μαγικά κου
τιά πού αναφέρουν τά παραμύθια κΓ απάντησα :

-  ’Ίσω ς νάχεις τίς τρεΐς χρυσές τρίχες τής μά* 
γισσας. Ή ρ θ ε  πιό κοντά, έσκυψε πάνω μου και ρώ
τησε ξαφνιασμένη καθώς τά καστανά μαλλιά της πέ
σανε ώς τά μαύρα κΓ έξυπνα ματιά της.

Τί ; τ ί ; Ποιας μάγισσας, μοΰ λές ;
Μού φάνηκε παράξενη ή ώμή αφέλεια τού αγνώ

στου καί περι πλανώ μένου αυτού κοριτσιού κ’ αίστάν- 
θηκα τήν επιθυμία νά μιλήσω μαζί της. Δεν ξέρεις 
παραμύθια; τή ρώτησα! .

— Οχι, δχι, Τί εΐναι αύτά ; 'Είπε κουνώντας τό 
κεφάλι της.

«Ή ταν μιά φορά κι’ένανκαιρό μιά δμορφη βασι
λοπούλα,μά δέ θά παντρεύονταν κανέναν παρά κείνον 
πού θά τής έφερνε τ’ αθάνατο νερό».

Κάθησε πάνω στά χόρτα κΓ άκουγε μέ προσοχή 
τή διήγησή μου σφίγγοντας ανάμεσα στις φούχτες 
τό κουτάκι της. Άκουγε τούς θριάμβους τού παλλη- 
καριοΰ πού περνούσε μ’ ευκολία τά μεγάλα εμπόδια 
πού συναντούσε στό δρόμο τον περπατώντας νά βρεϊ 
τ’ αθάνατο νερό. καίγοντας κάθε φορά άπό. μιά τρί
χα πού τούχε δώσει ή γρηά μάγισσα και τό πρόσιαπό 
της φορτίζονταν άπό μιά γαλήνια κι αόριστη χαρά. 
Μέ κοίταζε κατάματα δλη τήν ώρα λές καί διψούσε 
κάποια τρυφερότητα καί στοργή πού ίσιος νά μήν αι- 
στάνθηκε ποτέ. Σάν τέλειώσα στάθηκε σκεφτική σκύ
βοντας τό κεφάλι κΓ ύστερα παρακάλεσε σά νά cέχα
σε πού βρίσκονταν.

—: Δέν ξέρεις άλλα τέτοια; Πές μου...
Μά ’γώ δέν είμαι άπό δώ. Θά φύγω μακρυά 

ύστερα άπό λίγη ώρα, τής είπα καί θυμήθηκα πώς 
έπρεπε νά πάω γιά τό σιδηροδρομικό σταθμό. Τη ρω 
τησα γιά τ’ όνομά της καί κείνη μέ κοίταξε μέ κά
ποια δυσαρέσκεια. ΚούνηΛε τό κορμί ;της καί πρόφε-

ϊίΟ ΡΕΙΑ *



C>t μ ’ ενα παραπονεμένο τόνο :
— Ή  μάνα μου μέ λέει Τάλια. Ή  γρηά Καρό

τσα με φο>νάζει Τανάλια, οί άλλες γυναίκες μοΰ κο- 
λήσαν τό παρατσούκλι Χάλια κι’ ό καφεντζής μέ λέει 
...Σάλια.

Τή διέκοψαν τά γέλια μου πού ξέσπασαν εκείνη 
τήν ώρα έτσι ξαφνικά καί σά νά προσβλήθηκε χαμή
λωσε τό κεφάλι της έτοιμη ι'σούς νά φύγει.

— Αυτή ή γρηά. Καρότσα είναι γιαγιά σου ; ρώ
τησα τό πολυώνυμο αυτό διαβολοκόριτσο. Ά νοιξε 
διάπλατα τά έκπληχτα μάτια της καί στρίβοντας τό 
κεφάλι λοξά μοΰδειξε στην άκρη τοΰ λειβαδιού ενα 
ετοιμόρροπο κίτρινο χτίριο.

— Νά βλέπεις; Εκεΐ κάθομαι μέ τή μάνα μου 
μαζί μ’ άλλες γυναίκες. Πώς νά στό πώ. Δέν ξέρω. 
Η μάνα μου κοιμάται και γλεντάει μέ ξένους άντρες.

Αύτή ή γρηά Καρότσα μέ τά μεγάλα δόντια, μάς εί
ναι τάχα τ’ αφεντικό. Σοΰ είναι μιά κακή γρηά φω
νάζει, σάν καρακάξα καί τσακώνεται μ’ δλο τόν κό
σμο. Κ ' άπό κάτω βλέπεις; είναι ό καφεντζής. Σαρ
δανάπαλο τόν λένε. "Όταν κοιμάται τό μεσημέρι τοΰ 
ανάβω μιά εφημερίδα στ ι πόδια του καί πετιέται 
ξαφνικά ορθός. Τρέχει νά μέ πιάσει μά γώ τού δίνω 
δρόμο μες στά χωράφια και γυρίζιο τό βράδυ, δταν 
είναι μεθυσμένος καί δέ θυμάται.

Σταμάτησε γιά λίγο άναπνέοντας βαθειά σά νάχε 
κουραστεί καί συνέχισε σηκώνοντας ώς άπάνα) τό κου
τί.

— Έ χ ω  δώ μιά γουστερίτσα. Τήν έπιασα άπ’τήν 
ουρά καθώς λιάζονταν τεμπέλικα καί τήν έχωσα έδώ 
μέσα. Όλο γυρίζει νά βγει μά τήν έχω καλά φυλα- 
σωμένη. Νά δές τηνε.

Έ νοιξε τό κουτί μέ προφύλαξη καί το μικρό έρ- 
πετό ποΰ κοιτονταν στό βάθος κούνησε τό κεφάλι τον 
προσπαθώντας ίσως νά βρει τρόπο νά φύγει.

—  Μιάν άλλη μέρα, συνέχισε κλείνοντας τό κουτί, 
είχα πιάσει μιά πιό μεγάλη. Τή φύλαγα μέσα σ’ ένα 
κουτί μά τή νύχτα πού κοιμώμουνα μέ τή μαμά μου 
άνοιξε τό κουτί καί χώθηκε στό κορμί της. ’Ώ  ! νά- 
βλεπες/τότε τί φωνές πού έβαλε εκείνη. ΙΙετάχτηκε ο
λόρθη κι έκανε σάν τρελλή ρίχνοντας άπό πάνω της 
δλα τά ρούχα. Εγώ γελούσα μέ τήν καρδιά μου. Δέν 
τήν ξέρεις λοιπόν τή μάνα μου ;

— Ό χι, πώς νά τήν ξέρο);
— Σαν καί σένα έρχονται πολλοί έκεΐ στό σπίτι. 

Οί ^ωριάτες είναι ντροπαλοί’ κι’ ή μάνα μου τούς 
Παίρνει στό δωμάτιό της καί τούς μαθαίνει πώς νά 
κάνουν τις γυναίκες. Εχει πολλούς άγαπητικούς κι’ 
οταν μαζέψει αρκετά χρήματα λέει δτι θά φύγουμε 
άπό δώ. Έ σ ύ  δέν έρχεσαι έκεΐ, σ’ αύτό τό σπίτι ;

—  ’Όχι, τί νά κάνω;
—  Νά, γιά νά μάθεις κι’ εσύ σάν τους άλλους,..

. —  Καί πώς τό ξέρεις πώς δέν είμαι μαθημένος;
—  Δέν ξέρω, μά βλέπω πού φοράς σά χωοιάτης. 

Εσκυψε τό κεφάλι καί τρίβοντας τό κουτί σάν άπό
αμηχανία πάνω στά χόρτα συνέχισε.

—  Μέ βλέπεις τόσο μικρή καί νομίζεις πώς δέν 
ξέρω γώ πώς κάνουν τις γυναίκες;

Ακουγα μέ κατάπληξη δλα αυτά καί μοΰ φάντα
ζε τρομερά παράξενο κι’ αηδιαστικό πώς πάνω σ’ αύ 
τή τή γης.υπάρχουν τέτοια τρυφερό άνθρώνινα όντα 
αναιρεμένα άνάμεσα σ’ ένα βοΰρκο όπως τό σκουλή-
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κι. Αιστανόμουνα μιάν απέραντη λύπη γιά τά έξυπνα 
αυτά μάτια, που έβλεπαν τή γύρω ζωή ντυμένη· μέ 
μιά κωμικότητα αθώα κΓ απατηλή. Μοΰ ήταν ακα
τανόητο πώς δίπλα σέ μιά τέτοια μητέρα κατάφερνε 
νά̂  μεγαλώνει αύτό τό καχεκτικό σωματάκι πού πάνω 
στό πρόσωπο φάνταζε κι5 δλας ν’ άπλοη·εται ένα πρό- 
α>ρο γέρασμα.

Τό σταχτοκίτρινο χτίριο μέ τούς γκρεμισμένους 
σουβάδες υψώνονταν ανάμεσα σέ ψηλές λεύκες κι’ έ
δινε την εντύπωση πως οί άνθρωποι πον τό κατοι
κούσαν στήν άκρη δώ αυτής τής πόληςy προσπαθού
σαν νά κρύψουν άπ' τά μάτια τού κόσμου κάτι τό ε
ξευτελιστικό ποί’ ντρόπιαζε τήν ανθρώπινη υπόστα
ση.

Θά φύγεις καί θά πας στό χωριό σου ; συνέ
χισε η μικρή κοιτάζοντάς μρ πότε— πότε καταπρόσω
πο. Ελα νά δής τή μάνα μου. Εϊναι καλή. Ποΰ θά 
κοιμηθής; Εκεΐ μπορείς νά μείνεις δλη τή νύχτα. 
Εγώ έχω ένα κρεββατάκι στό δωμάτιο τής γρηάς. 

Φοβάσαι μήν κόλλησης καμμιά αρρώστια; Ή  μάνα 
μου είναι καθαρή, τής είπε ό γιατρός. Ή  δέν έχεις 
λεφτά; Οταν ξανάρθεις θά μοΰ φέρεις ένα αρνάκι 
απ τό χο^ριό ; Θά τό βόσκω έδώ στό λιβάδι.

Μιλούσε γΓ αυτά σάν τά πιο συνηθισμένα πράγ
ματα τοΰ κόσμον έτσι πον μ’ έκαναν νά αιστανθώ 
μιά συχαμερή ανατριχίλα.

— Ό  μπαμπάς σου πού είναι ; Αύτός μπορεί» νά 
σοΰ φέρει ένα μικρό αρνάκι είπα μέ κάποια ειρωνεία 
γ ι ά τίς παράξενες διαθέσεις πού είχε γιά τή ζωή ή 
παράξενη αύτή ανθρώπινη φύτρα.

Δέν έχθ3 μπαμπά. Όταν ρωτώ τή μάνα μού 
γι’ αύτό έκείνη ξεκαρδίζεται στα γέλοια. ’Ίσω ς να 
ταν λεει ένας ψηλός ξανθός, ’ίσως κάποιο; παχύς ή 
κάποιος αδύνατος μελαχροινός. Λέει πώς βαστώ άπό 
καλή ράτσα κι’ έγινα έξυπνη. Θέλει νά μέ μάθει γράμ 
ματα, μά ξεχνάει,,γιατί είναι μεθυσμένη κάθε μέρα. 
Νά δεις τί όμορφα πού τραγουδάει δταν πίνει κ'ϊαιί.

Ό  ήλιος χαμήλωσε αρκετά, ό ίσκιος απομακρύν
θηκε απ τό μέρος μας κι’ οί αχτίνες έπεφταν πάνω 
στά κεφάλια μας.

Ωρα να φύγω. Περιεργάστηκα άκόμα μιά φορά 
αύτη την ύπαρξι καί γιά νά πώ κάποια συνηθισμένη 
συμβουλή σαν μια παρηγοριά, αν καί δέν πίστευα 
πώς καμμιά σωτηρία δέν θάφερνε, πρόφερα χαϊδεύ
οντας τα καστανά μαλλιά πού πέφτανε στό πρόσωπό 
της.

'— Παρακάλεσε τή μαμά σου νά σέ βάλει σ’ ένα 
άσυλο. Θά μάθεις γράμματα καί σαν θά μεγαλώσεις 
νά γίνεις ένα φρόνιμο καί ήσυχο κορίτσι... "Ενα χρή
σιμο κορίτσι. Πόσο άραγε σκάφτηκα νά καταλάβαινε 
αύτή τή φράση;

— Δέν μέ στέλνει πουθενά. Μέ θέλει κοντά της 
γιατί μ’ αγαπάει καί λέει πώς αν μέ χάσει θά πε- 
θάνει, έκανε μ’ ένα περίλυπο ύφος έκείνη, κι’ έσκυ
ψε τό κεφάλι της.

Γης ύποσχέθηκα πώς αν καμμιά φορά ξαναγύρι- 
ςαε  ̂ ι θά τίς έφερνα κάτι άπ’ τό χωριό μου δέν ξέρω 
τί. 1 ήν ειδα πον χαμογέλασε άπό κάποια ελπίδα καί 
λυπήθηκα πού αναγκαζόμουνα έτσι νά λέω ψέμματα 
γιά νά τήν παρηγορήσω. Σηκοίθηκε καί κουνώντας 
πάντα τό κοντάκι στά χ :ρια της βάδισε μαζί μου ώ : 
τήν άκρη τυΰ λειβαδιού. Πλησίασε κοντά σ’ ένα φρά-
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κΐη ίνός λαχανόκηπου καί χώνον
τας τό λεπτό χεράκι άνάμεσα στά 
σύρματα προσπαθούσε νά κόψη 
κάτι. Ύ στερα  τραβώντας το πρός 
τά έξω γραντσουνίσθηκε. Μέ (κοί
ταξε μ’ ένα παραπονεμένο ΰφος 
καί πρόφερε παρακλητικά.

— Κόψε μου λίγα χλωρά μπι
ζέλια άπ’ έκεΐ. Είναι πολύ νόστι
μα. Δέν τρώς εσύ ;

Θέλησα νά ικανοποιήσω έστω 
μέ κάτι τό αξιολύπητο αύτό πλά
σμα και σκύβοντας πάνω άπό τόν 
φράκτη έ'κοψα αρκετά τρυφερά 
μπιζέλια γεμίζοντας τήν μικρή 
ποδίτσα της. ’Όταν τήν άποχαι- 
ρέτησα καί τράβηξα τόν δρόμο 
ιιου γιά τόν σταθμό μοΰ φάντα
ζε πώς άφησα έκεΐ ένα μαραμέ
νο λουλούδι τοΰ λειβαδιού λές καί 
φύτρωσε ξαφνικά εκείνο τό με- 
σηάέρι άπό κάποιο σωρό κοπριάς 
Κάτι πίεζε τό στήθος μου. Τό κα
κό δείχνονταν πιά τόσο ώμο κά
τω άπ’ αυτόν τόν λαμπρό καί 
καυτερό ήλιο, πλανιόνταν μέσ’ 
τή μουντή ατμόσφαιρα τοΰ κάμ
που πίσω άπ’ αυτά τά βουνά α 
πλωμένο ίσως σ' δλη τή γης λές 
καί κάποια θλιβερή εικόνα φρί
κης όρθόνονταν άπό ζωντανά αν
θρώπινα πτώματα πού άναδίνανε 
μιά συχαμερή οσμή άποσύνθεβης 
αγγίζοντας ώς μέσα τά μύχια τής 
ψυχής μου.

Ζπϋρος Ζήσης

> ·
Ρ Ω Σ  Σ I Α

Ρωσσία, ή φ λ ό γ α  τοΰ φωτός, 
στή σκέψη διάπλατα ανοιχτός 
ό ουρανός σου ανοίγει.

Α στέρι ελπίδας στής νυχτός 
τή φρίκη πού βραχνάς σφιχτός 
ή τυραννία μάς πνίγει.

Βαρειά ή άτσάλινη γροθιά 
πού υψώνεις, μπήγεται βαθειά 
στής αδικίας τά στήθεια.

ΚΓ ό λόγος σου αστραπής φωτιά 
ξεθεμελιώνει τήν ψευτιά 
φεγγοβολάει ’Αλήθεια.

Ρωσσία, δέν είσαι χώρα πιά, 
δέν έχεις δρόμους καί γιαπιά, 
δέ σέ χωρούνε οί τόποι.

Είσαι ή Ιδέα αύτή πού ζεΐ 
Ούσί ι καί. Σύμβολο μαζί 
καί σ’ έπλασαν Ά νθρωποι.

ΓρΠΥ· θεοχάρης
Ά π ’ τ ή  σ * ιρ 4  « Ά λ α σ ο ίδ β ς »

ΥΣΤΕΡΑ ΕΣΚΑΨΑ ΤΗ ΓΗΣ...
ΙΤ Ο  ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΡΑΛΗ

-Ή  γής παιδί μου είναι σκληρή! 
-Πότε θά βρέξει μητέρα ! 
Προσευχήσου γιά τόΰς ξυπ όλη του ς! 

^Δέ γίνεται τίπ ο τα !

"Υστερα έσκαψα τή γής. "Υστερα πήγα στόν πόλεμο.
"Υ στερα γέννησα τό πρώτο μου παιδί.
Περπάτησα μέσα στή νύχτα γιά δυό πήχες σεντόνι,
"Ενα κερί σάν έκεΐνα πού άνάβουνε στούς νεκρούς έκαιγε ά 

πάνω άπό τή λεχώνα.
Οί φωνές άλλαζαν ήχο. 'Η μουσική μιλοΟσε γιά πράγματα πού 

δέν έγιναν.
Ό  ήλιος γινότανε λυπημένος.

Ναί. Ό  ήλιος γινότανε λυπημένος.
'Ο ήλιος γινότανε πρόσωπο καί νανούριζε τά παιδιά.
Ό  ήλιος γινότανε πρόσωπο καί τραγουδούσε στούς κουρασμέ

ν ο υς.
Χλώμιαινε καί γινότανε ένας κουτσός στρατιώτης.
’Έ τρ εμ ε  καί γινότανε ένα κίτρινο παιδί.
Νόμιζα πώς περπάταγε κοντά μου. Πλάϊ μου. Πίσω μου.
Πώς περπατούσαμε μαζύ *σ’ ένα μέτρο άπόσταση.
Λύπη μέ λύπη. Σκιά μέ σκιά.
Νόμιζα πώς τόν άκουγα. Πώς μου ζητούσε τά ροΰχα μου.

Τό σύμπαν όλόκληρο γινότανε άνθρωπος.
Σά μιάν άχτίδα κεραυνού γλυστρώ ντας μές άπ ’ τό άπειρο 
πατούσε ό θ εό ς  κάτω στή γής καί γινότανε άνθρωπος. 
Μοΰ φαινόταν πώς έβγαινε τάχα μές άπ’ τά χρώματα.
Πώς έβγαινε άπ’ τά σύννεφα κΓ άπό τίς φλόγες τοΰ ήλιου. 
Πώς έγερνε καί τρέκλιζε κοντά μου. Πλάϊ μου. Πίσω μου. 
Πώς τρέκλιζε άπ’ τήν κούραση κΓ άπ' τή λύπη τις νύχτες. 
Πώς τουκοβαν τά χέρια του οί γωνιές τών σπιτιών 
πώς...

Μούπεσε μές στή νύχτα ό σκούφος τού Ζάν Ζάκ Ρουσσώ. 
Μοΰπεσε μές στή λάσπη δ σκούφος τοΰ Ζάν Ζάκ Ρουσσώ. 
Ποϋπεσε μές στή θλίψη ό σκούφος τού Ζάν Ζάκ Ρουσσώ.

Τί έγινε, θ ε έ  μου, ή πολιτεία μου; 
θ ε έ  μου, ποΰ σκόρπισαν τ’ άρνιά :
Μοΰ πήρε ό άνεμος τό δάσος.
Δέν κοιμάμαι π ιά !

Νικηφόρος Βρετνάκος
(’Απόσπασμα άπό τό ποίημα «Ο ΣΚΟΥΦΟΣ 
τοΰ ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟ ΥΣΣΩ»
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Π Ε I P A  I K A

Θ Ε Μ Α Τ Α
φ

— Ποιά π ρ έ π ε ι  νά ναι ή θέση τώ ν  
π ν « υ μ α τικ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  τοΟ 
Π ειρ α ιά  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ά  π ρ ο β λ ή 
μ α τα  τής πόλης τ ο υ ς ;

Ό  Πειραιάς είναι μιά περιοχή πφύ 
κλείνει τίς ανάγκες κ ι’ έχει προβλήματα 
μιας ολόκληρης χο>ρας·. Κέντρο θαλασ
σίων συγκοινωνιών; αφετηρία καί τέρμα 
τών μεγάλων σιδηροδρομικών καί οδικών 
άρτηριών. κέντρο διαμετακομιστικό. βιο- 
ιιηχάνικό, βιτρίνα ολόκληρη τής Ελλά
δας. "Ενας «όγκος μπλεγμένος άγκαθω- 
τών συρματοπλεγμάτων* όπως είπαμε 
:.άποτε. "Οπου καί νά τον αγγίξεις θά 
τ;υπηθοΰΛ' τά δάκτυλά σου καί θά τρέ- 
ξοον κίμ ;. IV  αύτό μιά έρευνα πού ν’ 
«φορά τήν πό η μας  δέν μπορεί ν’ άπλω- 
(Η?ΐ ότό χώροένός περιοδικού «Setη καλή 
θέληση >Γ άν έχει'αύτό. ύβο πόνο. όση 
στοργή κι’ αν α’σθάνε,τα γι’ αύτή τή 
βασανισμ?νη πόλη. Πρέπει να τεΟ-οϋν τα 
ζητήματα μέ τις χίλιες μύριες υποδιαι
ρέσεις τους γιά νά μπορισ,ι νά γίνει 
μιά μελέτη χρήσιμη, γόνιμη. Αύτό ί)ά 
ήταν έργο μιας μόνιμης επιτροπής τών 
ΙΙειραϊκών προβλημάτων καί ρίχνουμε 
τήν ιδέα γ(ά τήν συγκρότησή της. Αύτή 
ί)ά είναι σέ θέση, έχοντας μπροστά της 
τόν άπαιτούμενο χρόνο καί. στή διάθεσή 
της τήν προσφορά κάθε Πειραιώτη πνευ
ματικού εργάτη, νά μελετήσει τήν άντι- 
κ ιμένική κατάσταση και τί| δυνατύίητα 
γιά άνόρθωοη ο- κά.ίΚ- τομέα ζοιής. Και 
θά μπορέσει ακόμη, δι ,φωτίζΰντας καί 
πείθοντι: ς τούς συμπολίτες μας νά τούς 
κινήσει ηάν εύσυνείδητους παράγοντες 
γιά τήν πραγμάτωση Ιών σκοπών που 0 U 
άποδειχθοΰν πραγματοποι ήσι μοι.

Γρηγ· θεοχάρης

[ Ιοωταρχικό χρέος κάθε πνευματικού 
ανθρώπου εΐνεν’άντιμετωπίζει ψύχραιμη 
άντρίκια καί μέ ακονισμένη τήν αντί
ληψη τά προβλήματα τής εποχής του 
καί νά παίρνει απέναντι τους 9·έση πάντα 
πρωτοποριακή.

Πιό πολύ οί Πειραιώτες διανοούμενοι 
έχουν καθήκον νά σκύψουν σήμερα μέ 
π ιλμό αγάπης πάνω στά ζητήματ ι τής 
πόλης μας καί νά βοηθήσουν μ’ολη τους 
τήν καρδιά καί μ’ ολη' τους τή δύναμη 
γιά τήν σύντομη κι’ επιτυχημένη επί
λυσή τους.

Γιατί, ζώντας σ’ αύτή τήν πόλη τοΰ 
μόχθου καί τών χτυπητών αντιθέσεων 
είδαν καί βλέπουν καθαρά πολλά πρά- 
μιτα. πού σ’ άλλους θδταν δύσκολο, 
ίσιος, νά καταλοήσουν.Γεγονότα πού δεί
χνουν τήν ανάγκη μιας κάθαρσης καί 
μιας ανοικοδόμησης ριζικής.

Έπιταχτική. λοιπόν προβάλλει ή υπο
χρέωσή τους νά μποϋν επικεφαλής τού 
αγώνα τοϋ μαρτυρικού λαοΰ τής πόλης 
μας, πού κείτεται καταπληγωμένη καί 
νά διαθέσουν όλες τίς ΐκανότητές τους 
τις πνευματικές—καί τις σωματικές άν 
χρειαστεί—γιά τήν πνευματική, εκπολι
τιστική καί οικονομική τους ανόρθωση.

Θ. Λιαρού/σος

ΕΝΑΣ Ν ΕΟΣ ΡΩ ΣΟ Σ ΠΟΙΗΤΗΣ

TIVADAR BELOCH

Γεννήθηκε στο Νίξνι Νόβγοί,όντ το 1ί)1Η άπό μάνα Πο
λωνέ t a  κι’ άπό Ρώσο πατέρα. Πήρε μέρος στίς μάχες τοΰ 
Στάλιγκοαντ. τραυματίστηκε, πιάστηκε δυό φορές. αίχμάλω- 
τος καί δρσπέτεψε γιά νά συνεχίσει τόν απελευθερωτικό του 
άγώνα μαζί μέ τούς συντρόφους του. Πριν άπό τον πόλεμο 
ήτανε c γνωστός. Μόλις τό, 1943 κυκλοφόρησε τήν πρώτη του 
Ποιητική συλλογή μέ τόν τίτλο : «Κόκκινη Γης» πού πε- 
ρ'ιέχει όλο μικρά τραγούδια τής αντίστασης. Τό βιβλίο του 
έκανε εντύπωση. Σπουδάζει Φυσικές ’Επιστήμες.

Σημ. Μετ̂

Ε Λ Ε Γ Ε Ι Ο  '

Άνιοΰσκα. Τά γυμνά πέλματά σου αφήσανε 
τά ίχνη τοί'ς στό κόκκινο χώμα 
?Απ’ έδώ είχες περάσει μαζί μέ τους δέκα 
τόν περασμένον ’Απρίλη. Ά πό δώ είχες περάσει 
μέ τα ρόδα της άνοιγμένης πληγής σου...

Άνιοΰσκα. Έ σ ύ  ποΰ έκλαιγες άλλοτες στό παιχνίδι 
σαν έπεφτες καί χτυπούσες.Έσύ πού στήν αμπάριζα 
ερχόσουν πάντοτε ή στερνή. Πώς ήρθες τώρα νικήτρια 
στό έπαθλο αύτό τοΰ αγώνα; Πώς ανέβηκες 
τόσο ψηλά κΓ έγινες πρώτη ιιές’ στίς πρώτες;

Άνιοΰσκα. Μαζί σου ήταν κι’ ό Γιοΰρκας ό μικρός 
πού σ’ αγαπούσε άπότότες. “Ενας κι ’αυτός μέσα στούς

[δέκα...

Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Είχαμε τρομάξει σάν τό είδαμε νά επιστρέφει.
Μιά ριπή πολυβόλου τ’ ούχε κόψει τ’ αυτιά.
Ματωμένο. Μά ολόρθο άνάπνεε ακόμα
τοΰ κοζάκαν αφέντη του τήν ύστατη παρουσία.Τ’άλογο.

Είχανε καλπάσει κι’ οί δυο μέσα άπό τίς φάλαγγες 
τις σιδερόφραχτες πού φράζαν τούς δρόμους.
Τά μονοπάτια καί τίς βραγές. Είχανε καλπάσει 
έξαλλο ι μέσα στήν έπαρση τοΰ σκοπού τους.
Νά φτάσουν. Νά φτάσουν.

Να φτάσουν. Ή  διαταγή έπρεπε νά δοθεί όπωσδήποτε 
στούς πολιορκημένους...

1*2 * Π ΟΡΕΙΑ» —

ΟΙ  Δ V ό
Χαμογέλασε, Πριν πεθάνει γύρισε καί χαμογέλασε. 
Κάποιος τοΰ έγνεφε άπό ψηλά νά πάει μαζί του. 
Ή τανε αύτός πού πέθανε πριν λίγο.Ό άλλος, 
γιά σκέψου. Τώρα θά είχε αποκούμπι νά βαδίσει...

Λεκαοχτώ χρονώ. Κ Γ ό άλλος είκοσι ένα:
Γενηθήκανε στίς εκβολές τοΰ Νιέβα. Μαζί 
σπουδάσανε. Φίλοι. Σύντροφοι. Αδέρφια.
ΚΓ δ τίμιος θάνατος λυπήθηκε έναν τέτοιο χωρισμό 
και τούς πήρε παρέα.

Το>ρα ό ένας στόν άλλο θ'άκουμπάει καί ίΓάνεβαίνουν 
γιατί τούς είχαν σπάσει τά ποδάρια.,.

Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Ή ρθε στήν πόρτα μου. Χωρίς νά χτυπήσει 
άνοιξε καί μπήκε. Φορούσε προσωπίδα 
γΓ άσφυξιογόνα. Κράνος. Μιά χειροβομβίδα 
κρατούσε. Δέν ήτανε σάν τούς άλλους ό ξένος αύτός.

Δέν τόν έβαλα νά καθήσει. Τόν κέρασα φωτιά 
καί ατσάλι. Πυρακτοηιένο σίδερο. Μπαρούτι 
καί σφαίρες. Κ Γ δταν  τΟιμάστηκε νά φύγει 
μπερδεύτηκαν τά πόδια του στόν ήλιο τής Ρουσίας.

Ξένε. Ή  πάγοι μέν η στέπα σούγινε τάφος...

Ο Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Σ
Δέν ήτανε μπορετό νά μολογήσει.
Ή  τύχη θά βασάνιζε τή γενιά του. Δέν πάει. 
Προδότης και παρτιζάνος. Κα'ι δταν τού βγάζανε τά

[μάτια
θυμότανε τό ξύλινο άλογο πού έπαιζε παιδάκι...

Κάποιος έσκυβε άπό πάνω καί τού μιλούσε.
Άκουγε τό ρίολόϊ τοΰ χεριού του. Κάτι αν έλεγε 
ί>ά σο3ζόταν άκόμα. Φοβήθηκε μιάν αδυναμία.
Μιά πολύ ασήμαντη αδυναμία. Καί τότες 
μπερδεύοντας τή γλώσσα του στά δόντια 
τήν έκοψε.

Σε χαιρετώ Βανια. ’Εσύ πού γεννήθηκες 
γιά νά πεθάνεις πόσο ωραία...

Γιάννης Β. Ιωαννίδης
Μετάφραση άπ’ τά Ρωσσικά

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γύρω άπ’ τό άρθρο τοϋ κ· Γιώργη Με- 
τσόλη μέ τόν τίτλο «Θέατρο καί Υ 
περρεαλισμός» πού δημοσιεύαμε στό 
προηγούμενο φύλλο μας.

Ή  «Πορεία* άπ’ τήν άρχή τής έκδο
σής της ξεκίνησε μέ τή φιλοδοξία νά 
προσφέρει κάτι τό θετικό όχι μονάχα 
στά γράμματα καί στή ατελή περιοχή 
τής τέχνης, άλλά καί πλατύτερα στίς 
λαϊκές μάζες, στά μάτια καί στίς καρ
διές πού διψούν-«νά δοϋν, νά μάθουν».

Τό ξεκίνημά της όμως αύτό δέν τό 
θέλει περιορισμένο και στενόκαρδο. Δέν 
τό θέλει πρί ν άπ’ όλα αρνητικό μπροστά 
στίς καινούργιες βάσεις τοΰ καιρού μας, 
μπροστά στίς καινούργ.ες αναζητήσεις 
τής τέχνης. Γ ι ' αύτό καί δεχτήκαμε στίς 
σελίδες μας άκόμα τό συρρεαλισμό—παρ’ 
όλη τή φανερή αντίθεσή μας μ’ αύτόν— 
μέ τήν έπι Ου μία ν’ αρχίσουμε ένα κύκλο 
ανταλλαγής γνωμών, μιά σειρά άπό ε
λεύθερες συζητήσεις πάνω στά κομμά
τια πού δημοσιεύουμε. ΚΓ έχουμε τή 
γνώμη πώς ό κύκλος αύτός τών γνωμών, 
τών συξητήσ.-ων. τών άπόψεων πού θ ’ 
άνταλλάσουν οί αναγνώστες μας σέ κάτι 
καλό θά καταλήξει.

“Ετσι καί σήμερα δημοσιεύουμε τήν 
επιστολή ένός άναγνώστη μας πού μάς 
λέει πιά εντύπωση τού έκανε ένα άρθρο 
τοϋ προηγουμένου φύλλου μας—γύρω 
άπ’ τό θέατρο καί τόν υπερρεαλισμό, 
διατυπώνοντας σύγχρονα τί) γνώμη τον 
καί τίς αντιρρήσεις του.

Καί ή επιστολή αύιή μάς λέει : 
’Αγαπητή «Πορεία».
Ε π ειδ ή  ιδιαίτερη εντύπωση κάνει 

στόν άναγνώστη σου ή άψογη λογοτεχ
νική σου Ολη πού μπορεί καί γίνεται 
κατανοητή στόν καθ’ ένα— ένισχύοντας 
μάλιστα τήν ψυχική του καλλιέργεια σέ 
σημείο τέτοιο πού νά μπορέσει σιγά-σι 
γά ν’ ανέβει στούς κόσμους τής τέχνης 
— νομίζω πώς έχω υποχρέωση, σάν άν
θρωπος πού νοιώθει τήν ευγενική σου 
εξόρμηση, νά πώ καί νά τονίσω μερικές 
μου επιφυλάξεις γιά ώρισμένα κομμά
τια πού δημοσιεύεις.

Μιά τέτοια επιφύλαξη διατηρώ γιά τό 
άρθρο τοϋ κ. Γιώργη Μετσόλη μέ τόν 
τίτλο «θέατρο καί υπερρεαλισμός». Δέν 
ξέρω άν ή άκαταληψία μπορεί νά θ εω 
ρηθεί ώς προσόν τοΰ λογοτέχνη δμως 
τήν τέτοια άκαταληψία, έγώ τουλάχι
στον τή βρίσκω ξένη πρός την τέχνη 
καί κυρκότερα πρός τούς σκοπούς τής 
έκδοσής σου.

’Αρκεί νά σοϋ πώ ότι υστέρα άπό δέ
κα φορές μελέτη τοΰ άρθρου του νομί
ζω  ότι κάτι κατάλαβα άπό κ£ΐνα πού υ
ποστηρίξει.

Αύτό είναι καί ή αιτία πού μέ κάνει 
νά πώ ότι θά  μπορούσε μιά καί φαίνε
ται ότι κατέχει τά ζητήματα τού Θεά
τρου— άφήνοντας τό συρρεαλισμό στή 
διατύπωση νά χειρισθεϊ τό θέμα του μέ 
τήν όμορφ-η καί πλούσια γλώσσα μα- 
άπόλυτα εύληπτα καί καθαρά.

Μέ τιμή 
n a v a y . Κουρελάκος 

Δικηγόρος
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Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Τόν περασμένο Αύγουστο, τό έδώ Βρεττανικό 
Συμβούλιο, απευθύνθηκε σ’ ώρισμένους ζωγράφους μας 
ζητώντας τους μικρά άντιπροσωπευτικά τους Ιργα νά 
τά εκθέσει στό Λονδίνο. ’Επρόκειτο γιά μιά χειρο* 
νομία αρκετά βέβαια σκανδαλιστική, πού δμως δέν 
έγεινε παρά σέ μερικούς μονάχα καλλιτέχνες, γιατί 
ή πρόθεση του Βρεττανικοΰ Συμβουλίου δέν ήταν, 
γιά τήν ώρα τουλάχιστον, νά δώσει μιά γενική καί 
πλήρη εικόνα πού είναι αύτή τή στιγμή ή_ ζωγρα
φική τοΰ τόπου, άλλά μιάν ίδεα άπλώς, τοΰ τι κά
νει καί προ; τά πού όδευει ή τέχνη στήν Ελλάδα.

Τό Βρεττανικό Συμβούλιο, θέλοντας νά κάμει κα
λά καί παστρικά τή δουλειά του, απευθύνθηκε στό 

,ζωγοάφο Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα, πού πρόθυμα 
προσφέρθηκε νά βοηθήσει αύτή τή δουλειά πού̂  μέλ
λει νά ωφελήσει σημαντικά τόν τόπο, γιατί θά κά
μει γνωστό τό έργο πέντε άπό τούς καλλίτερους καλ
λιτέχνες, στήν καρδιά τής άγγλικής αύτοκρατορίας, 
στό Λονδίνο.

Τό Βρεττανικό Συμβούλιο απευθύνθηκε σ’ αρκε
τούς καλλιτέχνες,' μά είτε γιά τόν ενα, είτε γιά τόν 
άλλο λόγο, καταστάλαξε σέ πέντε δνόματα-σ αυτά: 
Νίκου— Χατζηκυριάκου— Γκίκα, Βάλια Σεμερτζίδη, 
Φώτη Κόντογλου, Παπαλουκα καί Διαμαντόπουλο.

Γιά ίσου: παρακολουθούν καί ξέρουν τά σχετικά 
πράιιατα τοΰ’ τόπου, ή έκλογή αύτή, άν δέν είναι (καί 
δέν είναι) ή ίδανικώτερη (ή πληρέστερη θέλω νά πώ), 
είναι δμως πετυχημένη οπωσδήποτε, γιατί κλείνει έν- 
τός της δυό όνόματα πού, έτσι ή άλλοιώς, θάπρεπε, 
σε κάθε άνάλογη περίπτωση, νά μήν απούσιαζαν, άν 
θά θέλαμε νά έπιδείξουμε δ,τι πιό ένδιαφέρον καί 
πιό σοβαρό διαθέτουμε σήμερα, Ένώ τά όνόματα τών: 
Χατζηκυριάκου και Σεμερτ^ιοη στα όποια θα ϋ.α- 
νέλθουμε παρακάτω μέ τήν πρόθεση ν’ αποδείξουν τό 
σωστό του παραπάνω ίσχυρισμοΰ.

Άλλά καί τά τρία άλλά ονόματα, δέν είναι τυ- 
χαΐα. Γιατί τόσο ό ΙΙαπαλουκας δσο καί ό νέος Δια- 
μαντόπουλος, εκπροσωπούν, ό καθένας τους μια ,,άση 
άπ’ αύτές πού συνιστοΰν τήν πορεία καί τήν εξέλιξη 
τής νεοελληνικής τέχνης— γ ι’ αύτό καί την εκφράζουν 
κατά 2να τρόπο, αυτή τήν πορεία. Κ ι’ έ καθένας, 
φυσικά, σύμφωνα μέ τίς σχετικές του άπόψεις. _

Έ ν πάση περιπτώσει, ανήκουν στήν έποχή τους. 
Κι’ αύτό έχει μιάν ιδιαίτερη καί ίδιάζουσα σημασία, 
πράμα πού δέν παρατηρειται μέ τόν Κόντογλου λ. χ. 
πού γι’ αύτό τό λόγο αποτελεί μιά παραφωνία.

Τοΰτο όφείλεται στό γεγονός δτι ό εξαιρετικός αύ
τός Αϊβαλιώτης λογοτέχνης (ΰστερ’ άπό τό νεανικό 
του έργο «ΙΙέτρο Κάζας» πού σήκωσε κάποιο θόρυβο, 
καί πού δμιος δέν ξεύρω σήμερα τί εντύπωση θά μάς  ̂
προξενούσε άν τόν ξαναδιαβάζαμε, ύπάρχει μιά άλλη ' 
σελίδα, άληθινά επική, τό διήγημα «Ό  Λλεξης Ο 
Τσομπάτης» πού θά περιποιοΰσε τιμή άκόμα καί σέ 
μεγάλο συγγραφέα), άν καί τυπικά ύπάρχει καί κι
νείται άνάμεσά μας, ουσιαστικά ώστόσο, ανήκει σέ μιά

ΤΟΥ ΗΑΙΑ ΖΙΩΓΑ

πολύ παρωχημένη έποχή πού δχι άπλώς δέν έχ ει'τ ί
ποτα τό κοινό μέ μάς, μέ τούς ζωντανούς' ανθρώπους 
τοΰ κατ’ εξοχήν πυκνοΰ σέ γεγονότα αιώνα μάς,μά πού 
κάνουμε έμεΐς οί ίδιοι τό πάν γιά νά έκλείψουν διά 
παντός άπ’αναμεταξύ μας τά έλάχιστα λείψανα τοΰ 
παρελθόντος αύτοΰ πού ωστόσο ό Κόντογλου τό νοιώ
θει σά δικό του, περισσότερο δηλαδή οικείο και φι
λικό άπό τό σήμερα!

Μά ό Κόντογλου, καλλιτέχνης μέ αναμφισβήτητη 
προσωπικότητα, καί σύνθετος, έχει ένα μεγάλο προ
τέρημα— είναι συνεπής στις,έκδηλώσεις του σάν πνευ
ματικός άνθρωπος.

Άνάμεσα στήν άγονη προσπάθειά του νά μιμηθεΐ 
δουλικά τούς ανώνυμους ή καί όνομαστούς αργότερα 
δασκάλους τής εκκλησιαστικής γενικά τέχνης, καί τών 
γραμμάτων του (πού άναμφίβολα έχουν ενα πρωτό
γονο θέλγητρο) δεν συναντοΰμε παρά το ίδιο καλο
γερίστικο πνεϋμα' πού φεύγει τά έγκοσμια δπως ό 
διάβολος τό λιβάνι!..

Δέν ξέρω βέβαια, ώς ποΰ φτάνει ή συνέπεια αύ
τή, άν δηλαδή τόν ακολουθεί άκόμα καί στή ζωή. Γιά 
τό τελευταίο τοΰτο, έχω κάποιες- έπιφυλάξεις.. Φανε
ρό λοιπόν είναι, δτι ό Κόντογλου σά ζωγράφος, στε
ρείται ένός γενικώτερου καί ο ύ σ ι α σ τ ι κ.ο.ΰ ενδια
φέροντος...

Γιά τοΰτο καί ή εντύπωση που αποκομίζουμε 
άπό τήν ένατένιση τοΰ ζωγραφικού του Ιργου, δεν 
είναι άμοιρη κάποιας περιέργειας— δπως δηλαδή 
συμβαίνει μδλα τά παράδοξα, δλα τά έκτος ει.οχής 
φαινόμενα πού συναντοΰμε συχνά στό γύρω μας, ι
δίως όταν αύτά προβάλλουν μέ κάποιες αξιώσεις.

Δέν εκπροσωπεί λοιπόν τίποτα, απολύτως τίπο
τα ή ζωγραφική προσπάθεια. τοΰ Κον'τογλου. Κι δ
λο του τό μίσο: ένάντια στήν κοσμική τέχνη, δπως 
άποκαλεί'τήν τέχνη τοΰ χτές καί τοΰ σήμερα πού 
οέν υπηρετεί θεούς, παπάδες κι’ εκκλησιές και. τά 
τέτοια, καί πού έκφράζει σέ συνδυασμό με τά̂  λο- 
γής— λογής γραψίματά του, τίποτ άλλο δέν κάνει, 
παρά νά έπιβεβαιώνει τά παραπάνω—τήν . κλασική 
καί θλιβερή βέβαια ανικανότητά του ν’άποτελέσει κ ι’ 
αύτός δργανικό μέρος τοΰ κόσμου μέσα στόν όποιο, 
κατά λάθος φυσικά, υπάρχει ώστόσο καί κινείται.

Ό  Κόντογλου, άπ’ αύτή τήν άποψη, μοιάζει τήν 
ανέραστη γυναίκα πού τό όλέθριο μειονεκτημά της τό 
προοάλλει σάν προτέρημα καί τό ταυτίζει μέ μιάν η
θική πού γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο καταντά άνή- 
θικη,,. _ „

Φυσικά, πώς δλ’ αύτά πού άραδιάζω έδώ, οέν έ
χουν μήτε τήν πρόθεση νά θίξουν τόν καλλιτέχνη—ΐ- 
σα-ϊσα ώς λογοτέχνη τόν έχτιμίδ_ βαθύτατα), πολύ δέ 
περισσότερο νά μειώσουν την αςια τής Βυζαντινή- 
τέχνης, γιά ςήν όποια, περιττό νά τό τονίσω, περισ
σεύει ό θαυμασμός μου. .

Τή σημασία τής τέχνης αύτής, τή δέχομαι, δέν 
μπορεί νά γίνει κι’ άλλοιώς, μά μοΰ είναι άκατανόη
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τος ό καλογηρίστικος φανατισμός τοΰ Αϊβαλιώτη άγι- 
ογράφου πού σκίζει τάίμάτιά του γιά νά μά: απο
δείξει δτι ή τέχνη τούτη, είναι «ή τέχνη τών τε
χνών», κι’ δτι όλε: οί άλλες (μονοκοπανιά!) είναι 
(τοΰ φαίνονται, γράφει επί λεξει) «άλαφρίς»!

Φανταστείτε άλαφριά τήν Τέχνη τού Γκρέκο, τοΰ 
Γκόγια, τοΰ Ροΰμπενς, τού Ντωμιέ, τοΟ Ρενουάρ, τοΰ 
Πικασό, τοΰ Βάν ,Γκόγκ τέλος, γιά ν’ άναφέρω μερι
κά όνόματα άπό τό ατέλειωτο πλήθος τών μεγάλων 
μαέστρων τοΰ χρωστήρα, πού ώστόσο (έδώ ό Κόντο
γλου δέν είναι καθόλου συνεπής), προσπαθεί νά μας 
πείσει δτι τούς καταλαβαίνει περίφημα καί είναι «σέ 
θεση δσο λίγοι ν’ αναλύσει τά έργα τής τέχνης άλ
λων εποχών, γιατί (Ικουσον! άκουσον!) κιΓ έγώ γρά
φει, ε ί μ α ι  ά ν θ ρ ω π ο ς  τ ή ς  έ π ο χ ή  ς μου,  
μέ τίς επιδράσεις τή: παγκόσμια: τέχνης !» (Είναι α
συνεπέστατος ό Κόντογλου, πρώτον, γιατί άν άλήθευει 
τοΰτο, δέν θάταν κολλημένος σάν τό στρείδι σ:ό πνεΟ- 
μα καί τό γράμμα τής έκκλησιαστικής τέχνης (σάν 
καλλιτέχνης), καί δεύτερον, γιατί τό άλλαζονικό τοΰτο 
ΰφος, είναι κάτι όλότελα ξένο πρός τό γεμάτο μετριο
φροσύνη πνεΟμα τή: έκκλησία:).

Ά λλ’ ά: σταματήσοααε, μέ τήν έπιφύλαξη νά έ- 
πανέλθουμε άλλοτε πολύ διεξοδικώτερα, γιαιί αξίζει 
βέβαια τόν κόπο,

'Ο Κόντογλου λοιπόν (αύτοΰ θέλαμε νά καταλή- 
ξουμε), δέν έχει θέση στήν έκθεση τοΰ · Λονδίνου— έ- 
κτός άν το Βρεττανικό Συμβούλιο, ήθελε νά διανθί
σει τό έργο της τοΰτο καί μέ άξιοπερίεργα έκθέματα.

Όσο γιά τούς τέσσερις άλλους ζωγράφους, άς άρ- 
κεστοΰμε σέ μερικά γενικά. Ό  ΙΙαπαλουκας, άντιπρο- 
σωπεύει μιά -μορφή τοΰ οιακοσμητικοΰ έμπρεσσιονι- 
σμοΰ πού έγκαινίασε κι’ έκπροσωπεϊ στον τόπο μας 
ένας εξαίρετος ζωγράφος, μέ πλούσια καί χυμώδη προ 
σωπικότητα, ό άλησμόνητος Κώστας Μαλέας.

Ό  Διαμαντόπουλος, άξιόλογος βέβαια ζωγράφος, 
μέ ξύπνια τή ζωγραφική του συνείδηση, κάνει αύτό 
πού λέμε: γαλλική τέχνη— δπως άλλωστε, δλος ό 
κόσμος!— , βαδίζοντας πάνω στά Ιχνη ένός μεγάλου 
έκπροσώπου της, τοΰ Άνρί Ματίς.

Δέ χωρεί καμμιά άμφιβολία, δ^ ό νέος αύτός καλ
λιτέχνη; βρίσκεται κάτω άπό τό άμεσο βάρος ξενικών 
έπιδράσεων, ;.ιά τό εύτύχημα είναι δτι οί έπιδράσεις 
αύτές, μοιραίε: γιά δλους έξ άλλου, είναι οί συγγενι- 
κώιερε: κ ι’ οί πλήσιέστερες πρός τήν ιδιοσυγκρασία 
του. "Αλλωστε, έτσι ή άλλοιώς, ό Διαμαντόπουλος φα
νερώνει μιά περιέργεια καί μιά δίψα πού είναι χαρα
κτηριστική τών άληθινά ανήσυχων καλλιτεχνών.

Ό  Χατζηκυριάκος, πού είναι ό σοφώτερος (μετά 
ή πρό τοΰ ΓΤαρθένη;) Έλληνας ζωγράφος, κάνει 
δ,τι... θέλετε! Ά ν  πάντως ήθελε κανείς, σώνει καί 
καλά κάπου νά τόν κατατάξει θά τόν τοποθετούσε 
στή σχολή τοΰ κυβισμοΰ μέ τούς ιδρυτές τοΰ όποιου 
άλλωστε, είχε, δταν ζοΰσε στό Παρίσι, πολλούς δε
σμούς. Είναι πάντως άπό τούς πιό άξιόλογους καλλι
τέχνες της παρούσας ωρας, άληθινά άνήσυχος, κάί κα
κώς τό γράψαμε κιόλας, ό περισσότερον ένήμερος 
πάνω στή φιλολογία τής παγκόσμιας ζωγραφικής.

Ό  Χατζηκυριάκος έχει καί μίαν άλλη πλευρά πού 
τόν τιμα ιδιαίτερα— γεγονός πού τόν φέρνει, κι’ άπ’ 
αύτή τήν άποψη,στήν πρώτη γραμμή.

Άγωνίζενάι μέ συνέπεια, νά μπάσει μέσα στόν

πίνακα του, δτι έλληνικά στόχε!» συνταιριάζουν στό 
κλίμα τοΰ έργου, παρμένα τοΰτα ΐπ ’ δλες τίς περιό
δους τής μακραίωνη: καί πλουσιώτατης σχετικής πα,τ 
ράδοσης τοΰ τόπου, μέ απώτερο σκοπό νά δώσει στή 
ζωγραφική του ένα χαρακτήρα αύτόχθονα, έλληνικό !

"Οσο γιά τό Σεμερτζίδη, πού περνει μέρος μέ 12 
έργα του, ίσως δέν είναι υπερβολή τό νά γράψω, δτι 
είναι 6 πιό ενδιαφέρων, ό πιό άνήσυχος κ ι’ ό πιο 
σ υ ν ε π ή ς  καλλιτέχνης μέ τόν τόπο του, καί τήν 
ιστορικότητα τής μεγάλης αυτής στιγμής. Πρόκειται 
γιά ένα ζωγράφο μέ πηγαίο ταλέντο, καί μέ μιά διά
θεση νά κάμει κάτι δικό του, πού τή διαβλέπουμε 
σ’δλη τήν πορεία τής προσπάθειας του. Μιας προσπά
θειας πού ξενινά άπ’ αύτό άκόμα τό τεχνικό μέρος 
τοΰ πίνακα, καί φτάνει μέχρι τή φιλοσοφία του!

Ό  Σεμερ-ζίδης λοιπόν γιά τόν όποιο ή ντόπια 
τεχνοκριτική, άκόμα άπ’ τά πρώτα του βήματα, μο
νάχα καλά κι’ ένθαρρυντικά λόγια είχε πάντα νά τοΰ 
άφιερώσει, δέν Ανήκει παρά στόν εαυτό του—-κι’ αύτό 
είναι ό μεγαλύτερος έπαινος πού μπορεί νά γίνει γιά 
έ'ναν αρτίστα.

Μά δέν πρόκειται μανάχα γι’ αύτό—δέν πρόκει
ται γιά το χαρακτήρα τή: ζωγραφικής του, άπό κα
θαρά κι’ αυστηρά καλλιτεχνική άποψη, πού πάει νά 
γίνει γνήσια έλληνική. Πρόκειται καί γιά τό θέμα 
του— γιά τό περιεχόμενο τής ζωγραφικής του, πού 
είναι πάντα του ρεαλιστικό. Μά ό ρεαλισμός αύτός 
τοΰ Σεμερτζίδη, είναι βαφτισμένος μέσα σένα διάχυτο 
λυρισμό πού τόν έκφράζει συνήθως τό βάθος στό όποιο 
προβάλλει τ ’ άντικείμενά του.

Ά λλ’ ένα άλλο έξ ίσου σημαντικό σημείο τής ζω
γραφικής αύτής. είναι δτι ώρισμένα κομμάτια άπό τά 
δώδεκα πού εκτίθενται σ:ό Λονδίνο, έχουν ώς θέμα 
τους τήν έθνική αντίσταση— τό άφθαστο έπος τοΰ έθνι- 
κοαπελευθερωτικοΰ άγώνα, δπως τόν έζησεν ό καλλι
τέχνης πάνω στό βουνό, δπου στό κάθε του βήμα δέ 
συναντούσε παρά τή ζωγραφική πρόκληση, πότε σάν 
μεγαλόπρεπο τοπείο, καί πότε σάν άπερίγραπτα γρα
φικές φυσιογνωμίες.

Τό γεγονός τοΰτο πού μάς έξηγεί τή συνέπεια τοΰ 
καλλιτέχνη πρός τό κλίμα τής έποχής καί τοΰ πνεύ
ματός της, μιλά γιά τήν κοινωνικότητα τής τέχνης 
αύτής πού φιλοδοξεί νά κλείσει μέσα στά πλαίσια τη; 
ολάκερο τό άνθρώπινο δράμα μέ τίς πτώσεις καί τίς 
ένθεες έςάρσεις του, καθώς αύτό έκφράστηκε, σέ μιά 
στιγμή συμπύκνωσης έςαιρετικής, άπό δ,τι ύγιέστερο, 
κ ι’ δ,τι έλληνικώτερο κι’ δ,τι ήρωϊκώτερο είχε νά 
έπιδείξει ή Ελλάδα στόν καιρό τής Κατοχής, σάν 

' Αντίσταση !
Λέ χωρεί καμιά αμφιβολία, πώ: ή τέχνη αύτή τοΰ 

Σεμερτζίδη, τόσο γιά τό περιεχόμενο τη; (άνάμεσα 
στά 12 κομμάτια, τά δύο άφοροΰν προσωπογραφίες 
ανταρτών), δσο καί γιά τήν κορυφή της καί τά έκ- 
φραστικά της μέσα πού πάνε νά φέρουν τή ζωγραφική 
στόν παληό της έαυτό, άπαλλάσσοντάς την δηλαδή 
άπό περιττά καί ψεύτικα στολίδια καί στοιχεία, θά 
προκαλέσει ξεχωριστά σχόλια. Κ ι’ αύτό θάναι, ή καλ
λίτερη απόδειξη πώς ή προσφορά τοΰ καλλιτέχνη 
αύτοΰ, άρχισε κιόλας νάχεί μιά σημασία πολύ γενι- 
κώτερη...

Τό συμπέρασμα είναι, δτι σάν μερική ή έκθεση 
τούτη, θά δώσει μιάν ιδέα τοΰ τί είναι καί προς τά
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πού τείνει ή τέχνη στήν Ελλάδα, 
ύστερ’ άπό' τό έξάχρονο παγκόσμιο 
μακελιο πού έκαμε νά σιγάσουν τά 
στόματα κΓ ο φωνές τών καλλιτε
χνών, άφοΰ κΓ αυτοί ζώστηκαν τό. 
σπαθί.

Ή άγγλική Κοινή Γνώμη, ή Μη
τρόπολη της Βρεττανικής Αυτοκρα
τορίας, εχει τήν εύκαιρίχ να δει και 
νά σπουδάσει τό μήνυμα πού τή φέ
ρνει, μέχρι τά νερά τοΰ Τάμεση, ή 
Νεοελληνική τέχνη.

"Ας ευχηθούμε μονάχα, νά έπα- 
ναληφθεί τό ταχύτερο, καί νά μετα- 
φερθεΐ και σ’άλλαμεγάλα κοσμοπολ- 
λιτικά κέντρα, δπως στή Νέα Ί'όρ- 
κη, στή Μόσχα, στο Παρίσι κΓ άλ- 
λοΰ, καί τότες νάναι όλοκληρωμένη.

Νά μή λείπει, μήτε ό μεγάλος 
Παρθένης, μήτε ό Γουναρόπουλος, 
μήτε ό Κεφαλληνός, μήτε ό θεοδω- 
ρόπουλος, μήτε ό Άστεριάδης, μήτε. 
ό νέος Μόραλης, μήτε πέντε-δέκα 
άκόμα, κΓ άνάμεσα σ’ αυτούς ό πα
ρισινός γλύπτης, ό Θανάσης Άπαρ
της πού πέντε χρόνια τώρα φιλοξε
νείται άπό τήν Αττική γή καί δη
μιουργεί κάτω άπ’ τή σκιά τού Άρ- 
δηττοΟ, σιμά στόν Ίλισσό,

Ήλΐας Ζιώγας
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Περπατοιίσαμε όμάδι 
μέ τά μάτια δλο φώς.
Σά χαμένος σκοπός 
τή : νυχτός τό σκοτάδι.

Σά χαμένος σκοπός 
πέρα ή πίκρα πλανιόταν.
Στά μαλλιά μας κρεμόταν 
δροσοστάλες κΓ αχνός.

Στά μαλλιά μας κρεμόταν 
κρόσια μανρα το σκότη. 
Γαΰρα ελπίδα καί νιόττι 
μές τις φλέβες σερνόταν.

Γαύρα ελπίδα και νιότη 
μάς σκορπούν οί αχτίδες.

— Σύντροφέ μου μήν είδες 
τήν κορφή μα? τήν πρώτη;

— Σύντροφέ μου μήν είδες 
τής αυγής τό μαγνάδι :
’Ά ν θ η  ριχτούν οί κλάδοι 
νάν τά βάλουμε ασπίδες.

"Ανθη ρίχτουν οί κλάδοι 
στό ρυθμό τοϋ σκοποϋ.
"Ολα χαίρονταν που 
περπατούσαμε όμάδι.

Κώατας "Ελατός

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΡ4ΣΕΝΣΚΥ

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Ρ ά  μας πνίξει τό ποτάμι Θά μάς πνίξει.
Ό  αρχαίος του χείμμαρος μας φέρνει τίς κραυγές 
τοΟ πεινασμένου ά γρόιη. ΤοΟ άποκλεισμένου 
άντάρτη. Θά μας πνίξει τό ποτάμι Θά μάς πνίξε·.

Π όσες μέρες ά κ ό μ α ; Πόσο βράδυα 
Θά παραπαίουμε στά  μουσκεμένα δάση ;
Σ τις γκρεμισμένες κ α λύ β ες; Ποιός εΐνσι έκεϊνος 
πού Θά περάσει άντίπερα ; £

Λίγη φωτιά γ ιά  τις χλω μές μας παλάμες 
Θά έδινε άλλο τόνο στό μαρτύριο.
Ή  π ρ ο σ μ ο ν ή  ε ν α ς  Θ άν ατο ς.  Υ π ά ρ χ ο υ ν ;
Είναι γ ε ρ ο ί ; “Εχουνε πεΘ άνει;

Ποιός εΐναι αυτός πού θά περάσει ά ντίπ ερα ; 
Ποιός εΊναι α ύ ιό ς πού θά χουμήξει σάν τό γλάρο 
τή μήνυμα νά φέρει στούς συντρόφους 
προτού μάς πνίξει τ ’ άγριο ποτά μι;

Μ « ιίφ ρ α σ η  4π ’ τ ι  Π ο λ ω ν ί ζ ι χ *

ΓΙΑΗΝΟΣ MIPAKV

ΑΠΟΓΕΜ Α ΣΈ Λ ΕΥ Θ ΕΡ Ο  ΧΩΡΙΟ

Κουρασμένη ή βω δάμαξα. Ό  ζευγολά της 
χα ιρ ειά ει τόν ήλιο πού φεύγει. Ε κεί πίσω 
άπό τό φράχτη δυό πάπιες στέκουνται 
στό  ένα τους πόδι. Κατεβαίνει ή άμφιλύκη...

Ή  πολιτεία νεκρώθηκε. Χ τές κάψανε τα σπίτια. 
Κρεμάσανε πολλούς. Τά τσακάλια περάσανε 
ούρλιάζοντας. "Ε να ς προδότης κάπνιζε στήν πίπα του 
τό ύστατο χα ΐρε τών Παρτιζάνων...

Ή  πρόσκληση έγινε άπό π έρ σ ι: ’Ε λά τε μαζί μας. 
Περισεύουν πολλά καρυοφίλλια. Α λλα τόσα πετρο-

Ιβολσ·.
Ε λ ά τ ε  μαζί μας πριν στενέψ ει ό κύκλος 
πού θά σάς πνίξει. Αύριο δλα θ' άλλάξουν...

Κ ο υ ρ α σ μ έ ν η  ή β ω δ ά μ α ξ α .  Ό  ζ ε υ γ ο λ ά τ η ς  
χ α ι ρ ε τ ά ε ι  τόν  ήλ,ιο π ο ύ  φ ε ύ γ ε ι ,  Έ δ ώ  ε ί μ α σ τ ε  
οί ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι  π ολ .ιορκη μένοι .  Κ υ τ τ ά ξ τ ε  τ ρ ι γ ύ ρ ω  
δ λ α  θ υ μ ίζ ο υ ν  τόν  π α λ ιό  κ α λ ό  καιρό.. .

Έ δ ώ  είναι ή χώρα τών Παρτιζάνων...
Μsilsjaoti in ' ι ί  ϊέρβικα

Γιάννης Β. Ίο α γ ν Ιδ η ι;

. Π Ο ΡΕΙΑ

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ

Ο  ΜΑΚΗΣ Τ Ο Υ  3 ον Λ Ο Χ Ο Υ
Γ1ΩΡΓΗ ΣΙΔΕΡΗ

Οί λεβέντες τής άντίσταάης όλοι στά όδο^ράγμα- 
τα. Κανένα βήμα προς τά τ?ίσο) καμμιά υποχώρηση 
στον οχτρό. ΙΙαρ’ δλες τίς λυσσασμένες επιθέσεις τών 
τάνκς καί τών όλμων πού πέφτουν βροχή κρατάν γερά - 
τίς θέσεις τους μέρες τιάρα χωρίς νά κλείσουν ούτε 
ενα λεπτό τό μάτι τους. Έ  κούραση καί ή άγρύπνια 
πού τούς εχει τσακίσει τά κορμιά δέν κατόρθωσε νά 
σβύσει τή λάμψη πού φωσφορίζει στά μάτια τους καί 
πού νομίζεις πώς λέει : — Έδώ θά μείνουμε. Έδώ θά 
πεθάνουμε δλοι άλλά δέ θά περάσουν. Λέ θά φύγουμε" 
άπ’ έδώ άκόμα κΓ δταν έρθουν δικοί μας γιά νά μας 
ξεκουράσουν.,..

Πίσω άπ-’ τήν πρώτη γραμμή, σ’ έ'να δρόμο πού 
μέχρι χτές άκόμα δέν είχε καμμιά κίνηση καί κανένα 
ενδιαφέρον περνά ενας λόχος. Βαδίζει άργά κάτω 
άπ’ τίς δυό μεριές τών δένδρων πού μοιάζουν μέ γί
γαντες τής νύχτας. -Έρχονται άπό μακρυά. Λεν εΐναι 
ξεκούραστο, δπως θά νόμιζε κανείς άλλά εΐναι λιγό
τερο κουρασμένο άπ’ αυτούς πού πρόκειται ν’ άντι- 
καταστήσουν. Φορτωμένοι τόν άλαφρύ οπλισμό τους 
βαδίζουν μέ τάξη στή γραμμή. Οί περισσότεροι σχε
δόν φορούν κράνη. Μαζί τους άκολουθοΰν καί μερι
κές κοπέλλες. Ά λλες άπ’ αύτές κρατάν όπλα κΓ άλ
λες μέ κόκκινο σταυρό στό χέρι. Βαδίζουν κΓ αυτές 
πλάϊ στούς άνδρες καί περπαταν δπΐϋς εκείνοι μέ τά 
κεφάλια ψηλά καί μέ τήν περηφάνεια ζωγραφισμένη 
στά πρόσωπα. Έχουν δλοι άπόλυτα τή συναίσθηση 
τοΰ προορισμού τους.

Στό τέλος τής γραμμής, σά νά προσπαθεί νά 
κρυφτεί, βαδίζει ενας πολύ μικρός μέχρι 13 χρονών. 
Ανοίγει δσο μπορεί τά μικρά του πόδια γιά νά προ
λαβαίνει τούς άντρές τοϋ λόχου. Τόν' εμποδίζει δμιος 
τό μακρύ καί φαρδύ γερμανικό παντελόνι πού παρ’ 
δλο τό κόψιμο δέν μπόρεσε νά γίνει στά μέτρα του. 
Κάβε τόσο τό σηκώνει καί κάθε τόσο τού πέφτει άπ’ 
τό βάρος τών δυό χειροβομβίδων πού κουβαλάει στις 
τσέπες του. Αυτός ό μικρός εΐναι ό Μάκης πού ή 
μητέρα τόν άφισε δρφανό στήν πείνα τού 1941. Ό 
πατέρας του πού ήταν έ'να' άπ’ τά καλλίτερα παλλη- 
κάρια τής άντίστασης μέσα στήν πόλη σκοτώθηκε στή 
συνοικία ύστερα άπό μιά γερμανική επίθεση. Τήν ώ
ρα πού τραυματισμένος βαρειά άπ’ τή σφαίρα έπε
φτε φώναξε στούς συναγωνιστές του:

— Παιδιά το παιδί μου!...
Άπό τότε ό Μάκης .εγινε ό άπαραίτητος τοΰ λό

χου. "Ολοι τόν αγαπούν καί τόν φροντίζουν. Όπου 
πάει ό λόχος μαζί κΓ ό Μάκης. Κ Γ έτσι ό Μάκης άρ 
χισε σιγά—-σιγά νά μή μοιάζει μέ τ’ άλλα παιδιά 
καί ν’ άσχολείται. μέ ζητήματα έξω άπ’ τήν παιδικό- 
τητά του. Σ’ αυτά δλα συντελέσανε πολύ ό χαμός 
τών γονιών του, οί στερήσεις, οί κακουχίες τής άν- 
τάρτικης ζωής, κΓ ή συναναστροφή μέ τούς άντάρ- 
τες.

* * *

Μόλις έφτασε στο τάγμα ό λόχος σταμάτησαν γιά 
νά φάνε καί νά πάρουν νέα διαταγή. Τήν ώρα τοΰ

φαγητού ό καπετάνιος τού λόχου κάλεσε τό μικρό 
καί τούπε :

— Άκουσε Μάκη. Έμεΐς τώρα θά πάμε γιά τήν 
πρώτη γραμμή. Έσύ θά κάτσεις ήσυχα έδώ στό λό
χο. Λέν πρέπει νάρθεις μαζί μας. Έδώ οί μάχες δέ 
μοιάζουν μέ κείνες τού βουνού πούσουνα πάντα δίπλα 
μας. Έδώ εΐναι δρόμοι, σπίτια, όδοφράγματα καί δέν 
ξέρεις άπό πού θά σοϋρθει τό κακό. ΓΓ  αύτό δέ κάνει 
νά πάθεις κανένα κακό...

'Ο Μάκης, μόλις τέλειωσε ό καπετάνιος δάκρυσε.
Γά ματάκια του άρχισαν νά γεμίζουν δάκρυα γιά τήν 
προσβολή πού τουδινε ό καπετάνιος τοΰ λόχου. Λέ δε 
χόταν μέ κανένα τρόπο νά μείνει.

— Ό χ ι— ελεγε—  θάρθω μέ τά παιδιά. Μαζί σας 
ήρθα καί μαζί σας θά φύγω, Λέ φοβάμαι καθόλου. 
Έ ξ  άλλου δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού θά είμαι μα
ζί σας στή μάχη. Προχτές στοΰ Μακρυγιάννη μέ εί
χατε κοντά σας γιά σύνδεσμο. Έ τσ ι ί)ά είμαι καί τώ
ρα. Λέν πειράζει πού είμαι μικρός τοΰ έλεγε. Λέ μέ 
βρίσκουν έτσι οί σφαίρες.

- Βρέ Μάκη δέ είναι οί σφαίρες επικίνδυνες . 
μοναχά έδώ στις οδομαχίες. Εΐναι άκόμα ένα σωρό 
άλλα πράγματα...

— Ά ς  είναι, φώναξε ό^μικρός θάρθω μαζί σας.
Μπροστά στήν τόση επιμονή του στις φωνές του

καί στά παρακάλια του ό καπετάνιος προτίμησε νά 
μήν επιμείνει γιά τήν ώρα. .Αργότερα καί μέ τήν 
τροπή πού θάπερνε ή μάχη θάβλεπε τί έπρεπε νά 
κάνει.

* * *

Τά ξημερώματα ό λόχος βρέθηκε κατάντικρυ στόν 
οχτρό. Μόλις εφεξε γιά καλά άρχισε τό κακό τής μά
χης. 'Ολόγυρα σφύριζαν οί σφαίρες. Οί δλμοι έσκα
ζαν γύρω μας...

- έ  μιά στιγμή σταμάτησαν τά πυρά καί κάτι ύ
ποπτες κινήσεις φαινόντουσαν στις’ γραμμές τοϋ οχ
τρού. Κ Γ άμέσως κάνανε τήν έμφάνισή τους τά τάνκς.
Ό  λόχος μας εΐχε διαταγή νά κρατήσει τίς θέσεις 
του μέ κάθε θυσία. Τά τάνκς προχωρούσαν μουγκρί
ζοντας. Ό  καπετάνιος έγραψε βιαστικά κάτι σ’ ενα 
χαρτί, φώναζε τό Μάκη καί τούπε:

—  Τρέχα Μάκη δσο μπορείς πιο γρήγορα στό 
Τάγμα.

Ό  μικρός γεμάτος περφάνεια γιά τήν άποστολή 
του χαιρέτισε τό καπετάνιο κΓ έφυγε τρέχοντας. Στό 
χέρι του έσφιγγε δυνατά τό χαρτί.

’Έφτανε κοντά στό Τάγμα δταν ενας όλμος έσκα
σε λίγο πιό μακρυά του. Ένα βλήμα τόν χτύπησε 
καί τόν πέταξε κάτω στό πεζοδρόμιο. Τό αίμα πλημ
μύρισε κατακόκκινο κΓ έβαψε τά ροΰχα του. 'Ένα 
βογγητό άνάκατο μέ αίμα καί παράπονο βγήκε άπ’ τό 
στόμα του.

Ένα συνεργείο πρώτων βοηθειών πού βρέθηκε κεΐ 
κοντά έτρεξε καί τόν μετέφερε στό άπέναντι σπήτι. 
Έτρεξαν δλοι τότε κοντά του καί προσπαθούσαν πρό
χειρα νά τόν συνεφέρουν καί νά τοΰ δέσουν τά τραύ-
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ΟΔΟΦΡΑΓΜ ΑΤΑ
’Αστραποβόλα ο λαό; μέσα στις συ

νοικίες
μέ μιά καρδιά Λετρες, /.οστούς και 

[σίδερα κινεί 
γιά πολεμίστρες στούς όχτρούς πυρ- 

[γώνει τίς γωνίες 
κ·.’ ά-r.o τά οδοφράγματα ή λευτεριά 

[θάρθεί.
Βαβίλης Μάης

ματα.
Ό  Μάκης άνοιξε γιά μια στιγ

μή τά μάτια του καί τά γεμάτα αί
ματα χείλη του— πού τρίχαν άπό 
μιά πληγή . στό μάγουλο— προσπά
θησαν κάτι ν’ άρθρώσουν.

Έ  αδελφή πλησιάζοντας περσό- 
τερο κοντά του, προσπάθησε κΓ αυ
τή νά καταλαβει τι θεΛει να πει.

Ό  μικρός άφοΰ κατάβαλλε προ
σπάθειες κατόρθωσε νά ψιθυρίσει.

— Τή διαταγή στό Τάγμα,; . εί
ναι ανάγκη... γρήγορα... Καί ξανά- 
κλεισε τά μάτια του;

Ή  αδελφή άνοιξε τό χαρτί πού 
τό κρατούσε άκόμα σφιχτά: στό χέ
ρι του καί διαβασε. «Καπετάνιο 
ΓΙαΰλο, κράτησε τό Μάκη κοντά 
σου γιατί έδώ άρχίζει επίθεση..»

Ή αδερφή σήκωσε τά μάτια της 
άπ" τό σημείωμα έριξε στούς γύρω 
τό βλέμμα της κΓ ύστερα στό ^πλη
γωμένο άητόπουλο κΓ ενα δάκρυ 
στρογγύλευε στις βλεφαρίδες της...

’Ύστερα άπό λίγο. d Μάκης, βρί
σκονταν ξαπλωμένος σ ενα Νοσοκο
μείο τής Εθνικής Άλληλεγγύηςπού 
κείνες τίς μέρες είχε ίδρυθεΐ. Στό 
προσκέφαλό του δέ βρίσκονταν το 
μητρικός φίλτρο νά τοΟ χαδεψει το 
πληγωμένο του προσωπακι και νά 
τοΟ κλείσει τά ματάκια. Δίπλα του 
βογγοΰσαν οί πληγωμένοι άγωνι- 
στες τής λευτεριάς. ’Έσφιγγαν άπ’ 
τούς πόνους τά δόντια τους καί πα- 
ρακαλοΰσαν τούς γιατρούς νά τούς 
δέσουν τίς πληγές νά τούς ξαλαφρώ 
σουν τούς πόνους γιά νά ξανατρέξουν 
ο·ή μάχη. ΚΓ άνάμεσα σ’ αυτούς ό 
Μάκης ένα μωρό 13 χρόνων είχε 
νσιώσει κΓ αύτός μέ τήν παιδική 
του διαίσθηση τό νόημα καί τή σο
βαρότητα τού άγώνα. Και παρακα- 
λοϋσε κΓ αύτός στό παραλήρημά 
του νά τόν κάνουν καλά γιά νά μπο
ρέσει νά δώσει ό ίδιος μέ τά δικά 
του χέρια τή διαταγή τοϋ καπετά
νιου του...

Γιώργος ϊιδ έρ η ς

A© Η Ν Α
Π ρ ο σο χή : ,
θ ά  μιλήσει ό Ραδιοσταθμός τών αιώνων γιά τήν ’Αθήνα.
Τήν αθάνατη π ό λη !
Τήν αδούλωτη καί θρυλλική άνταρτομάννα.
Μήκος ,καί πλάτος κυμάτων τών χιλιετηρίδων το βάθος.

Προσοχή !
Τά ράδια τών ανθρώπινων ψυχών δς ανοίξουν.
’Αθήνα πόλη αθάνατη αιώνια θάσαι 
Τής λευτεριάς πηγή τής Ελλάδας ή δόξα.
Νέοι σου Παρθενώνες τών νεκρών σου ot πυραμίδες 
χαί τών πεζοδρομίων σου Οι αίμάτινοι καταράχτες 
τόν πανανθρώπινο αγώνα σου συμβολίζουν.
Πλάϊ τους ή αδάμαστη Καισαριανή σου.
Τής Κοκκινιάς οί αίματόβρεχτες μάντρες.
Τής Καλλιθέας ή απέραντη θυσία
βαριόηχες, θριαμβικές τών θρύλλων σου καμπάνες,
άντιλαλοΰν στά πέρατα τής γής, τή φωνή τοϋ λαοϋ σου!

Έ δ ώ  είν’ ή ΆΘή\α 
Έ δ ώ  οι τύραννοι πεθαίνουν 
και τής σκλαβιάς χορτάρι δέν φυτρώνει.
Έ δ ώ  ή κάθε πέτρα μετερίζι. Κ ά θε κλαρί και πολεμίστρα. 
/Οδόφραγμα οί καρδιές!
Κάστρα τά στήθε.α.
Έ δ ώ  ή ζωή θυσία στή λευτεριά.
Έ δ ώ  ή ψυχή φραγμός στή βία.
Έ δώ  τά μπρούτζινα μαμοΰθ τά νίκηόε ή βφεντόνα...  ̂ .
ΚΓ δ Γολιάθ, λίγησε ντροπιασμένος, στοΰ Δαβίδ τήν ορμή, 
στή φουρτούνα τοΰ δίκηου.
Ναί, έδώ  εΐν ’ ή ’Α θήνα
Οί Ρώμες, τά Βερολίνο, κΓ ό λέοντας τής Γηραιάς 'Αλβυώνας 
δέν θά  ςιχάσουν.
Πώς στήν πόλη αύτή τονς νίκηβαν τής ψυχής οί λόγχες!
’’Ω, ’Αθήνα !
Τά νειάτα σου απλώνουνε συρματόπλεγ^μ τή ζωή τους.
Οί κοπέλλες σου γράφουνε μέ τό αίμα τους στους τοίχους !
Οί γρηές σου νανουρίζουνε τούς λαβωμέ\ους.
Τά παλληκάρια σου ταμπουρωμένα αγρυπνούνε,
Στις φλέβες τους κρύβεται ή λευτεριά σου κΓ ή τιμή σου.
Τί κΓ αν λίγοι Παυσανίες σέ πατούνε. Μιά χούφτα ϊΤναι.
ΚΓ είν* τού λαοϋ σου ή μυρμηγκιά ατέλειωτη λεγεώνα, 
π’ δλο μακραίνει καί πληθαίνει...
Στά ράδια τών ψυχών σκυφτοί οί άνθρωποι άκούνε...
ΚΓ ή όμιλία σ υ ν εχ ίζει:
— Κουράγιο ’Αθήνα, κΓ έφτασε τού λυτρωμού ή μέρα...
Θά σοΰ τήν ψιθιρίβουν στ’ αυτί ΐά περιστέρια τής Ειρήνης.
ΚΓ ό ήλιος τής πανανθρώπινης αγάπης θά σέ θερμάνει.
—“Αφησε τώρα τήν σφεντόνα σου στήν άκρη.
Καί πάρε τών μυρμιγκιών τήν υπομονή γιά πανοπλιο.
Βύθισε στούς ωκεανούς τής ψυχής τήν οργή σου !
Κρύψε τή θύελλα τής ορμής σου.
Τής Ιδέας σου τό σπαθί αρκεί γιά τώρα.
Μά πρόσεξε. Τής προδοσάς ή μήτρα γεννοβολάει..
ΚΓ άν πάλι νά σέ πνίξουνε στό αίμα σου θελήσουν.
Ό ρθόσου ’Αθήνα. Φόρεσε τά σταυρωτά σου φυσεκλίκια.
Βάλε στραβά τ ’ αντάρτικο τό δίκοχό σου...
Καί πάρε μέ τό χέρι σου τό δίκιο...
—”Ω ’Αθήνα ! ”Ω αθάνατη πόλη.
Νά σέ λυγίσουνε δέν θά μπορέσουν.
Ε ίσα ι καί θά μείνεις αιώνια τής λευτεριάς ό αστείρευτος Νείλος.

Γιώργος ΜαρσέλΑος

18 =  «ΠΟΡΕΙΑ.» =

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜ Ο
•

Πσιός φούντωσε τό μεθυσμένο τούτον ήλιο 
πού φώτισε τη χαρά μου, πού ζέστανε τήν έλ-

[πίδα μ ο υ !
“Εξαλλη χορεύτρια, τών ματιών ίλιγγος, 
αρπάζει τή σκέψη οτό στρόβιλό της.
ΚΓ υστέρα σταλάζει ή κουρασμένη στιγμή 
καί γράφει μιάν άκόμα χραμμήσιής ζωής μου

[τό γ ρ ά μ μ α :
«τό δείλι τούτο είναι τό πρώτο τοΟ χινόπωρου».

Γιάνηις Α. Καραμήτσος
X'.vdntopo ιοΟ 45

«3 3  Η Μ Ε Ρ Ε Σ »

Τοΰ Νιχ. Βρεττάχου

(’ Ανιφτα κΓάστόλιστα) δέ φτάσατε ώς τά Ήλύσια 
Τής ’Αθήνας ώ νιάτα, ή παραπονεμένα ή μόνα,
Κ Γό Δεκέμβρης πατέρα; σας,μέ λαοΰ στόμα, έθρήνησε: 
«ΙΙέσατε αδέρφια’Εσείς, σέ μάχες κ ι’άνισον άγώνα,.»

Καί ύμνος βαθύ; ακούστη" κ’ ή Αύρα, σιδερόχορθηι 
Αύρα χοχλαστή, ποιητή ΘρηνωδοΟ, εκυβέρνα 
Τής Ελευθερίας τό βάδισμα τό τρισέβαστο,
ΤοΟ Τρελού προφήτη λαού τό βόγγο, τ ’άλαλα στέρνα.

Ίά α . Λεπούντης

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α  (*)

Εχέ νεκρέ άγωνυιή Βαζίλη Μάη

Στόν ίερΐ άγώνα μας άκούραστα δουλεύεις, 
καί τώρα, ώς μέ τή νίκη μας τήν ονειρευτή, 
νεκρός δέν είσαι, . μά νεκρούς ή Σκιά σςυ ζωντα

νεύει
καί δίνεις μ’ δπλο τήν ΠΕΙθ£2 λαμπρό πολεμιστή, 
πού στδνομά Σου Ορκίζεται %χ\ στή μάχη πάει 
τοΟ Δίκηου καί τής Λευτεριάς, Β α σ ί λ η  Μ άη...

Β. Λαμπρολέσβιος

(*) Ά π ό  τυπογραφική απροσεξία κακοποιήθ ηκε 
ατό  προηγούμενο q ϋλλο μας τό παραπάνω ε
πίγραμμα τοϋ Βασ. Λαμπρολ?σ{$ιου. Τό |ανα- 
δημοΛίϊύουμε μέ τήν επιβ-υμία νά ικανοποιή
σουμε τά δίκαια παρ πονα τον αγαπητοί* μας 
φίλου καί συνεργάτη.

«Π Ο ΡΕΙΑ » — —

ΠΟΛΙΟ ΡΚΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ

ι
Πηχτό σκοτάδι τύλιξε τή γή !...
Χαθήκαν οί όρίζοντες !... Μ αυρίλα!... 
κι' άκοίμητα τά μάτια τών λαών 
όρθάνοιχτα κυττδνε μ’ έγκαρτέρηση  
τούς προβολείς τής Λευτεριάς 
π’ άναβοσβύνουν μεσ' στήν άτέλειωτη  
νυχτιά τοϋ μαρτυρίου.

Λένινγκραντ! Μ όσχα! Στάλινχκραντ !

ΚΓ δλου τοΰ κόσμου οί προλετάριοι 
έχουμε χτύπους στις καρδιές 
τούς καταρράχτες τών βομβών 
τών πυροβόλων πού ζώσανε 
τούς προβολείς τής Λίυτεριάς 
κΓ έχει ή άνασα μας σφιχτή 
μπρος στήν~καταστροφή!

Χέρι μέ χέρι καί καρδιά μέ τήν καρδιά 
δλοι μαζί κρυφά— κρυφά 
ψαχτά— ψαχτά μές’ στό σκοτάδι 
βουνά πυργώνουμε 
τά κάστρα τής Ά ντίστβσης.

Σέ φυλακές καί'σέ μπουντρούμια 
μελοθάνατοι κι' οί ζωντανοί νεκροί 
μέσ’ στά στρατόπεδα τής φρίκης 
τοΰ Μ πούχελβαντ’καί "Αουσβιτς 
κυττώντας^πάντα πρός τά κεΐ 
μέ γυαλισμένα μάτια 
μέσ' στό μαρτυρικό τους άργοσβύσιμο  
καλούν τούς προλετάριους σ ’ έλπίδας 
σύνθημα, σάν ψυθιρίζουν 
«Λένινγκραντ... ,Μόσχα... Στάλιγκραντ...»

Λένινγκραντ! Μ όσχα! Στάλινγκραντ ! 
Σπαθίζουνε τή νύχτα δώ καί κεΐ, 
παντού, σ' δλη τή γή, πέρα γιά πέρα 
καί κάνουν νά φεγγοβολούν 
οί καμινάδες άπ’ τίς φάμπρικες !. . 
Ξανοίγουν τούς ώκεανούς 
καί λάμπουν τσιμινιέρες!...

* κΓ άντιφε^γίζουν τά κολχόζ καί τά σοβχόζ  
κι' δλης τής γής τά δρέπανα.

Β6γγέλ>ΐς Καμπέρος
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V

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ TOY ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ
Ι'ιά τί) λευτεριά- Γ Γ  αύτήνε γίναν Λτάχτη τά χόριά καί 

οί πολιτείες μας καί οί άνθρωποι τούτης τής ένδοξης γής 
κολύμπησαν στό αίμα καί στό δάκρυ...

Μάς τυράγνι σε τής πείνα; τό σακάκι καί τον πόνου τό 
μαρτύριο. Πάνω στά κορμιά μας χαράχτηκαν μέ.. τό κνούτο 
κάτι ματωμένα γράμματα πού λέγανε: «Μίσος στόν Τύραννο. 
Μίσος ώς το Θάνατο». ,

Οί αγαπημένοι μας άπ’ τίς κρεμάλες, μέ τή θηλιά στό 
λαιμό μας έκραζαν: «Ά δίρφ ια εκδίκηση. Εκδίκηση». ΚΓ 
ώς τά κορμιά τους τά χαΐδευε ό ήλιος καί τ’ αγέρι τής Πα
τρίδας. μάκραιναν στό λογισμό μας. ψήλωναν καί γίνονταν 
πελώρια σύμβολα πού μαγνητίζανε τό νοΰ καί τήν καρδιά 
μας... Τά δένδρα θλιμμένα γέρνανε τά κλαριά τους, τ’ α
γέρι μουρμούριζε θρηνητικά και ό ήλιο : σταματούσε περισ
σότερο άπό—ενα λεπτό σιγή —πού κρατάν.· οί ζωντανοί γιά 
τούς νεκρούς...

Πλάϊ μας μιά φτωχομάνα, έδ ·νε τόν σπα ραγμό της κόμ
πο στήν καρδιά της, τόν έκανε μοιρολόι καί κατάρ.α, τόν τύ
λιγε στά ξέμπλεκα μαλλιά τη;....

Τ ’ ’Αλβανικού ενα; ηρώα;, ανάπηρος, έρριχνε τ') δεκα
νίκι του στή φωτιά, γιά νά ζεστάνει τό κουτσουρεμένο του 
κορμί, κΓ ήταν σά νάρρχνε τό ϊδιο του τό πόδι. Ά λλον 
ανάπηρο ήριιι'α, τόν έστ ιναν πάνω σ ’ ενα πάγκο, γιά νά 
φτάσει στό ΰψος τών άλλων μελλοθάνατων. Τό εκτελεστικό 
απόσπασμα, τά κορμιά έπρεπε νά τά σημαδεύει στήν ίδια 
γραμμή καί ό κουτσουρεμένος ήρωας δέν ήτανε λέει τόσο 
ψηλός... Αύτός πού ξεπερνοΰσε χιλιάδες μπόγια στά ρομπότ.

"Ενας σκελετωμένος άνθρωπος κΓ ένα λιμασαένο σκυλί, 
πάλευαν σ’ ενα σκουπιδόσώρό γιά ενα βρώμιο κόκκαλο. 
Ποιός νάχε περισσότερα δικαιώματα σ τ )  κόκκαλο  καί στή 
ζωή :

Κάποιο κορμάκι καλαμένιο, ενα σακκουλάκι κοκκαλάκια 
καί πετσί, βρώμικο, τό είχε σαρώσει τό ξεροβόρι, σέ μιά γω
νιά. Καί προσπαθούσε τό άμοιρο νά τυλιχτεί μέσα σ’ ενα 
κουρέλι γιά νά ζεστάνει τήν ξεπαγιασμένη του ψυχή...Δυό 
κουρέλια στή γωνιά, χωρί: νά ξέρει κανείς πιό εΤχε περισ
σότερη αξία····

"Ενας καννίβαλο; άριο; ξεγύμνωσε μιά παρθένα μας, τ ί; 
έστριβε τό βυζί καί τό τρυπούσε μέ τήν ξιφολόγχη.Κάποιος 
«απελευθερωτής» Μαροκινός κόρεσε τίς κτινώδικες όρμέ; 
του πάνω στό τυρανιγμένο κορμί μιας μάννας μας 70 χρονώ...

Σύρματα. Σύρματα γύρω—γύρω στή ζωή μα;. Μπλόχα, 
μπουντρούμια, φυλακές κάτεργα, στρατόπεδα, σκλαβοπά
ζαρα, κρεμάλες καί σταυρό'. Πόσοι ; Χιλιάδες.... Καί μιά 
μέρα... νικήσαμε τό θάνατο μέ τό αίμα τής ψυχής μας.

Είπαμε... Τελείωσαν οί σταυροί- Τώρα δουλειά. Δουλειά, 
λουλούδια, αγέρας καί ήλιος. Τώρα λίγοι σταυροί άκόμα 
πρέπει νά μπουν, νά χωθοΰν:-νά· σκεπαστούν στή γής. Άγ<υ- 

' λωτοί δμως σταυροί. Καί μετά, τό γέλοιο καί η χαρά νά ξα
πλωθεί στήν απανωσιά τής γή ; καί τής θάλασσα:. X ’ αδερ
φωθούν οί άνθρωποι, νά μωνιάσουν οί π ατρίδες.'Ή  δουλειά 
νά γίνει γάργαρο κρυσταλλόνερο πού θά νε.’ρώνει τό σωμα 
καί θά δροσίζει τίς καρδιές . . . .

Ή ρ^Ε ένας Δεκέμβρης. Καί περιμέναμε νά’χαιρετίσουμε 
τήν Ά νοιξη . Μά δέν ήρθε ό Δεκέμβρη;. Βαρυχειμωνιά καί 
συνεχίζεσαι. Τά σίδερα πού στέριωσε ό εχτρό; ξαναβαφτή
κανε καί κρατούν άλυσσωμένε; τίς λεύτερες <ψυχέ;. Τά γα- 

„ λανόλευκα λάβαρα πού τ’ άνεμίσαμε καί παλαίψμμε γιά τή 
λευτεριά τά υψώσανε στί; πόρτ-ς τών κατέργιον. Αέρώνον- 
ται τά σύμβολα ποτές· : ■

Αύτές τ ί ;  ώ ρε; τίς ιερές, χιλιάδες δεσμώτες δέν βλέ- 
πούνε τον ήλιο. Κ Γ 6 αγέρας .τού αναπνέουν είναι μετοη- 
μένος καί λερός. Δέ λογιάζουνε τούς κάμπους, τά λαγκάδια 
καί τά ψηλά βουνά πού τά περπάτησαν αρματωμένοι πολε
μώντας. Δέ γροικάνε τ ί:  θάλασσες πού τ ί ;  αρμένισαν γιά 
πόλεμο. Δέ βλέπουνε τόν ουρανό μας νά τόν χαιρετίσουνε. 
Τόν ουρανό πού τούς στάθηκε

«σκέπασμα στά έρημα στά σκοτεινά, 
στού βράχους, πέτρες, στά στενά.. - 

εκεί πού ό «Έλλην» ξεσπάθωνε ενάντια στόν τύραννο. Δέκα 
βήματα εΙ\'αι ή γής·. Καί μεσονύχτια τήν μετράνε μέ τά πο- 
δια τους πού δέν τάσκιαξε τό βήμα τόν καταχτητωνε . . . . .

Καί καρτερούν. Καρτερούν νά τούς γλυκάνουμε τόν πονο; 
“Ας τό πράξουμε. "Ας άκούσωμε τή ιρωνή τους.

Α. Μαρμαρινός

ΚΑ Λ Λ ΙΤΕΧΝ ΙΚΑ  ΝΕΑ

1.— Στή Διεύθυνση τών Καλών Τεχνών τοΰ υπουργείου 
Παιδείας, τοποθετήθηκεν ό γνωστός ζωγράφος, ανώτερος 
υπάλληλος στήν ίδια διεύθυνση ώ ; έχτές, κ. Κώστας Πάγκα
λο;. Ή  είδηση έΐνοι εξαιρετικά ευχάριστη καί γιατί ό νέος 
διευθυντής προέρχεται κατ’- εύθείαν μέσ’ άπό τήν τάξη τών 
καλλιτεχνών (ξέρει επομένως τά προβλήματα καί τίς ανάγ
κες’ γων) καί γιατί είναι ένας'τίμιος υπάλληλος μ’ όρεξη γιά 
δημιουργική δουλειά.

'2 .— Στό «Ριζοσπάστη» τής 1S τοΰ Νοέμβρη δημοσιεύτη
κε ένα κριτι,κό σημείωμα πού υπογράφεται μέ τ’ αρχικά Β .  
Σ. καί προέρχεται, δπως πληροφορούμαστε, α π ’ ένα νέο κΓ 
εξαιρετικό καλλιτέχνη' Τό σημείωμα τοΰτο, αφορά τήν όμα- 
δϊκή έκθεση πουγινε τής προαλλες στόν «Παρνασσό» καί πε
ριέχει πλήθος βασικές αλήθειες πού αφορούν όλους τούς 
καλλιτέχνες, γιατί άπηχοδν τή σωστή γραμμή πού πρέπει ν’ 
ακολουθεί ένας ζωγράφος λ.χ. άν θέλει νά μή ματαιοπονεί 
κτλ. Τό σιινιστοΰμε έκθύ’μως σ’ όσους τυχόν δέν τό είδαν.

3.— Ό  ασύρματος μάς μετέδωσε μιάν εξαιρετικά ευχάρι
στη είδηση. Ό  Γαλάνης,ό μεγάλος καί παγκόσμιος Γαλάνης, 
έξελέγη ταχτικό μέλος τής περίφημης Παρισ,νής Α καδημίας 
τ ώ ν  Καλών Τεχνώ ν! Τό γεγονός, τόσο τιμητικό γιά έναν 
καλλιτέχνη, αντανακλά καί στή χώρα^ άπ’ τήν όποία προέρ
χεται δ Μαιτρ Γαλανίς, στήν 'Ελλάδα, γι’ αύτό κΓ οί πο
λυάριθμοι φίλοι καί θαυμαστές του, δλρς οίνεξαίρετα ό καλ
λιτεχνικός κόσμος τοϋ τόπου, τοϋ σφίγγει εγκάρδια καί μ* α
νυπόκριτη χαρά τό άξιο χέρι του. >

Ο! «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»
Οί «Φίλοι τής Τέχνης» στεγάζονται προσωρινά στήν όδο 

Σωκράτους 45β. Τά γραφεία τους λειτουργούν κάθε μέρα 
άπ’ τίς I—7 μ.μ.

Τίς ώρες αύτές -μπορούν νά 
περνούν τά μέλη τοϋ ομίλου, νά 
νά διαβάζουν τά περιοδικά, νά 
ζητούν πληροφορίες, νά ενημερώ
νονται γιά τίς καλλιτεχνικές προ
σπάθειες, νά βοηθούν σ’ αύτές, 
καί ν’ αφήνουν τή συνεργασία 
του; γιά τό περιοδικό.

®
Οί «Φίλοι τής Τέχνης» δέν εί

ναι πολιτική οργάνωση. Είναι' ακριβώς δτι αναφέρει ό τίτ
λο: του:. Μιά ομάδα πρροδίυτικών ανθρώπων πού αγαπούν 
τόν Πειραιά μας καί ζητάν νά ύψοισουν ανάμεσα άπ’ τίς 
πανύψηλε: καμινάδες τών εργοστασίων του. ένα τραγούδι 
μιά νότα, λίγη χαρά, έτσι πού ν’ απαλύνει λίγο τό μόχτο 
καί νά κάνει πιό χαρούμενη .καί πιό λαφριά τή δούλεψη τοΰ 
μεροκαματιάρη.

’Έ τσ ι περιμέναμε νά μάς δοΰν όλοι εκείνοι ποΰ μάς γνώ
ρισαν άπό κοντά κΓ ακόυσαν τί τούς ζητησΟμε.

Νομίσαμε πώς οί κ.κ, πού διευθύνουν τό «Παλλάς» καί 
τό «Σπλέντιτ» θάβλεπαν μέ χαρά τους τήν προσπάθεια μας 
καί θά-δέχονταν νά μάς παραχωρήσουν τίς αίθουσες τους 
για νά κάνουμε έστω καί μιά γιορτήέστω καί μιά διάλεξη.

Πέσαμε δμως έξω. Δέν υπολογίσαμε τήν άντιπθεαματικό
τητα του;. Γιατί άν δέν υπήρχε στις καρδιές τους καί στίς 
ποάξει^ τι»1;  όχι μόνο δέ θά  μάς άρνιόνταν άλλά καί θά  μάς 
ποόσφερνα,ν κάθε τί πού θά μπορούσε περισότερο νά ένισχύ- 
σει πόν τίιιιο κι’ ολοκάθαρο σκοπο μας.

ΤΟ Π ΕΡΙΟΛΙΧΟ Μ ΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΣΟΙ
Οί νέοι γενικά κΓ ιδιαίτερα τοϋ Πειραιά πρέπει νάνοιώ- 

σουν πώς ή «Πορεία» είνε δικό τους περιοδικό. Π ώς οί 
σελίδες της είνε δικές του;. Κύρια επιδίωξή μα; είνε νά 
γίνουμε άφορμ'ή στό φανέρωμα νέων ταλέντων. Γ Γ  αύτό πε
ριμένουμε μέ' τή μεγαλύτερη στοργή καί τό πιό ειλικ^ινε

■ - «Π Ο ΡΕ ΙΑ » :==

ένδιαφέρο τή συνεργασία τους, τά γραφτά τους. Ξεχωριστή 
χαρά δοκιμάζει, ή «Πορεία» κάθε φορά πού παρουσιάζει 
άπ’ τίς στήλες της μιά λογοτεχνική εργασία νέου πού θάναι 
γνήσιος καί άξιόλογος καρποί πραγματικής καλλιτεχνικής 
συγκίνησης.

Στό φύλλο μας αύτό θελήσαμε νά δώσουμε όσο τό δυ
νατόν περισσότερες σελίδες στούς νέους πού έχουν κάτι άξι- 
όλογο νά ποΰν. Ά ν  είναι έτσι κι’ άν πετυχαίνουμε τό σποπό 
μας οί αναγνώστες μας θά τό κρίνουν.

Ή  "Ενωση Νέων'Ελλήνων Λ ογοτεχνώ ν
Τήν Κυριακή στίς 2 τοΰ Δεκέμβρη στήν έκτακτη συνεδρί" 

άη τοΰ Δ.Σ. τής "Ενωσης Νέων 'Ελλήνων Λογοτεχνών, ά- 
π.χώρησαν διαμαρτυρηθέντες έντονα γιά τήν πραξικοπημα
τική στάση τοΰ προέδρου “κ. Κ. Παπαπάνου σ’ Ινα σωρό 
ζητήματα τής "Ενωσης, ή π λειοψηφ ία τών μελών του Δ. Σ. 
άπό τούς κ.κ. Ά γγ. Φουριώτη, γενικό γραμματέα, Γ . Μού- 
γιο άντιπρόεδρο, Κ.
Κολάση ταμία, Χρ.
ΙΙύρπασο έφορο τύ
που, Στέλ. Παναγι- 
ωτόπουλου έφο ρ ο 
Φιλολογίας. Ία σ.Δ ε- 
πόύντη καί Παν.
Τσουσάκου. Οί έν 
λόγω σύμβουλοι ζή
τησαν νά ύποβάλ- 
λουυ τ ί : παραιτήσεις 
τους."Υστερααπό τήν 
άποχιάρησή τους 
θεώρησανάναρμόδια 

τή μειοψηφία τών 
συμ βούλων πού πα- 
ρέμειναν γι’ αύτό υ- 
πέβαλαντήν Τετάρτη 
στίς δ τοΰ μηνός έγ
γραφο διά τοϋ οποί
ου ζητοΰν τή σύγκλη 
ση γενικής συνελεύ- 
σεως στήν όποία καί 
θά  υποβάλλουν τίς 
παραιτήσεις τους.

Τό Δημοτικό τρα
γούδι
Στίς 18 τού πε

ρασμένου μήνα οί 
«Φίλοι τής Τέχνης» 
διόσανε τήν πρώτη 
τους διάλεξη στό 
Φουαγιέ τοϋ Δημο
τικού Θεάτρου μέ ο
μιλητή τόν διαλεχτό 
θεατρικό μας συγ
γραφέα καί ποιητή 
Βασίλη Ριοτά μέ θέμα τό «Δημοτικό Τραγούδι».
, Λίγο πριν άπ’ τήν έναρξη τής διάλεξης ό πρόεδρος τοΰ 
ομίλου ποιητής Νίκος Χατζάρας προλόγισε τόν ομιλητή α
ναλύοντας σύγχρονα το πρόγραμμα καί τούς σκοπούς τών 
«Φίλων της Τέχνης».

Ολόκληρό τό πυκνό ακροατήριο καταχειροκρότησε τόν 
ομιλητη κατενθουσιασμένο άπ’ τήν περίφημη εκλαϊκευτική 
αναλυση που εκανε τών τραγουδιών τού λαού.
Γύρω άπό μιά αϊτηοη

Στίς 16 τοϋ Ό χτώβρη τό προσωρινό Δ, Σ, τών «Φίλων 
τής Τέχνης» παρουσιάστηκε στόν κ. Δήμαρχο Πειραιώς κΓ 
άφοϋ ανάλυσε προφορικά τούς σκοπούς πού επιδιώκει ό εκ
πολιτιστικός τους δμιλος έπέδωκε έγγραφο ύπόμτνημα μέ τό 
οποίο ζητούσε τά ε ξ ή ς :

1) Οικονομική ενίσχυση τοΰ 'Ομίλου.
2) Παραχώρηση στέγης γιά τήν εγκατάστασή του.
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3) Γρήγορη επισκευή τοΰ Δημοτικού θεάτρου καί παρα- 
χώρηοή του στόν όμιλο γιά μιά σειρά παραστάσεων κατά 
τήν χειμερινή περίοδο.

-1) ΙΙαραχώρησητοΰ Φουαγιέ γιάτίς διαλέξεις τοϋ ομίλου.
Ό  κ. ΛήμαρΧος πού ακούσε μέ αληθινό ενδιαφέρον— 

έτσι θέλουμε νά πιστεύουμε — τί ς ευγενικές προσπάθειες τών 
Πειραιωτών διανοουμένων, ύπεσχέθη νά εισηγηθή καί νά υ
ποστηρίξει στό επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τήν έγκρισι 
κονδυλίου γιά τίς ανάγκες'.τοΰ 'Ομίλου καί νά φροντίσει 
καί γιά τά άλλα αιτήματα.

Δυό μήνες περίπου έχουν κλείσει άπό τότε. Δημοτικά 
Συμβούλια έχουν γίνει καί καμμιά απόφαση, ό.τιος πληρο- 
φορούμεθα, δίν πάρθηκε. ’Ακόμα δέν ξέρουμε καλά.— καλά 
άν ό κ. Δήμαρχος θυμήθηκε νά είσηγηθεϊ καί νά ύποστη- 
οίξει τά ύσα ύποσχέΟ-ηκε. Πάντως εμείς τού τό ξαναθυμί- 
ζουμε κΓ άπ’ τίς στήλες αύτές. Καί πιστεύουμε αύτή τη φο
ρά νά μήν τό ξεχάσει.

Τό Δημοτικό θ έ 
ατρο.

Τί γίνεται επί τέ
λους μέ τήν ύπόθε- 
ση τής επισκευής τοϋ 
Δημοτικού Θεάτρου. 
Θά πραγματοποιη
θ εί,; Θά γίνει έργο; 
Θά ξαναποχτήσει ό 
Πειραιώτης τό θέα 
τρό το υ ;

"Ολο προθεσμίες 
άκοϋμε π ώ : δίνον
ται άπ’ τίς άρμόδιες 
υπηρεσίες τόΰ Δή
μου κι’ όλο κάθε τό 
σο μακραίνουν ;

Πότε ή λίραφταί- 
ει πού ανεβαίνει. συ
νεχώς καί πότε οί 
εργολάβοι πού δέν 
το άναλαβαίνουν.

Ά ραγε μήπως 
δέ φταίνε δλα αύτά 
καί πραγματικός 
φταίχτης είναι ή ά- 
διαφορία νοΰ Δήμου 
καί ή έλλειψη δημι 
ουργικής πνοής πού 
άπό τά παλιά τόν 
χαραχτηρίζει ;

Ή  « Φ ιλ ο λ ο γ ικ ή  
Πρωτοχρονιά.»

Μεταξύ τών καλ- 
λιτεχών πού ασχο

λήθηκαν γιά νά φιλοτεχνήοου τόν 3ο τόμο τής «Φιλολογικής 
Πρωτοχρονιάς» πού θά κυκλοφορήσει στό τέλος αύτού τοΰ 
μήνα είναι καί ό διαλεχτός νέος καλλιτέχνης Μιχάλης Νι- 
κολινάκος πού τό έργο του καί ή πρωτοπορειακή γραμμή 
του έχει κάνει ζωηρή αίσθηση στόν κύκλο τών άνθροίπων 
πού ένδιαφιέρονται γιά τήν τέχνη τής ζωγραφικής.

Ή  «Πορεία» αισθάνεται πραγματική χαρά πού αύτή 
πρώτη παρουσίασε άπ’ .τίς σελίδες της τό πραγματικό αύτό 
ταλέντο τής πόλης μας πού αξίζει νά προσεχτεί καί νά ένι- 
σχυθεί άπ’ τούς αρμόδιους.
Μία προαπσβεια

Τό Δ. Σ. τώ ν«Φ ίλω ν τής Τέχνης» υπέβαλλε τήν περα
σμένη Τετάρτη έγγραφο στόν κ. Δήμαρχο Πειραιώς καί ζη
τεί τήν παραχώρηση τοϋ Δημοτικού Θεάτρου— μετά’ τήν ε
πισκευή του— γιά τρέίς φορές τήν εβδομάδα (Τετάρτη, Σάβ
βατο καί Κυριακή).
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Ανάμεσα ατούς καλλιτέχνες τών εικαστικών τεχνώ/ πού φεύγουν 
μέ δποτροφία γιά τή Γαλλία, είναι κΓ ό νέος Πειραιώτης γλύπτης 
Κώστας Βαλαάμης γιά τό ταλέντο τοΰ οποίου επανειλημμένα ατό 
παρελθόν μίληαε μ’ ένθουσιααμό ή ντόπια τεχνοκριτική’ δ Βαλσά- 
μης, δυναμικό ταλέντο στά γίγνεσθαι του άκόμα, βέβαια, προβλέπε- 
ται ότι θά τραβήξει μπρός τώρα πού τοΰ ίίνεται ή εύκαιρία άπό τή 
μεγάλη φίλη σοσιαλιστική Γαλλία νά ζήσει στό Παρίσι Ινα δλόχλη-

ρο χρόνο.



T O  Β Ι Β Λ Ι Ο
Τάκη Τοιάκου: «'Αμμουδιές και Ξέρες», 1945. Κ ρίτον 
Ά β α ν α ο ο ύ λ η : «ΤΩ Γλυκύ μου Έ σ ρ ...»  1945. Γιάννη 
’A yop lvoO : «Σ τ’ άνιιβούίσμα τής Λογγιάς», 1945. Μή- 
t o u  Ν. Τβιάμη : «Σπονδ'ι στόν άγώνα τής Λευτεριάς» 1944.

Ό  Τσιάκος ζεί σ’ έ'να κλίμα ειδυλλιακό. Είναι τραγου
διστής ζωγραφικός. Συχνά ό παιχνιδιάρικος τόνος τοΰ ■θυ
μίζει τό Μαλακάση. 'Γύ αίστήματά του είναι περιορισμένα 
σ’ εχτάση. 'Α ν καί «πιστεύει» «στήν καρδιά τών πλούσιων 
αισθημάτων» ή πνοή τής ποίησής του είναι μικρή. Έ χ ε ι  
σαν άνθρωπος μιάν εμπειρία ζωής πού προσπαθεί νά τήν 
διοχετεύει στήν ποίησή τοιι. Μά ή εμπειρία του αύτή δέν 
είναι μετουσιωμένη ποιητικά γι^αύτό και τήν εκφράζει συμ
βουλευτικά. Σέ πολλά του τραγούδια λοιπόν ο! διαθέσεις 
του δέν είναι κυριαρχημένες άπ’ τό συναίστημα κι’ άντίθετα 
άπ’ τή λογική πούναι εχθρός τής ποιητικής αλήθειας.

Ό  Τσιάκος όταν ξεφεύγει άπ’ τό ειδυλλιακό του κλίμα 
γίνεται ένας άφηρημένος ιδεαλιστής.

Τό «Μεγαλείο» τό «Ώραΐο» κι’ άλλες παρόμοιες εννοιες 
πού μπάζει στούς στίχους του τόν ζημιώνουν γιατί δέν κα
τορθώνει νά τίς γιομίσει μέ ανάλογο- νόημα. Τα σημερινά 
γεγονότα τόν έχουν άφίσει αδιάφορο.

Τά θέματά του είναι γνώριμα καί μεταχειρισμένα. Σάν 
νόημά καί σάν θέση οί στίχοι του δέν αφήνουν αδιέξοδο 
ζωής. Π ιστεύει ότι ή άσκήμια— όδύνη— τοΰ κόσμου μπορεί 
νά ύπεj  νικηθεί άν σιαλίσουμε τά βλέφαρα κι’ «άφεθοΰ-
με» σ’ έκσταση. Τότε μπορούμε νά δοϋμε τόν κόσμο «ω
ραίο» όπως κι’ είναι :

«Κλείσε τά βλέφαρα, άνθρωπε, καί μείνε 
Μέ ΐόΰ ματιού τοΰ υγρού τήν πρώτη στάλα
Θά δεις, τόν κόσμο ωραίο, όπως καί άν είναι».

Ό  τραγουδιστής αύτός— καί απλός τραγουδιστής είναι ό 
Τσιάκος—δέν ανανεώνει τήν ποίηση ούτε σάν σύλληψη άλλ’ 
ούτε και σάν μορφή καί τοΰτο γιατί δέν άναβαφτίστηκε στό 
σύγχρονο ρίγος.

Είναι ειλικρινής όμως στά μέσα πού διαθέτει—όταν πα
ρ α ιν ε ί  ειδυλλιακό—καί περισσότερο ειλικρινής σάν έξωτε- 
ρικεύει μέ τόνους απλούς τήν τρυφερή του επαφή μέ τίς 
αποχρώσεις τής φύσης.

Δέν μοΰ εΐναι γνωστά τα προηγούμενα βιβλία τοΰ ’Αθα- 
νασούλη. Τό καινούργιο βιβλίο του— «Τό γλυκύ του εαρ»—- 
είναι ένας θρήνος, ένα μοιρολόι σ’*μοιοκατάλιχτα δύστιχα.

Είναι τό μοιρολόι μιάς μάνας δ ίχ α σ ε  τό παιδί της, στή 
σκλαβιά, πολεμώντας στις γραμμές τής ’Αντίστασης σάν 
παρτιζάνος. "Ενας θρήνος βαθύς κι’ άνθρο'κιινος όσο είναι 
ανθρώπινη ή όδύνη μιάς μητέρας πού θρηνεί τήν ορφάνεια 
της άπ’ τό χαμό τοΰ παιδιοΰ της.

Τά συναιστήματα τής μάνας αύτής είναι τόσο άπλά όσο 
κι’ αιώνια, Κι’ αύτή τήν απλότητα τήν έχει έκφράσει μέ 
λιτά μέσα ό Άθανασούλης. Τό μοιρολόι της δέν είναι 
κραυγή, δέν είναι διαμαρτυρία μήτε κατάρα κι’ ανάθεμα. 
Μέχρις έκεΐ δέν υψώνεται. Ό  θρήνος της ανοίγεται σάν μη
τρική αγκαλιά καί τρέμει άπό στοργή καί τρυφερότητα.

’’Εχει όμως επίγνωση τής θυσίας τοΰ παιδιοΰ τής. Ξέ
ρει τό νόημα τοΰ λαϊκοΰ άγώνος κι’ άναθαρρεύει :

■ Κοίμου παιδί μου ανάλαφρα, ξεφτάει τάχρωμο δείλι 
γιατί κεντιούνται έφτάφωτοι μέσ’ τίς καρδιές μας ήλιοι». 
Θά μπορούσε κανείς ν’ αναφερθεΐ καί ο’ άλλα σημεία 

τοΰ μικροΰ άλλά σεμνού αύτοΰ βιβλίου, όπως στή γενικότερη 
θέση του, στή γλώσσα, καί στις σχέσεις του μέ τό δημοτικό 
μας τραγούδι.

"Οπως άκόμα θά  μπορούσε νά τό παραλλ:]λήσει -κανείς

μέ τόν «’Επιτάφιο» τοΰ Γιάννη Ρίτσου πού έγώ τουλάχιστο 
βρίσκιο νάχουν έμμεση συγγένεια.

’Αλλ’ όποιες κι’ «ν είναι οϊ σχέσεις τών στίχων τοΰ Ά -  
θανασούλη με τό δημοτικό τραγούδι, ή «θέση» του εΐναι 
άνθριόπινη, καί σάν. λαϊκά ανθρώπινη— αντιφασιστική. Λυ
πάμαι πού δέν μπορώ νά έπεχταθώ περισσότερο στό σημείο 
αύτό γιατί η χώρος μέ περιορίζει.

'Ο  ’Αγορινός μέ τό βιβλίο του «Στ’ άντιβούίσμα τής 
Λογγιάς·. δέν μάς πείθει ότι γνωρίζει καί τά στοιχειώδη 
άκόμα συστατικά τοΰ λυρισμού. Στίχοι, στίχοι, στίχοι χωρίς 
οργάνωση καλλιτεχνική, δίχως αίσθημα καί. δίχως τήν αί
σθηση τοΰ περιττοΰ.

Τό γλωσσικό του αίσθημα κι’ ούτό ανοργάνωτο γι’ αύτό 
κι’ εκφράζεται μέ κακό γούστο:— κα το ιφ α ρ α  άντί κατσου- 
φιά. χ α 6 ο ς  αντί χάος καί πλήθος άλλα όπως βρηνερά  
κ.λ.π.— Ή  περισσολογία του τόν οδηγεί συχνά σέ πλεονα- 
σμοΰς και σέ κακή χρήση τοΰ επ ιθέτο υ : «τών φρουδον
κούφιων ονείρων» κ.α.

Καί στήν έκλογή τών θεμάτων του δέν είναι καθόλου 
αυστηρός. Γράφει χωρίς έλεγχο άλλά καί χωρίς φαντασία, 
Ορισμένα του θέματα στό χέρι ένός επιδέξιου τεχνίτη καί 

ποιητή .θά μπορούσαν νά γίνουν μπαλλάντες γιά τον δραμα
τικό τους χαραχτήρα, δπως κι’ ορισμένα άλλα νά γίνουν μι
κρά ειδύλλια γιά τήν αγροτική τους ούσία. Ό  Ά γορινοε τ’ 
αφήνει άνεκμετάλευτα- (Έ χ ω  ύπ’ όψι 'μ°υ τ°  Α' μέρος *τής 
συλλογής του), Δέν έχει τή δύναμη τής φαντασίας καί τήν 
πνοή ώστε ν’ αναπτύξει τά θέματα αύτά. Τούς λείπει ή δρα
ματική άποκορύφωση γιατί τούς λείπει ή άνάπτυξη πού θ ’ά- 
φηνε,στό θέμα του ν’ άναδειχτεί ανάγλυφο τό δραματικό 
του περιεχόμενο. Τώρα μισερά σέ νόημα καθώς είναι καί 
ί)·εματογραφικά δεν αποτελούν παρά πρωτόλεια. Ό ρισμέσες 
αναλαμπές τοΰ βιβλίου αύτοΰ όπως είναι μερικοί στίχοι 
του στή σελίδα 78 δέν σώνουν τήν όλη κστάστασί).

•
Ό  Μήτσος Τσισίμης είναι ένας νέος ποιητής. Ά π ό  τά 

προηγούμενα βιβλία του φαίνεται πώς έχει μαθητέψει στούς 
Γάλλους συμβολιστές. Ή  ποίηση κινείται σ’ ένα κλίμα 
μουσικό καί μέσα στή μουσική άοριστία τοΰ συμβολισμού 
βρίσκει ορισμένους απαλούς τόνους έξομολόγησης.

Τό καινούργιο του βιβλιαράκι όμως ·—»Σπανδή στόν ά
γώνα τής Λευτεριάς»— έρχεται., πρός στιγμή, νά κόψει τούς 
δεσμούς του μέ τό λυρικό περιβάλλον τοΰ συμβολισμού.

Έ δ ώ  κι’ ό στίχος του εΐναι δύσκαμπτος κΓ άμουσος κΓ 
ό τόνος του διαφορετικός. Προσπαθεί νά υποτάξει τά νοήμα- 
τά του σέ, στίχους αδρούς κι’ έπιγραμματικούς μά δέν κατορ
θώνει νά γούς οργανώσει καί καλλιτεχνικά. Γενικά οί στίχοι 
του δέν έχουν συνοχή. Ό  νέος αύτός. αποσπασματικά συλ- 
λαβαίνει καί μέ τόν ίδιο τρόπο εκφράζεται.

Εΐναι βασικό μειονέχτημα αύτό γιά τή σΰνθενη έστω κι’ 
ένός μικρού τραγουδιού. Γιατί ή αυτοτέλεια ένός στίχου δέν 
πρέπει νά τοΰ προδικάζει καί τήν ουδετερότητά του άπ’ τόν 
έπόμενο, Έ τ σ ι  κΓ ολόκληρο τό ποίημα χάνει σέ διάρθρωση, 
χάνει τόν εσωτερικό ρυθμό τού συναισθήματος, δημιουρ- 
γοΰνται χάσματα στήν ανάπτυξή του καί στό τέλος δέν μένει 
στόν αναγνώστη παρά μιά χαώδη έντύπωση μ’ ορισμένες α
ναλαμπές.

Ό  Τσιάμης στό βιβλίο του αύτό προσπαθεί νά συλλάβει 
καί νά έκφράσει τήν αγωνία τών λαών πού πολεμούν, τήν 
πάλη γιά τήν άπόχτηση τής ελευθερίας, καί γενικώτερα τή 
λύτρωση άπό κάθε είδους ζυγό.

Καταλαβαίνετε κι’ άπό οσα είπα πιό πάνω πώς τά νοή
ματα αύτά δέν εκφράζονται μές άπό ολοκληρωμένες κατα
στάσεις. Οί στίχοι του όσο κι’ άν δονουνται ορισμένες φο·
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ρές άπ’αύτές τίς διαθ-έσειςδέν αποδίνουν τίποτε τό ολόκληρο.
Μόνο σάν αιχμές κάί σάν νύξεις μπορούν νά χαρακτη- 

ριστοΰν.
Σημειώνω έδώ δυό στίχους άπ’ τούς πιό ωραίους του σάν 

δείγμα :
« Στά χέρια υψώσετε άδελφοί, τα δρέπανα καί τά στηλιάρια!» 
«Σημαίνει ό πρώτος Λυτοωμός, στόν Κόσμο πού πεθαίνει!..»

Μήτοος Λυγίζος

9
Γιΰργ>) Z apxou, * 'Ι Ι  Μεγάλη Σ οατιά». Πεζογριφήματα. 
Γιαγκου Πιερϊ5η. «Σελίδες Σ χλτβ ιά ; καί Λευτεριά:«.

Ή]«Μεγάλη Στρατιά»,πιστοποιεί δτι ό συγγραφέας 
της ό Γιώργης Ζάρκος εΐναι ενα; κατατρεγμένο;,καί 
βασανισμένος άνθρωπος.

Γνώρισε στή σκληρότερη μορφή του;, και γιά χρό
νια όλόκληρα, τά μπουντρούμια τής φυλακή;,τά ξερο
νήσια τής έξορίας, τά βασανιστήρια, τις ταπεινώσεις, 
τ ί; στερήσεις, τού; έξευτιλισμούς καί τίς κτηνωδίες 
πού συντροφεύουν, αχώριστα τή ζωή τής φυλακής 
και τής εξορίας τών κοινωνικών αγωνιστών στο τόπο 
μας καί δλα αύτά γιατί πίστευε ακλόνητα σέ μιά ίδέ- 
α καί δέ λύγισε.

Αύτή τή μαρτυρική καί , πολυώδυνη ζωή πού 
γεύτηκε τόσο εξαντλητικά σέ χρόνο καί σέ έκταση 
δπως καί ή στρατιά τών χιλιάδων άλλων κοινωνικών 
επαναστατών, φιλοδόξησε, καθώς ό ίδιο; λέει, νά μά; 
τή δώσει σέ ένα εργοτέχνης γράφοντα;τή «Μεγάλη 
Στρατιά».

Έπ ειτα  άπό ένα τόσο πλούσιο, παρθένο καί άνεκ- 
μεάλευτο υλικό καί τήν τόσο άμεση εμπειρία τοΰ 
συγγραφέα θά,τρεπε νά περιμένει κανένα; ένα ζωντα
νό στήν τραγικότητα του ένα .βιβλίο γεμάτο όδύνη 
καί φρίκη, ίδρωτα, κραυγές καί αίμα άλλά καί ομορ
φιά καί μεγαλείο πού θά τού προσπόριζε ή άντράντα- 
χτη 'πίστη στήν ιδέα τό ΓΙρομηθέϊκο πνεύμα πού δι
απνέει τούς αγωνιστές αύτούς καί θλίβεσαι κατάβαθα 
δταν διαπιστώνεις δτι ό συγγραφέας άφίνει αδικαίω
τες τίς τόσο δίκαιες απαντοχές σου.

’Ανεξάρτητα άπό τί; πολιτικέ; ιδεολογίες πού υπη
ρετεί τό άτομο ό σωστός άνθρωπο; θά σταθεί πάντοτε 
μέ αληθινέ θαυμασμό μπροστά σέ κείνου; πού μέ τή 
σκέψη καρφωμένη στήν ίδεα πού πιστεύουν κοινωνικά 
λυτρωτική θυσιάζουν καί τή ζωή του; άκόμα στήν 
ύπηρεσία του;, γιά ένα φωτεινότερο αύριο.

Τούτο τό πνεύμα τού ηθικού ήρωϊσμοΰ πού καθο
δηγεί τού; συνειδητού; άγωνιστέ; είναι ένα; άνεκτί- 
μητα πολύτιμος κοινωνικός συντελεστής πού διασφα
λίζει τή συντήρηση τών λαών άλλά καί τήν πάρα πέ
ρα προώθησή τους σέ καινούργιες μορφές κοινωνικής 
ανέλιξης καί προόδου καί σταματάει τή σήψη.

Ό  Ζάρκο; δμω; ουτε τή πικρή καί πονεμένrt εμ
πειρία του άπό τή ζωή τή; φυλακής καί τής έξορίας 
ούτε τό Προμηθεϊκό αύτό πνεύμα τής αντίστασης, τής 
έπιμονής, τής πίστης καί τού ήρωϊσμοΰ κατώρθωσε 
νά μετουσιώσει μέσα του γιά νά μπορέσει νά τούς δώ
σει έπειτα τή.ν αισθητική έκφραση τού έργου τέχνης, 
φορέα τής συγκινησιακής μόλυνσ/,ς,

Λίγε; είναι οι ευτυχισμένε; στιγμέ; πού αισθάνε
σαι νά σοΰ μιλάει ίσια μέσα στή καρδιά σου, καί βλέ
πει; τόν κόσμο πού θέλει νά είκονίσει.

Υπάρχει σν?( ζω ;, τοΰ Ντρέϋφου; μιά σκηνή -πα
ραστατικά δοσμένη στό αριστοτεχνικό κινηματογρα

φικό έργο«Έμίλ Ζολά»-6τανό κατάδικος λαχαγός δέ
χεται στή τρώγλη— φυλακές στό ξερονήσι τού ώκεα- 
νοΰ τό άνεπάντεχο άγγελμα δτι ή Δικαιοσύνη τής 
Γαλ.Δημοκρατίας,τής ίδια: Δημοκρατία; πού τόν είχε 
δικάσει γιά προδότη, άναγνωρίζοντα; τή .πλάνη τη;, 
τόν άποκαθιστοΰσε. 'Όμω; Ντρέϋφου; δέ μπορούσε νά 
τό πιστέψει έχει χάσει τήν αίσθηση τού έξω κόσμου' 
τόν κατέχει τόσο ή σκέψη τή; φυλακής- άδυνατή νά 
πιστέψει στήν ιδέα τής έλευθερίας σέ τρόπο πού ενώ 
βλέπει μπροστά του την πόρτα ανοιχτή προχωρεί καί 
ξαναγυρίζει τρεις τέσσερες φορές Τσαμε αύτή, ώσπου 
νά πάρει . τήν άπόφαση νά βγει. Τούτες τίς σκηνές 
πολλές φορές σοΰ τίς θυμίζει ό Γιώργης Ζάρκος κα
θώς διαβάζοντας τό βιβλίο του βλέπεις τό φόβο πού 
άκόμα τό κατέχει, τό αίσθημα τής έλλειψης ασφά
λειας πού τόν κυριαρχεί καί τή θανατερή όπτασία 
τής φυλακής νά τόν τυρανάει πώς θά ξανάρθει..

Τό φαινόμενο είναι αρκετά περίεργο γιά τό συγ
γραφέα αγωνιστή καί μαχητή. Γενινά τό θέμα καί δ 
σκοπός τού έργου άφίσουν πίσω πολύ, πάρα πολύ 
έκείνο πού μα; δίνεται στή «Μεγάλη Στρατιά» καί 
τούτο μολονότι ό Ζάρκος ξέρει καί μάς τό λέει (σελ. 
36 τ. 41) θά είπεΐ έργο λογοτεχνικό. "Ωστόσο τό 
γράψιμο τοΰ Ζάρκου είναι στρωτό καί όμορφο καί 
εύκολα καί άνετα διαβάζεται. "Ομως τά πληθωρικά 
χάσματα, οί απότομες μεταπτώσεις, οί οχληρέ; παρεμ
βάσεις καί περιαυτολογίες,οί μεταπιδήσεις καί τό σπά
σιμο τής συνέχεια; καί οί υστερισμοί εμποδίζουν τό 
βιβλίο νά σταθεί καί σάν ένα ζωντανό ρεπορτάζ.

Οί «Σελίδε; Σκλαβιά; καί Λευτεριά;» τοΰ Γ. Πιε- 
ρίδη δείχνουν πώ; ό συγγραφέα; του; δέν έμεινε ςέ- 
νο; μπρό; στις συγκινήσεις τοΰ μαρτυρικού λαού μας. 
Μέ άπλά έκφραστικά μέσα δίνει πετυχημένε; είκόνε; 
άπό τίς ήμέρε: τής σκλαβιά; καί τή; άπελευθέρωσης 
πού μαρτυρούν παρατηρητικότητα, γνώση τοΰ λόγου, 
αίσθήση τοΰ περιττοΰ καί συγκινημένη διάθεση, θά 
πρέπει ώστόσο νά παρατηρηθεί δτι στά τριάμισυ 
χρόνια τής κατοχής ό λαός μα: ούτε φοβισμένος στά
θηκε ούτε «τά μάτια του χαμιλωμένα σκάλιζαν τή 
γή» δπως λέει στις «Δώδεκα Ό/τωβρίου». Μιά τέ
τοια άποψη είναι όλότελα λαθεμένη καί άπαράοεχτη 
γιά τον υπερήφανο καί αδάμαστο λαό μα; πού στά 
χρόνια αύτά δημιούργησε τήν εποποιία τή; άντιστα- 
σης πού θαύμασε ό κόσμος δλόκληρος' κ ι’ άν τά τε
λευταία τμήματα τών ούννων φεύγοντα; άπό τήν Αθή
να τή μέρα έκείνη δέν σκορπάν τόν όλεθρο είναι έξ 
αιτίας τοΰ φόβου αύτής τής -άντίστάση; καί δχι γιατί 
«δέν έχουν διαταγή».

Καί θά σημειώσουμε άκόμα σχετικά μέ το «Ξεχα
σμένο Χρώμα» δτι δταν μιά μέρα οί χαροκαμένες 
μάννες τιμηθοΰν δπως καί τούς αξίζει καί άξιοποιη- 
θούν οί θυσίες τών χαμένων παιδιών σα; σίγουρα κά
ποια χαρά θά τούς γελάσει στή καρδιά καί θά φω
τίσει τά πρόσωπά τους,

Μ. Α ί'ο λ ό ς

=  «ΠΟΡΕΙΑ»



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«'Evupevoi Κ α λλιτέχνες»  (Θέατοο Βρετανία^, Αεόνωβ, 
«Εισβολή».—Θ ίασος «Αύλαία», (θέα τρ ο  «ΡΕΞ ») Σαίξ- 
πηο, «Τρικυμία».

Ή  «Εισβολή» είναι ένα εργο βγαλμενο άπ’ την 
’Αντίσταση τοΰ Σοβιετικοί λαοΰ. Συγγραφέας του 
είναι ό Αεόνωβ πού εχει τιμηθεί γι’ αυτό του τό εργο 
μέ τό «βραβείο Στάλιν».

Οί «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» στή θερινή τους ε
ξόρμηση παίζανε τό « ’ Αν δουλέψεις θά φας» και τή 
«Θεοδώρα». Καί τά δύο εργα ελληνικά. Και τά δυό 
κατώτερα τής άξίας τών «ένο>μένων καλλιτεχνών^),και 
πολύ κατώτερα τοΰ προορισμού τοΰ θιάσου τους.

Ή  «Εισβολή» είναι βέβαια ένα έργο μέ θέση, 
μέ κάποιες ψυχολογικές διακυμάνσεις, δέν είναι δμως 
ένα άπό τά εξαιρετικά έργα.

«Ήλεχτοίζει» μέ τ’ άμμεσα γεγονότα, πού έκμε- 
ταλεύεται ό σνγγραφέας, αναταράζει ορισμένα αισθή
ματα, μά δέ μας πείίίει καί καλλιτεχνικά. Φωτογρα
φίζει περισσότερο καί πολύ λίγο μεταπλάθει ανθρώ
πους ,φτειαγμένους άπ’ τό αίσθημα καί τή φαντασία. 
Θάταν ένα έργο καθαρό νατουραλιστικό αν ό συγγρα
φέας δέν είχε τό καλλιτεχνικό ένστιχτο νά κάνει τήν 
«αφαίρεση» καΙνά «ζωντανέψει» άπ’ τό Τσαρικό πα
ρελθόν έναν πεβαμένον δήμαρχο— τό Φαγιΰνιν— πλά
θοντας έτσι τό «κατάλληλο» πρόσωπο πού θά έΐυπε- 
ρετήσει τόν εισβολέα, "Οτι θά επακολουθήσει δέν εί
ναι παρά σειρά άπό γεγονότα γνωστά λίγο ή πολύ 
άπ’ τό θαύμα τής Σοβιετικής αντίστασης. Ό λα αντι
στέκονται κι’ δλα παλεύουν γιά τήν απελευθέρωση 
τών πατρικών χωμάτων καί γιά τή συντριβή τών Ού- 
νων. Μέσ’ άπ’ τά γεγονότα θ ’ άναδειχτοΰν ορισμένα 
πρόσωπα χωοίς βέβαια «ύπερατομικές» εξάρσεις. Ό 
λοι κάνουν τό καθήκον τους γιατί δλοι πιστεύουν στόν 
άγώνα τους. Τοΰτο δμως δέ σημαίνει πώς είναι καί 
τέχνη. Τέχνη θά εΐταν αν ή ανάπτυξη τοΰ μύθου δέν 
εΐταν συμβατική. Κ ι’ αν άκόμα μεσολαβούσαν ψυχο
λογικές συγκρούσεις τέτοιας έκτασης καί ποιότητας 
πού άποκορυφώνοτ'ν τά δραματικά γεγονότα άνάμεσα 
στά πρόσωπα. Παρόμοιες δραματικές ουσίες όμως κι’ 
αν υπάρχουν είναι πολύ λειψές 'μέσα στήν «Εισβολή».

Γιά τούς ηθοποιούς θά μπορούσε κανείς ν’ ανα
φέρει μ’ έπαινο τό'Γιαννίδη, τό Σταρένιο, τήν Ί ω -  
αννίδου καί τόν Αιμίλιο Βεάκη, πού άν καί μικρός ό 
ρόλος του, διόρησε στούς θεατές εξαίσιες νότες ovy- 
κίνησης.

•
Ή  «Τρικυμία* είναι ενα άπ’ τά ποιητικότερα ερ^α τοϋ 

Σοίξπηρ, Έ ν α  άπ’ τά ποιητικότερα όχι γιατί σχετίζονται 
τόση πολύ, όσο αυτό μέ τό μαγικό στοιχείο καί τό παρα
μύθι άλλά γιατί τό νόημα τής ζω ή : πού περικλείνει είναι 
βαθύ κπί κατά συνέπεια ποιητικό- Μπορεί νά πεϊ κανείς 
πως είναι κατά εναν τρόπο ή υ π ο θ ή κ η  τοΰ Σαίξπηρ 
σάν ποιητή καί σάν άνθρώπου.

"Υστερα άπ* τούς κύκλους τονν τραγωδιών του θέλησε 
νά καταλαγιάσει γιαυτό καί θηΓκύρισε μέσα στήν «Τρικυ
μία» του τόση στοχαστική γαλήνη. Ή  γαλήνη έδώ δέν ση
μαίνει ονειροπόληση, σημαίνει δύναμη, σηιιαίνει πίστη καί 
πεποίθηση στήν ίσχύ τής καλωσύνης. Μά κ' ή καλωσύνη 
έδώ είναι περιφρουρημένη δέν είναι έρμαιη στή βία τοϋ 
κακού.

Είναι ή καλωσύνη πού βγήκε σάν Ικχείλισμα ζωής υ
στέρα άπό πλήθος δοκιμασίες κ ι’ άπό μεγάλη σιωπή κατά
μεστη στοχασμού.

Ό  τόπος πού κινείται τά εργο είναι απροσδιόριστο; άπ’

τόν ποιητή. Κάποιο έρημο κι' άκατοίκητο νηβί. Τά χρονικά 
όρια κι’ αύτά απροσδιόριστα.

Ή  τέχνη όμως κινείται μέσα σέ καθορισμένο τόπο και 
χρόνο. Τόπος καί χρόνος γιά τό Σαίξπηρ δέν έχουν σημα
σία μέσα στήν «Τρικυμία». Μ’ αύτό είναι φαινομενικό ζή 
τημα. ’Αξία όμως έχουν οί άνθρωποι κι' οί πράξεις τους. 
Κ ι’ αύτοΰ βρίσκεται ή ούσία. Ξεχωρίζει τ ’ ανθρώπινα γε
γονότα καί τούς ανθρώπους πού παρουσιάζουν ένδιαφερο 
δράσης (εσωτερικής καί εξωτερική:) κ ι’ άπό κεΐ καί πέρα 
τό λόγο τόν εχει ή φαντασία του κ’ ή ποιητική του δύναμη.

Ό  μΰθος τής «Τρικυμίας» είναι άπλός. Τά γεγονότα 
έχουν προηγηθϊΐ καί μέ τανοιγμα -τής αυλαίας μπαίνουμ* 
στήν λύση τους. Μιά λύση πού τήν προδικίζ«ι καί τήν 
επιβάλει τό εποπτικό κι’ έμπειρο πνεΰμα τοϋ καλού. Έ χ ε ι  
προηγηθεΐ μιά συνωμοσία, ένας σφετερισμός εξουσίας κι’ 
ένα έγκληιια.

Ό  Πρόσπερος εΐταν.δοΰκας στό Μιλάνο κι' ό αδελφός 
του 'Αντώνιος μέ τή βοήθεια τοϋ μονάρχη τής Νάπολης 
‘Αλάνια τόν ρίγνουν άπ’ τήν εξουσία. Γ ιά  νά τόν εξαφα
νίσει ό ’Αντώνιο: τόν ρίχνει σ’ ενα μικρό ξεχαρβαλωμένο 
πλεούμενο και τόν αφήνει κατα'ΐεσιι τοϋ πελάου μέ μόνη 
συντροφιά του τή μικρή του θυγατέρα Μιράντα. Τά κύ
ματα κι’ ό άνεμος έσπρωξαν τό πλεούμενο σ’ Ινα έρημο- 
νήση δπου ό Πρόσπεοο; όρϊάναπε τή ζωή του σ ιν  ασκη
τής καί σάν μάγος. Τήν όργάνωιε έτσι γιατί σ’ όλη τήν 
προηγούμενη ζωή του καταγινότανε στή μελέτη βιβλίων 
άπ’ όπου έμαθε τ’ απόκρυφα τών φυσικών φαινομένων.

"II σοφία του αύτή, πού στό βάθ·ος δέν είναι παρά δύ
ναμη έμπειρίας, τόν βοηθάει νά εξουσιάσει τά πνϊύματα — 
τοΰ νησιού. Έ ν α  άπ’ αύτά, τόν Ά ρ ι ε λ —άγερικό— τό με 
ταχειρίζεται σάν όπλο τής θέλησής του Μέ τή βοήθεια 
τοΰ “Αριελ κάν-:ι νά ναυαγίσ ι τό καράβι πού ταξίδευε ο 
άδε?φός του, ό μονάρχης τής Νάπολης μέ τό γυιό του 
Φερδηάνδο κοί πολλοί άλλοι αύλικο'ι πού γύριζαν άπ’ τήν 
'Αφρική στήν Νάπολη.

Τώρα τούς έχει όλους κάτω άπ’ τήν εξουσία τής μαΥ|·· 
κής του δύναμης. Ά λ λά  κι’ έδώ οί «υψηλοί» ναυαγοί άν 
καί χωρισμένοι σέ ομάδες, χαμένη ή μιά άπ’ τήν άλλη, αν 
περιπλανώμενοι σ, άίίλια χάλια, σέρνουν μέσα τους τ’ άλ- 
ληλοφάγωμο. Ό  ’ Αντώνιος οργανώνει καινούργια συνωμο
σία μαζύ μέ τόν άδελφό τοΰ βασιλιά τής Νάπολης νά ξε
κάνουν τό μονάρχη γιά ν’ αρπάξει ό άδελφός του τήν ε
ξουσία.

Ό  Πρόσπεοος όμ ω : άν καί σ ’ άλλο μέρος τοϋ νησιοΰ 
μέ τήν ενόραση τά βλέπει όλ’αύτά καί στέλνοντας τόν Ά - 
ριελ προλαβαίνει καί ματαιώνει κάθε ανομία.

Μέσα στήν «Τρικυμία» λοιπόν τό ποιητικό στοιχείο έρ
χεται σέ σύζευξη μέ τό ρεαλιστικό.

"Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο πού παρρμβάλεται στό 
έργο είναι ό έρωτας τής Μιρ ίντας— κοπέλλας πιά— μέ τό 
Φερδινάνδο. Ό  δεσμός αύτός — δημιούργημα τού Πρόσπε- 
ρου θ ’ αποκορυφώσει τό λυρισμό στήν «Τρικυμία* καί θ ’ 
άναβαφτίσει τούς κριματισμένους σέ μιάν ειρηνική συνέ
νωση κι άναγέννηση. Τό έργο τελεκΰνει σέ μιά γιορτή πού 
σαλπίζει τήν καλωσύνη καί τή ν  δικαιωσύνη. Γιατί ό Πρό 
όπεράς άν καί κατισχύει τών εχθρών, ιούς συχωράει χωρίς 
όμως καί νά μοιράζεται τήν άγάπη του μαζύ τους.

Τώρα πώς ερμηνεύτηκε το εργο άπ’ τόν θίασο τής 
«Αύλαίας». 'Η  σύσταση τής « \ύλαίας» καθώ ς έξάγγειλεν 
ό σκηνοθέτη: Μουζενίδης, είχε σάν σκοπό νά επαναφέρει 
στό θέατρο τόν π ο ι η τ ι κ ό  λ ό γ ο .  Γ ι ά τ ό  σκοπό αύτό 
δέν θάκανε χρήση κοστουαιών καί σκηνικών. Φόρμες γιά 
κοστούμια κι’ ορισμένα επίπεδα γιά σκηνικά. Σάν εκφρα
στικό μέσο ερμηνείας θά  χρησιμοποιούσε τόν έξπ,^εσιονι-  ̂
σμό. Τί θά  πεϊ έξπρεσιονισμός, στό θέατρο. Θά πεϊ νά 
παίζει ό ηθοποιός μέ νήν ά ν ά μ ν η σ η  τ ο ϋ  σ υ ν α ι  
σ θ  ή μ α τ ο c. Καί τοΰτο προϋποθέτει ορισμένη κατάρ ηση 
γιά τούς ηθοποιούς. Προϋποθέτει νάχει παίξει μ’ όλους 
τούς άλλους τρόπους έκφρασης γιά νά φτάσει σ ’ αυτόν.

’Αφήνω |πο\ι καί κοστούμια φορούσαν οί ηθοποιοί στήν 
παράσταση τής «Τρικυμίας», καί σκηνικά χρησιμοποιήθη
καν— τό καράβι τής πρώτης σκηνής μάλιστα ρεαλιστικότα
το— άλλά κι’ έκτός άπ’ αύτά, σάν παράσταση δέν είχε δια
φορά άπ’ τις άλλες τίς μή έξπρεσιονιστικές. "Ολοι οί η θο
ποιοί—έχτός τοΰ Χατζίσκου καί λιγώτερο του Κατ#άκη— 
έπαιζαν όχι νατουραλιστικά άλλά καί άρυθμ. Ή  ποίη-ιη 
τής «Τρικυμίας» εξανεμίσθηκε. Κ<μων Σ η μ ερ ινός
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Παν. Κουρ. Εύχαριστοΰαε γιά τά καλά σας λόγια. Σ ’ 
άλλη στήλη δημοσιεύουμε τίς παρατηρήσεις σας.

Νικ. Μπ. Πήραμε τή συνεργασία σας. Περάστε άπ’ τό 
γραφεία μας νά τά πούμε προφορικά.

Τακ. Χ ατζ. Τά τραγούδια σας έχουν αναμφισβήτητα τήν 
ποιητική φλόγα κι’ είναι άρτια άπ’ τή τιχνική τους πλευρά. 
Είναι όμως έξω άπ’ τό πνεύμα καί τής εποχής μας καί τού 
περιοδικού μας.

Τακ.Ι’ ιώτ, Τά λόγια σας δέν μπορεί παρά νά μάςσυγκινοΰν 
καί νά μας γεμίζουν χαρά. Ά π ’ τά τραγούδια ξεχωρίζουμε 
τό «Τραγοϊδι» πού δείχνει μιά καλή προσπάθεια. Περάστε 
ένα άπόγεμα άπ" τά γραφεία μας νά τά ποϋμε προφορικά 
μιά κι’ είστε Πειραιώτης.

Γιώ ρ. Πουλ. Στείλτε μας κάτι άλλο.
Π . Π αντί-λ. Μπορείτε νά έγγραφήτ* συνδρομητής.
Ά π . Κβλ. Σάν προσπάθεια αρκετά καλή. Προσπαθήστε 

νά συλλάβετε καλύτερα μέσα άπ’ τήν περιοχή τής τέχνης 
τό πνεύμα τής έποχής μας.

Έ λ . Καρ. Τό Διήγημά σας μοιάζει περισσότερο μέ μα
θητική  εκθβοη. Πάντως δέν τού λείπουν τά στοιχεία μιάς 
καλής αφήγησης κι’ αύτό είναι ένα κολό σημάδι καί άρ- 
κετά σοβαρή προϋπόθεση γιά τήν μελλοντική σας δουλειά.

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Π ΟΥ Λ Α Β Α Μ Ε  ;

Τ Α Κ ΙΙ Τ Σ ΙΛ Κ Ο Υ  ; Α μμουδιές καί Ξ έρε:, ποιήμ. 1945. 
Κ Ρ ΙΤ Ω Ν  Α β Α Ν Α Σ Ο Υ Α Η : «*Ω Γλυκύ μου Έ α ρ »  

ποιήματα 1945.
ΓΙΑ.ΝΝΗ Α Γ Ο Γ ΙΧ Ο Υ  : «Στ’ άντιβούϊσμα τής Λογγιά;» 

ποιήματα 1945.
Μ ΙΙΤ Σ Ο Υ  Ν. ΤΣΙΑ Μ Η : «Σπονδή στόν’Αγώνα τής Λευ

τερ ιά :»  ποιήματα 1945.
Γ ΙΩ Ρ Γ Η  Χ Α ΡΚ Ο Υ  : « Ή  Μεγάλη Στρατιά» πεζογρα

φήματα 1945.
Γ ΙΛ Γ Κ Ο Υ  Π ΙΕ Ρ ΙΔ Η  : «Σελίδες σκλαβιάς καί Λευτε

ριάς» 1945.
A. Α. Κ Α Μ ΙΙΕ Ρ Ο Υ  : « Έ λ  Ντάμπα» ποιήματα 1945. 
ΔΗΜ. Π Λ Π Α Δ ΙΤΣΑ  : ’Εντός παρενθέσεως 1945.

Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α ;

1 1 Ε ΙΡ Α Γ Κ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α  : Ά ρ ιθ . φύλλου 9. Σεπτέμ
βριος—’Ο κτώβριο:. Συνεργάζονται Ν. Βρεττάκος. Ειρήνη 
Γαλανού, Γρηγ. θεοχάρης, Θεμ. Ιίορνάρος, X . Λϊβάντας. 

«Φ Τ Ε ΡΑ » άριθ. φύλου 1.
«ΑΥΛΑΙΑ» άριθ, φύλλου 2. Νοέμβρης.
«Μ Α Θ Η ΤΙΚΑ  ΝΙΑΤΑ» Περιοδικό τής μαθητικής νε

ολαίας τοΰ Πειραιά.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ  :

« Π Ρ Ω Τ Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ » άοιθ. φύλλων 47— 50, 
«Δ 1ΙΜ Ο Κ ΡΑ ΤΙΚ Ο Σ Φ ΡΟ Υ ΡΟ Σ» άριθ. φύλλ. 13— 16. 
«Η Κ Ο Κ Κ ΙΝ ΙΑ  ΜΑΣ» άρ. φύλλ. 39—40. Βδομαδιάτι

κη ταχτική έκδοση.

Kade Κυριακή κυκλοφορεί:

0 "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ,,
Βδομαδιάτικη εφημερίδα. 

’Όργανο πάλης γιά τή Δημοκρατία.

Κυκλοφόρησε :

ΙΑΣ. ΑΕΠϋϊϋΤΗ

Η ΕΞΟΡΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Κάθε Παρασκευή

' ΚΓ ΚΑΟΦΟΡΟΓΝ

Τ ί  EAEVGEPA ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κυκλοφόρησε: 

ΓΙΑΝΝΗ ΙΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Δ ΕΚΕΜ ΒΡΗ Σ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ Περιοδικό τΓ;ς ζωντανής σκέψη;

•
• •

ΑΦΗΝΑ 194ό

Ζητήστε το ά π ’ δ λα τά Π ερίπτε· 

ρα καί τά Βιβλιοπωλεία
ΑΘΗΝΑ 1945
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Χρονιάτικη 
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