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Η ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

Ή  αισθητική τών ιδεαλιστών τονίζει πολύ τον 
ανιδιότελο χαραχτήρα τής τέχνης. « Ή  τέχνη, λένε, 
δέν κινιέται άπό ωφελιμιστικούς, ήθικολογικούς ή 
άλλους σκοπούς τής πραχτικής δραστηριότητας' ή τέχ
νη είναι μιά αισθητική παράσταση τής ζωής, ενα ό
ραμα ζωής, ενα είδωλο τοϋ κόσμου, πού αυτόματα 
σχηματίζεται στό πνεΰμα τοΰ τεχνίτη κι’ ώς τέτοιο 
ούτε κινιέται άπό κανένα συμφεροντολογικό σκοπό, 
«ντε αποβλέπει στήν εξυπηρέτηση τέτοιων σκοπών». 
Μά ή θεωρία αύτή, στή βαθύτερη εξέτασή της, δέν 
άποδείχνεται σ’ όλα της σωστή. Ή  τέχνη κι’ όταν 
εξεταστεί στή σχέση της μέ τόν τεχνίτη, κι’ όταν εξε
ταστεί στή σχέση της μέ τό κοινωνικό περίγυρο δέν 
φαίνεται άπ αλλαγμένη άπό ιδιοτέλεια.

Ή  τέχνη, εξεταζόμενη σάν υποκειμενική εκδήλω
ση, κλείνει μέσα της ενα κόσμο παθών, άπωθημε- 
νους πόθους, ερωτισμούς, εγωπάθειες, δίψες γιά δύ
ναμη, βιολογικές άνάγκες και δίψες ζωής, πού πλημ
μυρίζουν τό βάθος τής ψυχής τοϋ τεχνίτη, ζητούν νά 
ικανοποιηθούν και πραγματοποιούνται μ’ ενα συμβο
λικό τρόπο στήν ιδεατή ζωή τής τέχνης. "Ολα αύ
τά τά πάθη δέν είναι χωρίς ιδιοτέλεια. Τό ίδιο πα
ρατηρούμε και στήν αντικειμενική σχέση τής τέχνης 
μέ τό γύρα της κόσμο: Οχι μόνο δέχεται την επί
δραση άπό διάφορα συμφέροντα καί. γίνεται ό κα
θρέφτης καί ή έκφραση αυτών τών συμφερόντων, 
παρά κι’ εξυπηρετεί ύστερα, μέ τή σειρά της, αυτά τά 
συμφέροντα.

Βέβαια ή καλλιτεχνική συγκίνηση, σάν αυτόματη 
εκδήλωση τοϋ τεχνίτη, δέν κινιέται άπό ωφελιμιστι
κούς σκοπούς. Μά ό τεχνίτης σάν άνθροοπος πού ζεϊ 
μέσα σ’ ενα κοινωνικό περίγυρο, δέχεται τις αγιολο
γικές ροπές τής κοινότητάς του, τής τάξης του, τοϋ 
κύκλου του, στή σκέψη και τά αισθήματα του, στις 
αυμπάθειες και αντιπάθειες του, στις άγάπες καί τά 
μίση του, στις τάσεις καί τά ιδανικά του, δέχεται α
διάκοπα τίς επιρροές άπό τόν κόσμο πού τόν τριγυ
ρίζει, όπου διασταυρώνονται ποικίλα συμφέροντα. 
“Ετσι ή τέχνη του δέν επηρεάζεται μόνο άπό τά πλα
τωνικά ενδιαφέροντα τής γύρα ζωής, παρά κι’ άπό 
τα συμφέροντά της, συμφέροντα ατομικά καί κοινω
νικά, φυσικά καί ψυχικά.

Μά τό εργο τέχνης, πού καθρεφτίζει μέσα του τόν 
ψυχικό κόσμο τοΰ τεχνίτη καί τό κοινωνικό περίγυ
ρο μέ τά ενδιαφέροντα καί τά συμφέροντά του, δέν 
είναι μόνο ενας παθητικός δεχτής. ΓΟταν άποσπα- 
στει άπό τή ζωή τοΰ τεχνίτη καί δοθεί στήν κοινω
νία, γίνεται ενας ενεργητικός πομπός, κάνει μιά κοι
νωνική επίδραση καί παίζει συχνά ζωτικό ρόλο μέ
σα στόν κόσμο πού τόν δέχτηκε, γίνεται ?νας κοινα»- 
νιχός παράγοντας καί μεταβάλλεται σέ μιά κοινωνική 
πράξη, ενεργεί άπάνω στή ζωή καί σύμφωνα μέ τίς

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΓΕΡΗ

τάσεις καί τά ιδανικά πού εκφράζει, Ιξυπηρετεΐ ωρι- 
σμένα συμφέροντα.

Στις εποχές τής έντονης δμαδικής ζωής, που εμ
ψυχώνονται άπό κοινές αξιολογικές επιδιώξεις, τότε 
βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση μέσα στήν καρδιά τον 
τεχνίτη τά συμφέροντα τής κοινότητος ή τής τάςης 
του και το εργο τέχνης jtctQOVotctLftai ίοτε .τιύ κα- 
θαρά σάν σκόπιμη πράξη κοινής ωφέλειας καί παί
ζει πλατύ κοινωνικό ρόλο. Ή  αρχαία τέχνη ευσυνεί
δητα κύταξε νά εξυπηρετήσει αυτά τά ομαδικά συμφέ
ροντα τοΰ άστεος ή τής άρχουσας τάςης. I ια παρά
δειγμα περνούμε τυχαία εναν ύμνο τοϋ Πινδάροι\ ό
πως βρίσκεται μεταφρασμένος άπό τόν Παλαμά σ έ
ναν τόμο τραγουδιων του. Ο Πίνδαρος υμνώντας τον 
Θήρωνα, τόν άρχοντα τής Λκράγαντας, πού κέρδισε 
τό τέθριππο στούς αγώνες τής ’Ολυμπίας, δίνει ενα 
υπόδειγμα άστικής αρετής, σύμφωνα μέ τά ιδανικά 
τής άρχουσας τάξης. Παρουσιάζει τήν οικογένεια τοΰ 
αθλητή σάν πρότυπο αριστοκρατικής ανθρωπότητας, 
δοξολογεί τίς αρετές της καί εςαγιά^ει τά συιιφέρον- 
τά της ταυτίζοντας τα μ έ τά συμφέροντα τής πολι
τείας. Διαλαλεΐ τόν Θήρωνα σάν 

«..στήριγμα της Άκράγαντας, 
δίκιο λουλουδοβλάσταρο πατέρων ξακουσμένων, 
πού ξέρει καί βαστά τή χώρα άρ*0ή...
Μέ κόπους οί πατέρες του καί μέ βάσανα αποχτηβαν. 
τήν κατοικία τήν Ιερή τοϋ ποταμοί., κι’ ή δόξα 
τής Σικελίας αύτός είτανε κι’ ευτυχισμένα tnOeav, ; 
καί πλούτος, ή καλομοιριά τους προσ&ετε καί χάρη 
στοϋ φυσικού τήν αρετή...

Μά εσύ...τοΰ Όλυμπου Κύριε...μαλάξου απ’ τΐ|ν ωδη μου 
σκέπε γιά '/.άρη αυτών κι’ όλου τοϋ γένους τήν πατρίδα·.

"Ολος ό ύμνος εμπνέεται όχι από κάποια άνιδιό- 
τελα ενδιαφέροντα, μά άπό όλότελα φανερά κι 'Ορι
σμένα συμφέροντα τής άριστοκρατικής οικογένειας 
τοΰ Θήρωνα. “Ολος ό Πίνδαρος σχεδόν είναι μια έ- 
ξιδανίκεψη τέτοιων συμφερόντων, πού ό ποιητής θέ
λει νά τ’ άναδείξει δίνοντάς τους τήν αναγκαία αν
θρώπινη καθολικότητα. "Ολη ή ’Αττική τραγωδία στη 
διάρκεια τών Πελοπονησιακών πολέμων διαποτί- 
ζεται από τό μίσοξ τών Αθηναίων κατά τής Σπάρ
της. Πρόχειρο παράδειγμα μπορούμε νά πάρουμε 
άπ’ τήν ’Ανδρομάχη τοϋ Ευριπίδη. Η τραγωδία αυ
τή πού γράφηκε καί παραστάθηκε στις αρχές τοΰ Πε- 
λοπονησιακοΰ πολέμου, εμπνέεται άπό τό μίσος των 
’Αθηναίων γιά τή Σπάρτη. Νά πώς χαραχτηρίζΐι 
τούς Σπαρτιάτες :

«Οί πιο συχαμεροί μές στούς άν&ρώΛους
οί Σπαρτιάτες, διαλογισμοί πανούργοι, 4>ϊ
πρώτοι στά ψέματα, κακών μηχανορράφοι,
δλα στό νοϋ τους δολερά, στριμένα,
προκόβετε άδικα μές στήν Ελλάδα,
καί τ ί ; δέν εΤν’ τά  φονικά σας πλήΦος ; ‘‘3 -
κερδόπιστοι, πού πάντα πιάνετε νά λέτε •h-Tt
άλλα μέ τή γλώσσα σας κι’ άλλα έχει ό νους



Και πιό -κάτω παρασταίνει τ ί; Σπαρτιάησσε; α
διάντροπες και άπιστες :

•'Μη&έ χΓ άν ftfJ.Fi ϋώιαρτιάτισοα κόρη 
ςρρόνι,μη vttVui b fv  δυναται, 
πού αφήνοντας lo jtri τ« σ π ίτ ια 'γυρίζουν 
μ «ζί μ»; τούς η ό ΐ κ  καί ταχουν κοινό 
ολα time, δρόμους, .-τα/.οΐοτρες.
«ιέ γυμνά τά μεριά, άνασκωμενα τό πέπλα-.

Ft νικά ολο τό Ιργο είναι μιά βίαιη καταφορά, 
yua άληίΐινή πολίτικη πράξη εναντίον τη; Σπάρτης.

'Ο < >μηρος βέβαια δέν αποβλέπει νά εξυπηρετη
θεί (ορισμένα συμφέροντα, ομως επειδή ήταν ό ίδιος 
Έλληνας, διαποτισμένος άπό τά Ελληνικά συμφέ

ροντα. αυτοαατα το έργο τ(«: άναδέίχνει τόν ήροη- 
*Τ«ό καί τις αρετές τής φυλής του. ’ Ετσι τά  'Ομηρι
κά έπη γίνονται 6 μεγάλος παιδαγωγός τής αρχαιότη
τάς. Το πολεμικό φρόνημα κΓ ή ευψυχία τών Ελλή
νων χριιχττά πολλά στήν ήρωϊκή παράδοση πού δ η - 
μιουργοϋν τά ομηρικά επη' αυτά τους έδωσαν  μεγα
λύτερη πίστη στον favrfι τους. στις ικανότητες του; 
και· στήν υπεροχή τους μπροστά στήν ’Ασία «ι·3 έτσι

η ομηρική τέχνη έξυπηρέτησε ανυπολόγιστα τά Ε λ λ η 
νικά συμφέροντα. Τήν ’ίδια διαπλαστική επίδραση εΤ- 
χε στή ζωή των Ρωμαίων κι" ό Βιργίλιος, πού δι
δάσκονταν συστηματικά στή ρωμαϊκή νεολαία κι’ εξυ
πηρετούσε έτσι συστηματικά τά συμφέροντα τής Ρώ- 
μης.

Τέλος, οποιοσδήποτε κι’ αν είναι ό βαθύτερος χα
ρακτήρας τής τέχνης, είτε ή τέχνη εΤναι μιά ενόραση 
ζωή?, είτε είναι μιά ηθική πράξη ή κΓ δλα αύτά μα
ζί, ενα είναι βέβαιο, πώς κάθε εποχή επιβάλλει τήν 
αισθητική της. Κ Γ  ή δική μας εποχή θέλει τό έργο 
τέχνης νά είναι μιά πολεμική πράξη, θέλει τήν τέχνη 
νά γίνει ένα πνευματικό όπλο πού 9α εξυπηρετήσει 
τις μάζες στόν αγώνα τους γιά τήν κατάχτηση τών ε
λευθεριών τους, ζητεί άπό τήν τέχνη νά εξυπηρετήσει 
τό πιό έπι ταχτικό αίτημα τής σημερινής ιστορίας, νά 
συμβάλει στήν δημιουργία μιας ανώτερης κοινωνι
κής ζωής κι’ ένός'δικαιότερου κόσμου.

Μ ίρ<ος Αύ?έρης

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
Τοΰ Κώοτα 'AyyrAot»o6*ou

ν£πρεπε νά -προσέχουμε, 
ϊ ύρω μας άγρυπνοΟσε ή προδοσιά  
πάνοπλη κΓ άγέλαστη. 
ϊίαδίζαμι στά στενορύμια  
σιγστραγουδώντας έρω τόλογα. ν»
Χ σ ζέβ α μ ε στούς δρόμους
καί κάναμε τούς άδιάφορους
κσθώς χτυπούσαν δίπλα μας οί μπόττες.
Ή  ματιά μας ζωγράφιζε τή στέρηση καί τήν

[άγρύπνια
χ ι’ ερευνούσε τά πρόσωπα καί τίς καρδιές.
Δέν έπ ρεπ ε νά δείχνουμε τό μίσος μας 
•γιά τό σύντροφο πού μάς σκότωσαν χθές  
τήν ώρα πού Ιγραφε τό σύνθημα στόν τοίχο. 
Τό κλειδώσαμε στό θώρακα τοϋ στέρνου μας 
απρόσβλητο άπ* τ’ άνιχνευτικό βλέμμα  
τής προδοσιάς.„

: Απόψε. άπ’ αύτήν έδώ  τή γωνιά
πρέπει νά στείλουμε τό μήνυμα τοΟ καπετάνιου.
— Πόσες φορές σ ’ αύτές έδώ τίς γωνιές
δέν κατάπιαμε τό χαρτί μέ τό μήνυμα
τφ παράπονο καί τό μ ίσ ο ς !—

O u r  £να δευτερόλεπτο δέν πρέπει ν’ αργήσει 
απόψε.

‘Η συνεδρίαση θά γίνει δίχως φώς καί δίχως
(άνάσα.

θ ά  τόν άκούσουμε πάλι νά μάς ψιθυρίζει: 
— «Σύντροφοι,
Κρύψτε τίς λ έξεις  τής λευτεριάς
μές στήν άσκλάβωτη καρδιά σας
Αύτές θά σκάψουν κάτω άπ’τά πόδια του τυ-

(ράννου
τό βαθύ τούνελ γιά τή δυναμίτιδα».

— Τί ώρα είναι σύντροφε;
’Έ π ρ επ ε νδχε φανεί ό Καπετάνιος.
Δέν πρέπει ν* άργήσει σήμερα.
"Εχουμε τρεις μέρες ν’ άκούσουμε
τά καινούργια μηνύματα
νά διαβάσουμε τό δελτίο καί τήν προκήρυξη.

— Καπετάνιο, μήπως ξέχασες τίς συμβουλές; 
Τδκρυψες καλά τό μικρό σημείωμα 
στή σόλα τής άρβύλας σου ; 
Καπετάνιο, μήπως ξέχασες τίς συμβουλές 
καί δέ θά  ξανάρθεις άπόψε 
νά μάς φέρεις τά μηνύματα;

ΖΉΑιος Γερανός

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Η ΑΓΙΟΓΑΥΤΡΑ
\

Τελευταία, τόν θυμότανε σάν τόν πήγαιναν μέ τά 
χέρια πιστάγκωνα, λιταριυμένον. Άπό τότε δέν τόν 
ξανάειδε πιά. Είχαν ψηλώσει οί δουλειές του, μεγαλο- 
πιάστηκε.

Στήν αρχή -/.άτι μικρά, τιποτένια πράματα’ μιά 
κότα άπό δώ, μιά τσέπη άπό κεΐ, μπουγαδάρουχα α
πλωμένα καί κάτι τέτοια.

Άπόχηρη, χαροκαμένη άπό άνδρα καί παιδιά, δέν 
τής άπόμενε παρά αύτός μονάκριβος, στερνοπαίδι χαϊ
δεμένο, κανακεμένο, κακομαθημένο. Έτρεμε μήν τό 
χάσει κΓ  αύτό σάν τ ’ άλλα. Τή συμπόνεσαν οί γει- 
τόνοι. οί ενορίτες, οί επίτροποι κι’ 6 παπας της εκκλη
σίας, τής Παναγίας Καμοχαροΰς, έκεί στό ριζό τοΰ Κά
στρου, με τό παλιό κόνισμα άσημοστόλιστο, πλουμι
σμένο κι’ όλόσκεπτο μέ τάματα κΓ  αφιερώματα, χέ
ρια, πόδια, καρδιές, κρεμασμένα ολόγυρά της.

Γιά νά πορεύεται μέ κάτι περισσότερο άπ’ τό ξε- 
νοδούλι της, τήν πήρανε κλησάρισσα, νά σαρώνει, νά 
συγυρίζει, ν’ άναβοσβήνει τά κεριά καί τά καντήλια, 
νά γυρίζει τούς κεροστάτες, τά θυμιατήρια παίρνοντας 
γΓ  άντίμεψη πότε κάνα πρόσφορο, λίγο λάδι κΓ άλλα 
οοσίδια.

Ή Σταυροΰ, δέν είχε άλλον στόν κόσμο παρά κεί
νον το μικρό, τό Λαμπράκη καί τή Μεγαλόχαρη. Γε- 
ρασμένη, σακατεμένη άποσταμένη άπ’ τί, ζωή, χτυ
πημένη τοΰ χάρου, δόθηκε όλόψυχα στή φροντίδα 
έκεινοΟ τοΰ παιδιού, καί στό λάτρεμα τής εικόνας . . .

Μιλούσε ώρες ολάκερες μαζί της, σά νά είχε ι
διαίτερα, λόγια απόκρυφα μακριά άπ’ τά μάτια καί 
τ’ 4ύτιά τών άλλονών.

Ξεκλείδωνε το εκκλησάκι, ξεμοναχιαζόταν αντίκρυ 
στό κόνισμα τίς βραουνές ίορες, άρχίναε τό σταυρο- 
κόπημα, τίς μετάνιες, τά γονατίσματα, κΓ ύστερα 
έπιανε νά σιγοκώυβεντιάζει σά νά εϊταν εκεί ό μπιστε
μένος άνθρωπός της, τό κοσμικό στήριγμα, δικότης 
κατάδικό τ η ,

’'Βίτσι τήν ήθελε κΓ ετσι τήν εκαμε.
— Σένα καί τό Λαμπράκη μου. Φύλαγέ τον άπ’ 

τό κακό' κράτα τον στόν ίσιο δρόμο, άπλωσε τή σκέ
πη σου στό παιδί, μή πλανευτεί, μή κακοστρατίσει. 
Φύλαγέ μου τον άπό στραβοπάτημα, άπό κρίμα, άπό 
πλανεΰτρες συντροφιές!...

Οικονομούσε τό ψωμί της, καί τόν όβολό της καί άπό 
τά δοσίδια τής ενορίας έφκιασε καινούριο προσκυνη- 
τάρι,καί τήν περιτύλιξε μ’όλάσπρη μεταξένια μπόλια, 
καί τήν πλούμισε μέ κεντίοια άσημογάϊτανα, πούλιες 
καί χρυσαφένια σειρήτια.

— « ΙΙΟ Ρ Ε ΙΑ . ----------------------------------------------------------------

Ν. ΠΕΤΜΕΖΑ - ΛΑΥΡΑ.

— Μονάχα σύ κΓ εκείνο. Τύλιξε τον μέ τή σκέπη 
σου όπως σέ τυλίγω. Φώτιζέ τον, Ινυρά!

Καί τής φαινόταν μές στά θολά βουρκομένα μά
τια της πώς ή Δέσποινα κατάνευε... τής εγνευε« Ναί, 
ναί, ετσι θά γίνει». Κ Γ ή γειτονιά τήν πήρε είδηση 
καί καθώς τή συναπαντούσε τή ρώταγε...

- Τί σούπε Σταυροΰ γιά τό Λαμπράκη ;
— Εκείνη κΓ εγώ ξέρουμε, άποκρινόταν ξερά. Δέν 

είναι δουλειά όλουνοΰ τοϋ κόσμου μαθές...
Καί χωνόταν στό καμαράκι της δίπλα πίσω άπ'τό 

Ιερό μουρμουρίζοντας... «Μονάχα αύτή γΓ εγώ...Μοΰ 
τόειπε μένα, μοΰ τόειπε δά!

ίΐρώτα ξεγύμνωσε λίγο-λίγο τό φτωχόσπιτο' -κα
τέβασε το χάλκωμα καί τό ξεπούλησε' δευτέρωσε μέ 
τήν κορνίζα άπ' τό κάνδρο τοΰ πατέρα, πού κέίνη τό 
λάτρευε σέ φυλαχτό, -ά  δέν τοϋ μιλούσε όλότελα ξε- 
θαρεύ^ηκε' άνοιξε τό κυπαρισσένιο σεπέτι μέ τά σκα- 
λίσματα, τής πήρε τόν παλιό μποξά, υστέρα τό δι
πλωμένο νυφικό της, τήν κεντητή μπόλια. Τά ξε-καπε 
στούς παλιατζήδες, τά ήπιε, τά γλέντησε,

£* *
Εκείνη δέ μίλαγε, δέν έβγαζε άχνα. Καμωνόταν 

πώς δέν τάβλεπε δέν τά πρόσεχε. Ενα πρω'ϊνό μέ τό 
χάραμα, καθώς ξάμωσε νά τόν σκεπάσει στό κρεβάτ.. 
είδε πώς τούλειπε τό χρυσό σταυρουδάκι, τό φυλαχτό 
γκόλφι, πού τούχε κρεμάσει κατάσαρκα στό λαιμό άπ 
τά μωρουδιακά του. Ταράχτηκε, τρόμος τήν έπιασε σά 
νάχε φύγει άπό πάνω του μιά δύναμη ποΰ τόν παρά
στεκε.

Καί πάλι δέν είπε τίποτα' σά νά μή είδε τάχα, 
σά νά μή κατάλαβε.

Κάτι άρχισε νά κλονίζεται μέσα τηςλΈ ν ’ από
βραδο στάθηκε μπρός στό κόνισμα καί φαινόταν -τά ν’ 
άφήνει ένα παράπονο, σά νά θέλει νά τή μαλώσει πού 
δέ βαστάει τό λόγο της, τά υποσ/εμένα. Τόλμησε νά 
τή ρωτήσει...

Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί τραβάει τή χάρη της 
άπό πάνω του;

Μά πάλι ξαναγύριζε στήν πίστη της.
— ΙΙαιδί είναι Παναγιά μου. Ξαναγύρισε άπάνω· 

του κΓ δλα θά περάσουνε.
Καί πάλι μεταρχίναε τίς προσευχές, τά γονατί

σματα, τά παρακάλια, τά κρυφομιλήματα μέ τή μυστι
κή δύναμη, τ ’ άποκούμπι, τό στήριγμά της...

Σά γύμνωσε τό σπίτι στράφηκε όξω άπ’ αύτό.Μπλέ
χτηκε μ’ αλήτες, μέ καθάρματα, μέ τά κατακάθια τού
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κόσμου. Απ’ τό χαρτί στόν καφενέ ψήλωσε στο χαρτο
παίγνιο σάν κράχτης, σά μαχαιράς καί παλικαράς. Τάν 
πιάναν, τόν οικάζαν, τόν φυλάκιζαν στις φυλακές τοΰ 
τόπου.

Τόν έβλεπε καθεμέρα. Τοΰ πήγαινε φαί, καπνό, 
ζαχαρωτά. Τοΰ τάδινε στά κάγκελα καί τούλεγε πώς 
-ή Παναγιά δέ Οά τόν αφήσει, πώς στο τέλος θά γυ
ρίσει, θά στρώσει, θά γίνει άνθρωπος,

Μιά βραδυά σά τόν ξεφυλάκισαν ξενύχτισε μ’ ένα 
ζωέμπορβ πίνοντας" τους είδαν νά τριγυρνοΰν στά σο
κάκια βραχνοτραγουδώντας, τρεκλίζοντας. Τά ξημερώ
ματα βρήκαν τόν άνθρωπο πίστομα μές στή λάσπη μέ 
μιά μαχαιριά στή ράχη καί νά λείπουν τά χρήματα, 
•πού άποδεϊχτηκε πώς είχε πάνω του. Τόν πιάσανε, 
τον τραβούσαν γιά τό Σταθμό.

Τόν πήρε τό κατόπι ιός .στήν ώρα ποΰ τόν μπαρ
κάριζαν οί χω^οφυλάκοι στό βαγόνι. Σάν κίνησε τό 
τραίνο έβγαλε τό μαντήλι της καί χαιρετούσε ίσαμε 
πού χάθηκε πέρα στόν κάμπο, έκεΐ πού τον κατάπιε 
τό μούχρωμα τής παγερής χειμωνιάτικης, μέρας.

Τόν πήγαιναν στή μεγάλη πολιτεία, στήν 'Αθήνα 
νά τόν πχραόώσουν στήν ανθρώπινη δικαιοσύνη... στό 
άγνωστο!

"Γστερ’ άπό καιρό έμαθε πώς τόν δικάσανε γιά 
χρόνια πολλά, πώς τόν κλείσανε στά σκοτεινά κάτερ
γα. εκεί ποΰ δέν έχει μετάνοια, οδτε χάρη. Στή μαύρη 
κόλαση τών ανθρώπων τής γής.

** *
Κ'άθε μέρα κλειόταν στήν έκκλησιά τή συνηθισμένη 

της ώρα. ΙΙροσευχόταν, γονάτιζε, προσκύναγε πίστομα 
στις πλάκες.

Τά χρόνια πέρναγαν, κύλαγε ό καιρός. Τό μικρό' 
χαμών ερημωμένο έκλεινε εκείνο τ’άσαρκο τυραγνι- 
σμένο κ: άραχλο κορμί, ένα χούφταλο κόκκαλα καίπε- 
τσί, καί μιά ψυχή ποΰ επέμενε νά κρατιέται ακατά
λυτη κι άοάμαστη στήν ιδέα της, στήν άπανταχή της.

Από συντοπίτες, απ’ τόν παπά Άνθιμο μάθαινε 
γιά τό παιδί. Λνακατώματα είχαν γίνει στην Αθήνα, 

\λλοι φύγαν κ ι’ άλλοι ήρθαν στήν έςουσία. Λένε πώς 
δώσανε χάρη. Άνοιξαν τίς φυλακές. Μά, αύτός. λένε, 
δραπέτεψε άπό πρώτη τέρα' πήρε τά μάτια του καί 
χάθηκε μακριά, στά ξένα, σ’ άγνωρους τόπους.

Μπορεί στήν Αμέρικα, λέγανε, στήν Αύστράλια 
άλλου...

Ινυρά Σταυρού, θά γυρίσει, δέ μπορεί, θά σούρθει 
ξαφνικά κάνα καλό πρωΐ...

Μόλις κουβέντιαζεν μέ τούς άνθρώπους. Έ να ναί, 
ένα όχι ! Μονάχα μέ τήν όρνιθά της μίλαγε καί μέ τό 
θεό...

...«Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου» δπως τάκουγε 
άπ τόν παπά.

Λέ μπορεί, παρά ναρθεΐ, έλεγε μέσα της. θά  μού 
τόν φέρεις, Παναγιά μου, σωφρονισμένο, μετανοιωμένο, 
μπαλωμένο, θά  σ άνάψω κερί, λαμπάδα σάν τό μπόϊ 
του. Λέ θά τρώω πιό, θά μαζώξω, θά στή φτιάξω......

Καί πεσμένη χάμω προύμυτα στις κρύες πλάκες, 
πάλευε νά βγοϋν άπ’ τά στημένα μάτια της δυό δά
κρυα στερεμένα, πού τέλος κυλήσαν παίρνοντας δρόμο 
μές στις ζάρες, στά μάγουλά της καί βρέξανε, τό πλακό
στρωτο τοΰ ναού.

’Έλεγε καμιά φορά... <<Τί τή θέλω πιό τή ζωή ; 
Βαρυόστησα, άπόκαμα, καιρός μου είναι πιά...» Μά
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δστερα συλλογιόταν πώς κάτι έχει νά περιμένει, πώς 
δέν πρέπει νά φύγει!

— Σταυρού, έλεγε μονολογώντας... Σταυρού, θαρθεί, 
οέ μπορεί παρά νά γυρίσει. Τόν καρτερώ... τόν καρ
τερούμε... Έκείνη... κ ι’ έγ ώ !

Κ ι’ ή πίστη γιγάντωνε άνταριάζονταν άφ’ ού τόν 
πρόσμεναν κι’ οί δυό τους ·

Σάν έχει κανένας κάτι νά καρτερεί στή ζωή δέν 
πρέπει νά φεύγει' καί βαστιόταν ενα πλίκο πετσί καί 
κόκκαλα βαθυστενάζοντας, σέρνοντας τά κατσάρια της 
και κρούοντας τό ραβδί της στό καλντερίμι τής αυλής, 
στις πλάκες τή: έκκλησιάς, στά στενορύμια τής γειτο
νιάς.

** *
Μέ τόν άέρα πού βαρυβογκούσε, μέ τ’ άνεμόβροχο 

ποΰ χτύπαε κατεβατό τή σκεπή, τά παραθυρογυάλια, 
μέ τό τρίξιμο τών κυπαρισσιών, τά χούγιασμα τοΰ 
πευκιώνα ολόγυρα στήν έκκλησιά, τής φάνηκε πώς ά- 
φιγκράστηκε ένα χαμηλό χτύπημα σά γκρατζούνισμα 
στό πορτάκι, έπειτα δυνάμωσαν απανωτά χτηπήματα 
νευριασμένα κι’ ανυπόμονα.

Βαρυάκουγε, κι’ δμως τάκουσε καθαρά. Δέ δού
λευαν τ’ αυτιά, μά δούλευε το κρύφιο προμάντεμα τής 
ψυχής της.

Μέ μικρές σουρτές περπατησιές χύμηξε στήν πόρ
τα κι’ άνοιξε.

Μπουκάρισε ο αγέρας μουσκεμένος, κι’ ένα αστρα
ποβόλημα έλαμψε μακριά στό στερέωμα.

Στ άντίφεγγο, τή ξεχώρησε τήν κόψη ένός κορμιού, 
τά κρεμαστά χέρια, τά μακριά ποδάρια ξυπόλυτα, 
λυγισμένα στά γόνατα, τήν κυρτή ράχη. Έπιανε δλο 
τ’ άνοιγμα τής πόρτας, ίσαμε τ ’ άνώφλι. Έσταζε τ ’ 
άναμαλλιάρικο κεφάλι καί τά βροχόνερα κατέβαιναν 
στ’ άξουράφιστα μάγουλα, κύλαγαν στ’ ανοιχτά στή- 
θια. Τά βρε μένα ρούχα κολνούσαν στό κορμί καί ζου- 
γράφιζαν τό λιπόσαρκο κακόμοιριασμένο κ ι’ άχαρο σώ
μα, λασπωμένα μέ κοκκινόχωμα.

Πάτησε μέσα άτολμα, δισταχτικά μέ μάτια χαμη
λωμένα, το κεφάλι σκυφτό, έτρεμε, τά σαγόνια του 
χτυπούσαν, τά δάχτυλά του τρεμούλιαζαν, τά γόνατα 
λύγιζαν.

Στό θαμπό φώς τού καντηλιού φαίνονταν πώς τρε- 
μοπαίζαν δυο ίσκιοι φανταχτεροί άπίθανοι, δυό ςώ- 
κοσμα πλάσματα!

Μάνα, μάνα... έγώ είμαι. Ό  Λαμπάκης είναι!
-Τ ό  ξαίρω... τό ξαίρω, είπε δίχως νά ξαφνιστεΐ., 

νά ταραχτεί.
Σέ καρτερούσα, το πρόσμενα,. .  . , σέ προσμέναμε, 

διόρθωσε το λόγο, έγώ κι’ έκείνη !
Καθώς είχε σωριαστεί άπάνω στό φορτσέρι, μισο- 

ςαπλωμένος λιγοψυχισμένος, τόν σίμωσε, ξάμωσε τά 
ξεσκλιάρικα χέρια μέ τά κυρτωμένα δάχτυλα καί τοΰ 
χούφτωσε το κεφάλι μέ τά βρωμερά λιγδιασμένα 
μαλλιά.

— Ό  Λαμπάκης μου, τό παιδί μου, έκανε μουρ
μουρίζοντας.

Τόν χαΐδευε, τόν αγκάλιαζε, τόν ψαχούλευε, τόν 
πασπάτευε σά μικρό παιδάκι, σάν κάτι εύκολοσύντρι- 
φτο. Τραύλιζε περίπαθα λόγια μισοτραγουδιστά, μισο- 
κλαψάρικα. Τρέχανε τά μάτια της δλα τά δάκρυα μα
ζί πού συγκρατοΰσε τόσα χρόνια.

Δέν τονε ρώτησε ούτε πού είταν, μήτε τί έκανε
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χρόνια πούλειπε.
Είχε άποξεχαστεί όλότελα.
Σά συνέφερε λιγάκι γυρόφερε τά μάτια άπάνω 

του,^εΐδε τήν κατάντια του. Τόν ξέντησε σά μικρό 
παιδάκι. Αναψε στήν πυροστιά λίγα ξύλα, πήρε τά 
ρούχα του καί τά στέγνωσε. Τόν τύλιξε μέ τό χράμι 
της, μέ τήν άντρομίδα της, μέ τό άπανωριγμένο στή 
σεντούκα κελιμι. Είχε γυρίσει δέκα χρόνια πίσω, πε- 
τούσε μέ τά μικρά βηματάκια της ξυπόλυτη στό 
πάτωμα.

"ϊστερα, συλλογίστηκε πώς θά πείναγε. Άνοιξε 
τό τοιχαρμάρι, τούβγαλε μισό πρόσφορο τής Πανα
γιάς . . . Έκείνη νά τού τόδινε ! ΙΙήρε λίγο κρασί κι’ 
«υτο τής εκκλησίας περίσευμα, τούστρο>σε λευκό μεσ- 
σάλι καί τοΰ ετοίμασε δυό αύγουλάκια τής όρνιθά; 
της.

Λεν είχε «Μόσχον σιτευτόν», καθώς συλλογίστηκε 
τά λόγια τής Γραφής. Είχε μιά πουλακίδα τή μονάχη 
άγάπη της. Δίστασε, κόμπιασε λιγάκι δίβουλη κι’ α
ναποφάσιστη. Έ π ειτα  πήρε τήν άπόφαση. Πηδηχτή 
άρπαξε^το μαχαίρι τράβηςε στον ορνιθώνα, τήν έπιασε, 
τή χαΐδεψε, τή φίλησε κ ι’ έχωσε τό λεπίδι στό λαιμό, 
ίστερα τή ράντησε μέ δυό δάκρυα, καί τού τήν ετοί

μασε σάν υπέρτατη θυσία........
Καταβρόχθιζε άπληστα, άνεχώρταγα σκυμμένος, 

βουτημενος στήν πινιάτα' κατέβαζε μπουκιές λαίμαρ
γα κι ασυνείδητα σά λιμασμένος, ώς πού τελείωσε τό 
τελευταίο κοψίδι τής πουλακίδας.

Εκείνη, τόν κοίταζε καί χαϊδοτύλιγε μέ τή μα- 
τια της.Έπειτα σκέφτηκε λιγάκι,σηκώθηκε κι’ άπλω
σε τά στρωσίδια στο κρεβάτι της, ρίχνοντας Ινα κε- 
λίμι καταγής γιά τό κουφάρι της.

Σιγά—κρυφά βγήκε άπ’ τήν πορτούλα, φόρεσε τά 
κατσάρια της, γλύστρησε τσαλαβουτώντας στά νερά 
μέ τό κλειδί στά χέρια, ξεκλείδωσε τήν πλαγιανή 
θύρα τοΰ Νάρθηκα, καί σκύβοντας σίμωσε πρός τό 
προσκυνητάρι κι’ άτένισε πρόσωπο μέ πρόσωπο τή 
Θεοτόκο.

Ά νοιξε τά μάτια καί τά στύλωσε άπάνω του. Ή 
μόνη φορά πού δέν τής μίλησε πολλά. Τί χρειαζόνταν 
τά λόγια; Τά γέρικο άδειανό στόμα τραβήχτηκε, σού
φρωσε τό ζάρωμα στά χείλι σ’ ένα χαμόγελο ποΰ τά- 
λεγε δλα . . . ολα όσα είχε μέσα της μαζωμένα. Ψιθύ
ρισε μονάχα:

— Μάς ήρθε τό λοιπόν.. . .  μάς ήρθε. Αύριο, με
θαύριο τή λαπμάδα σου!

Ανασηκώθηκε μέ κόπο άναστενάζοντας καί βγήκε 
«φοΰ κλείδωσε δυό βόλτες τό γερά λουκέτο τής έκ- 
κλησόπορτας. Γύρισε, μπήκε στά χαμόσπιτο κρέμασε 
τό κλειδί στό ξυλόκαρφο τού τοίχου. Έστρεψε τό 
μάτι καί τόν είδε πλαγιασμένο στό κλινάρι τυλιγμένο 
στά σκεπάσματα. Άνέσαινε βαθειά κι’ ανήσυχα. Μι- 
σάνοιξε τά μάτια καί τήν ακολουθούσε καθώς κρέμαε 
τό κλειδί κ ι’ έσβυνε τά λιχνάρι, τήν είδε νά πλαγιάζει 
ντυμένη στό κορπέτο κατάχαμα κλονισμένη άπό συγ
κίνηση, άποσταμένη, τσακισμένη.....

Πριν χαράξη άκόμα, μέ τά γαλατένιο χρώμα προ- 
μήνυμα τής κονταυγής, άνοιξε τά μάτια της καί τάσ- 
τρεψε λαχταριστά κατά τό κρεβάτι.

Εϊταν άδειανό ! Τά στρωσίδια λείπανε.....
θά τυλίχτηκε, είπε, νά μήν κρυώνει, θά πλένεται 

έξω στί; βρύση...

Δέν είταν ούτ’ έκεΐ... Γύρισε τόν αυλόγυρο, έψαξε 
στό μαγειρείο, βγήκε στο δρόμο, τήραξε δεξιά ζερβά, 
πέτασε άπ’ τά θολά τζάμια στά γειτονικό καφενεδάκι 
ποΰ ξύπναε κι’ άνάμενε τούς πρωινούς δουλευτάδες.... 
Τίποτα ! Δέ μίλησε, δέ ρώτησε γιά νά μή γίνει λόγος. 
Κανένας δέν τάν είχε ίδεΐ μες στή μαύρη χειμωνιά
τικη νύχτα σάν ήρθε...

Άναλογίστηκε πώς είταν κατάδικος. Είπαν γιά 
χάρη. Μά νάναι άλήθεια τάχα ; Πού ξαίρει κανένας 
τί γίνεται ; .

Γύρισε ταραγμένη καί κλείστηκε στήν καμαρούλα 
της. Τής ήρθε μιά υποψία : Μήν τάχα πήγε στήν εκ
κλησία νά προσπέσει μετανοιωμένο;, νά γονατίσει 
στήν Παναγιά, νά ευχαριστήσει γιά τό γυρισμό ;

Στράφηκε ψηλά στόν τοίχο. Τό κλειδί κρεμόταν 
στό καρφί του !

Τά κατέβασε καί τράβηξε κατά τή θύρα τοΰ μι
κρού ναού. Ξεκλείδωσε δυό στροχές όπως τήν είχε 
κλειδωμένα από βραδύς. Άνοιξε τά πορτόφυλλο, κΓ 
ή ματιά της καρδιοχτυπώντας έπεσε πάνω στά προ
σκυνητάρι ......

Ή Παναγιά, δέν είταν έκεΐ !
Έτρεμε ολόκληρη. Πιάστηκε στή κολόννα νά μήν 

πέσει. Τά πόδια της λύγιζαν, τά μάτια της θάμπιο- 
σαν, κάθησε σιγά-σιγά μαζώχτηκε ένα κουβάρι, ένα 
κουρελάκι στό πόδι τής κολόννας κι’ άκούμπησε έκεΐ 
αποσβολωμένη, άλαλη δίχως δύναμη όλότελα νά κάνει 
τά σταυρό της, νά ψιθυρίσει ένα λόγο....

Συρνάμενη, πιάνοντας τοιχο-τοΐ'/ο γλύστρητε άπ̂  
τήν πόρτα καί σφαλίστηκε στό κατώι της.

Σωριάστηκε σάν άψυχο πράμα στο κρεβάτι.
Εμπρός της Ορθώθηκε όλοφάνερα πιά, ή σκληρή, 

καί μαύρη αλήθεια. Δέν ξεστόμισε ούτε παράπονο, 
ούτε κατάρα. Μονάχα μουρμούρισε ι

— Μήν τάχα καί τόν είδε κανένας ;
Αύτή μονάχα τή σκέψη έδεσε στά μισοχαμένο 

μυαλό της. Τίποτ’ άλλο !
* *
*

Αναστατώθηκε ό τόπος μέ τά χαμένο κόνισμα.
Ξετάσανε, έγινε άνάκριση. Οί περισσότεροι τήν 

υποψιάστηκαν, τήν κοίταξαν παράξενα. Ψιθυρίζανε 
συναμεταξύ τους στραβοκοιτάζανε χαμογελούσαν σαρ
καστικά.....

— Αύτή κράταγε τά κλειδιά. Ή πόρτα άνοιξε κα
νονικά, ή κλειδωνιά γερή στή θέση της. Μερικές πα
τημασιές άπόξω περίγυρα στήν πόρτα τής εκκλησίας, 
μερικά φρέσκα άχνάρια ταίριαζαν μονάχα μέ τά κα
τσάρια της, γυναικεία πόδια. Καί τά κατσάρια της 
λείπανε τώρα, θά τά πέταξε, θά τά ξαφάνισε !

’Έπεσε στά κρεβάτι κ ι’ εκεί άπόμεινε. Δέν το βά
σταξε πιά. Δέν είχε τίποτα νά προσμένει άλλο. Ξα
πλώθηκε καί καρτερούσε νάρθει νά τή λευτερώσει ο 
λυτρωτής....

— Δέ θά μιλήσω μαθές σέ κανένα. Μονάχα στό 
παπά θά τά πώ. Χά ξομολοηθώ, νά μολοήσω τήν α
λήθεια... όλόκερη τήν άλήθεια.....

— Τί τήν έκαμες τήν εικόνα Σταυρού ; Μιλάς στόν 
πνευματικό, άπολογιέσαι στόν ίδιο τά θεό... πές τήν 
άλήθεια..»

Καί τότε βγήκε άπ’ τό ξεδοντιάρικο έκεϊνο στόμα 
άπ’ τά ζαρωμένα χείλια τό μεγαλύτερο ψέμα, τό μο
ναχό κρίμα τής ζωής της. «"Ενα θειον ψεύδος».

— «Π Ο ΡΕΙΑ »
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(Ίε'.α λέω. Καί κεΐ πού πάω θά μιλήσω θά ξηγηβΦ μέ 
τό Θεό. Αύτός τά ξχίρει δλοι. ! Tir.cz’ Άλλη π *π * 
μου... τίποτ’ άλλο !

Γύρισε άπ’ τήν άλλη μπάντα κατά τόν τεΐχο κκί 
μουρμουρίζοντας... «Φύγατε π to κι’ οι δυό... πάτε κι’ 
οι δυό..»,κΓάφησε τήν άνάλαφρη ψυχή της νά πετάςει 
ν’ ανέβει ψηλά-ψηλά γιά νά κριΟεΐ. Ή Σταυρού ή 
κλεφτά, ή Άγιογδότρα.

Ν. Π ετμ εζά ς —Λαύρας

Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ο

(Ζτόν τάφο τοΰ Μίμη Νομικού)
Έ δ ώ , μέσα στούς ήρω ες τοΰ Έ π ικ ο ΰ  Δεκέμβρη 
κεϊτα ι κΓ ό Μίμης Νομικός, γ ιατρός καί μαχητής.
Διαβάτη, σκύψε φίλησε τό χώμα πού π α τεϊς
κι’ άκου τίς ρίζες του βαθειά  μέσα στή γή ν’ απλώνει
της Λ ευτεριάς πανύψηλο τό δέντρο πού φουντώνει.

Γιάννης Χο>δρογιάννης

Π Α ΙΔΑ ΚΙ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ

Μ’ αύλακωμένη τήν καρδιά μ’ αύλακωμένο μέτωπο 
Μέ κεραυνούς στά  χείλη σου μιάς πρώιμης καταιγίδας 
Μικρό μου άδέρφι τοΰ Μωριά παιδάκι μου που τρέχεις 
Μέ σφ αίρες γιά παιχνίδια σου καί γιά σκουφί τόν ήλιο;

Έ σ ύ  ά π’ τά δάοη τρέφ εσαι κι’ ά π ’ τά νίρά  τών βράχων 
θ ε ρ ίζ ε ις  κι’ άπ ' τ ' άλώνια σου σέ ξένους πάει τό στάρι 
Χ ω ρίς ποτέ νά οέ ρωτοΰν χωρίς ποτέ νά ορίζεις 
Τή γή σου πού τή νέμονται οί ορδές τών γεννιτσάρων.

Σ ' έσφαξαν σ έ τυράννισαν παιδάκι μου οί εχθροί σου 
Μά έσύ ’σαι πάντα ζωντανό καί στήν καρδιά σου άνθίζουν 
Τά  ρόδα τής Μ ονεμβασιάς πού γίνωνται £να αυλάκι 
Μέ καταπόρφυ(5ο αίσθημα γιά μοιρολόι τής Μάνας.

Τώ ρα τό ξέρω  πιά βουή άπ’ τό χώμα σου άνεβαίνει 
Γ ια τΐ ζητάς τή μάνα σου κι' αύτή σέ μιά χαράδρα 
Μ ’ ένα παιδί στόν κ ό ρ ^  της σφάχτηκε άπ’ τούς προδότες 
Τήν ώρα πού ό πατέρας σου πλά ϊ στά  δυό σου άδέρφια 
Στό Μ ονοδέντρι άπ’ τούς εχθρούς σαπίζουν κρεμασμένοι

Παιδί μ’ ά τέλειω τη  καρδιά γυμνό, κυνηγημένο,
Β ό γ γ εις, παλεύεις, καίγεσαι, σβύνεις, ξαναγεννιέσαι,
Παιδί άπό δάκρυα καί θυμό πλασμένο, λασπω μένο,
Ψυχή στό ηφαίστειο τοΟ Μωριά τήν έκρηξη έτοιμάζεις.

Σκουφί, ντουφέκι άντάρτικο βιτσιά στόν ϋπνο τοΰ Μωριά, 
Μ παρούτι άνάβει στήν τραχειά  γλώ σ σα  τοΰ Π απαφλέσσα, 
Κολοκοτρώνη ά γριό γα τε φωτιά τσεκούρι άτρόχιστο 
Λαέ μου άδέρφι σύντροφε λα έ Νικηταρδ 
Νά τό παιδί τ ’ αδάμαστο

Παιδάκι τοΟ Μωριά.
Μήτσος Αυγίζος

Τήν πούλησχ παπά μου...πεινούσα, είχα χρέ- 
'(·.% νά πληρώσω....

— Ποιός τήν πήρε... σέ ποιόν τήν πούλησες ;
— Τήν πούλησα : Τήν πήρανε καί φύγανε ! Πάει 

ιιακρυά... Πολύ μακρυά, γιά πάντα. Μήν ψάχνετε δ
ικά, έγώ τήν πούλησα... έγώ !

— Είναι μεγάλο τό κρίμα σου Σταυρού καί δχρύ, 
πολύ βαρύ..,
. — Ναί παπά μου. Βάριό, πολύ βάριο. Τήν άλή-

—  6 «Π Ο ΡΕΙΑ -· —

Ο ΥΓΓ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ ΕΧΤΡΟΣ
\

ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ

Κάποτε έδώ ήσαν χωράφια. Κάποτε εδώ έσπερ
ναν και θέριζαν κι αλώνιζαν. Τώρα, στόν τόπο πού 
ανέβαιναν οί θημωνιές ανεβαίνουν κάτι θεόρατα σπί
τια πού βλέπεις άπ’ τά κεραμίδια τους στό δρόμο 
καί ζαλίζεσαι.

Τώρα τό πώς ήσαν χωράφια τό λένε βέβαια οί 
γέροι, μά’εμείς άμα θέλουμε τους πιστεύουμε. Κ ι’ 
αμ τότε τι νά πιστέψουμε ; τά μερμίγκια ; Τί καλά 
που τά λέτε ! Ναί, αύτά. Γιατί σάν τί θά θέλανε τά 
μερμίγκια νά τριγύρνάνε καταμεσίς στις πολιτείες, 
άν κάποτε αϊτός ό τόπος δέν ήταν προγονικό τους 
χτήμα ;

Στήν αρχή, σαν πρωτοφτάσανε οί άνθρωποι καί 
σκάψανε τό χώμα γιά νά θεμελιώσουνε τά σπήτια 
τους, τά καϋμένα τά μερμίγκια είδανε τό χάρο μέ τά 
μάτια τους. Στην αρχή σκέφτηκαν νά πάρουν τών 
όμματιών τους, μά έλα πού ήταν χειμώνας. Ζαρώ
σανε τό λοιπόν μές στά χαλάσματα* τής φωλιάς τους 
καί περιμένανε τή συντέλεια τοΰ κόσμου. Μά ένας 
λόγος ειν αυτός. Ποιο (,ωντανο πράμμα σταυρώνει 
τά χέρια νά πεθάνει ; Μιά μέρα κάνανε σύναξη καί 
στείλανε πάνου τούς πιο ψυχωμένους νά δοΰν, νά 
μάθουν καί νά γυρίσουνε νά τούς ποϋν τά καθέκαστα. 
Ή  κομπανία γύρισε σέδυό μέρες,μέ χέρια άδειανά.Ή 
μερίδα κόπηκε στό μισό τοΰ μισοΰ. Δυό—τρεις μάλι
στα άπ’ τήν περίπολο λείπανε. Κολλήσανε πάνω σέ 
κάτι μπογιές κι’ άπόμειναν αιχμάλωτοι. Πέρασε λί
γος ακόμη καιρός. Μιά μέρα βγάζουνε καινούρια κομ
πανία. Αύτή γύρισε πίσω μέ χαρές καί πανηγύρια. 
Ά π ό  αύριο χουζοϋρι κι’ άγιος ό Θεός. Θροφές νά 
δοΰν τά μάτια σου ! Κελάρια γιομάτα μ’ δ,τι λαχτα- 
ρήσει ή ψυχή σου. Κάτου τό άποθήκιασμα ! Κάτου 
τό δελτίο ! ’Από αύριο ζωή χαρισάμενη. "Οπότε θά 
τό πεθυμούσες, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι ή κατώ- 
γα πού ήταν πάνου άπ’ τή φωλιά είχε θροφές πού 
νά τρώνε δλα τά μερμίγκια τής πλάσης καί νά μή 
σώνονται. Τίποτα ! Λέ θά τό κουνούσαν ρούπι απο
δώ. Ούτε νεροποντές,ούτε ξεπαγιάσματα, ούτε λιοπύ
ρια, ούτε τσαλαπατήματα άπ’ τά κάρα καί τάζά,ούτε 
πείνες, ψυχή μου, φάε, πίε καί ευφραίνου ! Τοΰ 
κάκου ή βασίλισσα άρχισε τίς όρμήνιες. Τά μερμίγ- 
κια γινήκανε ρέμπελα πού καταργήσανε τόν κανονι
σμό καί τίς ρέγουλες τής κοινότητας.

Μά άπό πού λείπουν οί μυαλωμένοι γιά νά λεί- 
ψουν κι’ άπ’ αύτά τά θεογνώστικα μερμίγκια ; Κα- 
λέσανε σύναξη, τούς είπαν πώς πολύ εύκολα άναψε τό 
κεφάλι τους, πώς τό μερμίγκι δέν πρέπει νά τό ζαλί
ζει ή αφθονία. Τό τί θά κάνουν οί άλλοι μέ τά περ- 
σέματά τους εΐναι δικός τους λογαριασμός: Έ μ εϊς  
άς γεμίσουμε τό κελαράκι μας καί τό ξένο μπερκέτι

ξένο είναι. Αύτά είχαμε νά σάς πούμε. Τώρα οποίος 
πιθυμά νά κάνει τοΰ κεφαλιού του έχει τό έλεύθεοο"

Κάμποσα ξεπεταρούδια γελάσανε καί βγήκανε ιιέ 
φωνές καί γιουχαρίσματα δξω. Οί άλλοι τά βρίσανε 
«τζιτζίκια» καί τά ειδοποίησαν δτι ή πόότα' ήταν 
κλειστή. «Προς γνώσιν καί συμμόρφωσιν».

’Έ τσ ι τά ξωχάρικα μερμίγκια γίνηκαν σπητήσια 
άλλαξαν τίς χωριάτικες συνήθειες τους καί γίνηκαν 
πρωτευουσιάνοι. 'Ο χειμώνας μας άφησε γειά Τά 
μερμιγκόπουλα ξελογιάστηκαν.

' Ηλθεν ό ’Απρίλιος 
τί χαρά ό ήλιος !

Μά τά γέρικα μερμίγκια ήταν πεσμένα σέ μιά 
βαρειά συλλοή. Πάνου απ’ τή φωλιά τό χώμα είχε 
ένα σαματά άλλοιώτικο. Ή  γής καμπούριαζε άπό κά
ποιο βάρος πού τήν πατούσε. Γιά βάλτε αφτί βρε 
παιδιά. Λέ σας φαίνεται πώς τό χώμα άγκοιιαχάεΓ ·

■ O l άλλοι βάζανε άφτί. Ναί, τό χώμα άγκοιιαχόΰσε' 
Τά λιανομέρμιγκα δμως τήν ξεγνοιασιά τοί'ς.

Ό  Μάϊος μάς έφτασε-εφτασε 
εμπρός βήμα ταχύ

Δώρα στά χέρια του πολλά-του πολλά
Μά ό Μάϊος φέτος δέν ήταν άπ’ αυτούς πού δέ- 

χετα,Γ προϋπάντημα καί δέν κρατούσε δώρα στά χέοια 
του «πολλά του πολλά», παρά χατζάρια καί φωτιές 
καί τά μοίραζε σ’ οποίον ήθελε-του τά ζητούσε, δέν 
τοΰ τά ζητούσε. 'Η  σύναξη έβγαλε διαταγή νά μή 
βγει κανένα μερμίγκι άκόμα άπάνου φέτος κΓ 
άς ζέστανε ό αέρας. Νά περιμένουμε, νά δούνε "ώ; τό 
τέλος τί θά τρέςει. Μια μέρα μές τή φο>ληά έσταξε 
κάτι. Τά μερμίγκια άλάλιασαν. Τεΐτανε πάλε τούτο - 
Σιμώσανε, τ ’ αγγίξανε, τό μυρίσανε.

--  Γαΐμα.,.εΐπε ό πιό γέρος καί πάγωσε.
— Αίμα...είπαν κΓ οί άλλοι.
— Αίμα...είπαν καί τά παϊδόπουλα καί τά πήραν 

τά κλάμματα.
— Σάν τί νά σφάζουνε ψηλά καί τρέχει τόσο αίμα;

Κουρμπάνια παπούλη..είπε ένα μισόκοπο μερ- 
μίγκι, έτσι, γιά νά δώσει κουράγιο καί στ’ άλλο. 
Άγιώργης είναι.

Μπά, μπά, μπά, έδώ δέ φτάνει ούτε τό νεοό 
τοΰ χινόπωρου καί θά φτάξουνέ όί δυό στάλες αίμα 
άπ’ τά κουρπάνια ; δχι, δχι.

— Μήν τό κακομελετάς γέροντα.
-1 ιποτα, δτι θέτε πέστε. Ντουνιά πελεκάνε ά*· 

πάνου...άλλοι καί τρισαλλοί.,
Οχούουου...κάναν’ δλα καί σκεπάσανε τά μά

τια τους.
Κανείς δέν ξεμύτισε τούτο τό καλοκαίρι. Σ ’ δλες

-  «Π Ο ΡΕΙΑ »



τ ΐί μερμιγκοφωλιές τής πλάσης έπεσε πείνα και θα
νατικό. Λυό-τρία πον ανέβηκαν άπάνου γύρισαν πίσω 
τσουρουφλισμένα. Μαυρίλα καί καπνανταριά άπά
νου. ' Ολη ή γής μιά καψάλα. Ουτε σπορά ούτε θέρο.

— Καί οί άμοιροι οί άνθρωποι ; Δέν τρώει καί 
<Υ-ν πίνει κανείς τους.

—Πώς. Είναι καί κάμποσοι πού πίνουνε αιμα.
-  Κατάρα 1! Φωνάζει ένα ξεραγκιανό απ’ τή κώ

χη του.
-  Ποιος νά σ' ακούσει ; "Ολα έκεΐ πάνου έτσι φιο-

νάζουνε, Έ δ ώ  δέν ακούονται κείνα καί θ ’ ακουστείς 
ίαν κάτου άπ’ τό χώμα ; Σωπάτε πάλι έμεις τυχερά 
είμαστε.

—Άραχλη τύχη.
— Ταχιά πού θά ξεψυχήσουμε δέ θά  μας σκυλέψει 

κανένας. Γιατί είμαστε θαμένα. Έ ν ώ  έκεΐ πάνου δλα 
flvai άθαφτα, άθαφτα, άθαφτα.

— ’Οχούονου.
*Φ *

Πάει κι’ αυτό τό καλοκαίρι. Πάει καί τ ’ άλλο. 
Κύλησε καί τό κατοπινό. ΟΙ «πρωτευουσιάνοι» πέ
ρασαν κι’ εκείνοι μαζί μέ τούς νοικοκυραίους τοΰ 
■σπιτιού πείνα, πείνα καί τών γονέων. Μά πότε μ’ 
ΐ'να σπειράκι στάρι, πότε μ’ ένα ψίχουλο μπιζέλι τόν 
έβγαλαν τόν καιρό. Είναι παραπανιστό νά πούμε 
πώς σάν τούς έσφιξε ή πείνα γύρισαν κι’ οί κακο- 
κέφαλοι κάτου, πήραν συχώρεση κΓ οί γερόντοι - 
σόϊ τους ήταν-τά πόνεσαν, κομμάτια νά γένει, μονά
δα νά σάς γένει γνώση.

— "Ημαρτον.
Είπαμε. Πότε σπειρί ρεβυθι, πότε ζούμπερο λια

στό, βγήκε ό καιρός. "Ενα προ/ι ό πιό γεραλέος πού 
ί,ιχε έγνοια τό κονάκι κράζει κοντά του καναδυό μαγ- 
-καντάσηδες.

Γιά βάντε άφτί,.,Σάματι νά μήν άγκομαχάει 
πει ά ή γής. ’Έ τσ ι είναι η μήν μπά κΓ άποκουτιά- 
ι+ηκα ; \

Οί άλλοι έδωκαν αφτί. Ναί. Δέ βαρυγγόμαε πιά 
ή γής. Ευθύς ξεπετάχτηκαν άπάνου οί πει ό ανυπόμο
νοι. Γύρισαν πίσου μέ άδεια χέρια καί μέ γιομάτη 
καρδιά.

-Τί μαντάτα μας φέρνετε ;
Ειρήνη ! 'Ο ντουνιάς γιορτάζει. Οί μακελάρη- 

■δες ξεκουμπίστηκαν. "Ολοι άπάνου κάνουνε σάν πα
λαβοί.

— Κ Γ ά.,.κΓ άπό θροφές ;
— ’Έρχονται καί θροφές, πολλές, πολλές. "Ολα 

είναι γιορτή. 'Ως κΓ ή άνοιξη γύρισε π ίσιο νά ράνει 
τούς άνθςκόπους καί τά ζούμπερα. Ναί γύρισε κΓ 
αύτή πίσο» νά ξαπλωθεί χάμου γιά νά περάσει· ό λε- 
■φτερωτής.

—’Έ , μπριίβο, μπράβο. Αμήν.
■'fi ❖

Περνάει ό πρώτος μήνας. Πάει νά μπει κι ό δεύ
τερος. "Ενα πρωί πάλι ό γνοιαστικός ό μέρμιγκας 
ξυπνάει τ’ ασκέρι άπ’ τόν ύπνο.

— Γιά ακούστε έδώ. Γιά δώστε άφτί. Βαρυγκό- 
μιες ακούονται ή τάφτιά μου βουΐζουνε ;

Τά άλλα κολλήσανε στό ταβάνι τής φωληάς.
—Τί βαρυγκόμιες; Αύτό είναι χαλασιά,μοιρολόι;
— Τσ.τσ.τσ. τί νάναι πάλε τούτο ! Θά ξαναγυρί- 

σανε οί μακελεστήδες.
Θά τούς σώθηκε τό άχτι, πήγανε πήρανε κι’άλλο 

καί ξαναγυρίσανε.
"Eva-δυό πού ακόυσαν τό σαματά κΓ ανέβηκαν 

άπ’ τήν αυγή ξαναγυρίσανε δαγκαμένα. "Ολοι οί άν
θρωποι τού σπιτιού κατεβήκανε- στήν κατώγα καί 
μοιρολογάνε.

— Τί γίνεται ;
— Πετσοκόβονται.
— Ά χ  άνθρωποι, άνθρωποι. ’ Αδικα τούς δασκα

λεύαμε χρόνους καί χρόνους. Ποιόί είναι παιδιά μου;
Οί ίδιοι ; Οί κάφτες ; Ξαναγυρίσανε ;
— Ποιοι κάφτες ; Οί Λεφτερωτήδες εΐναι παππού!
— Οί Αεφτερωτήδές ! ”Ο ϊϊϊ...
— Καί ξέρεις τί φωνάζει ό κόσμος ; «πούστε όχ- 

τοοί νά μας γλυτώσετε !»
’Ό ϊϊ..

— Κείνη τή στιγμούλα κάτι έτρεξε. Κάτι πού μά
τι δέν πρόκανε νά τό δε! ούτε νούς νά τό νοιώσει. 
Μερμίγκια, χώματα, πετράδια.

Σεισμός γίνηκε ; Δεί'τέρα παρουσία ; Φωτιά πήρ’ 
ό κόσμος ; ’Άδηλο.

Σάν κατακάθισ’ ό κουρνιαχτός καί λούφαξε ή βα- 
ζούρα κάτι πήρε νά ξελαγαρίζει. Καί πρώτα πρώτα 
έδώ ητανε φώς, αέρας, χιόνι..

Ή  μερμιγκοφαμελιά βρέθηκε στή φωλιά, τής άν- 
θρωποφαμελιας, στήν κατώγα. Μά κΓ ή κατώγα δέν 
ήταν πιά κατώγα μόν χωράφι καί χάλασμα. Κ ι’ άνά- 
-μεσα στούς ασβέστες, στά κοτρώνια, στις φωτιές καί 
στά αίματα, ανάκατα μερμιγκάκια καί παιδόπουλα 
λυωμένα, τσαλαπατημένα, κουρέλια..

Οί δυό μάνες, λαβωμένες, άνοίξανε τ;ί μ ίπα νά 
συνάξουνε τ’ άπομεινάρια τής φαμίλιας τους. Μά τί 
νά συνάξουνε ;

Σάν άνοιξ’ ή άνθρωπομάνα τά μάτια κΓ αντίκρυ 
σε τά παιδιά της κομμάτια έκανε «ά !» γυάλυσαν τά 
μάτια της, ορθώθηκαν οί τρίχες τής κεφαλής της κΓ 
άπόμεινε κεΐ κΓ έπηξε μέ τό στόμα ανοιχτό κΓ ολόρ
θες τίς τρίχες...

Τότε ή μερμιγκομάνα ξεκίνησε μαύρη καί τραγι
κή κΓ άνέβηκε στό πρόσωπο τοΰ άλλουνοΰ μ ε ρ μ ι - 
γ κ ι ο ύ , τοΰ άμαχου καί άβλαβοι1 καί ίεροϋ ανθρώ
που, πού λέγεται μ ά ν α ,  σκαρφάλωσε πάνου σέ 
μιά ορθωμένη τρίχα καί φώναξε στή μερμιγκήσια 
γλώσσα του σ’ δλα τά μερμίγκια τής πλάσης :

—-Ακούστε μαύρα κΓ άραχλα μερμίγκια δλης τής 
γής...Ά κου χλιβερέ μερμιγκόκοσμε κάθε τόπου, κλά- 
ψε καί δάρσου !

Ή ρτε ή μαύρη σου συντέλεια. Είσαι δ π ρ ώ τ ο ς  
οχτρός τής Μ ε γ ά λ η ς  ’ Α γ γ λ ί α ς ! »

Καί τσούπ ! δίνει μιά καί πέφτει μέσ’ τό ανοι
χτό στόμα πού έχασκε άπό κάτου του.

Μ£νέλαος Αουντεμης

«Π Ο ΡΕΙΑ »

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ

Χακί βαμμένο βλέπουνε, τά ροΟχα του οί κουτοί 
καί μπρός τους δέν φαντάζονται πώ ς έχουν ποιητή, 
σάμπω ς εκείνοι νάβγαιναν μές άπ’ τά φιγουρίνια 
κΓ δχι άπ’ τήν πίκρα τής ζωής, παιδέματα δλο όρμήνια.

Σάν ποΰ νά τάβρω, φίλοι μου, τά δσα ζητα ή καρδιά 
κΓ ά ποΰθε γιά σταφνίσματα νάχαμε ώς τώρα άδειά !
Σ τά  μέρια εκείνα  πουθενά δέν έβ λεπ ες κολάρο
κι’ οΰτε καστόρινα έβρισκα παπούτσια έκ εΐ νά πάρω.

Μέ τίς άρβύλες μου λοιπόν κίνησα τίς βαρειές 
ά δρα σκελώ ντσς τό βουνά καί τίς κατηφοριές, 
γιατ' ήμουν πριν σ τ ’ άντάρτικο δυό χρόνια, βάλε τρία, 
δίπλα σ ’ άνθρώπους τής φωτιάς μέ φημισμένη άντρεία.

ΚΓ έσύ ποΰ τώρα μ έ γ ελά ς, γ ελ ο ίε  υποκριτή,
τσανάκι θάσουν τοΰ φονιά καί τοΰ καταχτητή,
γ ι’ αύτό έχεις ροΟχα τοΰ κουτιοϋ καί σοΰ βροντάει ή τσέπη
Μά υπάρχει γιά δλους μας κριτής, δλα ό λαός τά βλέπει.

Τ ά  ματωμένα πλούτη σου, τά κέρδη τής ντροπής 
σοΰ τά χαρίζω  κι’ οΰτ' άκούω δσ’ άχρηστα θά είπεϊς. 
Κάλλιο στουρνάρια νά τροχάω ά ετός στά  βράχια άπάνου 
παρά νά σέρνουμαι χαλιά  φιλώντας τοΰ τυράννου.

Γ. Κοτζιούλας

®

Μ Π Ο Ρ Α

Μ π ό ρ α ! ΚΓ ά γέρα ς άγριος βρυχομανά στή Γή.
Μόνος έγώ  στή σκοτεινή, τήν άδεια καμαρά μου 
πού λ ές, έκ εΐ συνάχτηκε του Κόσμου ή Σιγή 
νά ξενυχτήσει τή νεκρή μονάκριβη χαρά μου.

Ν ίκος Αίγιγίτης

m

Χ Α Ρ Ε Σ

Π αληά— στιγμές, ώ ρες μακρές 
όλόφ ω τες χαρές μικρές 
δλα σα ς θύμησες πικρές 
πολύ...

Μέ τής ψυχής μου τή θωριά 
στών ουρανών τήν ξαστεριά  
νειρεύουμα ιτήν λευτεριά  
πουλί.

Ηανά Χαρ&αλκί

ΣΗΜ ΕΙΟΣΕΙΣ 

Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Θ Ω Ρ Ι Ο
Γ !Α Ν Ν Η  Χ Α Τ Ξ ΙΝ Η

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ  ί Κ Α Ί ’ Ο V 
Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜ ΟΥ. —  "Οσο περ
νάει ό καιρός, τόσο βλέπουμε κα
θαρότερα, πώςή μεσοπολεμικιι περίο
δος, παρ’ δλες τις πνευματικές και 
καλλιτεχνικές κατακτήσεις της, στά
θηκε μιά περίοδος αναρχίας, ϋτον 
ό καθένας είχε δικαίωμα να τραβάει 
τό δρόμο του χωρίς νά λογαριάςει 
τό διπλανό του, καί δπου έλειπε ό 
απαραίτητος συντονισμός υλών τών 
προσπαθειών, πού χαρακτηρίζει tic 
δημιουργικές εποχές. Στις εποχές 
τής ακμής αισθάνεται κανείς πως 
δλες οί εκδηλώσεις, άπ’ δσο δια
φορετικές πηγές κΓ άν προέρχονται, 
ύπακοόουν σ’ ένα ρυθμό, που πι
στοποιεί μιά μυστική, ανομολόγητη 
συνεργασία. ‘( ) κυκεώνας απεναν
τίας, αποτελεί τόν κανόνα στις επο
χές αυτές, πού χαρακτηρίζουμε ώς 
«καμπές τής ιστορίας», καί που οι 
καλλιτεχνικοί τους αντιπρόσωποι 
μπορούν νά διαιρεθούν σε τρεις 
κατηγορίες. Πρώτο : σε κείνους που 
εμμένουν στήν παράδοση. Λεύτερο : 
σέ κείνους πού όλότελα την άυνούν- 
ται, καί τρίτο : σέ κείνους πού στέ
κονται στή μέση, είτε άπό διστα- 
κτικότητα, είτε άπό μιά βαθύτερη 
άνάγκη σύνθεσης καί ισορροπίας, 
γιά νά προβάλλουν καί σάν συμβι- 
βαστές τών αντιθέσεων. Οί απο
χρώσεις ύστερα, «'.'άμεσα στις τρεις 
αύτές κεφαλαιώδεις κατηγορίες, εί
ναι πολυάριθμες. Άλλά τό βέβαιο 
καί τό ανακουφιστικό είναι τοΰτο: 
δτι δσοι είναι προικισμένοι μέ τα
λέντο, δπου κΓ άν βρίσκονται, έ
χουν τήν ευχέρεια νά μας δώσουν 
τήν απόδειξή του.

* =?

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ Υ  Μ ΥΘ Ι
ΣΤΟΡΗ Μ ΑΤΟΣ. — Διατυπώθηκα 
μιά πρόβλεψη : Πώς τό μυθιστόρη
μα θά είναι τό λογοτεχνικό είδος, 
πού θά έκφράσει τήν επική εποχή 
μας. 'Υπάρχουν ήδη αρκετές ενδεί
ξεις, πού μάς μάς βεβαιώνουν γιά 
έναν γενικό προσανατολισμό των 
λογοτεχνών μας πρός τό μυθιστό
ρημα, δχι μόνο νά δοκιμάσουν σ’ 
αύτό τίς δυνάμεις τους, άλλά προ
πάντων γιατί διαισθάνονται μιάν

— «Π Ο ΡΕΙΑ »



ανεπάρκεια τών άλλων ειδών απέ
ναντι στίς απαιτήσεις πού προβάλ
λουν οί σημερινές πραγματικότη
τες, μέ τό υλικό πον προσφέρουν  
στόν καλλιτέχνη. Οί ποιητές μας, οί 
στοχαστές μας, οί διηγηματογράφοι 
μας, οί κριτικοί μας οί ίδιοι ονει
ροπολούν ό καθένας να γράψει τό 
μυθιστόρημά του, (σάν επιστέγασμα 
τοϋ έργο του), οπού ελπίζει πώς 
θά μπορέσει νά τοποθετήσει ολη 
τήν πεϊρα τής ζωής του. "Οσο γιά 
τούς καθαυτό μυθιστοριογράφους, 
•αυτοί άρχισαν πιά ν’ αποβλέπουν— 
καί μέ τό δίκιο τους—πρός τά πο
λύτομα κυκλικά μυθιστορήματα, τά 
μυθιστορήματα - ποταμούς. Καί δέ 
μάς φαίνεται διόλου εκπληκτικό. Ή  
καινούρια ψυχή πού διαμορφώνε
ται μέ γρήγορο ρυθμό, κάτω άπό 
τήν πίεση αποφασιστικών γεγονό
των, θά χρειαοθεΤ ασφαλώς τόν με- 
γάλον πίνακα τοϋ μυθιστορήματος, 
γιά νά βρει ολόκληρο τόν εαυτό της. 
Μέσα σέ μικρότερα πλαίσια, θά 
κινδύνευε μοιραία ν ακρωτηρια
στεί ή νά Ξεχειλίσει' μ άλλα λόγια, 
ίιέ θά είχε τή δυνατότητα νά ισορ
ροπήσει καλλιτεχνικά. 'Υπό τίς 
συνθήκες αύτές, ή ευθύνη τοΰ πεζο- 
γράφου, στούς καιρούς πού έρχον
ται, παίρνει μιά τεράστια έκταση. 
Γιατί ή αποστολή του δέ ί)ά είναι 
μόνο νά συμβάλει αποτελεσματικά 
στήν έκφραση αυτής τής ψυχής, άλ
λά και στήν τοποθέτηση καί τήν 
ομαλή διαμόρφα>σή της.

*  &

ΠΡΟ Ϋ Π ΟΘ ΕΣΗ  ΤΗ Σ  Ω Ρ Ι
Μ Ο ΤΗ ΤΑΣ.— ’Ώριμος καλλιτέχνης 
είναι κείνος πού κάνει χρήση τής 
άγάπης καί τοΰ μίσους του, χωρίς 
νά τά εξαντλεί' πού χρησιμοποιεί, 
δηλαδή, τά πάθη του σά δυνάμεις 
καί μέσα γιά ενα σκοπό, κΓ δχι σάν 
ευκαιρίες γιά αύτοϊκανοποί ηση. Τό
τε μόνο μάς διευκολύνει νάπροσεγγί- 
σουμε τό βάϊίος του. Γιά τόν κρι
τικό, το ζήτημα έχει πιό κεφαλαιώ
δη σημασία. Γιατί ό πειρασμός εί
ναι πιό άμεσος καί τό αποτέλεσμα 
πιό συντριπτικό. Ά π 5 τή στιγμή 
-πού {)' άφίσει τά πάθη του νά ξε- 
γ,υ&οϋν αχαλίνωτα, χωρίς καλλιτε
χνική μετουσίωση, ό κριτικός μοιά
ζει σά δοχείο πού αδειασε μονομιάς 
καί δέν έχει τίποτε πιά νά μάς 
^προσφέρει.

Γιάννη? ΧατζΙτης

Φ

Γ Α Λ Λ Ι Α

MiLOSZ

ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΟΦΟΤΕΝ
"Ολοι οί νεκροί μ εθύσανε άπ' τήν παληά καί βρώμικη βροχή 
στό παράξενο κοιμητήρι τοΟ Λοφότεν.
Τ ό ρωλόϊ τής μοναξιάς τικτακάρει πέρα άπ’ τή σιγή 
στήν καρδιά τών φτωχικών φερέτρω ν τοΰ Λοφότεν.

ΚΓ ά π’ τίς σχισμ ές τίς άνοιχτές ποΰ άφησε ή μαύρη άνοιξη
[κεΐ πέρα

παχαίνουν τά κοράκια άπό τήν κρύα σάρκα τών άνθρώπων. 
Ό μ ω ς, χάρη σ τ ’ άδύναμο ά ερά κιπ οό μοιάζει σά φωνή ιταιδιοΟ 
ό ϋπνος έρχετα ι γλυκός στούς θαμένους τοΰ Λοφότεν.

Ε ίνε βέβαιο πιά. Δέν έχω  ώ ς φαίνεται ποτέ μου γνω ρίσει 
οϋτε τή θά λα σσα  κΓ ούτε τούς τάφους τοΰ Λοφότεν.
ΚΓ δμως υπάρχει μέσα μου βαθειά  πολύ σά ν’ άγαποΰσα 
αύτή τή μακρυνή γωνιά τής γής μ' δλη τήν κρύα της θλίψη.

Έ σ ε ϊ ς  ποΰ χα θήκατε, εσ είς  οί α ύ τό χη ρ ες, έσ είς  οί απόμερα 
στό ξένο κοιμητηρι τοΰ Λοφότεν [θαμένοι
— πόσο παράξενα άντηχεΐ τ ’ δνομα αύτό στήν άκοή μου— 
άλήθεια  π έσ τε  μου κ ο ιμ ά σ τε; Κ οιμ ά στε;

θ ά π ρ επ ε  νά μοΰ διη γη θεΐς πράγματα λίγο πιό φαιδρά 
ώ ραΐο κρασί πού ξεχ ειλ ά ς  τήν κούπα μου τήν άσημένια ώ ς πάνω 
μέ ιστορίες ευχά ριστες καί λιγότερο τρ ελλές 
καί νά μ’άφίσεις ήσυχο μ ’ αύτό σου τό Λοφότεν.

Λοιπόν καλά. Μ ές στή σιγή σέρνεται άγάλια  καί κυλά 
τοΰ πλέον μελαγχολικοΰ μήνα, ή φωνή στό τζάκι.
"Α, οι πεθα μ ένοι! Καί κείνοι άκόμα τοΰ Λοφότεν 
ot πεθαμένοι, οί πεθαμένοι, είνε λιγότερο νεκροί κΓ άπό μένα...

♦  ♦

P A TR IC E DE LA TOUR DU PIN

ΜΗΤΕΡΑ ΓΑΛΑ1Α
"Ο ταν ά γαπήσαμε τό θάνατο δέν υπήρχανε ρόδα στό φράχτη. 
"Ο ταν μας βάλαν στά  σίδερα δέν καλύψαμε τ ’ όριο τής φυγής μας. 
Σ τίς παλάμες μας πίναμε τή μνήμη τοΰ φίλου.
Σ τίς πίλινες πίπες μας διατηρούσαμε άκόμα
τήν έφηβική του άνάμνηση. "Ενα γαλάζιο πουκάμισο.
Δυό μαντήλια.

"Ο ταν μάς ρίξαν στά σύρματα δέν κυττά ξα μ ε πέρα στό δρόμο, 
"Ο ταν μάς στείλαν τό μήνυμα τής πικρής μας θητείας 
πίσω  μας ούρλιάζανε οί σκύλλοι. Μ ητέρα Γα λλία  
υ π ά ρ χ εις; Μ έσα μας άντιστέκεσα ι 
μ' δλα τά κύτταρα τής άμφιβολίας.

"Ο ταν άρχισαν στήν πλάτη μας τά κλειδοκύμβαλα τών κνούτων
"Ο ταν χαράξαν στό μπράτσο μας τό 15.118
γύρισε ό άλλος καί μέ κύ ττα ξε
σάν ήλιος πού π έθα ινε πίσω άπό σύνεφα
μιά μακρυνή έσπέρα  τοΰ χειμώνα.

ΚΓ δμως γιά σένα  πού τόσο άμφιβάλαμε τόσο 
καινούργια άνοιξη. Καινούργια ζωή ά να τέλλεις 
μέσα άπ’ τά γκρεμισμένα σου ερείπια. Μ ητέρα Γ  αλλία.
Καί ύπάρχεις. Καί ζ ε ΐς . ΚΓ άναπνέεις
μ έσα  άπό τούς στίχους τών ποιητών τής άντίστασης,..
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Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η •  ΠΕΙΡΑΪΚΑ 0ΕΜΑΤΑ Φ
ARMAO D1ROUM (ΕΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ)

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η
Κοιμήθηκε ό θάνατος στό πιό ψηλό σκαλί τής μοναξιάς του 
μ έτά  βιβλία τ'ά διά βα στα  καί τούς ά νεμ οδεϊχτες.
Σ τώ ν μητροπόλεων τίς βα θειές π λ α τείες όδοιποροΰνε 
οΐ ά ρχα ίες σκιές τών μακρυνών προγόνων ποΰ πεθάναν 
στά  σανατόρια τά βουβά καί τά ψ υχιατρεία. "Ο μω ς έσύ 
μέ τά προνοητικά σου δάχτυλα π λέκεις άκόμα 
τ* άσπρο μαλλί γύρω άπ* τή μνήμη τών κροτάφων 
παραμάνα πού τ’ δρθιο τό βυζί σου 
μέ πότιζε χάλα. Παραμύθια καί θρύλλους.

Τοΰ φθινοπώρου ή κλίμακα έφθάρη. Μ εσάνυχτα. Κανείς.
Παραμονεύουν στίς π εθα μ ένες κάμαρες τά μάτια
τοΰ σκοτωμένου άδερφοΰ. Τρύπιο τ ’ άμπέχωνο. Νεκρό αίμα,
στήν ήδυπάθεια  τοΰ μετώπου. Μ πόρνεο. Βήματα σιωπηλά
κ ά τω  άπό τά αιωνόβια δάση. Τώ ρα 'βρέχει. Β ρ έχει
Στή βουβή λεωφόρο πεθαμένα τά  σπίτια. Τό έκκρεμές
δίχω ς άνάμνηση. "Ο μω ς έσύ
μέ τά προνοητικά σου δάχτυλα  π λέκεις άκόμα
τ ’άσπρο μαλλί γύρω άπ’τή μνήμη τών κροτάφων
παραμάνα πού μοΰ δίδα ξες τούς στίχους
π λά ϊ στίς ’Ό χ τ ε ς  τοΰ Μ ισισιπή.

Γυάλινα μάτια τής σ ιω π ή ς.’Α ράχνες. Ν υχτερίδες 
κάτω  άπ’ τίς κόκκινες σ τέγ ες . Τό φουστάνι της σέρνει 
ή νεκρή πολιτεία  Μ ητέρα, θ ά  μποροΰσες τήν ώρα αύτή 
νά κλάψ εις. Μ ητέρα. Σ τίς άνοιχτές μου πα λάμ ες δυό στα γόνες. 
Νικημένε έα υτέ μου. Μ ακρυνέ δρόμε τής έπιστροφής.
"Ο μω ς έσύ
μέ τά προνοητικά σου δάχτυλα π λέκεις άκόμα
τ’ άσπρο μαλλί γύρω άπ’τή μνήμη τών κροτάφων
παραμάνα τών παιδικών μου ήμερών
δταν μέ τό μαΰρο σου δάχτυλο σ χ εδ ία ζες τά  όνειρα
στά  ήμικύκλια τών οριζόντων.

Μ ϊταφ ρ. : Γιάννης Β. Ίυ α ν ν ίδ η ς

IN M EM ORIAM
Τ ά  δέντρα  άνθίσαν τώ ρα στό Π οπ σϊστε 
κι’ είναι χαρά στά  μάτια, στήν καρδιά· 
καλότυχα  κλαριά γι* αύτούς ά νθϊστε, 
γι’ αύτούς, πού πέθαναν σέ τοΰτα  τά βουνά· 
κι’ έσ εΐς  άνθια τοΰ λόγγου ταπεινά 
γΓ αύτούς σ μ ίξτε  στό χώμα καί σ το λ ίσ τε 
τόν άφανή τους τάφο ευλαβικά.

X. · .  Ζπαγί8ης
Τ.Τ . 345]’Απρίλης 1941 
Ποπσΐτε — Αλβανίας

ΟΙ διανοητές. οί πνευματικοί όπως 
τούς θέλετε άνθρωποι, είναι εκείνοι 
πού ρίχνουν τό σπόρο τής « Ιδ έα ς*, κά
νοντας τον νά φυιρώση καί ν’ άποδώβΐ) 
τόν καρπό. πού 9-ύ τραφή ΰστερ’ απ’  
αυτόν γιά την ανάπτυξή της ij κοινωνία.

Ξτήν περίπτωσή μος, ο ελληνικός 
Λαός, καί μάλιστα ό Πειραιώτικος 
Λαός, μέ τίς αφάνταστες φυσικές ικανό 
τιμές του, αποτελεί ανέκαθεν, στή μι
κρή τής σφαίρας μος ετούτη γωνιά, πε
δίο γόνιμης ανάπτυξης κάθε καλής προ
σπάθειας, κάνοντας νά ςεπηδήση άπό τό 
σπόρο μιά πλούσια καρποφορία.

'Ε τσ ι, ή δημιουργική τοϋ Λιανοητή 
πνοή, εκείνη ίΐήλαδή, ποίιχει σκοπό της 
π ά ν τ α  τ ό* κ α λ λ ί τ ε ρ ο, πρέπει 
νά χαρίζεται χωρίς συγκοατημό κ’ η 
σπορά τοϋ « κ α λ ο ΰ » νά δίνεται μ’ 
απλοχεριά στίς μάζες, τόο <> πού ο -κό- 
σμος δλος, ό Λ α ό ς ,  να γίνη περι ■ 
βόλι, καλλιεργώντας στούς κόλπους του 
τήν ιδέα γιά νά κάνη πράξη καί νά τής 
δώση τελικά τό συγκεκριμένο σχήμα 
καί τή μορφή πού θέλησε ό έμπνεΐ’στής 
της.

Ό  πνευματικός άνθρωπος τοΰ Π ει
ραιά. μπρός στά μεγάλα τού ορθώνον
ται σήμερα κοινωνικοοικονομικά προ
βλήματα τής καταστραμένης πόλης του. 
εχει υποχρέωση νά ταχΟ ή επί κεφαλής 
κάθε προσπάθεια:, νά μπή οδηγός σιό 
δρόμο εκείνον πού γρηγορώτερα (hi μας 
φέρη στό ξέγναντο καί πού τά πλήθη 
ζητούν μιά ώρα άρχήτερα νά φτάσουν.

Τό δρόμο αυτόν ih'i τόν στεργιώσουν 
μ’ αγκωνάρια ακλόνητα, ιιέσ’ άπ’ τό 
πλήθος ο ί π ε ι ό δ υ ν α τ ο ί , ε 
κείνοι πού άτσαλώ9·ηκεν ή θέλησή τους 
κ’ εγινε πίστη τους τ ό Φ ώ ς .  Θά 
ρίξουν γέφυρα πάνω άπ’ τό χάος μέ 
μιά σάν τό ουράνιο τόξο θεώρατη κα
μάρα. γιά νά διαβοϋν τά πλήθη τ’άλλα, 
εκείνα πού έρχονται, εκείνα πού Μ εθούν.

Αύτό είναι τό πρωταρχικό καθήκον 
τοΰ κάθε πνευματικού ανθρώπου καί 
κάθε μέσα στήν πόλη μας διανοητή.

Ε κείνος, πού στη σημερινή περίπτω- 
ση κλείνεται στο σκοτεινό κελί τής σκέ
ψης τών περασμένων, δεμένος στή σκο* 
νισμένη καρέκλα “ μιας ξεπερασμένης έ- 
ποχής γεμάτης από προλήψεις, μικρό
τητες, συμβιβασμούς, πού δέν έχει τή 
δύναμη νά ξετινάξη τίς αράχνες πού 
τόν τριγυρίζουν κι’ ούτε ν’ άντικρύση 
χωρίς νά θαμπ ω θεί τ ο Φ ώ ς  τ ή ς 
ά λ ή θ  ε ι α ς —γιατί είναι τό φώς αυ
τό δυνατώτερο άπό κείνο πουχει μέσα 
του καί πού μόνο μέ πολύεδρα πρίσματα 
προσπαθή νά τοϋ δώση μιά ψεύτικη 
λαμπρότητα φαινομενική—δέν , είναι ά
ξιος νά λέγεται διανοούμενος καί θαρ- 
ί}η μιά μέρα που θά θαφτή κΓ αύτός 
κ’ οί σκέψεις του μέσ’ στίς αράχνες, πού 
σάν τό κουβάρι είναι τυλιγμένος, ανί
κανος νά ξεμπλεχτή.

Τοϋ άληθιτοϋ διανοούμενου ή σκέψη 
φωτίζει καί θερμαίνει, ακτινοβολώντας 
τή λάμψη μιας π α ν α ν θ  ρ ώ π ι ν η ς 
ι δ έ α ς ,  κ ’ ο ί διανοούμενοι τοΰ Π ει
ραιά έχουν καθήκον σάν τέτοιοι μέσα 
στήν πόλη μας, γιά τά κάθε λυγής βΐ- 
κονομικά, κοινωνικά καί πολιτικά προ
βλήματα της νά σταθούν.

Κ ώ σ τα ς Φ ρ α γ κ ΐ3 κ ά τ ο ς
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Δ Ι Η Γ Η Μ Α

«ΤΟ ΥΦΩΜΑ ΒΑΛΛΕΤΑΙ...»
(Ά π ό  τ ό  πολεμικό ήμ;ρολόγι> τοϋ 5 ;κ α * έ α  I .  Β ε σ α ρ ϊ * η )

Σ. Κ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

ΓΕΝ Ν Α  ΙΉ Σ
Απόψε νά δούμε πώς θά ξημερωθούμε πάλι. Τ ’ 

αντίσκηνό μας στάζει απ’ δλοΰθε καί τά λασπόνερα 
γλυστράνε σιγανά καί ύπουλα σάν κρύα φείδια κάτω 
άπ τά κλαριά πουχουμε γιά στρωσ.δι.

'Υγρασία ελεεινή παντού. "Οπλα, γειλιοί, μάσκες, 
σακκίδια, βρεγμένα. Κι ή χλαίνη πού φοράμε, μού
σκεμα.

Καθόμαστε ζαρωμένοι μέσ’ τό αντίσκηνο οί τρεις 
σύντροφοι καί παρακολουθούμε τή βροχή εξω.

'Η  ορμή της είναι πρωτόφαντη απόψε. Λέν είναι 
μιά σκέτη βροχή τούτη έδώ. Μιά θεομηνία καλύτερα.

Τά νερά καθώς πέφτουν μέ μανία πάνω στήν τέν
τα, θαρρείς κΓ αγωνίζονται νά τρυπήσουν τό άδιά- 
βροχο πανί, νά χΐ'μήξουν μέσα γιά μέσα.

"Ενας αγέρας παγερός κατεβαίνει κάθε τόσο απ’ 
τήν κορυφογραμμή σφυρόντας άγρια, κι’ έπειτα ξε
μακραίνει, χάνεται στό φαράγγια.

‘Η πόρτα τοΰ αντίσκηνου κυττάει στόν βοριά. 
Γ Γ  αύτό κ’ ή βροχή όρμάει μέσα εύκολα, πιτσιλάει 
τά λερά μούτρα καί τά χέρια.

Τό σκληρό μουγκριτό τοϋ κανονιού καί τού δλ- 
μου, δέ λέει νά σταματήσει. Πέρα, στή δυτική βου
νοπλαγιά, άκοΰγονται τά κρύα κΓ άνατριχιαστιν.ά 
τοίγγ... τσίγγ,.γκάου... πού κάνουν οί οβίδες καθώς 
σκάνε. Κάπου έκεΐ ενα πολυβόλο.

— Κρά !..κρά !..κρά '...δουλεύει συνέχεια.
Τ Ι νύχτα είναι αφέγγαρη καί σκοτεινή. Κ Γ  αύτή 

δυναμώνει τή βαρυθυμιά μας.
Κανένας κΓ άπό τούς τρεις μας δέν εχει όρεξη 

γιά κουβέντα. Μήτε καί νά σιάξει τά πράματά του 
λίγο κεΐ χάμω.

'Ο Σάφαρης πού μούδιασε νά κάθεται πάνω στά 
ϊτόδια του, κάποια στιγμή, κάνει νά κουνηθεί άπ’ τή 
θέση του, ν’ απλωθεί πιο άνετα μέσα.

Σύγκαιρα ψάχνει ψηλαφιστά νάβρει τό σακκί- 
<8 ιό του.

— Θές νά φας ; τόν ρωτάω.
— Ναί ! Θά ξεκάνω ενα κομμάτι κουραμάνα πού 

μ,ουμεινε μέ λίγη κονσέρβα.
— ’Εγώ έλεγα νά σταματήσει λιγάκι ή βροχή, κΓ 

έπειτα. .
— Ού ! Ά ν  περιμένεις τή βροχή νά πάψει δεκα

νέα, δέ -θά φας απόψε. Αύτή έχει δρεξη νά ρίξει ώς

το πρωι...
— Τότε, άς τσιμπήσουμε δλοι δπιος—δπως...τούς 

λέω.
Κείνη τή στιγμή άκουγεται κομμένη ή φωνή το 1 

Άντύπα άπό τό βάθος τού αντίσκηνου.
— Εγώ δέ θά φάω παιδιά. ’Άν θέτε, πάρτε καί 

την μερίδα μου μέσ’ άπ’ τό σακκίδιο καί μοιρα- 
στήτε την...

— ’ Εχεις πυρετό πάλι ; τόν ρωτάει σέ τόνο ανή
συχο δ Σάφαρης.

— Ναί !.. Κ Γ άνακατεύουμαι. . . κρυώνο)...
Στενάζει βαθειά σά νά πασχίζει νά διώξει κανέ- 

ναν κόμπο πού κάθεται στά στήθη τρυ.
'Απλώνω  τό χέρι μου μέσ’ τό σσκοτάδι, βρίσκω 

τό σφυγμό του. Δουλεύει άτακτα. Κ ’ ή παλάμη του 
πάγος.

Σκέφτομαι. Σίγουρα τούτη ή απογευματινή θύελ
λα γίνηκε άφορμή ν’ άρρωστήσει πιο πολύ τό παλ- 
ληκάρι. ’Ήξερα, πώς τώρα καί δυό μέρες δέ μπορού
σε. Μήτε δρεξη γιά φαΐ είχε, μήτε κουράγιο νά πορ- 
πατήσει. Αύτός πού άλλοτε στις πορείες τράβαγε 
πάντα μπροστά, απόψε έφτασε σέ τοΰτο τό ύψωμα 
τελευταίος. Στό δρόμο πολλές φορές τόν είδα πεσμέ
νο ανάσκελα πάνω στήν υγρασία πού ξεκουραζότανε 
άνασαίνοντας βαρειά.

Ό  πυρετός τόν έλυωνε. Μάλλιστα, χτές τό πρωί 
πούμαστε σέ κάποιο άντέρισμα, πήγε στό γιατρό τοΰ 
Τάγματος νά εξεταστεί. Τού βρήκε τριανταοχτώ πυ
ρετό. Μά δέ μπορούσε λέει νά τού δώσει σημείωμα 
γιά τό νοσοκομείο.. ’Έπρεπε νά τόν δει κΓ αύριο, 
νά παρακολουθήσει τόν πυρετό άν συνεχίζει...

Άξαφνα δμως, σήμερα τά χαράματα φύγαμε από 
κεΐ. Αναγκάστηκε τότε ό Άντύπας, ν’ ακολουθήσει 
τό λόχο.

Έ φ τά  ώρες πορεία, άνάμεσα σέ κακοτοπιές, .σέ 
νερά, σέ λάσπες. Μέ χίλια βάσανα έφτασε ΐσαμ’ έδώ. 
Ψιλή βροχή Ιρριχνε δλη τήν ήμερα. Τά πόδια του 
μεσα σε κατι ξεχαρβαλοομενα άρβυλα, πονοϋσαν. Τό 
κορμί του έτρεμε.

Ισαμ εκείνη τή στιγμή καμμιά διαταγή γιά νά 
στήσουμε αντίσκηνα. 'Η  αλήθεια, μήτε καί τήν περι
μέναμε. Ο λόχος μας βρισκόταν στήν πρώτη γραμμή.
Αντίκρυ μας κάπου πενήντα μέτρα ό εχθρός. ’Ηταν 

ανάγκη μέ κάθε θυσία νά κρατήσουμε τό ύψωμα. Τά
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μάτια λοιπόν δεκατέσσαρα. Απόψε, ύπνος απαγο
ρευόταν. Θάμαστε στις θέσεις μας έτσι μέ τόν οπλι
σμό μας, τά ρούχα μας. Ά ν  τώρα κρύωτε κανένας, 
μπορούσε νά κουκουλωθεί στήν κουβέρτα του. Ά ν  
έβρεχε, ν απλώσει πάνα) στήν κουβέρτα κανέν’ αντί
σκηνο γιά νά μή περνάει τό νερό. Δέν ήταν ή πρώτη 
.•φορά. Πόσες άλλες νύχτες δέν είχαμε περάσει έτσι ;

Μ έξαφνα ξέσπασε ή μπόρα. Λέν ξέραμε τί νά
* 'κάνουμε. ’ Αλλος έβριζε, άλλος έκλαιγε...

Είχα άκουμπήσει'τό γυλιό'μου-δίπλα σ’ ενα πουρ
νάρι καί ζάρωνα κουκουλωμένος στήν κουβέρντα μου. 
II καρδιά μου ήταν βαρειά σά μολύβι.

II βροχή άπό πάνω, μέ μανιασμένη-‘ορμή/ Τά 
νερά στάζανε από τό κράνος μου στούς ώμους, γλυ- 
στρούσανε άπό τά βροιμικα τσουλούφια μου ίσαμε 
τ ί). σ π ο ν δυλ ι κ ή στήλη.

Λίπλα μου, δ Άντύπας. Τό κορμί του κάθε τόσο 
ταραζότανε σπασμωδικά, τό σαγώνι του έτρεμε. 'Ωσ
τόσο, δέν παραπονιόταν, μήτε βογγοΰσε.

Αίγο πιο πέρα. καθότανε κΓ δ Σάφαρης.
Μερικά λεπτά έπειτα, ήρθε διαταγή : (’Επιτρέπε

τε ή κατασκήνωσις λόγο) τής εξαιρετικής κακοκαι- 
»ρ ας). Οί όμοδάρχες δμως ήταν υπεύθυνοι γιά τούς 

ΐ^τοες τους. Αλλοίμονο σέ κείνον πού θά κοιμοιτανε.
Σηκω’θήκαμε έγώ μέ τόν Σάφαρη νά στήσουμε 

τό τσαντήρι μας. Τόν Άντύπα δέν ιόν άφήσαμε.
Παιδευτήκαμε δμως, ώσπου νά τό ετοιμάσουμε. 

Κ Γ  δταν χωθήκαμε μέσα, καμαρώναμε τό... έργο 
μας. Μ’ άντίσκηνο ήταν αύτό γιά βάσανο ; Τά πανιά 
παντού ζάρες, οι ορθοστάτες στραβοστημένοι, έτοιμοι 
νά πέσουν.

Πόσο έδειχνε πού λείπει τό πολύτιμο χέρι τοΰ 
Άντύπα άπό τούτο τό τσαντήρι ; Αύτός νά τό στήσει 
έτσι ; Ά ν  ήταν καλά σίγουρα θά το γκρέμιζε καί θά 
τ·· ξανάστηνε τεζαρισμένο καί κομψό. Ά , '  ήταν σπά
νιο παλληκάρι γιά κάτι τέτοια. Τίποτα λές καί δέν 
ήταν ξένο στό χέρι του. Μέ τή σβελτάδα κΓ έπι-δε- 
ξιότητα πουκοβε τά ξύλα, ή άναβε τή φωτιά σέ κάθε 

'καταυλισμό
Ηταν καί σκοπευτής άριστος στ’ οπλοπολυβόλο 

καί στρατιώτης μέ καρδιά. Ό  φόβος θαρρεί κ’ ήταν 
ενα συναίσθημα άγνωστο στήν ψυχή του. Άλλά κι’ 
άν τόν ένοιωθε σέ δρισμένες - κρίσιμες στιγμές, ποτέ 
Λέν τόνε φανέρωνε. '

Ηρθαμ έδώ δχι γιά νά παίζουμε τό κρυφτούλι... 
έλεγε σέ μερικούς πού λύποψυχοΰσαν. Θά βαδίζουμε 
μπροστά παλληκαρίσια, αποφασισμένοι νά παίξουμε

* Λλα γιά δλα... Άκόμα καί τόν θάνατο αν τόν άντι- 
κρύζουμε ποντά.,.Κ’ ή δρμή μας τούτη θάναι έ'να 
φτύσιμο, ενα ρεζήλεμα, στή συχαμερή μουτσούνα τού 
•φασισμού.

Στόν πολιτικό του βίο ήταν ράφτης. Αίγα γράμ
ματα ήξερε. Μά είχε πλουτίσει μέ σπάνιες άρετές τήν 
ψυχή του.

Καμμιά φορά τούκανα κουβέντα γιά τόν Σάφαρη. 
Ί 1 τόν είχαμε στήν παρέα ; ’ Ηταν ένα βραδυκίνητο 
κΓ άτσαλο παιδάριο. Γιά καμμιά δουλειά δέν ήταν 
άξιος, σέ τίποτα δέ μάς βοηθούσε. Ά ς  βρίσκαμε κα- 
νί’ναν άλλο σύντροφο πιο καπάτσο.. „

Μέ προλάβαινε τότε μέ τό καλοκάγαθο ύφος του.
---’’Οχι δεκανέα,, άστονε νά μένει μαζί μας. Έ γ ώ  

-κάνω’ και κεινοϋ τίς δουλειές. Λέ μέ πειράζει. Ξέρεις,

κατά βάθος θέλει νά μάς βοηθά, μά πώς νά στό πώ 
Λέν τά καταφέρνει. Εΐναι δμως φιλότιμος, καλή καρ*- 
διά δ Σάφαρης. Πίστεψε με. Τόν ξέριο πολύ καλά. 
Είμαστε φίλοι άπό μικρά παιδιά. Στήν ϊδια αυλή 
μεγαλώσαμε. Ό  πατέρας μου μέ τόν πατέρα του 
ήτανε κΓ αύτοί φίλοι. Λουλεύανε στό ϊδιο εργοστά
σιο. Μά δ πατέρας μου έκανε τήν πιο βαρειά δουλειά. 
Σάπισε πριν τήν ώρα του, άρρώστησε κάποτε. Καί 
τ’ αφεντικά, σάν είδαν «ού εΤν’ άχρηστος γιά τή δου
λειά τους, τόν σκόλασαν. 'Ο πατέρας μου δέν ήταν 
σέ θέση ν αγωνιστεί γιά τό δίκηο του. Είχε κολλή
σει στό κρεββάτι. Μήτε είχανε σωματείο ισχυρό γιά 
νά τόν προστατέψει.

Τότε ξεσπάθωσε δ πατέρας τοϋ Σάφαρη. Ά φ ηνε 
τή δουλειά του κι’ έτρεχε στά υπουργεία καί στούς 
δικηγόρους.

Κινδύνεψε νά χάση τή θέση του, νά μπει ώς καί 
φυλακή. Τόν κατηγορήσανε γι’ , αναρχικό, τόν είπαν 
κομμουνιστή.

Ο πατέρας μου πέθανε. Μά τώρα ζεΐ ένας άν
θρωπος πού μέ αγαπάει σάν δεύτερο παιδί του. Καί 
πάντα φροντίζει γιά τό σπίτι ίιας. Προχτές λόγου 
χάρη, είχα ένα του γράμμα. Μοϋ γράφει νά μή στε
νοχωριέμαι, νά μή σκέφτομαι πώς περνάει ή μάνα 
μου. Αύτη καλά είναι, λέει. Μονάχα, έγώ κΓ δ Λη- 
μήτρης—έτσι λένε τόν Σάφαρη—να προσέχουμε, νά 
προφυλαγόμαστε άπό κάθε λογής κακό. Μάλλιστα, 
τίς προάλλες, μούστειλε καί δέμα.

Τό βραδυνό μου συσσίτιο τώχω φάει. Τώρα μασ- 
σουλάω μέσ' στό στόμα δυό^-τρεις σταφίδες μαύρες, 
πού τίς βρήκα μέσ’ στό σακκίδιό μου κολλημένες μέ 
βρεγμένα ψύχουλα.

Δίπλα μου δ Σάφαρης τρώει άκόμα κάτι. Μονά
χα, δ Άντύπας είναι έξω άπ' τό φτωχικό μας δείπνο.

Ακούγονται κείνη τή στιγμή κάτι βαρειές πατη
σιές έξα> άπ’ τό άντίσκηνο.

— Θάναι δ δεκανέας τής αλλαγής... λέει δ Σά- 
φαρης.

Κ Γ αληθινά, τούτος είναι.
— Αντύπας!.. Ά ντύπας!.. σέρνεται ή φωνή του 

γύρω στό άντίσκηνο σέ χαμηλό τόνο.
— ΙΙαροιν !..
— Είναι ή ώρα σου νά περΛάβεις...
— Καλά!.. Έ φ τα σ ’ αμέσως !.. τοΰ αποκρίνεται 

δσο μπορεί πιο ζωηρά δ άρρωστος.
Ό  δεκανέας τής αλλαγής φεύγει βιαστικά. Σίγου

ρα γιατί βρέχεται.
— Τί έκανε λέει ; Θά πάει νά φυλάξει σκοπός δ 

Άντύπας μέ κείνα τά χάλια;...
Ετοιμάζομαι νά βγώ έξω άπ τό άντίσκηνο, νά 

παρουσιαστώ στόν ομαδάρχη ή στόν διμοιρίτη μας, 
γιά νά τόν άπαλλάξουν άπό τήν υπηρεσία τούτη 
απόψε.

Μέ πιάνει άπό τό μπράτσο ό Σάφαρης.
— Κάτσε δεκανέα... Εγώ θά φυλάξω στό νούμε

ρό του__
— ’Όχι ! Ό χ ι ! ’Επιμένει δ Άντύπας. Λέν δέ

χομαι. Θά φυλάξω δ ίδιος. Είμαι τώρα άρκετά καλά...
Μά θέλεις νά χειροτερεύσεις ; τόν μαλώνουμε... 

’Ά σε μας νά μπαλώσουμε τήν κατάσταση

(Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  ΣΤΟ  ΕΠΟΜ ΕΝΟ)
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠ’ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ό  θάνατος τοΰ Άντώνη Γιαλούρη, ποΰ θρηνή
σαμε τό περασμένον Αύγουστο και ή στέρηση,ή φτώ
χεια. η μιζέρια και οί άθλιες συνθήκες, ποΰ συνώδε- 
ψαν τη ζο)ή τον, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, γιά 
νά τόν οδηγήσουν τέλος στο τάφο, έ'φεραν πάλι αύ- 
τόματα στό πρώτο κύκλο το · ενδιαφέροντος ένα αρ
κετά σημαντικό ξήτηυα.Ί η άκληρη κι αχαριστη μοί
ρα, ποΐ’ έχουν στή χώρα μας, οί άνθρωποι εκείνοι, 
πον έκαναν αποστολή τής ςο>ης τους μέ το αισθητικό 
τον; έργο νά τέρψουν και νά διδάξουν, νά φωτίσουν 
και νά καθοδηγήσουν, νά πλατύνουν τέλος και νά 
πλουτίσουν τόν εσωτερικό κόσμο τών συνανθρώπων 
των ·. οί 'Π'ί η'ΚΓΟι τιον ^ ραμματιον και τής Ιεχνης.

Σα -:,·τ« ό/.·’·ά.ηρα χρόνια, τά καλλίτερα τής ζωής 
του, ανάλωσε ό Γιαλούςιης στήν υπηρεσία τής Τέχνης. 
Μορφωπ; \'<>- άρτια, με τ.ιμια συνείδηση ανθριοπος, 
είδε πολύ voW;, μέσα άπό τή συμβατικότητα, τή ξη
ρότητα., τή πλαδ νιοτητα και τα άναμασηματα τής 
δποστεο>μ<:’νί;; κι’ άραχνιασμένης προγονόπληκτης 
καί άυχαιόπληκτης στείρας μουσειακής λογιατίστικης 
“Αθηναϊκής Σχολής, κάτω άπό τή κυριαρχία τής ο
ποίας στέναζε τότε καί άκινητοΰσε ή Ελληνική σκέ
ψη, τή παραχωμϊνη μά ζωντανή, πλούσια καί καθά
ρια φλ. j ία πού διαπότιζε τή γή μας : τή γνήσια γλώσ
σα τοΰ λαοΰ μας.

Είθε κι' ί·νοιώσε τήν αξία καί τήν αλήθεια τοΰ 
Δημοτικισμού, τή μεγάλη προδευτική κι’ εξελικτική 
σημασία του, γιά τήν απελευθέρωση τών ναρκωμένων 
κι5 αφιόνισιιένων αλλά ζωντανών πνευματικών δυνά- 
μεων τ«ΰ Έ θνους, γιά τή πνευματική προκοπή τοΰ 
λαοΰ του.

Καί οε ■/ ίδίστασε, ό κομψός καί μονυελοφόρος 
αυτό; αριστοκράτης τοΰ Βυζαντινού Φαναριού, νά 
ταχθή στρατιώτης άπό τους πρώτους σχεδόν, κάτω 
άπό τή σημαία τοΰ χλευαζόμενου «μαλλιαρισμού», 
τοΰ μαχόιιενου δημοτικισμού τής ηρωικής κι επα
ναστατικής περιόδου του. Κ ι3 ήρθε στις γραμμές του 
σ* εποχή άκόμη πού μιά τέτοια χειρονομία απαιτούσε 
παλληκαριά καί Ουσίες. Καί στάθηκε δμοια ■ αποφα
σιστικό; καί γενναιόκαρδος μαχητής στο δύσκολο, επί
μοχθο, αιματηρό καί κατασυκοφαντούμενον άγώνα 
τοΰ Υηαοτίκισμού, δίχως συμβιβασμούς καί ταλαν- 
τεύσει; άπό τήν άρχή μέχρι τίς ύστατες στιγμές του.

Έγραψε καί δημοσίεψε μελέτες, άρθρα, περιγρα-

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

φές, κριτικές, διηγήματα καί μυθιστορήματα σέ πε
ριοδικά, ημερολόγια κ·3 εφημερίδες. Έκανε μεταφρά
σεις. ’Έβγαλε βιβλία. Έ δ ω κ ε ομιλίες, διεύΟυνε περί- 
οδικά. Δούλεψε ακούραστα τή γλώσσα μας μ' αγάπη, 
πίστι κι’ αφοσίωση καί πρό παντός σεμνά καί χωρίς- 
θόρυβο. ’Έδωκε ό,τι καλλίτερο είχε νά διόσει, ojja- 
τά/.ησε δλες τίς δυνάμεις του αλογάριαστα, δίχοτς 
ιδιοτέλεια καμιά στή λειτουργία τής Τέχνης, στά 
πνευματικό πολιτισμό μας.

Καί σάν ανταμοιβή γιά όλη τούτη τή πολύχρονη, 
πολύμοχθη καί πολύπλευρη πνευματική τον προσφο
ρά στή γραμματολογία τοΰ τόπου μας, δέν γνώρισε, 
παρά τή φτώχεια και τήν αθλιότητα, τή σκληρή πεί
να, που άφοΰ τόν εξάντλησε, τόν έστειλε, πριν άπο 
τήν ώρα του, μόνο κατάμονο, ξεχασμένο, λησμονη
μένο κι’ άφρόντιστο, κάτιο άπό τή γυμνή στέγη ενος 
φτωχόσπιτου τής Κοκκϊνιάς, στό θάνατο με τή πίκρα 
στά χείλη.

...Καί ένα άπόγεμα ξέβγαινε ό νεκρός τοΰ κομψού 
μονυελοφόρου γόητα Φαναριώτη αριστοκράτη, κου
ρελής καί ρακέντντος μέσα σέ μιά πολυτελή νεκρό- 
κασα μέ τή συνοδεία ελάχιστων -φίλων, στή τελευταία, 
του κατοικία «Δημοτική δαπάνη» καί «παραχωρή
σει τού Δήμου Νίκαιας».

’Αλήθεια! Τ ί σαρκασμός τύχης ! “Οχι γιά τό 
άτομο. ’Αλλά γιά τόν άνθρωπο, γιά τους ανθρώπους 
τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης, που σάν αυτόν δού
λεψαν καί λάτρεψαν τήν ομορφιά, τή προκοπή, τήν 
ευτυχία τών συνανθρώπων των κι ανάλωσαν τα πιά
τα γιά τή πραγμάτωσή τιον.

Καί δμως. Ή  περίπτωση Γιαλούρη δέν άποτελεί- 
περίπτωση μόνο Γιαλούρη. Δέν άποτελεί εξαιρετική 
άτομική περίπτωση στήν Ιστορία τών Ελληνικών, 
Γραμμάτιον καί Τεχνών. ΕΤναι τό άπλά σνμπτωμα- 
τικ.ό περιστατικό, πού δίνει αφορμή στις σκέψεις καί 
τίς διαπίστωσες αύτές καί πού χρωματίζει καί σημα
δεύει, μιά φορά άκόμα, κοντά στις τόσες άλλες, το 
σννειθισμένο γνωστό βασανιστικό κύκλο, μέσα στό- 
περίγραμμα τοΰ οποίου, άρχιζε ι, προχωρεί και τελεί- 
ώνει ή ζοτή δλων σχεδόν αυτών πού λειτούργησαν καί 
λειτουργούν στά Γράμματα καί τίς Τέχνες. Πολύ σπά- 
νια στέκονται τά περιστατικά διασκελίσματος τής όρο- 
θετικής περιφερειακής γραμμής τοΰ κύκλου αύτοΰ.

’Αθλιότητα, φτώχεια, πολυόδυνος καί θανάσιμος

ηρωισμός χαρακτηρίζει καί σημαδεύει τή ζωή τους. 
Μέ βιωμένο τό αίσθημα τής ασφάλειας καί τής σι
γουριάς τά κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα, δέν έδει
χναν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον γιά τούς άνθράι- 
πους τών Γ  ραμμάτων καί τής Τέχνης καί τά αισθη
τικά του: έργα. Σέ συνολική άλλωστε θεώρηση τής 
βράσης καί τοΰ έργου τών ανθρώπων αυτών, δεν 
-"ίίλεπαν άμεσα θετικά ανησυχαστικά σημεία κινδύνου. 
Φυσικά δπου κάτι όσφραινόντουσαν, δπως στό Δη
μοτικισμό και σέ μερικές άλλες περιπτώσεις, τούς θυ
μόντουσαν, πρακτικά καί συντονισμένα, μέ προσπά
θειες έκτροπης τών φαινομένων αυτών πρός το κα
νάλι τους, μέ καταστροφή τών αιχμών ή μέ δραστι
κή παρέμβαση.

’Έτσι θεωρούσαν τόν άνθρωπο τής Τέχνης καί 
τών Γραμμάτων σάν ανεδαφικόν περιπλανώμενον στί| 
οεαλιστικότητα τής εποχής, ανερμάτιστο ρωμαντικό 
•πόλειμμα, ελεεινή επιβίωση πτωχοπροδρομισμού, 

οικονομικό καί κοινωνικό ναυάγιο, οϊκτρό καί αξιο
δάκρυτο περιθωριακό πρόσωπο, τραγικό χρονοσπα- 
ταλητή.

Οί ελάχιστες εξαιρέσεις άπό τό γενικό κανόνα τής 
-τέρησης καί τής αθλιότητας, περισσότερο αξιομνη
μόνευτες άνάμεσα στούς νεώτερους λογοτέχνες καί 
καλλιτέχνες, πού μερικοί άπό δαύτους διαθέτουν κά
ποια οικονομική καί κοικο>νική θέση καί άνεση, 
προσυπογράφουν κι’ επισφραγίζουν άλλη μιά φορά 
τή διαπίστωση αυτή. Ό  μεγάλος αριθμός τών Ε λ 
λήνων λογοτεχνών καί καλλιτεχνών στέκεται πάντα 6 
χιμαιρικός κυνηγός μιάς ανθρώπινης καί βιωτικά 
ανεκτής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής, ό παρα- 
|>ρλικός ψιχουλομαζευτής πεινασμένος Λάζαρος.

Παραμερισμένοι, καί παραγνωρισμένοι έτσι, μέ
να στή κοινωνία πού ζοΰσαν, καί βλέποντας παράλλη
λα τή φωνή τοΰ έργου τους νά χάνεται στή γύρα 
.?ύχι η ή έτη;, ι ί, χωρίς ένα κάπως ικανοποιητικό αντί
λαλο, στερούνταν αναγκαία καί τήν ελάχιστη ψυχικήν 

-ανακούφιση, δτι μίλησαν τουλάχιστον στις καρδιές 
τών συνανθρώπων των, για τούς οποίους αιματηρά 
δούλεψαν. Καί σάν συνέπεια τής τέτοιας, διπλά ιδιόρ
ρυθμη:, άτοπνικτικής καί στενάχωρης θέσης τονς, 
καλλιεργούνταν καί δημιοχιργούνταν σ’ άλλους ένας 
φαταλισμός, σ’ άλλους μιά άποσυνθετική σκέψη, ενας 
διανοητικός διαστροφισμός, σ’ άλλους ένας ένδοσκο- 

ττισμός, ένας εγωιστικός ύπερτροφισμός απέναντι τής 
«κοινωνίας» πού τούς στάθηκε τόσο κυνικά αδιάφο
ρη πληρώνοντας τονς μέ τή σιωπή καί τήν περιφρό
νηση της. Οί πειό στατικοί κράτησαν κάποια ηρεμία 
Στρέφοντας τήν αντοπαρήγορη συναίσθηση τού δτι 
ίκτέλεσαν τό καθήκον τους, άσχετα μέ τό άποτέλεσμα. 
Καί μονάχα μερικοί ώθησαν τή σκέψη τους πάρα 
πέρα ακόμη κΓ έδραζαν τήν άκρη τής κλιυστϋς τοΰ 
πλέγματος. "Ομοτς στό γενικοποιημένο της αντίκρυ- 
«μα καί στό περίγραμμα τής εποχής της ή Τέχνη στή 
χώρα μας, στάθηκε περισσότερο κοντά στή ζωή τοΰ 
Λβοδ μας, άπό τίς άλλες εκδηλώσεις τής κοινοτνικής 
ζωής η τουλάχιστον από τίς περισσότερες άπό αύτές.

’Αγνοημένοι καί περιφρονημένοι, κατάμονοι, 
ϊλλά καί μέ τήν έκδηλη και φανερή, ενεργητική καί 

παθητική, πικρόχολη καί μανιασμένη εχθρότητα τοΰ 
Κράτους καί τοΰ επισημοποιημένου σκοταδιστικού 
περίγυρου, θεμέλιωσαν καί πραγμάτωσαν ενα άπό

τά βασικής καί πρωταρχικής σπουδαιότητας έργα, γιά 
τήν πνευματική αφύπνιση τοΰ Έ θνους, δίνοντας 
του τή γλώσσα του.

Σκύβοντας πάνω στή γή τών πατέρων μας, άνά
μεσα στόν αγνό λαό μας, πρόσεξαν τόν κατακληκτικά 
πολύτιμο, άλλά καί τόσο, περισσότερο σκόπιμα καί 
λιγο’ιτερο μυωπικά, αγνοημένο καί περιφρονημέ- 
νο θησαυρό, τή καθάρια, ατίμητη καί πανέμορφη 
Δημοτική μας Γλώσσα. Αψηφώντας τά λυσσασμένα 
φονικά καταιγιστικά πυρά τον Κράτους και τού σκο
τάδι στικον ‘στενού περίγυρου του, σήκωσαν τότε τό 
βαρύτιμο γιά τό λαό μας θησαυρό, τό «τάλαντο». 
Καϊ ίδρωσαν καί μόχθησαν χωρίς άνάπαψη κι’ ενί
σχυση επίσημη καμιά, άνάμεσα στή σκοτεινή πρόλη
ψη καί τό φανατισμό, τό τυφλό πάθος καί τή ξέφρε- 
νην επίθεση, νά πείσονν καί νά καταπείσονν, μέ τή 
σκληρή πολύχρονη δονλιά τους, γιά τήν ασύγκριτη 
αξία καί γνησιότητα τού νέου «ταλάντου» τής λαϊκής 
μας γλώσσας, μπροστά στο τάλαντο τό κίβδηλο καί 
τεχνητό, τή λόγια «καθαρεύουσα», πού ώς τότε, στήν 
αγορά επίσημα κυκλοφοροΰσε.

Αύτό καί μόνο τό πραγματικά ηράκλειον έργο 
τους, μέ δόξα, θ ’ άρκοΰσε, νά τούς καλύψει καί τιμή.

Μά κΓ οξω άπ' αυτή τή φωτεινή, τεράστια προ
σφορά του; στό λαό μας, στέκει τό καθαρά προσωπι
κό τους έργο. Καί είναι καί τό έργον αύτό, παρ'δλες 
τ ί: μεμψίμοιρες αμφισβητήσεις καί τίς άρνήσεις τίς με
ταφυσικές, πραγματικά σπουδαίο καί σημαντικό. Τ ι
μάει επάξια διπλά αυτούς καί τό λαό μας. Κ ι’ δχι 
μονάχα τοπικά, στά σύνορα τής χώρας μας, μά κι’ 
οξω άπ’ αύτά σέ σύγκριση μ’ άλλων λαών, περσότε- 
ρο προχωρημένων, τίς Τέχνες καί Γράμματα. Κ ι’ δχι 
μονάχα μορφικά. Γιατί δέν είναι ή μορφή, φτασμέ
νη στήν εντέλεια πολλές φορές, πού δίνει τήν άξία 
στό έργο τών λογοτεχνών καί καλλιτεχνών μας' εί
ναι παράλληλα καί τό κοινωνικό καί ψυχολογικό πε
ριεχόμενο τοΰ έργου τιον. Λαογέννητοι, στή μεγάλη 
τονς πλειοψηφία, οι "Ελληνες λογοτέχνες καί καλλι
τέχνες, δέν δυνατό παρά αύτοΰ τοΰ ίδιου τοΰ λαοΰ 
τους τό κόσμο τό κόσμο τό ψυχικό καί τό συναισθη
ματικό καί τά βάσανα στό έργο τονς ν άντικαθρε- 
φτίσουν καί μορφικά νά μεταπλάσσουν.

Τό μεγαλείτερο καί πειό σημαντικό μέρος τής 
Ελληνικής Λογοτεχνίας άποπνέει τό χνώτο τοΰ λαού 
μας, τόν αέρα τοΰ βουνού καί τού κάμπου τής θά
λασσας καί τής πόλης, αύτής τής αυχμηρής φωτεινής 
καί θαλασσόβρεχτης ελληνικής γής.Βέβαια μετρημένοι 
άπό τούς λογοτέχνες μας στάθηκαν ικανοί μέ τό έργο 
τους ν’ ανοίξουν τή χαραμάδα στό τοίχο νά μαντέ
ψουμε τό φώς. Καί άκόμα πειό λίγοι κατώρθωσαν 
ν’ ανοίξουν παράθυρο νά ϊδοΰμε τό πλούσιο φώς, 
πού λαχταράει άσυνείδητα μέσα στά βάθη τής ψυχής 
του ό λαός μας, καί τό φωτεινό δρόμο, δσο κακοτρά
χαλος κι’ άν είναι, που θά φέρει στό τέρμα τών πό
θων του. Οί περισσότεροι άπό τούς λογοτέχνες καί 
καλλιτέχνες μας υπήρξαν φορμίστες περιγραφικοί καί 
άφηγηματικοί τοΰ περίγυρου τής εποχής των καί τοΰ 
τόπου το>ν, ή έδωκαν αρνητικούς τύπους τής κοινοτ- 
νικής ζιοής, ή τέλος άρκέστηκαν σέ ένα απλό συναι
σθηματικό λυρισμό. Ελάχιστοι είναι οι πραγματικοί 
θετικοί τύποι στή Λογοτεχνία μας. Αυτό οφείλεται 
στό δτι οί ίδιοι οί λογοτέχνες μας δέν μπόρεσαν νά
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συνειδητοποιήσουν τά βαθύτερα αιτήματα τής έπρχήζ 
και τοΰ λαοΰ των καί τις αναγκαίες λύσεις. Λεν μπό
ρεσαν νά συλλάβουν το πραγματικό νόημα τής ζωής, 
γιά νά κατορθώνουν έπειτα μέ το αισθητικό τους 
έργο νά ολοκληρώσου ντ ή ν αποστολή τους. “Ομως θά- 
μασταν πολύ άδικοι άν καταλογίζαμε, ώς τά τελευταία 
τουλάχιστον αποκαλυπτικά χρόνια, δλες τις ευθύνες 
σ’ αίηοΰς. Μιά άλυσσίδα, ένα σύμπλεγμα πολλαπλών 
κοινωνικών αιτίων συντελούσε σ’ αύτό. Μιλάμε βέ
βαια γιά τούς τίμιους και Ανυστερόβουλους τεχνίτες. 
Παρ’ δλα δμως αύτά, τό έργο τους παραμένει μιά 
πραγματικότητα, μιά κληρονομιά πνευματική πού 
περιμένει τήν πάρα πέρα συνέχισή του, τήν αξιοποί
ησή του, άπό τις σημερινές και τις Απερχόμενες γε
νιές, στις πλευρές καί στά σημεία, πού φυσικά— καί 
είναι αρκετά—είναι γόνιμα καί θ άποτελεσουν τίς 
αφετηρίες γιά την παραπέρα πνευματική δημιουργία 
στό τόπο μας.

Θά μπορούσε νά παρατηρηθεί δτι γιά τή σκληρή 
κΓ αχάριστη θέση, δπου παραδέρνουν οί λογοτεχνες 
καί καλλιτέχνες μας, ή ευθύνη βαρύνει τούς ίδιους. 
Καί τούς βαρύνει πρώτα γιατί δέν πάσχισαν καί δεν 
κατώρθωσαν νάρθοΰν σ’ επαφή μέ το λαό, νά τούς 
νοιώσει,καί νά τούς αγαπήσει καί δεύτερα γιατί δεν 
αγωνίστηκαν γιά τή διεκδίκηση τών δικαιωμάτων 
τρυς.

Είναι έδώ βέβαιον δτι οί οπαδοί τής «Τέχνης για 
τή Τέχνη» θ ’ άποστρέψουν το πρόσωπό τους γι 
αύτά τά πράγματα. Νομίζτο, δμοος, πιι)ς στα χρονιά 
πού ζοΰμε, ή ίίέση ή «Τέχνη γιά τή Τέχνη» εχει ςε- 
περαστεΐ οριστικά στή σκέψη των πραγματικά δ lay - 
νοουμένων καί δέν αξίζει νά σταματήσουμε στούς 
μορφασμούς των.

'Υπάρχει σίγουρα δίκαιο καί στά δυό σημεία 
τή; παρατήρησης αυτής. 'Όμως ας μήν είμαστε υπερ
βολικοί.

Γιά  νά πάρουν τήν εξαιρετική θέση πού έχουν 
στή Ρωσσία οι λογοτέχνες καί καλλιτέχνες καί νά 
φτάσει ή κυκλοφορία τών έργων τοΰ Γκόρκυ στά 41 
έκατομμύρια, τοϋ Τολστόϊ στά 15, τοΰ Μαγιακόφσκυ 
στά 5 καί τοΰ Μωπασσάν καί Ντίκενς στά 4, σέ αριθ
μούς δηλαδή αστρονομικούς, χρειάστηκε νά προηγη- 
θεΐ ή τεράστια εκπολιτιστική εργασία τοΰ Ρωσσικοΰ 
Κράτους στούς λαούς του και ή πολλαπλή καί γεν
ναία υποστήριξη τών λογοτεχνών καί καλλιτεχνών 
άπό τό ϊδιο τό Κράτος γιά ν’ αφιερωθούν ολόκληροι 
στήν αποστολή τους. Προϋποθέσεις πού φυσικά δέν 
υπάρχουν δλότελα στή χοορα μας. —τήν Γλλαδα τό 
μορφωτικό επίπεδο τοΰ λαοΰ μας είναι αφάνταστα 
χαμηλό μέ τά 6Γ> ο)ο τοΰ πληθυσμού αγράμματους ή 
τουλάχιστον ανίκανους να διαβασουν, να κατανοή
σουν καί ν’ αγαπήσουν τά έργα Τέχνης. Άλλά καί 
τό πρόβλημα τής συντήρησης έχει καταντήσει τόσο 
βασανιστικό, έδώ, ώστε ν’ απορροφάει τήν δλη σκέψη 
τοϋ ανθρώπου. Κοντά σ’ αύτά έρχεται ή τέλεια εγκα
τάλειψη τών λογοτεχνών καί καλλιτεχνών από το 
Κράτος.

Στή Τουρκία ύποχρεώθηκα ν, από τό Κράτος μέ 
νόμο, οί 1870 βιβλιοθήκες τ ή ς  χώρας ν’ αγοράζουν 
δυό αντίτυπα κάθε εκδιδόμενου Ίούρκικου λογοτε
χνικού Βιβλίου. ’ Ετσι ό Λογοτέχνης εχει εξασφαλι
σμένη τήν άμεση αγορά 3740 τομών, μόλις κυκλοφο

ρήσει τό βιβλίο του. Δέν υπάρχει σήμερα ούτε ένας 
λογοτέχνης στή Τουρκία, πού νά μή ζεΐ άπό τό δη
μιουργικό λογοτεχνικό ταλέντο του.

Στή Βουλγαρία, οί ίδιοι ’Αντιβασιλείς καί ό \ - 
πουργός τής Παιδείας πού παρακολούθησαν τό Συ
νέδριο τών Βουλγάρων λογοτεχνών τελευταία, τούς 
διαβεβαίωσαν επίσημα γιά τή θερμή στοργή καί τή 
μεγάλη υποστήριξη πού θά δώσει τό Κράτος στούς 
λογοτέχνες, εκτιμώντας βαΟειά τή σημασία τής απο
στολής των.

“Οσο γιά τή Γαλλία καί ’Αγγλία, χώρες μέ μα- 
κρυά λογοτεχνική καί καλλιτεχνική παράδοση, δπου 
τό μορφωτικό επίπεδο είναι άνεβασμένο καί τό ανα
γνωστικό κοινό έχτείνεται άκόμα κι έξω άπό τά σύ
νορά τους, τό ζήτημα εμφανίζεται έκεϊ διαφορετικά 
ευνοϊκό γιά τούς άνθρώπους τών Γραμμάτων καί τής 
Τέχνης.

Ούτε μπορεί νά κατηγορήσει κανένας τούς λογο
τέχνες καί καλλιτέχνες μας, πού ό'χι μονάχα άδιαψο-- 
ρώντας γιά μιά υλική βελτίωση τής θέσης των, άλλά 
καί μέ μεγάλες γΓ αύτούς θυσίες αγωνίστηκαν θανά
σιμα γιά νά καλλιεργήσουν καί νά δημιουργήσουν μιά 
τέχνη στή χώρα μας, πραγματικά σημαντική.

Είναι νοητό πώς γιά σήμερα καί μέ τις τάσεις 
τή; ζωντανής μας Τέχνης, τίποτα δέ μπορεί να γίνει 
άπό τό Κράτος, πού νά βελτιο)σεί τή κατάσταση στό 
χώρο αύτό. Μολονότι πολλά-πάρα πολλά μπορούσαν 
κΓ έπρεπε νά γίνουν. “Ομως βέβαιο είναι πώς αύριο, 
orav οι δύσκολες στιγμές περάσουν, στά νέα σχήματα, 
οί λογοτέχνες καί οί καλλιτέχνες θά πάρουν καί στή 
χώρα μας τή θέση πού τους πρέπει κΓ ή Τέχνη θάναι 
πραγματικά κοινωνικόν αγαθό.

Γ. Γ*α»ν5»ίος

A. THSIAKOr Έ ϊ'-ά-.ις  α χ ί  (β*ι6<ΐ(.ϊι-μένχ
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ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ Μ Α Κ Ρ Ι Δ Η Σ
<(Ό μικρός αυτός μαθητής, ηλικίας 16 χρόνων, έκτελέσΟηκε στό 

Σκοπευτήριο μαζί μέ τούς 200 αγωνιστές τήν 1 Μαΐου 1911» 
Ά π ό  τίς εφημερίδες τής Μεγάλης Παρασκευής τοΰ 1945, 
κάτου Από μιά φωτογραφία τοΰ Δ. Μακρίδη).

Χριστέ μου, 6 σταυρός ο δικός σου 
χάνεται μέσα στήν ομίχλη τοΰ αβέβαιου 
μπροστά στο σταυρό τοΰ μικρού αυτού μαθητή.
Μέσα στή βαθειά νύχτα τής Οικουμένης,
σά σ ενα πελώριο μαυροπίνακα πού σκέπαζε τόν ουρανό καί τή γή,
εθαψε, χωρίς οίκτο, τίς μικρέ; έγνοιες τού σχολείου,
τών εξισώσεων τίς λαμπρές παρατάξεις
χ Γ  ακόμα τά ρόδα τών ανοίξεων
πού ευωδίαζαν στούς κήπους τών δεκάξη του χρόνων-
έκλεισε τά μάτια στά αττικά δειλινά,
στά δμορφα κορίτσια πού τού χαμογελούσαν τά'βράδια τού ’Απριλίου, 
τό παιδί αύτό μέ την αγγελική θωριά, 
κι άνοιξε τά έκθαμβα μάτια της ψυχής του 
στό μεγάλο όραμα τής ελευθερίάς.
'Ο Αημήτρης Μακρίδη; δέν ήταν πιά παιδί.
Η παιδική του καρδιά πλάτυνε σάν ωκεανός, 

οεχτηκε τό βάρος τών αιώνων
πού αγωνίζονται νά στήσουν στό ψηλό της βάθρο τήν ’Ανθρωπότητα. 
Τώρα δέν ήσαν οί νεκρές σελίδες τών σχολικών του βιβλίων 
πού τού μιλούσαν γιά τίς Θερμοπύλες καί τούς Μαραθώνες.
(Η Κολοκοτρώνηδες, « ί  Καραϊσκάκηδες κι’ οί Διάκοι 
οεν ήσαν μόνο τά στολίσματα τών γκρίζων τοίχων 
τής τάξεως του.
Ή παιδική καρδιά τού Μακρίδη
γίνηκε ένα μέ χιλιάδες άλλες καρδιές,
χώρεσε μέσα της δλη τήν πικρία τοϋ κόσμου
κΓ δλο τόν έρωτα τής Λευτεριάς,
πλημμύρισε μέ τόν ήλιο τής Δικαιοσύνης,
ωρίμασε πρόωρα μέσα στό πηχτό σκοτάδι τής σκλαβιά;
κΓ  υψώθηκε πάνω άπ’ τούς αιώνες καί τούς τόπους.
Γιά τό Δημήτρη Μακρίδη δέ χρειάστηκε νά γίνη ιστορία ή εποχή του 
γιά νά τή νοιώση,
δπως γιά τούς κοινούς μωρόσοφους θνητούς, 
δέ χρειάστηκε νά περάσουν οί αιώνες 
πάνω άπ’ τίς Θερμοπύλες καί τούς Μαραθώνες, 
πάνω άπ’ τά Σούλ'.α καί τά Μισολόγγια 
πάνω άπό τού; άκριτε; καί τούς κλέφτες 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΓ 
γιά νά τά νοιώση.
Μέσα στή ζεστή του καρδιά
καί στ’ ανοιχτά μεγάλα μάτια τής ψυχής του
περνούσεν ή πομπή τών ηρώων στά βουνά τής πατρίδα; του
στά βουνά τής Ελλάδας,
κΓ ή πομπή τών μαρτύρων
στά Χαϊδάρια καί στίς Καισαριανές,
κι’ ό θάνατος
ο θάνατο; πού παραμόνευε τά δεκάξη του χρόνια.
Πόσες νύχτες φριχτής αγωνίας, 
πόσες μέρες μέ πικρά καρδιοχτύπια !
Ό  Μινώταυρος καραδοκούσε
κι οι προσκυνημενοι θάπρεπε νά τού πληρώσουν
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τό φόρο τής Εύνοίας,
τό αντίτιμο τοϋ γλυκοΰ κρασιοϋ πού γέμιζε τά παγβύρια τους
καί τοΰ άσπρου ψωμιοΰ #
πού ήσαν τ’ άργύρια της προδοσίας των,
θάπρεπε νά τοΰ παραδώσουν τήν τρυφερή σάρκα τοΰ Μακρίδη 
και τής Ήλεκτρα; τήν πανανθρώπινη καρδιά.
Τά βήματα τίς Ιρημε.ς νύχτες
πήγαιναν όλα προ τή δ'.κή του θύρα
καί. τδ παιδί σηκωνόταν στήν κλίνη του
δταν τό χρέος τοΰ χάριζε λίγες ώρες γιά ύπνο-.
Καί τό παιδί πού δέν είχε προφτάσει 
νά ζήσει άκόμα τή ζωή 
ζοΰσε τήν άγωνία τοϋ θανάτου.

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΙΑΗΣ
μαθητής δεκάξη χρόνων 
πρώτη Μαΐου
/ίλια ένιακόσια σαράντα τέσσερα.
Δέ ζοΰσε πιά τήν άγωνία τοΰ θανάτου.
Μέ τούς διακόσους τοϋ Ναπολέοντα
ξαναζοϋσαν και ξαναπέΟαιναν οί τριακόσοι τοΰ Λεωνιοα 
στήν καινούργια θυσία τους γιά τή νίκη τοΰ 'Ανθρώπου.
Ό  εφιάλτης μέσ’ άπ’ τίς νύχτες των αιώνων 
ξαναβρήκε τό κρυφό μονοπάτι 

. τής καταισχύνης του.

*Ω μάκρυνε άπόγονε, 
ώ ξένε.
πού θά ζεσταίνεσαι κάτου άπό τό γλυκόν ήλιο τής Αθήνας
κΓ ύστερα από δυό χιλιάδες χρόνια
μή λησμονήσης νά λές στούς Αθηναίους
δτι άν δέν έχουν άφέντη και στό κορμί καί στ' άγχθά τους
καί σάν άδερφια ζοΰνε και μοιράζονται
τούς τροφαντούς καρπούς τής γής καί τής οουλειας τους
μή λησμονήσης νά τούς λές πώς το χρωστάνε
στό Δημητρη Μακρίδη
μαθητή δεκάξη χρόνων.

Γιάννης Χ ο νδ ρ ογιά γνη ς #

Η ΣΒΑΙΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

25  ΤΟ Υ  Φ Λ ΕΒΑ ΡΗ  1942
Οί εφημερίδες μετέδωσαν σήμερα, 

μια πάρα πολυ δυσάρεστη είδηση— 
ό Στέφαν Τσβάϊχ, αΰτοκτόνησε ! 
Διαβάζω τήν είδηση μέσα στό τραμ, 
και δοκιμάζω μιαν απέραντη θλί
ψη,.. .’Αγάπησα τόσο πολύ τόν συγ
γραφέα πού χάρισε στους άνθρώ- 
Λους τις βιογραφίες τον Ντοστο- 
γιέφσκυ, τοΰ Νίτσε, τοΰ Τολστόη, 
τον Μπαλζάκ, τοϋ Χέλντερλιν, τοϋ 
Καζανόβα καί άλλων ονομαστών 
συγγραφέων ή διάσημων ανθρώ
πων, γιατί κατάφερε νά μάς δοί>σει, 
μέσα σ’ αυτές τίς βιογραφίες, δχι 
μονάχα μιαν ακριβέστατη ψυχολογι
κή ερμηνεία τών μεγάλων τούτων
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μορφών τής ιστορίας τοϋ Πνεύμα
τος, άλλά νά μάς προσφέρει, αυτή 
τήν εσωτερικήν ερμηνεία,μένα πραγ 
ματικά γοητευτικό υφός.

Τό νά επανέρχομαι στις σελίδες 
τοϋ Τσβάϊχ, είναι πάντα γιά μένα, 
μιά όλοκληροιμένη, γεμάτη χαρά. 
Μαζύ του, κοινωνώ καλλίτερα κΓ 
άμεσοπερα, μέ τό πνεύμα καί τή 
νοοτροπία τών ηρωικών μορφών 
ποί’ τόσο γόνιμα τόν απασχόλησαν. 
’Έρχονται, βέβαια, στιγμέ^πού σκύ- 

,βοντας ό Τσβάϊχ, βυθίζει μέ μιαν 
απίστευτη σκληρότητα (πού σάν τέ
τοια, δέν ξέρει τίποτα άπό τρυφερό
τητα), τό νυστέρι του τ ανατομικό, 
άκόμα και σ’ αυτή τήν καρδιά. !...

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Τ Α  -
1 λ

Μά νοιώθεις, τό καταλαβαίνεις,πω; 
αυτό προέρχεται άπό μιαν άδολη 
καί φλογερή αγάπη, νά γνωρίσει 
καί νά πονέσει...

Τό διάβασμα τών σελίδων τοΰ 
Τσβάϊχ, είν* ενα συνεχές κρεσέντο, 
ποί1 ολοένα αυξάνει τήν άγωνία -μας. 
Σ ’ αύτό τό έργο, δέν λτάρχουν κε
νά," δέν υπάρχουν περιττά πράματη. 
"Ολα είναι ουσία καί χυμός— κιόλ* 
πρέπει νά ειπωθούν. Τό βλέπεις ο
λοκάθαρα, πώς ό συγγραφέας αυ
τός, πούναι προικισμένος μέναν τό
σον άφθονο λυρισμό, οφείλει νά- 
γρύπνησε νύχτες ολόκληρες, έξ αι
τίας τής άμοιρης καί πικρής ζωής 
τον Ντοστογιέφσκν, λόγου χάρη. Σ

------------------------  « ΠΟΡΕΙΑ» -

Ολόκληρη τήν παγκόσμια λογοτεχνία (λέω νά μήν εί
ναι υπερβολικό τοΰτο), δέν ξέρω άλλον καλλίτερο οδη
γό άπό τόν Τσβάϊχ, γιά νά γνωρίσουμε τά άδντα και 
τί* λαβύρινθο τής ανθρώπινης ψυχής. Ά πό τί) στιγμή 
πού αναλαμβάνει νά μάς κρατήσει άπό τό χέρι, γιά νά 
μας άποκαλύψει τό αβυσσαλέο βάθος τής εσωτερικής 
ζωής, τό αίσθημα τής εμπιστοσύνης πώς πέσαμε σέ 
καλά κΓ ικανά χέρια, αρχίζει νά γιγαντώνεται.

Είχε μιά φοβερή ικανότητα νά υπεισέρχεται στό 
δράμα τών αγαπημένων του Μεγάλων Σκιών, κυριο- 
λεχχικά νά σκάβει τόν πολύπτυχο κόσμο τής ψυχής 
ίω ν . καί νά μάς μεταδίδει τίς συγκλονιστικές του συγ
κινήσεις που τοΰ προσκόμιζεν τό υψηλό κΓ άγιο λει
τούργημα του...

Αυτόν τόν λογοτέχνη θρηνώ σήμερα,καί μαζύ μου, 
ποιός ξέρει πόσες χιλιάδες άλλων θαυμαστών του, 
•ιδλα τά πλάτη τής γής.

Μά γιατί άραγε, ν' αύτοχτόνησε ; Είναι τάχα, 
αληθινή ή πληροφορία ; Η μήπως, κάτι τρομερό 
κρύβεται πίσω άπ’ αυτή τήν είδησούλα που διαβάσα
με σήμερα στά ψιλά τών έλληνογερ μα νικών αθηναϊ
κών εφημερίδων ; Ή.είδηση πάντως, κάνει λόγο γιά 
τήν εβραϊκή του καταγωγή...ΚΓ αυτό, βέβαια, λέει 

‘πολλά...
Ό  Τσβάϊχ, καθώς ό Τόμας Μάν, ό Αϊνστάιν, ό 

Λοϋντβιχ, ό Ράϊνχαρτ, κΓ άλλοι πολλοί, ήταν δεδη
λωμένος κι’ απροκάλυπτος εχθρός τοΰ Ναζισμόν. 

‘Φαίνεται λοιπόν, πώς ή Γερμανία τοΰ Χίτλερ, κατά
φερε, απλώνοντας τό χέρι της μέχρι τό Ρίο ντε Τζα- 
νέΐρο, νά κάμει νά βουβαθεί, μιά φορά γιά πάντα, τό 
ΐΕαίσιο στόμα του...

ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ, 1941-ί

Αιάβασα, μόλις σήμερα, ένα άρθρο τοΰ γνωστού 
ιας στήν Ελλάδα Καμίγ Μωκλαίρ. Τό άρθρο δη

μοσιεύτηκε στήν «Πρωία» τής 2(ί λήγοντος. 'Ο  τίτλος 
του : «Δυό μορφαί ιμπεριαλισμού. Τά βρετανοαμερι- 
κανικα συνθήματα». Ά πό τά λόγια τούτα μονάχα, 
μοΰ μπήκαν «ψύλλοι στ’ αυτιά».Γιά τοΰτο, κΓ επει
δή δέν είχα καιρό τήν ίδια μέρα τής δημοσίευσης 
του, προχτές, τό έβαλα στήν άκρη, κΓ επί τέλους τό

διάβασα σήμερα !
Τί ντροπή, αλήθεια, γιά ένα διανοούμενο, γιά 

ένα Γάλλο διανοούμενο, νά υπηρετεί τό φασισμό !
Τίποτα λιγιότερο, τίποτα περισσότερο, ο κ. Μω- 

κλαίρ, προσπαθεί να μάς αποδείξει, ότι έχουμε λά
θος, δτι πλανιόμαστε, πιστεύοντας πώς διατρέχει τά
χα κίνδυνο ό πολιτισμός τής Ευρώπης άπό μιάν (απί
θανη ευτυχώς πιά) επικράτηση τού Ά ξονα— καί πλέ
κει, στό μεταξύ, ένα θερμό εγκώμιο ατίς πολιτικοκοι
νωνικές αρχές τοϋ φασισμού !... Βέβαια, γιά νάναι 
κανείς δσο μπορεί πιο ακριβοδίκαιος, υπάρχουν σ 
αντό τό άρθρο κάποια σημεία, καθώς εκείνο πού άνα- 
φέρεται στήν Αμερική λ. χ., δπου ό κ. Μωκλαίρ, 
ισως δέν έχει άδικο. Μά τής ποιότητας αυτής τά ση
μεία, εΐναι τόσον ελάχιστα— κι εξάλλου, δ,τι ενδια
φέρει, είναι ή θέση τοϋ άρθρου ! Κ Γ ή θέση, εΐναι 
ολοφάνερη ! Ξεσπαθώνει υπέρ τής νέας τάξεως πραγ
μάτων— κι’ αυτό είναι αρκετό για νά τόν καταδικά
σουμε !...

"Ενας διανοούμενος, άδ'άφορο μικρός ή μεγάλος, 
έχει βεβαιότατα, ένα καθήκον : νά πάρει τη θέση του 
μέσα στόν αγώνα τών ιδεών. Κ Γ άκόμα, οφείλει, μιά 
καί τ’ άπεφάσισε κάτι τέτοιο νά λυτρωθεί άπό προ
λήψεις, καί προ πάντων, νά μή δεχτεί, κατ’ ουδένα 
λόγο, καί σέ κ. «μιάπερίπτωση, νά υπηρετήσει π επ ο ι
θήσεις αντίθετες άπό τίς δικές του. Γιατί τότε, θά- 
ταν ένας καπάπτυστος, ένας ουτιδανός, ένας άνθρω
πος πού πρέπει νά σταλεί στόν τελευταίο κύκλο τής 
κόλασης τοΰ Ντάντε !'

Τ ί λοιπόν, μπορεί νά συμβαίνει μέ τήν περίπτω
ση τοΰ βιογράφου καί κριτικού τοΰ Αύγούστου Ρον- 
τέν ; Φυσικά, δέν είναι, δυστυχώς, ή μοναδική— μά 
τώρα, πρόκειται γι’ αυτήν ειδικά. Ή  λοιπόν, ό κύ
ριος αυτός, θάναι ένας πουλημένος κοντυλοφόρος, ή 
τό μίσος του ενάντια λ. χ. στήν Αγγλία τοϋ Τσώρ- 
τσιλ (δικαιολογημένο κατά ένα ποσοστό), τόν τύφλω
σε τόσο πολύ, ώστε νά μή βλέπει πιά καθαρά, νά μή 
βλέπει δηλαδή, ποιο είναι τό συμφέρον του σάν εΰ- 
ρωπαίου διανοουμένου καί ανθρώπου. ’ Ey πάσει πε- 
ριπτώσει, διαβάζοντας τό παραπάνω άρθρο, έννοιω- 
σα κάτι νά γκρεμίζεται εντός μου...

Ή ϋ α ς  Ζιύγβς
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ΔΗ Μ. ΓΑ ΡΟ ΥΦΑ Α ΙΑ  : Συμβολή στή μελέτη τοΰ

Καβάφη. (Μελέτη).

Τό βιβλίο αυτό αποτελεί ενα άξιοπρόσεχτο δείγμα 
σέ τι επικίνδυνους βάλτους, σέ ποια σΰγχιση, σέ ποιο 
«διέξοδο και αδυναμία κατανόησης, οδηγείται ό με
λετητής, δταν ή σκέψη του δέν χειραγωγείται από 
στέορεη θετική επιστημονική και φιλοσοφική θεώρη
ση τής ζ(ΐ)ής καί τών φαινομένων της. 'Ο συγγρα
φέας, παρά τή φανερή προσπάθεια τον, στέκεται ανί
κανος, νά συλλάβει καί νά κατανοήσει τό θέμα τής με
λέτης του. Επιχειρεί νά εξηγήσει τή βαθύτερη ουσία 
τής ποίησης τον Καβάφη μέ τό πάθος τής σεξουαλι- 
στικής διαστροφής τοΰ ποιητή. Καί δέχεται πώς ή 
ποίησή του δέν είναι παρά ή συγκαλυμμένη ή 
απροκάλυπτη έκφραση τοΰ ατομικού διάστροφου 
σεξουαλισμού του. ’Ακόμα καί τό ποίημα ή «Πόλις» 
τό ερμηνεύει σάν μιά μάταιη καί πονεμένη διαμαρτυ
ρία τοϋ ποιητή,γιά τίς ηθικές αντιλήψεις τής κοινω
νίας,' που τόν καταδικάζουν νά μή μπορεί νά μιλή
σει γιά τίς ανώμαλες ορμές του. Τόν έκνομόν ερωτι
σμό τοΰ ποιητή τόν αιτιολογεί μέ τή πρωτόφαντη 
καί αστεία θεωρία τής «έμφυτης ροπής». ’Ίσαμε δώ 
ξέραμε πώς υπήρχαν κοινωνικές διαστροφές, τώρα 
μαθαίνουμε πώς υπάρχουν καί...έμφυτες. .

*0  συγγραφέας δέν έχει άντιληφθεΐ δτι, καμμιά 
εκδήλωση τής κοινωνικής ζωής, κανένα πρόσωπο, 
# μ μ ιά  ιδέα, κανένα έργο, δέν μπορεί ν αποσπαστεΐ 
ατιμώρητα κα'ι νά μελετηθεί έξω άπό τό χώρο, τό 
χρόνο καί τίς στενότερες καί ευρύτερες συνθήκες κάτω 
άπό τίς όποιες γεννήθηκε καί διαμορφώθηκε. Κον
τόφθαλμα κοιτάζοντας τό έργο τοΰ Καβάφη, άσυσχέ- 
τιστα καί σέ αφαίρεση άπό πολλαπλούς συγκαιρινούς 
του κοινωνικούς συντελεστές, αναζητεί μάταια ερμη
νευτικά στηρίγματα σέ επιφανειακές, αθεμελίωτες α
τομικές τοΰ ποιητή καταστάσεις καί ιδιομορφίες. Λεν 
βλέπει έτσι πώς ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα άπό φα
νερούς καί μή φανερούς. στή πρώτη ματιά, ιστούς 
πού συνέδεαν τό Καβάφη μέ τό στενοιτερο καί τό ευ
ρύτερο κοινωνικό περίγυρο τής εποχής μέσα στό όποιο 
ζοΰσε, καθόρισαν τή στάση τοΰ ποιητή απέναντι στή 
ζωή καί τίς εκδηλώσεις της, τίς ίδιες τίς ιδιομορφίες 
του, τήν ουσία καί τό υλικό άκόμα τής ποίησής του 
και εξηγούν τό δτι ό καλλιτέχνης Ιναβάφης στάθηκε 
ή πειό απεγνωσμένη, ή πειό απελπισμενη ποιητικη 
έκφραση τοΰ κόσμου πού πεθαίνει.

ΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤ1ΑΔΗ : 'Αντίσταση. (Ποιήματα)

Ή  ατμόσφαιρα μέσα στήν οποία ζήσαμε αρκετά, 
χρόνια στή χώρα μας ήταν ασήκωτα βαρυά καί άπο- 
πνικτικά πιεστική' άπό τήν άλλη μεριά στόν ϊδιο και
ρό καί ιδιαίτερα στόν πειό κοντινό, κάτω άπ’ αύτή 
τή συνθλιπτική ατμόσφαιρα πολυστέναχτες, αποκαλυ
πτικά μεγαλειώδεις γεμάτες ιδρώτα, αίμα, ηρωισμό 
κι’ αυτοθυσία ανατάσεις συντελούνταν. Φυσικό ή ζι»ν- 
τανή ποίηση, παιδί τής εποχής πού έζησε κι’ άπ 
δπου βγήκε, δέ μπορούσε παρά νά πάρει τήν έκφραση 
τής πολυόδυνης διάτοοης κραυγής. Κραυγαλέα πονε
μένη άγαναχτισμένη κΓ αφρόντιστη μέ τό πρόσωπο 
καί τά μαλλιά αφημένα στόν ήλιο καί στόν άνεμο εινα* 
καί ή νέα ποίηση πού μάς ήρθε. Ανάμεσα σ αύτή 
τή ποίηση τά ποιήματα τού Θανάση Φωτιάδη παίρ
νουν, μαζύ μέ λίγες άλλες συλλογές, διακριτή θέση. 
Ή  ποίηση τοΰ Φωτιάδη, χωρίς νά είναι όλότελα α
παλλαγμένη άπό τή μάστιγα τών νεκρών στοιχείων 
τοΰ υπερρεαλισμού, παίρνει ένα ήμερώτερο, άνθριο- 
πινώτερο, θαλεγα, ίσως πειό σωστά, τόνο, όχι δμως, » 
λιγώτερο πονεμένο κι άγανακτισμένο. Τ Ι φωνή καί 
οί παλμοί του βρίσκουν πολϋ θερμή απόκριση στή 
καρδιά καί στή σκέψη. Ό  Φωτιάδης παρουσιάζεται 
νά πλησιάζει πειό πολύ, νά συναντήσει τά βήματα 
τής άν·αμενόμενΐ)>δυ\'ατής ποίησης.

X F . ΙΙΑ Ν Α ΓΟ ν : Εμπορικά— Βιομηχανικά ΙΙρο-

βλήματα. (Οίκον. Πραγματεία).

Ή  κριτική αξιολόγηση τοΰ βιβλίου χοΰ κ. X. Πα
ν άγ ου ξεφεύγει τήν αρμοδιότητα καί τά δικαιώματα 
τής στήλης αυτής, γιατί τό θέμα πού πραγματεύεται 
εΐναι ξένο πρός τό τομέα πού υπηρετεί τό περιοδικό. 
Πρέπει όμως νά σημειώσουμε μέ πολλή ικανοποίηση 
τό δτι είναι γραμμένο στή Δημοτική μας γλώσσα. Η 
προσπάθεια αύτή, δσο καί ην εΐναι ατελής, τιμάει τό 
συγγραφέα, προστιθέμενη δέ σέ μιά ολόκληρη σειρά 
άπό αξιόλογες παρόμοιες προσπάθειες παλαιότερων 
καί νέων επιστημόνων δείχνει δτι σύντομα ή ζωντα
νή μας γλώσσα θά καταχτήσει ολοκληρωτικά καί τήν 
επιστήμη.

Μ. Αίτωλός
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Δίπλα στήν -καθαρή τέχνη», τήν «άδολη ποίηση» κλπ. 
τό λεξικό μας πλουτίστηκε άπό προχτές καί μέ μιάν άλλη 
'άκόμα άμόλυντη αγνότητα, λευκήν καί άθώαν ώς περιστε- 
'οάν -τήν καθαρή καί γόνιμη αντίσταση» τοΰ κ. Πέτρου 
Χάρη. ’()  λόγιος αύτός θριαμβολογώντας χαριτωμένα άπ’ 
τις  πολύπαθες στήλες τοΰ περιοδικού του έχει άποχτήσει 
μιά μοναδική εύιΉξία γύρω στό ζήτημα τής εθνικής άντί- 
ττοσης καί στήν παραμικρή αντιλογία ξεσπαθώνει σάν ή- 
ρωας τής .τιό καθαρής αντίστασης». Στό τελευταίο π χ. 
τείχος τον περιοδικού του πλέκει ό ίδιος τό εγκώμιο τών 
έθνικοαπελευ(^ερωτικών πνευματικών αγώνων του. «Τόν ά- 
γώνα, γράφει, πού άρχισε τό περιοδικό τοΰτο άπό τόν ’Α
πρίλη τον 1941 καί τόν έκράτησε φανερό κι’ , αδιάκοπο ώς 
τόν Ό χτώβρη τοΰ 1944, τή σκληρή εκείνη μάχη, πού δέ

ξαναποΰμε τί μάς έστοίχισε άλλά καί δέ θά διστάσουμε 
νά τήν κατατάξουμε, άφοΰ τόσοι άλλοι τό βροντοφώναξαν,
στήν πιύ καθαρή καί γόνιμη αντίσταση -. Μ’ αύτούς τούς
λεονταρισμούς επιμένει σε κάθε φύλλο νά διασκεδάζει καί 
νά εξαπατά τούς αναγνώστες του ό κ. Χάρης. Καί γιά νά 
τούς πείσει, αποκρούοντας κάθε αμφισβήτηση φέρνει ντο
κουμέντο. καί παραδείγματα: «τίς λίγες μα καί γι’ αύτό αύ- 
στηρότοτα λογοτεχνικές σελίδες μας, πού αναπήδησαν άπ’ 
τήν εθνική αντίσταση- θυμίζουμε τήν Κυρούλα τής Λάμιας 
τοΰ Βενέζή καί τή Μάχη τής’Ελευθερίας τοΰ ίΛ fthD R V » . 
Σ ’ αύτά τά δυό παραδείγματα περιορίζεται ό κ. Χάρης, 
προκειμένου νά διεκδικήσει τό φωτοστέφανο τού δαδούχου 
-καί τοΰ αγωνιστή τής εθνικής αντίστασης, τής «καθαρής*. 
Γ»ά νά φανή δέ πιό ενημερωμένος καί πειστικός μάς θυμ ί
ζει καί τήν έρευνα» πού άνοιξε τελευταία στό περιοδικό 
τον, πού τή θεω ρεί κ ι’ αύτή έργο εθνικής αντίστασης. Έ 
τσι, κατά τή σκέψη τοΰ κ. Χάρη οποίος κάνει έρευνα γιά 
;ήν τέχνη καί τή σχέση της μέ τήν εποχή μας καί παρα
θερίζοντας τήν πράξη, ακριβώς γιά νά τήν άποηύγει. κάθε
ται μέ τό κόσκινο στά χέρια καί χάνεται σ’ άκαδημαϊκές 
συζητήσεις, αύτός κάνει Αγώνα, κάνει λογοτεχνία ’Εθνικής 
Αντίστασης.

Τήν πλάνη αύτή τοΰ κ. Χάρη τήν εΐχα μαντέψει άπό 
*:αιι>ό καί προσπάθησα σέ μιάν επιφυλλίδα μου στήν « Ε 
λεύθερη Ε λλά δα · νά τήν κάνω φανερή καί νά τού υπενθυ
μίσω  μερικά πνευματικά καθήκοντα τής τρέχουσας ώρας. 
Συνοψίζω τίς θ έσ εις  μου :

1) Ή  - Νέα Ε σ τ ία -  κατάντησε κλώσσα καί σφηκοφω
λιά τής λογοτεχνικής—πνευματικής άντίδρασης, δπως· ήταν 
ανέκαθεν. Α πόδειξη : α) αγνοεί τόν τετράχρονο ’Αγώνα τοΰ 
-λαοΰ μας. β) εΤναι αποξενωμένη άπ’ τή λογοτεχνία τής ΈίΗ- 
νικής ’Αντίστασης. γ> γεμίζει τίς στήλες της μέ ανεπίκαιρη 
ίλ η , δ) προσπαθεί νά δημιουργήσει κρίση στόν τομέα τής 
τέχνης γιά νά συγκαλύψει τήν απουσία καί τίς παραλείψεις 
■καί νά  παραπλανήσει τή νέα δημιουργική εξόρμηση τής 
πνευματικής μας ζω ής μέσ’ άπ’ τόν ’Αγώνα τοΰ λαοΰ μας 
ιιαΐ γιά τόν ’Αγώνα του.

2) Ή  «Νέα Ε σ τία »  έχει ένα ζοφερό παρελθόν στό πα
θητικό  της. πού τό συνεχίζει καί σήμερα μέ τόν τρόπο τής 
κρυπτείας καί τής μεταμφίεσης, δημιουργεί χάσμα στήν 
πνευματική μας ζωή καί δέν συντελεί στήν ανοικοδόμησή 
της. Ή  νεκρανάστασή της μόνο μέσα στίς συνθήκες τής με- 
τ «δεκεμβριανής περιπλοκής μπορεί νά έξηγηθή καί γι’ αύ- 
τό καθήκον κάθε ζωντανοΰ καί τίμιου πνευματικού άνθρ<ό- 
που είναι όχι μόνο νά μή συνεργάζεται καί νά μήν ύπο- 
■στηρίζει «να παρόμοιο βήμα, άλλά καί νά τό καταγγέλει 
καί νά περιορίζει τόν κύκλο καί τ’ άποτελέσματα τής επιρ
ροής του στό έλληνικό μεταπολεμικό κοινό.

3) Ή  λογοτεχνία τής άντίδρασης κατάφωρα πιά πήρε τή 
-.’.ίση  της και τό μαχητικό σχηματισμό της καί άπό έντυπα 
τοΰ Μαύρου Μετώπου προσπαθεί νά κρατήσει τά παληά 
-ϊίόστα της καί νά διασ.τάσει τό λογοτεχνικό—πνευματικό 
' Αγώνα. · ,

Αύτά περίπου έγραφα στήν «’Ελεύθερη 'Ελλάδα*, όχι 
βέβαια γιά τόν κ. Χάρη. άλλά γιά τούς αναγνώστες καί 
τ.ονς ανειδοποίητους καί τίμιους συνεργάτες του. Ή  απάν

τηση τοΰ κ. Χάρη αντί απολογίας αποτελεί μιά θλιβερή 
καί άνεπιφύλαχτη αύτοκαταδίκη. Χωρίς νά θ έλ ει ό κ. Χά
ρης καταδικάζει τόν εαυτό του καί αναγνωρίζει τόν άντι- 
δραστικό ρόλο πού έπαιξε άνέκαθεν μέσα στά γράμματά 
μας καί αύτός καί τό περιοδικό του, βραβευμένο άκ’ την 
4η Αύγαύστου. Καί νά πώς :

1) Μιλά γιά «καθαρή καί γόνιμη» αντίσταση καί μ’ αυ
τό ό ίδιος ομολογεί καί παραδέχεται πώς δέν έχει καμμιά 
σχέση μέ τήν ’ Κθνική ’Αντίσταση τού ελληνικού λαοΰ. ’Α 
πεναντίας κι’ αύτός καί τό περιοδικό του βαρύνεται μέ πρά
ξεις καί παραλείψεις πού αντιβαίνουν μέ τήν έννοια τής 
’Εθνικής ’Αντίστασης.

2) Γιά νά χτυπήσει τόν -έλεγχό μου ταμπουρώνεται πί
σω άπ’ τό γραφτό ένός νεκροΰ—τοΰ Βλαχογιάννη. Τό γρα
φτό αύτό στρέφεται ένάντια”σ’ ένα δημοσίευμά του. πού ά- 
ποτελεΐ σελίδα ’Εθνικής Πνευματικής ’Αντίστασης. Πρό
κειται γιά τόν πνευματικό γενιτσαρισμό πού φανεροιθηκε 
στις στήλες τής «Νέας ’Εστίας» κατά τή διάρκεια τής Κα
τοχής καί πού εγώ τονέ χτύπησα μέ συμβολικό ιστορικο 
τρόπο, χωρίς νά τό καταλάβει ό κ. Χάρης. Γ ι ’ αύτό καί δη
μοσίευσε τό άρθρο μου. 'Ο  Βλάχο/ιάννης εξοργίστηκε. ΙΤε- 
ρίμενε νά απελευθερωθούμε καί μοΰ ρίχτηκε. 'Ο  Χάρης 
τού άνοιξε διάπλατα τίς πόρτες τοΰ περιοδικού του. Καί 
τιόρα βλέπω πώς υιοθετεί τίς αντιδραστικές ιδέες τοΰ Βλα- 
χογιάννη καί τίς χρησιμοποιεί σάν ασπίδα εναντίον μου. 
Ποΰ λοιπόν βρίσκεται ο Άγιόνας καί ή «Καθαρή» ’Αντί
σταση τού κ. Χάρη ;

3) Κατηγορώντας με γιά τήν ιδεολογική μου εξέλιξη πα
ραδέχεται τή στασιμότητά του καί τό στενό καί αλληλέγγυο 
σύνδεσμό του μέ τό άμαρτωλό πολιτικοκοινωνικό μας πα
ρελθόν. "Οποιος διαβάσει τό άρθρο του αύτό τό συμπέρα
σμα θά  βγάλει : ότι ό Χάρης μένει πιστός στίς παληές του 
ιδέες, πού βέβαια δέν ήταν λευκές καί τόν ενοχλεί νά γί ■ 
νουν κόκκινες, όπως οί δικές μου. 'Ο  Χάρης εΐναι μόνιμο 
παιδί τής άντίδρασης, Στό τεύχος αύτό αναγγέλλει ένα άρ
θρο τοΰ κ. Ζακυθηνοΰ ενάντια στήν προοδευτική και επ ι
στημονική αντίληψη τής ιστορίας.

4) Χρονικά μέσα στήν Ε θν ικ ή  ’Αντίσταση ό κ. Χάρης 
περιλαβαίνει, χωρίς νά λογαριάζει τίς συνέπειες, καί τήν

# περίοδο τής μεταξικής Δικτατορίας. Καί υπαινίσσεται τήν 
«Αιολική Βιβλιογραφία» μου. πού τυπώθηκε άπ’ τή Λε
σβιακή Έ κ θ εσ η  Μυτιλήνης, πού στό καλλιτεχνικό της μ έ
ρος ήταν έργο ομαδικό τών Μυτιληνιών διανοουμένων (πα
νηγύρι πού γινόταν στή Μυτιλήνη άπ’ τά 1926) καί τό πα
τρονάρισε αύθαίρετα ή ΕΟΝ τού Μεταξά. έγραψε στό βι
βλίο μου πώς τυπώθηκε μέ έξοδά της, τό εκμεταλλεύτηκε, 
έφαγε τά  λεφτά καί μ’ έκανε νά μαλλώσω καί νά εκπατρι
στώ. Ποιά είναι όμως ή ’Αντίσταση καί ή 'στάση τοΰ κ. 
Χάρη στήν μεταξική περίοδο, μπορεί νά μ άθει κανείς μ’ 
ένα άπλό φυλλομέτρημα τής «Νέας Εστίας». Τό φυλλομε- 
τρημα αύτό μαζί μέ άλλα στοιχεία τής δράσης τοΰ κ. Χ ά
ρη στή μεταξική καί κατοχική περίοδο, επιφυλάσσομαι νά 
τό κάνω σέ ξεχωριστή πραγματεία. ’Αξίζει τόν κόπο. Προσ
καλώ καί τό Χάρη ν’ ανοίξει τούς φακέλλους του καί νά 
μέ ξεσκεπάσει. Είναι καθήκον μας τώρα πού μπαίνουμε σέ 
μιά νέα περίοδο εθνικής δημιουργίας καί δράσης καί πά
με νά πλησιάσουμε τό λαό, είναι υποχρέωση μας νά λογο
δοτήσουμε, νά ξεκαθαρίσουμε τή θέση μας. νά χαράξουμε 
τούς δρόμους μας. νά κρίνουμε καί νά κριθούμε. Πέρασε ή 
περίοδο τής γραμματοκαπηλείας. Αύτό δέν τό κατάλαβε ά
κόμα ό κ. Χάρης ; Συνεχίζει τήν παλιά ταχτική καί πολι 
τεία. Είναι ή ξανθοκατσαρίδα τών γραμμάτων μας. πού 
χώνεται παντού καί λυμαίνε αι τούς άφραχτους χώρους τής 
πνευματικής μας ζωής (ραδιοφωνικούς σταθμούς, θέατρα, 
βιβλιοπωλεία, έκδοτικούς οίκους, περιοδικά κλπ. κλπ.) "Αν
θρωπος τών προθαλάμων καί τής άγοραίας συναλλαγής τί 
σχέση μπορεί νάχει μέ τό πνεύμα ; Τ ί σχέση μέ τόν ’Αγώ
να καί τήν ’ βθνική ’Αντίσταση ; Θά νοικοκυρευθοΰμε όμως 
μιά ιιέρα κοί τότε δέν θ ά  έχουν πέραση οί τσαρλατάνοι καί 
οί αύλοκόλακες, οί λακέδες τής φαυλοκρατίας. πού πέρα
σαν στήν πνευματική ζωή όλη τή σαπίλα καί τά τερτίπια
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τής πολιτικής άποαύνθεσης, κι’ υστέρα έρχονται νά μιλή
σουν γιά «καθαρή αντίσταση» εξυβρίζοντας τά τιμιώτερα. 
Ά π ό  δώ κ'ηί πέρα ποιος τίμιος πατριώτης μπορεί νά συν
εργαπτή στή σφηκοφωλιά τής αντίδρασης, πού λέγεται «Νέα 
Ε σ τία  καί διευθύνεται άπό άντιπνευματικό άνθρωπο της

περιωπής τοΰ κ. Χάρη ; Καί όμως αύτός τόσα χρόνια έξα- 
πατά καί έξαπατιέται μέ τήν ιδέα πώς είναι λογοτέχνη* μα
χητής τής «Καθαρής» ’Αντίστασης ! ’

Γ . Β α λ έ τ α ς

Ν W

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Μ!Α ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ

Ό  κινηματογράφος είναι τέχνη κατ’ εξοχήν κοινωνική, 
άφοϋ αποτείνεται σέ ανθρώπους απ’ δλες- τις τάξεις, πού 
βρίσκουνται συγκεντρυιμένοι σ’ έναν ώρισμένο χώρο καί 
τούς αναγκάζει νά φανερώσουν τίς προτιμήσεις τους μέσα 
ο’ ενα χρονικό διάστημα, πού δέν είναι δυνατή ή συγκέν
τρωση στή σκέψη καί η σχετική επιλογή. Το θέατρο χρη 
σιμοποιεί κατά κανόνα τήν ιστορία όταν τού επιβάλλεται 
ή ανάγκη ν’ αποδώσει μορφές, συμπεράσματα κοινωνικού 
περιεχομένου ή νά τοποθετήσει ζητήματα της κατά τό δεί
να ή τάδε τρόπο. Ό  κινηματογράφος συνεννοείται μαζί της 
περίφημα, αντλώντας■ άπό τ’ ανεξάντλητο της πεδίο τά γε
γονότα. Καί πετυχαίνει τότε μόνο, σά στερεωθεί καλά ο ’αύ
τά καί δέ φοβάται νά χάσει τήν ισορροπία του, παρασυρό- 
μενός άπό τή δυναμικότητα ορισμένων ηρώων καί περισσό
τερο άπό τή δυναμικότητα τών καλλιτεχνών ποΰ τούς υπο
δύονται. Ό  θεατής παρασύρεται από τούς ηθοποιούς, πού 
εμψυχώνουν τά πρόσωπα καί δεν έχει τόν καιρό νά συγκεν
τρω θεί, νά μελετήσει, νά ξεχωρίσει κι’ έτσι νίνεται αιχμά
λωτος τής καλής ή κακής έχτέλεσης τοΰ έργου. Πάνω δμως 
σ’ όλ’ αύτά. ύπάρχει κι’ ένας ψυχολογικός παράγοντας αρ
κετά σοβαρός, πού παρεμβάλλεται άνάμεσα στό θεατή καί 
στήν οθόνην καί προκαλεΐ στό πλήθος τήν εκδήλωση ειδι
κών χαρακτήρων : Ή  ομαδική παρακολούθηση τής ταινίας. 
Κ άθε αϊστημα. κάθε πράξη είναι μεταδόσιμη μέχρι τό ση · 
μεΐο, ώστε τό άτομο νά χάνει την προσωπικότητά του, τό 
γούστο του, τις ιδέες του.

Προτιμότερα δμως είναι ν’ άφήσουμε όλ’ αύτά καί νά 
δούμε τ’ αποτελέσματα. τής καλλιτεχνικής τροφής πού προσ
φέρουν οί ξένοι καί οί δικοί μας επιχειρηματίες στό κοινό, 
πού δέν εΐναι άκόμα ώριμο νά κάνει μιά καθαρισμένη επι
λογή σέ έργα πρώτης ή δεύτερης ποιότητας.

Ή  περίοδο πού έκλεισε μετά άπό τήν απελευθέρωση 
ένας χρόνος περίπου— δεν άντιπροσώπεψε βέβαια κανένα * 
σταθμό. Ά π ό  κάθε άποψη, ήταν ενα βήμα -πρός τά εμπρός, 
μά χωρίς ουσιαστικότερες καταχτήσεις. Τά φιλμ πού παρα
κολουθήσαμε φέτο, γυρισμένα τά περισσότερα στήν τραγική 
περίοδο 1943— 45, δέν έδωσόν καμμιά ούσιαστικάτερη αλ
λαγή οΰτε στήν τεχνική τους. άλλά οΰτε καί σ ’ αυτήν ακό
μα τήν τέχνη τών «άστρικών αποκαλύψεων» τού αιώνιου 
απατηλού Χόλλυγουντ, πού τόσο εύκολα εκμεταλλεύεται 
κοινότατες υποθέσεις παρμένες άπό τίς γλυκανάλατες σάλ
τσες τοΰ πόλεμου. Ά ν  δέν είχαμε δει νά κινείται στή μετα
πολεμική οθόνη μιά Μπαίττυ Νταίϊβις,ολοκληρωμένη στό 
δράμα μιάς γυναίκας Άγγλίδας πού ζεί στή Γερμανία με 
τόν άντρα τηΰ κι’ έργάζουνται κι’ οί δυό άντιναζιστικά 
(Φρουρά επί τοΰ Ρήνου) αν δέν βλέπαμε τήν προσωπικότη
τα ένός Γκάρρυ Κοΰπερ μέσα στό άμφίβολλο κατασκεύασμα 
τοΰ «Λοχία Γιόρκ». άν δέν θαυμάζαμε τήν ξεχωριστή φυ
σιογνωμία—αύτή καθ’ αύτή— τού Σπένσερ Τρέϊση στήν 

’Επικίνδυνη διάβαση» σίγουρα κανένα κέρδος δέν θά μας 
έμενε ά π ’ όλ’ αύτά, άν εξαιρέσουμε μόνο τά Πόνε μένα 
νιάτα» μέ τό Μίκυ Ρούνεϋ καί στά «Νύχια τής Γκεστάπο» 
μέ τό Λέσλι Χόουαρντ, πού κινιοϋγται καί τά δυό σ’ ένα 
πλάνο εντελώς ψυχολογικό, πού προεκτείνουνται βαθειά στό 
μέσα μας κόσμο κατορθώνοντας αποτελεσματικά νά μορ- 
ψώσουν τίς αισθητικές άξιες καί τοΰ πιό ανίδεου θεατή. 
Μές στό λαό παραμένουν άκόμα λίγα στοιχεία τής αστικής 
ψευτοευαισθησίάς—πού εύτυχώς προσπαθεί νά τά ξεριζώ 
σει κι’ αύτά ύπακούοντας στις επιταγές τής προλεταριακής 
κοινωνίας πού δσο πάει διαμορφώνεται—απόδειξη ή «Λίνα 
Βαρσοβίνα» πού παίχτηκε συνέχεια έξη βδομάδες χωρίς καμ- 
μιά διακοπή, τό «Καινούργιο φεγγάρι» μέ τή Μακντόναλντ 
καί τόν Νέλσων Έ ν τυ  κι’ άφίνει νά περάσουν άπαοατήρητα,

τουλάχιστο μέ σχετικά μικρό αριθμό είσπράξεω·, όπως τό 
«Έχτελεστικό απόσπασμα» πού βγήκε μέσα άπό τή γαλλική 
έποποηα τής Αντίστασης. Ή  Αμερικάνικη δπως κ ι ’ η Εγ
γλέζικη παραγωγή κράτησαν φέτος τά σκήπτρα στο -πλήθος 
τών πολεμικών φιλμ, ιδιαίτερα στό ναυτικό πεδίο δράσης, 
χωρίς δμως νά μάς προσφέρουν καμμιάν ιδιαίτερη επιτυχία, 
γιατί καθώς φαίνεται ό κινηματογράφος δέν συνήλθε ακόμα 
άπό τό σίφουνα πού πέρασε στροβιλιατά πάνω άπό τή γή. 
Γυρεύει τό δρόμο του και δέν τόν βρίσκει. Οΰτε ξέρει ποϋ 
νά προσανατολιστεί μέ τ’ απανωτά κοινωνικά φαινόμενα πού 
προβάλλουν κάθε τόσο. Γύρω άπό τήν τέχνη του είναι όλα 
σχετικά. Βέβαια, τά περισσότερα ι^ίλμ ποΰ αναΐ|εραμε. ή- 
σαν περί ποιημένα, είχαν στό ενεργητικό τους ολοζώντανη 
τήν ευθύνη τής παραγωγής τοΰ κέντρου ποΰ τά επλάααρε. 
Τά πλούσια σκηνοθετικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν μέ συ
νείδηση άπόλυτα κινηματογραφική. "Ομως αύτό Μ φτάνει. 
Ό  κινηματογράφος δέν εΐναι πιά θ·έαμα . Μπήκε ο cm 
κύκλο τών μουσών παίρνοντας θέση άνάμεσα στη .Μελπο
μένη καί τήν Τερψιχόρη. Κ ι’ αύτό πρέπει νά τα νιώσουμε 
δλοι, δσοι τόν αγαπούμε καί τόν έχουμε συνδέσει σάν α
παραίτητο κάτι μέ την καθημερινή μας ζωή.

’Εκείνο που παρατηρκϊ κανείς στή Σοβιετική κινημα
τογραφία πού έχει στό γύρο της ικανό αριθμό θπυμαστ',ν 
ή θοποιών, μά πού τήν κατατρέχει ή φτώχια τοΰ σ*ηνο#ε- 
τικοϋ μέοου. είναι ότι : προσπαθώντας νά προπαγανδίσει 
— αλλάζοντας πολλές φορές κ ι’ αύτά τά ιστορικά κείμενα— 
κατιβαίνει έντεχνα στήν ψυχολογία τοΰ λαοΰ καί τού δίνει 
τροφή γνήσια, βγαλιιένη άπό τά σπλάχνα τής αιώνιας P a -  
σίας. Τής μητέρας Ριοσίατ. Ή  «Ράντουγα» ε ίναι τό χρο
νικό τής Α ντίστασης όλων τών χωρών πού ενιοίσαν τή 
υπό α τοΰ Γερμανοΰ στρατιιότη τοΰ Γ '  Ράιχ, νυρισμένα α '  
έ’να φτωχό χωριουδάκι τή ; Ουκρανίας, έξ® άπό στούντιο 
καί σκηνοθετικά τερτίπια Αμερικάνικης νοοτροπίας Καί 
λέω ’Αμερικάνικη?, γιατί ιιόνο αύτή μπορεί ιιέ τ ί ιερά- 
στια μέσα πού διαθέτει νά δημιουργήσβι τή ψ υδ η σ θ ι^ Ι  
τής μάζας, τής δράσης της. Έ δ ώ  δμως ξεπεα-ίστηκε μέ 
τόν πιό άτλ.ού^τερο τρόπο. Παρ’ όλ" αύτά, ή «Ράντουγα» 
παραιιένει ένα γνήσιο φιλμ. έντιμο μέσα σιήν ιδεολογία 
του, δπως καί τά υπόλοιπα, ό «Λαός προχωρεί», «Στάλιν- 
γκραντ», «Ναστρεντίν Χότζας» κ.ά' έχτός από τό 'Γ ιά ν 
νη τόν Τρομερό» πού ιό  πρώτο μέρος πού είδαμε μας ά
φησε έκθαμβους άπό κατάπληξη. Σέ κάθε μέτρο αύτής τής 
ταινίας ύπάρχει κι' ένα εύρημα— κατάλληλη θέοη λειψής, 
φωτισμού, μάσκας. φωτογραφία σέ πρώτο, σέ δεύτερο καί 
σέ τρίτο πλάνο, οικονομία κίνησης, ανάγλυφο ζωντάνεμα 
τής εποχής που γίνεται τό δράιια— άλλα εκείνο πού έχει 
κανεΪΓ νά θαυμάσει στό φιλμ αύτό, είναι πρό παντός ή ή- 
θοπβιΐα. Ομως κι’ αύτό τό έργο είναι μιά άποψη χωρίς 
τήν απαίτηση τής ιστορικής σφραγίδας. Ώστόσο μέ τέτοιες 
προύτοθέσεις άνέχετα κανείς καί τήν υπερβολή. Γιά τό 
«Λένιν τοΰ Ό χτώβρη» θά μιλήσουμε αναλυτικά σέ άλλο 
φύλλο. Ό  «Χαρούμενος Βόλγας» είναι έία  καθαρό παιχνί
δι υγειών άνθρώπων— τής Ρωσικής υγείας— πού παρομ-ον- 
άζεται μέ τό χείμαρρο τοΰ Βόλγα. Χορός, μουσική, τρα* 
γοϋδι, δλα άναπτύσονται μέσα σέ μιά έκλαΐκευμένη άλλά 
καί πάντα προσιτή στό λαό τέχνη·

Καί δυό λόγια γιά τήν ελληνική παραγωγή : « Ή  Φωνή 
τής καρδιάς», τό «Δρομάκι τού παραδβίσου», τά Χειρο
κροτήματα», ή «Βίλα μέ τά νούφαρά*, ή «Ά νθοπώλκ, τών 
Α θηνώ ν» κ ι’ δλα τ' άλλα ελληνικά φιλμ πού μάς ξεφούρ
νισαν τώρα τελευταία έχτός άπό ελάχιστες σκηνές ιής * ' ϊ -  
ξόρμησης» πού στέκουνται κάπως κινηματογραφικά, 84ν 
χρησιμεύουν παρά στό νά καταναλίσκουν αηδιαστικές ρο-
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μάνιζες κι’ έλ·εινές αισθηματολογίες τής δεκάρας. Κ ΐμ μ ιά  
Γ*βοοοχή, καμμιά ευσυνειδησία, καμιιιά καλαισθησία δέν 
-υφίαταται, Στήν πιό δραματική σκηνή, βγιίζξις τό ααντήλι 
«ά οκαυπίσεις τά δάκρυα άπό τά γέλια. ‘Εδαί δέν ύτάρχει 
σιτ%ώ(/ΐα. Γ ια τί δέν είναι οΰτε τά μέσα, οΰτε *j έλλειψη ή 
Φοπαιών, ούτε, οΰτε... Είναι ή κακιά άντίληψη τής τέχνης 
w* ή άβυνείδητη έκμετάλεψη πού παίζεται σέ βά( βς τοΰ 
Γΐληηχοΰ λαοΰ. Ε υτυχώ ; δμως ποϋ ό κ. Καραγάτσης (Μ ) 
μ α :  άνάγγε>λε πανηγυρικά μιά περισπούδαστη ταινία πού

γυρίζει καί παίζει ό ίδιος. Αόξασοι δ 0 Ε 0 ς .Έ * ί  τέλους θ ά  
θαυμάσουμε, άν δχι τίποτ' άλλο—αύτό είναι απολύτως βέ 
β.ιιο— τουλάχιστο τήν άρρενωπή του διίορφιά κι* άπό τή\ 
όθόνη. Τί έπιτυχία άλήθεια γιά τόν έλληνικό νινηματο- 
γραφο ! Νά μήν ξεχάσει μόνο .^ά μάς παρουσιάσει κι* αύ 
ιός τ ίν  κ. Γιάννη Σπάρτακο με τή...συμφωνική του ορχή
στρα ! "Ετσι υπάρχει πιθανότητα νά φάμε ι ί  Έλλη-ι ες ά 
κόμα καί ιόν Ίρ β ιν  Μπέρλιν. ’Αμήν.

Γιάννης Β . Ίωαννίδης

Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
ΜΕΑ ΥΟΡΚΗ

Στή Ν. "Υόρκη, άπό τόν περασμένο μήνα, άνοιξε έκθεση 
ϊ-Ογβν τοΰ διασήμου Γάλλου ζωγράφου Ά νρύ Ματίς. Οί 
εκτιθέμενοι πίνακες είνε 24 καί οί τιμές τους ώρίστηκαν 
>ιπό 500- 700 δολλάρια. Τά περισσότερα έργα είνε έμπνευ- 
■ ••ΗΜ'να άπό τή Γαλλική Αντίσταση καί οί τίτλοι τουςδείχνουν 
καθαρά τό πνεύμα τόυς : Παρτιζάνοι·*. ^Γερμανική Πε-
0ΐηολος«. - Έχτέλεσΐ)» χ. ά. Ό  Ματίς είνε σήμερα 7β 
χ.ρονό» κα« παρ’ δλες τίς δοκιμασίες πού ένοιωσε στήν κα
τοχή. διατηρείται περίφημα, λέγεται δτι εργάζεται άπό 
~ΐρσι σ’ εναν πίνακα πού θά τόν τίτλο : «Τ 6 πνεΰμιι
τής Α ντίστασης*. Τούς πίνακες πού έστειλε στήν Α μερική 
τούς συνώδεψε μ’ ένα πολύ περίεργο σημείωμα : «Μόνο #- 
>ϊ5ίνος πού έζησε τό δράμα τού πολέμου, μπορεί νά νιώσει 
»6τά  τά έργα. Γ ι ’ αύτό δσοι πρόκειται νά τά δοΰν, ά ς  ξ>ω 
■* ήοουν τόν εαυτό τους άν είι ε σέ θέση νά περάσουν άνά· 
. ίοα α' αύτούς ποΰ πολέμησαν καί στά έργα μοοί·. Μέχοι 
οτήμερα πουληθήκανε 17 πίνακες.

* —Ή  Άμεοικάνα συγγραφεύς αστυνομικών μυθιστορ-ημιΐ-
■».ων Μάϊαη Ρι^ιπερτς Ράϊνχαρτ. τύπωσε τό 54ον βιβλίο της, 
πριν λίγε* μέρες. Ό  γιός της δμως, Γούϊλλιαμς Ράίνχαρι, 
πού ήθελίτ οώνβι καί καλά νά γιορτάσει τό γεγονός, τής I- 
,ττειλί it i  τριαντάφυλλα, σπάνια γιά τό είδος τους καί μιά 

μΐ· ιήν παρακάτω αφιέρωση : «Στη μητέρα μου χμϊ 
τύ  54ttv έγκλημά της·>, Ή  Ράϊνχαρτ θεωρείται μιά άπό τίς 
-u-ό δυναμικές •ι'υναίκες τής ’Αμερικής. Πολλές ύποθέσεις 

Ί'ίβλίύίν της -γυρίστηκαν σ ε  ταινίες γιά την περίοδο χον.1946.
— Μι« συντροφιά μαύρων καλλιτεχνών τής Α μερικής με- 

ταφράζϊι Ελληνικά, Σέρβικά καί ΙΙαλωνέζικα βιβλία στή 
,λώοαα τους, γιά τίς εκδόσεις τοΰ 1946.’Ανάμεσά στά Έ λ - 
-ηνικά stvs τοΰ Νίκου Γαβριήλ ΙΙεντζίκη ό «Πεθαμένος 

»βί ή ’Ανάσταση.» μιά Ανθολογία άπό τραγούδια άποκλει- 
ατικά τή ; Ε λληνικής Αντίστασης, τοΰ Νικηφόρου Βρετ- 

ι· -Λόγος ένός ληστή στή διάσκεψη τοΰ ΙΙότσδαμ 
ι«Ι ή -Φοϋγκα ανέκδοτο μυθιστόρημα τοΰ Γιάννη Β . °Ιο>- 

•τννίδη, Τ ίς μεταφράσεις Επιμελείται δεκαμελής επιτροπή.
Α0 ΗΛΙΗΟ

—Γιά πρώτη φορά στήν Α γγλία καί συγκεκριμμένα στό 
Ά λμπερτ Χώλλ> τή μεγαλύτερη αίθουσα συνομιλιών τής 

ιγγλικής πρώτενΌας, διεύθυνε συμφωνική δρχήστρα, γυ

ναίκα. Ή  μουσικός Ρίτα Σάρπ, διεύθυνε δυσκολότατα έργα 
καί οί πιό αυστηροί κριτικοί γράψανε ολόκληρες στήλες 
κολακευτικότατα λόγια. Ή  Σάρπ ε?νε μόλις 28 χρονώ καί 
γεννήθηκε στό Γιορκσάϊρ. Θά δώσει άλλες δυό συναυλίες.

—Ά π ό  εβδομάδες παίζονται στό Λονδϊν», σέ αγγλική με
τάφραση. δύο κλασσικές ελληνικές τραγωδίες. Ή  μία είνι 
ό »Οΐδίποδας Τύραννος» καί πρωταγωνιστούν δ Λώρανς ‘Ο  
λιβιέ. γνωστός "άπό τήν ταινία τά Φτερά» ό Κλάρκ Μίλλ 
καί ή Σύμπιχ Τόρντου. Ή  άλλη τραγωδία πού παίζεται 
στό «λύρι/.: είνε οί «Τρωάδες» τοΰ Ευριπίδη. Μονάχα οί 
εισπράξεις μιας Κυριακής ανεβαίνουν στό ποσό τών 100) 
λιρών. Τά χρήματα αύτά διορηθήκανε στόν Έ λλην. Ε ρ υ θρ ό  
Σταυρό γιά τίς ανάγκες του.

—’Ο περιοδεύων ήδη στή Μ.Άνατολή,θία/τος Μανωλίδου 
Ά ρώ νη—Χόρν, υπάρχει πιθανότητα να atiei a w  Auvlijvo, 

γιά σειρά παραστάσεων. Τήν πληρο^ο.)ίαν αυτήν τήν άνα 
?.οίνωσε καί ό ραδιοφωνικός σταθμός τοΰ Λονδίνου. Μετά 
θά  έπισκεφθεϊ τήν Α μερική δπου θά διδάξει πολλά =έν» 
ζαί ελληνικά έργα.

— Μιά βιογραφία τοΰ ’Αρθούρου Κάναν Ντόϋλ. ποΰ γοά. 
φηηκε άπ' τόν Χ έσκεθ Πήρσον, προκάλεσε σωστή έπανά 
στάση άπό τούς χιλιάδες θαυμαστές τον.. Ό  ίΐήρσον καιη 
γορεΐ τό συγγραφέα τοΰ Σέρλοκ Χόλμς, δτι δέν έχει καμ 
μιά αξία κι’ δτι αύτοί πού διαβάζουν άκόμα τά βιβλία τόιι 
δέν είνε άλλοι άπό μοδιστροϋλες τοΰ παλιού ρωμαντικοϋ 
καιρού καί άπό σωφεράκια. Ά λ λά  καί ό Μικρότερο: γιός 
τοΰ-συγγραφέα, Ά ντριαν Κόναν Ντόϋλ, έκρινε σάν απαραί
τητο νά δημοσιέψει ειδικό φυλλάδιο, μέ τό όποιο απ' τή

μεριά αναιρεί δλες τίς άνακρίβιες τού Πήρσον κι’ άπ’ 
τήν άλλη τόν κατηγορεί δτι έπεδίωξε νά δυσφημίσει τό 
έργο καί τή μνήμη τοΰ πατέρα του. Ό  Ά ντριαν Ντάϋλ, 
πήρε πάνω άπό 30.000 γράμματα άπό θαυμαστές τοΰ πα
τέρα του, άνάμεσα στούς οποίους είνε υπουργοί, τραπεζί
τες, συγγραφείς, ζωγράφοι κ.ά.

ΓΕΡΜΑΜΙΑ
Στό Β»ρολΐνο κυκλοφόρησε τό πρώτο μεταπολβμικ'ι βι

βλίο τ %  Γερμανίας, λογοκριμένο κι* άπό τούς τρεις σνμ- 
μάχονς. Τό βιβλίο αύτό είνε μιά ποιητική συλλογή τοΰ 
νέοο ποιητή Κάρλ Οΰίντερμακ καί φέρνει τόν ειρηνικό^ 
τατο τίτλο : «Γαλάζια Αύ/ή». Ό λ ο ι οί στίχοι του δια- 
πνέουνται άπό καθαρά άντιμιλλιταριστικό πνεύμα.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Ν Ε Α
Οΐ εκδόσεις «οί Φίλοι τού Βιβλίου κυκλοφόρησαν, ά- 

«ίμεσα σταλλα ένδιαφέροντα βιβλία τους καί μιά πρωτό
τυπη Ανθολογία—τόν πολυτελέστατο τόμο «Εικόνες έμπνευ- 
'ημί-'νες άπό τούς νεοέλληνες ποιητές» τής γνωστής γαλλί- 
δας ζωγςκίφου κ. Πωλέτ Λέ Σεΰ. Τό βιβλίο τούτο,, σέ με
γάλο σχήμα, περιέχει, τά ποιήματα τών ΙΙαλαμά, Καβάψη. 
Μαβίλη. Πορφύρα. Γρυπάρη. Μαλακάση, Φιλύρα, Σικελια- 

'•‘OVI, Βάρναλη. Χατζόπουλου καϊ Ούράνη, τά δποϊα άπαν- 
ούν καί σέ υπεύθυνη μετάφραση πού οφείλεται στούς γνω- 

<πούς καϊ πολύτιμους φίλους τών γραμμάτων μας κ. κ. : 
Μπωντρύ. Λεβέκ. Μισέλ. Περνό, Κλεμάν κτλ. "Η ζωγρά- 
-φος παραθέτει έναντι τού κάθε ποιήματος τήν εικόνα πού 
-μπνεύστηκε, άπ’ αύτό. Οί 19 λοιπόν αύτβ; δημιουργίες 
της, πού εμφανίζονται στήν έκδοση σάν εχρωμες ανατυπώ
σεις. είναι δλες ενδιαφέρουσες, γιατί δχι μονάχα δέν προ
δίδουν ποτέ τό πνεϋμα τοΰ ποιητή, μά τό υπογραμμίζουν 
ν»ύιό to  πνεϋμα. πράμα πού μάς κάμει πιό οικεία τήν ιιου- 
«•κότητα τών στίχων πού ερμηνεύουν.

Σ ’ ένα άπό τά τελευταία φύλλα τοΰ βδομαδιάτικου 
«Ε θν ικ ό ν  Κήρι·χα-·ι δημοσιεύτηκε μιά μελέτη τοΰ «τυνεο- 
γάτη μας τεχνοκρίτη κ. Ή λ ία  Ζιοίγα γιά τό ζωγράφο Μιμι; 
Βιτσώρη πού πέθανε πέρσι, τόν Γεννάρη. στήν Κηφησιά., 
ΰστερ’ άπό βαρειά κι’ άνίατο άρρώστεια πού κράτησε 
πολύ, σε ηλικία 43 χρονώ. ’Αποσπάσματα τής μελέτης αύ 
τής, ή μιά άλλη εργασία, γιά τόν άτυχο μά τόσο καλό ζω- 
γράφο τών «Λιμανιών» θά δημοσιεύσει ή «Πορεία» σένα 
άπ’ τά προσεχή της φύλλα.

— Στόν «Παρνασσό» άνοιξε πρό ημερών ή έκθεση τής 
νέας καλλιτέχνιδας Χαράς Βιένα. Συμμετέχει κι’ δ γλύ
πτης κ. Ν. Σοφιαλάκης. Γ ιά  τήν έκθεση θ ’ ασχοληθούμε 
άλλοτε.

— Έ ν α ς  άπό σούς νέους γνωστούς καί καλούς μα; Ζω
γράφους, ό κ- Φώτης Ζαχαρίου,ϊ,έπεξεργάζεται τά σχέδια, 
σκίτσα, σημειώσεις κλπ. πού μέ μύριους κινδύνους κατάφερε 
καί έκαμε στό στροτόπεδο τής "Ε/. ^Ντάμπα δπου έμεινε 
κλεισμένος κάπου τρείς μήνες μαζύ μ έ ; τίς χιλιάδες τούς

■— «ΙΙΟ Ρ Ε ΙΑ »
Μ  -



άλλους πατριώτες. Τά σχέδια τοΰτα πού ο νέος αυτός καλ
λιτέχνης φιλοδοξεί νά τ ’ άξιοποιήσει, μεταφέροντάς τα μεσα 
στά "πλαίσια τοΰ πίνακα, είναι μερικές δεκάδες, πού μαζυ 
μέ κάποια άλλο, τά όποια τοΰ ενέπνευσε η Κατοχή, θ ’ α
ποτελόσουν το  περιεχόμενο μιας προσωπικής του εκθεσης 
πού λογαριάζει νά όργανοΛτει μόλις τό έ^ιτρεψουν οι
συνθήκες τής ζωής. , „ „

— Πληροφορούμαστε μ’ ιδιαίτερη χαρα, οτι η νεα δι
εύθυνση τών Καλών Τεχνών τοΰ υπουργείου Παιδείας, με
λετά τήν οργάνωση τή ; πρώτης μετά τήν άπελευθερωση 
πανελλήνιας έκθεσης. Σ ' αυτήν θά λάβουν μέρος όλοι οι 
καλλιτέχνες μας, (ζοίγράφοι. γλύπτες, χαράκτες και διακο- 
σμητέε) μέ τά καλλίτερά τους έργα. Προβλέπεται πως  ̂ η 
έκθεση αύτή θά σταθεί αποκαλυπτική, γιατί θά  δείξει 
πρό: τά πού στρέφεται καί οδεύει ή νεοελλενική καλλιτεχνία.

'  —"Ενα ποαγματικά μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός προε

τοιμάζεται γιά τούς φίλους τών εικαστικών μας τεχνών. Ο  
ζωγράφ-ος Βάλιας Σεμερτζιδη; ετοιμάζει τήν πρώτη προ
σωπική του έκθεση  ! Σ ’ αυτήν θά  εκτεθούν δλσ. τ ’ αντι
προσωπευτικά έργα τής πορείας τής εξέ/αςης τοϋ καλλι
τέχνη πού ξεκίνησε στά 193(> γιά νά επιβληθεί με<*α σε 
έννηά χρόνια ! Στήν έκθεση τούτη πού θά  παίξει το ρολο 
τής πέτραε πού πετιέταιμέσα σέ βαλτονέρια,θά έκτκθονν, το- 
πεϊα, νεκρές φύσεις, πορτραίτα, συνθέσεις καί σχέδια, τοσο 
άπό τήν περίοδο τοϋ ξεκινήματος τοΰ πρωτοπόροι* αύτοΰ 
ζωγράφου, όσο κι’ άπό τούς ενδιάμεσους σταθμούς καθώς 
καί άπό τό σήμερα τσϋ καλλιτέχνη, (δηλαδή έργα εμπνευ
σμένα άπό τήν Κατοχή και τήν αντάρτικη ζωή- τοΰ  ̂ βουνού) 
πού είναι άλλωστε, τό ακραίο σημείο της ανέλιξης τ<π.·, 
μά καί τό πιό σημαντικό. Ή  έκθεση λογαριάζεται ν α
νοίξει τόν προσεχή Μάη.

ΠΡΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Τ Ο Υ Σ Α ΝΑΓΝ Ω ΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Οί πολλαπλές δυσκολίες, αστάθεια τής δραχμής, συνε- 
νιζόμενη ύψωση τοΰ χαρτιού στήν ελεύθερη αγορά και των 
Ιργατικών, καί τεχνικές δυσχέρειες στήν εκτύπωση, με τις 
όποίε- έχει νά παλαίψει στις ήμερες μας ενα Λογοτεχνικο 
Πεοιοδικό, πού δπως ή «Πορεία» δέν αποτελεί κερδοσκο
πική οικονομική επιχείρηση, άλλά ανιδιοτελή εκπο/.ιτι 
στι'κή προσπάθεια, στηριγμένη ολοκληρωτικά στο ενδιαφέ
ρον καί τή καλή απόκριση τοΰ κοινού, είναι οι λογοι που  
προκάλεσαν τή καθυστέρηση στήν έκδοσή μας. Με την ευ. 
καιοία έπιθυμοΰμε νά έκφράσουμε τίς ειλικρινείς ευχαρι- 
στίε- μας πρός τό Πειοαϊκό κοινό, πρός δλους τους φίλους 
καί άναγνώστες μας, γιά τό θερμό ενδιαφέρον, την προθυ
μία καί-τήν επιδοκιμασία μέ τά οποία δέχτηκαν τα ουο 
τεύχη μαο, πού εξαντλήθηκαν. Αύτό δείχνει πώς η «Πο- 
οεία» πληρώνει ενα κενό. 'Ό μω ς ή σύνταξη τοΰ Π εριοδι

κού  μας έχει συναίσθηση οτι αύτό δέν εφθασε ακόμα στο 
σημείο που .αύτή επιθυμούσε. Κι’ αυτή ακριβώς η συναι- 
οθίιση μαζύ. ιιέ τό θερμό ενδιαφέρον τοΰ α’.αγνωστικου 
κοινού ιιας είναι πού μάς ' υποχρεώνουν να πολλαπλασιά
σουμε καί νά εντείνουμε τίς ποοσπάθειές .μα. γι4 την ολο
ένα βελτίωση της «Πορείας», μέσα εννοείται στις υπαρ- 
•/ουσεί δυνατότητες. Πιστεύουμε δμως πώς είναι ανάγκη 
ποράλληλα καί οί άναγνώστες μ«»ς νά διατηρήσουν και να 
αύξήσουν κι’ αυτοί τήν υποστήριξή τους πρός το Περιοδικο, 
πυκνο>νοντας tic  γραμμές τον.
ο μ α λ α κ α ς η ς

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν, τό Γεννάρη πού πέρασε, 
από τό θάνατο τού Μιλτιάδη Μαλακάση. Και ό ποιητής 
παραμένει καί θά  παραμείνει άξέχαστος. Ό  χρονος που απο 
τότε κύλισε μάς επιτρέπει νά ξανασταθμισουμε, περισσυ- 
τι*>ο αντικειμενικά, τό έργο καί τά πεπρωμένα της δημι-
ουργίας του. , , f e

Ό  Μαλακάσηΰ Οά μείνει στη λογοτεχνία μα-, σαν ο υ* 
πέροχος καί ανυπέρβλητος καλλιτέχνης σμιλευτής τοΰ στί
χου πού ώθησε τή φωτεινή ποιητικη έκφραση στη τελειο 
τητα, στά σύνορα δπως είπε ό Βάρναλης,τοΰ «μη περαι
τέρω». Θά μ3 Ϊνει ταυτόχρονα σάν ό εξαίσιος λυρικός που  
εφερε τή λυρική μας ποίηση, πειό κοντά άπό κάθε άλλο, 
στή ζωντανή πηγή της, στήν ελληνική φύση, στη γή και οτο 
λαό μας, στις σκέψεις, στά αισθήματα και παραδόσεις του.
*Έμπασε στή ποίησή μας γνήσιες Ελληνικές αντιλήψεις 
γιά τή ζωή. Ή  Ρουμελιώτικη αντίληψη γιά ιη  λε- 
βεντιά, πού ασύγκριτα τραγούδησε στο « Ία κ η — ΓΙλοο- 
μα» είναι καθάρια Ε λληνική αντίληψη γιά τή ζωή, βγαλ- 
μένη ατόφια άπό τά σπλάχνα τοΰ λαοΰ μας. Κ ι’ . αυτο α
κόμα τό βαθύτερο μελαγχολικό ίπόβαθρο τής,ποίτψης,τουν 
ίσως νά είναι γνήσιο ελληνικό. Ό  Μαλάκάσης πατοΰσε γερα 
ιχέ τά δυό του πόδια έπάνιο στή γή μας, αγαπούσε τόν άγνΰ 
απλό λαό μας κι’ ένοιωθε τή ζωη του καί τί)  ̂τραγούδησε 
μέ δύναμη, μέ τέχνη καί μέ πηγαίο αίσθημα. Αν δέν ε- 
δωκε λύσεις στά αιτήματα τής εποχής και τοϋ λαού του, 
είναι γιατί δέν μπόρεσε νά τίς ίδή, δέν τις συνεί.αβε. Α
ναντίρρητα υπήρξε ειλικρινής και τίμιος καί σάν ποιητήν 
καί σάν άνθρωπος. Ή  έπιβίωσή είναι Ζωντανή πραγμα
τικότητα-

Έ δ ώ  καί λίγα χρόνια & Λήμος τού Πειραιά πήρε μιά 
ωραία απόφαση γιά τήν οικονομική ενίσχυση ουο επ ικε-  
κτων, σεμνών, πτωχών, πρεσβυτών, Πειραιωτών Λογοτε
χνών τοϋ διαλεχτού ποιητοΰ Νίκου Χατζάρα και τού εςε- 
χοντα διηγηματογράφου Δημοβθένη Βουτυρά. Η iwtocpaση 
εκείνη επικροτήθηκε τότε άπό ολόκληρο τον Ασηναικο 
καί τά τοπικό τύπο. τό ΠειρίΚκό κοινό, καί τους διανοου
μένους, σάν μιά πράξη πού τιμούσε δχι τόσο τους δυο Πει- 
οαιώτες Λογοτέχνες, δσο τή πόλι τοΰ Πειραιά, που εοειςε 
Ιτσι δτι ξέρει νά τιμάει δχι μονάχα μετά θάνατο, οπως συ- 
νειθίζεται, μέ προτομές καί Ονοματοθεσίες δρόμων τα. ε-^
κλεκτά παιδιά της, α δ ια φ ο ρ ώ ν τ α ς  γιαύτά^  δσό  ̂ζ ο ΰ ν ε , . αλΜι*
καί δσο ζοϋνε νά τά περιβάλλει μέ τήν επιβαλλόμενη στορ
γή. φροντίδα καί τό πρακτικό ενδιαφέρον, δίνοντας έτσι α
ξιομίμητο παράδειγμα, πού δεν έβράδυνε y ακολουθήσει 
>ίι’ ή ’Αθήνα. Στή Κατοχή δ|Η&£ μέ ιό πληθωρισμό α*. 
πόφαση άτόνισε. STvai καιρός, νομίζουμε κι ανάγκη η α
πόφαση αύτή, γρήγορα, νά έπαναφερθεϊ σ' «φαρμογη είτε 
νά έκδοθεϊ μιά νέα τέτοια, άφοΰ. καί σήμερα τό ίδιο χρέος 
καί οί ίδιοι λόγοι υπάρχουν καί συντρέχουνε. Και γιαυτο 
θερμά συνηγορούμε γιά τήν αποδοχή τής σχετικής αίτησης 
πού κάνανε στό Δήμο οί «Φίλοι τής Τέχνης*.

Α Ν Α Γ Κ Α Ι Α  Δ Η Λ Ω Σ Η
Στό προηγούμενο φύλλο μας, για λόγους καθ’αρά τεχνι

κούς, έγιναν αρκετά τυπογραφικά λάθη· Αισθανόμαστε 
τήν ανάγκη νά διορθώσουμε έδώ τά  σοβαρώτερα. οπως λ.χ. 
ή λεζάντα τής εικόνας τοϋ Σεμερτζιδη στήν έχτη σελίδα
μ α ς , δεξιά όπου σέ-παρένθεση γράφτηκε έπι λέξει : -Ά π
τούς πίνακες πού έξετέθηκαν στο Λονδίνο».Πρώτον η εκθε- 
ση, δέν ειχεν ανοίξει άκόμα, δεύτερον δέν εκτίθεται αύτό 
τό έργο άνάμεσα στά 12 κομμάτια τού Σεμερτζιδη και τρί
τον ή φωτογραφία έμφανίζει ένα κομμάτι (απόσπασμα) απο 
τό έργο τοϋ Σεμερτζιδη, κΓ δχι ολόκληρη τή σύνθεση ο
πως αφήνεται νά νοηθεί. >

Σχετικά, πήραμε τό παρακάτω γράμμα τοΰ συνεργάτη 
μας λ .  Ή λ ία  Ζιώγα πού ευχαρίστως δημοσιεύουμε :
’Αγαπητή «Πορεία», ,

’Επειδή στό σημείωμα μου «η νεοελληνική ζωγραφική^ 
στό Λονδίνο» πού δημοσιεύτησε στό προηγούμενο άρ. 2 
φύλλο σου, έγιναν άρκετά λάθη απ’ τά όποια μερικά αλλοι
ώνουν τά γραφόμενα, κάνε μου τή χάρη καί διόρθωσε τα 
πιό σοβαρά άπ’ αύτά— τούτα δώ : Ιϊρώ τη στήλη, αριστερά, 
στίχοί τρίτος, ή λέξη : μικρά, νά διαβαστεί : μερικά, στί
χος ένατος, ή φράση : μιά γενική καί πλήρη εικόνα ποϋ 
tyivift κτλ. νά διαβαστεί : μιά γενική καί πλήρη εικόνα τού 
τΐ ϊίναι κτλ., στίχος 32 : ή λέξη : ένώ, νά διαβαστεί : fvwKQ, 
ατήλη δεύτερη, δεξιά, στίχος 5, ή έκφροση : τοϋ παρελθον- 
toc αύτοΰ πού ωστόσο ό Κόντογλοκ τό νοιώθει κτλ., ν« 
διαβαστεί : τά ελάχιστα λείψανα τής έποχής αυτής που ω
στόσο ό Κ. τή νοιώθει σά δική του, περισσότερο δηλαδή 
οικεία και φιλική άπό τό σήμερα, Στίχος 16, ή λέξη γραμ
μάτων, νά διαβαστεί : γραψιμάτων. Στήλη τ£τό.ρτη (δευτβρη 
σελίδα) άπό κάτω πρός τά επάνω, στίχος 10, ή λέξη : κο
ρυφή, να διαβαστεί : μορφή. Μ’ εύχαριστί«ς Η. Ζ ι « γ α ς
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