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Ρ Ξ  Φ Υ  Λ Η
Έγινε τόσος λόγος στο «Νουμά » γιά το κοινω - 

νι/.ό ζήτημα καί τότες θεωρίες κουντρίσχνε καί σπι- 
θοβόλησχν πού παράταιρο ίσως να σ/.εκότανε νά 
βγω τώρα και γώ — τόσο άργά κι άπο τόσο μακριά 
— να πώ τη γνώμη μου. Ώ ς τόσο μου φάνηκε πώς 
καί τούτη τή φορά, καθώς καί πάντα στις θεωρη
τικές πολεμικές, ή διχογνωμία αίτι-.λογιέται οχ·. 
τόσο άπο τά πράματα *?, αντίμαχα δόγματα όσο 
άπο την κακή συνεννόηση στούς όρου; κ ’ ε'λλειψη ά 
κριβολογίας στις κεφαλικες έννοιες. N om ina t lc -  
b en t n a tu r is  re  ru m  c o n g ru e ie  είναι λόγος τοϋ 
T h o m as  A q u in a s  κι άπό τή θεολογία μπορεί 
πολύ ωφέλιμα νά κατεβή καί στα κοινωνικά ζητή- 
μ.ατα.

Καί γ ι ’ αΰτό άν καί προσπαθώντας νά ξηγήσω 
ποώτα ά π ’ όλα την άτομική μου γνώμη όμως θά 
κοιτάξω κιόλας νά ξεσκονίσω καί νά ξετινάξω μερι
κά εΐδωλολατρικά ονόματα καί νά ξεστραγγίσω κά- 
πιους όρισμούς. 'Ομολογώ πώς κάμποσο δίσταξα 
προτού αποφασίσω νά καταπιαστώ Οίμα τόσο δύ
σκολο γιατί σέ τέτοια επιστημονικά ζητήματα δέ 
φτάνει μόνο ή φιλοσοφική περιέργεια μά χρειάζεται 
κ ’ ή καλοσύνειδη κ’ έπίμ-ονη μελέτη —πράμα πού δέ 
μ.ού στάθηκε βολετό Ιδώ πέρα κατω στούς όχτους 
τοϋ Ίντού. Ε λπίζω  πάντα όμως πώ:, άν καί λαλη
το ί αλαργινός, δε θα χαθί) δλότελα σ τ ’ απόμακρο 
•η φω\ή μου—όχι πώς θά πώ τίποτε καινούρια πρά
ματα, μά γιατί θαρρώ πώς οί περισσότεροι θά βρού 
νε τις σκόρπιες καί ξεχωριστές ιδέες τους συμαζε- 
μένες σ’ ένα σύστημα καί συγκεντρωμένες κατά τή 
δική μου αντίληψη σέ λογική όμοδεσιά. Κατά βά
θος δλ’ αυτά είναι ζητήματα νεύρων όμως ίσια ίσια 
γ ι ’ αυτό μ ’ αρέσει νά βρίσκω ποιανού νεύρα συντο- 
•νίζουνται μέ τά δικά μου καί ποιανού χοροπηδούνε 
.καί ταντανίζουνται μέ διαφορετικό σκοπό.

Έχουμε πρώτα πρώτα νά ξεχωρίσουμε το θέμα

/  ,  j f  ,

μας σέ δυό—στο γενικό καί στό ειδικό.
Α). Τό γενικό: ποιός είναι ο σκοπός τής κοι

νωνίας;
Δέν είδα πουθενά νά τό πούνε καθαρά όσοι μι

λήσανε πριν άπο μ.ίνχ μά συμπεραίνω πέος εννοούνε 
γιά σκοπό τής κοινωνίας την ευτυχία καί τήν προ
κοπή τών περισσότερων — καί λέω πεοισσότεοων κι όχι 
όλων τών ανθρώπων πού κάνουνε μιά κοινωνία γιατί 
θαρρώ πώς κ ’ οί πιό ίδεολόγοι σοσιαλιστές δέν το 
ελπίζουνε μέ τήν καρδιά τους ότι γίνεται ν’ αλη
θέψουνε τά μακαριστά όνειρα κ ’ οί παραδεισένιες 
ουτοπίες, ότι γίνεται νά λείψη όλω; διόλου ή αρ
ρώστια κ ’ ή κακομοιριά, ή ανισότητα κ ’ ή κακοσύ
νη, το ψέμα κ ’ ή σκλαβοψυχιά

Το δεύτερο σπουδαίο δόγμ-α πού ξεσηκώνω άπό
τά γραφούμ-ενα τού κ. Σκληρού καί μερικών άλλ,ων
r ' * ' \  ̂ « , «'.να*, πως χυτή η προκοπν; της κοινωνίας κατοονοι

νεται μέ τή βοήθεια τού νόμου τού ξεδιαλεγμ.ού 
καί τής ςετυλιξιάς. ίνΓ xaax λο·. ια τή θεωρία που 
ζηγά. τό άνεβασμα τής ζωικής οργάνωσης από τό 
πρωτόπλασμα στόν άνθρωπο τήν εφαρμόζουνε σύψυχη 
καί στήν κοινωνία καί στη φυλή. Τή φυλή δ:ν τηνέ 
μνημ,ονεύουνε όνομαστά μά δέν ςέ.οω αν τήνε σιωπή
σανε γ ιατί δέν τήνε πρόσεξαν ή γιατί νομίζουνε πώς 
όλες οι φυλές είναι ισοδύναμες — άν όχι άπό αιάς 
άρχής μά γιατί όλες όμ-οια μπορούνε (κατά τήν κα
λόκαρδη μά κοντόβλεπη γνώμη μερικώνε) νά τε
λειοποιηθούνε καί ν ’ άνεβούνε καί νά δυναμώσουνε 
φτάνει νά τούς δοθούνε ή κατάλληλη άνατροφή καί 
τ ’ άπαιτούμενα μέσα. Τέτοια τουλάχιστο θαρρώ νά 
είναι ή αντίληψη τού κ. Ζαβιτσιάνου — τού μόνου 
πού άνάφερε τή φυλή σ’ ένα καλογραμένο άρθρο του 
όπου επικρίνει μερικές θεωρίες μου γιά τήν έλληνική 
φυλή καί τούς αριστοκράτες. Όμως έδώ άρκετό είναι 
νά ξεδιακρίνουμε τήν κοινωνία καί τή φυλή καί 
νά τό παραδεχτούμ-ε πώς είναι πραγματικότητες χω
ριστές. Παρά κάτω θά ξετάσουμε τό ζήτημα τής 
φυλής,

’Αναφέραμε τό νόμο τής ξετυλιξιάς. Τυχαίνει ό
μως καί δώ ό,τι ετυχε πολλές φορές στήν ιστορία 
τής φιλοσοφίας καί τής έπιστήμης. Μόλις gjwftij χά- 
ποιος άγνωστος πρωτήτερα νόμος πού νά κυέερν^ί με 
ρικά φυσικά φαινόμενα αμέσως βιαζουντάί οί σοφοί 
νά τον εφαρμόσουνε καί σ ’ άλλες σειρές -φαινόμενα 
δίχως πρώτα νά καλοξετάσουν άν τά π ί^στάτικά 
καί τά ειδικά χαραχτηριστικά τής σει
ράς επιτρέπουν αυτό τό ξάπλωμα τού ν^Β^βΕσ^ιΓ: 
λοκληρωτικά κι άπόλυτα. Σ’ αΰτό φταίειΤί^βΡντικά 
τ ’ ανθρώπινο μυαλό —καί μάλιστα τό ψευτοκλασσι- 
κό — πού προσπαθεί πάντα ν ’ άποφύγν) κάθε κούρα
ση καί πού γ ι’ αΰτο προτιμά τις άπλόγραμμε; λο

γικές καί τά συμμετρικά δόγμ.ατκ καί κάθε αλή
θεια πού τού φαίνεται άξια νά γίνη γενικός τύπος 
και νά κυριαρχήσγ, καί κεΐ άκόμχ πού τό μάτι τού 
ερευνητή δεν άγνάντεψε καμιά θεμελιωμένη γνώση.
Δέ λέω πώς δέν πρέπει νά γίνεται αυτό, μά λέω 
πώς σπρώχνει τήν επιστήμη σέ προδικαστικές άπό- 
φασες καί συχνά γίνεται ή αίτια νά ριζωθούνε στρε- 
βλωτικές πρόληψες. *11 μονοκοιεατη αΰτή εφαρμογή 
κάποιου φυσικού νόμου άπό μιά επιστήμη σέ άλλη 
— δηλαδή άπό μιάν αράδα γεγονότα σ’ άλλη ξένη 
αράδα — γίνεται πολύ συχνά άπό τις φυσικές επι
στήμες στήν ηθική, στήν ψυχολογία καί στήν κοι- 
νωνιολογία, καί θά τήν ονόμαζα φυσιολατρική ψευ- 
ταπάτη. Κάτι τέτοιο μού φαίνεται πώς λαχαίνει 
καί μέ το νόμο τής ξετυλιξιάς : ή επιστήμη τό θεω
ρεί αποδειγμένο πιά πώς στή ζωη νικούνε οί πιό 
δυνατοί κ ’ οί πιό κατάλληλοι και πως οί φύτρες καί 
τά ειδη ετσι άσύνειδα κ ’ επίμονα τελειοποιούνται.^^ 
όλοένά. Αΰτήνε τή νομοθεσία τήνε κουύαλήσαν5^ΐ';ίί*  
στήν ανθρώπινη φυλή. Μ’ κλίνοντας κατά μέρος τό 
ζήτημα άν καθε ξετυλιξιά είναι καί καλητερεψη ε- 'ίΓ7 
χουμ,ε νά παρατηρήσουμε :

α ') ίσια ίσια δέν είναι οί πιό δυνατοί που
κάνουνε τό σόι τής φυλής. Οί πιά δυνατοί άπό φυ
σικό τους είναι πάντα καί πολεμικοί κ ’ ή άρπαχτι- 
κή τους ιδιοσυγκρασία τού; ρίχνει σέ κίντυνους καί 
τούς κά+άστρέφει πολύ πιό γλήγορα άπό τ ’ άλλα 
μέλη μι$( φυλής — καί στά ζώα τά συναγελαστικά 
καί στούς ανθρώπους— πού δέν είναι στόν ίδιο βαθ
μό γενναιόκαρδα. ’Ακολουθεί λοιπόν ότι τά παιδιά 
τών παλληκαριών είναι λιγοστά ενώ οί συντηρητικοί 
βρίσκουν ευκαιρία μέ τήν προστασία τού ήρωϊσμοΰ 
τώ δυνατώνε νά πολλαπλασιάζουνε τό σόι τους. Κ’ 
έτσι άν καί άληθεύτ, ό νόμος πω; ώς σύνολο ξεειδι- 
κεύεται ό οργανισμός τώ φυλώνε όμω; δέν πρέπει νά 
ξεχνούμε πώς ή καλητέρεψη γίνεται μέ μέσους ο 
ρούς κι όχι μ.έ τήν άμεση κι άτόλυτη ΰπερνίκηση 
τού μικρού αριθμού τώ δυνατώνε.

€') ΙΙώς & περιορισμός αύτό; τού νόμου τής ξε- 
τυλιξιας γίνεται πολύ πιό ενεργητικός γιά τ ’ άτομα
χα1. τή φυλή oso πιό κ&ινων.κά φάνερώνουνται καί
μάλιστα στις αψηλέ; καί μεγάλες ανθρώπινες κοινω
νίες καταντά ό νόμος τής ξεχωρισιάς νά δουλεύη μέ 
δυσκολία — άν όχι καί νά σταματά όλω; διόλου κά
ποτε. Ό λόγος είναι φανεοός : οσο οί ανθρώπινες 
κοινωνίες είναι νομαδικές, πρωτόγονες καί πολεμ.ικές 

άτομο έχει άκόμα υπέροχη σημασία κι b νόμ.ος έ · 
νεργεΐ μέ τόν ίδιο περίπου τρόπο καθώς καί στά 
ζώα. Έ τσι γεννηθήκανε οί μεγάλες άριστροκρατίκές 
φυλές—οί φυλές τής δύναμης. Σάν 0μ*ς μέ τήν κα
τάχτηση καί τό κούρσα θεμελιωθήκανε στέρεες καί
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πολύεθνες κοινωνίες οί δυνατοί χάσανε μέ τον καιρό 
την υπεροχή τους ή θέληση του νικημένου όχλου 
— δηλαδή του μέσου κα'ι κάποτε του κατώτατου ό
ρου— ήρθε στην κυριαρχία. Κι αυτό επειδή άπό τη 
μιά μεριά οί δυνατοί χαλάσανε τό αίμα τους ξε
χνώντας την ηρωική τους περηφάνεια και την αρι
στοκρατική τους άποστολη στην άγκαλιά της μαυ
ρομάτας σκλάβας, κι άπό την άλλη γιατί πολύ πιο 
φτηνά μπορεί νά ζήση ό φτωχό; λαός κι δλως Χιό
λου ασυλλόγιστα κάνει παιδιά άδιαφορώντας ί  θά 
μπόρεση καί πώς θά τά θρέψη. Έ τσι φανερώνεται τό 
δημοκρατικό κατακάθισμα που κ^χι^ε στη Φοινίκη 
κ ’ έπειτα μόλεψε την 'Ελλάδα και σάπισε τη Ρώ
μη καί πού αιώνες υστέρα βούλιαξε τη Γαλλία του 
79 καί πού σιγά σιγά τώρα κουφαλιάζει τον ευρω
παϊκό πολιτισμό.

Οί περισσότεροι ξηγοϋνε τις κοινωνικές αυτές αλ
λαγές κι άνατροπές μέ την πρόοδο καί μεταβολή 
των οικονομικών όρων. ΙΙαράςενο μου φαίνεται ώς 
τόσο.νά προσωποποιοϋνται οί οικονομικές άνάγκες σέ 
αύτότελες κατηγορηματικές αιτίες. Γιά8ν’ αλλάξου
νε τά οικονομικά συστήματα πρέπει πρώτα ν ’ αλ
λάξουνε οί άνθρωποι. Αυτό δέν μπορώ νά το φαν
ταστώ άλλιώτικα. Και γΓ αυτό νομίζω πώς άμα 
ξετάζει κανείς κοινωνικά ζητήματα πρέπει νά ξεκα
θαρίση τί λογης άνθρωποι ζοΰνε σέ κάθε μιά κοι
νωνία, ποιά είναι ή καταγωγή τους, ποιά ή άνα- 
λογία τώ διαφορετικώ φυλώνε πού κλείνει μέσα 
του τό έθνος, καί ποιά είναι ή κυβερνήτρα φυλή — 
άν ύπάρχη άκόμα. Φυσικά καί νά μπορούσε πάντα 
κανείς νά βρή τήν ιστορική άλήθεια στά φυλετικά 
προβλήματα πάλι θά μένανε μερικές άπορίες καί δυ- 
σκολοξήγητα φαινόμενα. Είναι γνωστό πιά σήμερα 
καί πώς οί φυσικοί νόμοι άκόμα — αυτούς πού τούς 
νομίζαμε άλάθευτους δέ μάς δίνουνε τά ίδια άπο- 

'Τ#\ί®ματα σάν τούς εφαρμόζουμε σέ μεγάλες καί σ ’
::)Μί§^στες ποσότητες. Μ’ άλλα λόγια πώς δέν είναι 
πάντα σωστοί. Δέ θά είτανε ν’ άπορήση λοιπόν κα- 

^ ί ϊ  άν ή εθνολογία δέν τό κατορθώση νά λύση όλα 
τά φυλετικά αινίγματα καί νά θεμελιώση άρχές ά- 
παράβατες. Σ’ αύτήνα τήν επιστήμη, καθώς καί σέ 
κάθε άλλη. καλό νά θυμούμαστε πάντα πώς οί νό
μοι περισ'.μώνουνε τήν άλήθεια μόνο. Μ’ άφοϋ έτσι 
©υλαχτούμε άπό καθε δογματική βεβαιότητα δέν 
ταιριάζει νά κοντοσταθοϋμε καί νά φοβηθούμε τήν 
έρευνα. Πρέπει νά γυρεύουμ.ε. Καί είμαι τής γνώ 
μης πώς άμα φιλοσοφούμε γιά κοινωνίες καί οΐκο-

ΑΗΜ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

νομικές μετατροπές απαραίτητο είναι ν ’ αρχίζουμε 
τή μελέτη μας άπό τήν άξία καί τήν άρχιτεχτονι- 
κή τής φυλής, άπό τό θεμέλιο τ ’ οργανικό.

Τό ρώτημα γιατί νά είναι άνισες οί φυλές άνοί 
γει πολύπλοκες εικασίες. Καί φοβούμαι πώς θά πέ 
φταμε σέ θεωρητικές κακοτοπιές μέ τό νά πασκίζα
με τώρα εδώ νά μάθουμε άν ή άνθρώπινη φυλή άπό 
μιάς άρχής είτανε μιά κ ’ έπειτα χωρίστηκε ή άν εί
τανε πάντα πολλές φυλές κι άνισόμετρες. Γιά όσους 
όμως νομίζουνε φανερό αξίωμα πώς τ* άτομα είναι 
άνισ* μεταξύ τους δέν είναι θαρρώ δύσκολο νά γίνη 
παραδεχτό πώς κ ’ οί φυλές διαφέρουνε στήν άξία 
τους καί πώς κληρονομούνε τις  ξεχωριστές τους ιδιό
τητες στούς άπογόνους των. Τό μόνο πού θά παρα
τηρήσω είναι ότι τό κλίμα κ ’ ή γεωγραφική περι- 
κυκλωσιά δέ φτάνουνε γιά νά ξηγήσουνε μόνα τους 
τις φυλετικές άνομοιότητες — τουλάχιστο σέ χρονικές 
περίοδες πού νά μήν ξεπερνούνε τά σύνορα τής 'Ι
στορίας. Άρκεϊ μόνο ν ’ αναφέρω τού; Έλληνες καί 
τούς Άραβες* δοξάσανε τήν ’Αθήνα καί τή Συρα
κούσα, τήν Τολέδα καί τό Βαγδάτι, μά αιώνες πε 
ράσανε δίχως νά ξαναφανερωθούνε στις όνομαστές 
χώρες πού νά τούς άξιζαν. Τά βουνά τής ’Αττικής 
κ ’ οί βράχοι τού Δελφικού μαντείου δέν άλλαξαν 
όμως ήρώους φιδογέννητους καί τεχνίτες μαρμαρο
πλάστες κι ’Αναξαγόρες καί Σοφοκλήδες δέν ξανα
γέννησε τό στεγνόλαφρο χώμα. Σίγουρα πρέπει νά 
φταίγανε οί άνθρωποι.

Οί άνθρωποι φταίγανε γ ιατί ανακατευτήκανε μέ 
χειρότερους. Τό ανακάτεμα αυτό άρχίνησε σέ προϊ
στορικά χρόνια μέ τις εισβολές τών άσπρωνε Χαμι
τών* στήν ’Ασσυρία, μέ τό κατέβασμα τών Άρίωνε 
στο Πενταπόταμο, μέ τό ξεχείλισμα τδν Ελλήνων 
πρός τήν άσπρη θάλασσα. Ή  Μακεδονική κυριαρ
χία κ ’ ή Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία εύκολύνανε τό ά- 
νακάτεμα όλωνε τώ φυλώνε. Καί φυσικά καθώς οί 
αδύνατες καί ταπώνες καί σάπιες είτανε κ ’ οί πο- 
λυπληθότερες κ’ οί γον.μώτερες, δ ξεπεσμός τής ζων- 
τάνοσύνη; καί τής άνθρώπινης αξιοπρέπειας ξεπέρα- 
σε στή Ρώμη καί τής Άσίας τά φημισμένα παρα
δείγματα. Ένας Σύλλας, μεγαλοφάνταστος ήρωας, 
δοκίμασε νά σώση τον άρχαΐο κόσμο πού καγκραίνια- 
ζε· κ ’ εκοψε αλύπητα, σκότωσε μέ λυρισμό κ ’ επι
στήμη. Μά είχε νά παραιτήση τό έργο του· όσο ά- 
πέραντες, όσο επικές καί νά τις έκανε τις προγραφές 
του είτανε πιά πολύ άργά γιά νά πετύχη τό χει- 
ρούργημα.

Οί Γερμανοί ξανάφεραν καινούριο καθάριο αίμα. 
καί μ ’ αύτο ξανάνιωσε ή Ευρώπη. Κ’ έτσι φούντω
σε ή αναγέννηση τ ή ; ’Ιταλίας καί μεσουράνισε ή 
μεγάλη γαλλική αριστοκρατία τού 17ου αιώνα και 
χτίστηκε ή κυματοκρατόρισσα δόξα τής ’Αγγλίας. 
Μά τ ’ άνακάτωμα ματάρχισε πάλι καί οι σημιτι- 
σμένοι Νότιοι -οί άπόγονοι τής Ρώμης και τού Βυ
ζάντιου- χαλούνε καί προστυχαίνουν όλοένα τη φυ
λή πού τήν έφεραν οί μύθοι άπό τήν asagan l. Καί 
μέ χάλασμα δέν έννοώ πώς χειροτερεύει ή καλλιτε
χνική αξιοσύνη κ ’ ή οικονομική οργάνωση καί τής 
επιστήμης ή φιλόλο γη περιέργεια. Έννοώ το χάσιμο 
τής μεγαλόφρονης αξιοπρέπειας καί τού ατομικού 
σεβασμού, τό νερούλιασμα του χαραχτήρα, τον άνο
στο κοσμοπολιτισμό, τή γυναικούλικη φιλανθρωπία, 
τή σαχλή στοργή πρός τούς μικρούς καί τού; γε
λοίους, τήν ηθική άσυναρτησία, τήν έλλειψη κάθε 
πειθαρχικού νόμ-ου κ ’ εθνικής συνείδησης. Καί σ ’ αυ
τό διαφέρει ό αριστοκράτης Άριος άπό το νοθεμενο 
πληβείο — π/υ: ό πρώτος είναι σκληρός μέ τέν εαυ
τό του γ ιατί πάντα φιλοδοξεί νά γίνεται πιο δυνα
τός καί πιό μεγάλος ένφ στοϋ δεύτερου τήν καρδιά 
φωλεύει μοναχή ή ταπεινή επιθυμία τής καλοζωΐας 
τής παρασιτιν.ής ειρήνης, τής μικρής ευτυχίας, τής 
ηδονικής τεχνολατρείας. ,

Ό μέσος όρος στήν εΰρώπη σήμερα είναι ανώτε
ρος άπό τό ρωμαϊκό κι άπό τόν κινέζικο κι άπό τον 
ίντιάνικο. Μά είναι μέσος όρος που κατακαθίζει καί 
πάει όσο κάλητερεύουν οί συγκοινωνίες καί δυναμώ
νουν οί λαϊκές τάξε;. Κ ’ είναι νά σαστιζη κανείς 
μέ τήν τρομαχτική σπατάλη άπό ευγενικό αίμ.α που 
χάθηκε καί θόλωσε γιά νά σηκωθή λιγ'άκι ή φυλετι
κή άξία τών πληθυσμών πού αποσώθηκαν άπό τόν 
άρχαΐο πολιτισμό. Καί δέ, φαίνεται καθόλου απίθανο 
π<ύς ό μέσος ορος θά κατεβή άκόμα πιό χαμηλά σά 
γίνγ, ό παγκόσμιος μέσος όρος καί κοπανιστούνε μέσα 
στό ίδιο κοινωνικό γουδί κ ’ οί κίτρινοι κ ’ οί μαύροι 
κι όλα τά φυλετικά σμιγάδια τής οικουμένης.

Πολλοί νομίζουνε πώς μέ τήν άναθροφή όλα 
διορθώνουνται, πως άτομο κατώτερης φυλή: μποοεϊ
ν ανεοη στο:ο επίπεδο πού ©τά©τασκνε οι ανωτεοεε αιάςI 1 * 1
καί του όοθή ό κατάλληλο; δάσκαλο:. Αέ υιού οαί- 
νεται νά είναι δικιολογημένη μιά τέτοια θεωοία.Οί 
φυλετικές διαφορές εϊνε οργανικές καί δέ νομίζω πω; 
καμιά; λογής άναθροφή μπορεί ν ’ άλλαξη τήν άρ- 
χιτεχτονική τον μυαλού—δηλαδή τή; θέλησης, τής 
ανάληψη;, τή ; λογικής.Μπορεί ¿κατώτερος νά μαθη

0 1  Α Λ Υ Σ Ι Δ Ε Σ "
Αράμα με τρία μ έρη .

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (φαίνεται στην πλαγιανη πόρτα). 
Έ λα , ίτοιμα, μητέρα \....(Μπαίνοντας και βλέποντας 
τό Σ τραηό). Καλησπέρα σας, κ. Στρωτέ !...

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (χαμογελώντας). Καλησπέρα, 
Άστρούλα !

Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΙΝΑ. Έτσι ξερά ξερά, παιδί μου; 
Δέ συχαίρεσαι τον κ. Στρωτό γιά τήν έπιτυχία του;

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (>·’νχρά). Ά ,  ναί. Νά μέ συμ- 
παθάτε.,.Εϊμουν άφαιρεμένη. Σάς συχαίρω.

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ ( ξακολονϋώντας νά χαμογελάει). 
Μέ τήν καρδιά σου:

* )  Κ ο ί τ α ξ ε  φ ύ λ / ,ο  2 7 4 ,  2 7 5  , 2 1 6 1 2 7 7  κ α ' ι  2 7 8 .

Η ΑΣΤΡΟΙΛΑ (ατόν ίδ ιο τόνο). Δέν πιστεύω 
αύτό νάχει καμιά σημασία...

Η ΣΤΡΑΤΓΔΑΙΝΑ. Αϊ, δέν κοπιάζετε νά μάς 
συντροφέψετε στο φαί; Φτωχικάτα, μά λόγου σας δέν 
είστε ξένος....

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Εύκαριστώ. κυρά Στρατίδαινα.
Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΙΝΑ. Αι, μά έχετε δίκιο Βου

λευτής τώρα.,.ΙΙοΰ μάς καταδεχόσαστε ;
Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Δέν είν’ αύτό Τσίμπησα κάτι

νωρίς...θά καθίσου όώ. Είναι νάρθεΐ κι ό κ. Καλό
καρδος μέ τήν κυρία του...

Ο ΣΤΡΑΊΊΔΗΣ. Μά μοναχός σου θά καθίσεις ; 
Δεν ταιριάζει...Κ’ εχω μιά πείνα !...

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Του κρατάω εγώ συντροφιά τού 
κ. Στρωτού...’Α θέλει, έννοεϊτχι.

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ ( γελαστά). ΙΙώς δέ θέλω!...Μά δέ 
θά φ ά ς ;

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Τρώω κι άργότερα...
Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΙΝΑ. Καλά....Σού φυλάω τό μερ

τικό σου....
Ο ΣΤΡΑΙΙΔΗΣ. Τρως ύστερα, πού θάρθεΐ κι ό 

Ιϊωστής, μαζί του.
Η ΑΣΙΡ01ΑΑ. Α οεν ερθει πάλι ιιεθησμένοο...
Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΙΝΑ. Ό χι ο ί  !....Κάθε μέρα δέν

έχουμε εκλογές.ΆΓέματα. κ. Δήμο ;
Ο ΣΤΡΩΊΊ >Σ. Λύτό μάς έλειπε...
Ο Σ I ΡΑ I ΙΔΗΣ (ετοιμάζεται νά φύγει). Νά μΐ 

συμπαθάς λοιπό μιά στιγυή...
Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Λεύτεοα.
Η ΣΤΡΑΤΙ ΔΑ ΙΝΆ. Οά κρυώσει κ ’ ή σούπα
Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Καλή σαε όοεςη.

( Ό  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  Ι Ι Σ  κ  ,) Σ Τ Ρ Α Τ ΙΔ Α ΙΝ Α  φ ε ύ γ ο υ ν
Η Α _ I I (Π ΛΑ (πάει και καίλεται σ ιμά στο τρε 

πέζι, παίρνει το βιβλίο, το ανοίγει καί σιγοδιοβάζι 
Σ άλ,ενε ό  Α εόιταρδος  
//ές· στό σ ιδ ερ όφ ραχ το  νΑ ονβ·.....

Ο ΣΙ ΡΩ ΙΟΣ ( ς απλωμένος σε πολ.τρόνα). Ν 
σου πώ, Άστρούλα, κάτι περίεργο πού μου συνέβη* 
το δειλινό...

Η ΑΣΤΡΟΊ ΛΑ (αδιάφορα). Νά μου πείτε....
Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Έψαχνα τά συρτάρια μου νά βρ 

κάπιο χαρτί πού μου χρειαζότανε κι άν τό φαντ: 
στεις τί βρήκα μέσα...Έλα, τό φαντάζεσαι:...

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (ακνμένη στο βιβλίο της). II: 
νάν τό φανταστώ ;■

Ο ΣΊΡΩ10Σ (βγάζει το πορτοφόλ.ι τον άπο τι 
τσέπη, ψάχνει κα ι βρίσκει εν α κι,ρτποστάλι). Νά, τή 
Υ,χρχχ [ίΖΊζτείΛεζ τιραζεροι "ήν Κέρκυς:
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και νά μάθη χαλά τά μαθήματα τού άνωτέρου· 
μ ’ αυτό δεν είναι το ζήτημα· κείνο πού χρειάζετα1 
είνα1. νά μπορεί χι αυτός νά βρίσκη χαί νά συλ
λογίζεται καί νά θελη σάν τον άνώτερο. Κι αύτό 
δεν ξέρω νά έγινε πουθενά. Καί δε μιλώ έτσι άπό 

'θεωρητική προκατάληψη. Ά λλοτε είχα ίσια ίσια 
την αντίθετη γνώμη μά ή .ζωή μ’ έπεισε πώς ή 
αλήθεια είναι σκληρή καί καταδικάζει τόν κατώ 
τερο νά ζή στο επίπεδο δπου μόνο; του κατόρ
θωσε νά φτάση καί νά μην μ.πορή νά βγη ποτέ του 
άπο κεί. "Αν μπορούσε θά έβγαινε και ποοτοϋ πα- 
οουσιαστη ό πλαϊνός του νά τόνε βσηθήση. ’Ακούσα
με, είναι αλήθεια, πολλά γιά τούς Γιαπωνέζους 
καί τη θαμπωτική τους πρόοδο. Μά θαρρώ πώς 
είναι λόγια βιαστικά. Οί Γιαπωνέζοι πήρανε άπο 
τήν Ευρώπη έτοιμα συστήματα, έτοιμες μηχανές, 
έτοιμες γνώσες καί τίς εφαρμόσανε μέ μοναδική έπι 
(/.έλεια. Όαως νά δούαε άν θά 3οο0νε καί εκείνοιΑ I * ι Γ\
τίποτε καινούριο ή άν πάλι θ ’ αναγκαστούνε άργά- 
τερα νά δανειστούνε από τούς άσπρους. Κ ’ έπειτα 
νά μην ξεχνούμε πώς ά μάς φαίνεται τώρα πώς μι
κραίνει ή άπόσταση πού μάς χωρίζει, αύτό δέ ση
μαίνει τόσο πώς κείνοι πλησιάσανε προς εμάς οσο 
πώς εμείς ξεπέσαμε προς εκείνους.

Άπο δώ μπορούμε νά γυρίσουμε στό άοχικό 
μας ρώτημα -ποιός 6 σκοπος τής κοινωνίας. Ά ν  εί
ναι καθώς πιστεύουνε, ή εύτυχία των πολλών, τότε 
κανένα παράπονο δέν τολμούμε νά έχουμε γιά τήν 
ιστορία καί δ μέσος όρος τής καθολικής μετριότητας 
μάς άναγαλιάζει τήν ψυχή. Ά ν όμως συλλογι - 
στούμε πώς πιο λογικό καί πιο γενναίο καί πιο 
σύφωνο μέ τήν έννοιχ τού νόμου τής ξετυλιξιάς 
είναι νά καλητερέψουμε καί νά δυναμώσουμε καί νά 
ζωντανέψουμε τή φυλή - όχι σέ ποσότητα μά σέ ποι
ότητα τότε νομίζω θά γνωρίσουμε κάποια λύπη 
παραξενη άν όχι καί άγανάχτηση κι άποστρορή. 
Τότε θά δούμε σέ τ ί βάραθρο μάς οδηγούνε ό χρι
στιανισμός -ή πρώτη μεγάλη άμχρτία τού κόσμου 
οί γαλλικές ιδέες τή ; λευτεριάς καί τής υποκριτι
κής δικιοσύνης, κ ’ οί σοσιαλιστικές ψυχοπονιές κ ’οί 
λιγομάρες τής καλοσύνης καί τής άγάπης. Καί δέν 
εννοώ πώς ή άγάπη αναγκαστικά προξινεΐ κακό, 
μά λέω πιυς μάς μαθαίνουνε σήμεοα ν ’ άγαπούμε 
πράματα ταπεινά καί πώς γιά ν κ  μάς γελάσουνε 
μάς θαμπώνουνε τά μάτια μέ τ ’ όνομα τής αγάπης. 
Ή έννοια τής αληθινής άγάπης ταυτίζεται μέ τό 
μεγάλο εγωισμό.

πού πήγες γιά λίγε; βδομάδες μέ τή μητέρα σου.... 
Τή θυμάσαι τήν κάρτα ;

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ ( ψ νχρά ί. Ποιά κάρτα: Σά; έστει
λα καμιά κάρτα ;

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (κρατώντας την κάρτα, παγαίνει 
σ ιμ ά  στη λάμπα καί διαβάζει :) «Σαβατόόραδο, 11 ή 
ώρα. Μονάχη γέρνω στό ανοιχτό παραθυράκι μου· τό 
φεγγαράκι μου φέγγει γιά λυχνάρι καί παίρνω τό 
μολύβι νά σου γράψω δυο λόγια, καλέ μου φίλε. 
Κοιτάζο» τόν ούρανό καί σάν αστεράκια άνατέλνουνε 
στήν ψυχή μου τά λόγια από τό λουλουδένιο γράμ
μα σου. Σέ μιαν αχτίδα του φεγγαριού εμπιστεύου- 
μαι το χαιρετισμό μου. Καληνύχτα, φίλε μου». 
( Βγάζει τό πορτοφόλι τον, τοποθετεί μέσα την κάρτα 
κα ί τό ξαναβάζει στην ταέπη τον ). Τά θυμάσαι αύτά 
τά χρυσόλογα ;

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (σκεφτικά). Μέ μολύόι γραμέ
να...Καί δέ σβυστήκανε...

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. ΕΤταν άπάντηση σέ κάπιο γράμ
μα μου...θυμάσαι τί σούγραφα ;...Ε?χ’ άρχινήσει τότε 
μιά πολιτική μελέτη μου καί σούγραφα πώς ή θύ
μησή σου μέ βοηθάει στη δαυλιά...Πώς τό έργο μαζί
τό γράφουμε "Οπως ο Αόεμπορ μέ τήν κ. Έλβο-
τεδ.,.Καί σου θύμιζα τήν Έ ντα Γκάμπλερ.,,.Καί σύ

Μέ δυό λόγια θά πούμε τόν κίντυνο -ή κοινωνία 
θά σκοτώση τή φυλή.Γιά νά σωθή ή φυλή χρειάζε
τα ι ένα; Σύλλα; παντοκράτορας, ένας Σύλλας πού 
θά ξαφάνιζε όλάκερα έθνη. Μάς λένε πώς ό Σύλλας 
αυτός θά είναι ίσως ή επιστήμη. "Ισως όμ,ως.

Β ') . ’Ερχόμαστε τώρα στό ειδικό -στην Ε λ 
λάδα. Ή Ρωμιοσύνη δίχως άλλο είναι το χειρότερο 
φυλετικό ανακάτεμα πού γίνηκε ποτές στήν Ευρώπη 
ίσως καί στον κόσμο. Δέν υπάρχει φυλή τής- Άσίας 
τής Ευρώπη; ή τής βόρειας ’Αφρικής πού νά μην 
έσταζε μέσα της. Καί γ ι ’ αύτό παραδέρνει τόσους 
αιώνες τώρα.

Φυσικά δέν είναι ν ’ άπορήση κανείς γιατί νά 
φανερώθηκε τέτοια χιλιόδιπλη ανακατωσούρα στήν 
έλληνική χερσόνησο. Ί Ι γεωγραφική θέση τό απα ι
τεί. Ή  ’Αθήνα καί περισσότερο ή Πόλη στέκουνε σά 
γιοφύρια άπό τήν ’Ασία στήν Ευρώπη, άπό τίς Νορ- 
μανικές χώρες στό Νείλο. Καί γ ι ’ αύτό εισβολές 
καί πειρατικές επιδρομές ποτέ δέν πάψανε. Κ’ ή 
«κάθοδος τών 'έΐρακλειδών» κι αυτή μίαν εισβολή. 
Γιά μια στιγμή τό αιμα τού Δευκαλίωνα στάθηκε 
κυρίαρχο· καί τότε φώναζε ή ’Ελλάδα, τ ’ αξέχα
στο θέμα. Μά οί ντόπιοι νικημένοι κ ’ οί άρίφνητοι 
σκλάβοι γλήγορα ρίξανε τό μέσο τόν όρο. Κάποτε 
καί πότε χυνότανε μ-έσα στόν οργανισμό τής Ρ ω 
μιοσύνης κανένα ποτάμι αίμα καθάριο. Αύτό -μα,ζ'· 
μέ κάτι άλλες αιτίες πού δέ θά ξετάσουμε τώρχ- 
έκανε τή ζωή τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οί 
σταυροφόροι θά σώζανε  ̂ ίσως τόν Ελληνισμό ά δέν 
είχε ξαναπέσει τό Βυζάντιο στά χέρια τών Παλαι- 
ολόγων. Τό γερμανικό αιμα θά είχε μέ τόν καιρό 
γυρίσει ρωμαίικο καί θά γινότανε τό προζύμι τής 
αναγέννησης. Μά δέν είτανε αρκετό. Καμιά κατά ■ 
χτηση τού βοριά δέ βρέθηκε αρκετά δυνατή γιά νά 
στερεώσγ, μιά κυβεονήτρα φυλή. Θυμίζω καί τούς 
Φράγκου; τού Χλουμουτσιού καί τής Κύπρος. Τούς 
σάρωσε ό Τούρκος -δηλαδή μιά καινούρια μορφή τής 
Ρωμιοσύνης, πιό σημιτισμένης καί πιό ανοργάνωτης 
μά πιό φανατικής

Όμως ύπάρχει μιά φυλή συγγενική μας ή άρ ■ 
χαία Ιλλυρική- πού αυτή δέν άνακατέφτηκε όσο 
καί μεϊς καί πού ένα κλαδί της έγινε Ρωμαίϊκο. Άπό 
τή φυλή αυτή ξαναβλάστησε ή αντροσύνη τής Ε λ
λάδας νια τί άρβανίτες είταν οί Σπετσιώτες κ ’ οί 
'Τδραΐοι κ ’ οί Σουλιώτες κ’ οί μεγάλοι κλέφτες- 
γ ιχτί άρβανίτες κάνανε τήν επανάσταση καί θεμε
λιώσανε τό λεύτερο βασίλειο. Κι όμως σήμερα δέ

μού απάντησε; μέ τήν κάρτα αύτή. Καρτερούσα δεύ
τερο γράμμα σου, τό καρτερούσα μερανύχτα, τόνει- 
ρευόμουνα τό δεύτερο τό γράμμα σου. θαρρούσα κιό- 
λα ; πώ ; διάβαζα τά δσα θά μούγραφε;. μά εσύ δέ 
μούστειλε; δεύτερο γράμμα, δέ μού ξανάγραψες όσον 
καιρό έμεινε; στού; Κορφού; Γιατί δέ μούγραψε; :

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (ηανγα  μά  ρρετά). Γιατί φο
βόμουνα πώ ; θάφανέρω/α δ,τι δέν έπρεπε νά φανε
ρώσω, ό,τι δέ μού είτανε συχωρεμένο νά φανερώσω 
ποτέ....

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Καί τό έργο μου κείνο σταμάτη
σε άπό τότε στη μέση. Ή κ. Έλβοτεδ δέ μέ βοη
θούσε, οέ μέ θυμότανε πιά...Κι όταν ςαναγύρισε; έοώ 
μού φερνόσουνα σά νά ςέχασε; την κάρτα...

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (ατόν ίδ ιο τόνο). Έπρεπε νά 
τήν ςεχάσω καί τήν ξέχασα...

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Έ χ ει; κάτι άπό τήν άγρια περη- 
φάνεια κι άπό τήν ασύγκριτη ομορφιά τη ; Έ ντα ;
Γκάμπλερ στην ψυχή σου Κι όμως, Άστρούλα.....
( Παγαίνει σ ιμά της κι απλώνει νάν της χαδέηιει τά 
μαλλιά)

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (τραβιέται). Παρακαλώ...
Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (χαμογελώντας). Γιατί έτσι, Ά 

στρούλα ;

μάς κυβερνούνε πια. Φταίνε σ ’ αύτό πολλά. Οί Ά ρ
βανίτες είναι βουνήσιος λαός καί δέν τού είτανε τό
σο εύκολο ν’ άφίση γιά μιάς τό καρυοφύλλι του κλέ
φτη γιά τήν πέννα τού καλαμαρά. Τό κοινοβουλευ
τικό πολίτεμα έγινε σωστή σφηγκοφωλιά γιά τού; 
φωνακλάδες τούς Γραικύλ' υς -τούς αιώνιους Σιμη- 
τάκους- κι άφού ταμπουρωθήκανε μέσα στή μάντρα 
τής Βουλής φροντίσανε κιόλας νά ξακολουθήσγ, στά 
σκολειά ό κακός βυζαντισμός κ ’ ή σχολαστική γλώσ
σα κ ’ ή φουσκόμαθη ψευτιά. Μειναν έτσι δίχως 
μόρφωση κείνα ίσια ίσια τά στοιχεία πού μπορούσανε 
νά σταθούνε ή δύναμη τού τόπου- κι άν άκόμα με
ρικές Άρβανίτικες ή Ρουμελιώτικες οικογένειες κα
τορθώσανε ν ’ άναδειχτούνε, όμως δέν ξεχωρίσανε άπό 
τά Ρωμαίϊκα συστήματα γιατί μή έχοντας όργανω- 
μ-ένη τάξη καμιά νά βασιστούνε αναγκαστήκανε νά 
χωθούνε κι αύτές μέσα στό βούρκο τόν Έλλαδικό. 
Τό μ,εγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι καί δώ πώς 
ν ’ άνεβή ό μέσο; όρος τής φυλής. Ό χι μόνο στή 
μικρή τήν Ελλάδα μέσα μ.ά σ ’ όλάκερη τή Ρωμιο
σύνη. Έδώ ίσως νά μού παρατηρηθή πώς οί Ρω
μιοί δέν είναι όμοιοι παντού, πώς άλλού έχουνε 
μέσα του; περισσότερο Σλαβικό αίμα, άλλού φράγ- 
κικο, άλλού αρμένικο, πώς τό κλίμα κ ’ ή γεωγρα
φία κ ’ οί πολιτικοί όροι τούς κάνουνε νά είναι δια
φορετικοί στήν ’Αθήνα ή στήν Κρήτη ή στά Γιαν 
νινα. Κατά τή γνώμη μου όμως οί φυλετικές διαφο
ρές δέν είναι καί τόσο σημαντικές κι αύτό είναι ίσια 
ίσια ή σπουδαιότερη αιτία τής αναρχίας καί τού 
ανοργάνωτου τής εθνικής συνείδησης* οί φυλετικές 
διαφορές είναι άρκετές τώρα γιά νά ξεχωρίζουνε τους 
Ρωμιούς καί νά προκαλοϋνε τοος τοπικούς έγωϊσμοος 
καί τήν έλλειψη πίστης, δέν είναι όμως άρκετά με
γάλες γιά νά μπορέσγι ένα μέρος τού έθνους νά κυ
ριάρχηση καί νά κυβερνά,οη καί νά συγκέντρωση τον 
εθνισμό μέσα του. Μά γενικά μπορούσε νά πή κανείς 
ότι πρός τά βόρια τής Μακεδονίας καί στά μέσα τού 
Μωριά ή Ρωμιοσύνη βάφηκε μέ περισσότερο σλαβι
κό αίμα, στή Ρούμελη καί στήν Α ττική  μ ’ άρβα- 
νίτικο, στήν ’Ανατολή καί στά δωδεκάνησα με 
φρχγκολεβαντίνικο στήν Κρήτη καί στά εφτάνησα 
μ.’ άράπικο καί βενετσιάνικο. Νά μήν ξεχνούμε ώς 
τόσο πώς ή πολυκαιρινή άνακατεψιά έχει μπερδεψει 
τόσο άξεδιάλυτα τ ί;  φυλές που καί τ ’ άχνάρια που 
άφίσανε πίσω τους οί τελευταίοι καταχτηταδες λίγη 
πιά έχουνε σημασία. Ή χημική βάση θά γραφότανε: 

Ρωμιος=Άριος πλημμυρισμένο; αίμα σημιτικό

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Σε!; φταίτε. Σε:; πού μέ μά
θετε νάγαπώ τήν ’Αλήθεια κα: νά λατρεύω τα με
γάλα. Σείς φταίτε πού σά; έστειλα τήν κάρτα τότε. 
σεΐ; φταίτε πάλ: πού τή λησμονώ σήμερα. Ή  Α λή 
θεια, φαίνεται, πέθανε καί τά μεγάλα ταπεινωθή
κανε....

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Πέθανε ή Α λήθεια ;
Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Μάλιστα, πέθανε. θαρρώ κιό

λας πώ ; τή θάψατε κι ο ίδιο;. Ά  δέ θάβατε τήν 
Αλήθεια δέ θάστε σήμερα βουλευτή;.

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (σοβαρά). Έθαψα τήν Αλήθεια ; 
Νάν το συζητήσουμε. Ά ;  πούμε πώ; υπάρχουνε δυό 
’Αλήθειες, ή απόλυτη καί ή σχετική. Ή πρώτη, πού 
δύσκολα νά ζήσε: στη γίς,τό παραδέχουμαι πώ ; μπο
ρεί νά ζήσει σέ μιά ψυχή άπαλή κι ¿νειροπλέχτρα, 
τήν ψυχή σου. Ή  δεύτερη, ή σκετική ’Αλήθεια, ά 
θέλει; τή λέμε καί κοσμική ’Αλήθεια, άναγκάζεται 
πολλέ; φορέ; νά υποχωρεί, όχι γιά νά θαφτεί, μά γιά 
νά βρει τόν τρόπο νά νικήσει.

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. "Οταν ή ’Αλήθεια άρχινήσει νά 
υποχωρεί, παύει πιά νάναι Αλήθεια· γίνεται *ί έμα, 
Ή  ’Αλήθεια μιά είναι, καί σει; άλλοτε; μιά τή, βρί
σκατε...Καί τήν Αλήθεια αύτή, σάς τδπ.α, τή θά
ψατε σήμερα.



4 Ο ΝΟΥΜΑΣ 279—20 του Γεννάρη 1908

κι άρκετό σλαβικό, φραγκικό κι αρμένικο.
Είπαμε πώς ή σωτηρία της Ρωμιοσύνης είναι 

νά σηκωθή ό μέσος όρος. 'Υπάρχουνε τρόποι θεωρη
τικοί καί τρόποι πραχτικοί. Οί θεωρητικοί δεν είναι 
δυνατό ν ’ άληθέψουνε σήμερα καί γ ι ’ αύτό τούς α 
ναφέρω περαστικά μόνο.

1) Ό  σπαρτιατικό; Καιάδας. Ό .τ ΐ γεννιέται 
σάπιο κι άδύνατο νά μή ζή. Νά μ.ή σώζουμε μέ τή 
φιλανθρωπία όσους αφάνισε ή αρρώστια κ ’ ή κακο
μοιριά καί πού δεν έχουν ελπίδα νά γειάνουνε ποτέ. 
Θ’ αδικηθούνε μερικοί, μά θά ώφεληθη δίχως άλλο 
ή φύτρα, "Αν ό άνθρωπος δεν εΐτανε κοινωνικό ζώο 
τ ’ άπορριξίμκτα καί οί σακώτηδες θά πεθαίνανε σί
γουρα, Έμεις τούς βοηθούμε νά ζήσουνε γιά νά πολ
λαπλασιάζουνε τούς αδύνατους, τούς άρρωστιάρηδες 
καί τούς μισερούς.

2) Νά μ,ήν έπιτρέπουνται παντριες ανθρώπου πού 
δεν είναι γερός. Νά μήν έπιτρέπουνται γάμοι με κα
τώτερες φυλές. Αδικία πάλι γιά μερικούς, μά μεγά
λο δίκιο γιά κείνους πού ε"τσι θά εμποδιστούνε νά 
γεννηθούν.

Μά το είπαμε, αύτά δέ γίνουνται μέ νόμους. 
Χρειάζουνται βαθιά ψυχόρμητα πού νά γεννούνε την 
αποστροφή γιά τούς αδύνατου; καί τούς κατώτε
ρους. Μου φαίνεται άπίθανο νά ξαναφανούνε στον 
άνθρωπο τέτοια ψυχόρμητα. Τά σκότωσε ή κοινωνία 
μέ την πλειοψηφία τού όχλου. Δέν επιμένω. "Ας ε”ρ- 
θουμ.ε στά πραχτικά μέσα.

ί I Πόλεμος. ’Π Ρωμιοσύνη έχει νά πολεμήσν) 
από τό 2 ! .  Στά 97 δέν πολέμησε ή Ρωμιοσύνη, 
πολέμησε ή Έλλαδική ψευτιά. *0 πόλεμος χρειάζε
τα ι γιά νά νοιώσουμε πάλι τήν άξία τής ζωής καί 
νά ξεδιαλεχτοϋν άνάμεσό μας οί ψόφιοι άπό τούς 
ζωντανούς. Ό κ. Σκληρός θέλει πόλεμο κοινωνικό 
άπό τάξη σέ τάξη· δέ νομίζω νά βλάψγ, τέτοιο πρά- 
μ*^ μάλιστα κάποιο καλό θά κάντρ αν μπόρεση νά 
χωρίση μια δυνατή άπό μιάν άδύνατη τάξη, μά κα
θώς έγραψα σ ’ έ'να άλλο μου άρθρο οί τάξες στη 
Ρωμιοσύνη δέν είναι χωρισμένες συνειδητά γιατί τό 
φυλετικό ανακάτεμα δέν ε”χει καθιερώσει άληθινή κυ· 
βερνήτρα τάξη, Καί καθώς ξήγησα στό γενικό μέ 
ρος οί ευρωπαϊκές κοινωνίες προχωρούνε πρός γενι
κούς ορου; κι αύτό τό ρέμα δύσκολο είναι νά μήν 
ενεργήσν; καί στή Ρωμιοσύνη καί νά αήν έξισώσν) α
κόμα πιο δημοκρατικά τις κοινωνικές ταξες. Εμένα 
δέ μου άρέσει τέτοια πολιτική, μά βλέπω πώς είναι 
αδύνατο νά θεμελιωθή μιά καινούρια αριστοκρατία

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (γελαστά). Παιδί...Πάντα παιδί.... 
Ά  λοξοδρόμησα κάπως άπό τό πρόγραμμά μου, μι
λώντας στό λαό τήν παραμονή τής εκλογής, δέ θά 
μέ μποδίσει τοΰτο νά μή ζητήσω νά έφαρμώσω τό 
πρόγραμμά μου τώρα πού μπήκα στή Βουλή.

Η ΑΣΤΡΟΥΛ Α. Έτσι θά μιλούσε κι ό κ. Καλό
καρδος. Μά θά σάς πώ καί γώ· αν αρχίσετε νά υπο
χωρείτε γιά νά γίνετε βουλευτής, θά ξακολουθήσε- 
τε νά υποχωρείτε κι αύριο στή Βουλή, γιά νά γίνε
τε Υπουργός, θά μεταχειριστείτε τήν υποχώρησή καί 
στο 'Γπουργεΐο γιά νά γίνετε- Πρωθυπουργός, καί 
τότε θά περιμένετε νά έφαρμώσετε το πρόγραμμά 
σας, άμα γίνετε διχτάτορας, ή τουλάχιστο άμα ξα- 
ναποτύχετε σέ μιά δυο βουλευτικές έκλογές...

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Χόστιμ’ αυτά. μά δέν ταιριάζουν 
τά πολιτικά σέ σένανε...

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Χά μέ συμπαθάτε. Σείς φταίτε 
καί γ ι’ αύτό. Γιά τά πολιτικά πεντάρα δέ δίνω- μπο
ρεί μάλιστα καί νάν τά σιχαίνουμαι. Μά σείς μέ μά
θατε πώς μπορούμε νά κρίνουμε έναν άθρωπο άπό 
τήν παραμικρότερη πράξη του. Καί τό δικό σας το 
φέρσιμο είναι δά πολύ χαραχτηριστικό καί μπορεί νά 
κρίνει κανείς μ’ αύτό, όχι έναν άθρωπο μά κι άλά- 
καιρη κοινωνία.

στην ’Ελλάδα γιατί αύτό θά σήμαινε κατάχτηση, 
Καί ποιός θά μάς κατάχτηση ; Γ ι’ αύτό προτίμ,ησα 
τό μόνο άγωνιστικό μέσο πού μένει γιά νά καλητε 
ρέψη ό μέσος όρος—φυλετικό πόλεμ.0.

Λέω — πόλεμ,ος. Όμως δέν έννοώ μ ’ αύτό πα
τριωτικά νευρικά καί σπασμωδικά ξεσπαθώμ,ατα καί 
μεγάλες ιδέες κ’ ίσως ύπερβολική Μακεδονική πο
λιτική. ’Εννοώ πώς ή άναδιοργάνωση τής Ρωμιοσύ
νης, πού πρώτα πρέπει νά είναι εσωτερική, χρειά
ζεται νά γίνη μέ τήν πεποίθηση ότι θά φτάσουμε 
μιά μέρα σέ γενικό φυλετικό πόλεμο μέ τό Σλάβο. 
Μ’ άλλα λόγια ή άλλαγή που θά γίνη μέσα είναι 
ανάγκη νά γίνη μέ τό σκοπό νά δυναμώση ή μάχι
μη δύναμη τής φυλής. Δέν είμαστε έθνος πού επια- 
σε τή θέση του στόν ήλιο κι όσο τό κράτος δέν 
ταυτίζεται μέ τό έθνος κάθε άλλη πολιτική μένει 
κούφια κι άβάσιμη.

2) Άρβανίτικη πολιτική. Τό άρβανίτικο αίμα 
είναι σήμ-ερα τό πιό καθαρά ’Ελληνικό. Αυτούς λοι
πόν τούς βουνήσιου; πού δέν τούς χάλασε ό σημίτης 
κι ό πολιτισμός, αυτούς πού έχουνε τήν άξία τού 
βάρβαρου, αυτούς νά φωνάξουμε νά μάς ξανανιώ- 
σουν. “Ας μάς δώσουνε τό αίμα τους καί μεις τούς 
δίνουμ.ε τήν παράδοση καί τή γλώσσα καί τις δοφά- 
στρες πνεματικές κληρονομιές μας. Κείνοι τή δύνα
μη καί μεϊς τήν τέχνη. Γιά νά πετύχη όμως τέτοιο 
άδερφωμα χρειάζεται πολιτική επίμονη καί σταθε
ρή. Θά άραδιάσω μερικά μόνο στοιχεία, α) νά μα
θαίνουνε τά ρωμιόπουλα τ ’ άρβανίτικα κι όχι τά 
Γαλλικά ή Λατινικά. Πρέπει νά συνεννοηθούμε πρώ
τα πρώτα μέ τούς ’Αρβανίτες καί δέ μάς στέκει 
νά μάθουμε καλά τή γλώσσα τους. β) νά κάνουμε 
σκολειά στην 'Ελλάδα γιά τού; ’Αρβανίτες νά έ'ρ- 
χουνται νά σπουδάζουν. "Ετσι θά μάς γνωρίσουνε 
καί μάς καί 6’ αγαπήσουνε τις ιδέες μας. γ) νά 
τούς στείλουμε δασκάλους καί παπάδες καί βιβλία 
γραμένα στή γλώσσα τους. δ) νά κάνουμε στήν ’Λρ - 
βανιτιά προπαγάντα μ.’ άνθρώπους καί μέ βιβλία 
καί νά τούς ξηγήσουμε τί θέμε και τί μπορούμε νά 
καταφέρουμε μαζί. Νά τούς δείςουμε τί κίντυνος φο
βερίζει καί κείνους καί μάς κ δέν ενωθούμε. Νά 
τούς σπρώξουμε νά μάς βοηθήσουνε στή Μακεδονία 
καί νά καταλαβουνε πώς ό Βούργαρος όσο δικός μας 
τόσο καί δικός τους είναι οχτρός, ε) νά ιδρύσουμε 
άρβανίτικα τάγματα στό στρατό καί νά παίρνουνε 
ρόγα. ç) νά οργανώσουμε τούς ’Αρβανίτες πού είναι 
κιόλας στήν ’Ελλάδα γιά νά πείσουνε τούς άλλους 
ότι συφέρει τ ' άδερφωμα μέ τή Ρωμιοσύνη.

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (γλυκά). Άστρούλα μου...
Η ΑΣΤΡΟ ΓΛΑ (αυστηρά) Μήν κάνετε, κύριε, 

κατάχρηση τή ; προσωπικής αντωνυμία:. Μπορεί νά 
σά; χρησιμέψει γΓ άλλη, καλύτερη περίσταση.

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Ά ,  τώρα αρχίζω νά νιώθω..Φαί
νεται, οί ανόητε; κουβέντες πού ειπε κείνο τό βράδι 
μπροστά σου ή κ. Ρωξάνη...

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Μέ βρίζετε. Καί δέν εχετε κα
νένα δικαίωμα νά μέ βρίζετε. Κανένα.

Ο ΣΤΡΩΤΌΣ (παγοίνοντας σιμά της. "Ημερα 
καί στοχαστικά)· Είσαι γιά μένα...

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (ψ υχρά ). ’Εγώ γιά σά; ; Και τί 
μπορώ εγώ νάμαι γιά σάς ;

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Κείνο πού είσαι καί πού πάντα 
θά είσαι. Τής ψυχής μου τό κεντριστήρι, τής καρδιάς 
μου τό άπαλοχάδεμα. Μή θαρρείς ! "Οσο κι ά μάς 
χωρίζουν τά χρόνια κι όσο κι άν ή ζωή μας φαίνε
ται πώς τραβάει σέ δρόμους αντίθετους, υπάρχει κά- 
πιο λουλουδόστρωτο μονοπάτι που συναπαντιέται ή 
ζωή μου ή Ανεμόδαρτη μέ τή γαλανή ζωή σου καί 
τό περνάνε αδερφωμένες το μονοπάτι αύτό, άκκου- 
μπώντας ή μιά ζωή στην άλλη. Κάπια- πνεματική 
ένωση μάς σφιχτόδεσε χωρίς νάν τό νιώσουμε καί 
χωρίς νάν τό ζητήσουμε. Πές το καί πνεματικό γά-

3| Τό παιδί. ’Αφού δέν απορούμε ν ’ αλλάξουμε 
τό αία* του ά ; δοκιμάσουμε νά του άλλάξουμε τή 
μόρφωση. Ή  καλητέρεψη δέ θά είναι ριζική, μά 
πάντα θά βγει ώφέλεια σημαντική. Θ’ άνοιχτή καί 
θά προετοιμαστή έτσι δ δρόμος γιά τίς θεμελιακές 
αλλαγές. ’Εδώ έχουμε νά ςετάσουμε τ ’ ακόλουθα.

α) τό κορμί. Νά γίνουνε τά παιδιά γερά κι α 
κούραστα. Νά παίζουν άγρια παιγνίδια. Νά μή φο
βούνται τόν ήλιο και τό νεοό. Δυνααογονία.» ι έ

β ) τό χαραχτήρα. Νά μήν φέρουνε φόβο, νά μήν 
ξέρουνε κατεργαριά, νά είναι ίσιοι, περήφανοι, ακα
τάδεχτοι, και πάνω ά π ’ ολα νά είναι πάντα κύοιοι 
τού έαυτού τους. Νά λένε νά είναι ‘ Ελληνες καί νά 
μήν ξενιτεύουντζι τυχοδιωχτικα. Νά είναι άψηλό- 
φρονες κ’ ηρωικά κακοί. Νά λατρεύουνε τή θρησκεία 
τής τιμής καί τής θέλησης. Θελογονία.

γ) τή μάθηση. Λιγοστή, γερή, τονωτική, καθά
ρια. Ούτε ταπεινά πραχτική ούτε άβουλα ιδεολογι
κή. Στήν παιδεία μπορούμε ν’ αρχίσουμε άο,εση ε 
νέργεια. Είναι τό πρώτο ταμπούρι τής Ψευτιάς πού 
πρέπει νά πέσκ. Κι ο μεγάλος μας σκοπός θά είναι 
μιά συστηματική γνωμογονίχ. Δέν έννοώ μ’ αύτό 
πώς ποέπει νά πα:ανευ.ίσουυ.ε τά κεφάλι* τών π χ ι-* « . I ι » ι
διών ξερή μάθηση. Ή  διδασκαλία είναι κακοπίχει- 
ρη σάν είναι μνημονική μόνο. Σκοπός της κύοιος 
πρέπει νά είναι νά γίνουνται στά παιδιά ψυχόομησα 
κείνα πού μαθαίνουνε. Μονάχα έτσι θά τούς μείνου
νε αχάλαστα κι άςέχαστα γιά όλη τους τή ζο)ή.

Μά γιά αύτόνα τό σκοπο πριν άπό τούς μαθη
τές θέμε τους δάσκαλους. Πρώτη μας έννοια λοιπόν 
τώρα νά μορφώσουμε τού: δάσκαλους. Ή  παιδα
γωγία θά φανερωθή όδηγήτρα μ.α; μούσα.

Στήν Έλλαδα μέσα δύσκολα φοβοθμα; να --ίνη 
κατορθωτή τέτοια μεταλλαγή. Θαρρώ πώς δίκιο έ
χουνε όσοι περιμένουνε νά δούνε τήν αναγέννηση τού 
σκολειού ν ’ άοχίση στή σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη. ’Ε 
κεί δέν τους δένουνε συντάγματα καί βουλευταδες καί 
θεσμοί αντίμαχοι.

δ) τή φιλοσοφική περιέργεια. Νά μάθουνε τά 
παιδιά όνι ν.όνο νά θυμούνται μά νά παρατηθούνεΛ ι I I ί ί
μ’ ακρίβεια καί νά έχουνε την αξιοσύνη καί τήν ορ
μή γιά νά βιίσκουνε καινούρια πρκματα. Πρωτάτο 
πια καί ξετυλιιιά ψυχοπλαστική.

4) Ή ••υναίκα. Νά ξεσκλαβωθή. Νά καταλα- 
βη πώς ποςορισμός τη ; είναι ή έθνικη άναθροφή ή 
υγεία. Νά ξεχ_αση τίς νοστιμάδες τού χαρεμιού καί 
τίς ύεβαντίνικες ξενολατρεΐες καί νά γίνη) ή μάννα

μο, ά θέ;.
Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (κοιτάζοί'τάς τονε κατάματα). Δέ 

μού λέτε, τ ί ;  παρακαλώ, επειδή συντρέχετε τόν πα
τέρα μου κ' έπειοή κρατάτε σέ κάπια θέση τόν πα
ραλυμένο τόν άόερφό μου, θαρρέψατε πώ; θά μέ κά
μετε καί μένα ερωμένη σα; :

Ο ΣΤΡΩΤΌΣ (σοβαρά). Άστρούλα...Μαιδί μου., 
’Εσύ μιλά; έτσι :

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ (ψ υχρά). Βλέπετε, έγώ δέν έβα
λα κάλπη γιά βουλευτή; γιά νά μάθω νά κρύβω την 
Αλήθεια.,.Κοιτάχτε κεί πάνου τί Γράφει : «Μέ τήν 
’Αλήθεια—Για τήν Α λήθεια». Δέν τόσκισα γιά νάν 
τό ξεσκίσετε μοναχό; σα;. Εξόν κι α θέλετε νάν τα
γίσετε γιά νάν τάκούτε πάντα, έτσι σάν τή φω/ή 
τή ; Συνείδηση;.

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (λυπημένα). Φαρμάκι στάζουν τά 
λόγια σου.

Η ΑΣΤΡΟΓΛΑ. Φαρμάκι, ναί. ίσω; γιατί καί ή 
’Αλήθεια δέν είναι ζαχαρωτό. Δέ σά; τό κρύβω πιο; 
σά; μισώ. Καί σά; μισώ γιατί σκοτώσατε κάτι μεγά
λο καί ίερό στήν ψυχή μου, σκοτώσατε τήν πίστη. 
(Σωπαίνει γιά λίγο). Τί σά; χρωστούσα, πέστε μου, 
τί σά; χρωστούσα νά πάρετε στά χέρια σα; μιά ψυ- 
χή, την ψυχή μου, αν.ωθη κι άπλαστη, νά τήν πλά-
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κκί στη χαλαστική έπίδ;)κση τοϋ σημιτισμού, δη - 
λαδή κάθε φυλής πού έχει μαύρο αιμα μέσα της. 
Ώ ς τόσο μένουν έ’να δυο πράματα πού ρώτησε ό κ. 
Ζαβιτσιάνος καί πού θένε ξεχωριστή απάντηση.

. α) Οί Κινέζοι, μ.άς λε'ει, άν καί κίτρινοι — δ·/)* 
λαδή κατώτερη φυλή — έχουνε μεγάλο πολιτισμό. 
Δεν είναι λοιπόν κατώτεροι άπό τούς Άριους καί 
δεν είνχΐ ορθά τά συμπεράσματα τής έθνολ.ογίας 
πώς ο! φυλές είναι άνισες.

Πρν άπαντήσουαε χρέος μας νά ορίσουμε πρώτα 
τ ί θά π?, πολιτισμός. θ ά  ε’λεγα πώς μέ πολιτισμό 
εννοούμε τήν κοινωνική σύνεση μιά; φυλής ξαπλωτι- 
κή; πού έχει οργανισμό στέρεο μά ξετυλιχτικό. Οί 
Κινέζοι έχουνε οργανισμό στέρεο, τόσο στέρεο μάλι- 
στα πού άποπετρωθήκκνε. Ό πολιτισμός τους —καί 
νά μην ξεχνούμε πώς & πολιτισρος είναι έννοια συγ 
κριτική—κρυσταλλώθηκε αιώνες τώρα κ ’ έμεινε φυ
λακισμένος μέσα στό καβούκι του. Μήτε ξάπλωση, 
μήτε ξετυλιξιά. Τό aovo τους πρόβλημα είναι πώς 
νά μικροζούνε τά κοπαδιαστά τους εκκτου.ύρια—μ ’ 
άλλα λ.όν'.χ ταπεινή πολιτική οικονομία. Δεν ανε
βαίνουν ούτε κατεβαίνουν. Τους κυβερνούνε τ ’ ασά
λευτα πατροπαραδοτα -  τό ζωικό σπρώξιμο πού τούς 
είχε δώσει |Αΐά φορά κ’ έναν καιρό μιά εισβολή των 
άσπρων. Ή ζωντχνοσύνη τους σταμάτησε. Ίσαμε 
δώ μόνο έφτανε ή φΛή τους. Καί στό ίδιο σημείο 
θά σταακτήσν; κι ό άριανός πολιτισμός άν ξχκολου- 
θήση 6 φυλετικό; ξεθωριασμός καί άληθέψη ό καθο
λικός μέσος όρος. Ή  εξίσωση τότε θά είναι ; ΙΙολι- 
τισμός=Οίκονομολογία =  αηδία.

β] Οί "Αραβες είτανε ςαπλωτικοί μά όχι στέρεα 
οργανωμένοι:. ‘Αταβιστική φυλή. Δεν άφίσανε τ ί
ποτε πίσω τους. Περάσανε σάν τό σιμούν. Ίσως 
στην άρχιτεχτονική νά δείξανε κάποια πρωτοτυπία. 
Μά κι αυτό δέν είναι βέβαιο. Ε ίνα ι πιθανώτερο πώς 
τά θέματα τής αραβική; αρχιτεκτονικής είναι παρ
μένα άπό τούς Ρωμαίους καί τούς [Ιέρσους. Ό κ. 
Ζαβιτσιάνος τούς υ.ισοποοτιν.ά τούς “Λοαβες άπό’  * I I I »  Τ k ’
τούς Βυζαντινούς κι άπό τούς Σλάβους. Τό Πυζάν 
τιο είτανε κι αυτό σημιτισμένο καί όμως ή άριανή 
του υπεροχή τό δυνάμωσε άρκετα γιά νά ώφελήση 
σπουδαιότατα τόν ευρωπαϊκό πολιτισριό. Ζή καί σή
μερα άκόμα ή κληρονομιά του. Οί Σλάβοι πάλι 
-Γερμανική φυλή στην άρχή- δέν ξεχωρίζουνται άπό 
τή μεγάλη Ψεουδαλική κοινωνία που έκανε τή δύ
ναμη καί τό σκελετό τοϋ ευρωπαϊκοί πολιτισμού. 
Λε μού φαίνεται οί άραβες -οσο μεγάλη κι ά στά-
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θηκε ή δόξα τους- νά ζυγίζουνε στην ίστοοία όσο τό 
Βυζάντιο κι ό Σλάβο:.

γ) Ξήγησα πάρα πάνω γ.ατί ιιό λαός ξωχεοια- 
ζει τήν ¡κεγαλόφρονη αριστοκρατία». Είναι ζήτημα 
μέσων όρων. Ό λαός δίνει τόν κατώτεοο, ή άοιστο- 
κρατία τόν ανώτερο. "Αν μπορούσαμε νά καταστοέ- 
ψουμε τό μεγαλήτερο μέρος τού λαού ό μέσος όοος 
θά είτανε πολύ ψηλότερα. Ούτε & πόλεμος κποοεί 
πιά σήμερα νά τό καταφέςγ, πάντοτε; αύτό. Κα
τάντησε κι αυτός φιλάνθρωπο: καί δέ σκοτώνει ούτε 
γέρους ουτε άρρωστους ούτε ·<υναϊκες. “Αλλοτε ξε
καθάριζε αρκετά σκουπίδια.

Καί νά μ η ν  κάνουμε τό λαθο; νά φανταζόμαστε 
τους αριστοκράτες σάν κάτι σάπιο καί κουοασαένο 
καί στενοκέφαλα εγωιστικό. Τέτοιοι οανεοώνυυνται 
στόν ξεπεσμό τους οι αριστοκράτες, άμα δηλαδή· γε
μίσουνε πρόστυχο αίμα. Ό αληθινός άριστοκοκτης 
είναι κείνος πού ξέοει τό [όα.ος τής εύτύνης καί θε
ωρεί χρέος του νά πάρη άπάνω του τήν κυβέενηση 
τού λαού. Τό τελευταίο τέτοιο παραδει^μα είτανε 
ή εγγλέζικη αριστοκρατία· λέω είτανε νιατί κον
τεύει πιά κι αύτή νά σαπίση. Ώ ς τόσο μου έτυχε 
νά ζήσω άοκετό κκιοό μέ τούς ’Εγγλέζου; καί παν-’ k Ι έ  ’ ί 1 ’  »

τα θά θαμαζω τό άψηλόορονο πείσμα τους. Δικά- 
στάδες καί στρατιωτικοί, μηχανικοί καί κηβε; .ή 
τες, όπου καί νά είναι -καί στα πιο αφιλόξενα μέ
ρη- παντα είναι ή θεληματική ουλή οί Αφέντες, 
οί δουλευταδες, οί σοβαροί κ’ οί γενναίοι. Κι όσο 
πιο ψηλά στεκουνε τόσοπιό μεγαλώνει ή ίνεογητική 
τους ορμή. Ξέρω γυναίκες στρατηγώνε που σαν έ 
γινε πόλεμος μέ κάτι βουνήσιες φυ>ές στά ίντ.ανικα 
σύνορα -καί δέν είτανε χαρτοπόλεμος- παρακαλού- 
σανε νά σταλούνε τά παιδια του; νά πολεμήσουν. 
Είναι πιά ψυχόρμητο μέσα τους ή περηοάνεια του 
πολεμιστή. Τά χρέος κι ό κίντυνος είναι γ ι ’ αύτους 
χαρά καί τιμή. Ξέρουνε πω; σαν ανώτεροι δικός 
του; είναι κι ό ανώτερος κίντυνος κ ’ ή άνώτεοη
%  . Yοοςα.

Είναι τάχατες ανάγκη νά πώ πώς στά 97 δεν 
ά/.ουσα ουτε γιά μιά ρωμιά μητέρα πως παρακαλε- 
σε νά σταλ.ούνε παιδια της νά πολεμήσουνε τον 
Τούρκο :

Ό κ. Ζαβιτσιάνος μάς έόορκίζει νά φοβούμαστε 
κάθε «τεχνητή ατμόσφαιρα> καί θέλει ν ’ ανυψώσου
με τό λαό γιά νά γίνη βάση στά μελλούμενα. Μά 
γιά ν ’ ανυψώσουμε τό λαό πρέπει πρώτα «νά ξαφα 
νίσουμε ένα μέρος του» -τό πιό σάπιο- καί νά τοϋ

ή σοβαρή καί χαμογελ,ούσα που μαθαίνει στά π κ ΐ  · 
διά της τή φιλοδοξία τής ζωής.

5 j Ό  πολίτης. Όλοι μα; νά ενεργούμε στην 
πολιτική ζωή τής Ρωμιοσύνη:. Νά μήν άφίνουμε 
τούς δημαγωνούς νά κυβερνούνε τή χώρα. Νά λέμε 
τήν αλήθεια στό λαό σά συφέργι νά τήν άκούη όχι 
πάντα γιατί είναι άμαθος κι άμυαλος καί δέ νοιώ 
θει. “Αμα δέν κάνει να τν;ν άκοΰτ, τότε /ρεος μας 
νά τήν ένεργ.ύμε έμεΐς άδιαφορώντας γιά κάθε κίν 
τυνο. Νά μή μάς εμποδίζουν οί θεσμοί. Καί νά τό 
ξέρουμε άπό τώρα πώ ; οί δημοτικιστάδες θά γ-ίνου- 
νε μ·.ά μέρα πολιτικό κόμμα.

6) Ό  σεβασμός τώ δυνατώνε. Νά πειθαρχούμε 
σ ’ αυτούς. Νά γίντ, ή άπαιτούμενη εργασία γιά νά 
συνεννοηθοΰνε καί νά ενωθούνε οί δυνατοί. Ύπάρ 
χουν. Αΰτοι πρέπει νά μάς κυβερνήσουνε. Όποιοι κι 
άν είναι, θ ά  γίνουνε ή αριστοκρατία τής ξεδιαλ.ε- 
χγτής δύναμης άφού άδύνατο πιά νά έχουμε αριστο
κρατία τής φύτρας.

7) Ή ’Εθνική Συνείδηση. Τό χώρισμα τής Ρω 
μιοσύνης ό Έλλαδίτης κι ό ξωμερίτη; είναι τεχνικό 
καί προσωρινό. Αΰτό κοντεύουνε νά τό ξεχάσουνε κ1 
ό μέσα κι ό εξωτερικός ελληνισμός. Είμαστε φυλή, 
δέν είμαστε κράτος ακόμα κι κ θέλουμε αναγέννηση 
πρέπει νά ουνεργαστή πέρα καί πέρα ή Ρωμιοσύνη. 
Σέ μάς τά κοινωνικά ζητήματα έλχουνται πολυ πιό 
υστέρα άπό τά πολιτικά, δηλαδή τά φυλετικά. Καί 
τό μεγάλο κακό είναι πώ; & Ρωμιός μισεί τό Ρω
μιό. Νά μαθη πώς Ρωμιό; σήμερα θά πή συνεργά
της. Γ ι’ αΰτό είναι κάποτε; ώφέλιμες οί έθνικες συ
φορές. Ξυπνούνε τόν πόνο κι ό πόνο; τόν εθνισμό. 
’Εμείς είμαστε τά παιδιά τού 97.

Έδώ σταματώ. Δέν είπα τίποτε γιά τή διοί
κηση, τή δικιοσύνη, τή γεωργία, τό εμπόριο, τά οι
κονομικά κι όλα τ ’ άλλα Μ’ αύτα όλα τους θά 
σιαχτουνε σά σταχτούνε κ ’ οί άθρώποι, Δέν είναι α ί
τ ια , είναι αποτελέσματα.

Αΰτό μου τό άρθρο άπαντά σέ διάφορα ρωτήμα
τα πού μού εκανε ό κ. Ζαβιτσιάνος «Στους ’Αρι
στοκράτες». "Εχω διαβάσει τά β.βλίκ τού Γκομπινό 
που άναφέρει καί πολλές άπό τις θεωρίες του τις ϊ  - 
χω παραδεχτή καθώς εύκολα φαίνεται άπό τά πάρα 
πάνω. Τού C llâ l î lb e r lâ in  τό βιβλίο δεν τό είδα μά 
συμπεραίνοντας άπό κείνα που γράφει h κ. Ζαβιτσιά- 
νος συφωνοϋμ.ε στά κύρια σημεία, δηλαδή στην υπε
ροχή τής ’ Λριανής φυλής — ή Γερμανικής άν αύτό 
είναι τ ’ όνομ.α πού σήμερα προτιμά ή εθνολογία —

οατε όπως σάς άρεσε, να τήν πλάσετε μεγά/.r; καί 
φωτερή, νά τήν άνεβάσετε άκ&μα καί στά ουράνια, 
καί έπειτα σέ μιά μαύρη στιγμή, νά τήν γκρεμίσε
τε μέ μιά σπρωξιά θηριώόικη στά τάρταρα ; Τί σάς 
χρωστούσα ; ( Κάνει κάηιο κ ίνημα να κοατήαει τά δά- 
κρια πον της ερχοννται ατά μάτια ).

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (ήμερα). Δέν έχεις οίκιο. "Ας εί
ναι. θάν τό δεις καί μοναχή σου πιο: δεν έχεις δίκιο. 
Ό τα σου περάσουν τα νεύρα σου καί συλλογιστείς 
ήσυχώτερα θά δεις πώς μέ αδικείς καί πώς δέν υπάρ
χει λόγος νά σταναχωριέσαι...

Η ΑΣΤΡΟΥΛ A ( γείροντας νενρικά ). "Οτα μού 
περάσουν τά νεύρα μου \...(Σωπαίνοννε γιά κάμποοη  
ώρα. °Η  ’Αατρούλα έχει τραβηχτεί μπροστά στη σκη
νή. Ό  Στρωτός ανάβει πονρο κώ  κά&εχαι σκεφτι
κός σε πολτρόνα. Σε λίγο ή Ά στρονλα παγαίνει βια
στικά κατά τήν πλαγιανή πόρτα καί φωνάζει δυνα
τά ). Πατέρα !...Α ΐ, πατέρα !...’Ελάτε π ιά !

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ (άπό  μέσα). Μ à τώρα σηκιυθή- 
καμε άπό τό τραπέζι κ’ ερχόμαστε !....

(Σ έ λίγο μπαίνει δ ΣΤΡΑΤΙΑ ΗΣ κ * ή 
ΣΤΡΑΤΙΑ AINA).

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ( μπα ίνοντας). Καί γώ θαρρούσα 
πώς θάτανε φερμένος κι ό κ. Καλόκαρδος...

Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΓΧΑ. Μας άργησαν....
Ο ΣΤΡΩΤΟΣ. Στις δέκα είτανε νάρΟοϋνεγ β γ ά 

ζει τό ρολόγι τον). Δέκα ή ώρα, \ά δείτε που θά 
χτυπήσει κ’ ή πόρτα.

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ. Ό  κ. Καλόκαρδος είναι Ε γ 
γλέζος στά ραντεβού του. (Ά κυύγεται χτύπημα τής 
πόρτας). Αύτο; θάναι. Δέν τόλεγα ; Πάμε, γυναίκα, 
νάν τούς υποδεχτούμε. Έ λα καί σύ, Άστρούλα.......

Η ΑΣΤΡΟΥΛΑ. Δέν μπορώ. Άμέτε σείς...
Η ΣΤΡΑΤίΔΑϊΝΑ (παίρνοντας τή λάμπα άπό 

τό τραπέζι.)· Ν’4 β λ : συμπαΟατε μιά στιγμή ,κ . Λήμο, 
πού σας άφίνουμε στά σκοτεινά....

( Β γαίνουν).
Η ΑΣΤΡΟΥΛΑ (πάει και κάϋεται σιμά ατό τρα

πέζι, έχοντας γυρισμένη τή ράχη της προς τή μεσιανή 
πόρτα. Σάν άπό μέσα της). Ό τα μού περάσουν τά 
νεύρα μου !....

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (σάν άπό μέσα του κι α ίπός). Μέ 
χτυπάει ή Άστρούλα, τό έργο μου...Είναι φοβερό νά 
χτυπιέται κανείς άπό τό ίδιο μου τό έργο....

(Μ παίνουν δ ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ, ή ΣΤΡΑΤΙΑ AINA, 
δ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ καί. ή ΡΩΞΑΝΗ\ κουβεν

τιάζοντας μεγαλόφωνα και γελώντας).
Ο ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ. Καλησπέρα, Δήμο. (Ό

Στρωτός σηκώνεται και του σφίγγει, τό χέρι).
"Η ΡΩΞΑΝΗ. Κύριε Στρωτέ...

Ο ΣΤΡΩΤΟΣ (φνχ^ρά). Καλησπέρα σας.
Η ΡΩΞΑΝΗ (παχαίνοντας προς τήν Ά στρούλα, 

πού δέν έχει κοννηΰεΐ άπό τή ίίέση της). Άπό κείνο 
τό βοάδι δέν ξαναφανήκανε σπίτι μου....

Η ΑΣΤΡΟΥΛΑ (ψ υχρά ) .Όχι. Δέν ξαναφάνηκα.
Η ΡΩπΑΝΗ ( α π ο ρ ώ ν τ α ς Μά τί έχεις άπόψε ; 

Δέν είσαι καλά ;
Ο ΣΤΡΑΤΙΛΗΣ (ηκούγω τα- τά λόγια τής Ρω

ξάνης). Χαί. Άπό νωρίς δέν είταν καί τόσο καλά.
Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΙΧΛ (πηγο ίνω τας σιμά στη Ρ ω 

ξάνη κοί μιλώντας της τιιπειν.·, σ τ 'α υ τ ί) . ε.ερεις, κυ
ρία Ρωξάνη, φταίνε κι αυτές οί αναθεματισμένες 
οί Αλυσίδες....

Η ΡΩΞΑΝΗ (σιγά κι αιτή καί με απορία I. Οί 
Αλυσίδες ;

Η ΣΤΡΑΤΙΔΑΙΧΛ (τό ϊδω ). Χκί, παιδί μου. ο; 
Αλυσίδες...Άσ’ τα να χαθούν !  ' Τ'ην τραβάει π αρά 
μερα και κρνφοκονβεντιάζονν. ' I I  Στρατίδαινα δεί- 
χνει φόβο στην κουβέντα της' ή Ροίξάνη απορία. 'Ο  
Στροηός προσφέρνει πονρο στον Καλόκαρδο καί ξα- 
πλιόνοννται στόν καναπέ κουβεντιάζοντας κι αι’τοί).

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ('ςνχούιωιτ«; τήν * Αστρούλα. Σ ι-
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δώσουμε αυτό πού διψά -τυράννους, μά τυράννους 
τιτανομάχους Δηλαδή 6 λαός είναι καί θά είναι 
πάντα όργανο Κείνο πού θεμε είναι ή δύναμη πού 
θά κουνήση το λαό. Ένα κράτος άπό άνθρώπους ί 
σους αδύνατο νά κουνηθή. Θά μοείντρ ανοργάνωτη 
σκόνη, άκαρπο άνθρωπομάζωμα. Ή  ρωμιοσύνη άπό 
αύτό περίπου παθκ·'νεται σήμερα. Ό κ. Σκληρός μάς 
λέει : βγάλετε την πλουτοκρατία, δηλαδή τη βου
λευτοκρατία. Καλά.νά τούς πετάζουμε τούς αγά
δες. ’Αμέσως όμως θά πρεπν) νά βάλουμε στη θέση 
τους άλλους κυβερνήτες. Λοιπόν αυτούς θέυε τού; 
διοργανωτές. Αυτούς νά βρούμε. Έμεϊς δέ θά τούς 
φτειάσο ιμε. Μά πρέπει νά τού; ευκολύνουμε τη δου
λειά τοιμχζοντας τ ί ;  έρχούμενες γενεές μέ τ ί ;  νέες 
ιδέες καί βάζοντας μέσα τους τά ψυχόρμητα πού θά 
τ!ς κάνουνε νά πειθαρχήσουνε στούς δυνατούς.Πολ
λοί θά φωνάξουνε-σκλαβιά. Καί γιο θ ’ απαντήσω : 
Τί σκλαβιές καί τί λευτεριές ' Έχουμε μπροστά 
μας έ'να σκοπό. Τό τί θά μάς κοστίση για νά νική
σουμε ούτε ζυγίζει ούτε σημαίνει. "Ας χαθούνε ολες 
οί δημοκρατικές λευτεριές σάν είναι άνάγκη. Αυτά 
θά τ ’ άποφασίση ό πολιτικός.Κι & μεγαλόπονος δέ 
στενοχωριέται μέ συστήματα.

Μάς λένε πό)ς δέν πρέπει νά κοιτάζουμε πίσω 
παρά μπροστά. Μάς θυμίζουνε καί τό Νίτσε, όσο 
κ1. ά- μ ’ άρέση ή άψηλ,οφτέρουγη στρανέσσα τού Νί
τσε σ ’ αυτό πανω διαφωνώ. Δέ λέω πώς 6 κόσμος 
δέν πρέπει ν ’ άλλαζη. Άλ.λάζει καί παραλλάζει 
κι ούτε στό χέρι μας είναι νά τ ’ αλλάζουμε αύτό. 
Μά έχω κάποια υποψία πως αΰτέ; οί φωνές γιά την 
πρόοδο καί την Ιπιστήμ.η πού θά ζαναβαφτίση την 
ανθρωπότητα, δέν είναι τίποτε άλλο παρά οί φωνές 
τού σκλάβου καί τής μικρολογιά; πού θένε νά λευ
τερωθούνε άπό τού; νόμ-ου; τής άριστοκράτισσας δύ
ναμης. “Ερχεται κι αύτό άπό τόν ξεπεσμό τού μέ
σου ορου. Τά παλιά όλα δέν είναι καλά. Μερικά δέ 
φελάνε σήμ.ερα. Καί γ ι ’ αύτό κάποτε λέμε -σκοτώ
σετε τούς ψόφιου; προγόνου;. Τά πετούμε. Μά μερι
κές πάλι κληρονομιές μενουν αιώνιες κι αυτές πρέ
πει νά τις σεβούμαστε. Τά εννιά δέκατα τής ζωής 
μας είναι ψυχόρμητα, δηλαδή κληοονομ-ημένες όρμές 
των πεθαμένων. Τις περισσότερες πράξε; μας δέν τις 
άποοασίζουμε μεΐς μά οί προπατόροι* μας. Ούτε εί
ναι πράμα γύρω μας πού νά μή χρειάστηκε θλάκερη 
την άνθρώπινη την ιστορία γιά νά γίνη. Καί τά πα 
ραμικρά ακόμα. Τί θένε λοιπόν αυτές οί φωνές πού 
μ.ά; λένε νά ςεχνούμε;θένε ν ’άπαρνηθοΰμε τόν εαυτό

μα;;"Λς μή μάς σκοτίζουνε μέ τέτοιε; άσυλλογισιές.Κι 
άντί νά ξεχνούμε καί ν ’ άποκηρύττουμε τή μεγάλη 
παράδοση καλήτερα καί πιό φρόνιμ,ο θά είτανε νά μα- 
θαίνουμ.ε ίτή θρησκεία της. Λαοί κατώτεροι άπό μά; 
ξέρουνε άκόμα την άξία τής παράδοσης καθώς την ή 
ζεραν κ’οί άρχαΐοι.Ό Σιντοϊσμός στην Γιαπωνία βά
σιζε τα ι στη λατρειά των προγόνων -ποιητικά λογι- 
κήλατρεία όχι πρόληψη ταπεινωτική.

Καί τό μεγάλο μ.άθημ.α πού μά; φωνάζουνε οί 
πρόγονοι άπό τά κατάβαθα τή ; ζωή; δέν είναι — 
Λατρεύετε τούς τύπους καί τά λόγια καί τις θεωρίες, 
μά — Λατρεύετε τή δύναμη. Γίνετε ΔΤΝΑΤΟΙ.

K a r a c h i  25 12.07. ΕΡΜΟΝΑΣ

ΣΕ  ΠΡΟΓΟΝΟ ΑΓΝΩΣΤΟ

Πρόγονε ανώννμε, άγνωστε εβεργέτη, 
καταχτητή, ίπ ιατήμονα, τεχνίτη,
Φει.δία έγώ σε λέω και Σταγειρίτη, 

σε Μολ Μεχμέτη.
Πρόγονε ασύγκριτε, έξοχε εβεργέτη,
6 νονς σον (όπως το Λεξικό πιστώνει)
Φιδε και τρύπιο βρήκε μακαρόνι, 

βρήκε σπαγγέτι.
Μάγερα άτέριαατε, άφταστε έφεβρέτη, 
δική σον τέχνη των Ρωμιών και τ’ αλλο 
ϋαπλασε ϋάμα , τό κλεινό μεγάλο 

παχύ ροναφέτι.
ΛΕΚΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΑΠΟ Π Α Α 1Α  Σ Ε Ρ Τ Α Ρ ΙΑ

Τ’ ΑΝΤΡΟΚΟΡΙΤΣΟ
Ά νοικυνόμητο κορίτσι ή Κατινιώ . ’Ησυχία δέν 

έβρισκε τό Σκολειό άμα έμπαινε, στερνέ] στερνέ] πάν
τα, ήσνχία δέν είχε τό χωριό άμα σκόλαζε. "Οντας 
ορφανή κι άπό κύρη κι άπό μάννα, είχε τήν έννοια 
της κάποια ϋειά . "Ας την πούμε ϋειά, ',άφον κ ’ έκεί- 
νη έτσι τήν έλεγε. Είτανε δεύτερη ή τρίτη της άξα- 
δέρψη.

Ψνχέ] δέν τολμούσε νά τής ένειντιωϋή. "Αν την 
έπιανε κ ’ ή ϋειά  ή καμιά γειτόνισσα απάνω σέ σκαν
ταλιά και ζητούσε νά τέ)ν παιδέψη, ένα τσιριχτό, και 
τ ίς άποχώλαινε. Αέν έ,σωνε τό τσιριχτό ; Σεχνμιζε 
καταπάνω τους μέ τά> νύχια σά γάτα. Λογαριασμό μα 
ζ ί της δέν έβρισκες.

Και δέν είτανε νά πής καί μ ικρή. 'Ισω ς ή με- 
γαλήτερη τού σκολειού. Ξετρελλα/ιένο κεφάλι όμως, 
πάντα στην κάτω κάτω τάξη έμνησκε. ’Ως τόσο στέ]ν 
αταξία πρώτη πάντα. ’Αταξία άχι μονάχα στα φερ
σ ίματα .i μά  σέ ο λα της. Τά μαύρα και τά γυαλιστερά 
της μαλλιά, πάντα μισοξέπλεγα, πάντα με χωρίστρα 
παν κατέβαινε σάν ποτάμ ι, μ ιά  άπό δώ μ ιά  άπό κεΤ, 
και χυνότανε μέσα στο λιοκαμμένο της μέτωπο.

"Αν τύχαινε σέ χέρια πιό νοικοκυρεμένα άπό τής 
ϋειας. ίσως ϋά  ρ αινότανε πιό συγυρισμένη, έσως καί 
πιό άμορφη, γιατί δέν τής έλειπαν ai χάρες, κ.ι "ις 
εΐταν τά χείλη της χοντρούλά, κ ’ ή ματιά  της σάν 
αγοριού.

"Οταν έλειπε κι Λπδ σπίτι κι άπό σκολειό, δύσκο
λο δέν είτανε νά τή βρής. "Η στ’ άντικρννο βουνα- 
ράκι, καί παράβγαινε στό λιϋάρι μέ τούς κολ/.έγηδές 
της, ή στό περιγιάλι, πότε νά περπατά]] γνμνυπόδα- 
ρη άπάνω στά π ι ιχνιδιάρικα κύματα, πότε νά τό ηί- 
χνΐ] και. στό κολύιιπ ι, άμα τύχαινε μοναξιά.

Μά κα'ι δέντρα σκαρφάλωνε κάπατες, τέλος και 
στόν πετροπόλεμο πήγε μ ιά  φορά πού πιάστηκαν οί 
δυο ενορίες.

■*

Σά γύρισε τά δεκαπέντε, κι άρχισε ni γανντώνη  
τό λιγερό της κορμ ί, είπαν τής ϋ ε ιά ; της ai. γειτονιά - 
αες πώς καιρός της πιά νά τή σνιιμαζέφ ΐ], μ'ην τύχη 
και π άϋη  τίποτις τό κορίτσι, και βγάλη άνομα κοϊ τό 
χωριό, πού δόξα -νάχΐ] <5 θεός. δέν έγινε τίποτις ίί- 
πρεπο ώς τϊ¡ν ώρα.

Δέν τής κακοήρϋε της Κατινα'ος αυτό. Νά γλν- 
τ(όση άπό σκολειό, και νά κάνη τά δικά της.

Την έβαζε ή ϋειά στή δουλειά, πού δέν τάχα)τ 
και. πολλά για νά κά&ονντni, αυτή όμως έλεγε, — 
”Ο χι'—κάτσε εσύ στάδράχτι, στή ρόκα, στόν άογα-
λειά, ο.τι περίδρομο; ε ναι' κ ’ εγιο πάω στά ςυ/.α,
άν είτανε γιά ξύλα, στό νερό αν είτανε γιά νερό. Τί 
νά κάμη ή ϋειά , τήν άφινε. Τις έκανε λοιπόν ή Κα- 
τινιο) ολες αυτές τις δουλειές, γοργοπετώντας πάντα 
και τραγονδιοντας, μόνο καί μόνο γιά νά βοίσκεται 
οξω. Αν εοπι,νε ή λαγήνα καμιά ιραρά, ας τολμού
σε ή ϋειά νά τής μιλήαη, πού μ ιά  φορά ή μικρ'η τήν 
έδειρε κιόλας. Τις πιώτε.ρες φορές ώς τόσο Ισωνε ή 
γλωσσίτσα της, πού τήν έτρεμε ή δόλια ή ϋειά.

Είτανε Φώτα. Μέ χέρια μαργωμένα. μέ μύτες 
κόκκινες άπό τό κρύο, κατέβαινε ό κόσμος στό πατά-

γανά κα ί σταναχωρεμένα). Παιδί μου, τί έχεις από
ψε ; II ώς φέρνεσαι έτσι βαρετά ατούς μουσαφιρέους 
μας ;

Η ΑΣΤΡΟΤΛΑ (πιάνοντάς τον τό χέρι' άποφα- 
οίστικά). Πατέρα, νάν τούς διώξεις αυτούς τούς 
άθρώπους....

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ (τοομασμένα). ΙΙαιδί μου....
Η ΑΣΤΡΟΤΛΑ. Ά  μ’ άγαπάς, πατέρα, νάν τούς 

διώξεις.
Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ (στόν ίδ ιο τόνο). Ποιους νά διώ

ξω : Τόν κ. Καλόκαρδο καί τήν κυρία του:
Η ΑΣΤΡΟΤΛΑ. Χαί. Καί τόν κ. Στρωτό μαζί...
Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ. ! Α !
Η ΑΣΤΡΟΤΛΑ. Χαί, πατέρα! Χάν τούς διώξεις 

γιατί θάν τούς διώξω εγώ...Δέν ντράπηκε νά κουβα
λήσει σ’ ένα τίμιο σπίτι την ερωμένη του....

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ. Παιδί μου, άγάπη μου, τ’ είν’ 
αυτά πού λές ; Χά διώξω το Στρωτό ; τόν προστάτη 
μας ; τό σωτήρα μας;

Η ΑΣΤΡΟΤΛΑ. Χάν τούς διώξεις, πατέρα. Πρέ
πει νά φύγει ή ψευτιά άπό τό σπίτι μας. Νά καθα
ριστεί τό σπίτι μας, ν’ αεριστεί. Νά μπει πιά καθα
ρός άέρας στό σπίτι μας. στήν ψυχή μας—τής ’Αλή
θειας ό άέρας....

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ. Σκέψου, παιδί μου, Διώχνον
τας τό Δήμο άπό τό σπίτι μας, κ’ έτσι μάλιστα δί
χως αφορμή, είναι τό ίδιο σά νά διώχνω τό ψωμί 
μας.... '  ;

Η ΑΣΤΡΟΙ’ΛΑ. ΙΙατέρα, νάν τούς διώξεις. Τό 
ψωμί μας θά δουλέψω έγώ καί θάν τό βγάλω, θάρ- 
χινήσω νά παραδίνω πιάνο, ζουγραφική, γαλλικά. 
Καί δούλα θά μπω άκόμα γιά νά βγάλω τό ψωμί 
μας. Μά νάν τούς διώξεις, πατέρα, θέλω νά δουλέ
ψω, πατέρα, γιά νά πάψουμε πιά νάχουμε προστάτες 
καί σωτήρες....

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ. Λυπήσου με, παιδί μου, σύχασε.
Η ΑΣΤΡΟΤΛΑ (δείχνοντας πώς υποχω ρεί). Κα

λά, πατέρα....'Όπως άγαπάς.
Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ (γαληνεμένος καί παγιώνοντας 

προς τό μέρος τού Καλόκαρδου καί τού Στρωτού). 
Αΐ, πώς πάει ή συζήτηση ; Τό σχηματίσαμε τό 'Γ- 
πουργεΐο ή άκόμα :

Η ΡΩΞΑΝΗ (στ)] Σ τροτίδαινα). Ένοια σου, κυ- 
ρά Στρατίδαινα, κι ολα θά γιατρευτοΰνε. Μή φοβά
σαι. ’ Εγώ τήν παίρνω πάνου μου τή δουλιά καί θάν 
τό δεις....

Ο ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ (σηκώνεται), θά  μάς δώσουν 
τήν άδεια οί κυρίες. ’Ανοίξαμε κάπια σοβαρή καί κα-

τεπείγουσα κουβέντα μέ τό Δήμο κι άνάγκη νά τήν 
τελιώσουμε. Γιά νά μή σάς ανησυχούμε, τραβιούμα- 
στε γιά λίγο στήν πλαϊνή τήν κάμαρα καί πέστε τα 
σείς....

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ.Χαί, στήν κάμαρα τής Άστρού-
λας.

Η ΑΣΊΡΟΙ ΛΛ. Ό χι, πατέρα.Είναι άσυγύοιστη.
Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ. Τότε στή δική μας....
Η ΡΩαΑΧΗ (κλείνοντας τό μάτι στή Σ τ ρ α τ ό ι -  

να). Έκεϊ μπορούνε νά πάρουν καί τόν καφέ τους 
οί κύριοι....

Η Σ ΊPA 1 1ΔΑIΧΑ /χαμογελαστής). Καλά το 
σκεφτήκατε. Πάω κιόλας νάν τούς τόν ετοιμάσω... 
( Φεύγει).

Ο ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ (γελαστά). Είναι άνάγκη νά 
λάβω καί γώ μέρος στό Υπουργικό συβούλιο :

Ο ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ. Είσαι απαραίτητος Ρω
ξάνη μου, κράτησε λίγο εσύ συντροφιά τής Άστρού- 
λας,.,.Δέ θάργήσουμε.

Η ΡΩΞΑΧΗ. Τή δουλιά σας εσείς. Μέ τή συν
τροφιά τής Άστρούλας μου δέ μέ κόφτει οσο κι άν 
αργήσετε. ·

( eO ΣΤΡΩΤΟΣ, ό ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ «  ό ΣΤΡΑ
ΤΙΑ ΙΙΣ  φεύγουν άπό τήν πλάγιε νή πόρτα. ' I I  Α-
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μ ι, οι παππάδες κ' οι ψαλτάδες όμπρός, γιά ν' αγιά
σουνε τά νερά, νά ρίξουνε. και τδ Στανρό. Τον έρρι- 
ξην τδ Σταυρό οάν ηρϋε ή ώρα τον. Εΐτανε νά βον- 

■ τήξ]ί &νος ναύτης αυτή τη χρονιά κα ί νά τόνε βγά- 
λη. Στέκουνταν άπδ τδν αντικρινό τδν δχτο καί πρά
α μεν ε. Αμα είδε τδ Σταυρό \κ’ έπεφτε, πήδηξε δ 
ναύτης μες ατό ποτάμ ι. ΓΙρί νά  ζνγώση διια ις, Άλλο 
κορμ ί ξεχνμίζει άπδ την άποδώϋε μεριά κατά τδ /ιε
ρός πονπεσε δ Σταυρός. .Καί π ρ ί νά προφτάξη δ ξέ
νος, έβγαινε η Κατινιώ  με βρεμένα φονατάνια, με νε
ρά αταζούμενα άπδ τις πλεξούδες της, καί ατό χέρι 
της δ Σταυρός. Φωνάξανε, ταιρίξανε, τ ί νά κάμου
νε !  Μόνο που την άρπαξε άπδ τδ χέρι δ 'Επίτροπος 
τής 'Εκκλησίας κα ί τής πάτησε μ ιά  ραβδιά. Τή βά
λανε κ ’ έτρεξε ίσ ια  σπίτι της νάλλάξη, πριχον νά σκν- 
λ.οπονντιάση.

★

Πήγε σπίτι, άλλαξε, τής έψησε // ϋειά  της αλι
σφακιά, ήρϋαν οι γειτόνισαες κατόπι νά τή δοννε 
κα ί νά στανροκοπηόοννε που κατάντησε ώς εκεί τάν- 
τροκόριτσο, καί π ιά  πώς μόνο που δεν έβγαλε ουρά 
τέτοιος δαίμονας. Αυτή όμως, άλλαγμένη τώρα καί 
ζεσταμένη, μήτε γύρισε νά τις άκοναη, μόνε μ ιά  καί 
δνδ καί ξαναβγαίνει, καί παίρνει τδ δρόμο τον λ ι
μανιού.

Πήρε τδ δρόμο τον λιμανιού, κ ι ίίμως δεν κατέ
βηκε στο λιμάνι. Ε ίπε κάποιος πώς τράβηξε κατά 
την άκρογιαλιά, λίγο παραόξω . Άλ.ήϋεια, ψέματα, 
δεν ξαναφάνηκε ή Κατινιώ στής ϋειας της εκείνη τή 
μέρα. Μήτε τήν άλλη μέρα δεν ξαναφάνηκε, μήτε 

•τήν άλλη. Βάλανε καί μηνήσανε στάλλα χωριά, έγρα- 
ψαν τον Δεσπότη νά ξετάση νά μάϋη , μήτε φάνηκε 
μ ή τ ' ακούστηκε τ' άντροκόριταο. Κ ' είχε π ιά  νά κάνη 
ή άπαρηγόρητη ή ϋειά με τις γειτόνισσες, ποί> τήν 
άποτρέλαναν έκείνη τή μέρα μαλ/,ώνοντάς τη να.

*

— Κατέβηκα ώς τή Λέρο, μονλ.εγε τις προάλλες 
δ Καπετάνιος δ Καραγιωργος, νά ψοννίσα» σφουγ
γάρια. Κ α ι τ ί ϋαρρέϊς ; "Ο,τι έβγαινα άπδ τήν Έ κ- 
κληαιά, Φωτα μέρα, νά πάω  κατά τή Σκάλα νά δέ- 
σα> άλλο ένα παλαμάρι, που παραφνσο νσε, περνών
τας άπδ παράμερη γειτονιά, — ποιόνα νά δώ σ ’ ένα 
κατώφλι ; Τ ’ άντροκόριταο μας ή Κατινκδ, καί βν- 
ζανε ένα μιαρό, ϋρεφτάρι μ ο νά χ ο ! Κοιτώντας το με 
μάτια  δλόγλνκα καί με χαμόγελο που δεν τδ γνώρι
ζαν τά χείλη της τότες πον σκυλολογυνσε μες ατό χω-

ΣΤΡΟΥΑΑ, δεξιά στ ή σκηνή, άκκουμπιόντας στον 
τοίχο τδ κεφάλι ύής, σκεφτικιά καί με ¡.σχολική, δεί
χνει σά νά μήν ακούσε λ.έξη άπδ την κουβέντα. Ή  
ΡΩΞΑΝΗ λαγοπατάνντας πάει καί τής γαργαλάει με 
τδ μ ικρό της δάχτυλο τ ’ χντί. Ή  ΑΣΤΡΟ ΥΛΑ ξα
φνιάζεται).

Η ΡΩΞΑΝΗ (γελαστά). Οί άλυσίδες  'Ολο <ι
αυτές τΙς άλυσίδες τυραννιέσχι...

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (ψ υχρά). Ναί. Ο: αλυσίδες.
Η ΡΩΞΑΝΗ. Μαργιόλα ¡...Κανένα αχν/ούριο ρο- 

μανχζάκι ;
Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ. ’ Οχι. Κάπια αλήθεια τραγική.
Η ΡΩΞΑΝΗ. Οί αλυσίδες :
Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (νενρνκά). Μάλιστα. Οί άλυσίδες 

τής Πρόληψης, οί βαριές οί αλυσίδες πού σφιχτοδέ
νουν κάθε κίνημα λεύτερο στην ψυχή μας Της
σκλαβιάς οί άλυσίδες ττού κρατάνε σκλαβωμένη τήν 
ψυχή μας....Οί άλυσίδες, οί άτιμες οί άλυσίδες, πού 
τις κρατάτε σείς στα χέρια σας, καί σφιχτοδέσατε 
μιάν άλήθεια καί τήν κυλάτε τώρα στό βούρκο τής 
ψευτιάς....

Η ΡΩΞΑΝΗ ( αρχίζοντας νάν τά χάνει). Οί άλυ
σίδες...Οί άλυσίδες....Λέ σέ νιώθω, δεν μπορώ νά σέ 
νιώσω...

ριό μας, τον φώναζε σαν τρελλ.ή.
— Φωτάκη μου , Φωτάκη μου  !  Κ α ι πον νά τα- 

ξιδεύη <5 Κύρης σον τώρα, καί σ&ποιά νερά νά βον- 
τάη γιά νά βγάλη τδ Στανρό, που μ ιά  καί μονάχη  
φορά δεν τδν π ρόφ τοξε !

Α ΡΓΥΡΗ Σ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

A I  Ι Ο  022 Α  Β Α Κ Ι ί α
Μιά κ ’ είδαν πώς τάφερναν σκούρα άπό ψιλά 

τέσσερεις πέντε ψευτολόγιοι Ρωμιοί, είπαν με το 
νού του:. «Ό  αθρωπος δεν πρέπει νά ύποφέρη· τεμ.- 
πέλης, ςετεμπέλης πρέπει νά καλοπερνά». Μά γιά 
νά καλοπερν^ χρειάζονται παράδες. Έ  έδώ λοιπόν 
είναι το μυστικό τ ις  ζωής.

Καί σάν έξυπνοι που εΐντουσαν πήραν πέντε δέκα 
συστατικά, μ ’ άλλους λόγους το πινάκι, καί βγή- 
καν νά φέρουν γύρα στούς όξω δμογενεϊς. Όρίστε 
παράδειγμα πατριωτισμού, βρίστε γόητρο φιλοσόφου! 
Κ’ ΰστε-α, λέει, θά πάρουμε, καί τή Μακεδονία, 
θά πιούμε καφέ καί στήν Πόλη. ’Αλλοίμονο μας, 
τέτοιους κάμποσους ναχγι άκόμα το Ρωμαίϊκο καί 
το πρόκοψε.

Έ , σείς, κύρ ψευτολόγιοι, μπορείτε νά μού πητε 
τί κ*λό είδε καί τ ί Οά ίδή το "Εθνος άπο τά εργα 
σας ; Είστε ποιητάδες, είστε φιλόσοφοι, καί γρά
φετε' πάει καλα, ά δέν το επιτρέπουν τά οικονομι
κά σας, δεν είναι θαρρώ ντροπή νά εργαοτητε καί 
σείς, οπω; κι όλος δ κόσμος,καί σάν πιάστε παράδες 
νά τά έκδόσετε γιά νά φωτιστή κι ό κοσμάκης.

Αυτό κάνει καθένας πού πονάει τήν πατρίδχ 
του, : κι όχι επειδή; καί κόφτει λίγο περισότερο ή 
νώμη του, νά τό ρίχνγ στό τεμπελιάκι νά γίνεται 
ιακονιάρης καί νά έπιμένη καλά καί σώνει νά τον 

ζούν οί πατριώτες του, καί πρό πάντω. γιά μάς 
τούς "Ελληνες, νά τον συντηράη ό Ελληνισμός. 
Τήν Ελλάδα δέν τήν σώζουν τά βιβλία. Ή  Ε λ 
λάδα έχει ανάγκη άπό στρατιώτες, τήν Ελλάδα 
θά τή μεγαλώση τό σπαθί.

Μά γιά νάχίζΐ στρατιώτες πρέπει καί τά οικο
νομικά της ν ’ άνθοΰν. Καί γιά ν ’ ανθίσουν τά οι
κονομικά της πρέπει τά παιδιά της νά μάθουν νά 
έργαζουνται μέ τό τσαπί, τή βελόνα, τό σφυρί, τό 
τσαγκαροσούλι κ ι’ όχι μέ τήν πέννα τής τεμπελιάς 
καί τού ραχατιοϋ. Ή ραχατλίδικη πέννα ε'βγαλε 
τά μάτια τής Ελλάδας μας, ή ραχατλίδικη πέννα 
κιντυνεύει καί νά τήν πεθάνη.

Μπορείτε πολύ καλά, νά μελετάτε· έχετε τό 
δικαίωμα νά σκέπτεστε· έχετε καθήκον κ ’ υποχρέωση 
νά μετ στό Έθνος τό ο,τι κρίνετε σωττό καί
εθνοσωτήριο είτε γράφοντας, είτε μιλώντας- μά δω
ρεάν φίλοι μου, δωρεάν κι όχι κάμνοντάς το έπάγ 
γελμα γιά νά ζήτε. Τά χρήματα πού είσπράξατε

ήμπορούσαν νά διατεθούν γιά τή φτωχολογιά, τους 
πρόσφυγες, τούς ανίκανους, γιά τά κοινά συσσίτια, 
γιά τό στρατό μας, κι όχι γιά τήν τσέπη σας, με
γάλοι μου σείς πατριώτες.

Μά νά πούμε καί τήν άλήθεια, δέν είναι κι 
ολο τό φταίξιμο δικό σας ; Πιο ένοχοι είναι κείνοι 
πού χάσκουν στά μωρολογήματα σας, κείνοι πού 
σάς γεμίζουν τις τσέπες παραδες, κι έτσι ενώ άπό 
τή μιά μεριά νομίζουν πιύς κάτι προσφέρουν στό 
Έθνος, άπό τήν κλλη δίνουν τό κακό παράδειγμα, 
τό δηλητηριάζουν, τόίχαντακόνουν.

Γέμισε ή 'Ελλάδα άπό λόγιους· χιλιάδες ψευτο- 
ποιητάδες, χιλιάδες ψευτοφιλόσοφοι, χιλιάδες ψευ- 
τοεπιστήμονες, χιλιάδες παρασιτα, καί σοβαρτ δου 
λειά καθόλου. ΚΓ έτσι, ένώ ολα τά έθνη εργάζον
ται γύρω μας, δυναμόνουνται οίκονομικώς, παρα
σκευάζονται στρατιωτικώς κ ’ είναι έτοιμοι όταν 
έρθη ή κατάλληλη στιγμή νά οεχειλίσουν σάν άλ
λοι ποταμοί καί να μας καταπνίγουν, έμεΐς αναπαυό
μαστε στις σοφίες μας, ξεσκονίζουμε τά κιουτάπια 
μας κι’ έπικαλούμεθα τις σκιές των προγόνων ! 
Γειά σου Ρωμ.αίϊκο !

Οίιθ^ ιιοΙι 4] 4 Γ'ίώ
ΚΩΣΤΑ Γ ΚΑΜΒΑ

ñ X T P O Y y v ñ

« ...Τ ό  π α ιδ ί  α ν ι υ  ε ίδε  τό φω ς κ α ί 
ξεκόλλησε ά π ο  τ'η σ κ ο τα δ ερ ή  

τή ν  Ι Ι ρ ά λ η ψ η * .

Λεβεντονιό, που έ.βΰζαξες τδ Ά κρπ ικδ τδ γάλα 
καί ϋέριεψέ σου ή ψυχή κι άντρείειγέ συν ή νιότη 
καί υφαίνεις στο χρυσαργαλ.ώ δνείρατα μεγάλα, 
πρώτη στο έργο τδ βαρν καί στονειοο έσν πριότη.

°Άς άλη&έψει σου τονειρο, Λεβεντονιά, καί τις τρέξει 
άλ.ήϋειας γάλα κι αντρείας απ' τά πλ.ατιά συν στήϋια  
τή γίς αυτή τήν άβροχη καί άνύργωτη νά βρέξει 
γιά  νά φυτρώσει μ ιάν α ίγ ή  ή λεβεντιά κ'ή Ά λήϋεια. 

Λευκάδα ΑΛΚΑΙΟΣ

0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Στό φετεινό Ήμεοολόγια τού Παντελίδη, πού 
βγαίνει στή Σμύρνη, ό κ. Έμμανουηλίδης δικηγόρος 
άπο τούς πρώτους έκεΐ πέρα, είπε τή γνώμ,η του β 
άθρωπος γιά τό γλωσσικό ζήτημα. Κ’ ή γνώμη του 
πού δέν είτανε σΰφωνη, μέ τις γνωστές «ρχές πού 
φρόντισε τόσα χρόνια τώρα νά σπείρη στό Έθνος ή 
Αχσκάλικη σοφία, χόλιασε τή φημερίδα «Ά μ ά λ -

Η  Α Σ Τ Ρ Ο Ϊ Λ Α .  Λ έ  μ έ  ν ι ώ θ ε τ ε . . . . " Α ν  ε ΐ τ α ν ε  δ ώ  
ό  κ .  Σ τ ρ ω τ ό ς  Ι 'ά  μ ’ έ ν ι ω θ ε  κ α ί  ί ) ά  ο ά :  β ο η θ ο ύ σ ε  κ α ί  
σ ά ;  ν ά  μ έ  ν ι ώ σ ε τ ε . . . .

Η ΡΩΞΑΝΗ. Γ() κ. Στρωτός ;.....  Ά ,  καλά. Σά
νάργίζο) νά σέ νιώθω καί γώ...

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ. Γ0  κ. Στρωτός. Μάλιστα. Τό 
λιοντάρι πού το αλυσοδέσατε, πού τού κόψατε τή χη- 
τη του...'Ο κ. Στρωτός...'Ο ερωμένος σας...

Η ΡΩ,ιΑλΉ (άνομένο). Ναί, άφού τό θέλεις. Γ0  
έροιμένος μου! Γιατί:.... Μήπως τον Ορεγόσουνα ή 
αφεντιά σου γιά ερωμένο σου ;

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (ήσνχ,α). Τον αγαπούσα. Είναι 
αλήθεια πώς τόν αγαπούσα....

Η ΡΩΞΑΝΗ. Χ ά χ ά χ ά ! "Ωστε τόν αγαπού
σες ¡...‘Έτσι λοιπό... Μολόγα το!...Τόν αγαπούσες!... 
Καί θά τον αγαπάς άκόμα...

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ. "Οχι. Λέν τόν άγαπώ πιά. Λέν 
μπορώ νά τον άγαπώ.

Η ΡΩΞΑΝΗ. Τό καταλαβαίνω. Γιατί αγαπάει 
έμένα.,.Τί νά γίνει ! Οί άλυσίδες πού λες, φαίνεται, 
θάναι άπό τραντάφυλλα...

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (ήσυχα). Λέν τόν τραβήξανε 
οί τραντχφυλλένιες άλυσίδες. Τόν τραβήξανε οί άλ
λες αλυσίδες, οί βαριές καί σκουριασμένες, οί άλυσι-

δες τής ΙΙρόληψης. Λέν τονέ συγκ.νησε ή άγάπη 
σας. Τονέ συγκίνησε ή λογική τής ρουτίνας πού με- 
ταχειριυτήκατε μέ τόση μαστοριά γιά νά τόν τραόή- 
ξετε άπό τόν ίσιο τό δρόμο. ΊΙ ρουτίνα τονέ συγκί
νησε κι όχι ή άγάπη....

Η ΡΩΞΑΝΗ. Χά χά χά ! Ορια δέν έχε: ή ξού-
λια σου.,.Σέ παραφέρνει και δέν πέσεις τι λες Χό-
στιμ’ είσαι.

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (στον ιδ ιο  τόνο¡. Μή φοοάστε 
καί δέκα άκόμα σάν καί λόγου σας νάγαπούσε δέ θά 
ζούλευα. Γιατί εσείς άγαπούσατε τό κορμί καί γώ 
τήν ψυχή, τό χκραχτήρα του. Αγαπούσε κείνο το 
κάτι τό ίλωσδιόλου πνεματικό πού όνομα δεν έχει 
καί πού εσείς δέν τό βλέπετε. Κ' έπκψκ νά τόν ά
γαπώ, όχι γιατί σκοτιζόμουνα πού αγαπούσα έσάς, 
άλλα γιατί έπαψε νάγαπάει τόν έαυτό του. έπαψε 
νάν τονέ σέβεται...Βλέπετε λοιπόν, πώς δεν αγαπού
σαμε τό ίσιο πράμα, πώς είναι αδύνατο νάγαπούμε 
μεΐς οί δυό τό ίδιο πράμα, ώστε καί ή φούλια αδύ
νατη....

Η ΡΩΞΑΝΗ. Χά χά χά ! Λίοτηματολογίες συ- 
νειθισμένες σ’ όλες τις άναιμικε: καί τις υστερικές 
κοπέλλες...’Αστεία είσαι !

Η ΑΣΤΡΟΪΛΑ (άναμένα μά όχι καί με δυνατή
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θεια». Καί βγήκε ο άρθρογράφος της μέ όλα τα χι 
λιοειπωμένα πιχμιρήματχ νά χτυπήση τον κ. Έμ· 
μανουηλίδη, καί μαζί τον ψυχάρη, τόν IIάλλη καί 
το «Νουμά»;

Μά ή «Ημερήσια», κλ/,η φημερίδχ της Σμύρ
νης, πού αντιπροσωπεύει τή φρόνηση καί τή λογική, 
μέ το «θεα τή » της, τον κ. Γ. Άνχστχσιάδη, νέο 
μορφωμένο, διαβασμένο καί πολύ δίκιο, άπάντησε 
πρό; την « ’Αμάλθεια» βάνοντας το ζήτημ,χ στη θέ
ση πού του έπρεπε. Έγραψε δηλαδή ό «Θεατής» 
πώς άσκημα κάνουν όσο·, χτυπάνε ασυλλόγιστα τούς 
δημοτικιστάδες, άπό πρόληψη καί προκατάληψη, 
■καί πώ ; το καλύτεοο που θά έπρεπε νά κάνουν πρί 
μιλήσουν γιά τό ζήτημα, είναι νά κάθουνται νά δ ια
βάζουν τα βιβλία αύτουνών που βρίζουν "Εγραψε α
κόμα πώς Ρωμιοί σάν τον Ψυχάρη καί τον Πάλλη, 
είναι τιμή γιά τό Έθνος, καί πώς ό «Νουμάς» εί
ναι «περιοδικόν ϋαν ιιάσ ιον , τό σοβαροπερον ελληνι
κόν φιλολογικόν περιοδικόν ί'ως τώρα».

Τά τέτοια φωτεινά καί γενναία λόγια τή ; « Ήμε 
ρησίας» δέ συμμαζέψκνε τό Δάσκαλο τής « ’Αμάλ
θειας». “Ισα ίσα τονέ καμ-ανε νά Εανκπή γιά τό ζή 
τημα τέτοιες καί τόσες ανοησίες, που το άρθρο του 
κατανταει σωστό περιβόλι «εύθυμία;» νιά μάς, τους 
δημοτικιστάδες. . . Καί τί δέ λέει ό άθεόφοβος έκεΤ 
μέσα; Πώς είμαστε οχτροί τού Έλληνισλού,οέγκλη- 
μ α τ ία ι» , πώς προσπαθούμε νά τοί-ς «χωρίσωμεν» 
άπό τούς αρχαίους (!), πώς »όμιλ.ώμεν» μ.ετά χλευα- 
σμ.οϋ περί τού ΜκραΟόύνος, πώς είμαστε ςενομανεΐςί!) 
πιο; το έργο τού Ψυ/αρη είναι σκότιον. καί πέος ό 
«Νουμάς» έργαζεται ύπέρ τού άρτου του. Ξέχασε 
μόνο νά μά; πή γιατί καί πώς ή κεοά « Άμάλ.θεια» 
δεν εργάζεται ύπέρ τού άρτου της, ά λλ ’ ύπέρ «πα- 
τρ ίς».

Αυτά δμως τά σοφά πιχειρήμ.ατα δέ φτάνουνε, 
γιά νά κεραυνοβοληθούνε «απαξ διά πκντός» οι δη 
μοτικιστάδες. Γιά τοϋτο ό κ. άρθρογράφος τής « ’Α 
μάλθειας», μ.ά; φερνει καί τή γνώμη τώ διακεκρι
μένων καί διαπρεπών λογιών, καί των παλαιμάχων 
διευθυντών, Δέν έχουμε βέβαια τήν όρεξη νά ζανα- 
τυπώσουμ.ε δώ πέρα τά λόγια τον διακεκριμένου λο - 
γιον κ, ΙΙαγανέλη, τον διαπρεπούς κ, Βλάχου, καί 
του παλαιμάχου διειΦνντον κ. Κανελλίδη. Οί ιδέες 
καί οί γνώμ.ες των άθρώπωνε του περασμένου α ιώ 
να, είναι τόσο γνωστές, πού καταντάει ή επανάλη
ψή τους κάμποσο κουραστική γιά τούς αναγνώστες 
του ι Νουμα».

’Εκείνο μόνο πού μά; έκαμε κακή εντύπωση, εί
ναι το πώς ό σοφολογιώτατος αυτός άρθρογοάφος, ε”-  
βγαλε στή μέση καί τήν αγιάτρευτη συνήθεια τών 
καθαρευουσιάνων, τή συνήθεια δηλαδή τής χοντρής 
ψευτιάς. Κ’ έτσι βλέπει κανείς νά δικστρέφουνται

φωνή). Μή γελάτε, κυρία μου. Δέ σάς επιτρέπω νά 
γελάτε. Γιατί ότα γελάτε μέ το φέρσιμό μου, θά μέ 
κάμετε καί μένα νάηδιάσω μέ τό δικό σας τό φέρ
σιμο....

Η ΡΩΞΑΝΗ. Δέν νζοίπεσα:, i'l'j καί νά
Εομολογιέσαι έτσι άαάν“ροτ:α τον Ιρωτά ooj..,

Η ΑΣΤΡΟ ΓΛΛ.  Δεν ξομολογήθηκα ζανέναν
έρωτα. Μά κι αν τοκανα, δέν έχω νά διόσιο λόγο σέ 
κανένα. Λεύτερη είμαι νά κάμιο δ,τι θέλω.όταν αύτό 
πού κάνω είναι γιά μένα τίμιο. 'Ο έρωτάς μου θά 
εΐτανε πάντα τόσο άγνός. ξέρε το, πού θά μπορούσα 
νάν τονέ φιονάξω στον κόσμο, νά βγώ στούς δρό
μους περήφανα άκκουμπώντας άπάνου του. ’Ενώ ή 
δική σου ή άγάπη είναι θρεμένη μέ τήν αμαρτία, 
μέ τήν άτιμία, μέ τό έγκλημα, καί μόνο στο σκοτά
δι τή ; νύχτα; τή ; είναι συχωοεμένο νά ζει...

Η ΡΩΞΑΝΗ ( ζυγώνοντας την και σφίγγοντας τις 
γροθιές). Ηαλήοκόριτσο !...Έ ισ ι καθώς αγαπάς έσύ, 
άγαπάει τό κάθε ψευτοαιστηματικό μοδιστρόνι...

Η ΑΣΤΡΟΓΑΑ. Κ’ έτσι δπως άγαπάς έσύ άγα
πάει ή κάθε πόρνη ! (Αίνοντάς της ένα μπάτσο). Νά !

τά κείμενα τώ δημοτικιστάδωνε μ.έσα στήν κερά « ’Α 
μάλθεια» μ ’ έναν τρόπο πολύ τχχυδχχτυλουργ'.κό καί 
πολυ κακόπιστο. Κι’ άκόμα βλέπει κανείς ν’ άναφέρ- 
νουνται ιδέες του ΙΙάλλη γιά τό Άρβανίτικο ζήτη
μα καί για τό Δομπόλειο κλεροδότημχ, τόσο κα- 
κοήθικα  διαστραμμίνες, πού μονάχα άθρωπος πού 
δέν έχει δυνατά πιχειρήματα, μ.πορούσε νά τις 
γράψη. Ό ΙΙάλλης έγραψε κάποτε;, πώς οί Άρβα 
νίτες είναι αδέρφια μας καί πώς δέν πρέπει νά τούς 
παίρνουμε γιά οχτρούς. Κι άκόμα πώς όλοι οί Ρω
μιοί έπρεπε νά μήν περιφρονούμε τ ’ Άρβανΐτικα,παρά 
νά τά μαθαίνουμε, καί πώς ό Διάδοχος καί τά παι 
διά του, σά Ρωαιοί που είναι ποέπει να μάθουνε κι
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Άρβανίτικα, πώς τό Λ-.μπόλειο Πανεπιστήμιο πρέ
πει νά γίνη στήν ’Αρβανιτιά.

'Ο 11άλλης μίλησε πολύ φρόνιμα, καθώς πάντα, 
κ ι’ αυτό θά φανή πιό φανερά άπό τό άρθρο το~>"Ερ- 
μονα  ή «Φυλη» που δημ.οσιεύεται στό σημερνο φύλ
λο τού «Νουμά», καί πού μ.έσα ξεταζετχι κοντά 
σ τ ’ ά.λλα καί τό ζήτημα αύτό. Ή  « ’Αμάλθεια» δ
μως διαστρέοοντα; τά λόγια τού ΙΙάλλη έγραψε πώς 
οι δημοτικιστάδες λένε νά μάθουνε Τοακώνικα τά 
παιδιά τού Διάδοχου καί τό Δομπόλειο ΙΙχνεπιστή- 
μιο νά γίνη στήν Τσακωνιά, κ' ή Τσακωνική νά κη- 
ρυχτή εθνική μ.ας γλ.ώσσα !

Α π’ αύτό οανταζετα: καθένας πώς πολεμάνε οί 
καθαρευουσιάνοι. Μέ ψευτιά, μέ κακοήθεια, μέ α π ι
στία, με άδιαντροπιά, μέ μπαμπεσιά. Αύτό δμως ϊ -  
καμ,ε τον κ. Έμμχνουηλίδη νχ διχμ αοτυοηθή καί πά
λι στήν «Ημερήσια», καί νά φχνατίση τούς δημο- 
τικιστάδες τής Σμύρνης τόσο, ώστε καί δυό έπεισό 
δια νά γίνουνε αύτέ; τις μέρες γιά τό γλωσσικό ζή 
τημα στή Σμ.ύρνη, που «συνεταραξαν τήν κοινωνία» 
δπως μάς πλεροφόρησε ή Άθηναιικη «Έ στια ».

Να, που βγαίνει τέ καλό ό πόλεμος που κάνου
νε τής δημοτικής οί διάφοροι Σοφολογιώτχτοι. Καί 
δέν μπορεί νά γίνη άλλοιώς. Ό πόλεμος φέρνει τήν 
Αλήθεια, κι όταν φανερωθή ή ’Αλήθεια, ή Νίκη 
όέν είναι μακρυα.

ΑΜΑΛΘΗΣ

Η Λ Α Τ Κ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ
είναι ΤΑ Μ ΙΕΥΤΗ ΡΙΟ  γ ιά  το λαό και δέχε
τα ι καταθέσεις ά .ιο  μ ί α  δ μ χ χ μ ή  κι 'απάνω.

Σ ο υ  πλερώνει τόκο 4 V* (,/0 και αον δίνει 
π ίσω  τά χρήματά αον δποτε θελήσε ις είτε όλα 
είτε μέρος άπ  ’ αυτά.

| “ Ο  Ν Ο Υ Μ Α Σ , ,
Β Γ Α ΙΝ Ε Ι Κ Α Θ Ε  Κ Ε Ρ ΙΑ Κ Η

Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Μ Η

; Γιά τίιν * Αθήνα Λρ. .¡.— Γιά τ\ς ‘Επαρνΐίΐ: «ο. 7. 
j Γ ι ά τά Ε ξ ω τ ε ρ ικ ά  φ ρ . ν ρ . ΐί>.

Γιά τις ί . ι α ρ χ ί ϊ ;  δεχόμαστε κ ι !  τρίμηνες ή ό η. τη ι’ τρι- 
μηνία) ονντρημός.

| Κανένας δ ί  γ ρ ιγ ττα ι  ανντρομηνής ίι Λέ ατηλει μπροστά 
τη ονντρομή την.

ι 1(ι λεφτά τό φύλλο /.εφτά 10
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ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. Στά κ ιό ά κ ια  (Σ ύ ν τα γ μ α , 'Ο μ όνο ια , 
Έ θ ν. Τ σ ά π ιζ α  'Τ π .  Ο Ικονομ ικώ ν, Σ ταθμ άς Τ μοχιό- 

! δρομου Γ Λ καόη ,μ ία Ι,Β ου ί.ή , Σ ταθμός ύ π ό γ ε ιο υ  Σ ιδ ε - 
θ(5δρομου (Ό μ ό νο ια ) , ό τά  θ ιδ ο ιο π ω λε ϊα  « Έ ιίτ ία ς »  Γ 

; Κ ολάρου κ α ι Σ ακέτου  ίά ν τ ίκ ρ υ  Οτή Β ουλή ),

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ ΙΑ
' Ε κ το υ  κατά Ζενγώλην  — Ταμ τονράς και Κ ό 

πανος - Τά δάκρ ια τον  κ. Σ ημαντήρα  — 
Σοσιαλ ιστάδες.. .μοναρχ ικο ί  — Το π ρ ό γ ρ α μ 
μα τον κ. Φουρνιά.

Μ Ε ΤΗ  ΛΪΚΗ  γ>>Γ* Ζενγώκη ftk ofsC’ /.fivnjpis rv-rrtya to
λαχείο t o r  orc/.ov' ηί\ ror’ AtiYFiov'
ρβ^ιλεντηκε καί το ίδιο τό Κράτος .τ«»ί· κάνΜ ατοαΧα τ ι ;
δονϊ.ίες του. κοιτάζοντας μοναχά. <τh r  προατνχος λοταοτζϋς, 
να Γτάρει τοτς “αράδες τo r  κόαμον^ κ> άδιαητορώντας γιά άλα 
TfiV.a.

Ό  Ζενγώλης rh a v  r τάϊ.ληίος ατό Υπουργε ίο  τών Έθ(θ- 
ρικών και r.τά'Ο.ηλος ί,η Η Κ ίΐίΧ Ϊύνη ς , άφον ό προϊστάμε
νος τ ου, ο κ Πατρικίας, τον ηξερ/t, αν και ονατηματικό χαρ- 
τοπη/χτη. γι<: τ ίμ,ο rutAhj/.o και το/χε τά ,τ/οτά. Ό  τίμιος  
ΛΟίίτόν ν.τά'./.η/.ος αμα είδε ,τοίς κάΑε κ*ήρ<οαη το'· αλ-
χείον ά τρώτος untOunς 5,*τ ?Τχε τονΧηΰεΐ. τήρ:· ενα /αχειο 
α.7ο κεΐνα πυνχε r.rh χέρια T‘>i\ τον .τάτηοε άττάνον τόν ό - 
ριίϊμό  .7αν κέρδ “? τ\ς 200 χιλιάδες και τό .ταροναίααε νάν 
τον το κσνονιε Τά Χαχεΐα τ0Ί>,ύλητα, ε.ΐ.ταμε, ταχε
ατά χέρια w r γ·)· ογραγίδα n ο'· τατούααν τον; ·\οιΟμο!·ς την 
είχε. στά Xy$fri τον. τογ αροϊοτάμενό τον τον είχε οτό χέρι 
του, yiatl νά μην ιοφε-ληΟεΐ ά τ' αντα ά γ ο '  μ.άλίοτα ηςε - 
ρε και τι) φορερά οταςια .τ:»ί· βααί/.ευε ατά περίφημα αντά 
λαχεία ; “Ο,τ εκαιιε ό Ζενγώ?.ης, μ-ουοέαε ναν τό κάνει κι 
ΰ.τοιος άλλος Oe/.ε ι- ·ό t o r ;  κατώτερον; γ.7αλλήλονς τον ¿α- 
χείον. Στην ανεμοζάλη ό /.¿κ' ς χαίρεται και η άιερεαΐα τον 
λαχείου αποδείχθηκε ο' Ίντη τη δ ίκη 'ιλη&ιν'η ¿νεμοΖά/.η.

Τό ανμ.τερααμά μας, ' Οαο κι άν καταδικάαι ηκχ ή Ζεν 
γώλης, τό λαχεία τοί· Στόλον δέ. πτοίληκε. Καταδικάστηκε κι

Η ΡΩ-.ΑΝ Η. Ά  I.... (βγάζοντας στριγγιά φωνή 
σωριάζεται σέ πολτρόνα λιγσ&νμισμένη).

(Βγαίνουνε στή σκηνή 8λοι τρομασμένοι. 'Άλ
λος φωνάζει « Τί αννέβηκε άλλος «νερό !  

νερό ! »  κι άλλο; δ,τι τυνρϋει κείνη τή 
στιγμή στό στόμα).

Η ΑΣΤΡΟΓΑΑ (ήσυχα). Μήν κάνετε έτσι. Δέν 
είναι τίποτα.

II Μ Ρ Ω 101  ι κυιτάζοντάς την ανήσυχα). Ά - 
στρούλα....

Η ΑΣΤΡΟΓΑΑ (ύυ,-οτά κι αργά). Κύριε Στρω
τέ, βοηθείστε τή ■ ερωμένη σχ;. περιποιηθεΓτε τήν 
αλυσίδα σας !....

( ‘Ο Στρωτός δε βγάζει μιλιά, μά  σκύβει τό κε
φάλι. καταγίς. 'Ο Στρατίδης ντραλίζεται κ ι άκ- 

κονμπάει στον τοίχο. Γ0  Καλόκαρδος στέ
κεται απορώντας αά νάν τάχει χαμένα.)

Η ΣΤΡΑΓίΔΑΙΝΑ (τραβώντας τά μαλ/τά της). 
Πάει, τρελλάθηκε τό κορίτσι μου, τρελλάθηκε !....

Ο ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣι'μίέ συμπόνια). Τό καημένο!,..

( Τελιώνει τό δράμα).

Ρ Ο Υ ©
ΚΕΦ. Α.

Καί κείνες τις ήμερε; πού κρίνανι οί κριτάδες 
πείνα έπεσε στη γή· καί πήγε καπιος άνθρωπος άπο 
Βηθλεέμ- Ίούδχ νά ςενοκρχτήσει στή γή του Μωαβ,
μέ τη γυνχι/.χ του καί τους δυό γιοΰ; του. Τονο-
μά του είτανε Έλιμένεχ καί τδνομα τής γυναίκας 
του Ναομί,καί τών παιδιώνε του Μααλώνας καί Χε- 
λαιώνας, Έφραθαΐοι άπό τή Βηθλεέμ Ιούδα, Και 
φτκσανε στή γή τού Μωάβ, καί βρισκόντανε εκεί.

Καί πίθανε ό Έλιμένεχ ό άντρας τής Ναομί, 
κι άπόμεινε τούτη καί οί δυό γιοι της. Καί τούτοι 
πήρανε γυναίκες Μωαβίτισσες. Τονομα τής μιανής 
είτανε ’ι )ρφά καί τδνομα τής άλληνής Ρούθ, καί κα 
τοικήσανε εκεί ώς μέ δέκα χρόνια. Καί πεθάνανε κ’ 
οί δυό τους, κι ό Βααλώνας κι δ Χελαιώνας* κι άρ- 
φάνεψε ή γυναίκα κ·. ά π ’ άντρα κι άπό γιού;.

Τότε σηκώθηκε τούτη καί οι νυφάδες της νά φύ
γουνε άπό τή γής Μωάβ· γιατί «γροίκησε στη γη 
Μωάβ, πώς πεσκέφτηκε ό Κύριος τό Λαό του δίνον-


