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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΞΕΓΥΐ«ΗΰΜΗΤΑ
Λάβαμε τά « ’Ιστορικά ξεγυμνώ ματα ι> τον Α ρ

γυρή Έφτα/χώτη κι αρχίζουμε άπό τό φ ύλλο τής 
άλλης Κεριακής νάν τά δημοσιεύουμε στο « Ν ουμάα. 
Τί αξίζει το καινούριο αυτό ί'ργυ τον ανγραφέα τής 
« ’Ιστορίας τής Ροτμιυσύνης » και ποιά είναι ή μεγά- 
).η εϋνική σημασία τον, ϋάν  το δ ο ίν ε  οί αναγνώστες 
μας κα ί ϋάν  το κρίνουνε μοναχοί τονς.’Εμέϊς δηλώ
νουμε πώς μ ' εϋνική περηφάν,-ια τό δημοσιεύουμε, 
προσφέρνσντας μάλιστα, σήμερα κιόλα*, στους ανα
γνώστες μας τόν πρόλογό τον.

U P O  Λ Ο Γ Ο Σ

Σκοπός μον στάτα'/τα αύτά σημειώματα 
είναι νά ξεγυμνώσω, δαο με βοηΦοννε τά μι
κρά μου μέσα κι ό λίγος καιρός μου, μερικά 
φουσκωμένα είδωλα τής έάνικής ιστορίας μας 
άπό τήν 'Άλωση ώς τις παραμονές τον Είκο- 
σιένα' κι άφοϋ τά ξεγυμνώσουμε, με τήν άδεια 
τοϋ άναγνώατη νά τά σπάσουμε και νά τά πε- 
τάξουμε, αν, καΰώς προβλέπω, βρούμε πώς 
άπο κεΐ μέσα πηγάζουνε τά μεγαλήτερά μας 
ψεγάδια κ ’ οί πιο δεινές συφορές μας.

Γιά νά πετνχονμε τό σκοπό μας, που εί
ναι ή ά λ ή θ ε ια ,  μέ τρόπο άφιλονίκητο, ϋά  
πασκίσουμε νά στάζουμε δλως διόλου à î lô c to  
άπό τό ζήτημα. ”Οσο γίνεται άπό μακριά, δαο 
μπορούμε άπό τ ’ αψηλά. Ίσ ω ς ϊαως μέ ιή  
βοήθεια τής φαντασίας, και λίγο σάν ξένοι. Ε ί
ναι πολυ σοβαρό τό ζήτημα' είναι εδώ ζωή ή 
θάνατος γιά τό "Εΰνος, κ ’ ή &ά διαβάσουμε 
τήν ιστορία μας καταπώς πρέπει κ ’ είναι χρέος 
μας, γιά νά ώφεληδούμε άπό τά περασμένα 
καί νά κανονίσουμε τά μελλούμενα, ή ας κλεί
νουμε τό βιβλίο κι ας ξαναρχίσουμε τό νανού
ρισμα Χσα μέ νά μας πάρΐ] μιά καί καλή δ ύ
πνος δ ατέλειωτος.

Α ΡΓ Υ ΡΗ Σ  ΕΦΤΑΑΙΩΤΗΣ

ΤΒ ΓΕ2ΡΠΚΒ ΤΟΥ ΒΙΡΠΛΙΟΫ
(Μεταφρ. Κ. ΘΕΟΤΟ ΧνΗ>

Β Ι Β Λ Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

Τί κάνει τά γεννήματα καλόρεχτα, μέ τ ί οίστρο 
Ταιριάζει νά γυρίζονται, Μ αικήνα, τά χωράφια  
Καί στό φτεληά νά δένεται τό κλήμα' ποιές φροντίδες 
Καματερά καί πρόβατα χρειάζονται' καί πόση  
Πράξη ϋέλονν οί μέλισσες, πού οικονομούν' έδώϋε 
Θ'άρχίσιο τό τραγούδι μ ον . Τον κόσμον εσείς φωστήρες 
Λαμπρότατοι, κ ι όδήγητές στόν ουρανό τον χρόνον, 
Ό που περνά’ καί Δήμητρα πανέμνοστη, καί Βάκχε, 
Ά νίσως μέ τή χάρη σας έκαμε ή γης άστάκι 
Θρεφτάρικο τό Χαονικυ βαλάνι της, κ ι άνίσως 
Μέ τά σταφύ/χα, που ηνρατε, τό κύμα  τον ’Αχελώον 
’Αντάμωσε, κα\ Φαννοι εσείς, που ή δύναμή σας σκέπει 
Τους δονλεντές, Φαννοι μα.ζή ναι κμρασίόες Αρνάδες, 
Ελάτε' εγώ τά δώρα σας ψάλλχο. ΚΤ ώ Ποσειδώνα, 
ΙΊον έκροναες μέ τήν τρίαινα τή δυνατή τό βράχο, 
Κ αί πρώτη ή γής άνάδωκε τό άτι που χ/.ημιντράει, 
Καί συ που στέκεις στά δρνμά καί που χιά σέ

[ στής Κ έ α ς

Τους λόγγους τους ϋρεψτάρικονς λευκά δαμάλια
/βόσκουν

Τρακόσια, κα ί των κοπαδιών φνλάχτορα εσύ Πάνα, 
Ά ν αγαπάς τό Μαίναλο καλόγνωμος (porίσον, 
Ά φίνυντας τό πατρικό τό δάσος, Τεγεαΐε,
Καί του Λνκαίυν τά βουνά' καί τής εληάς εύρετρα, 
Καί συ πα ιδ ί που ανάδειξες τάγγυστρωτό τάλέτρι, 
Καί συ Σιλβάνε, που κρατείς χολό κυπαρισσάκι 
Σύρριζα' κι δλοι σας ϋεο ί καί {λέαινες άντάμα,
ΤΙον ρίχνετε τάνάβλεμμα πρόϋνρα  ατά χωράφ ια,
Καί νέους ϋρέφετε καρπούς χωρίς κανένα σπόρο, 
Κ αί χύνετε αρκετά πολλές βροχάδες ουρανόϋε'
Κ αί τέλος καί αν, Καίσαρα, που γλίγωρα ϋά  σ ’ έχουν 
Αέν ξέρω των άϋάνατων π ο ιο ι σύλλογοι, είτε ϋέλεις 
Νάχεις φροντίδα γιά τή γής, νά κυβερνάς τές χώρες, 
Κα\ σένα νά παραδεχτεί τής τρικυμ ίας άφέντη 
Κ αί των καρπών δημιουργόν ή τρισμεγάλη σφαίρα' 
Είτε κι αν έρϋείς αά ϋεός τον απέραντου πελάγον, 
Κ * οι ναυτικοί τή χάρη σου μονάχα προσκυνήσουν, 
Καί σέ λατρέψει ή άκρόκοσμη θονλα , κα ί σ ’ αγοράσει· 
Μ ’ δλα τά κύματα γαμπρόν ή Θέν.δα δικό της'
Είτε καί μέ τους δψ ιμους τους μήνες σμ ίξεις, άστρο 
Καινούριο, εκεί που ανάμεσα σταστρα τής Έ ριγόνης 
Καί στές χειλές που άκολονϋονν εϊνε άνοιχτδς ό τόπος, 
( Ό  φ· λογισμένος ό σκόρπιός μαζεύει άπό τά τώρα  
Ό  ’ίδ ιος τά βραχιόνια τον, καί τονρανού σ’ άφίνει 
Περαότερο άπό τό σωστό μο ιράδ ι') δ ,τι κ ι α. ϋάσα ι, 
(Τ Ι βααιληά τά Τάρταρα δέν πρέπει νά σ ’ ελπίζουν, 
Μή αοϋρϋει τόσο φοβερός πόϋος νά βασιλεύεις,

Ά ν  καί ϋαμάζονν οί Έλ.ληνες τά ’Ηλνσιακά λιβαδια 
Κ * ή Περσεφόνη άρνήϋηκε τή μάννα  ν’ άκλουϋήσει, 
Που τή ζητούσε') στρέξε εσύ τ’ άπόκοτο άρχισμά μον  
Κ αί δός τον δρόμον εύκολο, καί βάδιζε μαζή μον  
Σπλαχνιστικός γιά τούς γεωργούς τους άγνωρους

[τή ς  στράτας, 
Καί μέ δέησες σννείϋησε νά κράζεσαι άπό τώρα.

Μέ τήν καινούρια)·· άνοιξη σά νερουλιάζει ό πάγος 
Στά ϋολωμένα. τά βουνά καί μέ τ αέρι λνώνει 
Ό  σάπιος σβώλος, παρεί'τύς ζεμένο τό δαμάλι 
Στό πλακωμένο τάλατρο τό μονγγητό άς μον αρχίσει, 
ΚΤ άς μον ξαστράφτει τό γυννί στ’ αυλάκι τροχ ισμένο. 
Μ ονάχα ή γής, πού δύο φορές ήλιο γρικά καί κρύα, 
Στον δουλεντή τάχόρταγον τονς πόϋονς απαντάει' 
Κείνον τ ’ αμπάρια έσκενοωσεν ό αμέτρητος ό ϋέρος, 
ΙΙρϊν δμως σκίσει σίδερο τ ’ ’¡γνώριμο χωράφι,
Νά μάϋονμ ε  τους Άνεμον; ϋ ά  λάβουμε τήν έγνοια 
Κ αί τ ουρανού τά διάφορα σννήϋεια  καί "στους τόπους 
Τί δούλευαν οί παλαιοί καί τ ί eivat φ υσικό τονς, 
Κ αί κάϋε μέρος τ ί γεννά καί τ ί τό κάϋε άρνιέται. 
’Εδώ προκόβουν τά σπαρτά κ ’ εκεί τ’ αμπέλια κάλλιο , 
ΚΤ αλλού τών δέντρων οί καρποί και πρασινίζουν

I Ι.όρτα
Ά πρόσταχτα. Μή δέ ϋωρέΐς πού οί τρυφ εροί Σ αβα ΐα  
Μάς ατέρνονν τά βοτάνια τους, ή ’Ινδία το φίλντισι της, 
Ό  ΐμ ώ λο ς  κρόκου άρώ/ιατα κ ’οί Χάλυβες οί ζόρκοι 
Σ ίδερο; Κ αί (φαρμακερά καστόρεια στέρνει ό Πόντος, 
Κ ’ ή Ί Ιπ ε ιρο  τών ’Ολυμπιακών πουλάρι»»· της τά

I βάγια.
Ή  Φύση άμέσως πρόβολε σέ διορισμένους τόπους 
Τους νόμους τούτους κ ’ έγραψε σννϋήκες άναιώνιες, 
Ά μ α  πού δ Δευκαλίωνός στόν αδειανόν τόν κόσμο 
Τές πέτρες επρωτύρριξε πού γίνηκαν άνϋρώποι,
Τό γεννοβόλι τό σκληρό. Λοιπόν δ μπρος άς γέρνουν 
Τής γής τήν δψη τήν παχειά τά δυνατά δαμά/χα, 
Δίχως νά χάνεται δ καιρός από τούς πρώτους μήνες 
Τον χρόνου, κα ί τό σκονιστό τό καλοκαίρι ας βράσει 
Μέ τώριμο λιοπύρι τον τούς σβώλους ποΰ άπο μένουν, 
Ά λλά ά δέν εϊνε γόνιμο τό χώμα, τότες φπάνει 
Νά τ ’ άλαφρώσονν αύλακες ριχοί σά βγαίνει δ

* [Ά ρκ τ  ονρος.
Θάπνιγε άλλοιώς τους γελαστούς καρπούς εκεί τό χόρτο, 
Κ'εδιο στόν άμμον τό φτωχό ϋάφενγε ή λ,ίγη νότια" 

ΚΤ ομοίως σ’ ώπικατάλλαγες χρονιές δε ϋά
[  δουλεύεις

Το ϋερισμένο νιόργωτο χωράφ ι καί ϋ ’ άφήκεις 
Στή σκόλη νά δνναμωϋυύν οί μουδιασμένοι κάμπο ι, 
"Η , μ ’ ά’ύ λ ο  αστέρι, κίτρινο σιτάρι ϋέ να σπείρεις 
’Εκεί όπου πριν εξόρισες τ όσπριο τό προκομμένο 
Στό βροντερό λωβίδι τον καί τή λ,ιανή τή γέννα 
Τον λαϋνριού καί τοϋ πρικ.ον το? λονμπανιον τά

φλέστρα
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Τά κάλοψα, και το λογγό που ολόγυρα αντηχούσε' 
Γιατί τά λ.ιναρόφντα συγκαίνε τά χωράφια,
Καίνε κ ’ οΐ σπόροι τον βρωμίου, καίνε κ ’ οI π α -

[παροΰνες,
Ποιψε με τους Α ηθαϊκούς τους νπνονς μοσκεμένες. 
Μά σάν ¡¡αλλάζεις τές σποριές τους κόπους σου

[  εύκολαίνεις, 
"Α μοναχά δέν ντρέπεσαι το χώμα το αναμμένο 
Νά τό χορτάσεις κοπριές παχειές καί ατά χωράφια 
Τά ξεπεσμένα Ακάθαρτες νά ρίξεις στάχτες' κ ’ετσι, 
Αλλάζοντας και τούς καρπούς,οι κάμποι ξεμονδιαίνονν  
Κ ι’ ώς τόσο οντε το δόσιμο τής γής τής χερσωμένης 
Δέν άπολείπει. Τό συχνό σνφέρνει κ ι’ δ).α ο ΐ κάμπο ι 
Ν  ανάφτονται κα ί ταλ.αφρνά τάχνρατα νά κάψουν 
Οι φλ.όγες πον τριζοκοποΰν, είτε γιατί από κείθε 
Το χώμα παίρνει δίιναμες κρονφες καί πλ,ονσιο

[θ ρ έμ μ α ,
Είτε γιατί με τή φωτιά τοΰ ξεθυμαίνουν δλ.ες 
Οι κακοσύνες κ ’ οι δγρητες οΐ άνέφελ.ες σάν ίδρος 
Βγαίνουν, ή ποΰ περσότερονς δρόμους καί φυσητήρες 
Κλ,ειστονς Ανοίγει ή ζεστι.σιά, « ’erat τό νιό χορτάρι 
Παίρνει χυμούς, ή καί γιατί φρύγει περσά καί σφίγγει 
Τές φλέβες τές ορθάνοιχτες, κ ’ίτ σ ι ή λιανή ψνχάλ,α, 
"I I  ή μπόρεση ή δεινότερη τον ήλ.ιον ταψιωμένον, 
"II  καί τό κρύο τό ψιλό τής μπάρας δε θά  βλάφτουν. 

Πολύ βοηθάει κ ι δλ.ας τή γής δποιος μέ τες
[  άξίνες

Τούς σβώλους τούς άσάλ.εντονς συντρίβει κ ι’άπό πόνου  
Σέρνει τά βεργίνα πλεχτά, ( τον κάκον δεν τηράζει 
’Εκείνον από τά ψηλά τον Όλ.νμπον ή ξανθομάλλα  
Δήμητρα) κ ι’ δποιος, γέρνοντας λ.οξά τό ά/ύτρι, πάλι 
Καλ.ά τες ράχες που δσκωσε στά σιάδια  τά σκισμένα 
Κ αί σκάφτει τό συχνό τής γής κ ι ’ οργώνει τά χωράφια.

ΙΙροσενκηθήτε, δονλεντές, γιά βροχερνά ήλιοστάσια 
Κ αί γιά χειμώνες ξάστερους. Στες σκόνες τοΰ χειμώνα 
Τά στάρια εΐνε πασίχαρο, χαιράμενος κ ι’ δ κάμπος : 
Είνε χωρίς οργώματα περήφανη ή Μ νσία 
Τόσο, κ ι’αντά τά Γάργαρα τούς θέρους τους θ ιαμάζονν. 
Τι θε  νά πώ  γιά κείνον, πον, σάν έρριξε τό σπόρο, 
Αμέσως τά {¡μερώματα διαβαίνει και γκρεμίζει 

Τες σωριασμέν3ς χον μούλες, πονχονν περίσσιο πάχος, 
Καί τό ποτάμ ι στες σπορές άπέκειθε δδηγάει,
Κ α ί τά τραφούλιο. ποΰ υπακούν, καί, ανντα υ κάμπος

[βράζε ι
.Ξερό?, με ετοιμοθάνατα χορτάρια, νά! τό κύμα  
’Από τοΰ δρθοΰ μονοπατιού τό χτένι κατεβάζε ι; 
’Εκείνο πέφτει ανάμεσα στους τροχισμένους βράχους

Δ Ι Α Λ Ε Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Υ Λ Ι Σ Μ Ο Σ

(Ο ικ ο ν ο μ ικ ό ς »  ίϋ τ ο ρ ικ ό ς  ν λ ιό μ ό ς )

Μ ονισμός-^Δ υϊσμός. Ό λα τά φαινόμενα μπο
ρεί κανείς νά τά έξηνηση με δυο τροπους : Η υπα- 
γοντάς τα. σε μ ια  ¡τόνον θεμελιώδη κρχ,ή> *1 Τ° £" 
ναντίο σέ ό»·ό τέτοιες συνυπάρχουσες. μαζί. Όλοι ό
σοι παίρνουν ώς βάση μιά  μόνον άρχή (υλιστική ή 
πνευματική αδιάφορο) ονομάζονται συνήθως : μον ι- 
σταί, όσοι δ ιό  : δυϊαταί. Ό συνεπής λοιπόν μονιστής 
πρέπει νά παίρνη μόνο μ ιά  βάση : τι την ΰλη η τό 
πνεύμα. Δηλαδή η νά παραδέχεται ώς μόνη ύπάρ- 
χουσα την ΐ ’λη, καί όλα τά φαινόμενα, «κομα κι 
αυτά τά καθαρώς πνευματικά, νά τά θεωρί) ώς ιδιό 
τητες της, η τό εναντίον ώς μόνον ΰπάρχον νά π α 
ραδέχεται το πνεύμα, και όλα τά φαινόμενα, κι αυ
τά  άκόμη τά καθαρώ; υλικά, νά τά θεωρή εκφάν
σεις τοΰ τελευταίου. Άπό την άποψη αΰτη οί έν-

Καί βγάζει εν a μονρμονρ ισμα  βραχνό καί θαραπενει 
Τά διψασμένα χώματα μέ τό άναβρνσιασμά  τον.
Κ αί τ ί γ ι’ αυτόν πον τών σπαρτών τό θ ύμω μα  νά

[βόσκουν
Στο χορταράκι τό απαλό τά πρόβατά τον άφίνει 
’Αμέσως αμα τά φυτά τανλάκια τους σκεπάσουν, 
Μ ήπως τάατάκια τά βαρειά ξεγύρονν τά καλάμια ; 
Κ αί τι γ ι’ αυτόν που οαα ι ερά ανμμάζεψαν οί βάλ.τοι 
Μ ακράν άπό τες χούμουλες τες πιοταριες ξεαπάει,
Σ ά  μάλιστα ατούς άστατους τούς μήνες τό ποτάμ ι 
Ξεχειλ.ισμένο χύνεται καί πλημμύρα, τά πάντα 
Σκεπάζοντας με βούρβονρες, κ ’ έτσι σάν ίδρος νότιες 
Χλ,ιαρές άπό τ ις  βαθουλές τες λίμνες ξεθυμαίνουν ; 
Μά ενώ δλα αυτά ίδοκ ίμασαν τά έργα τών ανθρώπων 
Καί τών βω ϊδιών στο δούλεμα τής γής, δε βλά-

[β ονν  λ.ίγο
Κ αί τοΰ Στρνμώνα οί γερανοί κ ’ ο ί αχόρταγες οί χήνες 
Κ αί με τες ρίζες τές πίκρες τ&ντίδι' κα ί ζημιόνουν  
Κ ’ οί ■ίσκ ιο ι. Δε βονλήϋηκεν δ ίδιος ό πατέρας 
Εύκολους τοΰ καλλιεργημον τούς τρόπους καί με τέχνη 
Πρώτος τή γής ¿σκάλισε, τον ανθρώπου με φροντίδες 
Τά φρένα παροξύνοντας, κα ί τά βασίλειά τον 
Αέ θέλησε νά χανωχονν σ ’ ενα βαρύ κοιμήσι' 
Γεωργοί τή γής δέν όργωναν πριν κυριαρχήσει δ Δίας, 
Κ αί μ ίμ ε  καν δεν έκριναν σωστό νά σημαδεύουν 
Τούς κάμπους ή fie  τέρμονές νά τού;  αποχωρίζουν. 
Τδ χρήσιμο γιά τό κοινό καθένας ¿ζητούσε 
Κ ’ ενώ δέ γύρευε κανείς, ή ίδ ια  ή γής τά πάντα  
"Εδινε προθνμώτερα. Κακό φαρμάκι εκείνος 
Έ χάρισε στά σκοτεινά σερνάμενα' ατούς λύκους 
Ν’ αρπάζουν τούς ίπρόστοξε, τή ϋάλ.αασα νά σειέται' 
Καί τή φωτιά ¿ξεμάκρυνε, κ ’ ¿τίναξε απ ’ τά φύλλα 
Τό μέλι, κ ’ ¿σταμάτησε καί τά κρασιά που έτρεχαν 
Στά ποταμάκια έδύο κ ’ έκεΐ, γιά νά μορφώσει ή χρεία 
Με στοχασμό τές διάφορες τες τέχνες γάλι γάλι,
Καί τό χορτάρι τον σταριού στανλάκι νά χαλ.έψει,
Κ αί τήν^κρονμμένη τή φιοτιά νά την ξεπελ,εκήσει 
Ά πό τες στρνναρόφλ.εβες. IC ο ί ρεματιές γρίκησαν 
Τότες γιά πρώτη τους φορά τούς κουφωμένους

/ σκλ.ήθρονς'
Κ ’ νατερα δ ναύτης μέτρησε κ ι’ ονόμασε τάατέρια 
Πούλια κ ’ Ύ άδες  καί λαμπρήν ’Αρκούδα τον Αυ-

[ κάωνα'
Κ ' ύστερα βρήκε <5 άνθρωπος πώς κυνηγιούνται τ ’αγρια 
Με τες θηλ.ειές, καί πώς μ ’δξιούς γελαώνται, καί πώς

[πρέπει
Νά περικλ.εϊ με τά ακνλ.ιά τούς λ.όγγους τούς μεγάλους.

θουσιώδεις ύλισταί Γόλμπαχ καί Έλβέτιο:, Βύχνερ 
καί Χαίκελ είναι τόσο μονισταί, όσο κ ’ έ'νας αυστη
ρός ιδεαλιστής Λάιβνιτς η Βέρκλεϊ. Όλοι αύτοί εϊ - 
ναι συνεπείς μονισταί. Εντελώς το αντίθετο με τους 
δυϊστάς. Κι αύτοί παραδέχονται πώς ΰλη καί πνεύ
μα ύφίστανται καί είναι εντελώς ανεξάρτητα καί 
διαφορετικά μεταξύ των,άλλά τά φαντάζονται σνν- 
νπάρχοντα. Ό άνθρωπος π . χ. κα τ ’ αυτούς συνί- 
σταται άπό υλικό φθαρτό σώμα καί πνευματική α
θάνατη ψυχή ! ΙΙώ; όμως αυτά τά δυό ανεξάρτητα 
καί διαφορετικά πράγματα  συνυπτίοχουν κ ’ επιδρούν 
τό ένα σ τ ’ άλλο, πού αρχίζουν καί πού τελειώνουν 
τά σύνορά τους, αύτά όλα οί δυϊσταί δεν κατόρθω
σαν άκόμη νά τά εξηγήσουν με τρόπο οπωςδήποτε 
ικανοποιητικό καί πειστικό κ ’ εδώ ακριβώ; είναι το 
τρωτό μέρος της θεωρίας τους. Γιά τούτο ό μονι
σμός φαίνεται συνεπέστερος καί ίκανώτερος νά πείσν) 
τά δυνατά μυαλά, αν καί ό δυίσμος ώς τά σήμερα 
είναι πιό πολύ διαδομένος καί μπορούμε νά τόν ονο
μάσουμε τό μόνο σύστημα πού επικρατεί επισημως" 
γιά ποιό λόγο, δέν είναι ό σκοπός μας νά τό θίξου
με σήμερα.

Ώςτόσο, άφίνοντας κατά μέρος τό δυϊσμό, ώς 
πολύ άκροσφαλές έδαφος γιά τό χτίσιμο στεριού οϊ-

Και τον πλ.ατειυΰ τοΰ ποταμού τό κύμα  τώρα δέρνει 
“Αλλως με τόν πεζόβολο καί σκίζει το ιος τά βάθη ,  
Κι άλλως τραβά Απ’ τό πέλαγο τό νοτερό τον δίχτυ' 
Τό σίδερο τ ’ όλΐ’γιοτο καί τό ηχερό λεπίδι'
Τοΰ πριονιού ήρθαν έπειτα—τί οί πρώτοι με τές αψή-

[ν ε ς
Τό ξύλ.ο τό καλόσκιστο κομμάτιαζαν—καί τέχνες 
“Επειτα έβγήκαν διάφορες. Κόπια άπεικά καί φτώχια,. 
ΙΙοΰ σπρώχνει σ ’ εργατα βαρειά, κατάβνλ.αν τά πάντα. 
Δίδαξε πρώτη τους θνητούς ή Δήμητρα νά σκάφτουν 
Τή γής με σίδερο, άμα πον κούρομα και βπλ.άνια 
Λιγόστεψαν στ’ άγιο δρυμό κ ι άρνήθηκε η Δωδώνη 
θ ρ ό φ ιμ α ’ αμέσως έσμιξαν καί τών σταριών οί ό ρ ρ ι ’ν-

[  στιες,
Κ ’ έτσι μελούριοσμα κοκό τά φλ.έοτρα κατατρώει,
Κα ί στα χωράφια  τά οκνηρά δρθοονεται τ’ αγκάθι' 
Καλά τό γέννημα’ τραχύ λ.ογγάρι ξεφυτρώνει,
Ή  κολλιτσίδα, <ί κάσδωνας, καί βασιλεύουν αύρες 
"Ατυχες κι Αγριόβρωμος μ ις  στα σπαρτά πον λ.άμπουν.

Γιά τούτο ά δέν ςεκννηγΰς με τά τσαπιά το χόρτα 
’Αδιάκοπα,κι αν τά πουλιά δέ σκιάζειςμέ τούς κρότον- 
Κι αμέκασσάρ ι τές ίσκιές τον ανήλιαγον τον τόποι'
Δέ λιγοστεύεις, καί βροχές με τάματα δέν κράξεις, 
"ΩφοιΙ τοΰ κάκον θά τηράς ξένους σωρούς /ιεγάλους. 
Καί σειώντας στά δρνμά τό ιδρύ την πείνα ι'/ά πρααί-

[νεις.
( ’Ακολουθεί)

ΤΟ (ϊ>0ΡΚΜΛ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ
Φίλε (ΐΝ ,υαά  >),

Άιροΰ μέ δέχτηκες στό σπίτι σου, μοϋδωσες 
την καλύτερη θέση, καί πήρες καί την πειασπιστ 
ρ.ου, θά πτί πώ: οίλο; είσαι- δέξου λ.οιπό σέ παρα
καλώ κι αύτή μου την απάντηση στην κ. Ειρήνη 
Δεντρινού, πού τόσο μέ χτυπάει γιά «Τό φόρεμα 
τής νύφης*.

Δέν μπορώ νάφίσω νά μου κολλήσουνε μουστάκι, 
καί μάλιστα ατριμένο, χωρίς νά διαμαρτυρηθώ. 11ο- 
λύ λυπούμαι λοιπό πού άναγκάζουμαι νά χαλάσω το 
χατίρι τής κυρίας, άλλα μουστάκι δέν έχω όσο γιά 
κεφαλάκι Παριζιάνικο, πρέπει νά μή γνωρίζ-ρ κανε'ς 
τίς Παριζιάνες, γιά νά νομίζν; ότι όλες μόνο κεφα- 
λ,άκια έχουνε. Είναι πολλές πού έχουνε κεφά/.ια, καί 
μάλιστα κάτι περισσότερο· πού ε'χουν καί καρδιά !

Καί πρώτα πρώτα, δέν είπα ποτέ πώ; ή πριγ-

κοδοαήαατο: θά πε:ιοοισθούαε αόνον στο μονισμό αέ* * ' ι ι ν 1 ' * ' ·τίς δυό μεγάλες του υποδιαιρέσεις : ’Ιδεαλισμό καί
υλισμό, θεωρώντας ιδεαλιστάς όλους οσοι ώς ¡όαση καί 
θεμελιώδη άρχη τών ΰαινομένων παίρνουν τό πνεύ
μα, ν λίστας οσους παίρνουν ώς τέτοια την ύλη.

Μεταφυσικέ, καί διαλεκτική μέθοδος. Δέν άρκει 
όμως μόνο νά γνω.,;ζη κανείς τή βαση τών φαινομέ
νων, την υπόσταση καί φύση τών πραγμάτων, νοών
τας την μέ την ιδεαλιστική ή ύλ.ική μορφή της. 
ΊΙρέπει έκτος αύτ:ύ νύίχη ώρισμένη παράσταση τής 
καταστάσεως και πορεία; τών πραγμάτων καί φαι
νομένων. Δηλαδή ν* τά φαντάζεται υπάρχοντα κατά 
ώοισμένο τρόπο και μέ «ορισμένες σχίσει; άναμεταρύ 
του; (μ.ενουν δηλ.στάσιμα ή κινούνται,είν ’ άνεράρτητα 
κ ’ έχουν σχέση υεταξύ του; κ τλ .Ι .Κ ’ έόώ μα; π α 
ρουσιάζονται πάλι δυό τρόποι, μέ τους οποίου; μπο- 
οούμε νά οαντασθούμε την κατάσταση τιον πραγμά
των : ό μεταφύσικος καί ο διαλ.εκτικός (κατά τόν 
Έ γελ). Όσοι μεταχειρίζονται σό μεταφυσικό τρόπο 
τού σκέπτεσθαι (ύλισταί ή ίδεαλισταί άδιαφορο), 
φαντάζονται τά πράγματα μάλλον ώς στάσιμα, α 
ποκρυσταλλωμένα, άσχετα άναμεταρύ τους κ ’ εντε
λώς ανίκανα νά μεταβούν άπό τή μιά κατάσταση
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; κηπέσσα Μπονκπάρτη, έπρεπε νά παρουσιαστώ κα
κοντυμένη, καί μέ κακοκομένο φόρεμα. Καί τ ί κα
λύτερο άπό ένα ρούχο άπλό, καλοφορεμένο, πού π έ
φτει απαλά καί μαλακά, κοντυλοζουγραφίζει, καί 
κάνε'. επιθυμητό ένα. όμορφο κορμί Μόνο μιά μα
τ ιά  άν ρίξη κανένας άπάνω σταθάνατα άγάλμ-ατά 
ρέας 9ά το μάθη* καί μ.οϋ φαίνεται παράξενο, πώς 
μιά Έλληνίδα άναστημίνη στην όμ,ορφιά δεν το ξέ- 
μει· κ ’ έχει καί τόση κακ'ί] ιδέα για τον Ελληνικό 
λαό, πού νομίζει πώς μ.όνο μέ τά γυαλιστά καί τά 
χτυπητά ενθουσιάζεται, καί πώ; την αληθινή ομορ
φιά, πού είναι άπο άπλότη καί άπο χάρη, δεν τη 
νιώθει.

- Ναι βέβαια την κατηγορώ τή νύφη πού ξόδεψε 
-πεντακόσιες χιλιάδες γιά το φόρεμά της, ίσια ίσια 
γ ια τ ί όντας νέα καί χαριτωμένη, δεν είχε ανάγκη 
άπο τόσο βαρύ λοΟσο γιά νάνάψη κ’ ενθουσιάσω τό 
λαό ! Καί τ ί τονέ μέλει τέ λαό γιά τά διαμάντια 
καί τά κεντήματα της | Μήπως έβαλε τίποτα στην 
τζέπη του ; Ό λ ’ αυτά γίνανε κι αγοραστήκανε στην 
Ευρώπη,όπως καί ό,τι άλλο μεταχειρίζουνται οί Βα
σιλιάδες καί τά Βασιλόπουλα

Ό Ελληνικές λαός ξοδεύει μά σε σοδεύει.
Μουκανε μεγάλη εντύπωση ή απάντηση πού έ'- 

δωσε, όταν έδώ καί μ.ερικά χρόνια, πήγε κ ’ έπισκέ- 
φτηκε στο Ζάπειο τά εργόχειρα, ένα Βασιλόπουλο 
πού είτανε γιά νά παντρευτη με μια πλούσια πάλε 
νύφη, καί τού προτείνανε νά πχρκγγείλγ άσπρόρρου- 
χχ . « ’Εγώ, είπε, τά  δικά μου τάκανα ολα στην Ευ
ρώπη !»  Κ ’ οί φημερίδες μ.ας τό γράφανε γιά ξυ- 
πνάδα ! ! ! »

’Αλλά νομίζω πώς φεύγω άπο το ζήτημα· 
παίρνω λοιπόν πάλι τή σειρά κι απαντώ στην κυ
ρία. Βέβαια κ’ ή Σταχτοπούτα κάποτε άφισε τή γω
νιά καί φόρεσε τά χρυσά της πασουμάκια. Γιά μιά 
Σταχτοπούτα είναι φυσικό νά ξυπαστη καί νά θέλη 
νά φαν ή καμιά φορά πώ; κάτι είναι κι αύτή ύ καη
μένη ! Μά μιά ΓΙρίγκηπέσσα που τή μοιράνανε ο'· 
μοιοες σά γεννήθηκε καί τής δώσανε όλα τά χα
ρίσματα, μάλιστα φροντίσανε γ ι ’ αύτήν πολύ πρί 
γεννηθεί, καί τής δώσαν’εναν πρόγονο πού δούλεψε 
νά τής κάνη μέγα όνομα, τό ¿ναπολέοντα ! κ ’ ένα 
πού δούλεψε γιά νά τής κάιγ μέγα βιός, τό Φραγ
κίσκο Μπϋάν, πού μεγάλωσε μις στα καλά κ ’ έλα
βε ψιλή ανατροφή, δεν ξυπάζετ’ έτσι εύκολα μ ’ ένα 
πλούσιο Φουστάνι ! Καί τά γυνχίκιχ νευράκιχ> καί 
τή ματαιοδοξία τή νικάει μέ τά ευγενικά της αί-

στήματα. Κι αφού ήρθε νύφη όχι μόνο ένού γαμπρού 
άλλά κ ’ ένού λαού ! νομίζω πέος έπρεπε τού πρώτου 
νά δείξνι την άγάπη κι άγνότη της με το άσπρο 
φόρεμα καί τάπλά άσπρα λουλούδια στά μαύρα της 
μαλλιά, καί στο δεύτερο την πονεσιά καί την κα
λοσύνη της μέ τά πλούσια της άγαθά.

"Ετσι τό κρίνω εγώ, κι &ς μην έχω καί μου
στάκι, καί πιστεύω ότι κ’ ή πριγκηπέσσα Μπανα- 
πάρτη έτσι τό αΐστάνεται, γ ιατί έχω ακουστά πώς 
είναι καλή κοπέλλα, μά πώς θά τής δώσανε κακή 
συβουλή καί την αδικήσανε, κείνοι πού τής είπανε 
πώς μέ τά πολλά καπέλλα καί μ.έ τις ρεκλάμες θά 
κε'ρδιζε τή συμπάθεια τού Ελληνικού λαού.

Παρίοι 14,,27 τον Γεννάρη 1908.
II ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
[Στή στήλη τούτη ό «Νουμας», από ,οώ κ ι ομπρός, 6’ 

άναφέρνει σύντομα σύντομα κάθε τ ι πού γράφεται ή πού 
γ ίνετα ι γ ιά  τό γλωσσικό μας ζήτημα. Τώρα τελευτα ία  ή 
συζήτηση γιά τή γλώσσα πήρε δρόμο σε κάθε μέρος Ε λ 
ληνικό, κ ι αΰτύ αποδείχνει πώς δ αγώνας τώ δημοτικι- 
στάδωνε αρχίζει νά ριζοβολά καί κεΐ άκόμ* πού ίσαμε προ
χτές εϊτανε γνωστό πώ ; ή ’Αλήθεια δύσκολο πολύ θά στε
κότανε νά βρεί φωτισμένα μυαλά πού θάν τή  δεχόντανε.Γιά 
τούτο παρακαλούμε κάθε δημοτικ ιστή νά μας στέλνη ο,τ! 
τοΰ πέφτει στά μάτια  γ ιά  τό ζήτημα, κ’ ετσι ελπίζουμε  
ή οτήλη τούτη νά κλείσει,σά νά πούμε, μ ιά  μέρα όλα τά 
ιστορικά του εθνοσωτήριου άγώνα μαςώ

Σ τ η ν  Π ό λ η . Ό «Ελληνικές Φιλολογικός 
Σύλλογος» τή ; 1 Ιόλης, βάλθηκε τόν τελευταίο αυτό 
καιρέ νά ξετάστ) σέ σειρά συνεδρίασες : «Τίνες αί
παρ’ ήμΐν παρατηρούμεναι ελλείψεις έν τη διδασκα
λία των άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων έν τη μέση 
εκπαιδεύσει». Τό θέμα εννοείται, ξαπλώθηκε στή συ
ζήτηση κ ’ έκλεισε μέσα όλο τό εκπαιδευτικό ζήτη
μα. Οί διάφοροι δασκάλοι καί μχνταρΐνοι τής Πό
λης, φλυαρήσανε άπάνου σ’ αυτό κάμποσο, καί στό 
τέλος βγάλανε τό γενικό συμπέρασμα, πώς σήμερα 
δέ διδάσκεται όπως πρέπει στά σκολειά ή ’Αρχαία 
γλώσσα, καί πιο; οί απόφοιτοι τώ σκολειώνε βγαί
νουν «ημιμαθείς», γιά νά μην πούνε «αμαθείς». 
Σπολλάτη τους, πού τό ανακαλύψανε ύστερα άπο 
τόσον καιρό ! "Ας κοιμηθούνε τώρα κάμποσο, κι άμα 
ξυπνήσουνε άς άνακαλύψουνε πάλε πώς ή Αρχαία 
δεν έχει κανένα πραχτικό σκοπό, καί πώς ή Νέα —

«την άλλη, νάλλάξουν άπό τό ένα στάλλο κτλ. Τό 
εναντίον οί οπαδοί τής διαλεκτική; μεθόδου (ύλισταί 
ή ίδεαλισταί άδιάφορο) φαντάζουνται τά πράγματα 
σέ αδιάκοπη κίνηση κ ’ εξέλιξη, μεταβαίνοντα άκα- 
τάπαυτα ά π ’ τή μιά κατάσταση στην άλλη, συν- 
δεμ.ένχ μέ χίλιους δεσμούς αναμεταξύ τους κτλ. 
"Ωστε ένώ όσον άφορΧ τή βάση, υπόσταση καί φύση 
τών πραγμάτων έχουμε τις δυό υποδιαιρέσεις τοϋ 
μ.ονισμοϋ : Ιδεαλισμό καί υλισμό, έξαλλου όσον αφορά 
την κατάσταση καί χορεία  τών φαινομένων έχουμε τις 
5υό μεθόδου; τού σκε'πτεσθαι : τή μεταφυσική  καί 
τή διαλεκτική. Στό σύνολο λοιπον μπορούμε ναχούμε 
τέσσερες φιλοσοφικές διευθύνσεις, τ ί ;  όποιες έπίοασε 

,ά ; τά τώρα ή εξέλιξη τής φιλοσοφική; ιδίας :
1) μεταφυσικός ιδεαλισμός
2) » υλισμός
3) διαλεκτικός ιδεαλισμός
4) » υλισμός

"Ας εξετάσουμε σύντομα καθεναν ά π ’ αύτούς.

Μ εταφυσικός ιδεαλισμός. "Αν άφήσουμε τόν αρ
χα ίο  κόσμο μέ τούς ύλιστάς πολλές φορές φιλοσό
φους του, όλος δ μεσαίωνας κ ’ οί νεώτεροι χρόνοι 

^σχεδόν ώς τόν 17ον αιώνα έπλεαν στό πέλαγος τοϋ

θρησκευτικού δυαδισμού ή τό πολύ τοϋ μεταφυσικόν 
ιδεαλισμόν. "Ατελεύτητες συζητήσεις περί ψυχής, 
θρησκευτική έξιδανίκευτη τής φύσεω; τοϋ ανθρώπου, 
θεοκρατική εξήγηση τών φαινομένων τής ζωής κτλ. 
Τό πολύ πολύ καμμιά ΐδεαλιστική μονιστική εξήγη
ση τοϋ σύμπαντος. Ό Βέρκελεύ λ. χ. άρνεΐται τή 
δυϊστική υπόσταση τοϋ ανθρώπου καί όλα τά υλικά 
φαινόμενα τά θεωρεί άπλές εκφάνσεις τοϋ πνεύματος. 
Ό  Αάϊβνιτς επίσης δημιουργεί ΐδεαλιστικό μονιστι- 
κό σύστημα, βάζοντας βάση του τήν άσύλληπτη, ι 
δεώδη μονάδα, ά π ’ τήν όποία άποτελεϊται τά πάν. 
"Οσον άφορά τήν εξήγηση τών κοινωνικών φαινομέ
νων, εννοείται έβασίλευε εδώ καθαρός μεταφυσικός 
τρόπος τοϋ σκέπτεσθκι. Ή  ιδέα τής έξελίξεως οΰτε 
μποροϋσε κ&ν νά περάση στό νοϋ τής τότε εποχής. 
Ό λα τούς φαίνονταν στάσιμα, μόνιμα μέ σταθερή 
μορφή διατυπωμένη άρχικώ;. Στην εξήγηση τής 
παγκόσμιας ιστορίας δίνονται συνήθως θρησκευτικές 
εξηγήσει;. Λίγες έκτακτες εξαιρέσει; ( B a ’.on,Hob- 
b e r ,  L o c k e ,SpillOZa κλπ. ï δέν μπόρεσαν βέβαια 
νά φέρουν αντιπερισπασμό στό δυΐστικό, σχολαστικό, 
μεταφυσικό, εν γένει στάσιμο πνεϋμα τή ; κατεξο· 
χήν στάσιμη; εποχής, πού είχε βάση τή στασιμό
τητα τών κοινωνικών, οικονομικών συνθηκών.

ή Ρωμκίϊκη —είναι κείνη πού θά φτερώση τά μυα
λά τών παιδιώνε μας.,.Κ ’ έτσι σαν έπίλογος*σ’ όλη 
αυτή τή συζήτηση, ήρθε ένα άρθρο τής «Κωσταντι- 
νούπολης» πού λέει πώ ; γιά τήν ώρα άλλο ζήτημα 
έπρεπε νά κοιτάξουνε οί Πολίτες. Τό πώς δηλα
δή, εις τά «μεγαλώνυμα εκπαιδευτήρια, οίον τά έν 
Πέραν Ζωγράφειον» έχουνε «εισχωρήσει» οπαδοί τής 
«βεβηλώσεως τής άθανάτου γλώσση;» καί «μολύνου- 
σι τόν ίεοόν περίβολον τών ήμετέρων σχολών». Καί 
κράζει τούς θεούς καί τούς Δαίμονες, νά τούς « ίκ -  
διώξουν». "Ας ησυχάσω ή «Κωσταντινούπολη» κι 
ά ; μή χαλάει τήν καρδιά της. Ελπίζουμε γλήγορσ 
ν ’ αλλάξουν τά πράματα καί ν ’ άποδειχτη ποιοί 
«μολύνουν» τό Γένος, οί δημοτικιστάδες δασκάλοι, 
γιά ή βλακεία κ ’ ή στενοκεφαλιά τών τέτοιω δη
μοσιογράφων ;

★

Σ ττι Σ ι ι ν ρ ν η .  Ή φημερίδκ «Νέα Σμύρνη» 
δέν έμεινε πίσω στις βρισιές άπό τήν αδερφή της 
τήν «Α μάλθεια» έναντίο τώ δημοτικιστάδων, Αύ* 
τό φαίνεται φούρκισε τό δικηγόρο κ. Ν. Έλευθεριά- 
δη, καί τον έκαμε νά δημοσιέψη μιά δήλωση, πώ; 
ό κ. Σηφάκης, διευθυντής τής «Ν. Σμύρνης», τοϋ 
ζήτησε 50 λίρες γ ιά  νά υποστηρίξω στή συζήτηση 
πού άνοιξε τώρα τώρα έκιί πέρα γιά τή γλώσσα, 
τούς δημοτικιστάδες. Κ’ ετσι ή «Ν. Σμύρνη» πού 
ε'βριζε «μίσθαρνα όργανα» τόν Ψυχάρη, τόν Πάλλη 
καί τούς άλλου; τιμημένους ΐργάτες τής Ιδέας, ά- 
ποδείχτηκε θεοφάνερα πώς ή ίδια είναι «μίσθκρνον 
όργανον» καί λ.ούφαξε.,.Μά ή « ’Αμάλθεια» πού να 
σωπάσγι I "Εβγαλε πάλι στα φόρα τις γνωστέ; ψευ
τιές της, που ανάγκασε τόν κ. Έμμανουηλίδη νά 
τής τρίψω Τ* ¡¿οΰτρα μέ γεγονότα καί κείμενα ά- 
ποδείχνοντάς την πρώτη; γραμμή; ψεύτρα καί κα
κόπιστη.

★

Σ το ν Π ύ ρ γ ο . ’Από αφορμή τοϋ καινούριου 
βιβλίου τοϋ κ. Βαρλέντη « ’Αητοί καί λελέκια» ή 
φημεριδα τού Ιΐύργου τού Μωΐ'.ά «ΓΙχτοίς» συβου- 
λεύει τους δημ.οτικιστάδες νά κέπανέλθωσιν εις τήν 
ευθείαν οδον άφ’ ής έξετράπησχν». Ό άγαθός άθρω- 
πος πο τάγραψε αΰτά πιστεύει πώ; έ’λυσε τό ζήτη
μα, μέ λογή; λογής άνοησίε; πού μΧς παράταξε. 
Λοιπόν, κ .κ. δημ.οτιστάδες, πάψτε ν ’ άκοϋτε τόν 
Ψυχάρη, τόν Πάλλη, τόν Κρουμ.πάχερ καί τού; άλ
λους σοφούς, κι ακολουθήστε τις γνώμες τοϋ κ. Βα- 
ρουξή I τού καημένου τοϋ διευθυντή τή ; «Πατρίς».

Μ εταφυσικός υλισμός. Πρώτο ισχυρό ράπισμα στό 
δυϊσμό καί τό μεταφυσικό ιδεαλισμό ε”δωσαν οί γάλ- 
λοι φιλόσοφοι τοΰ 18ου αιώνα H ollbach , D elà  
M e ttr ie ,  D id e ro t ,  i l e l v e t iu s  κλπ. Αύτοί μέ
μεγάλη ευγλωττία καί σαφήνεια χτύπησαν κατακέ
φαλα τό δυϊσμό καί ιδεαλισμό καί άπόδειξαν καθα
ρά τήν υλιστική υπόσταση τοϋ ανθρώπου έν γένει. 
Γ ι’ αυτού; δέν υπήρχε τίποτε τό ύπερφυσικό, τίποτε 
το ΐδεαλιστικό. Όλα υλικέ; εκδηλώσεις, φυσικοί καί 
χημικοί νόμοι ! Οί ιδέες παράγοντα’, άπο τόν εγκέ
φαλο, όπως ή χολή άπ’ τό σηκότι. Οί ψυχικές εκ
δηλώσεις δέν είναι άλλο τίποτε άπό «τροποποιημέ
νες εντυπώσεις» τοϋ έξω κόσμου (sensations t r a n s 
fo rm é e s ) .  Καθώς βλ έπετε, αμείλικτο; καί συνε
πή; υλισμός, πού χτύπησε κυρίως τό θρησκευτικό 
δυϊσμό. Ιίαραπέρα όμως δέν προχώρησε καί γ ι ’ αυτό 
ακριβώς δέ βάσταξε πολύ ή επίδρασή του. Γιά τήν 
εξέλιξη τής κοινωνίας, γιά τούς νόμους τής ζωής, 
γιά τη βάση τών κοινωνικών φαινομένων δέ μά; εί
παν σχεδόν τίποτε σοβαρό οί γάλλοι φιλόσοφοι τοϋ 
18 αιώνα, κ ’ έδώ άκριβώ; είναι τό αδύνατο μέρο; 
τους κ ’ ή αιτία πού λησμονήθηκαν τόσο γλήγορα. 
Κι αυτοί όσον άφορά τήν κοινωνική αντίληψη δέν 
μπόρεσαν νά βγοΰν έξω άπ" τ!ς μεταφυσικές παρα-
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Σ τ η ν  Κ έ ρ κ υ ρ α . Ή  φημερίδα «Μεταρρύθμι
ση» μ* εν* σύντομο, μ.ά καλογραμμένο «Φιλολογι
κό σημείωμα» κρίνει το καινούριο βιβλίο του Πάλλη 
«Ταμπουράς καί κόπανος». Τά έργα τού κ. Πάλλη 
λέει «τιμούνε τά Έ λλ. Γράμματα» καί μάς φέρ
νουν στη μελλάμενη έθνοσώστοα γλωσσική άναγέν- 
νησ/], και πάντα όμπρός στο φωτεινό σημείο, πού 
κοιτάζουν μονάχα οί Έκλεχτοί του έθνους». Στό 
τέλος δημοσιεύει κ ’ ένα τραγούδι, την αΚορφιάτισ-
σα» άπό τά βιβλίο αυτό τού Πάλλη.

*

Σ το Β ό λ ο .  Ή  φημερίδα τού Βόλου α’Εργά- 
της» πού βγαίνει πέρα πέρα στη δημοτική, μιλάει 
στό τελευταίο φύλλο της με τιμητικώτατα λόγια 
γιά τό «Νουμά». Ό «Νουμάς» λέει «δεν είναι άπό 
τ ις  φημερίδες εκείνες πού προσκολλιώνται πίσω άπό 
το άρμα τού ενός η τού άλλου πολιτικού πού ήθελε 
τού; ρίξει μερικά ψίχαλα, μά μέ θάρρος καί δύναμη 
πολεμάει γιά την ’Αλήθεια, χτυπώντας αλύπητα 
κάθε πρόληψη, κάθε σαπίλα, κάθε ψευτιά».

ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ε Κ Κ Λ Η Μ
("Από τις « Θρησκευτικές έντνπωαες») 

"Εκκλησία !
Τί εντύπωσες καί τΐ άνάμνησες άπό τόν ιερό 

άφτόνε τόπο !
Ό παππάς, μέσ’ στό 'ιερό, ντυμένος τά 5ζρου- 

σά του άμφ ια , διαβάζει σιγά σιγά, καί μείς, οί μ ι
κροί, οί υπηρέτες του, ζεσταίνουμε τά ζέο καί φυ
σούμε τά κάρβουνα τού θυμιατού.

Οί ψάλτες, όξω, ψάλλουνε, μελφδικά μελωδικά, 
μέ την κατανυχτική, μέ τη λιγνή φωνή, άήν παι- 
διακήσια.

Οί καντυλανάφτες άνάβουνε καί σβύνουνε τούς 
πολυέλαιους, πού ό πηγαινοερχομ.ός τους μάς έπαιρνε 
τό νοΰ καί την ψυχή.

Οί καβγάδες, άναμεταξύ μας, κ ’ οί λογομαχίες, 
ποιός θά πή το πιστεύω ή το πάτερ ημών, που, βέ
βαια, τ ί θά πούνε δέν τά νοιώθααε.

Τά κλωτσοφορτώματα, κάποτε, μέσ’ τό Ιερό, 
πίσω άπο την ωραία Πύλη, ποιός θά θυμιάσμ μπρο
στά στον παππά, πού θά σηκώση τά νια  !

Μά ά π ’ όλα άφτά βλέπετε καμιά διδασκα
λία γιά τό Θεο, &ν κι όλα άφτά γιά Κείνονε μο- 
νάχα !

’Α π’ όλα, λέω, άφτά. ένα μάθημα γιά τό θεό:

στάσεις τής εποχής τους. Κι αυτών τό μυαλό δέν 
μ.πορούσε νά χώνεψη την ιδέα τής εξελίξεως. Κι αυ
τοί όλα τάβλεπαν μόνιμα, πηγάζοντα ά π ’ τή θέ
ληση τοϋ ανθρώπου,ι την αιτία των πράξεων τού 
άνθρώπου τη γύρευαν έν μέρει μέσα στον άνθρωπο. 
Συμφωνώντας μέ τον άγνλο φιλόσοφο Λόκ ότι δέν υ
πάρχουν «έκ γενετής ιδέες» (no in n a te  p r in c i 
p le s ) ,  όλες τις  ιδέες τών ανθρώπων τις θεωρούσαν 
άποτέλεσμα τού εξωτερικού περιβάλλοντος. Ώς εδώ 
καλά. Ά ν  τούς ρωτούσες όμως: «Μά τό πεοιβάλ-
λον ποιός τό γεννά ;»  θά απαντούσαν ; «οί ίδέες τού 
άνθρώπου !» ( C ’ e s t  Γ o p in io n  q u i g o u v e rn e  
le  m o n d e ; .  "Ωστε : «οί ιδέες κάνουν τό περιβάλ
λον, «ο περιβάλλον τις ιδέες». Φαύλος κύκλος, πού 
δέν έξηχεϊ τίποτε. Ή  αιώνια αυτή πανάκεια τής 
άλληλεπιδράσεως, πού καταφεύγουν όλοι όσοι θέλουν 
νάποφύγουν βαθύτερη εξήγηση. Καθώς βλέπετε, ε- 
πρεπε νά βοεθεϊ καί τρίτος παράγοντας γιά νά μάς 
έξηγήση τά πώς γεννήθηκαν οί πρώτες ίδέες, η τό 
πρώτο περιβάλλον καί «κόμη τό πώς άλλάζουν ό- 
λοίνα οί ίδέες καί τό περιβάλλον. Τόν τρίτο αύτόν 
παράγοντα δέ μάς τόν είπαν οί γάλλοι φιλόσοφοι 
τού 18ου αιώνα. Ή  μεγάλη γαλλική επανάσταση 
άπόδειξε τό μονομερές τών βλέψεων κ ’ εκλόνισε «ντε-

πώς στην ’Εκκλησία μας κανένα μάθημα γιά τό 
θεό 11

Μά, όχι ! ξέχασα τό μόνο σωστό μάθημα.
’Απάνω, άψηλά, μέσα στό θόλο τού κουπέ, ει- 

τανε ζωγραφισμένη μιά καλλιτεχνική εικόνα, πα- 
ριστάνοντας τόν Ιησού Χριστό κατά την ’Αποκά
λυψη τού Ίωάννου —τον Παντοκράτορα— πού άρι- 
στερά του καί δεξιά του φαινόντανε δυό μεγάλα 
γράμματα : Α καί Ω.

"Η εικόνα άφτή, κατά τόν εσπερινό, δέ φαινόν
τανε καλά άπό τά σκότος, άπό τή σκιά' μά τό 
πρωί, κατά τή λειτουργία, όταν τού ήλιου οί άχτί- 
δες, λαμπερές καί ποικιλόχρωμες, μπαίνανε, άπό τά 
γυαλιά τού θόλου, μέσα στό ναό, θεέ ! τί εντύπωση, 
τ ί μάθημα, τ ί διδασκαλία !

Τά κεφάλι, τότε, τού Παντοκράτορα κ ’ οί τρί
χες του είτανε λεφκές, σά χιόνι, σά μαλλί λεφκό. 
τά μάτια του κόκκινα, σά φλόγα φωτιάς, στό δεξί 
του χέρι κρατούσε αστέρια έφτά, κι άπό τό στόμα 
του έβγαινε δίκοπη μαχαίρα.

Καί τότες έγο), χλωμ,άς σάν τό θιάφι, έτρεχα 
προς τή θεία μου, πά στό γυναικωνίτη.

—θεία , ποιός είναι κείνος στον κουπέ ;
— Είν’ ό θεός, είν’ 6 Χριστός, παιδί μου.
— Γ ιατί έχει μάτια κόκκινα, στό στόμα του 

μαχαίρα ;
— Γ ιατί, παιδί μου Βάσσο μου, είναι θυμο γε

μάτος' θυμώνει μ.έ...
—Μέ ποιόνε, θεία μου, μέ ποιόν ;
—Με όποιον κάνει τό κακό. Πρόσεχε καί σύ, 

Βάσσο μου, νάκούς ό,τι σου λέω" είδέ ό ’Ιησούς Χρι
στός, πού σάγαπρί ώς τώρα θά σέ μισήση υστέρα, 
κι άλλοίμονο σέ σένα.

— ’Εγώ δέν κάνω τίποτα' δέν κάνω τό κακό.
 Αί ! μή φοβάσαι τό λοιπόν εκείνος σάγαπά.
Καί μέ την τέτοια βεβαίωση τής θείας μου πώς

6 Χριστός, ό φοβερός εκείνος Κριτής, μέ αγαπά, 
άφινα πάλε τή θεία μου, κατέβαινα κάτω στό ναό, 
κοντά στούς ψάλτες.

Καί ΐσοκρατούσα...
Τό θάρρος, λίγο λίγο, μεγάλωνε πάλε στη φο

βισμένη καρδούλα μου, καί, σιγά σιγά, σήκωνα καί 
πάλε τά μάτια μου άψηλά, άπάνω κεΐ στό θόλο...

Κοίταζα, κοίταζα την εικόνα τού Παντοκρά
τορα, καί ή μικρή μου ψυχή, λίγο λίγο, άλάφρυνε' 
ήθελα νά άσπαστώ άφτόνε τό θεό πού μ.άγαπούσε, 
όπως έκανα καί στις άλλες εικόνες, γιά νά μάγα- 
πήσγ πιό πολύ, μά τίποτα ! ’Εκείνος βρισκόντανε 
άψηλά, άψηλά, άπάνω κεΐ στό θόλο, σά νά ήθελε 
νά μέ διδάξη πώς «Πνεύμα ό Θεός» κι όποιοι θέ
λουνε νά τόνε λατρίβουνε, «έν πνεύματι καί άλη- 
θεία δει προσκυνεΐν»—καί άσπάζεσθαι.

Σάμο. Βα<ΐ. Δ . Θ ε ο φ α ν ίδ η ς

λώς την άπόλυτη πίστη τους στήν παντοδυναμία 
τού «λογικού» καί τών «ιδεών». Οί γαλλοι ιστο
ρικοί τών άρχών τού 19ου αιώνα (Γκιζώ, Τιερρύ, 
Μινιέ κλπ.) σοβαρώτερα πλέον Ιβλεπαν κ ’ έκριναν 
τά κοινωνικά φαινόμενα. Χωρίς νάρνηθούν την άλ- 
ληλεπίδραση τών ιδεών στό καθεστώς καί τάνάπα- 
λιν, υπόδειξαν ταυτόχρονα έναν βαθύτερον παράγον
τα  πού τά γεννά καί τά δυό. Αύτός, κα τ ’ αυτούς, 
είναι: οί οικονομικές σχέσεις τών κοινωνικών τάξεων.

’Α π’ αύτή τήν άποψη έκριναν τή γαλ.λική έ- 
πανάσταση κ ’ έν γίνει τήν ιστορία τής Γαλλίας καί 
τής ’Αγγλίας, δίνοντας μεγάλη ώθηση στήν ιστορι
κή επιστήμη. ’Αλλά κι αύτοί, ενώ υπόδειξαν τις 
οικονομικές συνθήκες ώς βαθύτερο παράγοντα τής 
κοινωνίας, δέ μάς εξήγησαν ικανοποιητικά πώς γεν
νιούνται αυτές καί άπό πού πηγάζουν. ’Επιχειρώντας 
νά εξηγήσουν τή γ'έννηση καί τήν ανάπτυξη τής ι 
διοκτησίας, έπεφταν σέ αόριστες συγκεχυμένες φρά
σεις «περι της φύσεως τον άνϋρώ πον» , τού αιώνιου 
αυτού καταφύγιου γιά τή λύση όλων τών ζητημά
των.

Στη «φύση αύτή τοδ άνθρώπου» στήριξαν κατό
πιν όλα τους τά σχέδια οί περιώνυμοι οΰτοπισταί 
σοσιαλισταί (S a in t -S im o n ,  F o u r ie r ,  E n fa n t in

“ Ο  Ν ο ν ι ν ί Α Ζ , ,
Β Γ Α Ι Ν Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Κ Ε Ρ Ι Α Κ Η

Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Μ Η  Χ Ρ Ο Κ Γ Ι Α .Τ Ι Κ Ι Ϊ

Γ » ά  τ ιΥ ν  “Α θ ή ν α  Δ ρ . :'>.—  Γ » ά  τ έ ς  ’Ε π α ρ χ ί ε ς  δ ρ .  ..Γ 

Γ ι ά  τ ό  'Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό  ψ ρ .  γ ο .  1 0 .

Γ ιά  τ ί« εχαρχίες δεχόμαστε «α ί τρίμηνες [2  <5ρ. την τρ ι
μ ηνία) σνντρομίς.

Κανένας δε γράφ εται ονντρομητής 8 δε στείλει μ.τροστά 
τη οννχρομή του.

10 λεφτά τό ερνλ/.ο λεφτά 10

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. Στα κιόάκια (Σύνταγμα, ’Ομόνοια, 
Έθν. Τράπεζα Ύ π. ΟΙκονομικών, Σταθμός Τροχιό
δρομου (’ Ακαδημία) .Βουλή, Σταθμός υπόγειου Σιδε- 
ρόδρομου (Όμόνοιαί, άτά βιβλιοπωλεία «Έ<3τ£ας» Γ. 
Κολάρου και Σακέτου (αντίκρυ Ατά Βουλή).

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ ΙΑ
Τά Πορτογαλλικά — "Υποδοχή τον Ράλλη — 

*Η  α Λ αϊκή» — Σκούζουν οί <5 αοκάλοι — 
Άλογαΰ'ρώποι.

κ Ε ΣΤ Ε Μ Μ Ε Ν Ο Σ ήο ιοσ ς»  > » Β ασ ιλ ιά ς  τής Γ Ιοοτογαλ -  
λ.ίας. "Ετσι τονε άέΧει y  ι 'Α κρ ό χο λ η  :■. Κ ί  οσο β α ρύ ς  κ ι  3 r 
ε ίνα ι  S τ ίτλος ( ιύ τός ,  χ ά ν τ α  τ α ιρ ιά ζ ε ι  ο ’ ένα Β α σ ιλ ιά  χ ο ν ά ν τ ' ι  
vh κοχροσκυλ .άε ι  χ ά ν ο ν  στό ίλρόνο του .  νά γεννοβοΧάει « a i  
νά χ α ρ α δ ο λο γά ε ι ,  ά τ α ρ ν ι έ τ α ι  ολ.α τά  β α σ ιλ ικ ά  χ ο ν ζ ο ν ρ ια  τ ο ν  
άφ ίν ε ι  χ α τ α μ ί ρ ο ς  ολ.α τά χ ρ ο ο ο ι χ ι κ ά  τ ον  α νφ έρο ν τα (χ ο ύ  σ ν ι ρ  
ει&ίσαμε νάν τά λέμε κ α ι  δ ν φ έ ρ ο ν τ α  τ ο ί ί  θ ρ ό ν ο υ )  κ α ί  
ρήχ νε τα ί  στ ον ό γώ να  τον χολ. ιτ ικά, μ ε  r<51· καλ.ό «α ί τ ίμ ι ο  
σ κ ο χ ο  νά σώαε ι τό  λαό  τ ο ν .

Αυτό, λ έ ν ε . χ ία ς  έκαμε  ό Βααιλ .ιάς τή ς  Πορτογαλ.λ.ίας 
κα ι  γ ι ’ α ϊτό  <5ύλοφονή ίέηκε , Ε ίν α ι  άγνώ/ιονες ?.otχ ο ν  ο ι Π ο ρ -  
τογάΧλ.οι χ ο ν  σ κο τώ σαν ε  εναν  τέτιο Β α σ ιλ ιά ,  μ ό ν ο  «α ί μ ό ν ο  
γ ιατ ί  ΊΧέΧηαε νάν  τ ο ϊ :ς οώοε ι  ;

'Ό χ ι .  ’Αγνά¡μονές δέν ε ίνα ι .  Ε ίνα ι  φιλ.ελ.εύτεροι χοΧιτες, 
ε ίνα ι  ά&ρ&χοι σ ημ ε ρ ν η ί .  Κ α ί  σ ή μ ε ρ α ,  ατόν ε ικ ο σ τό  α ιώ να , 
ά ρ χ ιν ή σ αμ ε ,  φ α ίν ε τα ι ,  νά μ ή  π)ν  χολ.υνιώ&ονμε, κά ι ιή  τή ν  
χοΧνχωνεΰονμε τή  σ ω τ η ρ ία  μ α ς ,  ό τα  μ ά ς  σ ε ρβ ίρ ε τ α ι  u ι  r>¡ 
μ ο ν α ρ χ ικ ή  μ έ θ ο δ ο . Θέλ.ονμε «ά τ ιο  αλλ.ο ε ίδος σ ,ο τ η ρ ία ,  
χ ι ό  φιΧελ.εύτερο κ α ί  χ ι ό  όΟ ρ ιοχ ινό ,  κ α ί  ίέέΧον/ιε α κ ό μ α  ιί 
στατήρας μ α ς  νά μ ά ς  χ  απ ου σ ιά ζ ε τα ι ,  όχ ι  σά ν  ά γ έ ν τ η ς ,  μ ά  
σάν  ά δ ε ρ ρ ό ς .  ”Aν ί μ ι ΐ ς  φ τ ε ιά ς α μ ε  τέτ ιο  τόν α ιώ να  μ α ς ,  ΐ, 
αν  ό α ιώ να ς  χ ο ν  ζ ο ΐ μ ε  μ ά ς  έφτε ιαςε  τέτ ιο ι ις ,  τά ίδ ιο  κά νε ι .  
Ί Ι  άΧή&εια ε ίν α ι ,  χ ώ ς  τέτιοι ά&ρώχοι σ ή μ ε ρ α  κα τυ ικ ο ι ' ν  τή  
γ ίς  κ α ί  γ ιά  τέτ ιονς χρέ .τε ι νάν τούς Χσγαριάςονν δσο ι  βαλ.&ή - 
κανε α χ ό  τήν  τ ύ χ η  ή « τό  τήν  χ ε ρ ίσ τ α ο ρ  νάν τ ού ς  δ ιο ικ ο ύ ν ε .

"Αν ό Κ άρο λο ς  τή ς  ΠορτογαΧΧΙας δ ιάλεγε άλ.Χο τρό,χο,

C ab et,  O w en , Μπαζάρ κλπ .). Παίρνοντας τή «φύ
ση τοΟ άνθρώπου >; σάν κατιτί αμετάβλητο καί μ ό 
ν ιμο, προσπάθησαν νά φαντασθούν ιδεώδες καϋεστώς, 
τό όποΐο νάντιστοιχή καθόλα μέ τις ιδιότητες αυ
τής τής φύσεως, λ. χ. ιδεώδη νομοθεσία ( lé g is la 
t io n  p a r f a i t e ) .  ’Εννοείται πόις καθένας άπ’ αυ
τούς φαντάζονταν διαφορετικά τις ιδιότητες τής φύ
σεως τού άνθρώπου κ ’ επομένως δημιουργούσε διαφο
ρετικό ά π ’ τόν άλλο σύστημα -¡ρφάς μεταρρύθμιση 
τής κοινωνίας. Τό πώς ή κοινωνία έχει δικούς της 
νόμ ον ;, σύμφωνα μέ τούς όποιους αναπτύσσεται,καί 
ποις δέν ακούει τις «υποκειμενικές επιθυμίες τού A 
καί τοϋ Β, —το γεγονός αυτό ούτε μπορούσαν νά τό 
υποψιαστούν οί οΰτοπισταί σοσιαλισταί καί γ ι ’ αυ
τό πολύ γλήγορα ή πραγματικότητα σύντριψε τά 
παιδαριώδη τους «ύποκειμ-ενικά σχέδια».

Παρόμοια «υποκειμενική βάση η στηριζόμενη στή 
«φύση τοϋ άνθρώπου» έχουν κ’ οί αναρχικοί (Pi'OU-
dhon, G-odwin, S t i r n e r ,  T u c k e r ,  B a k u n in ,  
K r a p o t k i n  κλπ.) καθώς κ ’ οί διάφοροι «υποκειμε
νικοί ήύλικο-χ.οίνωνιολόγοι .(Τολστόη, Ινίτσε κλπ.)

Διαλεκτικός "Ιδεαλισμός. Κ’ έτσι τά κοινωνικά 
φαινόμενα δέν μπορούσαν νά έξηγηθούν καλά, γιατε

»
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π ιο  ανγκαιρ ίτιχο κ ι όχι το μ εσα ιω νίσ ιικο  μοναρχικό, νά σώ 
σει το λαό τον άπό τη φαύλη  βονλεντοκρατία, μαοροΐοε κα ' 
τότε να σκοτω θεί από τούς φανλοκράτες, μα θά  κέρδιζε την 
ίοτορία, πού θ ά ν  τονί.μνημόνευε για ο'Εατεμμένον ήρωαν,Α 
φού χατέβηχε Από ιό  θρόνο τον και πολέμησε πλάι με τό 
λαό του, ένας διαλεχτός αδερφός κ ι αύτός, τό πολυκέφαλο  
κ ι αχόρταγο τέρας τής πολιτ ικής.

ΤΙ ΕΚΑΜ Ε αύτοε & κύριος Ράλλης επιτέλους, τ ί με
γάλο π ρ ίμ α  κατάφερε, τ ί καινούρια πολιτική  μας εταξε, 
καί μας ήρθε μέ τόση θορυβώδικη αοίαντροπιά και μέ τό
σα σαλτανάτα κα! μέ τόσες ρουκέτες τήν περασμένη Ιϊ ε- 
ριακή άπο τήν Πελοπόννησο ;

"Ενα ταξιοάκι ίσαμε τό Μωρία εκαμε ο αθεόφοβος, λό
για παχιά σκόρπισε τριγύρω του. βρισιές κα! ταξίματα μοί
ρασε οεξιά ζερβά— νά, ολο του τό μεγάλο κατόρθωμα I

Κατηγόρησε στους λόγους του φαύλη  τήν πολιτική του 
θεοτόκη. Παραδεχόμαστε γ ια  σωστό και δίκιο τό επίθετο. 
Μά κα! το-,έ ρωτάμε· Ή  δική του ή πολιτική, ή τέτια , ό
πως τή  μεταχειρίζεται τώρα που βρίσκεται στήν άντιπολί- 
τεψη, τ ί λογής είναι ; Μήπως εΤναι φαύλη κι αυτή ;

*Αν Ιλεγε ό κ. Ράλλης πώς «ολ’ ί ΐ  πολίτικο! κυλίού- 
μαστε σ ’ ένα φαύλο κύκλ,ο», θάτανε ό πιο ειλικρινής άθρω- 
πος του κόσμου.

*

ΑΠΟ ΤΟΝ ’Ισολογισμό τής Β' έξαμ. του 1907»  που 
δημοσίεψε ή Λ αϊκή Τράπεζα, είδαμε τά κέροη τηε, κα! τή  
σημαντική καί ζηλευτή θέση που πήρε σέ τόσο λίγο και
ρό ανάμεσα στις άλλες Τράπεζες. Φυσικά, b διευθυντής 
της, ό κ. Λοβέρδος, δουλεύοντας ακούραστα κα! μυαλω μέ
να, τό κατάφερε αυτό τό θάμα τό μεγάλο. Μά δεν είναι αύ 
τό κα! τό μόνο που τ ιμ ά ει τή  Λ α ϊκή  Τράπεζα. Ή  μεγα. 
λύτερη τ ιμ ή  και ή σπουδαιότερη ευεργεσία της είναι που μέ 
το μικρό της, τόν τιποτένιο  τόκο, κα! μέ τις τόσες ευκο
λίες που κάνει, ίσωσε το λαό από τά  νύχ ια  του τοκογλύ
φου κα! του ενεχυροοανεΐστή. Κ' έτσι έγινε αληθινά Λ αϊκή  
Τράπεζα. Μπράβο της !

π

ΣΤΟΥΣ «Κ ΑΙΡΟ ΥΣ» τής Δευτέρα; δημοσιεύτηκε τό 
«ύπόμνημα» πουκΧνε ό εκπαιδευτικός  ( ; ; ; )  σύλλογο; στή  
Βουλή για  τά  διδχχτικά βιβλία. Τό «ύπόμνηαα» τό ύπο 
γράφει ό Μ ιστριώτης (φυσικώτατο αυτό !., ό Χατζηοάκης 
{μπράβο του ! μπράβο του 1] και τρεις τέσσερεις άλλοι δα. 
σκάλοι ακόμα, κ ι ανάμεσα στίς άλλες ανοησίες λέει καί 
τούτα, τά αιώνια κα! τά σαπισμένα π ιά , πού σάς τά σερ
βίρουμε δίχως κανένα σκόλιο.

«Ουδεμία άρα υπολείπεται αμφιβολία, οτι ΐ.ν διά τής 
κολοβώσεως τής Έ λλην . γραμματικής τής έν τοίς Έ λλην. 
σχολείοις διδασκομένης, ή διδασκαλία καί ή γνώσις αυτής 
θά εΐνε τοΰ λοιπού σφόδρα ελαττω ματική , διά τής παντε
λούς ομως αποβολής αΰτής άπό των δημοτικών σχολείων 
κα! α ϊτώ ν  των έξαιαξίων καταοέρεται θανάσιμον τραύμα 
κατά τής διδασκαλίας τής Έ λλην. γλώσσης καθόλου. Ώ ς

φαίνεται ή κατά τής διδασκαλίας τής αρχαίας 'Ελληνικής 
γλώσσης παρατηρουμένη παρ’ άλλογλώσσοις τ ΐσ ίν έν τή  
Εσπερία τάσις (Σένος δάχτυλος I) ύπεισήλθε λεληθότως κα! 
παρ’ ήμ ϊν κα! κατακρατήσασα αμαχητί έκοψε τόν Γόρδιον 
δεσμόν κα! κατήργησε σχεδόν είπεϊν τήν διδασκαλίαν τής 
αρχαίας Ε λληνικής.

«Τις δ’ αγνοεί, οτι τούτου γενομένου, ταχέως θέλει κα- 
ταογηθή κα! ή επίσημος, ή έθνίκή ήμών γλώσσα (Έ θ ν ι-  
κ ή ! !  ! ) ,  μ ετ ’ αΰτής ο’ άμα κα! ή εθνική ήμών ένότης, κα- 
&ώς καί ή συνάφεια ήμών πρός τε τήν έκκλησίαν κα! πρός 
τό παρελθόν ήμών καί ότι κινδυνεύει νά έπιτευχθή ούτως 
6 ανόσιος πόθος τών μετωνομαζόντων ή μας άπό Έλλνβ,ων 
Ρωμηονς  κα! γραφόντων τήν ιστορίαν εής Ρωμιοσύνης · »

ΠΡΟΧΤΕΣ στήν υποδοχή του Ράλλη, τέσσερεις Κορ. 
φιάτες ξεζέψανε τάλογα τής χαρότσας του καί ζευχτήκανε  
αυτοί. Τούς τέσσερεις αυτούς άλογαθρώπους θάν τούς σ τε ί
λε: μεθαύριο ό Ράλλης, όταν έρθει στα πράματα, στό α
χούρι του Κ εντρικοί ταμείου.

Κάτι παρόμοιο είχε γίνει κα! μέ τό Ντελ,ηγιάννη μια  
φορά. Νά λοιπόν πού ό Ράλλης σ’ δλα δείχνεται άξιος διά
δοχός του καί κληρονομος του.

Κα! ύστερα βρίσκουνται Ρωμιό! νά φωνάζουν «Κ άτω  οί 
φατρίες !» (όπως τό φωνάξανε δά κα! στήν ύποοοχή τοΰ 
Ράλλη, δτα βλέπουν τέτια  χτηνώόικα ζεψίματα I

ΟΙ “Α Λ V X I £ E Z „  Σ Τ Ο  Θ ΕΑ ΤΡΟ

Οί «'Αλυσίδες» ~ ρω τ ο π « ρ α σ τ η 0 ή κ α ν ε στο Αημε- 
τικ ϊ θέατρο τής ’Αθήνας άπό το θίασο τοΰ θωμά 
Οικονόμου, Τρίτη 27 τοΰ Χοέόρη .1907 ι 1). ’Αξίζει 
νάν τά οηγηθώ τά ιστορικά τής πρώτης παράστασης, 
γιατί δείχνουνε δλη τή Ρωμαίϊκη κουτοπονηριά καί 
μικροψυχία. Έ πειτα καί για το θέατρο τοΰ Οίκονό
μου, πού είτανε νάρχινήσει τόν περασμένο Όχτώβρη 
καί πού σήμερα, 17 τοΰ Γεννάρη 1908, άκόμα δεν 
άρχίνησε κι ολοένα χτίζεται, άςίζει νά είποιθοΰνε δυο 
λόγια, άφοΰ ποτέ ώς τά σήμερα δεν πολεμήθηκε τί- 
ποτις μέ τόση λύσσα στό Ρωμαί'ίκο, δσο πολεμήθη
κε τό συφοριασμένο αυτό θέατρο.

Τις « ’Αλυσίδες» τις πήγα στόν Οικονόμου, έτσι

Ο Λ ά κα ί ποιοι τ ις ποωτοπαραατήαανε. Ν . Ε Π ΙΤ ΡΟ - 
Π ΑΚ Η Σ (Σ το ω τ ίς ) , Σ . Δ Η  Μ  H T ΡΑΚΟΠΟ ΥΛ ΟΣ (Στρα- 
τίδης), Π  ΔΕΑ Α ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ( ’Αγλύκαντος) ,  Μ , IAKQBI-  
Δ Η Σ  ( Γυαλιατός) , I .  ΔΙΑ Μ Α Ν ΤΗ Σ ( ΚαλΑκαρδος) ,  Κ Α Ι- 
Τ Η  Β Α ΡΒ Α  (Ά α τρ ο νλα ), Π ΑΥΑΙΝ Α ΡΙΝ Α Λ Δ Η  (Ρ ω ξ ά 
νη ), Ε .  ΠΑΝΤΑΖΗ (Σ τρατίδα ινα). Δεύτερη φορά παραοτα .  
θι'/κατε στό “διο θέατρο  στις 5 τον Δεκέβρη 1907 . Δυο φορές 
παρααταθήχανε καί στό Β α θύ  τής Σάμος {2 κα! 4 τον Γ ε ν 
νάρη ί  8 03 ) άπό τον ΐδιο θίασο.

άδιόρθωτες, μόλις είχα βάλει τήν τελευταία πεννιά 
στό πρωτόγραφο, έ’να πρωινό τού περασμένου Σεπτέ- 
βρη. Εϊξερα τήν αξία του, εί'ξερα τήν καλοσυνείδη- 
τη δουλιά του στό Βασιλικό θέατρο, εϊξερα πώς μέ 
τό θέατρό του τό καινούριο, καινούριο δρόμο θανοιγε 
στό Ρωμαί'ίκο θέατρο καί καινούρια ζωή θάν τοΰ φυ- 
σοΰσε, κ,αί οέ δίαταξα νάν τοΰ τις πάω. Τοΰ τις διά
βασα καί τοΰ αρέσανε. Τό θέατρό του, στό δρόμο 
τοΰ Πανεπιστήμιου, χτιζότανε κι ολοένα τέλιωνε — 
δσο τέλιωνε καί τό μαγεμένο «Γιοφύρι τής ’’Αρτας» 
τοΰ τραγουδιού.

— Έ χ ει; τό κουράγιο, μοΰ εϊπε, ν ανοίξω το θέα
τρό μου μέ τις «Αλυσίδες :»

— Έ γώ τοχω. Μήπως σέ βλάψει όμως,...θά σέ 
πούνε μαλλιαρό.,..

— Ά ς  μέ ποΰνε.
— Καί θά σοΰ ρηχτοΰνε στά γιομάτα.
— Ά ς  μοΰ ρηχτοΰνε.
'Η παληκαριά του μέ ξάφνιασε. Εΐταν ή πρώτη 

φορά πού μιλούσα μαζί του κάπως άνοιχτώτερα. όξω 
άπό τις τυπικές κουβέντες, τί: άτονες καί χλωμές. 
Κατόπι πού .τόνε γνώρισα καλύτερα, πού τόν είδα 
νάντικρύζει σά βράχος δλη τήν άφρισμενη λύσσα 
τής αντίδρασης, πού ξαμολιώτανε πάνου του άπό 
χίλιες μεριές, ή παληκαριά του δέ μέ ξάφνιαζε πιά, 
τηνέ συνείθισα. Εϊταν ή φυσική παληκαριά πού δεί
χνει κάθε ξεχωριστός αθρωπος, οταν έχει πίστη στόν 
έαυτό του καί πεποίθηση στό έργο του.

Τό δράμα τό καθαρόγραψα βιαστικά καί τοΰ τό 
πήγα αρχές τοΰ περασμένου Όχτώόρη. Σύφωνοι οέ 
δλα· θά παρασταινότανε πρώτο.μέ τό ψευτόνομα τοΰ 
Στάϋη Αογγάρη, δχι γιατί φοβόμουνα μή μαθευτεί 
πώς τό έργο είναι δικό μου, άλλά γιατί οέν ήθελα 
νάρχινήσει ικαί τοξερα πολυκαλά πώς θάρχινούσε, 
όπως δά κι άρχίνησε) ή αντίδραση κατά τοΰ καινού
ριου θεάτρου πριν άκόμα ανοίξει τις πόρτες το .̂

Καί ή αντίδραση άρχίνησε. ’’Οταν κοντοζύγωνε 
ή μέρα τής παράστασης συφωνήσαμε μέ τόν Οικονό
μου πώς ανάγκη νά γίνει κάπια κουβέντα στις φη~ 
μερϊδες για τό έργο καί τό πήγα στό Σταθόπουλο, 
πού τόν ήξερα γι’ άντρα τίμιο καί ικανό νά κρατή
σει μυστικό. 'Ο Σταθόπουλος τό διάβασε τό οοάνα. 
κ ’ έγραψε άρκετά στήν «Ακρόπολη» (2), ξεϊστορών-

ή )  Κο ίταξε -  « Άκρόπο/.ητ,, 5  τον Ά ’οέβρη 1907. οελ, i  
c u ¡λ .  1 κ α ί  2 .

τήν αιτία τών πράξεων τοΰ ανθρώπου τή γύρευαν μέ
σα  στον άνθρωπο. Νέο γενναίο βήμα πρός τά εμπρός 
εκαμε δ Έ γελ , δ μεγάλος γερμχνό; φιλόσοφος. Ό 
Έ γελ ίγέννησε δλόκληρη επανάσταση στόν τρόπο 
τ ιϋ  σκέπτεσθαι, ¿δημιούργησε δλόκληοη σχ.ολή καί 
μέ τό Δάρβιν καί Μάρξ έκαμε τή μεγαλήτερη επί
δραση στά πνεύματα τοΰ 19ου αίόύνα. Ή  μεγάλη ε 
π ιτυχία τοΰ "Εγελ οφείλεται στήν ιδέα της έξελί- 
ξεως, πού πρώτος αύτός τήν ε’ρριξε στη μέση με τή 
«διαλεκτική του μέθοδο τοΰ σκέπτεσθαι». Για τόν 
"Εγελ τίποτε δεν είναι στάσιμ,ο, πάγιο. "Ολα άνα 
πτύσσονται, εξελίσσονται ολοένα. Γενιοϋνται (ΰέα ις) 
καταστρέφονται (άντίι9εσις) καί πάλιν άναζοΰν σέ τε
λειότερη-μορφή (ΰύνϋεα ις). «Αιώνια αλλαγή μορ
φές, προερχόμενη ά π ’ τήν ανάπτυξη τών στοιχείων 
τοΰ έμπεριεχομίνου». Νά μέ δυο λέξεις ή ουσία της 
«διαλεκτικής» τοΰ "Εγελ. Γ ι’ αΰτό καί τά φαινό
μενα πρέπει νά κρίνωνται πάντα άπό τήν άποψη της 
γεννήσεως καί άναπτύξεώς τους : «στήν πορεία της
έξελίξεώς τους» καί πάντα «εντός τών ορίων τοΰ τό
που καί της εποχής τους άπό τήν άποψη τών στοι
χειών πού εμπεριέχουν σέ κάθε δοσμένη στιγμή». 
Φαινόμενα διαφορετικών εποχών καί τόπων, μέ δια

φορετικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν νά κριθοΰν μέ

τόν ίδιον πηχυ. Επομένως απόλυτες αφηρημενες ι 
δέες καί έννοιες, πού μποροΰν νάχουν σημασία για ό
λες τις περιστάσεις, δεν υπάρχουν. Ή  αλήθεια εί
ναι μόνο συγκεκριμένη / Δηλαδή κάθε ώρισμένη πε
ρίσταση, κάθε φαινόμενο έχει τή δική του συγκεκρι
μένη άλήϋεια, πού τότε μόνο μπορούμε νά τήν κατα
λάβουμε ορθά, οταν λάβουμ’ ΰπ’ οψη δλες τις συν
θήκες πού τδ γέννησαν καί γν&ορίσουμε τά στοιχεία 
άπό τά δποΐα συνίσταται κτλ. "Ανθρωπος μέ τέτοιες 
«διαλεκτικές» άρχές, σάν τόν Έ γελ, δεν μποροΰσε 
βέβαια νά παραδεχθ-Jj τίποτε τό απόλυτο, τό ανε
ξάρτητο, τό ελεύθερο στις πράξεις τοΰ άνθρώπου καί 
τής κοινωνίας. Κ’ εδώ φαίνεται ή διαφορά του άπό 
τούς προγενεστέρους του «μεταφυσικούς». ’Εκείνοι 
ώς τελευταία πηγή έπαιρναν τό μέσα  τοΰ άνθρώ
που, δ Έ γελ πρώτος υπόδειξε μέ σαφήνεια το ο£ω. 
Κ ατ’ αυτόν, οί πράξεις τών άνθρώπων γίνονται μ ο ι
ραία , σύμ,φωνα μέ αιτίες πού δέν έξαρτώνται άπό τή 
θέλησή του. Αυτές οί εξωτερικές αιτίες μποροΰσαν 
νάναί ή ίδεαλιστικής ή υλικής φύσεως. Ό "Εγελ 
πήρε τήν ίδεαλ.ιστικη εξήγηση . Κατά τόν Έ γελ, δ 
τρίτος παράγοντας, πού δρίζει κάθε φ&ρά τό έν γ ί 
νει καθεστώς τής κοινωνίας είναι ή ιδέα !  Δηλαδή 
τά  έθνη, ένώ άναπτύσσυνται μοιραία, έκπληροΰν μό-

νο τήν προχαρχγμένη ααπόλυτη Ιδέα» , άπό τήν ό
ποια δέν μπορούν βέβαια νά παρεκλίνουν. Κι αύτή 
τήν «απόλυτη ιδέα» μόνον δ νοΰς τού «οιλοσόοοου 
μπορεί νά τήν καταλχβν) κτλ. Ή  απόλυτη αύτή ι 
δέα κ ’ έν γίνει δ ιδεαλισμό; είταν τό τρωτό μέοος 
τή ; φιλοσοφίας τού Έ γελ, τό δποϊο έφερε σύγχυση 
καί είταν αφορμή όχι μόνο νά παραιτηθή νληγορα, 
άλλά καί νά παρεξηγηθή, νά στρεβλωθή τό κατά 
τάλλα μεγαλοφυές αΰτό φιλοσοφικό σύστημα, πού καί 
πνοή φύσησε στή φιλοσοφική ιδέα καί ολόκληρη ε
πανάσταση έ^εοε σέ πολλούς κλάδους τής επιστή
μης (μέ τούς μαθητές του : Strauss, F e u e i ’- 
bach, Bauer, Ruge κ’ έν μίρει Marx).

Διαλεκτικός υλισμός. Πρώτοι ¿σηκώθηκαν κατά 
τής «απόλυτης ιδέας» τού "Εγελ οί μαθηταί του
Feuerbach, B auer  καί κατόπιν δ Μάρξ. Ο ί ά- 
δελφοί Bauer, θέλοντας νά ΰπερασπισθοΰν τήν ε
λευθερία τού άνθρώπου άπό τό «μοιραίο», στο δποϊο 
τήν καταδίκασε δ Έ γελ, προχώρεσαν τόσο πολύ ώ 
στε νά ψέλνουν πανηγυρικούς ολόκληρους στόν «κρι- 
τικώς σκεπτόμενον» άνθρωπο. Αυτός είταν, κατ’ αυ
τούς, κι δ δημιουργός τής ιστορίας, Άντικρύ στόν 
άμαθή καί ανίκανο δχλιο, στέκονταν οί λίγοι έκλ ι-
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γιά τίς «'Αλυσίδες». Μα ν,ι ο κ. Γερ. Βώκος πούχει 
γράψε: το «Ναστραδίν Χόντζα», τήν «Ινυρά Βασι
λική» καί μερικά άλλα θεατρικά αναγνώσματα, μα
ζί μέ χάπιονε υπασπιστή του (τής άπαγγελίας ψυχο
γιό ) , στο «Πανελλήνιο» είχε στήσει τδ στραταρχεϊο 
του. ’Αγωνιζότανε καί λόγου του στά γιομάτα νά 
μήν άνοίςει τδ θέατρο του Οικονόμου.

Καί τδ θέατρο ολοένα καί χτιζότανε, καί πότε 
θάνοιγε τήν Τρίτη, πότε τδ Σάββατο, πότε τήν άλλη 
βδομάδα, καί ποτε δεν άνοιγε. Τά στόματά τους ό
μως οί διάφοροι λύκοι τάχανε πάντα ανοιχτά. Για 
τίς «'Αλυσίδες» σιγά σιγά άρχίνησε νά φροντίζει καί 
ή ’Εξουσία. Ό κ. Ναλαμάρας, ό γραμματικός τής 
’Αστυνομίας, μπαίνοντας στδ «ΙΙανελλήνιο» κάθε 
δειλινό νά πάρει τδ ορεχτικό του, ρωτούσε κοροδεφτι- 
κά τδ γκαρσόνι «Καί πότε οί περίφημες αυτές 'Αλυ
σίδες ;»  καί καθόλου παράδοξο (δλα τά παράδοξα 
γίνουνται στδν τόπο μας) νάστρωννε μέ τδ .‘γκαρσόνι 
φιλολογική συζήτηση για τή γλώσσα καί γιά τδ θέα
τρο. 'Ο κ. Κλωναρίδης πιά, ό μπιραριέρης, καί μόνο 
τδνομα Αλυσίδες νάκουγε ανακατευότανε, λες κα’· 
φοβότανε πώς μέ τίς 'Αλυσίδες θάν του χαλνούσε ή 
μπίρα του. Νά πούμε τήν άλήθεια, καί οί δυό τους 
άδικο δέν είχανε- ί  κ. Κλωναρίδης, σά σύντροφος 
στδ «Πανελλήνιο» πού είναι, είχε τρομάξει ο άθρω- 
πος άπδ τίς σπιουνιές καί τίς διάδοσες, κι ό κ. ΙΙα- 
λαμάρας, λένε, είχε γραφιά του κάπιο συγγενή τού 
κ. Βλάχου,τού Βασιλικού, καί φυσικά τδ φυτίλι δού
λευε. Βασιλικό θέατρο, σού λέει άλλος ,καί τά σκυ
λιά δεμένα ! Νά πιτύχε: τδ θέατρο τού κ. Οικονό
μου ; Καί τότε τ! γίνεται τδ Βασιλικό μέ τδ Βλάχο 
του κι ό Βλάχος μέ τδ Βασιλικό του ; Νά μήν παι
χτούνε λοιπόν οί «'Αλυσίδες» γιά νά σωθεί τδ γόη- 
τρο τού Βασιλικού !

*

Ά πδ τέτια όμως ο Οικονόμου οέ χαμπάριζε. Πό
τε γελούσε, πότε φουρκιζότανε, μά στήν απόφασή 
του ακλόνητος. 'Ένα βράδι στις πρόβες (ό'λο ζύγωνε 
ή άζύγωτη πρώτη παράσταση) τοΰφεραν ένα γράμ
μα, τό διάβασε καί κατζούφιασε. 11 έ πήρε στήν άλ
λη κάμαρα.

— Άκουσε τι μοΰ γράφουν !....
Καί μού διάβασε τδ γράμμα. Τού τδστελνε κά- 

πιος φίλος του στενός, τραπεζίτης, καί τονέ συβού- 
λευε νά μήν άρχινήσει μέ τίς «Αλυσίδες» γιατί θά 
γίνει μεγάλο κακό, θά σφυριχτεΐ λυσσασμένα τδ έρ
γο, καί ή φοιτηταριά, πού θά παίζει τόν πρώτο ρόλο

σ’ αύτή τήν περίσταση,δέ θάφίσει τήν παράσταση νά 
προχωρέσει. Τάχε μάθει αύτά 0 φίλος καί τού τά- 
γραφε γιά νά προλάβει τδ κακό.

— Αΐ, νά μήν άρχινήσουμε τότε μέ τίς «Α λυ
σίδες», τού είπα.

— Ίσια ίσια μ’ αυτές θάρχινήσουμε, μού άπο- 
κρίθηκε ήρεμα, θά ζητήσω τή συντρομή τής ’Αστυ
νομίας.

Χαμογέλασα καί ή πρόβα ξακολούθησε. Τήν άλ
λη μέρα άντί νά ζητήσει τή συντρομή τής Άστυ- 
μίας, τού ζήτησε ή ’Αστυνομία τδ χερόγραφο νάν τδ 

| ξετάσει. Τής είχε καταγγελθεί πώς οί «Αλυσίδες» 
είναι έργο «επαναστατικό» καί«άνήθ:κο» και ό φίλος 
κ. Σπύρος Μαρκέλλος πήγε τδ χερόγραφο στδν κ. 
Δαμηλάτη καί σέ ουό μέρες μάς τό γυρίσανε 
παραγγέλνοντάς μας πώς ούτε παναστατικό είναι τδ 
έργο ούτε άνήθικο, παρά λίγο μαλλιαρό.

Τά βάσανά μας λοιπόν τέλιωσαν ή Αστυνομία 
δέ θά μας μπόδιζε καί τδ θέατρο εϊταν πιά έτοιμο. 
'Ορίσαμε τή μέρα τής παράστασης, γράψαμε τά 
προγράμματα, στήσαμε τίς σκηνές καί τοιμαζόμαστε 
γιά τήν τελευταία πρόβα, όταν μπούμ ! καινούρια 
μ·;όμπα ςασπάε: πάνου άπδ τδ κεφάλι μας. Ή Α 
στυνομία δέν μπορούσε νά δώσει τήν άδεια νάρχινή- 
σει τδ καινούριο θέατρο γιατί πρώτα έπρεπε νάν τδ 
ξετάσει επιτροπή άπδ μηχανικούς, άν είναι στερεό 
ή δχι.

Νάν τδ ξετάσει λοιπόν καί ή ’Επιτροπή! Μά στδ
Ρωμαίίκοιικο για να γίνει μια επιτρο; χρεία,ουντα·
μέρες καί γιά νά κουνηθεί άπδ τή θέση της χρειά- 
ζουντα: άλλες μέρες καί γιά νά βγάλει τή σοφή της 
απόφαση μπορεί νά περάσει καί μήνας. Αύτό συνέ
βηκε καί μέ τήν επιτροπή τού θεάτρου καί στδ τέ
λος ή σοφή «άπεφήνατο» πώς  τδ θέατρο είναι
ετοιμόρροπο (!!!)καί πρέπει νάλλαχτε: ή σκεπή του!!!

Καί ή σκεπή του άρχισε νά γκρεμίζεται καί γιά 
νά γκρεμιστεί ν'; σκεπή του (ή έτοίΗορροπη/ /1 λ! 
έλειψε οί εργάτες νά μεταχειριστούν καί δυναμίτη

■Ί Νά t l  έγραψε ή κ'Ε οτΙαυ νατερ’ άπό μέρες (ί?·? τοΡ 
Νοέβρη 1907 , σελ. 1, στήλ. 1) άνονσια χαριτολογώντας κατά 
την αγιάτρευτη συνήθεια της μ ι όλα τά κράματα ' . Μετά τήν 
είδησιν ότι ») ’Αστυνομία κρατεί υπό μελέτην από ημέρας τώ 
ρα το νέον Έ λλ . έργον, με το ΰ.τοΐον έπρόκειτο ν ’ άρχίοι/ ό 
θίασος Οικονόμου, κάποιος έρωτή'

« — Γ ια τ ί τάχα κρατούν τόοες ¡'¡μέρες τώρα στήν ’Αστυνο
μ ία  τής ‘Α λ ι σ ίβ ε ς  το·ί Λογγάρη ;

((— Γιά νά τής χρηοι/ιοποιήοονν σε μερικές συλλήψεις πού 
θά κάνουν αύτές τής ή μέρες Ά.

τας τήν όπόθεσή του καί δημοσιεύοντας μερικές σκη
νές του. Οί χτυπητοί τίτλοι («Οί βουλευταί έπί τής 
σκηνής—ή σαπίλα των εις τδ θέατρον—ένα πρωτό
τυπο δράμα αγνώστου συγγραφέως») πούβαλε στδ 
άρθρο του καί τά κολακευτικά του λόγια (5), κίνη
σαν κάπως τήν περιέργεια- δλοι πού άνακατεύουνταί 
όπωσδήποτε μέ τδ θέατρο ζητήσανε νά μάθουν το 
συγραφέα κι ό φίλος κ. Ι’ρ. Ξενόπουλος έρηξε στδ 
«Νέον Ά στυ» (7 τού Νοέβρη, σελ. 2, στήλ. 5) τδ 
πρώτο του λιανοντούφεκο ( ι ).

Ά ς  είναι. Τδ μυστικό κρατήθηκε άρκετές μέρες. 
Ποιανού είναι οί «'Αλυσίδες», κανένας δέν τοξερε, κ ’ 
οί δυο τρεις πού τδ ξέρανε τδ κρατούσανε μυστικό. 
Καί ή δουλιά πήγαινε (φαινότανε τουλάχιστο πώς πή
γαινε) πρίμα, δ'ταν ξάφνου ξεσπάει ή πρώτη μπό
μπα : ΜΑΛΛΙΑΡΟ ! Μάλιστα, τδ έργο είτανε ιιαλ- 
λιαρό, τά κομάτια πού δημοσιευτήκανε στήν « ’Ακρό
πολη» τδ φωνάζανε, ό Οικονόμου λοιπόν είναι μαλ
λιαρός κι αύτός άφού άρχινάει μέ τέτιο έργο, μήν 
καρτεράτε, πατριώτες, ομπρός, άπάνου του ! Κι άρ- 
χινήσανε τά γαυγίσματα καί τά ουρλιάσματα. Οί λύ
κοι ! Οί λύκοι ! Πρώτα πρώτα ζώσανε τούς ίδιοχτή- 
τες τού θεάτρου. «Μωρέ τί πάτε νά κάνετε κεΐ; Τούς 
μαλλιαρούς θά βάλετε μέσα ; θά  μουρλαθήκατε !» 
Πότε ό ένας, πότε ό άλλος, δέν τούς άφιναν τούς χρι
στιανούς ήσυχους- τούς πιπίλιζαν τδ μυαλό τους άπδ 
τδ πρωί στδ βράδι. Νά σου καί ’τά γκαρσόνια τού Βα
σιλικού θεάτρου στδ «Πανελλήνιο» καί ‘κουβέντες

·') Τό άρθρο τον Σταϋόπονλου τέλ ιω ν ' έτσ ι' a Ό λο  τό έρ
γο είναι μ ία  πικρότατη σάτνρα τω ν πολιτικώ ν μας συνηθειών  
και βαθύτατη συγχρόνως ανατομική ίξέτασις αυτής τής πολι
τικής μας νενρασθενε ία ;. Συγχρόνως όμως είναι κα ι κο ινω 
νική  άποκάλνψ ις τώ ν παρασκηνίων τής πολιτικής με απλότη
τα τόσο δυνατήν, που δείχνεται πώ ς τό κοντύλι που έγραν>ε 
α ϊτό  τό δράμα δεν είναι κοινό , άλλά ανθρώπου που πολύ έμε- 
ΐ.έτησε και επόνεαε και ιιγω νίοθηχε εις μακρόν αγώ να , τον 
όποιον τό δράμα είνα ι τό συμπέρασμα*.

λ\ %Το θέατρον τον κ . θ ω μ ά  Οικονόμου, έπι τής δδοϋ 
Προαατείου, αρχίζει μετ' όλίγας ήμέρας. Και ώ ς πρώτον ερ- 
γον λέγεται, ότι θά δώαη νέον δράμα νέου συγγραφέως , ϋλω ς  
αγνώστου, τον κ. Αογγάρη, Ο! α Α λυσ ίδ ες» του ε ίνα ι δράμα 
πολιτικοκοινωνικόν.Π ολλούς επαίνους ήκονσαμεν δ ι' αύτό από 
όσους τό άνέ.γνωααν δλόκληρον. ( ψέμα !  Μ ο νά δ α  <5 Οικονό
μου κι ό Σταθόπουλος τό «.άνέγνωσανα ό λ ό κ λ τ ιο ο ν  \) Ά ν  
κρίνομεν όμως από μερικά αποσπάσματα, τά όποια έδημο- 
σιεΰθησαν προχθές εις πρω ινήν συνάδελφον, τό έργον φ α ί
νεται μεν άξιον προσοχής, άλλ' επιτρέπει και κάθε ίπ ιφ νλα -  
ς ιν  μέχρι τής πρώ της παραατάσεώς του* . Αύτά μήν τά ξ ε 
χνάτε, παρακαλώ, θ ά  δείτε παρακάτου π ώ ς  μ ιλάει δ φ ίλος κ . 
Ξενόπουλος ότα μαθαίνει, πώς τό έργο είνα ι τον Ταγχόπονλου.

κτοί οί «κριτικώς σκεπτόμενοιο άνθρωποι, πού κι
νούσαν τήν κοινωνία. Εννοείται πώς οί αδελφοί 
Μπάουερ μεταξύ στους εκλεκτούς κατέταζαν καί τόν 
εαυτό τους ! (Παρόμοιοι τύποι άσεμνων;) ανθρώπων 
έφάνηκαν καί φαίνονται άκόμη καί σ ’ άλλες κοινω
νίες). Ή  πραγματικότητα όμως καί ή γοργή άνά- 
πτυξη τού απεριφρονημένου > γερμανικού λαού πολύ 
γρήγορα κατασύντριψε τους κομπορρήμονες αύτούςαά- 
τομκκιστάς». Αντάξιος διάδοχος καί συμπληρωτής 
τού ε”ργου τού Έ γελ εί'ταν δ μεγαλοφυής Κάρολος 
Μάρξ.

Ό Μάρξ χτύπησε κι αΰτος κατακέφαλα τήναά 
πόλυτη ιδέα® τού Έ γ ε λ  (χαρακτηρίσας την ώς α
πλό λογικά σχήμα τού εγκεφάλου του), άλλ ’ όμως 
«κληρονόμησε καί πήρε ά π ’ αύτάν όλα τά δυνατά 
μέρη τής φιλοσοφίας του, ιδίως τή διαλεκτική μέάο - 
δο. Καί κατά τόν Μάρξ, οι αιτίες των πράξεων τού 
άνθρώπου βρίσκονται έξω ά π ’ αύτόν. ΟΕ αίτιες όυ.ως 
αύτές δέν είναι ίδεαλιστικής φύσεως άλλά υλικής ! 
Οι αιτίες αΰτές είναι λόγοι υλικοί, ο ικονομικοί. Καί 
αύτοί προκαλοϋν καί τήν εξέλιξη συνάμα, Οί κάθε 
φορά υλικές, οικονομικές συνθήκες χαρακτηρίζουν τή 
μορφή τής κοινωνίας (τό καθεστώς καί τίς κυριαρ
χούσες Ιδέες). Ά λλά πώς γεννιούνται, πού έχουν τό

(>

λόγο του; οί οικονομικές συνθήκες ; Έδώ ό Μάρξ 
πρώτος έδωσε ώρισμένη εξήγηση* έδημιούργησε ολό
κληρο σύστημα. Ά ν  κ ’ είναι πολύ δύσκολο νάνα- 
πτύξη κανείς μέ-λίγες λέξεις τέτιο σύστημα, ώς τό
σο θά προσπαθήσουμε νά τό κάμουμε κατανάγκη 
γιά νά δώσουμε έ'στω καί μιά άπλή ιδέα στύν άνα- 
γνώστη.

«Οί πρώτοι άνθρωποι, όταν βρίσκονταν άκόμη 
σέ ζωώδη κατάσταση, ζούσαν σάν τάλλα ζώα, εντε
λώς υποταγμένα κ’ εξαρτημένα άπό τήν έςω φύση. 
Ό λη ή ύπαρξή τους είχε καθαρά μοιρα ίο  χαρακτή
ρα. Σέ όλες τους τις πράξεις δέν ύπήρχε ούτε Γχνος 
σννειδήσεως, Τό άπλό ένστικτο τής αύτοσυντηρή- 
σεως τούς δδηγοϋσε νά παλεύουν μέ τίς εξωτερικές 
συνθήκες, εξελίσσοντας μ ’ αύτόν τόν τρόπο καί αυ
τούς τούς ίδιους.Στήν εξέλιξή του; αύτή ήρθε στιγ
μή πού δ άνθρωπος απόκτησε κάτι τ ι, πού ε"λειπε 
άπό τάλλα ζώα, καί τό δποΐο Ιτάχυνε πολύ τήν ά- 
νάπτυξή του. Τό προτέρημα αύτό τού άνθρώπου εϊ- 
ταν τό ότι άρχισε νά κάνη έργαλεΐα, μέ τά όποια 
μπορούσε νά δαμάζη τήν έξω φύση, κάνοντας έτσι 
εύκολώτερο τόν άγώνα του. Έγινε tool-making 
an im al, καθώς θάλεγε δ Φραγκλΐνος. ’Εννοείται 
πώς όσο περισσότερο τελειοποιούνταν τα εργαλεία

του, τόσο καλύτερα δαμάζονταν ή εξω φύση, εύκολύ ■ 
νονταν δ άγώνας του, λιγόστευε ή μοιρα ία  ύποταγη 
κ ’ εξάρτησή του άπό κείνη. Ά λλά μέ τήν τελειο
ποίηση τών εργαλείων καί τό δάμασμα τή; φύσεως, 
άναπτύσσοντχν μαζί κι ό εγκέφαλος τού άνθρώπου 
(πράγμα πού προκαλούσε πάλι την δλοένχ τελειο
ποίηση τών εργαλείων), μεγάλωνε ή συνείδησή του, 
τροποποιούνταν δ εν γένει φυσικός του χαρακτήρας. 
Έ τσι τό άδιάκοπο δαμασμα τής φύσεως άλλαξε σι
γά σιγά καί τή φύση τού ίδιου άνθρώπου !

Μά δ άνθρωπος δέν πάλευε μέ τήν έ’ξω φύση μό
νος. Πάλευε κατά ομάδες («κοινωνικός άνθρωπος» 
d e r  G e se l ls e l ia f is in e n sc h ) ·  επομένως μεταξύ 
τών άνθρώπων γεννήθηκαν ώρισμένες σχέσεις κι αύ
τές πάλι προσδιορίσθηκαν κατανάγκη άπό τίς σχ ί
σεις τους μέ τή φύση, μέ τήν δποία έρχονταν σέ 
διαρκή συνάφεια. Οί σχέσεις αύτές είταν κυρίως 
«παραγωγικές» (έργαλεϊα=μέσα παραγωγής). Όσο 
λοιπόν, τά μέσα τής παραγωγή; τελειοποιούνταν πε
ρισσότερο, τόσο άνώτερες γίνονταν κ ’ οί παραγωγι
κές σχέσεις, τόσο πολυπλοκώτερε; έπομένω; κ ’ οί 
σχέσεις τών άνθρώπων μεταξύ τους (κοινωνικέ; σχέ
σεις). Άπο δώ μάς δ.νεται τό πρώτο άξίωμα : 'Ο 
βα&μδς της άναπτνξεως τών μέσων τής παραγωγής
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Οί κχκατύχες οί «'Αλυσίδες» αρχίζανε στ' α
ληθινά νά σκουριάζουν, δ~ως έγραψε κι δ χαριτω
μένος κ. ΙΙώπ. 'Ο Οικονόμου, βλέποντας το απρο
χώρητο, άρχίνησε τις παραστάσες του στό Δημοτικό 
θέατρο μέ μια εγγλέζικη κωμωδία καί ο! «Ά θηναι» 
βρήκαν τήν περίσταση νά γράψουν ένα άρθρο κα
κοηθέστατο (6).

0 ; ΤΟ ΘΒ&ΤΡΟΝ ΤΩΝ Μ Α Λ Λ ΙΑ Ρ Ο Ν
Οί κάτοικοι της πρωτευούσης, Soot έξηλθον χθες ενω· 

ρίς άπό τάς οΙκίας τω ν , θά  έβλ.επον κάρρα και άμαξας φορ
τω μένος κ ιβώ τια  να αταματώαιν έξω θ εν  του Δημοτικού θ ε ά 
τρου και ν ’ άποβιβάζωσι τ'ας άποσκευάς ταντας. Γίολλοί ίνό -  
μ ισαν ότι άλλ,ος πάλ ιν  ταχυδακτυλουργός ένέακηψεν εις τό 
Δημοτικόν Θέατρον. Ά λ λ ' δ χεαρός κ . ' ία κω β ίδη ς , υιός  τον 
διευθυντοΰ τής 'Ε θ ν ικ ή ς  Π ινακοθήκης, αννοδεύων ώ ς έφο- 
διοπομπός τάς άποσκευάς, έδιδε τ'ας αναγκαίας εξηγήσεις, Ό  
θίασος το ο χ . Οικονόμου, μετ εκομίζετο από τό θέατρον τής 
οικ ίας Ρ ικάκη , εις το όποιον δεν είχε προφθόσει νά δώαη π α . 
ράστασιν, ε ις  τό Δημοτικόν Θέατροι-, φιλόξενον στέγην πάαης 
πλάνητος καλλιτεχνίας.

Διά τό θέατρον καί τόν θ ίασον Οικονόμου έγνώσ&ησαν 
περίεργα πράγματα, τά όποια άναγράφο/ιεν νπό πασαν επ ιφ ύ -  
λαξιν .

Ώ ς γνωστόν δ χ . Οίκονόμου άνέλσβε νά χαταρτίση θ ία 
σον, διά του δποίου θά εγίνοντο τά εγκαίνια  τον μιχροϊ) θεα  
τριδίου τής ο ικ ίας Ρ ιχ ά χ η , του δποίου ιδιοκτήτης είνε  <5 κ , 
Ζέπος, Ό  Ιδιοκτήτης επέβαλεν ε ις  τόν κ . Οικονόμου νά κα -  
ταοκευάση εξ ίδ ιω ν του τά καθίσματα καί νά κάμη άλλα τινά 
μικρά έξοδα Ά λ λ ’ δ θ ιασάρχης δ'εν κατώ ρθωσε νά συγκέν
τρωση  το άπαιτονμενον ποοόν, μολονότι κατήρτισε τόν θίασόν 
του άπό νέους ώ ς επί ιό π  λείο τον καί πρώτην φοράν αν ερχο
μέ νους τήν σκηνήν.

Ε ις  αυτό τό σημεΐον είρ ίσκοντο τά πράγματα, ότε πα  - 
ρονσιάοθη ώ ς από μηχανής θεό ς δ κ Πά/.λης δ γνωστότατος 
μεταφραστής τής κ Αιόδαςι) κα ί συγγραφείς  τής ο 'Ιστορίας 
τής Ρω μιοσΰνη-n καί έδήλωοεν ότι α ϊτό ς  καταθέτει χρήμα 
τά υπό τόν όρον τά Θέατρον νά άνοιξη τάς πύλ.ας του εις τήν  
μαλλιαρήν φιλολογίαν. Ό  κ . Οικονόμου Ιδέχϋη, αλλά ό κ  
Ζέπος δυσπιστών προς τήν δνναμ ιν τω ν  μα ι.λ ιώ ν, τά όποια 
δεν ε ίνε τοΰ Σ α μ ψ ώ ν , νπεχρέωσε τον χ Οίκονόμον νά θέση  
τά όνομά του εις τά Θέατρον κα ί ν ' άναλ.άβη αυτός ολην τήν 
ευθύνην .

Καί είνε γνωστόν ότι ώ ς πρώτον εργον τοΰ δραματολογίαν 
ήτοιμάαθη τό δράμα * Άλ.νσοίδεςα τον κ . Λογγάρη. "Ο  ον 
γνωρίζουν τήν θεατρ ικήν μας φιλολογίαν ήρχισαν νά κάμνονν 
υποθέσεις περί τον νέου αν τον δραματικοί' άστέρος, αγνώστου 
ε ις  όλους. Ά λ λ ’ έπ ί τέλους ή ψ ευδω νυμ ία  δεν ετηρήθη επί 
πολύ  καί έγνώα&η ότι υπό τά ψευδώνυμον Λογγάρης κρ ύπτε
ται ό γνωστός ιατρός κ . Τάκης Ταγκόπονλος.

Έ ν φ  όμως άνεμένοντο ,α ί « Ά λυσοίδεςκ με. τήν π επο ίθη - 
σ ιν ότι άφοΰ ήσαν άλνασίδες θά  έκαμναν κρότον,αίφνης ά ν -  
ηγγέλθη πρώτον ότι δ θίασος Οίκονόμου εγκαταλείπει τό ϋεα- 
τρίδιον τής όδον Προαστείον καί δεύτερον όα  ό θίασος Οίκο-

Τό άρθρο των «Ά θήναι» καθώς καί μια έξυπνά- 
δα νερουλιασμένη της «Εστίας», πού πρώτη δά φα
νέρωσε στον κόσμο πώς οί «'Αλυσίδες» είναι τοΰ 
Ταγκόπουλου, άναγκάσανε τό,Σταθόπουλο νά γρά
ψει ένα δυνατό άρθρο στήν « ’Ακρόπολη» και μένα 
νά δημοσιέψω στήν ίδια φημερίδα ένα άνοιχτό γράμ- 
μα(7). Οί «'Αλυσίδες» θά παιζόντουσαν πιά κι ό Οι
κονόμου, ξεφρενιασμένος άπ’ αυτή τήν άτιμη πολε
μική πού του γινότανε, δρισε τήν παράσταση βια
στικά βιαστικά, για τήν Τρίτη, 27 του Νοέβρη. Τή 
Δευτέρα βράδι τάποφάσισε, τήν Τρίτη μεσημέρι κολ
ληθήκανε τά προγράμματα καί τήν Τρίτη βράδι 
έγινε ή παράσταση, ανάμεσα σε δυό φωτιές, στούς 
Ιϊριγκηπικοΰς γάμους καί στούς φοιτητάδες, ποΰχα- 
νε σηκώσει μπαϊράκι πάλι κείνες τις μέρες καί ζη
τούσανε νά καταργηθεΐ ή Γυμναστική.

Μόλις κολληθήκανε τά προγράμματα, οί φοιτη- 
τάδες τό πήραν αμέσως μυρουδιά. "Οπως είτανε 
μαζωμένοι καί ςαγριωμένοι στά Προπύλαια τοϋ Πα
νεπιστήμιου, ανάμεσα στ’ άλλα «φλέγοντα» ζητή
ματα τους μνημονέψανε καί τις «'Αλυσίδες» (Η) κι

νόμου εγκαταλείπει τάς « Ά λυσσ ίδαςο καί δίδει άντ ' αυτών 
μ ία ν Α γγλ ικ ή ν κω μ ω δ ίαν .

Έ δ ώ  σταματώοιν α ί πληροφορίαι μας. T í i μεσολάβησε 
καί προεκάλ.εοε τάς δύο εγκαταλείψεις ε ίνε άγνωστον 'Ό π ω ς  
δήπυτ- θλιβερωτάτη είνε ή έγκαχάλειψις τώ ν  « Ά λ.νσσίδωνα , 
α ί όποιαι υπάρχει κίνδυνος κα ί νά σκουριάσουν.

(Κ οίταξε « Ά θ ή ν α ι ι  25  τον Νοέβρη 1007,σελ .Ι,στήλ, 4 ).
Τό άρθρο τυν Σταθόπουλου, καθώ ς κα ί τό γράμμα 

μου, θά ν τά τυπώ σω  στο κατοπινό κεφάλαιο εΟ ί Α λυσ ίδες  
στον τύπο ο.

ήΙ « 0 1  Α Λ Υ Σ ΙΔ Ε Σ  ΤΟ Υ Ν Ο ΥΜ Α . Τότε ε ις  'εκ τώ ν
φο ιτητών τής Νομικής λαμβάνει τον λόγον κα ί λέγει ότι επί 
τή εν καίριοι τής ανγκεν τρώσεώς τω ν ταντης έχει ν ίναχο ινώ αη  
κάτι σοβαρόν ε ις  τους σνναδέλ,φους του αχετιζόμενον μέ τήν 
μα/.λιαρήν γλώασαν, ή οποία ήρχιαε καί πάλ ιν έξάπλοΐ'μένη  
έπ ικ ινδύνω ς κατά τρόπον ήμιεπίαημον ( ; ) ,  Ό  φοιτητής ά νε-  
κοίνοίσεν ότι πρόκειται νάναβιβασθή  Ι.τί τής σκηνής ίνός θ εά ' 
τρου νέον εργον αυγγραφέως εκ τώ ν προμ,άχων τοΰ μαλλια
ρισμού,

Π Οι φοιτηταί άπεδοκίμασαν π ρ ο κ α τ α δ ο λ ικ ώ ς  τά έργον 
μέ τήν ιδ έ α ν  ότι ήτο γραμμένον είς μαλλιαρές,έπεφυλάγθη- 
σαν δε νά λάβουν μ ί α ν  οίανδήποτε άπόηααιν μέχρις στον πει- 
σ θ ο ΐν  περ ί τοΰ μαλλιαρόν ή μή τον εργον καί ί'/.ν πρόκηται νά 
καθ ιερω θη  εκ νέον ή άθλ ια  αυτή γλώσσα ε ίς  τά θέατρον.

ο Τινές τώ ν αυνελθύντω ν φο ιτητών άπεφάσισαν νά παρα- 
στώσι χθες  τήν εσπέραν κα ί παρακολουθήαωσι τά εργον τού
το (να εξ ιδ ίας άντιλ.ήψεως οχηματίοωοι γνώμην.

ο  Ε ίνα ι γιά δέσιμο, ε φώ ναξαν τότε μερικοί καί α ί φοι_
τηταί διε/.νΰηααν ¡¡ούχωςο (Κ οίταξε ιΣ κρ ίπ η  2 8  τον Νοέβρη 
Í9 0 7 , α·λ. 2 , ατήλ. 6 ) .

αποφασίσανε νά πάνε μερικοί άπ' αυτούς τό βράδι 
στό θέατρο καί νάν τις δουν, ενεργώντας έτσι ένα εί
δος Τούρκικη λογοκρισία. Καί πήγαν τό βράδι στό 
θέατρο καί τις είδαν καί τις καταχεροκρότησαν από 
τά θεωρεία τής τρίτης σειράς καί ζητήσανε νά βγε^ 
ό ανγραφέας στή σκηνή. Κι ο συγραφέας, κατα- 
πουντιασμένος φύλαγε κείνο το βράδι τό κρεβάτι του 
κι άντί νάν του βάζουνε δάφνινο στεφάνι στό κεφάλι, 
τού στεφανώνανε μέ κούφιες βεντούζες τή ράχη του.

*

Ά ς  είναι. Τώρα πιά ολα τελιώσανε. Τό θέατρο 
τού Οικονόμου ετοιμάστηκε, ή σκεπή του αλλάχτη
κε, καί ή επιτροπή τού '1’πουργείου, πού τελευταία 
τό επιθεώρησε, δέν τό βρήκε ετοιμόρροπο τούτη τή 
φορά—άν ν ' ένα μέλος (μηχανικός, παρακαλώ> τής 
έπιτροπής γνωμοδότησε πώς αν πέτει ΤΡΙΑ μέτρα 
χιόνι στήν ’Αθήνα καμιά φορά (δηλ. 5 μεταολΐβ εΐ 
ή ’Αθήνα σέ Βόρειο Πόλοι δε Ηά μπορέσει νάν τό 
κρατήσει ή σκεπή τόσο βάρος !

'Οπωσδήποτε όσο νά πέσε: αυτό τό τρομερό χιό
νι οί ’Αθηναίοι θαχουνε κάπιο θέατρο τής προκοπής 
πού θάν τούς αποζημιώνει γ:ά τό πνεματικό γεροκο- 
κομειό τού Βασιλικού (Ιεάτρο- Καί γιά νά μή γίνει 
αυτό τό θέατρο, είδατε πόοη μπερμπαντιά δούλεψε-

Άίίήνα 17 τον Γεννάρη ΙίθΟώ.
Δ. ί ί .  ΤΑΓΚΟΙΙΟΤΛΟΣ

(VIIA ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
Ο «ΝΟΤΜΑΣο στά «Ό ,τι θέλετε» τοϋ προ

περασμένου ©ύλλου του (άριθ. 277, σελ. 8, στηλ.
3) έγραψε τάκόλουθα :

«Είδαμε μέ χαμΛ μας τά τελευταία «ΠιναθΛναιαι 
γμαμένα δλα πέρα πέρα (έξόν άπό την κριτικά τοΰ 
<|Λλον Νίκου Ιίέη κ' ένα δυό ίίλί.α άκόμα ΰρθρα,Ι Οτή 
δημοτική. Νά λοιπόν που dtvtx Οιγά καί τά ΠΊανα- 
θήναια προόεχώρηδαν c!xo κόμμα πού ό <|ίλος μας 
καί συνεργάτης τους Ξενδπουλος ξακολοτθεϊ νάν τό 
[ίρίζει ότίς ψημερίδε; μαλλιαρό».

Τά «Παναθήναια»,απαντώντας σ ’ αΰτό τό ο ι- 
λικέ χαιρέτισμα, γράψανε στό τελευταίο φυλλαίιο 
(τεύχος 175, σελ. 222, στν-λ. 1) τάαόλουθα·

«Ό Νονμάς έγραψε δτι τά «ΠαναΟήναια» προσ- 
εχούρησαν είς τό κόμμα. Μά, ποιό κόμμα ; Τό κόμ
μα τοϋ Νουμά ; "άς ήΟυχάΰμ. Δέν ύπάρχει τέτοιος 
φόόος. Τά «Παναθήναια» άνήκουν άπό τήν άρχόν 
είς τό κόμμα τής όληΟινΰς, όχι τής ¡ίεόιασμένης 
γλώσσης. ’Έτσι νομίζ» μεν. Ά ν  έχουμε λάθος τοϋ 
ζητοϋμεν συγγνώμην, άλλ’ ας άφίάμ χατα μέρος τά

ορίζει τό βετ&μυ τής άναπτνξεως τής κοινωνίας εν γέ- 
νει. ( Ή  ιδεολογία ; φιλ.οσοφία, θρνι-χΐίχ, πολίτευαα, 
νομοθεσία,τέχνη κλπ.είναι μόνο τό εποικοδόμημα τοϋ 
κάθε φορά οικονομικού κοινωνικού καθεστώτος). Ή  
ανάπτυξη τών μέσων τής παραγωγή; έξχρταται πο 
λΰ, εννοείται, άπό τις ιδιότητες τής ούσεως τριγύ
ρω (έδαφος, κλίμα, φυσικά προϊόντα κλπ.). Διάφορες 
γεωγραφικές συνθήκες δίνουν διάφορη άνάπτυ'η τών 
παραγωγικών μέσων. Οί «κοινωνικές σχέσεις» όμως 
αναπτυσσόμενες σέ μεγάλο βαθμό αρχίζουν νά έ;α- 
σκοϋν πλέον άνεξάρτητη επίδραση στόν άνθρωπο καί 
νά επισκιάζουν τήν όις τά τώρα απόλυτη επήρεια 
τή ; φύσεως. Ή  φύση τώρα άρχινϊ: νά επιδρά στόν 
άνθρωπο έμμέαως «διά τοϋ κοινωνικού περιβάλλον
τος». 'Ο άνθρωπος άφοΰ τή δάμασε μέ τήν τελειο
ποίηση τών έργαλείων του (=παραγωγικών μέσων) 
απαλλάχτηκε σχεδόν άπό τήν τυφλή, μοιραία εξάρ
τησή του α π ’ αυτή, σύγχρονα όμως άρχισε νά υπο
τάσσεται σέ νέα δουλεία, πού τού τή γέννησαν ά- 
κριβώ; αυτά τά τελειοποιηθέντα παραγωγικά του 
μέσα : στήν κοινωνική δονλεία, στήν τνφλή οικονο
μ ική  δονλεία. Τήν άλλοτινή λοιπόν μοιραία γνο ική  
ανάγκη τή διαδέχτηκε τώρα ή μοιραία οικονομική  
ανάγκη. Ό  άνθρωπος έγινε δούλος τών έργαλείων

του, τών παραγωγικών του μέσων ! Κι οσο περισσό
τερο τελειοποιούνταν αυτά, τόσο περισσότερο μεγά
λωνε ή οικονομική δουλεία, γ ιατί οί παραγωγικές 
σχέσεις γίνονταν πολυπλοκώτερες, έπομ.ένως καί ά- 
ποοσιτότεοες σέ όποιαδήποτε έίέλεγξη. Ή  μοιραία 
αυτή οικονομική καί κοινωνική δουλεία θά έξχκολου 
θοϋσε αιώνια, άν σύγχρονα μέ την τεχνική καί οικο
νομική ανάπτυξη δεν αναπτύσσονταν μαζί κι ό εγ
κέφαλος, ή αντικειμενική έπιστημονικότητα, τό συ
νειδητό, επομένως » ’ ή ελευθερία του ανθρώπου. 
Ό λ ’ αυτά υπόσχονται στόν άνθρωπο τήν απελευθέ
ρωσή του ά π ’ τή μοιραία οικονομική δουλεία. 'Όπως 
άλλοτε, παλεύοντας μέ τη φύση, πήρε άπ’ αΰτή 
τά μέσα προς ανάπτυξή του, επομένως κι άπελ.ευ- 
θέρωσή του άπό τή μοιραία ψνοική ανάγκη , έτσι καί 
τώοα αύτό τό «παραγωγικό καί κοινωνικό» καθεστιο; 
οδηγεί σιγά σιγά τόν άνθρωπο στη συνείδηση τών 
αιτίων τής οικονομικής τον δον λείας. Κι αΰτη ή συ- 
νείδηση μποοεϊ νά προετοιμάση, τήν τελειωτική νίκη 
τοϋ συνειδητόν κατά τής ανάγκης. Ή  αντικειμενική 
Επιστημονική σπονδή  δείχνει στόν άνθρωπο ποιά είναι 
ή πηγή τής δουλ.εία; του, ποιά είναι ή α ιτία  τής 
μοιραίας φοράς τής ζωής τον. "Αμα συναισθανθη πώς 
ή πηγή τής δουλείας του είναι στόν άναρχ/,κδ τρό.το

τής παραγωγής των προϊόντων ,ό όποιος σέ ε
ξασφαλίζει μεγάλα πλούτη καί τά ',:’ ·10ι3 τά απο
στερεί καί άπο τά πλέον άνκγκ/ιΐτεοα, καταδικά
ζοντας τα σέ κτηνώδη, άμαθή, άσυνείδητη, μοιρα ία  
ύπαρξη), τότε μ.έ κοινή σννενόψ.η μπορεί νά διοργχ- 
νώσγ, τόν τρόπο τής παραγωγής τών ποοϊόντων, ό 
πως ϋελήση ό ίδιος πλέον κ ’ εννοείται σύμφωνα υ.έ 
τό συμφέρον ολης τής κοινωνίας. “Ετσι ή βασιλεία 
τοϋ μοιραίον θά πάψη, και θάρχισγ, ή άληθινή '/.¡·ν- 
ϋερ ία , πού κατάντησε πλέον κ. αΰτή Λνάγκη υ.έ τή 
φορά τής έξελίξεως. Ό πρόλογο; τής ιστορίας τής 
ανθρωπότητας, που χρησιμέυσε γιά νά μετατοέψη 
τον άνθρωπο άπο μοιρα ίο  £«·7ηι σ’ y}.r.νΟερον άνΰρο)- 
πο, θκχγ, πλέον παιχθεΐ κχί όάρχίση τότε ή αληθι
νή ιστορία τής συνειδητής ανθρωπότητας».

"Ετσι περίπου φαντάζονται ό Μ ά;; και ο! οπα
δοί του τήν εξέλιξη τή ; κοινωνίας. Καθώς βλέπουμε 
τό μοιρα ίο  τοϋ "Εγελ, ό Μαρξ τό παραδέχεται έν 
μέρει μόνον. Καθαυτό, άπό τήν άποψη τοϋ μαρξι
σμού, ολη ή εκπολιτιστική έξέλιζη τής κοινωνίας 
δέν είν’ άλλο τίποτε άπό μ.ά ακατάπαυτη πάλη 
μεταςύ μοιρα ίου  καί συνειδητοί'. Όσο τά μοιρα ία  
στοιχεία υπερτερούν τά συνειδητά, όπως γίνεται α 
κόμα ώς τά σήμερα, ή φορά τής κοινωνίας θά είναι
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νείς νά γράψη άπ ’ εκείνους πού δεν έχουνε ανάγκη 
άπό σκολαστικάδες νά ζέσουνε. Έχουμε πολλά πα 
ραδείγματα πώς όσοι έκαμαν καλό στο έθνος ρεοος εί- 
ταν όλοι άνθρωποι τής δουλειάς, κχί δεν έχαναν τόν 
καιρό τους σέ ανοησίες, νά βλέπουνε δηλαδή μή τύ- 
χνΐ κα! γράψουν τή χεϊρα χέρι I1) και τον οφθαλμόν 
μάτι. Καλά καί άξια κι αύτά, μά νά τά μαθαίνανε 
στά γυμνάσια, όσοι θέλουνε νά γίνουνε γιατροί, δικη
γόροι και δάσκαλοι, όχι μέ το άλφα βήτα ν ’ άρχί- 
ζνί τό καημένο το παιδί καί μιά γραμματική πού 
νά ούργιάζει τό κεφάλι του, καί που όσο καί άν τή 
διαβάσγ), μονάχα σάν πάγι στό γυμνάσιο θά την κα- 
ταλάβη (2). “Ας είναι δά. Αύτά είναι τώ δασκά- 
λωνε δουλιές, πού μάς κολλήσανε στον τοίχο. Έ- I 
μεΐς ας έρθουμε στό ζήτημα πού άρχίσαμε. ΓΙρο- | 
χτές, στής Λέσχης τό άναγνωστήριο είτανε ένας 
Γιατρός (Γιατρός πού έφαγε με τό κουτάλι τις 
γραμματικές καί τά γιατροσόφια, καί σάν αυτούς 
πού κατηγορούν τούς δημοτικιστάδες κάνει καμ,ιά 
δεκαπενταριά ντουζίνες), καί ό πρώτος δάσκαλος 
τής χώρας, (καί άνθρωπο; ̂ όμως, όχι μονάχα δάσκα
λος), καί βαστούτανε μια «Αρμονία» καί διάβαζαν 
την «Πατινάδα» καί τό «Τραγούδι τής Ταβέρνας» 
τού Έφταλιώτη. "Αντίκρυ, σ ’ άλλο τραπέζι, ε ίτα - 
νε ένας ξαναμωραμένος λαφρής δάσκαλος, πού αχ 
διάβαζε δ γιατρός την «Πατινάδα», κάρωσε τ ’ α υ 
τιά  του, καί σάν τελείωσε είπε τού γιατρού. "Α ! 
Αυτό είναι πολύ όμορφο. Ποιανού είναι ; Αόσμουτο,

Η Μικρό παιδί εϊμουνα σάν Εγραψε κάποιος πού σπού
δαζε στήν ’ Αθήνα στον πατέρα του, πώς ένας χωριανός του 
πού είχε πάει στήν Κρήτη στά 1867 γιά νά πολεμήση, 
α'Έφ&αιεν άπο τήν Κρήτη μέ μιάν χείραν», κ ι ό πατέρας 
του ό καημένος διαβάζοντας τύ γράμμα τον γυιού του έλε
γε.— Γιά δες άνθρωποι πού πήγανε στήν Κρήτη νά πολεμή
σουν, κι α ϊτο ί πήγανε νά κυνηγούνε γυναίκες I Θάρρεψε 
πώς χήρα γυναίκα έφερε δ γιος του !

ϊ)  Γνώρισα και θά γνωρίσανε κι άλλοι, πολλούς πού 
τέλειωσαν το γυμνάσιο, πού τούς λές νά σου γράψουν ένα 
γράμμα, καί μουντζουρώνουνε μιά κόλλα χαρτί, καί κείνο 
πού 6ές δεν μπορούν νά το γράψουνε, γ ια τ ί —  άλλα ’ναι τά 
γράμματα κι άλλα ’ναι τά πράματα, όπως λένε κ ’ οί Χ ιώ - 
τες. Κ ’ έμεϊς θέλουμε πράματα, πράματα κι δχι γράμματα, 
σάν αύτά πού μας τυραννοϋνε τόσα χρόνια νά μας μάθουνε.

παρακαλώ, νά τό διαβάσω». Νά, εϊνχι εκείνου που 
μιά φορά τού βλαστημούσες τόνομχ, είπε δ γιατρός. 
Κι άπ’ αυτού άρχισε κουβέντα πολύ μακρινή. Κι αυ
τός πού μιά φορά βλαστημούσε, δέν ντράπηκε νά πή 
πώς σά γράφουν όλοι σάν τδν Έφταλιώτη δεν εχου- 
με νά πούμε τίποτα 1 Καί, μά τό Θεό, δεν έχει 
άδικο. Μήπως κάμποσοι άπό τού; δημοτικιστάδες 
δε γράφουν κάτι ξεράσματα πού δέν τά τρώγουνε 
μήτε οί σκύλοι μήτε οί γάτε; ; “Αν οί σχολαστικοί 
θέλουνε κρέμασμα, αυτοί θέλουνε πχλούκωμχ.

Στό φύλλο τού «Ταχυδρόμου» τής Πόλης (24 
Νοέβρη) έχει ενα ποιημητάκι τού Α. Π άλλη «Μύ
λο; », άληθινο τριανταφυλλάκι· Σά γράφουν όλοι έ
τσι καί σε τέτοια γλώσσας ποιος μπορεί νά πή τ ί
ποτα γιά τού; δημοτικιστάδες ;

Γιά τό «κεχριμπάρι» πού κάνετε πώς φωνάζετε 
πώς δέν τό θέλετε, θά στρώσετε σιγά σιγά, γ ιατί 
μιά φορά είταν: ένας πού τραβούσε ή καρδιά του την 
κουμπάρα του, καί σκότωνε τό νού του πώς νά τής 
τό πή. Μιά μέρα λοιπόν έφερε άράδα στήν κουοέν- 
τα"καί τής λέει- Δέν ξέρεις, κουμπάρα, πόσο ύπο- 
φέρνω. Τραβάει ή καρδιά μου τήν Τάδε, καί δέν ξέ
ρω πώς νά τής το πώ. Εϋκολ.ο πράμα, λέει ή κουμ
πάρα. Σάν αρχίσετε κουβέντα, τή ; τό λές ίσια καί 
πέοα. Καί σά δή; πώς κάνει πώς δέν καταλαβαί
νει, κόψε τήν ελπίδα. Σά δη; όμ.ως πως άψοφωνάζει, 
ή δουλειά είναι τελειωμένη. Ό κουμπάρος σάν ακού
σε τή συμβουλή τή ; κουμπάρας, έκαμ.ε |πως συλλο
γιέται λ.ιγάκι. "Υστερα λέει τής κουμ.πάρας. "Ακού
σε’ κουμπάρα, ξέρει; τί σκέφτηκα \ ’Αντί; νά χ τυ
πώ τά μούτρα μου στη μιά καί στήν άλλη, δεν ε ί
ναι καλλίτερα  μ α ζ ί-, Τότε; ή κουμπάρα εοαλε
τις πιο μ.εγάλες φωνές πού μπορεί νά ςεφωνίση γυ
ναίκα. Ό κατεργάρη; δ κουμπάρο; όμως δέν τάχα - 
σε, παρά μέ χαμόγελο τής λέει· Βλέπω καί φωνά
ζεις παραπολύ, καί ν, δουλειά μ.ου είναι τελειωμενη. 
"Αρχισαν τότες κ ’ οί δυό τουςτά γελοία ! Τωρκ 
κ ’ έσεΐς βλέπω νά φωνάζετε, κ ’ ή δουλειά θά τε- 
λειώση, γιατί δέν πιστεύω νά μήν έχετε την ξυ- 
πνάδα καί τήν υπομονή τού κουμπάρου.

Μ ντάήνη, ΓΕΡΑΓΩΤΗΣ

π υ ρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α .  Μέ α ύ τ ά  τ ίπ ο τ α  δ έν  κ ε ρ δ ίζ ε ι,  &ς 
ε ίν α ι  β έβ α ιος . Τ ου τό  λ έμ ε  Ο υνα δ ε ί.φ ικ ώ τα τα » .

Τί νάπαντήσουμε σ’ αύτά ;Κάνε καλό στού δια
ύλου τό χωριό, λέει μιά παροιμ.ία. Δΰτό πάθαμε 
καί μεΐς, μά δέν πειράζει. Είδαμε μιά πρόοδο ση
μαντική στά «Παναθήναιχ», τήν τελαλήσαμεγ ό
πως έχουμε καθήκο νά τελαλάμε κάθε πρόοδο, καί 
νά πώς μάς πλερώνουν. Τά α Παναθήναιχ* δηλώ
νουν πώς γοάοουνται στη ζωντανή γλώσσα. Αυτό 
λέμε καί μεΐς. Βεβιασμένη γλώσσα καί. γιά μ.άς καί 
γιά τά « ΙΙαναθήναια» εΤνχι ή καθαρεύουσα. Νά 
λοιπόν καί τό κόμμα  πού τό βρίζει μ.χλλιαρό δ κ. 
Ξενόπουλος, τό χόμμα δηλ. τής ζωντανής γλώσσας. 
Δέ θέλουν τά »Παναθήναιχ» νά παραδεχτούν πώς 
«προσεχώρησαν» σ ’ αύτό τό κόμμα ; Σεβόμαστε τόν 
έγωϊσμό του; καί δηλώνουμε πώς ό «Νουμάς» απρο- 
σεχώρησε» στό κόμμα που αντιπροσωπεύουν τά«Π α 
ναθήναια». Ά ς  δώσουμε λοιπόν τά χέρια^κι ας ξα- 
κολουθήσουμε αδερφωμένοι τόν κοινόν άγώνα μα;. 
Τέτιοι παιδιάτικοι εγωισμοί δέν ταιριάζουνε σέ σο
βά :ούς άγώνες.

ΚΑΙ ΙΙΑΑΕ Ο ΓΕΡΑΓΩΤΗΣ
Φίλε αΝο' μ α » ,

Σ ’ ευχαριστώ πολύ γιά τήν καλωσύνη σου πού 
πέρασες στό φύλλο σου (11 τού Νοέβρη) τό «Γλωσ
σικό Παζάρι». Είδα όμως καί τή σημείωση πού γρά
φεις, πώ; «σέ όλα έχω δίκιο εξόν ένα». Καί άπ* 
αυτή τή σημείωσή σου θ' άρχίσουμε σάν καλοί φ ί
λοι, χωρίς νά έχουμε συμφέρο της τσέπης, νά συζη
τήσουμε τό πράμ,α. Συμφέοο τής τσέπης λέγω, γ ια
τ ί όσοι άπό τούς σχολαστικούς γράφουν καί κατηγο
ρούν τούς δημοτικιστάδες, τό κάμνουν άπό συμ-φέρο 
τής τσέπης τους, γ ιατί γνωρίζουν πώ; σά χάσουν 
τά ειημι, είης, είη, τά απαρέμφατα καί τις μετο
χές τους, θά πεθάνουν άπό τήν πείνα. Πολλοί ά π ’ 
αυτου; δέν είναι άξιοι ν' άγοράσουνε μηδέ ένα πα
κέτο καπνό. "Αλλη απόδειξη πώς όσοι κατηγορούν 
τούς όημοτικιστάδες γράφουν άπό συμφέρο είναι πού 

μονάχ_α οί δύσκολοι το κάνουν, καί δέ βρέθηκε κα

μο ιρα ία . Και το μο ιρα ίο  θά πάψη τότε, όταν, άν 
όχι όλη ή κοινωνία, τουλάχιστο τό μεγαλύτερο μέ
ρος της άποκτήσει συνείδηση  των α ιτίω ν  τή ; μοι
ραίας‘οικονομικής δουλείας. Ά π ’ αύτό γίνεται κα 
ταφανές και το καθήκον κάθε συνειδητόν μέλους τής 
κοινωνίας : νά φωτίση καί νά διαδώση καί στούς 
άλλους αΰτή τήν αντικειμενική άλήϋεια. Καί τήν α
λήθεια αυτή τό μεγαλύτερο μέρος τής κοινωνίας θά 
τή δεχθή μ ’ ευχαρίστηση, γιατί συμπίπτει μέ τά 
συμφέροντα του, άφοϋ τό μεγαλύτερο μέρος τής κοι
νωνίας ύποφέρει άπό τήν οικονομική δουλεία. Πρό
κειται μόνο το ασυνείδητο νά μετατραπή, νάνυψω- 
Οή σέ συνειδητό. Άπό δώ φαίνεται τ ί σπουδαία ση- 
ρ.ασια δίνει ο μαρξισμός στην ανάπτυξη. Κανένα 
άλλο φιλοσοφικό σύστημα δέν τήν εκτιμά τόσο πο
λύ, οπως αυτός. Ολη τη όραση του τή στηρίζει 
στήν ανάπτυξη τού λαον, τού πλήθους. Γιατί ανά
πτυξη γ ι ’ αυτόν θά πή : αλλαγή τού ασυνείδητου 
σέ συνειδητό, τού μοιρα ίου σε έλεύ&ερο! Γιά τό μαρ 
ξισμό λοιπόν ή ανάπτυξη είναι ώρισμένος καί συνει- 
δητος σκοπος ! Και τετιο ιδεολογικο, εκπολιτιστικό 
σύστημα τολμούν οι αντίπαλοί του νά τόνομ.άσουν 
οπισθοδρομικο, υλιστικό, καταστρεπτικό τού πολιτι
σμού !

Ναί, η ανάπτυξη τού λαού, τοΰ πλήθους είναι, 
άπό τήν άποψη τοΟ μαρξισμού, ή μόνη προοδευτική, 
εκπολιτιστική δράση τών ειλικρινών, εύγενών, συν
ειδητών μελών τής κοινωνίας. Κι αύτή ή δράση, 
πού συμπίπτει μέ τήν αντικειμενική εξέλιξη, είναι ή 
μόνη πού μπορεί νά ε'χη επιτυχία, υποβοηθώντας 
την εξελιξη. Κ α θ ε  αλλη αντίληψη τού κοινωνικού

καθεστώτος, ιδέες γιά τήν κοινωνική πρόοδο κ .τ .τ . 
έχουν υποκειμενικό μόνο χαρακτήρα, γιατί δέν είναι 
αποτέλεσμα αντικειμενικής επιστημονικής σπουδής 
πώς εξελίσσεται ή κοινωνία, άλ,λά άπλή ασυνείδητη 
αντανάκλαση τών κάθε φορά κοινωνικών συνθηκών, 
οικονομικών καί ιδεολογικών, μέσα στις οποίες ¿με
γάλωσαν καί υπνωτίσθηκαν οί κάθε φορά ύπέρμ.αχοί 
των.Πολλοί δέν μπορούν ή δέ θέλουν νά βγούν α π ’ 
τις ιδέες τής τάξεώ; τους άπό συμφέρον, άλλοι γ ια 
τ ί τούς είν’ αδύνατο ν 1 άπαλλαχθούν άπό αύτά τά 
ένστικτα, νομίζοντάς τα άπόλυτα, αληθινά, αγα
πητά καί ίκανά νά θερμώνουν τήν καρδιά καί τή 
φαντασία τους καί τέλος άλλοι, οί περισσότεροι, 
άπό αμάθεια έπαναλαβαίνουν ασυνείδητα ξένα ιδεώ
δη, μέ τά όποια τούς υπνωτίζει το κάθε φορά ε
πίσημο καθεστώς.

’ Υποκειμεηκώ ς  λοιπόν μπορεί νά υπάρχουν ό- 
ποιεσδήποτε παραστάσεις κ ’ ιδέες περί προόδου, ά- 
νάλογκ μέ τήν κοινωνική θέση, τήν ψυχολογία, τά 
ένστικτα καί τήν ιδιοσυγκρασία καθενός, ανεικειμε- 
νικώς όμως μόνο ή έ.ξέ:λ ξ̂η ύφίσταται, ή όποια μένει 
ή ίδια γιά όλου:, γιατί δέν έξαρτάται άπο κανέ
να, έχει δικούς της σιδερένιους νόμους, πού σιγά 
σιγά όδηγούν τήν κοινωνία άπό τή μοιραία στήν 
έλεύθερη κατάστασή της. Κι αυτούς τούς νόμους 
μόνο άντικειμενικά μπορούμε νά τούς σπουδάσουμε 
καί τό πολύ πολύ νά τούς υποβοηθήσουμε. "Ολα 
τάλλα άνατρέπονται καί κατασυντρίβονται άπό τή 
σιδερε'νια φορά τής έξελίξεως.

Βερολίνο Γ. ΣΚΛΗΡΟΣ

Ο , τ ι  Θ ε λ ε φ ε

Στήν «Ε στία »  τής περασμένης Τρίτης (άριθ, 5 ,0 1 8 ,  
σελ. 1, στήλ. ό) ό Σταθόπσυλος τά βάζεε πάλι μέ τή δημο
τική  γλώσσα καί παραπονιέται πως όπως γράφεται σήμερα 
ή δημοτική δέν μπορεί νά τήν καταλάβει. «Λιαβάζω, λ ίε ι,  
τον "Ερμονά σας και δεν καταλαβαίνω τίποτα», Μά ποιος 
του φταίει γ ι ’ αύ-ό ;

—  Ή  αλήθεια είναι πώς αύτά δεν τά λέει ό Σ ια ίόπου- 
λος μά ή «Ε στία , γ ιατ ί ο Σταθόπουλος οταν ει'τανε στήν 
« ’ Ακρόπολη» μιλούσε φρονιμώτερκ.

— Ό κ. Κάκιστος Καμπάνης, σέ φωτεινότατο άρθρο 
του, πού δημοσιεύτηκε στήν « ’Αστραπή», μας βεβαιώνει 
πώς 4 ΙΙκλαμας έγραψε τον πρόλογο στήν Εκδοση τοΰ Σο· 
λωμοϋ μέ τόν κ ο ν ί  ό και δόλιο σκοπό νά ύ π ο τ ίμ ή ι ίε ΐ  τήν 
άξια τού ΙΙοιητή. Μή χερότερχ !

— Φαγώθηκε πίά κι ό Σιμόπουλος και συχασαμε κι άπό 
τό Σιμόπσυλο κ: απέ τήν « Ε στία»  που αγωνίστηκε αέ 
πέντε χιλιάδες άρθρα νάν τόνε οήΕει άπό τό 'Γπουργείο.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. £ τ. Τό λάβαμε και σ ’ ευχαριστούμε. —  κ. Ν. Φρ. 

Πολύ καλό. θ ά  δημοσιευτεί αργότερα. Σ τείλε μας κι άλλα, 

κ. Δ. Ν. Βρ. Λάβαμε τή συντρομή του 908 κχέ σ ’ ευ
χαριστούμε. Γ ι’ αύτό πού μας προτείνεις, 9ά γράψουμε αρ
γότερα.


