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Ε Γ Ο Ι Σ Μ Ο Σ  ί  Α Γ Α Π Η ;
Ζώ, κουνιοΰμαι, πολεμώ χ·. αγαπώ τη ζωή καί 

τή  φύση, χαί τΙς βλέπω κατάματα με τά δικά μου 
τά  μάτια, καί τις νοιώθω κχτάβαθα γ ια τ ί έγώ ζώ, 
κουνιούμ,αι χαΐ πολεμώ.

Οί σοφοί καί τά βιβλία δέ με θαμπώνουνε- μέ 
ταράζουνε. Είναι τύραννοι καί θίνε να σέ κάνουνε μέ 
ξένα μάτια καί μ.έ .ξένο μυαλό νά καταλάβη; τό γύ 
ρω σου κόσμο.θένε νά σκύψης, νά κλειστής, ν ’άγνοή- 
'ϊχΐ? πή ζωντάνια πού σέ κυκλώνει και νά σκλαβω- 
θής στο δικό του; τον τεχνητό κόσμο. Αυτός 6 έγωϊ 
σμός τους πειράζει τό δικό μου. ΓΙετώ τούς φιλόσο
φους καί φωνάζω στούς σκυφτούς σκλάβους του β ι
βλίου* α Άνοίζτε τά μάτια σας, κοιτάξτε τον κόσμο 
γύρω σας & θέτε νά βρητε την έννοια τής ζωής. "Α 
θέτε νά τήνε κάνετε δική σας, βγήτε καί σείς όξω

Κάτι τέτία  λόγια μου ήρθανε στά χείλια καί σά 
διάβασα τό άρθρο του κ. Βουτιεριδη, «Καλοσύνη 
κι ’Αγάπη» στο Νουμά άρ. '272. 2 τοΰ Δεκέβρη.

Σάν τ ί νά θέλγι νά πή ό κ. Βουτιερίδης μέ Κα
λοσύνη κι Α γάπη ; Μάς λέει πώς δεν εννοεί « τ ί 
ποτα μελοδραματικές γλυκαναλατιέ;» παρά «ιδα
νικά δίκια, δυνατά κι άψηλονόητα πού δείχνουν- 
τα ι σάν κάτι παραπάνώ κι άπέ τον ήρωϊσμό.» Ά λ- 
λονα ορισμό πιο θετικά τής καλοσύνης καί τής αγά
πης πού διαφεντεύει ό κ. Βουτιερίδης δέν υ.πόρεσα 
νά βγάλω από τά λόγια του. Ή ποιητική του γλώσ
σα μέ ζεπήρε σάν τόνε διάβαζα. Ό ταν όμως στά
θηκα καί σκέφτηκα καί θέλησα νά βρώ καμιά γερή 
βάση πού νά στηρίζω καί γώ κάπια πεποίθηση όμοια 
μέ τού κ. Βουτιεριδη, βρήκα πό,ις ή ’Αγάπη αυτή, 
περιορισμένη κάπως μέ τά λόγια που άνάφερα παρα
πάνω καί μέ κάτι άλλα (αρκετά θετ;κά) για τόν ε
γωισμό, δέν είχε πιάσιμο, ξέφευγε. χανότανε.

Ό κ. Βουτιερίδης βλέπει ’Αγάπη καί Καλοσύνη 
σ όλη τη φύση. Όποιος κοιτάξει ίμως τά πουλιά 
στά δέντρα καί τά ζωύφια στό /ορτάριθά δ ή πώς 
δέν τραγουδούνε και δεν παίζουνε ν ν'.ώς μα; τά πα- 
ραστήσαν οί ποιητάδες, παρα πο'-.- μονν* κι άλληλο · 
τρώνουνται όμοια α ’ όλα τά ζώα. Ό λύκος δέν

τρώει τ ’ άρνί άπό καλοσύνη οίτε ή γάτα τον ποντι
κό άπό άγάπη.

Πόλεμος κ ’ εγωισμός δεσπόζουνε τή φύση οργα
νική κι ανόργανη. Αυτός ό πόλεμος ανάγκασε τά π ε
ρισσότερα ζώα νά ζήσουνε κοπαδιαστά μέ άλλα ζώα 
τής ίδιας φυλής — δηλ. πού έχουνε τις ίδιες ανά
γκες καί τούς ίδιους οχτρούς — γιά ν ’ άντισταθούνε 
στον όχτρο καλήτερα καί γιά ν’ άποχτήσουνε πιο 
εφκολα τά χρειαζούμενα γιά τή συντήρησή τους. 
Αΰτή ή εγωιστική ανάγκη έκαμε τ ’ άγελόζωα. Δέ 
μού φαίνεται ό ελέφας, ή μαϊμού, ή μέλισσα καί τό 
μερμήγκι νά έχουνε περίσσια άγάπη γιά τ ’ άτομα 
τής φυλές τους, καί συχνά δειχτούνε τό ενάντιο πο
λεμώντας άναμεταού τους. Τούς έμεινε όμως ψυχόρ
μητο, άπό γενεές ζωή; κοπαδιαστής,' ό εγωισμός 
τής φυλής τους, γέννημα κι αυτός τού ατομικού 
τους εγωισμού.

Καί τ ί είναι τάχα ή άγάπη τής μητέρα; πρός 
τό παιδί παρά ή προσταγή τυΰ εγωισμού τής φυ
λής ; ΊΙ φυσιολογική ανάγκη νά ξακολούθήσουνε τή 
ουλή τους σπρώχνει τό ένα γένος πρός τ ’ άλλο. Τής 
μητέρας όμως τά χρέη ξκκολουθούνε καί όταν ακό
μα πάψανε του πατέρα, γιατί αύτήνα όρισε ή φύση 
νά δώση φως οτό νέο μέλος τής φυλής καί αΰτή πρέ
πει νά φροντίση νά γίνη το νεο αύτο μέλος γερά κι 
άξιο νά βοηθήση καί νά δυναμώση τή φυλή. Τό π α ι
δί πάλι στην αδυναμία του βαστιέται άπό τή μάν
να πού τό θρέφει καί τό προστατεύει. 'Εδώ φανερώ
νεται ό ατομικός έγωϊσμός γ ιατί μόλις μεγαλώση 
καί δυραμώσνι το μικρό, μάννα καί παιδί χωρίζουν - 
ται καί δέ γνωρίζει b ένας τόν άλλο μέσα σ τ ’ άλλα 
μέλη τής φυλής. Τού πατέρα τά χρίη τά περιόρισε 
σημ.αντικά ή φύση* γ ι’ αΰτό τόνε βλέπουμε συχνά 
νά μή βοηθοί διόλου στο θρέψιμ,ο καί την προστα 
σία τού παιδιού παρά καί νά καταστρέφ/ι τά μι- 
κρά σάν τά βρή απροστάτευτα. Παραδείγματα ό 
γάτος καί μερικές άρσενικιέ; μαϊμούδες.

"Αν καλοξετάσουμε την οικογένεια θά δούμε πώς 
είναι αποτέλεσμα τού άτοιιΐκού καί τού φυλετικού 
εγωισμού. Άντρας καί γυναίκα ζούνε μαζί καί 
μοιράζουνται τά βάρη τής ζωή;* έτσι μπορούνε νά 
θαραπέψουνε πιό έ’φκολα τις άτομικιές τους άνάγκες. 
(Λέω άντρας καί γυναίκα άφίνοντας τούς άλλου; τ ύ 
πους οικογένειας μέ πολλούς άντρες ή* πολλές γυ 
ναίκες γιατί ό συλλογισμός είναι ένας σέ κάθε πε
ρίσταση). Τά παιδιά καί ή άναθροφή τους είναι 
καθώς πάντα ανάγκη τής φυλής, μά καταντά κι 
αποτέλεσμα ατομικού Ιγωϊσμοΰ (μάλιστα ή άναθρο- 
φή) γ ια τ ί στην οικογένεια τό παιδί δέν άφίνει τούς 
γονιούς μόλις δυναμώση παρά μένιι κοντά τους καί 
δουλεύει. ’Ατομικός εγωισμός άπό μέρος τώ γονιώ- 
νε είναι καί ή ποοτίμηση πού δειχτούν οί περισσό
τεροι λαοί ακόμα σήμερα γιά τ ’ αγόρια, πού τούς 
είναι πιο χρήσιμα στόν πόλεμο της ζωής παρά τά 
κορίτσια.

Είναι φανερό ά π ’ όσα είπα πώς ένώ ό κ. Βου 
τιερίδης βλέπει την Ά γάπη κυβερνήτρα τής φύση; 
έγιύ πάλι δέ βλέπω παρά την ’Ανάγκη. Ανάγκη 
τής αυτοσυντήρησης πού φέρνει τόν ατομικό έγωϊ- 
σμό. Ανάγκη τής κοπαδιαστής ζωής πού κάνει τ ’

άγελόζωα καί τις κοινωνίες καί γεννά τό φυλετικό 
έγωϊσμό. Αύτώνε τώ δυό εγωισμών αποτέλεσμα ε ί
ναι ή άρχή τής οικογένειας. "Αν καλοξετάσουμε τή 
δύναμη αΰτή πού μάς παρουσιάζει κάπω; αόριστα 
ό κ. Βουτιερίδης, τήν Ά γάπη, καί θελήσουμε νά 
τήν όρίσουμε, θά δούμε πώ; δέν είναι άλλο παρά 
αυτός ό ίδιος εγωισμός. Τό φυλετικά εγωισμό ό κ. 
Βουτιερίδης τόνε θέλει «άγάπη τής φυλής.» Μά 
τότε γιατί όχι καί «άγάπη ατομική» ή «τού έαυ 
τού μας» άντίς ατομικός ένωϊσμός ; ’Εδώ είναι τό
σο φανερό πόος δέν έχουνε καμιά διαφοοά οί δυό ο
ρισμοί, πού τά λόγια δέν μπορούνε νά φέρουνε σύχυ- 
ση καί σκοτισμό τού νού. Αΰτό θα σταναχώρεσε τόν 
κ, Βουτιεριδη γιατί σάν πήρε νά ξετάση, τ ’ άτομο 
χώρια άπό οικογένεια καί φυλή είδε όρθοστήλωτο 
μπροστά του τόν άτομικό έγωϊσμό τόσο άπλό, τόσο 
δυνατό πού καί μέ τό ντύσιμο τής Ά γάπη ; πάλι 
φώναζε' «'Εγώ είμαι.» Καί μά; λέει ο κ. Βουτιε- 
ρίδης· «ό έγωϊσμός είναι κάτι άπαρκίτητο στή 
ζωή,» κτλ.

Τήν ύπαρξη καλαϋ καί κακού εγωισμού δέν μπο- 
‘ρεϊ κανείς νά τήν άρνηθή, καθόος δέν μπορεί ν ’ χρ- 
νηθί) τήν καλή καί κακή περηυάνεια, τήν καλή καί 
κακή δουλειά, τό καλό καί κακό φχγί,τό καλό καί 
κακό ο,τι θέτε. Τό καλό και τό κακό όμως όπου κι 
&ν τό εφαρμόσουμε δέν είναι τίποτα απόλυτο παρά 
αλλάζει μέ τό χρόνο καί τόν τόπο. Ό  κακός εγωι
σμός χρειάζεται ορισμό' *'ΐά νά τόνε βρούμε όμως 
πρέπει νά ξετάσουμε κάπως πιό βαθειά τό οαινό- 
μενο τού εγωισμού στην κοινωνία.

Ό εγωισμός είναι μιά καί μόνη όύναμη πού 
βγαίνει ά π ’ τ ’άτομο, γεννά τή φυλή καί τότε παίρ
νει φυλετικό χαραχτήρα. Αΰτή ή δύναυ.η πού κυβερ
νά τή σκέση ένός άτόμου πρός τάλλο καί κάθε άτο- 
μου πρός τή φυλή είναι ή μόνη σταθερή βάση πού 
μπορεί νά πάρη γιά στήρινμά της αληθινή ηθι
κή. Καί ήθική δέν είναι άλλο παρά ή κοινωνική νο
μοθεσία πού κανονίζει τήν ισορροπία τού έγωϊσμοϋ 
άπό άτομο σ’ άτομο μέ το σκοπό νά ύποτάξη τούς 
ατομικούς εγωισμούς στον έγωϊσμό τής κοινωνίας.

Άλάκερη ή ανθρωπότητα καθώς καί κάθε κοινω
νική χωριστά φυλή, ενθνος, κράτος, τάξη, οικογένεια 
παρουσιάζουνε καί μιά υ,ορφή τού φυλετικού εγω ι
σμού. Κάθε μορφή τοΰ φυλετικού έγωϊσμού έχει τήν 
ιδιαίτερη της ήθική, δηλαδή άπαιτεΐ κάπια θυσία 
τοΰ ατομικού εγωισμού νιά το συφέεο τής δααδας. 
Οί αναγκαίε; αΰτές θυσίες καθε άτοκου είναι τά 
κοινωνικά του χρέη.

Παραδείγματα.
’Ανθρώπινος εγωισμός· άνθρώπινη αλληλοβοή

θε ια .— Κάθε άνθρωπο; έχει χρέο; νά βοηθήση οσο 
μπορεί άλλον άνθρωπο, ά ; είναι κι άλλ.όφυλος, που 
κιντυνεύει άπό φυσικούς τυχερούς κιντύνους καθώς 
νά πνιγή, νά καή,νά παγώση, νά φαγωθή άπό θεριά.

Εγωισμός της χ.άθε άυθοώπινης φυλής- ή α λ 
ληλοβοήθεια περιορίζεται στή ουλή, καθώς θά πε
ριοριστή κι άπό τις άλλες κοινωνικιέ; χωρισιές. Ό 
Άσπρο; έχει χρέος νά βοηθήση άλλον “Ασπρο,όποιας 
εθνικότητα;, άμα τούτος βασανίζεται άπό Άράπη, 
Κινέζο, Ίντό κτλ.
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Εθνικός έγωισμός.— Ό  Σλάβο; που 8η Γερ- 
μ.ανό ή Λατίνο νά πολεμά άλλο Σλάβο, χρέος έχει 
νχ βοηθήση το Σλάβο, καί θκ το κάνη μέ κάθε α
τομική θυσία &ν έχη μέσα του εθνισμό.

Πατριωτισμός, στή σημασία του εγωισμού του 
Κράτους. — "Ολοι εχουμε κάπια ιδέα ποιά είναι τά 
χρέη πού επιβάλλει θ πατριωτισμός, κι όσοι κρα
τούνε ζωντανό αυτό τόν εγωισμό στιγματίζουνε τον 
πολίτη πού δεν κάνει τά χρέη του στην πατρίδα.

’Εγωισμός τάξης.—Κάθε κοινωνική τάξη ε'χει 
την ιδιαίτερη της ήθική πού προστάζει τ ’ άτομα 
μέσα στο δικό της κύκλο νά βοηθήσουνε τό έ'να τ ’ 
άλλο στόν άγώνα μέ τίς  άλλες τάξες.

Οικογενειακός έγωισμός.—Κάθε άτομο Ιχει οι 
κογενειακά χρέη πού απαιτούνε θυσίχ τού ατομικού 
εγωισμού. Ό οικογενειακός εγωισμός όμως είναι πιό 
κοντά στόν ατομικό άπό κάθε άλλο εγωισμό,Γι’αυτο 
βλέπουμε μεγάλους έγωιστάδες, δηλαδή ανθρώπους 
μέ τόσο υπερτροφικό ατομικό εγωισμό πού νά πνίξη 
τό φυλετικό εγωισμό, νά κάνουνε μολοντούτο γερές 
θυσίες για την οΐκογένειά τους.

Στο έθνος, τό κράτος, την τάξη κκί την οικο
γένεια ή άλληλοβοηθεια δε φανερώνεται μονάχα ό
ταν ή τύχη φέρη κατάλληλη περίσταση παρά γ ί
νεται ξακολουθητικά, μέ ορισμένο σκοπό, καί κα 
ταντά σύμπραξη.

Τά διάφορα συνταιριάσματα των εγωισμών καί 
τό πώς μια μορφή εγωισμού μπορεί νά πνίξη την 
άλλη,, είναι θέματα πολύ μεγάλα καί δέν έχουμε 
ανάγκη νά τά ξετάσουμε. Φτάνει νά παραδεχτούμε 
πώς όπου βρεθή άκέρια κάθε μορφή φυλετικού ε
γωισμού φέρνει μαζί της καί ηθικέ; υποχρέωσες.

Είπαμε πώς ή άνάγκη κυβερν? τη φύση καί 
γεννά τον εγωισμό* ό έγωισμός καί ή ανισότητα 
φεονουνε τόν πόλεμο. Φυσική συνέπεια τού πολέμ.ου 
είναι νά νικήση ό δυνατός.

Ό  κ. Βουτιερίδης μάς παρουσιάζει — άφοϋ μάς 
προετοίμασε μέ μιά μικρή εισαγωγή — μιά υποθετι
κή κοινωνία όπου οί δυνατοί πολεμούνε τούς αδύνα
τους καί φτάνει στο συμπέρασμα πώς θά μείνη στο 
τέλος ένας μόνο, ό δυνατώτερος. Δέν ξέρω άν αΰτά 
τά γράφει ό κ. Βουτιερίδης σοβαρά* τέτοια ομως λο
γική σ ’ επιστημονική συζήτηση κάπως ξαφνίζει.

Δέ χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία γιά νά 
δΐ) κανείς ολοφάνερα πράματα. Κι ολοφάνερο στέκει 
πώς 6 πόλεμος είναι ακούραστος νόμος τού κόσμου 
καί της φύσης. Ή  μ.όνη συνέπεια τού πόλεμου δέν 
είναι οί αδύνατοι νά καταστραφούνε, νά χαθούνε. Ό 
δυνατός τούς θέλει τούς αδύνατους γιά νά τόνε δου
λεύουνε. Διάβασα κάπου γιά μιά φυλή μερμήγκια 
πού είναι πολε(ίίστάδες καί ζούνε μέ κατάχτηση. 
Σά νικήσουνε καμιά δουλευτάδικη φυλή, σκοτώνουνε 
μερικούς άπό τούς νικημένους μά κρατούνε αρκετούς 
γιά νά τούς φέρνουνε τίς αναγκαίες σοδειές. Κάτι 
άνάλογο γίνεται καί στην ανθρώπινη κατάχτηση.

Μά χι &ν υποθέσουμε πώς οί καταχτητάδε; έχουνε 
όλη την καλή θέληση νά ξαφανίσουνε τούς νικημέ
νους, μήπως μπορούνε πάντα νά τό κάνουνε ; Χίλια 
παραδείγματα άπό τήν ιστορία παλιά καί συγκαι
ρινά μάς δειχτούνε πώς αύτό είναι πολύ σπάνια κα
τορθωτό. Θά πάρω ζωντανό παράδειγμα, τήν κα
τάχτηση τής Ίντίας άπό τούς ’Εγγλέζους. Μήπως 
οί ’Εγγλέζοι έχουνε τή δύναμη νά ξεπαστρέψουνε ό
λους τούς Ίντούς 1 Μά κι &ν τήν είχανε θά τό κά
ναν άραγε ; Καί τ ί θ ’ άξιζε αΰτή ή άποικία χωρίς 
τούς δουλευτάδες Ίντούς ; Άνάγκη δέν εχουμε ν ’ά- 
παντήσουμε σέ τέτια  ρωτήματα.

"Αμα τέτιες όλοφάνερες πραγματικότητες μάς 
μιλούνε καί φωνάζουνε χρειάζεται, μά τήν άλήθεια, 
μεγάλη φαντασία γιά νά παρουσίαση κανείς τόν ά
γώνα τής ζωής σαν πέντε δέκα νομάτους κλεισμέ
νους σέ τέσσερα ντουβάρια πού πολεμούνε ώ ; πού 
νά σκοτωθούνε όλοι εξόν ένας, δ δυνατώτερος.

Προσπάθησα καί γώ νά φανταστώ μιά κοινωνία 
όπως τή θέλει δ κ. Βουτιερίδης. Μιά κοινωνία πού 
νά κυβερνιέται άπό καλοσύνη κι άγάπη, πού νά δί
νη τήν ίδια εξουσία σέ κάθε άτομο, πού νά μήν εχη 
μικρό καί μεγάλο. "Ισως ή φαντασία μου νά είναι 
άτροφική, ώς τόσο μολογώ πώς τέτια  μιά κοινωνία 
δέν μπόρεσε νά βασταχτη ούτε κάνε σάν ύπόθει-η 
μέσα στό μυαλό μου. Τό συστατικό τέτικς κοινω
νίας θά είτανε ή ισότητα καί ισότητα στόν κόσμο 
δέν υπάρχει.

Ά ς  υποθέσουμε όμως πώς μπορούσανε νά βρε 
θούνε σ’ έ'να μέρος χίλιοι άνθρωποι δίχως κανένα εί
δος ιεραρχία — όπως το ζητούνε οσοι βγάζουνε στή 
μέση σοσιαλιστικές θεωρίες μέ βάση τήν καλοσύνη 
καί τήν άγάπη. Δέ θά περνούσανε πολλές μέρες, 
ίσως ούτε μέρα δλάκερη, πού οί μερικοί πιο άξιοι 
καί πιό δυνατοί θά έπιβαλλόντανε στους πιδ άδύ- 
νατου; καί θά τούς κυβερνούσανε.

"Ας γυρίσουμε όμως στή ζωή. Πήγα στήν ’Α 
ραπιά, τήν Ίντία  καί τήν Κίνα καί είδα πώς εγώ 
δ Έβρωπαΐος είμαι πιό άξιος, πιό ένεργητικός, 
καλήτερος διοργανωτής άπό τόν Κινέζο, τόν Ίντό 
καί τόν Άράπη,καΙ κχτάλαβκ πώς είναι σωστό,πώς 
πρέπει αυτοί νά σκύψουνε μπροστά στή δύναμή εμένα 
τού Άσπρου καί νά μέ δουλέψουνε. Είδα καί στή 
δουλειά, δηλαδή στόν πόλεμο τής ζωής, άνθρώπους 
μέ πείρα καλούς δουλευτάδες πού δέν είτανε όμως 
κωμωμένοι γιά νά διοικήσουνε* και πολλές φορές 
πάλι άνθρώπους μέ λιγώτερες γνώσες άπό τούς πρώ
τους πού είχανε τή δύναμη νά επιβληθούνε στούς 
άλλους, πού ξέρανε νά σπρώξουνε καί νά οργανώσουνε 
τ ίς  ενέργειες τών άλλων γιά τό καλό τής δονλειάς.

Τί θένε λοιπόν οί διαφεντευτάδες τής άγάπης ;
Ό δυνατός κι δ άδύνατος νά έχουνε τά ίδια 

δικαιώματα, τήν ίδια εξουσία ; Καί τό λένε αυτό 
δίκιο ; Τί θά γίνουνε τόσα πλούτη τής Ίντίας καί 
τού Μισιριοΰ & δέ βάλη ό Έβρωπαΐος τόν Άράπη
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ΑΛΗ Θ ΕΙΑ  ΙνΓ Α Π ’ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ό  κριτικές, ό ίποϊος θά έπέμενε νά γ ρ ίψ ΐ μίαν 

στήλην περί του νέου δράματος του κ. Ταγκοπούλου 
«Αλυσίδες», 6ά έδοκίμαζε μεγάλην στενοχώριαν. 
Εϊνε άπό τά έργα, τά όποια δέν έπιδέχονται μέν σο- 
βαράν άνάλυσιν, άλλά μέ τά όποια δέν θά ήθελε 
κανείς καί νάστειευθή. Ά λ λ ’ εγώ, αν δέν θά όμιλη- 
σω έδώ εϊδικώς καί λεπτομερώς περί τών «Α λυσί
δων» είμαι καί άλλως δικαιολογημένος. Διότι δέν έ- 
πιθυμώ νά έπέμβω εις τά καθήκοντα τοΰ φίλου θεα- 
τρικογράφου τών «Α θηνώ ν». Συντόμως, γενικώς, 
καί παρεκβατικώς άν θέλετε, θά είπω μόνον δτι ή 
παράστασις του έργου εις τό Δημοτικόν θέατρον,υπό 
του άρτιπαγοΰς θιάσου τού κ. Οίκονόμου, δέν μού

*1  Κ οίταξε φύλλο 2 8 1  κα ι 2 8 2 .

έδωσε τήν παραμικράν συγκίνησιν, ψυχρός δέ άπ’άρ- 
χής μέχρι τέλους, καί είς μερικάς στιγμάς νυσταλέος 
παρηκολούθησα κατά καθήκον τήν άσήμαντον καί 
άνιαράν ιστορίαν, είς τήν όποίαν λαμβάνουν μέρος 
κάτι περίεργοι άνθρωποι, αποκρννόμενοι είς τά περίερ
γα δνόματα Άστρούλα, Στρωτός, Στρατίδης, Γυαλι- 
στός, Αγλύκαντος, Καλόκαρδος κλ.

* *£
Ούτε λόγος λοιπόν περί δραματικής τέχνης, περ  ̂

πλοκής, περί χαρακτήρων, περί εύρέσεως μύθου,περί
ψυχολογικής άναλύσεως Νομίζω όμως δτι θά ήμ-
ποροΰσε νά μάς άπασχολήση όλίγον—καί χωρίς νά 
είσέλθωμεν είς ξένα χωράφια,—τό «τοπικόν χρώμα» 
τών «Αλυσίδων», μόνον καί μόνον διά νά δείξιομεν 
πόσον εϊνε άπατηλόν. Έκ πρώτης δψεως τφόντι, 8- 
πως είς πολλά έργα αύτού τοΰ είδους συμβαίνει — 
καί δι’ αύτό τό ζήτημα εϊνε κάπως ενδιαφέρον, — 
αί «Άλυσίδες»φαίνονται άντιγραμμέναι !κ  τοΰ πραγ
ματικού, γνήσιου δηλαδή έλληνικόν έργον, μέ άφθο- 
νον μάλιστα καί ζωηρόν χρώμα. Εϊνε ή έλληνική 
οικογένεια, ή οποία ζή καί υπάρχει διά τής προστα
σίας τοΰ βουλευτοΰ* είνε ό ήλίθιος καί δκνηρός υίός 
τής οίκογενείας, ό όποιος διά τοΰ βουλευτοΰ πρόκει
ται νά διορισθή άργόμισθος* καί εϊνε ακόμη ένας νέος

καί τόν "Ιντό νά δουλέψουνε τή γή νά ωριμάσουνε 
σπαρτά καί να σκάψουνε νά βρούνε μέταλλα ; Θά 
τά σφιχτοβαστ^ τό χώμα με φύλακά του τόν άκα- 
μάτη Ίντό καί Άράπη, καί θά τό λέμε αυτό δί
κιο ! Καί στή δουλειά ό άξιος κι ό μέτριος κι δ 
ανάξιος θά είναι ισοι καί θά σπαταλούν ενέργειες οί 
κατώτεροι καί θ ’ άδικούνται οί ανώτεροι γιά νά μήν 
πάμ.ε ενάντια στήν παγκόσμια άγάπη ;

Αυτά είναι άρρωστιάρικες θεωρίες πού μυρί
ζουνε μούχλα* καί μάλιστα τή μούχλα τού ρωμαν- 
τικού βιβλίου. Καί θά μείνουνε θεωρίες.

"Εχει πολύ δίκιο ό "Ερμονας λέγοντας πώς ή 
καλοσύνη κ’ ή άγάπη είναι όχλοκρατικες άρετές. 
Οί σκλάβοι, κ ’ οί δούλοι κ ’ οί άδύνατοι τίς διαλα- 
λούνε καί τίς παραδεχουνται γιατί είναι γερό όπλο 
τών πολλών έναντίο τών ολίγων. Ό  έγωισμός τής 
τάξης τών νικημένων πού τούς σπρώχνει νά ζητούνε 
τήν κυριαρχία τού; προγκ^ νά μεταχειριστούν αύτό 
τό όπλο γιατί είναι τό μόνο πού μπορεί νά τούς δώ- 
ση τή νίκη. Μά μήπως ή νίκη τής τάξης φέρνει καί 
καί τή νίκη τής καλοσύνης καί τής άγάπης ; Ό  
πόλεμος τελείωσε καί τό όπλο είναι άχρηστο. Φαί
νεται μ,ονάχα γυμνός 6 έγωισμός τής τάξης κι αρ
χίζει αλύπητος 6 κατατρεγμός τού νικημένου. "Η 
καλοσύνη κ’ ή άγ άπη μένουνε τιμημένες λεξες μά 
δέν έχουνε καν τή δύναμη νά συγκρατήσουνε μέσα 
στόν κύκλο τής τάξης πού τίς έφερε μαζί της τούς 
διάφορους εγωισμούς πού γλήγορα πάλι ξανχφτειά- 
νουνε μιά καινούργια ιεραρχία.

"Εχουμε παραδείγματα τήν "δια τή θρησκεία 
πού βασίζεται στήν Ά γάπη. Αρχίζει’ μέ ισότητα 
καί μόλις ξαπλωθή γεννά ιεραρχίες τού πιό άπόλυ- 
του τύπου πού ξέρουμε. Καί γίνουνται χωρισμοί καί 
πόλεμοι, σ τ ’ όνομα πάντα τής παγκόσμ,-.ας άγάπης, 
εικόνα σωστή τής ζωής με τόν έγωισμό της, τόν ά
γώνα καί τή νίκη τού δυνατώτερου.

Οί συγκαιρινοί μας σοσιαλιστάδες πού θεμελιώ
νουνε τίς θεωρίες τους στήν ισότητα, τήν καλοσύνη 
καί τήν άγάπη, άπό τόρα χωριστήκανε σ’ εγωιστι
κές κι άντιπόλεμες ομάδες. Δέν ε'χει ρώτημα πώς, 
αν ποτέ νικήσουνε καί προσπαθήσουνε νά βάλουνε σε 
πράξη τά συστήματα τους, θά βρεθή πό>ς ή ζωή θά 
τραβήξη πάλι τό δρόμο της καί θα τούς παρασύρη 
μέ τούς φυσικούς νόμους τού εγωισμού καί τής κυ
ριαρχίας τού δυνατώτερου,

Δυνατοί κι αδύνατο: ε'χουνε τή θέση τους χωρι
στά στήν κοινωνία. Οί πρώτοι είναι οί διοργανωτές. 
Σ ’ αύτούς πέφτει νά βοηθήσουνε τήν προκοπή τής 
πλουτοδώτρας δουλειάς καί νά φροντίσουνε γιά τήν 
προστασία τής εργασίας καί τού πλούτου άπό εξω
τερικούς καί έσωτερικούς όχρούς. Οί δεύτεροι είναι 
οί δουλευτάδες.

"Οταν άπ’ αυτούς μερικοί φανούν αρκετά άξιοι 
καί δυνατοί γιά νά κυβερνήσουν είναι σωστό νά π ε 
ράσουνε στήν κυβερνήτρα τάξη. Όταν οί άριστοκρά-

πολιτευόμενος, άνθρωπος νέων ιδεών, ό όποιος απο
φασίζει νά κτυπήση τήν πολυθρύλητο'/ συναλλαγήν 
καί νά δημοσίευση πρόγραμμα ειλικρίνειας καί άλη- 
θείας : «Μέ τήν αλήθεια, γιά τήν άλήθεια !»

Και δμως τό δράμα, τοΰ όποιου τόσον γνήσια 
φαίνεται ή εμπνευσις, είνε άπλούστατα μίμησις ξένη. 
Ζητήματα άπασχολοΰντα τού; άνθρώπους άλλων 
κοινωνιών, πολύ διαφορετικών, εμφανίζονται τρόπον 
τινά μετημφιεσμένα, Καί ενώ οί ήρωες τών «Α λυ
σίδων» — δπως καί τών άναλόγων έργων τής νέας 
μας φιλολογίας—έχουν άξιώσεις Ρωμηών, καί δια
τηρούν μερικά άπατηλά προσχήματα, κατά βάθος 
εϊνε βόρειοι άνθρωποι άντιγεγραμμένοι π. χ. άπό τό 
θέατρον τοΰ Ίψεν. Δηλαδή, κυρίως είπεΐν, κατά βά
θος δέν εϊνε τίποτε. Ό ήρως, ό όποιος θά έμφανισθή 
είς τή/σκηνήν μ’ εξωτερικόν καί γλώσσαν ρωμηοΰ 
— μαλλιαρήν μάλιστα—καί μέ ψυχήν έξαφνα νορ- 
βηγοΰ in te llectuel, ιατρού ή καθηγητο0, δέν εϊνε 
πλέον άνθρωπος άλλ’ άνδρείκελλον. Είνε δέ γνωστόν 
δτι μέ άνδρείκελλα δέν γίνονται δράματα αληθινά. 
Ά λ λ ’ ή άνάλυσις τών περιέργων αυτών δντων, ή ό
ποια εξηγεί καί τήν πλήρη άδυναμίαν των είς τό νά 
μάς συγκινήσουν. είνε δπως λέγω. Είς τάς «Α λυ
σίδας» π. χ. υπάρχει ένα κορίτσι, τό όποιον λα-



-τες τυραννούνε καί ξεμεταλλεύουντχι τό λαό, άμα 
δέ θένε νά δεχτούνε στην τάξη τους τό δυνατό καί 
άξιο πού βγαίνει άπό τις κατώτερες τάξες πάνε έ- 
νώντια ατό δικό τους συφέρο· γιατί εμποδίζουνε τόν 
οργανισμό τής κοινωνίας ν* ακολουθήσω το φυσικό νό
μο πού θέλει ό δυνατώτερος νά παραφεντέψη, κι α 
δυνατίζουν αυτή τήν κοινωνία που τούς βαστφ. Σάν 
όμ,ως οί αδύνατοι μέ τόν όγκο τους νικήσουνε τούς 
λιγώτερους δυνατούς καί πάρουνε τήν εξουσία στά 
χέρια τους, τότε ή κοινωνία χάνει τήν τάξη πού έ- 
χει τ ’ άναγκαϊκ φυσικά χαρίσματα γιά νά κυβερνή- 
σνι καί σηκώνει στή θέση της άλλη κατώτερη τάξη, 
δηλαδή τούς πιό δυνατούς μέσα άπό τούς αδύνα
τους. Έδώ οΐ αδύνατοι πάνε ενάντια στο φυσικό νό
μο πού άναφέραμε παραπάνω, κι αδυνατίζοντας τήν 
κοινωνία πολεμούνε τό δικό τους συφέρο.

Ή  ’Εγγλέζικη άριστοκρατία κατάλαβε καλή 
τερα άπό κάθε άλλη Έβρωπαϊκή άριστοκρατία τό 
συφέρο της καί τάχρέηκαθε κυβερνήτρας τάξη; στην 
κοινωνία. Σ ’ αΰτή χρωστά 6 ’Εγγλέζικος λαός πολ
λές άπό τις πιό ζηλευτές του λευτεριές. Αυτοί βο
ηθήσανε καί βοηθούνε σημαντικά τήν οικονομική προ 
κοπή τού λαού στόν τόπο μέσα, καί μέ τή στοχα
στική αποικιακή τους πολιτική σπρώξανε τήν ένεο- 
γιτικότητα τού Εγγλέζου σέ ξένες χώρες καί πασκί 
σανε νά ξαπλώσουν έκεΐ τήν προστασία καί τήν α 
σφάλεια τις τόσο αναγκαίες γιά κάθε τίμια δουλειά. 
Προσπαθώντας νά κυβερνήσουνε τόν τόπο τους καλά 
έγιναν οί πρώτοι κυβερνητάδες ξένωνε λαώνε τή< 
εποχής μας κι όλα τά κράτη πιοσπαθ^ύνε σήμερα 
νά τούς μοιάξουνε. Ό  Ιγωισμ.ός τή ; τάξής τους δέν 
εμπόδισε νά τούς δεχτούνε στό διαλεχτό τους κύκλο 
άπό τις κατώτερες τάξες οσους δείξανε πώς έχουνε τις ’ 
αναγκαίες άρετές τού κυβερνήτη. Τό σημερινό της 
μεγαλείο ή ’Αγγλία τό χρωστά πρώτ’ά π ’ όλα στήν 
άριστοκρατία τη ; πού έχοντας τέτ.α  άψηλή αντίλη
ψη του συφέρου τής κοινωνία; καί τ.οϋ δικού της, 
κυβέρνησε τόν τόπο μέ βαθιοστόχαστη εσωτερική καί 
εξωτερική πολιτική πού ποτέ κατώτερη τάξη μέ 
στενώτερη άντίληψη δέν μπορούσε νά σοφιστή.

Τόρα που ξεδιαλύσαμε κάπως τίςποιό σπουδαίες 
μορφές τού εγωισμού καί φτάσαμε σέ μερικά συμπε- 
ράσμ.ατα γιά τον εγωισμό τής τάξης πού σκετίζε- 
τα ι περισσότερο μέ τις σημερινές συζήτησες γιά τά 
κοινωνικά μας— ¡απορούμε νά ορίσουμε τί είναι κ α 
κός έγωϊσμάς.

Κακές εγωισμός είναι ο υπερβολικός εγωισμός 
δταν πάη ενάντια στο νόμο τής φύσης πού θέλει τό 
δυνατώτερο πάντα νικητή.

Γράφοντας αυτά σήμερα δ σκοπός μου δέν είναι 
νά πώ πώς δέ συφωνώ μέ τόν ενα ή τόν άλλο, οΰτε 
νά διαφεντέψω τήν αλήθεια γιά τό χατήρι τής αλή
θειας. Αΰτό θά το θεωρούσα χαμένο καιρέ καί θά 
•παρατούσα χαρτιά καί μελάνια. 'Αν ξοδεύω ενεργη
τικότητα καί καιρό σέ γραψίματα είναι γ ιατί θέλω

τρεύει τήν αλήθειαν. Άστρούλα το λέγουν και ό
Στρωτός τήν βεβαιώνει : «Έ χεις μέσα σου, Άστρού- 
λα, κάτι άπό τήν Έδδαν Γκάμπλερ τού Ίψ εν» .

Φαντασθήτε τώρα αν ήμπορή νά ύπαρξη ρωμηο- 
!πούλα πού νά έχη μέσα της κάτι άπό τήν ’Έδδαν 
Γκάμπλερ (18).’Αλλά φαντασθήτε, καί επί τή υποθέ
σει άκόμη δτι υπάρχει έξαιρετικώ; καί ούτως ειπεΐν 
τεχνητώς, ένα τέτοιο κορίτσι, άν είνε δυνατόν νά
μάς συγκίνηση !  Δυστυχώς καί τά άλλα πρόσωπα
τών « ’ Α λ υ σί δ ω ν » έχουν μέσα τους κάτι άπό τήν Έδ
δαν Γκάμπλερ, τό όποιον διά τής βίας τούς τό έβα- 
λεν ό συγγραφεύς. Καί δΓ αΰτό κάμνουν καί λέγουν 
αφάνταστα, και δΓ αΰτό σηκώνουν έξαφνα εις τήν 
σκηνήν έ'να μεγάλο καί φοβερό ζήτημα αννειδήαεως, 
Ιπάνω εις τό οποίον βασίζεται ολόκληρον το δράμα!

# **
Καί έοώ ακριβώς είνε ό σκόπελος, οπου ναυα

γούν βλαι αΰταί αί αξιέπαινοι αλλά παιδαριώδεις ά- 
πόπειραι. Οί Ρωμηοί δέν ήξεύρουν άκόμη τί θά ’πή 
ζήτημα συνειδήσεως. Έ  κοινωνία μας δέν είνε άκό-

ΙΚ̂  Έ γω  ευτύχησα να γνωρίσω  Ρ '.μ ΐύπο νλες  (μ ιά .δνο  ή 
πολλές. άβόάφ0^0 ) 37ονχοι*ν οχι χάτι,μά  πολν. .ναραπολν^άπό
τχ}ν "Εντα Γκάμπλερ ο ιην ψ νχ ι' τ ο ν 77 φτα ίω  ον ό φίλος 
'Γρψ/όριος «5«· ευτύχησε νά γνωρίσει τέτιες ;

νά βγάλω μερικά συμπεράσματα γιά τή σημερινή 
Ρωμιοσύνη· μ' άλλα λόγια μέ σπρώχνει καί μένα ό 
εθνικές ίγωισμός πού έχω μέσα μου.

Σά χρέος τό βλέπω κι αΰτό. Χρέος σέ κείνου; 
πού σηκώσανε σήμερα τή φωνή γιά νά μάς δείξουνε 
τό δρόμο τής ζωής καί τά δίκια τού δυνατώτερου. 
Μπορεί νά πάρουνε καρδιά ξέροντας πώς κι άλλοι 
συφωνοΰνε μαζί τους. Κι αν ή τορινή συζήτηση γιά 
τά κοινωνικά μας βοηθήσω γιά νά έρθη ποιο γλή- 
γορα αλλαγή στή σημερινή οργάνωση τής Ρωμιοσύ
νης καί μάς σπρώξω στήν εθνική αναγέννηση πού πο
θούμε όλοι, μπορεί κάθε φωνή πού άκούγεται σή
μερα νά έχω κάπιο αντίλαλο σέ μελλούμενη πράξη.

"Ας κοιτάξουμε δμως τή Ρωμιοσύνη άφίνοντας 
κάθε πατριωτική ψυχοπονιά, σάν κριτάδες,σάν ξένοι.

Ή  Ρωμιοσύνη είναι έθνος πού γιά αιώνες τώρα 
δέν εζησε τή φυσική του ζωή γ ιατί δέν είτανε λεύ
τερο νά τήνε ζήση. Ή  πρώτη ανάγκη τής Ρωμιο
σύνης είναι νά ξεσκλαβώση τις χώρες δπου βρίσκεται 
σήμερα συμπυκνωμένο τό έθνος, καί ή ανάγκη αΰτή 
βαραίνει τό ίδιο στή σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη καί 
στή λεύτερη τήν Ε λλάδα. Γιά νά πιτύχν) τό λευ
τέρωμά της ή Ρωμιοσύνη πρέπει νά πολεμήσω τούς 
οχτρούς της, κείνους πού τήνε κυκλώνουνε καί κεί
νους πού ζούνε σιμά της, στόν τόπο τη ;. Ό πόλε
μος αυτό; απαιτεί σύμπραξη όλων τών Ρωμιών, δη
λαδή ςακολουθητική καί συστηματική θυσία τού 
ατομικού συφέρου γιά τό εθνικό καλό.

"Ωστε βλέπουμε έδώ μιά άναγκη, τό ξεσκλά- 
βωμα, πού χρειάζεται εθνικό εγωισμό καί πόλεμο.

Τήν ανάγκη τής λευτεριάς τήν έννοιωσε ό Ρω
μιός καί τή βλέπει μπροστά του σάν ένα μεγάλο 
εθνικό ιδανικό. Τήν ςακολουθητική σύμπραξη δμως 
και τή θυσία γιά τό κοινό καλό ακόμα νά τήν 
καταλάβη.

Ένα άπό τά μεγαλήτερα ψεγάδια τού Ρωμιού 
είναι ό υπερβολικός άταμικός εγωισμός πού στήν 
καθημερινή ζωή πνίγει κι αΰτόνα τον εθνικέ εγωι
σμό. ’Αποτελέσματα· ρουσφέτι, δημοκοπία. ’Από τό 
ένα μέρος θυσία τού κοινού συφέρου στό ιδιωτικό,άπό 
τ ’ άλλο τυραννία τού αδύνατου λαού στούς λίγους 
καί σκόρπιους δυνατούς.

Δυνατοί βέβαια βρίσκουνται μέσα στή Ρωμιοσύ
νη· δέν είναι δμως τάξη, δέν έχουνε κοινά συφέρον- 
τα πού νά τούς κάνουνε νά σμίξουνε σέ μιά οργανι
κή ομάδα μέ ιδιαίτερο εγωισμό. Γ ι’ αΰτό δέν μπο
ρέσανε νά πιάσουνε τή θέση πού τούς πρέπει στήν 
κοινωνία, δέ γινήκανε ή κυβερνήτρα τάςη.

Γιά νά νικήση στόν άγώνα ένας λαός, καθώς κ ’ 
ένας στρατός, χρειάζεται καλούς άρχηγούς. Κι δσο 
καλήτερου; άρχηγούς έχει ένα έθνος τόσο πιό ψηλά 
στέκεται στή σκάλα τών έθνώνε. Αΰτή ή έκλειψη 
άρχηγώνε στάθηκε τό μεγαλήτερο κακό τής σημε
ρινής Ρωμιοσύνης.

Γ ι’ αΰτό στήν Ελλάδα, οπου οί Ρωμιοί μπο-

Ο ΝΟΓΜΑΣ 283-17 τού Φλεβάρη 1908 3

ρούνε νά τοιμαστοϋν ανεμπόδιστοι γιά ν ’ αληθέψου
νε τό μεγάλο εθνικό ιδανικό, δέ βλέπουμε καμία 
συστηματική πολιτική, οΰτε εσωτερική οΰτε εξωτε
ρική. Δέ φάνηκε, δηλαδή άπό μέρος τών ' κυβερνη- 
τάδων καμιά ξακολουθητική καί επίμονη διοργάνω
ση τής εργασίας οΰτε τής δύναμης πού θά προστα
τέψω τήν εργασία άπό εσωτερικούς καί έςωτερικούς 
οχτρούς· κι άκόμα λιγώτερο φανερώνεται κανένα 
πρόγραμμα πολιτικής μέ σκοπό νά προστατέψω τά 
συφέροντα καί νά τοιμάσω το λευτέρωμα τής σκλά
βας Ρωμιοσύνης. "Αν κανένας ή δυο άπο τούς δ ια
λεχτούς πολιτικούς μας είχανε μιά τέτια άντίληψη 
πάλι τ ’ άποτελέσματα τής έργασίας του; είτανε 
πολύ φτωχά γιατί βρεθήκανε μόνοι καί, σά φύγανε 
αύτοί άπό τήν εξουσία, σταμάτησε καί τό ε’ργο 
τους. Τούς περισσότερους πολιτικούς μας μόνο άτο- 
μικός εγωισμός άπό μέρο; τους κι άπό μέρος κει- 
νωνε πού τούς υποστηρίζουνε — τούς σπρώχνει στην 
άρχή καί τούς κάνει όχι μόνο αναξίους καί άχρη
στους μά καί βλαβερούς στό έθνος. Αΰτό μάς έςη- 
γεΐ γιατί τά κόμματα στήν 'Ελλάδα δέ βασίζουνται 
σέ καμιά έθνική ιδέα, σέ κανένα πολιτικό πρόγραμ
μα, παρά βαστιούνται άπό ατομικές συμπάθειες καί 
ατομικά συφέροντα,

Ή  έλλειψη άξιων αρχηγών έγινε αιτία πού π α 
ραγνωριστήκανε στήν Ελλάδα τόσες ζωντανέ; Ρω- 
μαίϊκες παράδοσες· δημογεροντίες, γλώσσα, καί κά
θε ιστορική κληρονομιά τής Ρωμαίϊκη; αυτοκρατο
ρίας πού μόνη μπορεί νά συγκράτηση, τή σημερινη 
Ρωμιοσύνη δίνοντας της τόν ένα, το μόνο εθνικό ε
γωισμό. Άνθρωποι μικροί καί μέτριοι, δίχως άψηλη 
άντίληψη τών αναγκών τού έ'θνου;, ανίκανοι νά κα
ταλάβουνε τήν ψυχολογία ένός λαού, οί κυβερνητα- 
δες μας αντιγράψανε, τυφλά, συντάγματα καί νομο
θεσίες τή ; Δύσης. Ή κληρονομική ζούλια καί κατα 
φρόνια τού Δυτικού γιά τή δόξα τής Αυτοκρατορίας 
μας τούς παράσυρε καί άρνηθήκανε τό Βυζάντιο 
γιά νά οχυρωθούνε μονάχα στήν πιό τιμημένη πα
ράδοση τής αρχαίας Ελλάδας.

Μά μήπως καί στή σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη ό 
άχαλίνωτος.άτομικός εγωισμός τού Ρωμιού δέ στά
θηκε τό μεγαλήτερο εμπόδιο στην προκοπή τού έ
θνους J

Δέν έχουμε παρά να ρίξουμε μιά ματιά στ’ α
τέλειωτα σκάνταλα σέ κοινότητες καί εκκλησία.Δέν 
έχουμε παρά νά ρωτήσουμε οσους θελήσανε νά δου
λέψουνε τίμια στά εθνικά μας ά βρίσκουνται Ρωμιοί 
πού, είτε γιά λόγους ατομικής εχτρας είτε άπο άλ
λο ατομικό, συφέρο, είναι πρόθυμοι νά πάνε Ινάντικ 
στό κοινό καλό καί νά συμπραξουνε μέ τούς οχτρούς 
τού έθνους μας. "Οποιος πήγε στήν Πόλη καί θέλη
σε νά κοιτάξν;, ν ’ ακούση καί νά διαβάσω θά είόε 
πώς ή Ρωμαίϊκη δημ.οκοπίκ είναι χειρότερη έκεϊ 
παρά στήν ’Αθήνα, καί πώς οί οχτροί μας τό κα
τάλαβαν αΰτό καλήτερα ίσως άπό τούς πολίτες.

μη προετοιμασμένη διά νά ένδιαφερθή καί νά συγ- 
κινηθή άπο δράμα πλεκόμενον γύρου εις τέτοια ζη
τήματα. Διά τούτο αύτά τά έργα, καί άληθινώτερα 
καί τεχνικώτερα καί οπωσδήποτε γνησιώτερα άπό τάς 
«Αλυσίδας» ό'ταν είνε, μά; άφίνουν ψυχρούς καί ά- 
συγκινήτους, ό'ταν δέν μάς κάμνουν νά λιγονώμεθα 
άπό τά γέλοια διά τήν βλακείαν τών ήρώιυν των. Ό 
θαυμασμός τού συγχρόνου ξένου θεάτρου, καί πρό 
πάντων τού βορείου,εις τό όποιον βασιλεύει ή πλέον 
λεπτεπίλεπτος καί μυιάγγικτος ανθρώπινη συνείδησις, 
έκαμε τούς νέους συγγραφείς μας, δσους τούλάχι- 
στον δέν έχουν μεγάλην πρωτοτυπίαν, νά γράψουν 
μιμητικά έργα, έξωτερικώς μόνον έλληνικά, καί νά- 
ποτύχουν οίκτρώς. Οί συγγραφείς αΰτοί βλέπουν τήν 
κοινωνίαν μας μέ δανεικά μάτια — ας είνε καί όαπ- 
χ ά ,- - (19) καί λησμονούν δτι έδώ δέν ή μπορεί άκόμη 
νά ύπαρξη, καί νά σταθή, καί νά συγκινήση, καί νά 
διδάξη,καί νά ζωγραφίση,καί νάναπαραστήση και νά 
ένΟουσιάαη. είμή μόνον τό δράμα τοΰ πά§ονς και 
τον αίούήμο.τος (ί 0).

¡9  ̂ ΚαΙα/ΐ-τοΤρι !  Δανεικό xt αΰτό,γιατ'ι τοχει τρωτογρά· 
ιει ό Μ πάμπη ; "Αννινος στά 1875,

θυμ άμ α ι το ά&άνατο επίγραμμα'

Τά δράματα τής λεπτής συνειδήσεως, τά όποια 
είνε κυρίως διανοητικά δράματα, δΓ ήμάς είνε άκόμη 
ξένα, καί θά είνε διά πολύν καιρόν, καί ίσως αιω
νίως Ή  συνείδησις τού Ρωμηού και ώς άτόμου καί
ως μέλους τής κοινωνίας, άλλά πολύ περισσότερον 
ώς μέλους τής πολιτείας, εΰρίσκεται άκόμη εις τόν 
κατώτερον βαθμόν άναπτύξεως.

Ό Στρωτός αυτός τού κ. Ταγκοπούλου, ό 1’ω- 
μηός έ όποιος έχει τήν συνείδησιν τόσον πολύ άνε- 
πτυγμένην, ώστε νά μήν άποφασίζη είμή μετά μα
κράν καί περιπετειώδη πάλην νάπαλείψη μίαν επι
κίνδυνον περικοπήν τού εκλογικού λόγου, είνε άπλού- 
στατα ψεύτικος. Διά τούτο οέν συνεκίνησε κανένα η 
δήθεν δραματική του περιπέτεια, καί όταν έπανελάμ- 
βανεν έπιμόνως, ως ό «Εχθρό; τού Λαού», ότι θά 
πολεμήση «μέ τήν άλήθεια.γιά τήν αλήθεια», ο: ά- 
κροαταί δυσανασχετούντες άπεκρίνοντο :

■—  ’Ώχ αδερφέ, αλήθεια κΓ άπ’ αλήθεια !....
ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Σ 3ΕΝΟΠΟΥΛΟΕ

μ π ή κ ε  ό βα&νς Ξ ενό :τ ο ν λμ  τά β α ϋ ιά  του λόγια .
Το κ ά το ν  κ ά τ ο ν  ο ψ ί λ  ;  χ. Ξενόπονλος ε ίνα ι  

Ι ίύ ς ’ ε ίνα ι  Ζακν&ιανός+ έτμ,· έγραψε  κ ά π ιο ς  άλλοτε  ore* 
αΝονμάο.
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Ή  ανικανότητα των άρχηγών τής σκλαβωμένης 
Ρωμιοσύνης— του κλήρου — γίνεται κάθε μέρα ιτιό 
θιοφάνερη otro γεννιούνται Ιθνικά ζητήματα πού θέ- 
νε αξιοσύνη καί δύναμη γιά νά λυθούνε. Καί πώς 
μπορούσε να είναι αλλιώτικα ; Μί πολύ λίγες εξαί
ρεσες, οί άνθρωποι πού διοικούνε το ¿Όνος βγήκανε 
άπό τά ταπεινώτερα στρώματα τής κοινωνίας καί 
γιά ν’ αντιζυγίσουνε κάπως τις φυσικές άρετες πού 
τούς λείπουνε δεν έχουνε καν τήν άναγκαία άναθρο- 
φή. Οί περισσότεροι άκολουθούνε τά ιδιωτικά τους 
συφεροντα μά καί άπ’ οσους θελήσουνε νά δουλέ
ψουνε γιά το εθνικό καλό λίγοι έχουνε τή δύναμη 
καί τήν αξιοσύνη πού τούς χρειάζεται. Όποιος ςε- 
τάσφ μερικά άπο τά τελευταία εθνικά ζητήματα 
καθώς τήν ’Εκκλησιαστική άναρχία τής Κύπρος, 
το φέρσιμο τής αρχής μας στο ζήτημα τού Μητρο
πολίτη τής Δράμας, τή σημερινή κατάσταση τού 
"Αγιου Τάφου θά δγ, πώς αΰτά δεν είναι ύπερβολες.

Πολλοί δέ θά παραδεχτούνε βέβαια πώς ό εθνι
σμός λείπει σκεδόν δλότελα άπο τήν καθημερινή 
ζωή τού Ρωμιού. Γ ι ’ αυτούς θ ’ αναφέρω μερικά φαι
νόμενα τής εθνικής αυτής αρρώστιας. Οί Ρωμιοί 
χάνουνε κάθε μέρα τήν οικονομική θέση πού βα- 
στούσανε στήν Τουρκιά, και πάνε νά γίνουνε έκεϊ 
δούλοι τού Έβρωπαίου. Σ ’ αυτό δέ φταίνε τόσο τά 
κανόνια, ή διπλωματία, το χρήμα καί ή επιχειρη
ματικότητα τού ξένου* αΰτά όλα τά έχει δ Έβρω- 
παΐος καί τά μεταχειρίζεται καί κάνει καλά.Φ ταί
νε πολύ περισσότερο οί Ρωμ.ιοί οί ίδιοι πού δεν κα
ταλάβανε πώς μέ σύμπραξη κι αλληλοβοήθεια θ ’ά- 
ποχτούσανε υπερβολική δύναμη στήν ’Ανατολή, κι 
άντί νά στήσουνε μπροστά στόν ζένο τ ’ άπαρτο τε ί
χος τοΰ εθνικού τους εγωισμού, τόνε δουλεύουνε, τό 
νε βοηθούνε μόνοι τους νά πιτύχη τήν οικονομική κα
τάχτηση τού τόπου τους. "Αλλο φαινόμενο. Ή  α
παίσια ξενομανία πού δεν περιορίζεται στήν τίμ ια 
καί δικιολογημένη προσπάθεια νά διαλέξν) κανείς 
ό ,τι καλό κι ώφέλιμο βρφ στον ΈβρωπαΤο καί νά τό 
κάμγι δικό του, παρά καταντά γελοίο μαϊμούδισμα 
καί φτάνει στο κορύφωμά της μέ μερικούς Ρωμιούς 
πού θένε νά περάσουνε γιά ξένοι. Στήν $ ια  κατηγο
ρία θά βάλουμε τούς Ρωμιούς πού ζήσανε στά ξένα 
κι άποξενωθήκανι. "Αν αυτοί όλοι καταλάβαιναν κα
λά τον ΈβρωπαΤο θά βλέπανε πώς το μάθημα πού 
τούς δίνει είναι νά κρατούνε τον εθνικό εγωισμό τό 
δικό τους.

Αυτά είναι, θαρρώ, τά πιο τρανά καί τά πιο 
άπαγοητευτικά συμπτώματα τής εθνικής μας άδυ- 
ναμίας.

Ή  θέση τής Ρωμιοσύνη; θά ειτανε πολύ απελ
πιστική άν ό εθνικός εγωισμός πού λείπει δλότελα 
άπο τήν καθημ.ερινή ζωή τού Ρωμιού δέν εδειχτε ώ 
ρες ώοες πώς δέ χάθηκε άπο κάθε καρδιά παρά κοι
μάται μονάχα. Τέτιες ώρες είναι οί μεγάλες εθνι
κές μας συφορές. Αυτές ξυπνούνε σπασμωδικά τον έ-
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Ό  Κριτικός τον «Λ'ονμα» , πού ίσαμε τήν ώρα 
κανείς άπό μάς δέν ξέρει ποιος είναι, δημοσίεψε στδ 
φύλλο αυτό μια πλατιά ανάλυση τού έργου. 'Ύστερα 
άπδ μερικά γενικά που γράφει γιά τήν κατάσταση 
τής κοινωνίας καί τοΰ θεάτρου μας, κι άφοΰ δίνει μιά 
φωτεινή άνάλυση τοΰ Εργου, συμπεραίνει τάκόλουθα*

Μεγάλο θεατρικό έργο, από τήν τεχνική μεριά 
έξεταζούμενο, βέβαια δέν είναι οί «Αλυσίδες». Ό 
μως δέν μπορεί νά πή κανείς πάλι πώς δέ στέκουν- 
ται στή σκηνή. Ό διάλογος φυσικός. Μιά άπλή κου
βέντα πού πλέκει δράμα. Τά πρόΛ>πα χαραχτηρι- 
σμένα αρκετά βαθειά, μέ τήν ψυχολογία τους ζυ
γιασμένη στά λόγια τους. Μά σέ κάμποσα μέρη νοιώ
θει έ θεατής πώς ή προσπάθεια τοΰ συγραφέα στά
θηκε μεγάλη, γιά νά κατορθώση νά φέρη τά πρό
σωπα όπως τοΰ χρειάζουνταν στό διάλογο, γιά τό 5- 
κοπο ξετύλιγμα τής υπόθεσης.

Γιά νά γίνή ό διάλογος τής πρώτης πράξης με
ταξύ Άστρούλας καί Στρωτού, έπρεπε νά λείπη ή 
Στρατίδαινα. Στέλνεται λοιπόν αύτή άπό τό συγρα
φέα σέ μιά γειτόνισσά της πού είναι τάχα άρρωστη.

θνισμό μας, πού στούς πιό αδύνατους ξεσπ$ σ’ Εν
θουσιασμούς, μά σπρώχνει τούς δυνατούς σέ γιρίζ 
άτομικές θυσίες, σέ ηρωισμούς. Τότε θαμάζουμε 
πώς δέ στέρεψε μέσα στή Ρωμιοσύνη ή φύτρα των 
ήρώων. Τότε ανοίγουμε τά μάτια μας καί βλέπου
με πώς βρισκόντανε δυνατοί παραγνωρισμένοι καί 
πνιγμένοι στήν τόση μετριότητα. Τότε καταλαβαί
νουμε πόση άνάγκη έχουμε άπό δυνατούς αρχηγούς 
μέ τόν άληθινό εγωισμό τής άρχής, καί τ ί ύπερβολι
κό κακό φέρνουνε βλοι οί χυδαίοι μίκροεγωϊσμοί πού 
βυζαίνουνε ολοένα τή ζωή τού έθνους.

Νά ξέρανε οί Τούρκοι, οί Βούλγαροι κι οί Ρου- 
μούνοι τ ί καλό μάς κάνουνε μέ τού; κατατρεγμούς 
του; θά παύανε νά μάς πολεμούνε, θά μάς άφίνανε 
νά χαθούμε δλότελα στή σαπίλα των άκράτητων 
ατομικών εγωισμών. Γιατί αυτοί οί χειρότεροι οχ
τροί τής Ρωμιοσύνης μάς δειχτούνε πού βρίσκεται δ 
δρόμος τής εθνικής σωτηρίας καί μάς γίνουνται ά
θελα δασκάλοι.

Γιά νά μείνφ ή Ρωμιοσύνη έθνος μέσα στά έθνη 
γιά ν ’ απόχτηση τό δικαίωμα νά ζήση λεύτερη καί 
φυσική ζωή πρέπει νά Ιχη ζωντανό εθνικό Ιγωισμό. 
Αυτή είναι ή μόνη δύναμη πού μπορεί νά συγκρά
τηση σέ λογικά δρια τόν ατομικό εγωισμό κάθε Ρω 
μιού, πού κατάντησε έθνοχτόνος, καί νά κατορθώση 
τή σύμπραξη ολων τώ Ρωμιώνε γιά τό καλό τού εν- 
θνους. Μόνο δυνατή δόση εθνισμού θ ’ άφήση το φυ 
σικά νόμο πού θέλει τήν κυριαρχία τού δυνατώτερου 
νά λεΐτουργήση στήν κοινωνία μας, καί θά τής δώ- 
ση "τήν ύγεία καί τή δύναμη πού τής λείπει. Ειτε 
τό θέλουμε είτε όχι αύτός δ νόμος βασιλεύει γύρω 
μας κι ά δέν τόν άκολουθήσουμε θά μάς φάει* γ ια
τί δέ θ ’ άργήσουμε νά πέσουμε νικημένοι μπροστά 
σέ άλλους λαούς μέ δυνασώτερο εθνικό εγωισμό. Κά
θε τ ι πού μπορεί νά ξυπνήση σήμερα τόν εθνισμό 
τού Ρωμιού, πού μπορεί νά μάς φανατίση, είναι κα
λό γιά τό έθνος. Καί είναι μάλιστα μεγάλη άνάγ
κη νά βρίσκεται ξακολουθητικά ένα κάτι πού νά 
κεντφ μέσα σέ κάθε Ρωμαίϊκη καρδιά την κρυφή 
χορδή τού εθνισμού, ώς πού νά νοιώσουμε ολοι πώς 
έχουμε κοινά χρέη πρός τό έθνος πού απαιτούνε ά
τομικές θυσίες στήν καθημερινή μας ζωή.

Τά τελευταία δέκα χρόνια οί οχτροί μας είχα
νε τήν καλοσύνη νά μάς δώσουνε πολλές τέτιες ευ
καιρίες νά ξυπνήσουμε. Ή  πρώτη άρχή ειτανε σκλη
ρή. Τά όνειρα σκορπιστήκανε σάν καπνός κ ’ ή φο
βερή πραγματικότητα στάθηκε γυμνή μπροστά μας. 
Ό στρατός πού πολέμησε στά 97 φανερώθηκε π ι 
στή εικόνα τής Ρωμιοσύνης. Είδαμε ένα άνθρωπο- 
μάζεμα χωρίς διοργάνωση, δίχως άξιους άρχηγούς, 
νά πηγαίνη στό χαμό του. "Αξιοι καί δυνατοί θά 
βρισκόντανε βέβαια στόν Ελληνικό στρατό πού πο
λέμησε τότε, μά είχανε χαμένοι στή θάλασσα τής 
γενικής ανικανότητας.

Καί τό μεγάλο αυτό μάθημα αρχίζει, φαίνεται

Έτσι όμως πού φεύγει, όέ φεύγει φυσικά (^ .Φ αίνε
ται πώς φεύγει Επίτηδες. Ένώ δ Στρατίδης πού φεύ
γει ύστερα άπδ τδν καυγά μέ τή γυναίκα του — 
πού έ καυγάς ίσα ίσα αυτό; χρησιμεύει καί γιά τδ 
πλέξιμο τοΰ δραμάτου— "φεύγει πολύ φυσικά, χωρίς 
νά χτυπάη στδ τεχνικδ μέρος.

Στήν τρίτη πράξη πάλι, όταν έρχεται έ Στρω- 
τδς στδ σπίτι τοΰ Στρατίδη άπδ άνάγκη γιά τδ ξε
τύλιγμα τής υπόθεσης, πρέπει νά γίνη έκεΐνος ό χα- 
ραχτηριστικώστατος καί ωραίος διάλογος μεταξύ Ά -  
στρούλας καί Στρωτού. Στέλνει λοιπόν ό συγραφέας

Έ γ ώ  S ir  τά βρίσκω  αντά χα&όλου αφύσ ικα .Τ ά  πρό
σωπα S ir  μπορούνε νά μένουνε ρ ιζωμένα σά βράχοι στή σκη
ν ή ■ πρέπει νά χ ο νν ιο ίν ια ι και νά μπαινοβγαίνουν, Τώρα,αν  
τύχει ένας ερχομός τους ή ένας φευγωμός τους νά βοηέέάει 
τήν οικονομία τοΰ δραμάτου, τόσο το καλύτερο. Ε γ ώ  Ίλαρ- 
ρώ  π ώ ς ή Στρατίδαινα πολυ φ ιτ ι ί ΐκ ά  φ εύγε ι' και επ ιμένω  
σ' αυτό. Τά "δια &χω νά παρατηρήσω και οτά παρακάτου τοΊ
Κ ριτικού. Ό  Πέτρος Βασιλικός μου γράφει* «  τά μικρο-
οφάλματα που βρίοχει στις Ά λ ν ύ ί δ ε ς  ό Κ ρ ιτ ικ ό ς  ΤΟ0 
Ν ο υ μ ίϊ μπορούσανε νά διορ& ωϋοΐν άπό 'τό σκηνοθέτη 
εται γίνεται δω (δηλ. ατό Βερολίνο). Α π ο ρ ώ  π ώ ς  ό Οικο
νόμου τό π αρ ά λε ιψ ε» . Μ ά ό Οικονόμου συφωνεΤ μ αζί μου 
π ώ ς  δεν είνα ι σφάλματα. 'Ά ν  τάβλεπε γιά σφάλματα, φ ν -  
αικά Φάν τά διόρ&ωνε στήν παράσταση.

νά πιάνη, Δέν περνούνε έξη χρόνια καί βγαίνουνε 
άπό τά σπλάχνα τής Ρωμιοσύνης παιδιά δυνατά κι 
άξια γιά νά πολεμήσουνε τό Βουλγαρικό Ιγωϊσμό 
στή Μακεδονία. Αυτοί είναι δυνατοί κι άξιοι γ ια τ ί 
πολεμούνε καί διοργανώνουνε. Καί τούς λέμε ήρώους 
γιατί θυσιάσανε κάθε ατομικό τους συφέρο, στό με- 
γαλήτερο συφέρο τού ε”θνους.

Μά μήπως τά εθνικά μας παθήματα δέν έγιναν 
αιτία νά βγούνε σήμερα Ρωμιόπουλα πού καταλά
βανε πώς ή τωρινή κατάσταση τή ; Ρωμιοσύνης θά 
φέρη τό χαμό της, καί γυρεύουνε καινούργια τάξή. 
"Αν οί νέοι δημοτικιστάδες πληθαίνουνε τόσο κατα- 
πλ.ηχτικά, κι άπό τήν πρώτη ιδέα τής γλωσσικής 
αναμόρφωσης δομούνε στήν πιό μεγάλη ιδέα τής ε
θνικής αναγέννησης, είναι γ ιατί ξύπνησε μέσα τους 
δ εθνικός εγωισμός. Πολεμιστάδες Βουλγχρομάγοι 
κι άναμορφωτές δημοτικιστάδες είναι αδέρφια γ ια τ ί 
μιά αίτια τούς γέννησε.

Τό συμπίρχσμ.α είναι φανερό.
Ή  Ρωμιοσύνη χρειάζεται άγώνα* γιατί δ πόλε

μος είναι ή γυμναστική των εθνώνε πού ξυπνά, τόν 
Ιγωϊσμό τους, πού κάνη τά ε'θνη άξια νά πολεμήσου
νε καί ξεχωρίζει μέσα τους τό δυνατό άπό τόν αδύ
νατο. Τά τελευταία παθήματα κι οί τελευταίοι α
γώνες δείξανε πώς ε’χει μέσα της ή Ρωμιοσύνη κά- 
πιο στοιχείο μέ δύναμη κι ύγεία* τά παλληκάρ:χ 
τής Μακεδονίας καί τούς δημοτικιστάδες. Πρέπει ό
μως νά ξακολουθήστ] δ εθνικός αγώνας, κι άκόμα 
νά ξχπλωθή σέ κάθε ρωμαίϊκο τόπο γιά νά πληθαί- 
νουνε κείνοι πού νοιώσανε τον εθνικό Ιγωϊσμό νά 
ζωντχνεύη μέσχ του;.

Αυτοί δέ θά γίνουνε κοινωνική τάξη γ ιατί δέ θά 
έχουνε κοινά συφέροντχ πού νά τούς ξεχωρίζουν άπό· 
τούς άλλους Ρωμιού; καί δέν μπορούνε ν ’ άποχτή- 
σουνε ιδιαίτερο Ιγωϊσμό τάξης. Θά τού; Ινώνγ μο
νάχα δ γερός εθνικός εγωισμός πού θά τούς σπρώχνγ 
σέ σύμπραξη γιά τό καλό τού έθνους. Ή  Ρωμαίϊκη 
κοινωνία δέν ε’χει σήμερα τάξες γιατί δεν παρουσιά
στηκαν άκόμκ οί όροι πού θά τις γεννήσουνε- καί 
σά δύσκολο μού φαίνεται νά τ ί;  άποχτήσγ πρί νά 
ξεσκλαβωθή καί νά μπόρεση νά ζήση τή φυσική της 
ζωή.

"Αν είναι νά σωθούμε θά μας σώσουνε οί Βουλ- 
γαρομάχοι κι οί δημοτικιστάδες. Οί πρώτοι πολε
μώντας τούς ςένου; οχτρούς μας, άνάβοντας τον ε 
θνισμό των άλλωνε στή φωτιά τού δικού του;, καί 
φέρνοντας εθνική οργάνωση σ’ οποίο σκλαβωμένο Ρω- 
μαίϊκο χώμα πατήσουνε. Οί δεύτεροι πολεμώντας 
άλύπητα τούς οχτρούς πού ε'χει ή Ρωμιοσύνη στά 
σπλάχνα της - τήν ψευτιά, τήν πρόληψη,τό μικροε- 
γωϊσμό κάθε Ρωμιού—καί ξυπνώντας τις αληθινές 
Ρωμαίϊκες παράδοσες πού μόνες μπορούνε νά συγκρα
τήσουνε δμαδιασμένο τό ε'θνο; μας. Αυτοί έχουνε 
πρώτο τους καθήκο νά φροντίσουνε γιά τήν άναθρο- 
φή των παιδιώ. Οί γέροι τώρα πιά δεν αλλάζουνε-

τδ άντρόγενο τών Στρατίδηδων στδ τραπέζι τους γιά 
νά φάνε, οικιολογώντας πώς ή Άστρούλα σέ τέτια 
ψυχολογική στιγμή που βρίσκεται δέν έχε: όρεξη γιά 
φαΐ. Μά φαίνεται πώς ή δικιολογϊα αύτή είναι επί
τηδες βαλμένη. Γιατί μπορούσε αξιόλογα ό Στρω
τός,μέ όση οικειότητα κι άν είχε στδ σπίτι τοΰ Στρχ- 
τίδη, νά μή πήγαινε νά κάμη τήν πρώτη του μετά 
τήν εκλογή βίζιτα τή γνωστή ώρα του φαγιού. Κι 
άκόμα στδ τέλος του έργου, γιά νά μείνουν μονάχες 
ή Ρωξάνη καί ή Άστρούλα, στέλνουνται οί άντρες 
σέ πλαγινή κάμαρα νά συσκεφτοΰνε γιά μιά σπου
δαία υπόθεση, ν ' ή γριά Στρατίδαινα γιά νά ψήση 
καφέ.

Ό Στρωτός σέ μερικά μέρη —καθώς π. χ. στήν 
πράξη που τοΰ λέει ή Άστρούλα γιά τή δημόσια θέ
ση τοΰ άοερφοΰ της -δέ μιλεϊ. Διδάσκει, καί κιντν- 
νεύει μάλιστα νά πέση καί σέ ρητορεία. Δέ λέμε πώς 
ό δραματικός συγραφέας δέν πρέπει νά βλέπη σέ 
σκοπό κάποιας διδαχής. Μά νομίζουμε πώς ή διδα
σκαλία πρέπει νά έρχεται άπδ τή δράση τοΰ έργου, 
κι όχι άπδ τά λόγια πού λένε τά πρόσωπα, γιατί τό
τε πιά τδ έργο καταντάει σά νά τδ εκφωνεί κανένας 
ιεροκήρυκας. Καλύτερα ό σκοπός τής διδαχής νά 
είναι τδ συμπέρασμα τοΰ δραμάτου βγαλμένο άπδ
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■πρέπει όμως οί μελλούμενες γενεές νά βγούνε μέ ύ- 
γεία  καί δύναμη γιατί μ ’ αύτές θά ζήση τό ίθνος.

Σ’ αύτό θά βοηθήσουνε πολύ κι οί Ρωμιοπού- 
λες. Τίς βλέπω νά ξυπνούνε— ίσως μάλιστα ξυπνή
σανε περισσότερο άπό μάς τούς Ρωμιούς. Κάτι ώφέ - 
λιμες προσπάθειές τους καθώς τή Μελισσοτροφική 
Εταιρία, τά άδερφάτα γιά νά βοηθήσουνε τ ’ άμοι 
ρχ Μχκεδονόπουλα καί ή  βοήθεια πού δώσανε στούς 
Ρουμελιώτες πρόσφυγες, δίνουνε ελπίδες πώς θά 
δουλέψουνε κι άλλιώτικα το έθνος μας,όχι μόνο στήν 
’Αθήνα παρά σ ’ όλη τή Ρωμιοσύνη.

"Ενα σημαντικό ραινόμενο στήν εθνική μας ζωή 
πού, ά βαστάξη, θά φέρη γερά άποτελε'σματα είναι 
τό σπρώξιμο τοΰ άθλητισμού. Αύτό πρέπει νά τό 
βοηθήσουν όσοι θένε νά δουλέψουνε γιά τήν άναμόρ- 
φωση τού έθνους γιατί ό άθλητισμό; δεν κάνει μο
νάχα τά γερά κορμιά, μορφώνει καί τό χαραχτήρα 
καλήτερα άπό τά άψυχα βιβλία κκί τΙς βαρετές συ- 
βαυλές. Ό άθλητισμός θά κάνη τό Ρωμιόπουλο νά 
νοιώση καί νά καταλάβη τή ζωή. θ ά  τού διδάξη 
τήν άξια τής πρωτοβουλίας μά καί τής σύμπραξης, 
θ ά  τού μάθη νά βλέπη καί νά Ιχτιμ^ τόν καλήτε- 
ρο, τόν δυνατότερο του καί ίσως ερθη μιά μέρα που 
θά ξέρ η τό Ρωμιόπουλο πώς ή πειθαρχία στόν ανώ
τερο είναι άρετή.

Μού φαίνεται όμως πώς σήμερα δ σπόρος τής 
αναγέννησης έπεσε στή Ρωμιοσύνη. "Οσο καί νά τό 
κρύβη ή επίσημη κακορίζικια, κάτι άρχίζει νά συν- 
ταράζη τήν εθνική συνείδηση, ένας πόθος γιά πιο ά- 
ληθινή πιό συνοργκνωμένη πιό δυνατή ζωή.

Δονλος Αουλειπης.

Ζ Ο Υ Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ
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Μ ούσα' γλνκοαπαράζεις με σάν '¿ρωτάς κρνφός.
Κ ι ακόμα  δ δέ μου χάρισες το ξωτικό σου χάδι, 
ετσι σέ βλέπω αγνάντια μ ο ν  στο μάκρος καί ατό φως, 
σά μ ιά  κορφή του ΤΙαρνασσοΐ· σέ φεγγαρίσιο βράδι.
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Τά μεσημέρια δέχτηκα στ άράϋνμό  μ ο ν  στή·&ος, 
κα ι σάν άψυ τά ρονφηξα γλυκόπιοτο κρασί, 
κ ι α μ* έρριξαν σέ μέ&νσμα καί σέ μεγάλο βν&ος, 
τή φλόγα τής αγάπης σου, λέω, μονατειλες *Εσν.
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Πλέριο τ ό  φως τον φεγγαριού μ ά  τής ψυχής μον  άχνά. 
Σ το  παραϋνρ ι σου Άβουλος γιατί προσμένω άπόψε;

τόν ίδιο τό θεατή. Τα τέτια μέρη όμως—σέ δλα τά 
ελληνικά έργα τό έλάττωμα αύτό βρίσκεται σέ με
γάλο βαθμό— στις «'Αλυσίδες» είναι λίγα, άν καί 
μπορούσε νά πή κανείς πώς εξαιρετικά γιά τό είδος 
τοΰ έργου ίσως νά έπιτρέπουνται.

Οί άτεχνίες αύτές—καί κάποιες άλλες άκόμα μι
κρότερες—δέ στέκουνται ίκανές νά κρύψουνε ένα σύ
νολο άρκετά πιτυχημένο, πού ή μεγαλύτερη αίτια 
του δέν είναι τόσο τό άρπαγμα τής μεγάλης Τέχνης, 
δσο ή προσπάθεια τοΰ συγραφέα ν’ άνεβάση στή 
σκηνή τά κάπως πλατιά κοινωνικά προβλήματα τής 
σημερνής ζωής μας. Κάπου ο ίδιος κ. Ταγκόπουλος 
■ έχει χαραχτηρίσει τό έργο του μέ αρκετή επίγνωση. 
«Γιά νά πιτύχω τό σκοπό μου, νά φέρω στή σκηνή 
τήν άληθινή Ρωμαίΐκη ζωή, δέ δίστασα καθόλου νά 
θυσιάσω τήν Τέχνη στήν ’Αλήθεια». Τέτια έχει στα- 
θή, νομίζουμε, ή δραματική εργασία τοΰ συγραφέα 
τών «'Αλυσίδων». Οί «Ζωντανοί καί πεθαμένοι» κι 
ό «Άσωτος» είναι αληθινά οί πρόδρομοι μιας πρω
τότυπης δραματικής άντίληψης πού χρειάζεται σή
μερα τό Έθνος. Δέ σημαίνει αν ή δράση στά δράμα
τα αύτά μάς φαίνεται, άπάνου στή σκηνή, κάπως 
χλιαρή, ούτε τό πώς ό θεατής πρέπει νά εντείνη τήν 
προσοχή του γιά ν’ άρπάξη τίς ϊδέες τών διάλογων

Τό γέλσιο τον προσώπου σον ποτέ δ δέ λησμονώ  , 
αχ/ζονλια δρ&ώσου μέσα μου  καί τέτοια άγάπη κόψε.
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η  νιό ρουμάνι τδπνιξε ατά δολερά φ ιλιά τον 
τδ μαύρο κακοσνγνεφο τής ξεμαλλιάρας μπάρας, 
καί τώρα που τό ρούφηξε στή σκοτεινή αγκαλιά τον, 
γροίκα τό κλάμα άπόπερα τής Άρμης βελαώρας.
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Ροδολαμπίζονν τά βουνά κεΐΰ·ε που δ γήλιος βγαίνει, 
κ ’ οί λόγγοι παραδίνουνται ατό φωτο&ηοαυρό, 
κι αχ ! πάλε μέσα μ ο ν  ξυπνάει τό μυστικό που κραίνει 
τήν πρώτη τήν πατρίδα μ ο ν  νά πάω  νά ξαναβρώ.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

A B B E R .T  T J ΙΙΓ Μ Β

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π
Πώς ή ελληνική γραφτή, θεωρημένη γλωσσοι 

στορικά, sîvxt μορφή νεκρή δέν ξαναποδείχνεται μ* 
τά ΐπιχειρήματα τού Χατζιδάκη στό δέφτερό του 
κεφάλαιο («Ή  νεοελληνική γραφτή δέν είναι νεκρή» 
σελ. 18 καί έξης). Ή  άνταπόδειξη δέν είναι δύσ
κολη, μά θέλει τόπο, μήτε τή χρειάζουνταί θαρρώ οί 
κάτοχοι της καθαρέόουσας καί της δημοτικές. Έ 
να πράμα ώ; τόσο δέ μού τό χωράει σταλιά δ νοΰς 
μου, τό νά λένε πώς οί κλασικοί τύποι τής γραφτής 
στέκουν τάχα προς τούς ντοπιολάλητους τύπους έ 
τσι όπω; οί τύποι τής συνηθισμένης γερμανικής προς 
τούς τύπους τών ντοπιολαλιών« τής Γερμανίας (σελ. 
25 ). Γ ιατί οί γερμανικοί τύποι συγγενέβουν άδερφι- 
κά, ένώ άξαφνα τό γραφτό πατήρ είναι & κλασικός 
μητρικός τύπος, άπ ’ όπου ό τύπος πατέρας, 4 κοι
νός κάθε ντοπιολαλιάς (“ ), βλάστησε στό τέλος ά 
κόμα τής κλασικής εποχής ή στήν άρχή τού με- 
σαιώνα. Έπειδής τά τέτια τοΰ είναι τού Χατζη- 
δάκη δίχως άλλο πρόχειρα, πρέπει νά συμπεράνω 
πώς δέν είναι σωστά φωτισμένος πώς άρχισε ή ση- 
μερνή άνωγερμανική.

Κ ’ ίσα ίσα σ’ ετούτο, πού δηλαδή ή καθαρέ-

*) Ή άρχή του στο περασμένο φύλλο.
**) 'Η ΤσαχώνΙκη μοναχά είναι έξαιρεση’ άφτό ομως 

είναι όξω άπό τό θέμα μας.

α θέλη νά νοιώση τό δράμα στό σύνολό του. Αύτά 
ίσως νά είναι, γιά τό δικό μας τό κοινό μόνο, έλατ- 
τι&ματα τοΰ έργου. "Ομως μπορεί κατόπι ένας άλλος 
τεχνίτης νά τά συμμορφώση κι αύτά μέ τήν άνώτερη 
μαστοριά τής σκηνικής οικονομίας καί νά ζευγαρώ- 
ση Ιτσι Τέχνη καί ’Αλήθεια.

Τό σημαντικό είναι, πώς ό κ. Ταγκόπουλος έδει
ξε τό δρόμο πρώτος άπ’ δλους. Σ’ ένα έθνος χωρίς 
θέατρο ίσαμε αύτή τή στιγμή, θαρρούμε πώς δέν εί
ναι καί μικρό αύτό πού κατάφερε ό συγραφέας τών 
«Αλυσίδων».

Ο Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Σ  ΤΟΥ ΝΟΓΜ Α

«ΠΑΧΑΘΗΝΆΙΑ» έτος Η'. 173 (15 τοΰ Δε
κέβρη 07) σελ. 154, στήλ. 1.

Ό κ. θωμάς Οικονόμου, μετά τήν άποχώρησίν 
του άπό το Βασιλικόν,δπου ή δράσις του ύπήρξεν ό- 
μολογουμένως Ιπαινετή, είχε πολλάς καί περιέργους 
περιπετείας. θά  τάς έλεγα άποτυχίας, έάν δέν έφο- 
βούμην μήν είποΰν δτι μέμφομαι τόν συμπαθή σκη
νοθέτην, ένώ άπλώς μέμφομαι τήν τύχην του. Ή  
τύχη αύτή, φαίνεται, τόν κατεδίωξε καί είς τήν τε
λευταία'/ του έπιχείρησιν. Άνέλαβε τήν Ικμετάλλευ- 
σιν ένός μικρού χειμερινού θεάτρου, τό οποίον έκτίσθη

Η ______

βουσα δέν παίρνει τούς τύπους τούς κοινού; ή ριζικούς 
κάθ* ντοπιολαλιάς (πρβ. <5 πατέρας), παρά τύπους 
εποχής οβυσμένης καιρό τώρα (ό πατήρ), βρίσκεται 
τό άκατάλληλο τής επίσημης γραφτής. Άκόχα κΓ 
&ν άπό συνήθια τίποτα άκατάλληλο (σάν τήν καθα- 
ρέβουσα) κάποτες τοΰ κόσμου τού φαίνεται φυσικό 
(πράμα πού τονίζει δ Χχτζηδάκης σελ. 38 ), άφτό 
δέν ?ivat τόσο σημάδι καταλληλοσύνης όσο συντη
ρητισμού κΓ άσαλεψιάς τών άθρώπων. Οί κλασικό- 
φιλοι (Humanisten) έγραφαν πιό έφκολα λατινικά 
παρά τή μητρικιά τους γλώσσα, καί στή Δύση κά
θε λόγιου τό νά παραδίδει ή γράφει λατινικά τού 
φαίνουνταν τόσο φυσικό καί τόσο αποκλειστικά κ α 
τάλληλο, ώστε πολυν καιρό άντίστεκαν πρός τήν 
παραδοχή τής έθνικιάς τους λαλιάς. Στό μεταξύ δ 
Χατζηδάκης μάς ξεμυστηρέβεται δ ίδιος σελ. 30 
(κοίτα καί σελ. 58) μιά πολύτιμη δμολογία, πώς 
δηλαδή τών Ελλήνων ή γραφτή τους τους έρχεται 
κάπως δύσκολη νάν τή μάθουν, ένας παιδαγωγικό; 
λόγος πού στό γλωσσικόν« αγώνα με κάθε δίκιο τού 
δίνεται (άξαφνα άπό τό γιατρό Φωτιάδη) ή πιό με
γάλη σημασία. *0 Χατζηδάκης βέβαια φρονεί πιύς 
έδώ βρίσκουνται στά ίδια κΓ οί άλλες πολιτισμένες 
γλώσσες, μά παραβλέπει ίσα ίσα μιά ριζικιά διαφο
ρά. Γ ιατί οί γραφτέ; τής δυτικής Έβρώπης μέ τίς 
ντοπιολαλιές τους είναι γλώσσες τής τώρα εποχής, 
ένώ ή καθαρέβουσα είναι αντίθετη πρός τις ζωντα
νές ντοπιολαλιές καί κλασικόπλαστη. Άφτό μαθέ; 
είναι τό καθαφτόθεμα — ό κόμπος όλος τού γλωσσικού 
άγώνα -  ά π ’ όπου ό Χατζηδάκης ξεφίβγει καί δέν 
το ξεδιαλύνει, παρά πολεμάει πλάγια μικρολόγια, 
καθώς τό ατομικό ύ’φος τών «αιρετικών». Καί στόν 
πόλεμό του κάποτες δικηγορέβει μέ παράξενα επι
χειρήματα. Τής ζωντανής δημοτικής άξαφνα τούς 
οπαδούς τούς κράζει πισωδρομικούς (σελ. 39), Ιπει- 
δής τή γραφτή «όπως ριζώθηκε στήν Ελλάδα έναν 
αιώνα τώρα» τήν ξοστρακίζουν καί τρέχουν πίσω 
στή γλώσσα τού ΙΖ' καί IH' αιώνα, σά νά μήν «ί- 
ταν ν, γραφτή προτυτερινή (όπως δά ί  ίδιος δ Χα
τζηδάκης τονίζει σέ άλλο επιχείρημα, δές παραπά- 
νου) καί σά νά μήν ήρθε ή ζωντανή γλώσσα κατό
πι ! ΚΓ έπειδής φυσικά δ παραλληλισμός τού δη- 
μοτικιστικοΰ άναβρασμού στην ’Ελλάδα μέ τήν άρ
χή τών ρωμανικών γραφτών ιδιωμάτων ι̂ στόν τόπο 
τής λατινικής) είναι στά χέρι« τών δπαδών, τού 
γλωσσικού ξαναμορφωμοϋ πολύτιμο και γερό επιχεί
ρημα, γιά τούτο πρώτα φωτιζόμαστε γενικά

είς τήν οδόν ΙΙροαστειου και Πανεπιστημίου. ΙΙρός 
τοΰτο κατήρτισε θίασον καί ήρχισε γυμνάσια καί ρε
κλάμας είς τάς έφημερίδας. Τό νέον θέατρον έπρε
πε νά έγκαινιασθή τόν Νοέμβριον πλησιάζει δμως 
νά μεσοκοπήση ό Δεκέμβριος καί άκόμη μένει κλει
στόν....Φαίνεται, δτι τό κτίριον παρουσίασε πολλάς 
έλλείψεις καί ένέπνευσεν όψιμου; φόβους καταρρεύ- 
σεως. Διά νά στερεωθή, έπρεπε νά περάση πολύς ά
κόμη καιρός. Ανυπομονώ'/ δέ έ κ. Οικονόμου νά έμ- 
φανισθή καί ώς χειμερινός Οιασάρχης, άπεφάσισε νά 
δώση μίαν μοναδικήν παράστασιν, είς τό Δημοτικόν 
θέατρον, τοΰ νέου έργου, μέ τό όποιον ακριβό); έ- 
πρόκειτο νά έγκαινιασθή τό ατυχές θεατράκι τής ό- 
δοΰ ΙΙροαστείου.

Τό έργον αύτό, έπί ημέρας διαφημιζόμενου εις 
τόν τύπον, ήτο οί «Αλυσίδες», πολιτικοκοινωνικόν 
δράμα νέου καί άγνιίιστου συγγρχφέως, όνομαζομέ- 
νου Λογγάρη. Είχε κ ινηθγ , κάποια περιέργεια, λαμ- 
βανομένου ύπ’ δψει άφ’ ενός τοΰ νεωτεριστικού γού
στου τοΰ κ. Οικονόμου, άφ' ετέρου δέ κάποιου απο
σπάσματος τοΰ έργου, δημοσιευθέντος μετά πολλών 
έπαίνων είς τήν «Άκρόπολιν*. Τό βέβαιον είνε, δτι 
τό άπόσπασμα αύτό καθ’ εαυτό, δέν έλεγε καί σπου
δαία πράγματα. Πολλές «αλήθειες» μέσα, καί πολ-
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»την Ελλάδα 6 γλωσσικός ξετυλιγμός στάθηκε κά
τ ι  όλότελα Ιδιόρρυθμο, κ ι’ έπειτα ειδικά τό ιταλικό 
παράδειγμα αποκρούεται με τόν ακόλουθο συλλογι
σμό. Τά ίταλικά (δηλαδή ή ιταλική δημοτική) 
πριν το Δάντε ειταν* συνηθισμένη σέ δικαστήρια κι ’ 
αρχοντικούς κύκλους* ίτσι δ κόσμος δεν έκανε τίπσ- 
τα  άλλο παρά νά πάρει έτοιμο άφτό τόν τύπο καί 
νάν τόνε μπάσει στά γράμματα. Μά ρωτώ. * Κάτι 
τε'τιο δέ γίνεται τάχα καί στην Ελλάδα ; Είναι 
λοιπόν ή γλώσσα τοϋ δημοτικού τραγουδιού καί μάτ. 
λίστα ένος Σολωμού τόσο «χοντρή» ώστε νάν τή 
ντρέπεσαι; Δέ μεταχειρίζουνται, οτα μιλούνε φυσι
κά, κ ι’ οί πιά καλύτεροι κύκλοι τύπους καί λέξες 
δημοτικές (που  πας, δέ μον  λέτε, δώσε μον  Μνα 
κρασί, ή πόρτα είναι α ν ο ιχ τή ) ; Ή  πιό μορφωμένη 
κ ι’ άρχόντισσα μητέρα τού παιδιού της τού λέει τέ- 
κνον μον  ή τού λέει πα ιδ ί μ ον  ; Ζητούνε νά μά; 
πείσουν πώς τάχά τό πομπώδικο ΰοός τής καθαρέ- 
βουσας είναι κάτι φυσικό. Μά άφού. τού λείπει ή 
τρυφεράδα γλώσσας μητρικιάς, τή μητρικιά αδύνα
το νάν την άντικαταστήσει ποτές του. Καί σ’ όπιο 
λογοτεχνικό κλάδο πρέπει νά δηλωθεί αίσθημα, όπως 
στά Λυρικά, έκεΐ τό ζήτημα λύθηκε ύπέρ τή ; δη
μοτικής, καί μπορείς νά πεις πώς λύθηκε καί στό 
μύθο. Οί τύποι καί λέζες τής Λυρικής παίρνουνται 
άπό μιά φυσικιά κοινή λαλιά, νιώσιμη παντού καί 
πιό νιώσιμη παρά τή γραφτή- άρα δέν είναι σωστό 
πώς ή νεοελληνική γραφτή (πού άκόμα βασιλέβει 
στά πεζά καί στό δράμα (***) δέν είναι άντικατα- 
στήσιμη μέ καμιά άλλη (σελ. 40 καί εξής). Γιατί 
λοιπόν ή διγλωσσιά, άφού ή μιά μορφή, ή δημοτική 
είναι αντάμα και χρησιμώτερη ; Τού Χατζηδάκη 
τού ίδιου ή πίστη στό ιδίωμα πού διαφεντέβει δέ 
φαίνεται καί τόσο στερεωμένη, άφού προτείνει ν ’ άν- 
τικατασταθεΐ ή άποκλειστικιά γραφτή μέ τή <>χω- 
ραίτικη ή τών σαλονιών» τή γλώσσα (σελ. 14 καί 
73). Γ ιατί τήν τωρινή επίσημη δέ γίνεται δά νάν 
τήν εννοεί ταφτοσημη μέ τών σαλονιών τή γλώσσα 
πού προτείνει. "Αν οί ανώτεροι κύκλοι είχαν ποτές 
προσπαθήσει μέ τά σωστά τους ν ’ άπλουστέψουν α
ληθινά τή γραφτή πρό; τέτια  γραμμή άντίς μονα
χά νά οργιάζουνε σέ ψόφιες λέξες καί τύπους.— έδώ 
τράβηξε μακρύτερα άπ ’ όλου; ό φιλολόγος Κοντος — 
τότες θά είχε ίσως λυθεί ειρηνικά τό πρόβλημα. Δη-

(***) Κ αι στο όραμα τώρα νικάει ή δημοτική. Τά τελε
υταία  οράματα, δηλαδή τής κ. Παρρέν, τον Νιρβάνα, και 
τοϋ Μελα είναι γραμένα δηχοτικά Σημ. Λ . Α .

λές «ζωές» καί πολλές «Εδεες», άπό τά φαντακτερά 
λόγια που μεταχειρίζονται οί νέοι συγγραφείς οσάκις 
θέλουν νά μάς πείσουν ότι γράφουν έργα «μεγάλα». 
Ά λ λ ’ άπό Ιν απόσπασμα ή άπό δύο, δέν κρίνεται 
όλόκληρον δράμα, καί οί Ινδιαφερόμενοι κάπως διά 
τά περιφρονημένα αότά πράγματα, έπερίμεναν τήν 
πρώτην παράστασιν διά νά γνωρίσουν καλλίτερα τόν
νέον καί άγνωστον συγγραφέα. "Οταν έξαφνα τό
νοήμον κοινόν καί ή γενναία φρουρά πληροφορούνται 
έπισήμως καί όριστικώς (2ΪΙ ότι ό κ. Λογγάρης, δ 
νέος άστήρ τού κ. Οικονόμου, ήτο άπλούστατα δ πα
λαιός μας φίλος κ. Δ. Ταγκόπουλος, διευθυντής τού 
«Χουμά» καί συγγραφεύς ετέρων δύο δραματικών έρ
γων, μήπω πατησάντων τα; σανίδας τής σκηνής..(23)

Ή  άποκάλυψις αυτή όχι μόνον ¿προξένησε κά
ποιαν άπογοήτευσιν, άλλ’ έδωκεν άφορμήν καί εις 
πολλάς άπαισίας φήμας. "Οτι δηλαδή τό θέατρον 
τού κ. Οικονόμου θά ήτο τό έπίσημον θέατρον τών

22) Μ η νομίσετε πώς θύμωσα με το φίλο μου χ . Ξενό- 
πουλο επειδή μιλάει τόσο χαραγχιόζιχα για το έργο μον. Κά
θε άλλο. Μ ερ ικο ί'! άθρώ πονς δεν τους μ ισ ε ί κάνεις παρά 
τους λυπ&ται. Και σ&ς όρχίζουμαι στην τιμή μου π ω ς  τό φ ί 
λο χ . ΞενόπουΧο ποτέ μον δεν τονε μίαηοα.

23) Τα δράματα τον φ ίλον χ . Ξενόπουλου δλα πέρα π έ 
ρα (άλοίμονο I)  πατήσανε τα. σανίδια τής σχηνής.

λαδή, ώς φυσικό αποτέλεσμα τέτιου ξετυλιγμού, θά 
είχε σιγά σιγά μορφωθεί γλώσσα ανάλογη μέ τήν ε
ποχή (γλώσσα πού θά ζύγωνε πρός τούς δημοτικούς 
τύπους δίχως ν ’ άψηφάει τό λεξικό τής καθαρέβου- 
σας), καί πολλοί νεολογισμοί πειραχτικοί τώρα, ή 
θά είχαν παραγκωνιστεί ή δέ θά φαινόντουσαν τόσο 
παράξενοι. Μά ίσα ίσα 6 προσκολλτμός σέ κατά
σταση αφύσικη είταν έπόμ.ενο νά γεννήσει δυνατή 
καί ριζοσπαστικιά αντίδραση, καί βγήκε ό Γιάνης 

-Ψυχάρη; ;1888) καί τήν πρωτόβαλε στό δρόμο.’Α
γάλια, μά σταθερά, άπό τότες πλήθυναν όσοι με- 
ταχειρίζουνται συγγραφικά τή δημοτική, κ ι’ είναι 
αξιοσημείωτο πού &ν πάρεις τή νεώτερη γενιά τών 
γραφιάδων (εννοώ γραφιάδες έργων λογοτεχνικών, 
όχι υπαλληλικών ή έπιστηαονικών), θά βρεις πώς 
οί περισσότεροι προικισμένοι άντιπρόσωποί της μ’ αρ
χηγό τόν Ψυχάρη διαφεντέβουνε σήμερα τή δημοτι
κή καί πραχτικά καί θεωρητικά. Ναι μέν, τού Ψ υ
χάρη, τού Πάλλη, τού Έφταλιώτη τή γλώσσα μάς 
τή ζουγραφίζουνε σάν ανούσια παρωδία τής δημοτι
κής (δές Χατζηδάκη σελ. 70), καί τούς ίδιους τούς 
κατηγορούν πώς ζώντας τόσον καιρό στά ξένα έχα 
σαν πιά τό σωστό γλωσσικό αίσθημα, ί Είναι όμως 
πιθανό πώς κ ι’ άντρες καθώς τόν Ιίαλαμά, τόν Καρ- 
καβίτσα, κΓ άλλους, πού ώς πρός τήν οΰσία τών έ'ρ- 
γων τους άπόδειξαν αρκετό γούστο, στερούνται κά
θε γούστο ώς πρός τον εξωτερικό γλωσσικό τύπο ; 
’Αφού πηγαίνουνε μέ τούς «αλλοδαπούς» Ικείνους, θά 
πει θαρρώ πώς ξάστερα τών άλλοδαπών ή γλώσσα 
δέν αντιφάσκει πρός τό δικό τους το εντόπιο» αί- 
σθημ.α (****). Ό Χατζηδάκης, κατά τή γνώμη μου, 
δέν κοιτάζει τή δουλιά κατάκεντρα όταν δηλώνει 
τή φρίκη του πρός τή γλώσσα τού Ψυχάρη, γιατί 
ό άγώνας δέν κλωθίζει γύρω στο ζήτημα «καθαρέ- 
βουσα ή γλώσσα τού Ψυχάρη», παρά στό ζήτημα . 
«καθαρέβουσα ή δημοτική». Κανείς δέν είναι ανάγ
κη νά παραδεχτεί κάθε πρόταση καί κάθε νεολογΡ 
σμό τού ψυχάρη καί τών οπαδών του* προτιμότερο 
ίσως άν τό λεξικολογικό θησαβρό τής σημερινής γρα
φτής δέν τόν αμελούσαν τόσο όσο τόν αμελούν* μά 
κατάμπροστα στό ζήτημ.α στέκει βέβαια βάσιμη ή 
ιδέα τών ξαναμορφωτάδων πού απαιτούν τή δημο
τική, όπως βρίσκεται μέσα στά δημοτικά τραγού
δια καί σ ’ έναν ποιητή τού μεγαλείου τού Σολω-

(**■**) Είναι καί περίεργο πού οί καθαρεβουίιάρηοε; δεν 
έφαρμοζουν τήν ϊδια θεωρία καί στον Κοραή. Σημ. Λ ·Α .

«μαλλιαρών», ύποστηριζόμενον ύπ’ αύτών καί ήθι-
κώς καί ϋλικώ ; Ευτυχώ; αΕ φήμαι αύταί διεψεύ-
σθησαν, έγνώσθη δέ ότι ό κ. Οίκονόμου εγκαινίαζε 
τάς έργασίά; του μέ τό δράμα του κ. Ταγκοπούλου 
έξ άπλή; πρό; αύτό έκτιμήσεως, χωρίς διόλου νά εϊ- 
νε άλυσοδεμένος.Έξ άλλου ό κ. Ταγκόπουλο; έσπευ- 
σε νά δηλώση 8τι μετεχειρίσθη ψευδώνυμον, μόνον 
καί μόνον διά νάποφύγη τά; προκαταβολικά; κριτι
κά ; τών έναντίον του προκατειλημμένων. Καί υπό 
τού; δρου; αύτούς,—δυσμενείς πάντοτε,— τό δράμα 
έδόθη ένα βράδυ εις το παγετώδες Δημοτικόν, ένώ- 
πιον όλιγαρίθμου ακροατηρίου, τήν πλειονοψηφίαν 
τοϋ ¿ποιου άπετέλουν γηραιοί καί νεαροί μαλλιαροί, 
θορυβωδέστατοι.

Δεν είμποροϋμεν νά εΐπωμεν ότι 6 κ. Οικονόμου 
έκέρδισε τίποτε άπό αυτήν τήν παράστασιν. Πρώτον 
άπέδειξεν, ότι τό φημισμένον του γοΰστο δέν είνε καί 
τόσον άξιον τής φήμη; του, διά τή ; παραδοχή; καί 
προτιμήσεω; ένό; δράματος, τό όποιον κάθε άλλο 
είνε παρά δράμα, ένό; έργου έλληνικοϋ, τό όποίον 
■λόφΐ άλλο είνε παρά έλληνικό (ϊ4). Τά φαντακτερά 
λόγια, διά τά όποια έλέγαμεν παραπάνω, φαίνεται

*0 Ψέματα.

μού (*****) νά γίνει θέμελο γραφτού ύφους. Κανείς: 
δέν μπορεί ν ’ άρνηθει πώς ή σημερνή γραφτή είναι 
αλλιώτικη άπό τή λαϊκή γλώσσα toto caelo* ένώ, 
αντίθετα, τών ξαναμορφωτάδων ή γλώσσα καθαφτό 
βασίζεται σ’ άφτό τέ θέμελο, καί μοναχά στά κα
θέκαστα παραδέχεται νεολογισμούς,λεξικολογικούς τό 
περισσότερο, νεολογισμούς όμως πού αναλογούν δλά- 
τελα μέ τό νού τής λαϊκιάς. Τέτιοι νεολογισμοί, ό
ταν πλάθεται φιλολογικιά γλώσσα, είναι απαραί
τητοι, γιατί έχει μαθές ν ’ άντικρύσει ανώτερες α
νάγκες, ξένες τής γυμνής λαϊκιάς. Μέρος του; φυσι
κά μπορείς νά δανειστεί; άπό τήν κλασσικιά ή τήν 
καθαρέβουσα, όπως κΓ οί ρωμανικέ; γλώσσες για τόν 
ίδιο σκοπό άντλησαν αδιάκοπα άπό τά λατινικά. 
Μήτε ύπάρχει δπαδος τής νεοελληνικιάς δημοτικής 
τόσο ριζοσπάστη; ώστε ν ’ άψηφάει τήν πλούσια ά- 
φτή πηγή. Ώς πόσο όμως πρέπει νά χρησιμέβεται 
τέτια  πηγή, ώς πού πρέπει νά δοκιμάζεις νεολογι
σμούς άπό τού; πόρους τής δημοτικής, αδύνατο νά 
δρίσεις άπο πριν, γιατί σέ τέτια πράματα ατομικού 
γούστου αποφασίζει μέ τον καιρό ή συνήθια μονα
χά, όπως δά γίνεται καί μέ τις ξένε; καί δανει
στές λέξες. Έτσι κανείς μας σήμερα στή Γερμανία 
δέ ζητάει ν ’αντικαταστήσει τή λέξη Philosophie , 
ένώ άξαφνα τέ Velociped αμέσως τό παραγκώνι
σε ή σύντομη λέξη Zweirad ή Rad. Τέτιοι νεολο
γισμοί συχνά πλέχουν αναποφάσιστοι στόν άέρα- 
"Οπιος τούς άπαγορέβει στούς δημοτικιστάδες, ε
πειδή; τάχα δέν είναι μέρος τής «ννήσιας» δημοτι
κής, άφτός «μέσω; άπό πρώτη άρχή σφίγγει τή δη
μοτική σέ τόσο στενά δεσμά, ώστε άδύνατο νά βλα- 
στήσει σέ καθολικιά γραφτή γλώσσα. Τίτιο βλά- 
στημα όμως τό ποθούν κΓ οί πρόμαχοι άκόμα τών 
γλωσσικών πατροπαράδοτων.

(άκολονϋάει σννέχεια) 
ΛΕΚΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

(*'***) Οί ;ένθΐ, βλε-ετε, λένε το Σολωμίι μεγάλο. Ό  
Μιστριώτης, Χαντζϊ,δα.κη; χλ , όοο ξέρω, μεγάλο θεωρούν 
το Βάλβη. *0 Γεννάδιο; μεγάλο θεωρεί τον Ά ντω ν ια δ η .

Η Α Α Ύ Κ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ
είναι ΤΑΜ ΙΕΥΤΗΡΙΟ για τό λαό και δέχε
ται καταύέσεις άπό ρ ί ά  δ ρ α χ μ ή  κι ’άπ·άνω. 

Σοϋ πλερώνει τόκο 4 */* °/0 και σου δίνει 
τιίοα) τά χρήματά οον δποτε δελήοεις είτε δλα 
είτε μέρος α π ’ αίηά.

δτι «¿πλάνεψαν» καί τόν κ. Οικονόμου. Ιναί έξέλα- 
βεν ώ ; σοβαράν καί πρωτότυπον σύνθεσιν μίαν ασθε
νή άπήχησιν τού Τψεν (2ί), ένα κυκεώνα νορβηγών 
ίη ΐβ ΐΐβ ο ΐϋ θ ΐβ , μετημφιεσμένων άτέχνω; και άδε-
ξίω; εί; Ρωμηού:......μαλλιαρού;. Λεν άρνούμεθα ότι
ή σύνθεσι; τοϋ κ. Ταγκοπούλου παρουσιάζει εΕ; ένα- 
δύο μέρη κάποιαν απόπειραν δραματοποιήσεω;. Είνε 
στιγμαί δηλαδή πού τό εργον πλησιάζει νά γίνη δρά
μα. ’Αλλά δεν τό κατορθώνει ποτέ. Καί τό σύνο- 
λον, άντί οίασδήποτε συγκινήσεω; προξενεί νύσταν 
(ϊβ). ’Εγώ τουλάχιστον εξομολογούμαι δτι ¿νύσταξα. 
Τώρα οί κριτικοί τού «Χουμά» θά μοϋ ζητήσουν ά- 
ναλύσει; καί συλλογισμού;, θάπαιτήσουν πάλιν νά 
τού; έξηγήσω πώς καί διατί ¿νύσταξα, διά νά πείσιο

25J Ό  ¡s ΨνχοπατίοαΐΓ,, ό ιΤ ρ ίτο ς» , ηΤΑ Μυοτιχο τής 
Κοντέσοας Βελέραινας·,. όλα εργα τον χ. Σενόπονλου, δεν 
είνα ι επηρεασμένα καθόλου άπο τον "Ιψεν, δοο χι Ά φ ω ν ά 
ζουν το εναντία διάφοροι καλοθελητάδες τον. ÆTvai επηρεα
σμένα άπο τον ϊ ίιο  τόν κ . ΞενόπουΧο, κι αντο ινα ι τό πιο  
μεγάλο τους ελάττωμα,

26) Φταίω έγοο αν δ/.οι οτα «Π αναθήνα ια* υποφέρουν 
ά.τό τήν άρώοτια ro í i νυν ;  Τήν άρώοτια αυτή πήγε τε
λευταία ό μεγάλος Κωχ και τή μελέτησε στήν Κεντρική ’Α 
φρ ική , οτή φ ω λ ιά  της.Καμιά φορά μπορεί να περάσει χ ι άπό 
τά « Π αναθήνα ια> νά ονμπληρώαει τ ίς μελέτες του.
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ΕΝ Α  ΒΙΒΛΙΟ*'
Τό πνεύμα της είναι αάν την υ 
γρή και βαϋειά θ ά λα σσα .... 
’Αλλά οϊ σκέψεις της είναι σαν 
τίς γλνκόλονστης βουνοκορφές, 
καί κάποτε αάν απλωτές πε
διάδες που γαλήνιες κα ι σ ιω πη
λές προβαίνουν προς τό άπειρο ..

Κ . Χρηστομάνος.

Στην πονεμένη του μορφή εύρισκκ τη γοητευτι
κή δύναμη του κρυφού καημού, που δούλευε στην 
ψυχή του, καί ξεχυνόταν εκεί σ ’ ένα στοχασμέ οδυ
νηρό, σέ μια θλίψη, προπάντων στα μάτια του, τά 
μεγαλωμένα, σάν μέσα στό βύθισμα τη ; θύμησης 
τοϋ πάθους θλιβερής μεγαλειότητας. Ό δεσμός τής 
ζωής του μέ την ανιστόρητη θλίψη δε μου είταν 
κρυφό;, κ ’ εύρισκα θέλγητρο ν ’ άποβυθίζουμ.αι στον 
αλάλητο πόνο του. Ό ταν ε”βλεπα τά πλατύφυλλα 
βλέφαρα μέ τις ώσάν δακρυστάλαχτες βλεφαρίδες 
νά χαμηλώνουν, νά κρέμονται βαρεία ώσάν μεστω- 
μένα άπο το κλάμα, θυμιζόμουν πάντα τέ χλωρό 
κλαδί πού ετσάκισε μια μέρα κοντά στην αυτοκρα
τόρισσα, καί μέσα στά φύλλα του έρ ιζε το πρόσωπό 
του, νιώθοντας «μιά διαπεραστική καί στυφή σάν 
άγουρη μυρουδιά άπο νειάτα πού δέ ζήστηκαν καί 
δεν απολαυστήκανεΛ, καί που το’ οερε «τά δάκρυα 
στά μάτια».

Ό λόγος του γιά μένα είχε πάντα κάποιαν α 
πήχηση αμίλητου πόνου. Περίχυνε κάποιαν ειρωνεία 
γύρω του, ώσάν ξεχείλισμα τού ποτηριού μιάς π ι
κραμένη; καί χολιασμένης ζωής. Με την ίδια τού
την ειρωνεία πού ή προσωπικότητά του Ισκόρπαε, 
μού φαινόταν πάντα, πόις ήξερε νά δέχεται τό πε
πρωμένο πλάι του, ώσάν αδιάφορα γνώριμο. Μιά μυ
ρουδιά πού συνήθιζε νά φέρνει απάνω του, ανακάλυψη 
δική του, κρυφή, σάν μυστικό καί τούτη πού πρό
σθετε τό θέλγητρό της στή μυστικοπαθή του ύπαρ
ξη, μού είταν αξεχώριστη άπο τό είνάι του, καί δέν

*) Σ η μ . τ ο ϋ  « Ν ο ν μ α » ,  Δημοσιεύουμε το άρ6ρο του 
φίλου Πασανιαννη, γ ια τ ’ είναι ομορφογραμίνο, άληίΐνό  
ποίημα, κι όχι κριτικό άρθρο πιά. Το βιβλίο τοϋ κ. Χ ρη- 
στομάνου δέν τό είδαμε ακόμα γιά νά μπορούμε νά βε
βαιώσουμε άν τάξίζει ή οχι τέτιο δμορτο άρθρο.

λέγει, καί του: άναγνώστας Οτι δέν πταίω εγώ αλλά 
τό Ιργον. "Ολα αύτά τά θεωρώ περιττά. Καί χάριν 
του φίλου Ταγκοπούλου, του όποιου σέβομαι τήν ερ
γασίαν, θά ¿προτιμούσα νά πιστέ·/) η από όλους, ότι 
διά τήν νύσταν μου δέν πταίει τό όραμα ποσώς.

’Αλλά καί Οπό εποψιν καταρτισμού καί έκγυ- 
μνάσεως θιάσου, πάλιν νομίζω οτ: ό κ. Οίκονομου δέν 
έβγήκε καί πολύ ασπροπρόσωπος. Κοινός ο θίασος 
καί στοιχειωδώς γυμνασμένος. Ό  κ. Οικονόμου έκη- 
ρύχθη εσχάτως έναντίον τών «αστέρων» καί υπέρ 
τού «συνόλου», κατά τήν παλαιάν θειορίαν τοϋ Ά ν- 
τουάν. Και ναι μέν 5 θίασός του δέν είχε κανένα ά- 
στέρα, άλλα δυστυχώς ούτε άρμονικόν καλλιτεχνικόν 
σύνολον παρουσίαζε. Τό βέβαιον είνε, ότι υπό τούς 
δρους αύτούς, όσον καλά καί άν στηριχθή από τούς 
μηχανικούς τό θεατράκι τής οδού ΙΙροαστείου, πάλιν 
κινδυνεύει νά πέση. Έ χει έναντίον τόν άντιθεατρι- 
κόν άθηναϊκόν χειμώνα καί διά νάντιδράση τοϋ χρειά
ζεται πολύ καλός θίασος καί πάρα πολύ έκλεκτά 
έργα.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  Ξ Ε Ν Ο Π Ο ν Λ Ο Σ  (27)

Δώ τελιώνει ή σταυροφορία τον φ ίλον κ , Ξενόπουλου 
και είμα ι υποχρεωμένος νάν τοϋ σφ ίξω  το χέρι οχι γιά την 
κρ ιτ ική  του, μά χιά τήν παληκαριά του. Πολεμώντας τις

ήξέρω γιατί τέ λιγόθυμό της άρωμα μουκανε τήν 
εντύπωση άπό βάφτισμα λειψανιασμένη; ζωής, μέ 
πικραμυγδαλιάς άνθό καί δυόσμο.

Καί σήμερα πού συλλογίζομαι επάνω στις σελί
δες τής Ελληνικής έκδοσης τού «Βιβλίου τής Αυτο
κρατόρισσας ’Ελισάβετ» μού παρουσιάζεται ή ανέκ
φραστη κείνη ειρωνεία τών πικραμένων του χειλιών. 
Τον στοχάζομ.αι άποκαλυφτήν, «μεγάλο μεμυημένο» 
πού άκολουθάει το πλάσμα τού όραματισμού του, 
μέ πίστη δημιουργημένο καί χολή. Μυσταγωγημέ- 
νον στο ιερό δόγμα μιά; θεάς, στεφανωμένο μέ τις  
μόρσιμες παπαρούνες μιάς Περσεφόνης, πού τά χεί
λια της τού έταξαν ένα λυτρωμό, καί άντίς, δέν ά- 
φισαν στο λυπημένο του στόμα ούτε ένα φίλημα νη
πενθές.

’Εουλλογίστηκα πάντα πώς τό αστέρι τών θλιμ
μένων έκαμε νά συναπαντηθούν στό δρόμο τους ή 
Ρήγισσα καί ό Ποιητής. ’Επέρασε σιμά της ώσάν 
άπό τό πεπρωμένο της όδηγημένος ό μάγος τούτος 
προσκυνητής, γιά νά τοϋ χαρίσει τήν ιερή παρακα
ταθήκη τού πόνου της, καί νά τού έμπιστευθεϊ τό 
θησαυρό τής ψυχής της, γιά τήν αθανασία. Καί συν 
τροφεύτηκαν μοιραία οί αδιάκοπα τρικυμισμένες τους 
ψυχές. ’Ανάβρυζαν οί πόνοι τους, θκλεγες, άπό τήν 
ίδια πηγή, δυο ρυάκια τής ίδιας νερομάνας, καί αν
ταμώθηκαν γνώριμα στήν κοιλάδα τού κλαθμοϋ. Ή 
θλίψη τους οανερώνεται βαθύτατα στά σφραγισμένα 
χείλια τής Ρήγισσας πού μιλούν άνάκουστα στη σιω
πή, καί στήν κομένη λαλιά τού τραγουδιστή, πού 
μύρεται πλάι της ώσάν πληγωμένη άλκιώνα, μέσα 
σέ μιάς αιώνιας θάλασσας τό μυστικό καημό.

Τό τραγούδι τούτο τών θλιμμένων καί βαθύγνω
μων στοχασμών μάς φαίνεται ώσάν’Απολλώνιο Ιδ α 
νικό. Ή Ρήγισσα καί ο Ποιητής θέλω νά στοχάζο
μαι πώς σμίγονται σέ μιά φωνή στό τραγικό νόημα 
τού τραγουδιού, πού άγγίζει απαράβλητα τό «άνοι- 
χτό μυστικό» της ζωής. "Ενα τραγούδι πού σηκώ
νεται στήν ανείπωτη ομορφιά τού λυρισμού, δταν 
άοχίζει νά σμίγεται μέ τήν τοαγφδία. Ή  τραγική 
σημασία τής σκέψης τής Ρήνισσας και ή λαλιά τοϋ 
ποιητή στε'κουν στό σημείο Αίσχυλικού χορικού.

Ό ποιητής οίστροκέντητος άπό τέ θεϊκό όραμα 
τής ζωής της, όοαματιστή; άπό τήν πίστη πού έ - 
στοίχειωσε μέσα του στον ιδανικό της στοχασμο,κυ
νηγάει νά πιάσει τό λαμπρό θύσσανο πού σκορπίζει ο
λόγυρά της ή σπάταλη Ρήγισσα, νά τον^κλείσει στην 
ψυχή του, γιά νά μάς τόν δόσει σέ νότες τέτοιου

«ΤΟ ΒΗΜΑ» (τής Καλαμάτας) 21 τού Δεκέβρη 
07. σελ. 1, στήλ. 2).

ΑΘΗΝΑ· 1 ‘ Κ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

α λ υ ς ι λ ε ς ;
' 'Ο μεγάλο: κριτικός Μπραντές λέγει κάπου «ή 

πρόληψις είνε οί άλυσίδες τής αλήθειας».
Μά τήν αλήθεια, καί πού δέν υπάρχουν άλυσί

δες στόν τόπο μας;
'Αλυσίδες σφιχτοδένουσαι, Ηανατώνουσαι, το ώ- 

μορφο, τό ιδανικό, τήν άλήθεια.
'Αλυσίδες στή ζωή οί κοινωνικές συνθήκες, τις 

όποιες άκόμή τό φώς, πού έρχεται πλούσιο άπό τή

ε'Αλνσίδες<! έδειξε παληκαριά άσννείθ ιατη  σε δαύτονε, ενώ  
πολεμώντας τον ι· ’Αρχιτέκτονα Μ ά ρ θα» τοϋ Ν ιρβάνα,τά μασ- 
αονσε τά λόγια του, άπο το φόβο τον κ . Μιχαηλίδη Ό  Ν ιρ 
βάνας είνα ι συνεργάτης στά « Π αναθήνα ια», κ ι άν τόν πολε
μούσε στά φανερά , ό κ Μιχαη/,ίδης θά τον επαυε τόν κ. 
Ξενόπουλο άπό συνεργάτη τον. Ά π ό  τό εΝουμάο δμως τI 
είχε νά φ ο β η θ ε ί;  Τά ρούσικα ρούβλια ;

ΣΤΕΡΝ Ο ΓΡα ΦΟ. Γιά νάμαι αληθινός, δεν τελιώνει δω 
ή κρ ιτική  πολιορκία μου άπό τό φίλο Γρηγόριο. Και ατά
• Π αναθήναιαν τω ν  31  το® Γεννάρη 08 , (σελ. 2 49 , στήλ i )  
γράφοντας γιά κάπιο  δράμα μου δίνει μιά μπηχτή πάλι με 
Ζ ακυθιανή  μαστοριά, θ ά  γράψει ακόμα κ ι άλλα γιά τ'ιςν Α 
λυσίδες · , νά μον τό θυμάστε !  Τον καταντήσανε βραχνάς τον 
άμοιρου.

τραγουδιού, πού νομίζεις ότι είναι ή αρμονία τού 
κορμιού της καί τής σκέψης της ή μουσική. Είναι 
τό θαύμα τής άποκάλυψης πού τόν θάμπωσε, και 
τού άνοιξε «γνωστό του θαμασμό στά μάτια τής 
ψυχής. Καί ή πνευμ.ατική του συνενόηση προ; τήν ύ
παρξή της μάς δίνεται ώσάν ΰμνος λάτρη στή θεό
τητα του. Φανερώνεται μέσα στήν παθητικότατη 
τούτη έλεγεία του πώς είταν 6 ταγμένος νά δώσει 
στήν αθανασία τό πνεύμα της. Τοΰστησε ναόν ομορ
φιάς εκείνη καί ό ποιητής στο βωμό της προσφέρει 
τή θυσία τή ; λατρείας του.

Κι’ όπως ελεγε κείνη γιά τούς έκλεχτού; πώς ε- 
χουν τή δύναμη καί τή χάρη νά κάνουν νάνθοβολει 
δ,τι άνεπίγνο)στα είναι μέσα στίς ψυχές τών άλλων, 
έτσι έχάρισε το μ.ύρο της στόν άνθό τή ; ψυχής τού 
ποιητή. Κ ’ έβάσταξε τόν πόνο τής ζωής της μέσα 
στό σπλάχνο του, καί τό μαργαριτάρι τής ψυχής 
της τέ βύθισε στήν ξέχειλη κούπα πού ή ίδια του ή 
Μοίρα τού έγιόμισε.

Ό θάνατός της δέν είταν γιά τον ποιητή παρά 
ή στερνή κρκυγή τής Είμ.αρμένης, πού ό ίδιος πάντα 
έβλεπε νά ξεδιπλώνει τά υ-αύρα της φτερά απάνω 
άπό τή στεφανωμένη μ ’ αγκάθια κεφαλή της. Εί
ταν αθάνατη γιά τόν ποιητή άπο τον καιρό που τήν 
έζησε στό νού του. Είταν μορφή αθάνατη που ζεϊ 
μόνο στο νού καί στην τέχνη γιά κείνον. Τά παρα
μύθια,πού είναι ό κόσμος υπεράνθρωπων πλασμάτων, 
τήν κλείνουν τώρα στό βασίλειό τους. Ό ποιητής έ
πρεπε νά τής φορέσει τό φωτεινέ στεφάνι τής τέχνης 
του. Τέ έ'πλεξεν άπό τά σπάνια λουλούδια, τά συναγ 
μένα στίς στράτες τών πνευματικών ταξιδιών πού 
ή Ψυχή της τόν έμαθε νά συνάζει.

Καί δέ μάς τήν άθανατίζει όισάν ήρωίδα τής ιστο
ρίας τής ζωής της, παρά ώσάν ήρωίδα του, μ.ορφή 
τού πόθου του. Τέτοια μιά ύπαρξη, πού φωτεινέ 
καί περίλχυ.προ έβλεπε τέ θέαμα τής ζωής μέσα 
άπό τήν έμορφιά τού πόνου τής ζωής της τής ίδιας. 
Μάς τή δίνει ό ποιητής ωσάν θεότητα πού εδοκί- 
μ.ασε τόν πόνο τής ζωής μ.ίσα στίς πλέον αγαπημέ
νες καί πλέον έμορφες λατρείες της. Μάς παρουσιά
ζει τέ υπέροχο πλάσμα πού ήμποροϋσε νά υποφέρει 
μέ υπομονή καί άστέναχτα το μαρτύριο, γιά νά κα
λοσυνέψει τέ πολυτάραχο κι άγνωρο ταξίδι τής αν
θρώπινης Μοίρας. Γ ιατί όλες οί άγωνίες τής ψυχή; 
της κλείνουν τό δράμα τού πόνου τής ανθρώπινης ά - 
τέλειας, τής ζωής καί τής τύχης τής ανθρώπινης. 
Ό πόθος της γιά τήν καλητέρευση τή ; άνθρώπινης

Νορβηγική φιλολογία καί κάπως άπό τή Γερμανική, 
δέν κάνουνε τρίψαλα.

’Ακόμα δυστυχώς βασιλεύουνε. Καί ποιος ξεύρει 
πόσο θά διαρκέση τό άσχημο, τό σκοτεινό, τό βρωμερό 
βασίλειό τους!..

'Αλυσίδες καί στή φιλολογία τά ονόματα, πού 
ποζάρουν σήμερα άνάξια καί τά ¿ποια δέν κάνουν 
τόν παραμικρόν τόπο, δπου βλέπουν Εκανότη, νεωτε
ρισμό, Ιξυψωμο.

'Αλυσίδες καί στή γλώσσα, τό όραμα τής εύ
κλειας τών μεγάλων περασμένων καί ό στενοκέφαλος 
Μιστριωτισμός.

'Αλυσίδες καί στήν πολιτική! *Ω! εδώ είνε πάμ- 
πολες αί άλυσίδες, τις όποιες δύσκολο είναι νά -σπά
σει κανείς, ένφ εύκολο φαίνεται νά τόν σφίξουν έ- 
κεΐνες καί νά τόν τραβήξουν στόν κύκλο στόν όποιον 
περιβάλλουν δλον τό Ρωμαϊκό κοσμάκη μέ τούς πο- 
λιτευομένους του.

&
Τό τρίπρακτο δράμα τού κ. Α.Ταγκοπούλου, πού 

παίχτηκε στό Δημοτικό θέατρο άπό τον καλοφκια- 
σμένο θίασο τοϋ' κ. Οικονόμου φανερώνει ξάστερα 
τίς πολιτικές άλυσίδες.
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ελληνικά τώρα γραμμένο, έτσι, άπό τον ίδιο, παρου
σιάζει στήν φιλολογία μας μιά ώραιότεχνη μορφή» 
ύψηλονόητης αισθητικής, πού γιομίζει ενάν Ικλεχτό 
χώρο της βιβλιοθήκης των νεοελληνικών μας έργων, 
άδειον «ως τώρα.

Κέρκυρα  ΣΙΙΗΛΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  Ξ Ε Γ Υ Μ Ν Ω Μ Α Τ Α '^
Ρ

Π α ρ η γ ο ρ ιέ ς  κ  ’ έ λ ι ι ί δ ε ς .

Ξεγυμνώθηκε λοιπόν ή χώρα, τηνε σάρωσε ή 
φουρτούνα, την πλάκωσε ή άντάρα, κι ώς τόσο π α 
σπατεύοντας μίσα στη φρίκη καί θρηνώντας γιά την 
δλότελη την καταστροφή, ανταμώνεις άξαφνα φως 
καί παρηγοριά, σταματάς άξαφνα καί βλέπεις πό»ς 
ή καταστροφή δέν είναι άλότελη, πώς δέν μπορεί 
νά είναι όλότελη. Πείθεσαι πώς ή ίερή ή φωτιά, όσο 
κι άν έπνιξε τή φλόγα της δ εγωισμός, ή νοητική 
ή άκαμωσιά κ’ ή ηθική ή τύφλα, μνήσκει όμως 
«κρυμμένη στη στάχτην, και κάπου κάπου ή ίδια 
ή φουρτούνα πού τήν άπόσβησε, αυτή πάλε τή βοη
θάει νά ξανακορώσγι.

Πρώτο καί περίλαμπρο παράδειγμα ήρωϊσμ.οΰ 
υ.έσα στή νέκρα εκείνη, κι όμπρός στο κατώφλι τοϋ 
Μοχαμέτη, στέκει δ Λουκάς δ Νοταράς. Μεγάλος 
καί στή σοφία καί στην πολιτική, μεγαλήτερο; ό
μως άπό τούς άσοφους σοφούς κι άπό τούς απολίτι
στους πολιτικούς πού μάς ντρόπιασαν, καθώς είδα
με, καί μ-εγαλήτερος μόνο καί μόνο επειδή έδειξε 
χαραχτήρα. Είναι άραγε; ανάγκη νά δηγηθοϋμε κ’ 
εδώ τή θλιβερή καί συνάμα τήν ήρωϊκή ιστορία του, 
καθώς καί τοϋ γιου του ; "Ισως όχι, υστερ’ άπό τή 
δάφνη πού καταθέσαμε στή μνήμη του άλλοτες (1). 
Γιά τον ίδιο λόγο μήτε τή μεγαλόψυχη τήν Ε λέ
νη τήν Καντακουζινή, τήν πρώτη ήρωΐδα τής σκλά
βας Ρωμιοσύνης, δέ θά ραψφδήσουμ.ε πάλι εδώ (2). 
Τοϋ Γραίτζα όμως τοϋ Παλαιολόγου, πού δεν ετυ- 
χε αφορμή νά τον άναφέρουμε άλλοτες, τοϋ πρέπει 
ξέχωρο εδώ στεφάνι, καί πιο ταιριαστό, πιο άμά

(*) Κοίταξε άριθ. 281 και 282.
1} Κοίτ. «Ν ουμϊ», 5 ’ Ιουνίου 1903 .
2) Κοίτ. «Νουμα». 3 Αύγουστου 1903 .

ραντο στεφάνι δεν μπορούμε νά του βρούμε άπό κεί
νο πού τουπλεξε δ ίδιος δ Μοχαμέτης, δ μεγάλος 
αύτός γνωριστής μας, όσο καί Καταχτητής, όταν 
είπε, υστερ’ άπό τήν ήρωϊκή αντίσταση του Σαλ- 
μενικοΟ (1461), «Νά δ μόνος αν&ρωπος πού βρήκα 
μέσα σ’ όλον τδ Μόριά». Έ να; μες στίς χιλιάδες, 
κι όμ,ως Ισωνε δ ένας αύτός, κι ας τόν είπανε μ ι- 
γάδα, Ισωνε νά μάς δειξη τ ί λογής ευγενικές ρανί- 

1 δες κρύβουνταν άκόμα μέσα στο εθνικό τό αίμα.
\ Δεν μπορούσε καί β-βχια νά τά χάση δλότελα 
: τά σπάνια καί πολύτιμα αύτά ηρωικά άπομεινάρικ 

τό έθνος, όσο κι αν πολεμήσανε νά τοϋ τά ξεπαστοε'- 
ψουνε, όχι οί τύραννοί του, άφού πρώτος ό Μοχαμέ
της τάναγνώριζε καί τά τιμούσε1 μόνε τά ίδια τά 
παιδιά του. Τά παραδείγματα πού άναφέραμε παρα
πάνω δευτερωθήκανε καί ξαναδευτερωθήκανε στήν 
κατοπινή τήν ιστορία μας, καθώς ξέρουμε. Βρεθή
κανε άνθρώποι μέ νερούς χαραχτήρες καί μάς έδει
ξαν τό τ ί έκρυβε μ.έσα της ή φυλή. Μάς δίνει καί 
παρηγοριά αύτό τό φαινόμενο, μάς δίνει κ ’ ελπίδα. 
Ελπίδα πώς θά ξαναμπορέση ίσως τό έθνος νά βγά- 
λγ παρόμοια προσόντα όχι άπό μ.ερικούς διαλεχτούς 
παρ’ α π ’ όλα του τά μίλη. "Ο/ι από ήρώους, παρ’ 
άπό πολίτες. Κι όχι μονάχα άπλούς δμηρικούς ή- 
ρωϊσμ.ούς, — αυτοί καταντούνε καί κάπως μονότονοι, 
— παρά όλη τήν «αρετή» πού ήξεραν οί Πλήθωνες 
κ ’ οί Άργυρόπουλοι τόσο όμορφα νά διδάσκουνε κα!_ 
τόσο ελεεινά νά εφαρμόζουνε.

Νά, δ Λουκά; δ Νοταράς, πού καί τήν έννοιω- 
σε, καί τή δίδαξε, καί τήν έφάρμωσε τήν βαρετή» 
αύτή πού τή λατρεύουμε καί τήν τρέμουμε σαν ά 
φταστη θεά , αντί; νά τήν αγκαλιάζουμε καί νά τή 
φιλούμε σά γήϊνή μας συντρόφισσα. Νά πού δ νέος 
δ πολιτισμός τήν παραδέ/τηκε, άς είναι καί μέ 
διαφορετικό όνομα, ώστε άμα είναι ζήτηακ γιά κοι- 
νο καλό, νοιιοθει κάτι πιό ανώτερο άπό τόν εύκολο 
πατριωτισμό τώ σημερνών Ελλήνων, νοιώθει πά»ς ή 
έθνικη ή τιμή  στέκεται αψηλότερα άπό κάθε άλλο 
συφέρο. Καί δέν είναι ανάγκη μήτε άπο τού με
σαιωνικού ίπποτισμού τό χωνευτήρι νά περάσουμε 
γιά νά τή νοιώσουμε κ ’ εμείς αύτή τήν άρχή, άφοϋ 
Κράτος πού δέ γνώρισε τέτοιο χαραχτήρα, κι ώς 
τά χτές μισοπολίτιστο ή Γιαπωνία, τήν παραδέ
χτηκε καί τήν έφάρμωσε μέ θέληση καί μέ δύναμη 
σιδερένια, καί μέ δίχως προγονική ( ι ) ή συγγενική 
ή καί ξένη βοήθεια.

1) Τούς προγόνους τούς λάτρευαν καί τούς λατρεύουν 
άκόμα οΕ Γιαπονέζοι, ο/ι όμως σά δασκάλους Γραμματικής, 
ή γιά νά τούς καφκιοννται στους ξένους, παρά σά θ ε ο ίς  πού 
τούς δοηγοΰνε στά ήρωικά τους έργα.

μοίρας είναι Προμηθεακός, καί θά ήμποροϋσε νά ε ί
ναι ίδια καί ή θυσία της, γιατί τέτοια φαίνεται ή 
θέλησή της.

Σ ’ όλο τον κύκλο του δράματος δέν άπαντώ άλ
λη μ.ορφή πού νά υψώνεται πλάι της. Ό  πόνος, δ 
υπεράνθρωπος πόνος τής γυναίκας τούτης δέ θά ήμ 
ποροϋσε νά πλασθεϊ σέ άλλη μορφή άπό κείνη πού δ 
ποιητής έπλασε. Γ ιατί ή τέχνη του είναι ή ζωή της 
μέ τήν πνοή πού του χάρισεν ή ψυχή της. Είναι τό 
πνεύμα της: τό βελούδινο κουτάκι μέ τή χρυσή καρ
φίτσα πού ώσάν στερνή παραγγελιά καί κληρονομιά 
τοϋ άφισε,καί δ ποιητής έκλεισε στάβάθη τής ψυχής 
του γιά νά μάς τό ξεχύσει σ ’ έ'να απαράβλητο έργο.

Δέν ήξέρω γ ια τί τό έργο τού κ. Χρηστομάνου !  
χει γιά μένα μιά συγγενική σχέση μέ τό Ευαγγελι
κό κείνο άριστούργημα τού μεγαλόπονου Osc&I* 
W ild  τό De P ro fu n d is . Μόλο πού διάφορες είναι 
οί αφορμές καί οί μορφές τους, βρίσκω πό>ς τό αλη
θινό στοιχείο τής θλίψης καί τής καλωσύνης τά δια . 
κρίνει. Στδ βιβλίο τής Ρήγισσας ή θλίψη μίλει μέ 
τά στοιχεία, μέ τήν άγνωστη αγωνία πού μάς πε
ριζώνει, καί είναι έ’να γιγάντιο μοιρολόϊ μιάς άνήσυ 
χης ψυχής, πού περσότερο κλαίει γιά τά άγνωστα, 
τ ’ αγέννητα καλά. Στό βιβλίο τού μάρτυρα ή θλί
ψη κορυφώνεται σέ βιβλική κουβέντα, καί θυμίζει λό
γο σταυρωμένου καί νόημα υπεράνθρωπου.

Μέ τήν ελληνική γλώσσα τό έργο τοϋ Κ. Χρη
στομάνου παίρνει ψηλότερη, ώραιότερη άκόμη μορ
φή. Ό ταν μάλιστα θυμίζομαι ότι κείνη έλάτρευε 
τήν Ελληνική γλώσσα, κ ’ έ'λεγε ότι οί σκέψες της 
καί τά αισθήματα της τότε μόνο τής φαίνεται πιος 
ζοϋν καί υπάρχουν, όταν εκφράζεται Ελληνικά, π ι
στεύω πώς ή λατρεία της αυτή στήν Ελληνική 
γλώσσα μετουσιώθηκε στήν ώραιότατη γλώσσα πού 
έγραψε τά λόγια της καί τό βιβλίο της δ ποιητής 
της, πού μέ τέτοια μουσική καί τέτοιο αίσθημα τή 
γράφει, ώστε νά νομίζει κανείς ότι ένα τέτοιο έργο 
Ελληνικά έμιλή&η κ ’ Ελληνικά πρωτογράφη. Καί 
όπως ό λατρεμένος μου ποιητής τού « De P ro fu n -  
dlS» είπε πώς δέ ήμποροϋσε νά φαντασθει τό Χρι
στό νά μιλούσε άλλη γλώσσα παρά τήν Ελληνική, 
έτσι θέλω νά φαντάζομαι κ’ εγώ τή βασίλισσα τής 
θλίψης πώς μιλούσε Ελληνικά — καί τέτοια 'Ελλη
νικά. Μέσα στήν ’Ελληνική γλώσσα δ ποιητής φαί
νεται πώς κράτησε βαθύτερα, άρμονικώτερα τή μου
σική θύμηση τής ύπαρξής της.

Καί πιστεύω πώς τό έργο τοϋ κ. Χρηστομάνου

Τίς όποιες χτυπάει, ό συγγράφει»; μέ καλλιτε
χνική δύναμη ισχυρά.

(Έδώ γίνεται κάπια άνάλυση τοϋ έργου).

Αύτή είνε σχεδόν ή υπόθεσις. ΙΙλήρη άνάλυσιν 
βέβαια έδώ δέν μπορούμε νά δώσουμε.

Εκείνο ποϋ μπορούμε νά ποΰμε είναι πώς μέ 
το παίξιμο τοϋ Ιργου αύτοϋ, τό Ρωμαίϊκο θέατρο άρ
χισε νά μπαίνη στό δρόμο του. Στό δρόμο τόν όποιον 
άπό καιρό πολεμάνε ν’ ανοίξουν οί δημοτικιστές.

Καί είναι πολύ παρήγορο, πώς τά μάτια τοϋ κό
σμου σταματούν με ιδιαίτερη προσοχή στά όνόματα 
Καμπύσης, Ιίαλαμάς, Ταγκόπουλος, τά όποια άνα- 
γράφονται στό δραματολόγιο τοϋ θεάτρου τοϋ κ. 
Οικονόμου.

Ά ν  μάς ζήση τέτοιο θέατρο, θά δοϋμε πολλά 
καλά.

Χ Α Ρ Η Σ  ΦΩΤΕΙΝΟΣ

«ΕΜΠΡΟΣ» 1 Τοϋ Ι’εννάρη 08, σελ.2. στήλ.4 
(στό άρθρο «θεατρική έπιθεώρηαις τοϋ 1907).»

... Άπαρατήρητον σχεδόν διήλθε τό δράμα τοϋ 
κ. Ταγκοπούλου «ή Αλυσίδες*. Καί τοϋτο διότι έλέ-

χθη 8τι τό Ιργον ήτο μαλλιαρόν καί όλίγοι τό είδαν. 
Έ  άλήθεια !ν  τούτοις είνε ότι «ή Αλυσίδες» είνε 
γραμμένον εις γλώσσαν ζωντανήν. "Αν άφαιρέση τις, 
πέντ’ έ’ξ (10) λέξεις ποϋ κτυποϋν πολύ άσχημα εις 
τ’αύτιά,δέν θά διέπραττεν Αμάρτημα άν συνεβούλευε 
μερικούς τοϋ θεάτρου, νά έλάμβανον ύπ’ δψει τήν 
γλώσσαν τών «Αλυσίδων».

Ν I. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ  (1~)
Εφημερίδα «ΠΡΟΟΔΟΣ» (Έ ν Λιμένι Βαθέος 

Σάμου τή 9 Ιανουάριου 1908 σε λ. 8, στήλ. 2 καί 3 γ
....Μά ή τέχνη τών ηθοποιών περισσότερον φάνη-

16) 01 τρομερ'ες αύτες λέζες) καδ ώ ς μου παρατηρήσανε 
και δυο τρεις ιο ί  δεάτρον, ε ίνα ι τό ζ α ρ ζ α β α τ ι κ ό ,  τό κ ε ν -  
TpttfTÚpt η'  ¡ν α  δυό α/.λα τής ίδ ιας σειράς, Τώρα, γιατί 
α ν τ ίς  ο ί λέζες είνα ι μ α λ λ ι α ρ έ ς  ( μ α λ λ ι α ρ ό ,  δηλ. σαχλό 
καί ανόητο, ε ίνα ι μονάχα τό έπί&ετο <ιμαΧΧιαρός)Ί)χι δχι Ρ ω -  
μ α ίϊκ ες , εγώ δεν τό ξέρω , κ ' ελπ ίζω  να μην τά ζ ιω δώ  ναν 
τό μ άδω  ποτές μου,

11) Ό  Η .  Λόσκαρης δεν ε ίνα ι δημοτικιστής" κάδε άλλο. 
Τό εναντίο, πολέμησε καί πολεμάει λυσσασμένα τους δημοτι- 
κιατάδες. Ε ίνα ι όμως, φα ίνετα ι, αντρας τίμιος κα ί γ ι’ αύτό 
δε φοβάται να μολογήσει τήν αλήδεια. Τίς α Α λυσ ίδ ες» δεν 
τις βρ ίζει μαλλιαρές, στή γλώσσα, ενώ  6 κ . Ξενόπουλος που 
κοκορεύτηκε άλλοτε για δημοτικιστής και πονγραψε  καί σει
ρά αρδρα ατό «Ν ονμα», είδατε πόσες φορές τό φώ ναζε πώ ς  
είνα ι μαλλιαρή ή γλώσσα τους.

κε στις «Άλυσαίδες» τό εύμορφο καί πρωτότυπο Ε λ 
ληνικό δράμα τοϋ Ταγκοπούλου. Τό έργο άφτό ποϋ 
είχαμε τό ευτύχημα νωρίς νωρίς ν’ άκούσωμε μα; 
ένθουσίασε μέ το παραπάνω γιατί περιέχει τ ί; μεγά
λες πληγές ποϋ βασανίζουν τή ρωμιοσύνη. Τό εργο 
τοϋ κ. Ταγκοπούλου δέν είνε άπό τά ιδεολογικά ε
κείνα ριομάντσα τοϋ περασμένου καιροϋ μά είνε κάτι 
άνώτερο καί πιό αψηλό, είνε ένα μεγάλο έργο ρεα- 

"λιστικό κοινωνικό καί ξετυλίγει Ιμπρό; μας ό'λα εκεί
να τά ψεγάδια ποϋ δέν άφήνουν τό έθνος μας νά 
τραβήςη τό δρόμο τής προκοπής, καθώς στον πρόλο
γό του λέγει έ ϊοιος ό συγγραφέας. Τό εργο δέ θέ
λει μονάχα νά μάς παρουσιάση τά πολιτικά μας χά
λια μά κάτι άλλο πιό μεγάλο, πιό γενικό, τόν αγώ
να δηλ. ποϋ κάνε: σήμερον ή 'Ελληνική ψυχή, 
λαχταρώντας τήν αλήθεια, μά μένοντας άλυσσοδε- 
μένη στήν πρόληψη. Ναι, ή πρόληψη είνε ποϋ κεί
νη καθεμέρα χαντακώνει τό έθνος μας1 ή πρόληψη 
είνε κείνη ποϋ καταστρέφει κάθε έβγενική ιδέα κι’ 
άπό τό ύψος ποϋ στέκεται τίς συνεπαίρνει καί τίς ρί
χνει στό βούρκο,—στήν άφάνεια. Ό  σημερινός 'Έλ
λη ν δέν έφθασε άκόμα στό ύψος τή ; κοινωνικής έ- 
κείνης ανάπτυξής γιά νά πετάξη Από πάνω του τό 
φοβερό άφτό ζυγό ποϋ σφιχτά τόν κρατεί Αλυσσοδε_
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§ 6
Ή "Ενωϋη και τα ΙΙρονόμια.

Ά  σΰφερνε στο Έθνος ένωση θρήσκε«τική [λ* 
τούς δυτικούς, τ, ένωση σκΣαβική μέ τούς Τούρκους» 
είναι πρόβλημα άπά τά δυσκολώτερα τν5ς ΡωμαίΓ 
κης ιστορίας. Ή  φυσικώτερη απάντηση βέβαια εϊ· 
ναι πώς ή δεύτερη ή ένωση σύφερνε πιώτερο, άφοϋ 
με τον καιρό μπορούσε αυτή νά την ξεκάμη τό έ 
θνος. Νά ώς τόσο πού κοντεύουνε πέντε αιώνες, κι 
ακόμα δεν την ξετίναξε όλότελα από πάνω του. Τί 
έχασε & τόπος μέσα στους πέντε αυτούς αιώνες, με 
χαρτί καί μέ καντήλι δεν είναι δυνατό νά λογαρια- 
στη. Μά πάλε μήτε μπορεί ή φαντασία νά χαράξη 
τό δρόμο πού θά παίρναμε άνίσως καί ρίχταμε τό 
είναι μας μέσα στη σκούφια του Πάπα. Ή  λογική 
μάς παρακινεί νά πιστέψουμε πως θά είχαμε σήμερα 
την τύχη καί τή θέση τής τωρινής ’Ιταλίας. Τά 
παραδείγματα ομως των οσοι δικοί μας καθολικε'- 
ψανε δε μάς υποστηρίζουνε τέτοιο συμπέρασμα, έ- 
πειδή όσα κι άν μπορεί νκχουνε αυτοί ιδιαίτερα προ
τερήματα, έθνική όμως άτομικότη καί δύναμη πολ
λή δε φαίνεται νά τούς έμεινε,

Μ’ όλη μας τήν προσοχή να μην παρασ-ιρθοΰμε 
άπό τήν πρόληψη, νομίζουμε πώς γιά καλό μας ά- 
πότυχε εκείνη ή ένωση. “Αλλο πράμα, &ν οί Ε κ
κλησιαστικοί μας στοχαζόντανε νά ξελαφρώσουνε 
τήν ’Ορθοδοξία άπό καλογερικά μαζώματα μερικών 
αιώνων, και νά τήν ξαναθέσουνε στην απλή και γε 
ρή βάση τής ευαγγελικής εποχής, όπως του κάκου 
γύρεψε ό "Ισαυρος νά κάμν) άλλοτες, του κάκου α 
γωνίστηκε κι ό Κύριλλος ό Αούκαρις νά καταφέρω 
άργότερα. Μιά τέτοια πολιτική μπορούσε νά μάς 
■δώσνι περσότερη πνεματική ζωή, μπορούσε καί νά 
μάς φέρη συμμάχους άπό βορεινότερα μέρη. Συμμά 
χους είπαμε, όχι βοηθούς τής ελεημοσύνης· καί συμ
μάχους πού δε θάχανε συφέρο νανακατευτοΰνε στά 
εθνικά μας. “Αν' όμως είταν τό έ'ύνας έτοιμ-ο γιά 
τέτοια φωτισμένα μέτρα, θάταν έτοιμο καί νά πο
λεμήσει μονάχο του τούς εχτρούς του. "Ωστε άνωφέ- 
λευτη κι αύτή ή συζήτηση (1).

Πρέπει νά πάρουμε λοιπόν *τά πράματα κατα

1)  ΈμεΓς μήτε σήμερα οέν τη  νοιιώίουμε τήν ανάγκη 
νά γίνγι χτήμα του λαοΰ τό Βαγγέλιο, αφοΰ οέν εΐνα ι πέν
τε χρόνια πού χάλασε ό κόσμος στην Ά ΐή ν α ,  στην πιο α -  
ΰρηοχη  δηλαδή χώρα τής Ρωμιοσύνης, έςαιτίας ένα απλο
ποιημένο κ ’ εΰκολόνοιιοστο Βαγγέλιο.

πώς ήρθανε, άφού μάλιστα τό ένωτικό ζήτημα κα
θαυτό άνήκει στά πρίν τήν Ά λω ση , κ ’ εμείς ξετά- 
ζουμε τά κατόπι της.

Είταν παλιό, καί κατά τή γνώμη μας τελειω- 
μένο τό ζήτημα, κι όμως άνησυχούσε άκόμα ό Μο- 
χαμέτης. Δέν τον αδικούμε, μιά κ’ έβλεπε τούς 
χριστιανούς νά τουρκέβουνε μένοντας ή νά φραγκέ- 
βουνε φεύγοντας. Μπορούσε όμως νά τό ψυχολαγήση 
αυτό καλλίτερα. Μπορούσε νά παρατηρήση πώς τό 
τούρκεμα καί τό φράγκεμα τών άλλαξοπίστηδων 
καί τώ φευγαλάδων ήρθανε μονάχα τους, πώς δε 
μπορούσανε νά τά πολεμήσουν αύτά, επειδή δεν έ- 
μνησκε στό χαραχτήρα τους άντοχή. Νά παραδε
χτή όμως καί νά συστήση άξαφνα τό έθνος νέα 
θρησκεία επίσημη, αυτό χρειαζότανε ηθική δύναμη 
κ ’ ενέργεια πού ό λαός τότες δέν τήν κατείχε. Δέν 
τά στοχάστηκε αύτά δ Μοχαμέτης, καί φοβήθηκε.

"Εστειλε, καί μέ πολύν κόπο ξετρύπωσε τό Σχο- 
λάριο, γνωρισμένο άπο τή γερή του αντίσταση στούς 
Δυτικούς άλλοτες, τώρα όμως σκλάβο σέ μεγάλου 
Τούρκου μέγαρο, κάπου κοντά στήν ’Αδριανούπολη. 
Τον έφερε στά Βυζαντινά τά παλάτια , καί μόνο 
πού δέν τόν κήρυξε Βασιλέα. ΙΙιό τραγική σ τ ’ αλή
θεια χειροτονία δέ μετάγινε, μήτε πιό ταπεινωτική.

Δέν ξέρω τ ί λογής εντύπωση τούς ε’ρχεται όσοι δια
βάζουν τις πανηγυρικές περιγραφές τής πατριαρχι
κής εκείνης εκλογής, τήν τιμή πού τουκαμε του 
Γεννάδιον δ Καταχτητής, όταν κατέβηκε ώς τά 
πρόθυρα τού παλατιού νά τον προβοδώση, τό χρυσό 
τό δεκανίκι μέ τά περλάντια καί μέ τά μαργαριτά
ρια πού τού χάρισε γιά σημάδι τής εξουσίας τοΰ 
πρώτου σκλάβου Πατριάρχη, τάλογα καί τ ί; σέλλες 
πού τοΰδωσε νά καβαλλικέψη καί νά πάη στό Ναό 
τών ’Αγίων ’Αποστόλων, (ή καθαυτό ή Μητρόπολη, 
ή Ά γ ιά  Σόφιά, είτκνε βέβαια τουρκεμένη),· τέλος 
τό περίφημο τό πρώτο Βεράτι μέ τά Π ρονόμια , πού 
τού γράφηκε γιά νά γίνη κι αύτά άγραφο κι άναπό- 
δειχτο, άφού δέ σώζεται. ’Εμένα μοϋρχουνται πάν
τα δάκρια σάν τά συλλογιέμαι αύτά. "Ετσι, σά νά 
μάς έπαιρνε γιά ζαβού; δ Μοχαμέτης, καί μάς κα- 
λόπιανε μέ ψευτοπορφύρες, καθώς κάνουνε, θαρρώ, 
στά Φρενοκομεία τούς τέτοιους, μέ σκοπό όμως φι
λανθρωπικό, γιά νά τού; γιατρέψουνε, κι όχι γιά 
ν£ τούς ξεκουτιάνουνε καί νά τούς γελάσουνε άργό
τερα, καθώς εμάς οί διάδοχοι τού Μοχαμέτη.

' ’Ακολουθεί) 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΛΛΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΟΥΣ ΣΚ ΛΒ Β ίϊΡΗ Ο ΥΣ ρ ΐ  ΣΤΟ ΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
'Ελληνικά χώμα τα είνε κείνα πού χιλιάδες χρό - 

νια τώρα τά κατοικούν καί τά δουλεύουν Έλληνες, 
εκείνα πού μέσα τους είνε θαμένα τά κόκκαλα άπό 
χιλιάδες 'Ελληνικές γενεές.

Ή  έλεύθερη Ελλάδα μέ; τά νησιά της καί τήν 
Κρήτη, ή ’Ήπειρο, ή Μακεδονία, ή Θράκη, ένα μέ
ρος τής Μικρασίας καί όλα τά νησιά τού Μαρμαρά 
καί τής “Ασπρης Θάλασσα; είνε ελληνικά χώματα.

Τά ελληνικά τά χώματα τά ορίζουν άλλα οί 
Έλληνες καί άλλα οί Τούρκοι,

Οί Έλληνες δρίζουν τά λιγώτερα, δηλαδή τήν 
Ελλάδα καί τήν Κρήτη. Καί οί Τούρκοι ολα τ ’ άλ-

*) Σ η μ , τι.Ο «Νοχιμδ». 'Ένα μικρό φυλλάδιο κυκλο- 
φόρηοε τήν πέραομένη^βδομάοα μ ί τον τ ίτλο  αύτό. Τό φυλ
λάδιο αυτό τό ξανατυπώνουμε άλχκαιρο, επειδή θαρρούμε, 
πώς πρέπει νά μελετηθεί ά « ’ όλους τούς .’Ρωμιούς.

λα. Μόνο ή Σάμο είνε μισοχιεξάρτητη. Την Κύπρο 
τήν δρίζουν, μαζύ μέ τόν Τούρκο οί “Αγγλοι.

Γύρω τριγύρω στά ελληνικά τά  χώματα ζούνε 
λογής άλλα ε"θνη.

Καθώς βλέπετε καί στό χάρτη, (**) στά βορει
νά κατοικούν οί ’Αρβανίτες, οί Σεοβοι καί οί Μαυ- 
ροβουνιώτες, οί Βούλγαροι καί οί ’Ρουμάνοι. Πάνω 
άπό τή Μικρασΐα, στά βορεινά, κατοικούν οί Ρώσ- 
σοι, έπειτα χαμηλότερα οί 'Αρμεναίοι, οί Πέρσε; 
καί κάτω κάτω οί Άραβες.

Κοντά στά ελληνικά τά χώματα πέρα άπό τήν 
Κέρκυρα, κατοικούν οί ’ Ι τ α λ ο ί ,  στή δική τους τή 
χερσόνησο.

Λοιπόν πολλοί λαοί βρίσκονται γύρω μας. Κ ’ 
επειδή ξέρουν πώς ή Τουρκία γρήγορα θά άποτρα-

**) Τό φυλλάδιο συντροφεύεται κ ι άπό ενο χάρτη γ ε ω 
γραφικό.

μένο, δέν έχει ακόμα τή δύναμη όσο κΓ άν βλέπει 
φανερή καί καθαρή τήν άλήΙίεια νά τήν άγκαλια- 
στή καί μ’ αύτήν θωρακωμένος νά κατεβή στον α
γώνα τή ; ζωής. Ή  άλήθεια στέκεται πολύ υψηλά 
καί γιά:νά τήν άσπαστη ό άνθρωπος,ή κοινωνία,πρέ
πει πρώτα νά πνίξη κάθε άλλο αίσθημα—τήν πρόλη
ψη,τδ ψεφτοφιλότιμο, τόν εγωισμό,—καί νάγκαλιάση 
τήν άφιλοκέρδια.'Η αλήθεια θά μένη πάντα άvώτεpγj 
άπό τό πάθος,τήν ψεφτιά καί τήν κακία καί τήν ϊχτρα 
ή τή ζούλια κι’ όταν άφτή οιδαχτή. μ’ αύτή άνα- 
τραφή ένας λαός δέν μπορεί παρά νάτήν άγαπηση. 
“Ετσι τό δράμα τσύ κ. Ταγκόπουλου ανοίγει τό δρό
μο στήν έθνική ψυχή καί τήν όοη,'ά σέ καινούριου; 
κόσμους. Γιά τό δράμα άφτό είχε προφτάση ή πρό
ληψη νά τό κακοσυστήση ώς μαλλιαρό τάχα έργο. 
"Ομως άπάνω στή σκηνή στάθηκε μεγαλόπρεπα, για
τί είναι αξίας έργο καί ένώ τό χειροκροτούσανε δλοι 
οί θεαταί μέ ενθουσιασμό, ρωτούσαν αναμεταξύ τους: 
μά άφτή είναι ή μαλλιαρή ; Τό ρώτημα άφτό αποτε
λεί τήν μελλούμενη νίκη γιά τή γλώσσα καί γιά 
τήν άλήθεια, καθώς τό στοχάστηκε κΓ ό συγγρα
φέας κ. Ταγκόπουλος.

Τό θέμα πού διάλεξε ί  συγγραφέας γιά νά μάς 
παραστήση τις άτέλειες τής φυλής μας είνε ή πολι

τική καί πέτυχε μέ τό παραπάνω του γιατί τό αίμα 
τοΰ ρωμιού είνε ζυμωμένο μέ τήν πολιτική καί μόνο 
στον καθρέφτη τής πολιτικής ξεχωρίζει περισσότερο 
ό χαρακτήρας τοΰ ρωμιού. Κατά τά λόγια τοΰ συγ
γραφέα ή πολιτική κατάντησε ή «λυδία λίθος» πού 
δοκιμάζεται ό χαρακτήρας τοΰ ρωμιοϋ.

Οί ήθοποιοί στό έργο άφτό παίξανε πιότερο άπό 
κάθε άλλη φορά μέ θαμαστή τέχνη τό μέρος τους. 
Έ  Δις Βάοβα ώς’Αστροΰλα μάς έδειξε πώς γρήγορα 
θά γείνη πρώτης γραμμής αρτίστα. Παρέστησε ολο
ζώντανα καί μέ περίσσια λεφτότητα καί χάρη τόν 
τύπο τής σπάνιας ρωμιοπούλας πού άνατράφηκε μέ 
κάπιο ιίανικό, εννιωσε τήν αλήθεια κΓ ατρόμητη έρ
χεται, καταπατώντας τήν πρόληψη ,νά στήση τό θρό
νο της. Ό μπάτσος πού δίνε: στό τέλος στή Ρωξάνη 
είνε 6 μελλούμενος θρίαμβος τής αλήθειας, ό ξελεφ- 
τερωμός τής Ελληνικής ψυχής άπό τήν πρόληψη· 
είνε καθώς μ’ ένα λόγο λέει ό συγγραφέας: τό σπά
σιμο τών άλυσσίδων.

'Ο Στρωτός ποΰ μέ πολλή φυσικότητα τόν ζων- 
τάνεψεν ό κ. Έπιτροπάκης είνε ό μορφωμένος Ρω
μιός τοΰ οποίου ή ψυχή πετά σέ στρώματα πολύ πιό 
άψηλά καί έχει μεγάλα ιδανικά μά πού δέν άργεΐ 
κΓ άφτός ν’ άπαρνηστή τές άρχές του καί νά πάρη

τόν κατήφορο άμα τοΰ οοθή ή ανάλογη περίσταση, 
ή συναλλαγή, τό ρουσφέτ: τόνε πνίγουνε καί τόν 
αναγκάζουν άθελά του ίσως ν’ άκολουθήση τή ρου
τίνα. ΙΙροσπαθεϊ ό καϋμένος στήν άρχή ν’ άποφύ- 
γη άπορρίχνοντας τήν άτιμη αξίωση τής Κα Στρα- 
τίδαινας μά δέν μπορεί ν’ άνθέξη δταν άλλη πιό 
μεγάλη δύναμις έμφανιστή στή στράτα τής ζωής 
του.ΙΙολύ καλά υποκρίθηκε τό μέρος του καί κατώρ- 
θωνε σύμφωνα πάντα μέ τήν περίσταση νά διευθύνη ·
τές χειρονομίες του καί προπάντων τή λαλιά του.

Μά κΓ ο κ. Δημητρακόπουλος δέν έπαιξε άδέ- 
ξα ώς Στρατίδης, τό ένάντιο μάλιστα έδειξε μιά χα
ριτωμένη αφέλεια καί παρουσίασε ολοζώντανα τόν 
τίμιο καί συμμαζωμένο νοικοκύρη, τόν όλιγαρκή ά- 
θρωπο πού δέ μπορεί νά τόν χαλάση ή κακή έπί- 
δρασις τής γυναίκας του.

Ή  Κα Κουρή ώς Ρωξάνη ήταν πολύ πολύ στό 
ρόλο της. Μέ μεγάλη.έπιτηδειότητα παράστησε τήν 
έλαφρή γυναίκα πού δέν τρέφει μέσα της κανένα ιδα
νικό, τίποτες άψηλό, μόν’ έμαθε νά σέρνη άπ’ τή 
μύτη τόν άντρα της σύμφωνα πάντα μέ τό κέφι της 
καί μέ τις έρωτοτροπίες της. Έ  Ρωξάνη παρουσία
ζε τό ένσάρκωμα τής σιχαμερής πρόληψης,ποΰ αλυ
σοδένει κάθε ψηλή καί έδγενική ίδέα.
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βηχτή άπό τήν Ευρώπη, ολοι χυτοί οί γειτονικοί 
¡¿ας λαοί κυττάζουν ποιος νά πρωταρπάξει τούς τό
πους, πού, φεύγοντας, θ’ άφήσουν οί Τούρκοι. Καί 
οί τόποι αύτοί εΐνε ή "Ηπειρο, ή Μακεδονία, ή Θρά
κη, ή ’Αλβανία καί ή Παλιά Σερβία. ’Από τούς 
τόπους αυτούς οί τρεις πρώτοι, καθώς τό είπαμε, 
είνε ελληνικοί. Πολλοί από τούς γειτόνους μας λοι
πόν έχουνε βάλει στο ¡/.άτι κ ’ ελληνικά χώματα.

Οί πιό χειρότεροί ¡/.ας εχθροί, δηλαδή οί πιό ε
πικίνδυνοι, εινε οί Σλάβοι. Καί Σλάβοι είνε οί 
’Ρώσσοι, Σέρβοι, Μαυροβουνιώτες, Βουργάροι καί 
άλλοι που κατοικούν μέσ’ την Αυστρία. Αΰτοί ολοι 
πασκίζουν νά μάς τυλίξουν άπό παντοΰ, νά μάς 
ρημάζουν καί νά μάς πνίξουν. Οί Ρώσσοι, που έχουν 
καί τό μεγαλήτερο σλαβικό κράτος,μάς έχουνε στή
σει φανερό πόλεμο. Μά καί οί Αυστριακοί μάς κα
τατρέχουν, πιό κρυφά καί πιό επιτήδεια. Καί οί δύο 
τους βάζουν τούς μικρότερους σλαβικού; λαούς — 
πότε τον ένα, πότε τόν άλλο ί δηλαδή Σέρβου; καί 
Βουλγάρου;)—νά μά; χτυπούν, νά μάς βασανίζουν, 
νά μά; αδυνατίζουν για ν ’ αρπάξουν εΰκολώτερα, 
μόλις παρουσιαστή περίστασ;, τά ελληνικά τά χώ 
ματα. Οί Αυστριακοί βάζουν καί άλλους (τούς ’Αλ
βανούς τούς Εβραίους τούς Φραγκολεβαντίνους καί 
τούς ’Ρουμάνους). Οί Ρώσσοι πάλι κατεβαίνουν κ ι’ 
άπό τήν Άσία γιά νά μάς περικυκλώσούν. ΣτονΆ- 
γιο Τάφο, στην ’Ιερουσαλήμ,έχουνε στρατόπεδο άπό 
καλογέρους καί προσκυνητάδες, καί δλο κ ι ’ άγο- 
:άζουν τόπους, χτίζουνε μοναστήρια καί προσκυνή
ματα. Καί άλλου, όπου καί νάβρουν άγοράζουν τό
πους καί χτίζουνε μοναστήρια, στό "Άγιον Όρος, 
κοντά στη Θεσσαλονίκη (Μακεδονία), στόν Ά γιο  
Στέφανο κοντά στην ΙΙόλη (Θράκη), στόν Τσεσμέ 
κοντά στη Σμύρνη (Μικρασία). Τι τά θέλουν τά 
τόσα μοναστήρια οί άγιοι τούτοι άνθρωποι, ό Θεός 
τό ξέρει. Μά πρέπει νά τό ξέρουμε καί μεϊς. Σκο
πός των 'Ρώσσων εΐνε νά πάρουν την Πόλη καί τά 
Στενά (Βόσπορο καί Δαρδανελλια), νά φτάσουν κ ι’ 
άπό τήν Ευρώπη κ ι’ άπό την Άσία ώς την Άσπρη 
Θάλασσα, καί να μήν άφήσουν τό Ελληνικό τό έ 
θνος νά μεγαλώση.

Στη Μακεδονία και στη (~)ράκη είνε βαλμένοι οί 
Βούλγαροι νά μάς σφάζουν καί νά μάς ^ημάζουν.

Τά ίδια κι’ ή Κα ΙΙανταζή· πέτυχε πολύ στό 
ρόλο της καί πολύ έιρχαρίστησε τό κοινό. Ή ταν ύ 
τύπος· τής κοινής καί συνετισμένης γυναίκας τής έ- 
ποχής μας. Βαλτωμένη ώς τό λαιμό μέσ’ τό βρώμι
κο τής αισχρής πολιτικής βούρκο δεν άφίνει τόν άν
τρα της. μόνο τόν αναγκάζει /ά ζητά ρουσφέτια 3- 
λως διόλου άπρεπα, μόνο καί μόνο γιά νά ικανοποίη
ση τό συμφέρο της, χωρίς καθόλου νά λογαριάζη άν 
ή πράςη άιρτή είνε μιά ατιμία, μιά κλοπή τού δη
μοσίου γιατί δέν έννιωσε ακόμα τί ε!ν’ άφτό τό δη
μόσιο, δεν κατάλαβε πώς ϊσο κι’ αν φαίνεται άψυ
χο εΐνε δμως σώμα πλασμένο μέ τήν σάρκα*ολονώ- 
νε μαζί των συμπολιτών μας, τό φαντάζεται σάν ενα 
μεγάλο καζάνι πιλάφι πού μπορεί ό κάθε φίλος πού 
άνήκει στό κόμμα ν’ απλών η τό χέρι του.) I

Ό κ. Ίακωβίδης ώς Γυαλιστός αν καί λίγο μόνο 
φάνηκε στη σκηνή ασύγκριτος πάντα είνε, φυσικώ- 
τατος. χαριτωμένος, αφελέστατος, σωστό μπριλάντι 
τής νέας ελληνικής σκηνής- ζωντάνεψε τέλεια τόν 
τύπο τοΰ πολιτικού τής ρουτίνας πού άν καί νέος κα
τεβαίνει στό πολιτικόν αγώνα, είνε βμως θωρακωμέ- 
νος με τήν πρόληψη καί μέ σύβολο τό ρουσφέτι. — 
'Ο κ. Δελαγιάννης ώς ’Αγλύκαντος πολύ όμορφα 
πέτυχε το ρόλο του καί καταπώς έγραφε ο«Νουμάς» 
μάς παρουσίασε στή σκηνή άπαράλλαχτο τό Σιμό- 
πουλο. Μπράβο τους.

κ .
(Στάλλο φύλλο τελιώνει)

Σκοτώνουν άνθρώπους, καιν άμπέλια, χωράφια, δέν
τρα, καταστρέφουν εκκλησίες καί σκολειά, κάνουνε 
στάχτη χωριά όλάκερκ. Τώρα, σ ’ αυτά τά μέρη γ ί 
νεται κ’ ενα άλλο κακό πού πρέπει κ ι’ αυτό νά τό 
ξέρουμε. Άπό τά μέρη τής Ευρωπαϊκής' Τουρκίας 
οί Τούρκοι σιγά σιγά φεύγουνε κατά τήν Ά σ ία ,γ ια 
τ ί νοιώθουν πώς σε λίγο δέ θά μείνει π ια ψωμί γ ι ’ 
αυτούς στήν Ευρώπη. Φεύγοντας, άφίνουν τά χωρά - 
φια καί τά τσιφλίκια τους, καί τά παίρνουν οί Σλά
βοι. ’Αλλά, άπό τά  ίδια μέρη καί δικοί μας φεύ
γουνε στήν ξενιτιά γιά νά μαζέψουν τούς θησαυρούς 
τού Κροίσου πού θά τούς βρούνε τάχα εκεί, σκορπι
σμένους στούς δρόμους. Τή θέση λοιπόν των δικών 
μας πάλε οί Σλάβοι τήν παίρνουν, γιά οί Έβραΐοΐ} 
γ ιατί καί τούτοι άγοράζουνε μεγάλα τσιφλίκια καί 
φέρνουν Σλάβους χωριάτες νά τούς τά οργώσουν. Τό 
κατάλαβε ή σλαβική προπαγάντα καί σάν καλό τής 
φάνηκε νά κατεβαίνουν Σλάβοι στά νότια"καί νά ζυ 
γώνουν στήν Άσπρη Θάλασσα, στή Θράκη καί στή 
Μακεδονία, σέ τόπους δηλαδή ελληνικούς, καί ν ’ ά 
γοράζουνε χτήματα. Αυτός είνε μεγάλος κίνδυνος 
γιά τό έθνος μ.ας, γιά όσους έχουνε μάτια καί βλέ
πουν. Γυρεύουν οί Σλάβοι σιγά σιγά νά μάς πά
ρουν τό χώμα.

Στήν ”Ηπειρο καί στή Μακεδονία μνήσκουν καί 
κάμποσοι Έλληνόβλαχοι, σκόρπιοι σέ διάφορες πο
λιτείες καί χωριά. Αυτούς, μέ τήν άφορμή τάχα 
πώς είνε συγγενείς τους, βάλθηκαν οί 'Ρουμάνοι νά 
μάς πάρουν καί νά τούς κάμουν 'Ρουμάνους. Φωνά
ζουν οί κακόμοιροι οί Βλάχοι πώς δέν εΐνε ’Ρουμάνοι, 
πώς δέ θέλουν νά είναι άλλο παρά "Ελληνες.Οί Ρου
μάνοι τίποτε, μέ τό ζόρι θά τούς κάμουν δικούς τους. 
Τούς 'Ρουμάνους σ ’ αΰτό τους τό φέρσιμο τούς ΰπο- 
στηρίζουν καί άλλοι, οί Γερμανοί, οί Αυστριακοί καί 
οί Τούρκοι,πού γυρεύουν μέ κάθε τρόπο νά μάς άδυ ■ 
νατίσουν.—Γιά τήν ίδια αιτία έχουνε βάλει οί Γερ
μανό-Αυστριακοί καί τους Εβραίου; νά μ.άς χτυπούν 
στή Μακεδονία.Αΰτοί φυσικά, Ιμπορικός καί τραπε
ζιτικός λαός, μάς κάνουν συναγωνισμό μέσα σ’ όλη 
τήν Τουρκιά. Αυτούς λοιπόν ηύραν κ ’ έκαμαν πελά
τες τους οί Γερμανό-Αυστριακοί γιά νά διαδώσουν 
τό εμπόριό τους καί τά προϊόντα τους, καί σύγκαι
ρα νά μάς άδυνατίσουν εμάς.

Στήν ’Αλβανία κάθονται ο! Αρβανίτες, συγγε
νικός μας λαός πού εχθρεύεται τούς Σλάβους. "Ο
μως κ ι’ αυτούς έχουνε φαρμακώσει οί Αυστριακοί 
ενάντιο μας, καί οί ’Ιταλοί τό ίδιο, γ ιατί καί οί 
δυό τους γυρεύουν νά πάρουν τήν ’Αρβανιτιά. Μάς 
βάζουν λοιπόν ζιζάνια καί τρωγόμαστε μέ τούς ’Αρ
βανίτες, τούς κολακεύουν αυτούς, τούς λέν πώς ε ί
μαστε εχθροί τους καί τούς άναγκάζουν καί μά; κυ
νηγούν στήν Ήπειρο γιά νά μάς άδυνατίσουν. ’Αλ
λά τού; γέλασαν τούς Αρβανίτες πώς είμαστε εχ
θροί τους, πώς δέ θέλουμε νά προκόψουν μήτε νά 
φτειάσουν κι’ αύτοί τό ε’θνος τους. Τούς ’Αρβανίτες 
έμεΐς τούς άγαπούμε, εΐνε άδέρφια μας καί θέλουμε 
τό καλό τους, καί έχουμε όπως καί εκείνοι εχθρούς 
τούς Σλάβους. Λοιπόν πάντα άδελφικά μαζύ τους 
πρέπει νά ζοΰμε, μαζυ νά πολεμούμε τούς Σλάβους.

Κοντά σ’ αυτούς ολους είνε καί οί Τούρκοι. 'Ορί
ζουν άκόμα τούς τόπους πού τούς έχόυνε στό μάτι 
τά γειτονικά μεγάλα καί μικρά έ'θνη. Μά οί Τούρ
κοι είνε ξένοι καταχτητές, ήρθαν καί θά φύγουν 
πάλι. Αύτοί τουλάχιστο δέ θέλησαν ή δέν κατάφε- 
ραν ποτέ νά πάρουν τή θρησκεία, τή γλώσσα, τόν 
εθνισμό μας. Ένώ οί άλλοι λαοί πού μάς περιτρι
γυρίζουν καί τό θέλουν καί τό καταφέρνουν. ΓΓ αυ
τό είνε καί πιό επικίνδυνοι άπό τούς Τούρκους. ’Αλ
λά οί Τούρκοι δέν ξέρουν νά φυλάξουν τό έθνος μας 
άπό τις επιβουλές των τριγυρίνών ίθνών. Καί δυ

στυχώς οί Τούρκοι δέν ξέρουν ούτε νά κυβερνήσουν 
δίκαια τούς ; λαούς πού κατάχτησαν, καί γ ι ’ αΰτό 
όλοι όσοι έχουν νά κάμουνε μαζύ του;, ενα μονάχα 
γυρεύουν, πώ; νά τούς ξεφορτωθούν μιαν ώρα άρχή- 
τερα. Σείς οί σκλαβωμένοι Έλληνες πού σάς βρί
ζουν οί Τούρκοι, ξέρετε πόσο δυνατή εΐνε ή λαχτά
ρα σας γιά νά ξεσκλαβωθήτε άπό τά χέρια τους.

Ούτε έγινε, ούτε καί τώρα γίνεται ο,τι έπρεπε 
γιά νά ξεσκλαβωθούνε τά ελληνικά χώματα καί νά 
ένωθή όλη ή 'Ελληνική φυλή, νά κάμη ενα, μεγάλο, 
ελενΰερο και δυνατό Ελληνικό κράτος. Ό πως είμα
στε κομματιασμένοι έμεΐς ο! Έλληνες, μένουμ,ε ά- 
δύνκτοι, δέ δουλεύουμε όλοι μαζυ μ ’ έ’νχ σκοπό, 
δέν πολεμούμε όπως έπρεπε τούς εχθρούς μας. Κ ι’ 
όμως καί καιρό είχαμε καί χρήματα δέ μάς λειψανε 
γιά νά αγωνιστούμε νά καταφέρουμε τήν ένωσή μας. 
Θά πή πώς δέν είμαστε άρκετά άνθρωποι,αρκετά ανε
ξάρτητοι γιά νά σηκώσουμε κεφάλι κατεπάνω στόν 
Τούρκο. Κ’ έχουμε χρέος νά γίνουμε άνθρωποι, γ ια τ ί 
γύρω μας είνε κίνδυνοι πού χρειάζονται άνθρωποι 
δυνατοί, άληθινοί "Ελληνες, γιά νά τού; νικήσουν.

Ά ς πάρουμε πρώτα εκείνους πού έχουν καί μπο
ρούν νά δώσουν χρήμα γιά τό κοινό καλό. Ά π ’ α υ 
τούς πολλοί είνε φιλάργυροι, δέ δίνουν ποτέ του; 
τίποτε ούτε γιά τήν ψυχή τών αποθαμένων τους,— 
άλλοι σκορπούν τά χρήματά τους γιά δική τους δια
σκέδαση — άλλοι χαρίζουν χρήματα (δωρεές καί 
κληροδοτήματα) γιά τό έθνος τά χα—άλλοι μέ τά 
χρήματά τους κάνουν έπιχείρησες γεωργικές, εμπορι
κές, ναυτικές, βιομηχανικές, πού δίνουνε δουλειά σέ 
άναρίθμ.ητα χέρια. Τά δυό τελευταία είδη είνε τά 
καλλίτερα. Ά ς  κυττκξουμε ώς τόσο μιά στιγμή ε
κείνους ποΐί δίνουν γιά φιλανθρωπικά έβγα. Τούς 
κοστίζει νά δίνουν καί νά μήν άκούγεται τ ’ όνομά 
τους, καί ίσως δίνουνε μόνο καί μόνο γιά νάκούγε- 
ται. Γ ι’ αύτό τούς αρέσουν τόσο τά χτίρ.α πού φαί
νονται σάν παντοτινά κΓ αχάλαστα, καί μπορεί 
κανείς νά γράψει επάνω μέ χρυσά γράμματα τ ’ ό
νομά του. Κάποτε δίνουν κ ι ’ άμα τούς τύχει κανένα 
δυστύχημα καί γυρεύουν νά βρούνε συχώρεση γ ι ’ 
αμαρτίες. Μά δέ μάς μέλει τό πώς καί γιατί δί
νουν, φτάνει που δίνουν καί δέν είνε σάν άλλους, 
τσιγκούνηδες. ’Αλλά πρέπει άλλο νά προσέχουμε, 
δηλαδή το τιον δίνουμε τά χρήματά μας. Δυστυ
χώς οί πλούσιοί μας τά χρήματά τους τ ’ άφίνουν οί 
περισσότεροι σέ νοσοκομεία καί λένε πώς τ ’ άφίνουνε 
στό έθνος, σά νάταν το ε'θνος άρρωστο.Όπως πάμε, 
θά καταντήσει τα νοσοκομεία τού έθνους νά έχονν 
τόσα κρεβάτια οσχ κρεβάτια χρειάζεται για να μπή 
σέ κρεβάτια όλο τό Έθνος, δηλαδή 10 εκατομμύρια 
άνθοωποι.Καί τότε πια θά ησυχάσουν οί πλούσιοί μας 
ή θά ξενιτευτούν γιά 'νά μπορέσουν καί τάλ.λα έθνη νά 
τάρρωστήσουν καί νά τά χώσουν σέ κρεβάτια μέσα. 
’Αλήθεια ή φιλανθρωπία μας τελειωμό δέν έχει!

Ώς τόσο, ά π ’ αύτά πού είπαμε παραπάνω, άπό 
τούς κινδύνου; τού έθνους, καταλαβαίνετε, πιστεύω, 
καί μονάχοι σας, πού θά ήταν καλλίτερα να μχζεύ- 
ουνταν καί νά πήγαιναν τά χρήματά μας. Για νά 
τό δήτε όαως πιό ξαστερα, σάς τά βάζω κάτω ένα 
ένα τά έργα πού μποροΟν καί πρεπει νά γίνουν με 
τα χρήματά μας καί μέ τον ενέργεια μας.

Α ') Χρειάζεται ν ’ αγοράζουμε τσιφλίκια στά υ 
πόδουλα μέρη καί νά βάζουμε δικούς μας χωριάτες 
νά τά δουλεύουν, νά βγάζουν τό ψωμί τους και νά 
κερδίζουν κιόλας. Τά μέρη αΰτά εΐνε πλούσια γιατί 
καί τό χώμα εΐνε καλό, καί δάση βρισκουνται κχί 
βουνά, καί νερά πολλά τρεχάμενα καί στεκάμενα, 
καί ε"τσι μπορεί το χρήμα νά βγάλει κΓ άλλες όο - 
λειές στή μέση, χτηνοτροφία, βιομηχανία και με
ταλλουργία (χαλια, υφάσματα μάλλινα καί μετα-
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νωτά, νήματα, τυριά, βουτύρατα, κρασιά, ψάρια, 
ζάχαρη, γυαλί, μάρμαρα κλ.)· "Έτσι καί τα χώ
ματα τά ελληνικά θά μένουνε σ ’ ελληνικά χέρια 
καί ί> λαός θά βρίσκει καλή δουλειά καί θ γλυ
καίνεται καί θά μνήσκει στον τόπο του καί θά πλη
θαίνει καί θά πλουταίνη χωρίς νά ττηγαίνιι σέ ξέ
νους τόπους γιά νκβρει καλλίτερα.

Β ') Το ίδιο νά κάνουμε καί στό ελεύθερο βασί
λειο. Νά γίνουν μεγάλες επιχείρησες, γεωργικές, 
βιομηχανικές, εμπορικές, ναυτικές. Ή  Θεσσαλία 
μπορεί νά θρέψει χιλιάδες ανθρώπους ακόμη. Έ χει 
όμως άνάγκη υδραυλικά έργα γιά  νά γίνει καλλίτε
ρη καί σιγουρότερη η καλλιέργεια καί ή έσοδιά. 
Είμαστε ναυτικό έθνος καί όμως μ:ά άτμοπλοϊκη ε
ταιρία τής προκοπής γιά επιβάτες άπό την ’Αθήνα 
στην Πόλη, στη Θεσσαλονίκη καί στη Σμύρνη δεν 
υπάρχει. Καί μεταλλεία άπειρα έχει ύ τόπος μας, 
■καί πόσα άλλα. Πρέπει νά βρίσκει δουλειά ο λαός, 
Ό  τόπος μας εχει νά μάς θρέψει, έννοια σας, φτά - 
νει νά ξέρουμε ν ’ ανοίγουμε δουλειές, καί τότε θά 
βρίσκουμε γλύκα στον τόπο μας.

Γ ') Σά θέλει κανείς καί καλά νά χτίσει καί 
χτίρια γιά νά μείνη τ ’ ονομά του αθάνατο, άς χ τ ί
σει στρατώνες καί άποθήκες, υδραγωγεία, γεφύρια, 
ας φτειάσγ δρόμους καί σιδεροδρόμους, άς ναυπηγή
σει πολεμικά καράβια, θ ά  πήτε, γιατί νά μή χτ ί
σει καί σκολειά. Μά γ ι ’ αΰτό θά μιλήσουμε άμε- 
σως παρακάτω.

Δ ') Σκολειά στην Ελλάδα δέ χρειαζόμαστε, 
έχουμε άρκετά, καί δημοτικά καί γυμνάσια καί πα
νεπιστήμιο. Τά γυμνάσια στην Ελλάδα είνε πάρα 
πολλά μάλιστα. Ν* ήταν τρόπος νά έδιναν οί πλού
σιοί μας χρήματα γιά νά κλειστούνε μερικά. Γιατί 
τά γυμνάσια βγάζουν ανθρώπους όχι τής δουλειάς, 
μά χασομέρηδες καί άκαμάτες πού γυρεύουνε θέσες. 
Κ ’ οί τέτοιοι άνθρωποι εΐνε ψώρα σ’ έναν τόπο.— 
Καί μολονότι το πανεπιστήμιο πού έχομε, κΓ αΰτό 
πολύ μάς πέφτει, βρέθηκε κάποιος πλούσιος νά μάς 
φτειάσει καί δεύτερο. Κρίμα στά χρήματα!

Σκολειά χρειαζόμαστε άλλού. Σκολειά—όχι μέ 
χτίρια μεγαλόπρεπα, παρά άπλά, παστρικά καί ά- 
ερ κά — όχι γυμνάσια, παρά δημοτικά σκολειά γ ι ’ 
άγόρια καί γιά κορίτσια καί νηπιαγωγεία — όχι μέ 
πολλούς δασκάλους καί δασκάλες, παρά μ ’ ένα, δυό 
ή τρεις τό πολύ, μά καλούς, καλοπληρωμένους, νά 
άγαπούνε τά παιδιά καί τή δουλειά τους, καί νά 
ξέρουνε τ ί περιμένει το έΌνος άπ’ αυτούς καί άπο 
τά σκολειά του — τέτοια σκολειά χρειάζονται στήν 
Τουρκιά (στήν ’Ανατολή καί στή Ρούμελη) καί μά 
λίστα εκεί που δέ μιλούν ακόμα οί Έλληνες καλά 
τά ελληνικά, παρά ανακατώνουν καί τούρκικα καί 
σλαβικά.

Ε') Χρήματα χρειάζεται καί ό στρατός καί δ 
στόλος.

Νά λοιπόν που  μπορούσαν νά πηγαίνουνε κάμ- 
ποσα χρήματά μας. Γ ια τί, σημειώστε το καλά, δέ ; 
μιλούμε μονάχα στους πλούσιους, μιλούμε σ’ όλου;, 
καί σέ κείνους πού μόνο μιά δεκάρα μπορούν γιά 
τό γενικό καλά νά χαρίσουν τό χρόνο. Όλοι μας 
έχουμε χρέος νά βοηθήσουμε γ ιά  νά αγοράζονται 
καί νά δουλεύονται τσιφλίκια καί χωράφια, νά γ ί 
νονται σκολειά έκεΐ πού χρειάζονται, νά βρίσκεται 
πάντα έτοιμος καί καλογυμνασμένος ό στρατός καί 
δ στόλος, νά δουλεύεται τό χώμα τό ελληνικό όσο 
μπορεί περισσότερο καί καλλίτερα, καί οΰτε μιά σπι
θαμή γης νά μή μείνει άνόργωτη.

Πλούτος δέν είνε τό χρήμα. Πλούτος είνε ή δου
λειά . Ποτέ δέν εΐμκστε φτωχοί όσο μπορούμε καί 
δουλεύουμε. Καί πρέπει πρώτ’ ά π ’ όλα νά δουλεύ 
ουμε στον τόπο μας καί νά τον καλοδουλεύουμε τον

τόπο μας σάν κάτι πού τό άγκποΰμε περισσότερό 
: άπό κάθε άλλο πράμα. Πρέπει νά καταλάβουμε μι- 

κρί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί φτωχοί, πώς το ςενί- 
τεμα δέν είνε καλό πράμα, όσο έμεινε αδούλευτος 
δ τόπος μας καί τό ε'θνος μας δέν έγινε δυνατό καί 
μεγάλο γιά νά μπορεί νά ζήσει δίχως τή βοήθεια 
όλων των παιδιών του. Μάς χρειάζεται σιμά της ή 
πατρίδα, νά μάς έχει στό χέρι. Δέν εΐνε σωστό νά 
τής ξεφεύγουμε. Έ πειτα  καθώς είπαμε, τά ελληνι
κά τά χώματα μπορούν  νά μάς θρέψουν, εΐνε λογής 
λογής καί τά  περισσότερα πλουτοφόρα. ’Αντί νά 
πηγαίνουμε στήν ’Αμερική καί στήν Αφρική, μπο
ρούμε, όσοι δέν είμαστε ευχαριστημένοι μέ τή δου
λειά στον τόπο μας, νά πηγαίνουμε σ ’ άλλους ελ 
ληνικούς τόπους καί όχι στήν ξενιτιά. Ό λη ή ελ
ληνική γή θέλ^ι δούλεμα γερό. Τής λείπουν τά χέ
ρια γιατί τά παιδιά της την άφίνουν καί φεύγουν, 
καί γιατί τά ελληνικά κεφάλαια μένουν τά περισσό
τερα νεκρά. "Αν εξακολουθήσει νά γίνεται αΰτό, 
θάρθουνε σίγουρα, σήμερα αύριο, ξένοι νά εκμεταλ
λευτούν τόν τόπο μας. Κυττάξτε, άρχιζε νά γίνεται 
αΰτό πού λέμε. Οί Γερμανοί μέ τά όλα τους σάν α 
κρίδες, έπεσαν στή Μικρασία. ’Αφού οί ξένοι έρχον
ται νά δουλέψουμε στόν τόπο μας, θά πή πώς δ τό
πος μας έχει άξία , καί πλούτο, καί δουλιά γιά νά 
θρέψει πολλούς ανθρώπους.

Πρέπει νά καταλάβουμε καί τούτο" πώς χρέος 
μας απαράβατο είνε νά κάνουμε ολοι μας τό στρα
τιωτικό μας, γιά νά είμαστε γυμνασμένοι κ ’ έτοι
μοι γιά κάθε αγώνα καί πρό πάντων γιά τόν άγώ- 
να πού πρέπει ν’ άρχίσν) γιά τήν ένωση τής φυλής.

Καί τούς φόρους έχουμε χρέος νά τούς πληρόνου- 
με ταχτικά , οί ελεύθεροι Έλληνες, όπως οί σκλα
βωμένοι τις συνεισφορές τους γιά τό στρατό καί το 
στόλο.

Λέμε πώς τό έθνος μ.ας είνε φτωχό καί χρήμα
τα δέν εχει γιά νά πορεύεται καί νά κάμει καί 
τούς μεγάλους του σκοπούς. ΚΓ όμως τό έθνος μας 
θά είνε πλούσιο κν τά παιδιά του όλα είνε γερά καί 
τής δουλειάς, άν δέ βαρυούνται τόν κόπο, άν δου
λεύουν καί κερδίζουν, άν κάνουν πρόθυμα τό στρα
τιωτικό τους, καί άν πληρόνουν τά δοσίματα πού 
τούς ζητεί τό έθνος γιά νά προκόψει κ ι’ αυτό τό 
ίδιο καί τό κάθε άτομο.

Φτωχοί καί πλούσιοι, μικροί καί μεγάλοι, όλοι 
μας, αΰτά νά έχουμε στό νού, κΓ αύτά νά τά κά
νουμε πράξη, κ ’ ή προκοπή θάρθεΐ μονάχη της.

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ ΙΑ
ΈύνΓλές φαγάνες — "Ενα άρ&ρο του Πέτρου 

Βασιλικόν ατδν « 'Εργάτη* — Τ6 λασπωμέ
νο ατζαΰ’ί — ‘ Ο κ. Φλνάρετος.

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ φαγάνες, οί Αχόρταγες, ξερογλεί- 
φουνται νά καταδροχτίΑονν κι άλλες χιλιαδοΰλες,Α. 
φοΰ οί (¡¡ημερίδες (άλλες έθνικές Αουσιιές κι αύτδς) 
μάς τελαλοΰνε μέρες τώρα πώς τήν άλλη βδομάδα 
τελιώνει τις δουλιές της (τΙς  Βονλιές της ! !) Λ 
Βουλή και Ού λίγο θά μάς ξανακοπιάΟει θ’ «έκτα
κτον Αύνοδον». Δηλ. Λ Κυδέρνηάη γιά νά καλοπιά
νει τούς βουλευτάδες νάν τή ς φηφίάουνε μερικά νο- 
μοάκέδια, τούς δταξε’ πώς θάν τούς φέρει ϋ ’ ίέκτα- 
κτον» Αύνοδο, δίνοντας άτάν καθένα τους άπό χ ί
λιες δραχμοϋλες γιά βουλευτική άποζημίωάη.

Στά καλά καθούμενα, δίχως κανένα λόγο, θά πε 
ταχτούνε Ατό βορδοροφάγο τή ς Βουλής τόΑές χιλιά
δες I Ά ς  τάκούΑουν αύτά μερικοί Λλίθιοι Ρωμιό' 
του ’Εξωτερικού πούχουν άκόμα τή ν  άνοηΑία νά 
Ατέλνουν παράδες γιά Ατόλους καί γιά Ατρατούς κα ' 
οί παράδες αύτοέ νά κλέφτουνται τόΑο Αδιάντροπα 
άπό τούς βουλευτάδες.

Τ ίποτ’ άλλο.

*

Ο «ΕΡΓΑΤΗ Σ» του Βέλου προκόβει. Τώρα μεγάλωσε  
καί τό σχήμα του" κ ’ έτσι οώ κι ομπρός ή  ’Αλήθεια θά- 
κούγεται πλατύτερα άπό τις ευρύχωρε; πιά στήλε; του.Στό  
πρώτο μεγαλόσχημο φύλλο του δημοσιεύεται ενα άρθρο γεν
ναίο του συνεργάτη μας Πέτρου Βασιλικού, ένα βροντόφωνο 
σάλπισμά στο λαό, ένα ολόθερμο χαιρέτισμα στήν ξυπνημέ- 
νη άργατια του Βόλου. Ό  «Ε ργάτης* πρέπει τό άρθρο τού 
Βασιλικού νάν τό ξανατυπιόσει χωριστά σέ χιλιάδες φ υλλά 
δια καί νάν τό σκορπίσει σ’ όλες τις λαϊκές τάξες, γ ια τ ί 
ειν’ αδύνατο μέ τά  χρυσά και πονετικά λ.όγια τού Β ασιλι
κού νά μή συγκιντ,θεϊ κανείς, όσο μουδιασμένο κι άν εχει 
τό μυαλό του κι οσο ναρκωμένη κι ’ά νιώθε! τήν ψυχή του.

Νά κ ενα κομάτΐ άπό το περιφτμο τό άρθρο"

«\τροπή σου, 'Ελληνικέ λαέ, έσύ πού 5χι μοναχά π κι- 
νιέσαι γιά τή  φυσική σου εξυπνάδα, μά εχεις καί στό χέρι 
σου τά όπλα τού ξεσκλαβωμού σου. Λ ίγο ι λαοί έχουν τήν  
ευτυχία σου κι άς είναι μορφωμένοι πιό πολύ άπό σένα κι 
ας είναι ξυπνημένοι κι άγωνίζοννται γ ιά  το λευτερωμό τους 
από την υλική ¿.σκλαβιά ζαμάνια καί καιρούς προτήτερα 
απο σένα. Αυτά τά  όπλα σου είναι ό ψήφος σου, τά συν
ταγματικά σου δικαιώματα κ’ οί λευτεριές σου. Ό  ψήφο; 
σου όμως έγινε στά χέρια σου μέσο -,ά σ ’ εξαπατούν οί άρ
χοντες κι οχτροί σου. Μά μιά που σου παίρνουν τ ις  λευτε
ριές σου, σου πατουν καί τά συνταγματικά σου δικαιώματα, ■ 
χωρίς νάν τό καταλαβαίνεις. Αν ξα/.ολουθεϊς νά κοιμασα 
ετοι, θάρθει μιά μέρα πού θά τρίψεις άξαφνα τά μάτια  σου, 
βλέποντας πως είσαι ντ ίπ  καί ντίπ  αλυσωμένος, κάτου άπό 
*ή φτέρνα δεσποτείας βαριϊς. πού το σφίξιμο τής θηλιάς 
της γύρω στο λαιμό σου ουτε καν τό φαντάζεσαι τι πραμα 
θάναι. Ξύπνα,„ραγιά ρωμιέ, εργάτη "Ελληνα άνανοήτου, 
μέτρησε τον κίντυνο πού σέ φοβερίζει. Ά ς  γένει ό ψήφο; 
σου στά χέρια σου μέσο χειραφέτησής σου κα: λευτερωμού 
ατό τή  σκλαβιά σου».

Τέτια λόγια νάκούει συχνά ό λαός, τέτια  φωτισμένα  
καί μεγαλόψυχα αδέρφια νά νιώσει πλά ι του, καί γλήγορα 
θα δούμε τό μεγάλο θάμα τού εθνικού ξαναγεννημού.

★

ΞΕΣΗΚΩΝΟΥΜΕ άπό τήν « Εστία» τής πεοασμένης 
Τρίτης τό ακόλουθο παραγραφάκι (σελ. 4, σ τήλη  2).

«— Κατά τήν χθεσινήν πχρουσιασιν τών Α ρ χ ώ ν τό μ ά 
τ ι τού Βασιλέως έπεσε στό ξίφος ενός άνωτίρου αξιω μα
τικού.

— «ΓΙεζός ήλθατε ;» ήρώτησεν ό Βασιλεύς.
— *0 ανώτερος αξιωματικός, μή γνωρίζων πού νάπο* 

δώση τήν προφητείαν αυτήν τού "Λνακτος, έμίσσησεν ολί
γον τά λόγια του.

— «Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε Κάθημαι εδώ πλησίον
κ α ί....»

— «Φαίνεται άλλως τε άπό τό ξίφος σας πού έχει λά 
σπες κάτου κάτο υ ....»

Αΰτό είναι χαραχτηριστικιύτατο, γ ια τ ί αποδείχνει πώς 
μόνο κάτου κάτου τά σπαθιά κοιτάζουμε άν είναι λασπω
μένα καί δέ φροντίζουμε νά δούμε μήπως είναι καί τ ίπ ο τ ’ 
άλλο λασπωμένο γύρω μας.

*

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ άερολόγος κ. Γ. Φιλάρετος, άλλοτε βου
λευτής καί δημοκράτης καί κατόπιν 'Υπουργός τής Δικαιο
σύνης καί συντηρητικώτατος, τώρα τώρα μάλιστα καί φυτο- 

φάγος τρικούβερτος, ξαναγύρίσε φαίνεται στις παλιές του α
γάπες καί μας ξεφούρνισε τό ( Ριζοσπάστη» __ τόσο ριζο
σπάστη πού από τό πρώτο πρώτο φύλλο του φωνάζει πώς ό 
κ. Κυριακούλης Μαυρομίχάλης έκαμε «εθνική έπερώτηση» 
στή Βουλή κ’ έβρισε τήν εθνική γλώσσα ! !

'Ο κ. Φλυάρετος μας έχει συνειθισει άπό τέτιες ανού
σ ιε; φλυαρίες καί γ ι ’ αΰτό καθολου δεν ξαφνιαζόμαστε, ό
πως κι ά μας τις  παρουσιάσει, είτε μέ ριζοσπαστικό σκούφο 
είτε μέ μοναρχικό τρίκαντό.

χε γΛΩΧΧολογο βουλευτή

Τη γλώσσα γιά σταφίδα πέρασες, 
δέν έκανες νισάφι ώς πού ξέρασες.

Βαρλέντης
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Στο φύλλο της άλλης Κεριακή; θά δημοσιέψουμε άρθρο 
έπίστημονιχό του κ. Γ. Ν. ΓΙαπαδόπουλου (Μάρκου Αύγέ*  
ρη) μέ τον τ ίτλο  « ’Ιατρικέ; ιστορίες δίηγ-ημένες άπό τους 
αρρώστους».

—  Ό κ. Παπαδοπούλες, πού εΐναι βοηθάς στήν κ λ ιν ι
κή τοϋ καθηγητή κ. Γ. Φωκά, έβαλε τους άρρωστους καί 
του δηγηθήκανε τά ιστορικά τής αρρώστιας του, γράφοντάς 
τα όπως του τά δηγηθήκανε.

— Τή γλωσσολογική κ’ επιστημονική σημασία τής δου · 
λιας αυτής μας τήν ξεδιπλώνει δ ίδιος ό συγραφεας σέ άρ
θρα του.

—  Στο ίδιο φύλλο θά δγ(μοσιέψουμε κι απάντηση τοϋ 
Ραμά στο τελευταίο άρθρο τοϋ Πέτρου Βασιλικού, κα! στο 
παραπάνου φύλλο άπάντηση του κ. Μ. Ζχβιτζάνου στήν τε 
λευταία μελέτη τοϋ Έρμονχ «Ή  Φυλή».

—  'Ένας φαιδρότατος Δον Κιχώτος στήν «Πατρίδα» 
τής Τετράδης, κρατούντας έναν «ατσαλένιο (λέει) μπαλςα  
που τοϋ χάρισε χάπιος γΰφτος» χτυπάει αλύπητα δεξά ζερ
βά οποιονα βρει μπροστά του, είτε λόγιο, είτε π ο ιη τή ,ε ί
τε καί υμνητή του ακόμα.

— Γι αΰτόνε τδ Δον Κιχώτο δηγέται νόστιμα πρά
ματα ό φίλος Μαλαχάσης. Κάθεται, λέει, άπ ’ ϊξω  άπό τοϋ 
Ζαχαράτου, στο Σύνταγμα, κι άμα δε: κανένα λόγιο νά πε
ράσει από τό αντικρυνό πεζοδρόμι, μουρμουρίζει μασσώντας 
τό μουστακάκι του-

—  «"Αντε, μωρέ, καί ποϋ θά μοϋ πας ! . . . .  Θά σοΰ τό 
φάω τδ μ άτι I ! ! I»

—  Κι άρχίνησε, βλέπετε, νά τρώει μάτια. Δέ φταίει 
ομως ό ’έρημος γιά  τοΰτο.Τό κρίμα Οάν τοχουν δ Νιρβάνας, 
ό Ξενόπουλος κι ό Περικλής δ Γιαννόπουλος πού ασυλλόγι
στα λιβανίζοντας τονε τδν κάνανε να πιστέψει πώς είναι 
μεγάλος συγραφεας.

— 'Ο Δον Κ ιχώ τος αύτός παραπονιέται πώς απο ζή 

λεια τά περιοδικά δέ μιλήσανε γιά τήν Αί·τοκτρατάρισσα τοϋ 

κ. Κ. Χρηοτομάνου.

—  Να όμως τι ο ύ πέφτει όξω καί σ’ αΰτό, άφοϋ ίσα ίσα 

δ Νουμας σήμερα αφιερώνει μιά άλάκαιρη σελίδα του σ:ό  

Χρηστομάνο καί δίχως νά λάβει τό βιβλίο του.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ Κ . Τρ. στήν Ά λεςάντρεια . Ό  κ. Χαραλάμπης Ά ν -  

τρεάδης δέν είναι ανταποκριτή; του «Νουμά». Γυρίζει γιά  

δικό του λ)σμό στήν Α ίγυπτο πουλώντας διάφορα βιβλία  

καί γράφοντας συντρομητάδες σέ διάφορες φημερίδες. Ά ν  

πουλάει τώρα, καθώς μας γράφεις, καί «καθαρευουσιάνικα 

βιβλία» δικός του πάλι λογαριασμός κι αύτός. —  κ. ΝΙΚ. 
στούς ΓΙαξούς. Τό λάβαμε καί σ’ ευχαριστούμε. — κ. ’Β λ .  
Κ α λ .  Δέν μπορεί νά δημοσιευτεί τέτιο πραμα χαί λυπού

μαστε.— χ, Γ . Ζ. στή Μ υτιλήνη. *Η συντρομή τοϋ « Ε ρ 

γάτη» γιά τό εξωτερικό είνα ι 7 φρ. τή  χρονιά καί τό κατα- 

τόπι του «Έ φ .’Εργάτης, δρόμος Ά γ ιο υ  Νικολάου 13 , Βό
λος» .

Ε Θ Ν Ι Κ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ
Έ ντοκοι καταθέσεις

*Η ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέ
σεις εις τραπεζιτικά γραμμάτια καί εις χρυσόν, 
ήτοι εις φράγκα καί λίρας στερλίνας άποδοτέας εις 
ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκείς,

Α ί εις χρυσόν καταθέσεις κα ί οί τάκοι αυτών  
πληρώνονται εις τό αΰτό νόμισμα, είς 8 έγένετο ή 
κατάθεσις είς χρυσόν ή ΕΓ επιταγής 8ψεως (chèque) 
επί τού εξωτερικού κ α τ ’ επιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί, οί τόκοι των ίμολογιών πλη
ρώνονται εν τώ Κεντρικώ Κ αταστήματι καί τή  α ι 
τήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς Ύ ποχαταστήμασι τής 
Τραπέζης.

Τόκοι τω ν καταθέσεων.
1 1)2 τοίς ο)ο κατ’ ’έτος διά καταθέσεις 6 μην.

» » » » TU » 1 cTi
2 1)2  » » » » » a 2 ετ,
3 2 » » « »  » 4 έτ
4 » » » » »  » J  ιτ .

A t όμολογίαι των εντόκων καταθέσεων έχδίδον-
τα ι κ ατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου δνομαστικαί ή ανώ 
νυμοι.

A  Α Χ Ε Ι Ο Ν

T O T  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ Η Ι  ΕΛΛΑ&ΟΣ
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τ ΐω ν  ύπ· άριθ. Γ— 300,000. Μόνον οέ άριΟμοέ ο ΐ'το » θιι τεθώόεν έντός τής κληρωτιδβς κατά την
ρ ω ό τ ν  τ α ύ τ η ν .  Κατόπιν θά έκδοθώσι μ ο ν ό δ ρ α χ μ α  γραμμάτια ίσχύοντα διά μίαν έκ τών τριών τελευταίω ν κ 
σεων. ύ π ’ άριθ. 3 0 Λ,000 άχρις 1 ,0 0 0 ,0 0 0 , θά προστεθώσι δέ έντός τής κληρωτίδος καί οί αντίστοιχοι αριθμοί.

Γ ρ α μ ρ ά τ ια  « ω λ ο Ο ν τ α ι.  Εις τά δημόσια ταμεία καί λοιπά; δημοσίας άρχάς, εις τάς Ίραπίζας, εις τούς 
μάρχας κα! στασιάρ/ας τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειρισσάς τών μονοπωλίων καί τά πρακτορεία τώ< εφημεοιοων 
δ ρ α ^ μ α ς  πέ ιίΟ αρας έκαστον ,  ίσχύον διά τάς τέσσαρας κληρώσεις κα! προς δ ρ α ν μ ι ιν  μ ία ν  έκαστον γρεμματι 
σχύον διά (Λαν έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων.

Διά πασαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γ ρ α φ ε ΐο ν  το ί?  Έ θνεκοΟ  Σ τ ό λ ο ν  κιεέ 
Α ρ χ α ιο τ ή τ ω ν ,  υπουργεί ον Οικονομικών είς ’ Αθήνας. 'Π πώλησις τών γραμματίων αρχεται απο Γι14 Ίανουαριοι 

’ ' , Ό  δ ιενΟ ύνω ν τ τη ιμ α τά ο ^ η ς
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1908 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

IΤ α μ ε ΐο ν

Έξωτεριχσί λ)σμοί.

Είς μ ε τ α λ λ ι κ ό ν .............................................................................
Ε ίς Τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 
Είς κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα 

Ά ν τ ίτ ι  .-ον μεταλλικού είς τό Εξωτερικόν .
{ Προϊόν εκδοθέντ.Έ θν.Δαν.είς γρ .Έ λλ .Σ ιδ  4°/οτο ί19 0 2  

Δάνειον πρός τήν 'Ε λληνικήν Κυβέρνησιν έπί άναγ. χυχλοφ. Τραπ. Γραμμ.
» ποός τήν 'Ε λληνικήν Κυβέονησιν διδοάχμων καί μονοδράχμιυν.

, .Λ .Ε ίς  χρυσόν .' . . Δρ. 2 4 ,7 0 3 ,17 5  —
Ομολογία! εθνικών οαν.ιων | Ε|; ¡ 'ρ ^ α ίτ ίΛ  . » 2 7 ,9 9 0 ,2 0 0 —

Εθνικόν «Γεωργικόν Θεσσαλικόν» Δάνειον . . . . .
Εντοκα γραμμάτια 'Ε λληνικο ί Δημοσίου είς τραπ. γραμ μ άτια  . ι
Προεξοφλήσεις................................................................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων . . . .  ^ ...................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπί ένεχόρω χρηματογράφων...................................
Δάνεια έπί ένεχύρω έ μ π ο ρ ε υ μ -ά τ ω ν .....................................................................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)ομοί έπί υ π ο θ ή κ η .............................................................
Δάνεια ε ι ς  δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα ...........................................................
Χορηγήσεις είς γ ε ω α γ ο κ τ η μ α τ ί α ς .................................................... ........
Καθυστερήσει; χο ρ η γή σεω ν εις γεωργοκτημ.
Μετοχαι εις εγχωρίου; εταιρείας ............................................................
Συμμετοχή εις Τράπεζαν Κρήτης - ...............................................
Ό μολογίαι λαχ. δαν. ’ Εθν. Τρ τής Ελλάδος 2 ‘ /, ®/ο e‘« τΡ· 7Ρ· 
Τοκομερίδια εν γενει . ■ · · t · ·
Κ αταστήμ ατα  Τραπέζης καί κτήματα  εξ αναγκαστικών εκποιήσεων
’Α π α ιτήσεις  ε π ισ φ α λ ε ίς ....................................................
’Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής Τραπε
Αιάφοροι λογαριασμοί . ............................................
Διεθνής Οικονομική ’ Επιτροπή λ)σμό; ύπηρ. Έθν. δαν, εις 
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτεριχω . . . .
Λ/σμός εξαγοράς συμμετοχή; Κυβερνήσεως εις κέρδη Τραπεζ. Γραμματίω ν  
’Εξαγορά προνομίου ΓΙρονομ. Τραπέζης Ή πειροθεσσαλιας . . . .  
Προμήθεια τροπής λα'χειοφόρου δανείου (είς Τραπεζικά Γραμμάτια)
Διάφορα . .......................................................................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Γραμματίων) 

/.Ρυ<Γ· ) ·

Μετοχικόν κεφάλαιον............................................ .........
-Αποθεματικόν κεφάλαιον τακτικόν καί έκτακτον 
Τραπεζικά Γραμμάτια έν κυκλοφορία:

α') διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως. 
β') » » τής ’ Εθνικής Τραπέζης.

Δρ. 6 3 ,7 7 8 ,5 7 5 ,4 2
6 0 ,9 3 0 ,9 6 6 .2 4

Κ αταθέσεις 5νευ τόκου είς μ ε τ α λ λ ι κ ό ν ............................................................
Καταθέσεις ά τ ο κ ο ι.................................................................................   . . .
Έ π ιτα γ α ί π λ η ρ ω τ έ α ι ...............................................................................................
Μ εοίσματα π λ η ρ ω τ έ α ...............................................................................................
Καταθέσεις Δημοσίου πρός χορήγησιν δανείων κατά τόν ΒΦΜ' Νόμον . 
Διεθν. Οίκονομ. ’Επιτροπή λ)σμός καταθ. έκ δημ. ύπεγγ.

Ι Ε ίς χρυσόν Δρ. 1 ,3 4 6 ,5 9 0 .9 4  
* Είς τρ.γρ. » 1 1 ,5 0 7 ,7 4 5 .0 9

ικονομ.
προσόδων.

'Υπηρεσία ’Εθνικών Δανείων είς χρυσόν 
Υ π ηρ εσ ία  ’Εθνικών δανείων είς τρ. γραμ 
Καταθέσεις δημοσίου είς χρυσόν 
Καταθέσει; Δημοσίου εις τραπεζικά γραμμάτια  κατά τόν Νόμον 
Έ ντοκοι κατ θέσεις Δημ. είς χρυσ. διά τή ν  κατασκ. τοϋ — 

2  » » » τρ. γραμμ. »
Καταθέσεις έπί τ ό κ ω ....................................................
Λαχεισφόρον Δάνειον Τς,απέζης 3 ®/0 «Η χρυσόν 

» » » 2 εις τραπεζ. γ|
Υ π ηρεσ ία  Λαχεοοφόρου δανείου Τραπέζης

,ΒΨΕ'
" Σ .ΙΙ.Δ .Σ . 

»

γραμματια .
3 7 .  «’κ  λΡυσίν

2 */, °/0 εις τραπεζ. γραμμάτια
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 
Λογαριασμοί τρίτων έν τω έςωτερικω. . .
Διάφορα .............................................................................

Έ ν ’Λάήναις rf} 9 Φεβρουάριον 1908.

31 Ίανουαρίου 31 Λε/.ευιβρίσυ
1908 1907

Λρ. 3 ,0 0 4 ,2 3 9 .7 9 3 ,2 5 2 ,18 6 .3 8
» 3 7 1 ,3 1 0 .— 3 4 3 , 1 0 0 . -
» 1 ,8 5 9 .8 8 3 .— 1 ,8 8 2 ,3 8 3 .—
Τ> 4 0 ,6 14 ,5 8 2 .1 0 3 3 ,9 2 5 ,8 19 .4 8
» 6 ,6 5 1 ,9 9 1 .6 0 6 ,970 , U 5 .85
)ί 6 3 ,7 7 8 ,5 7 5 .4 2 6 ’ ,7 7 8 ,5 7 5 .4 2
Μ 1 0 ,5 ( 0 ,0 0 0 .— 10 ,500 ,000 · —

Κι 5 2 ,6 9 9 ,3 7 5 .— 5 2 ,6 9 9 ,3 7 5 .—

7> 1,5 15 ,2 5 7 .9 8 1,4 19 ,97 (1,08
a 2 ,858 ,7  7 3 .33 2 ,858 .77  ; . 33
η 2 5 ,0 9 7 ,8 2 1 .7 9 2 3 ,15  ' ,7 7 1 .6 3
0 2 ,6 8 9 ,8 7 8 .7 8 2 ,7 7 8 ,5 5 7 .6 6
» 15 .3 2 7 ,3 0 6 .7 0 1 6 .4 7 0 ,4 8 6 .6 6
» 9 .4 4 9 ,3 6  7.08 10',049 ,323 .57
» 6 8 .9 ! *,765.67 6 8 ,6 3 0 ,2 5 4 .18
Β 4 5 ,7 7 6 ,0 1 4 .5 7 4 6 ,7 0 5 ,5 7 4  ,32
ϊ> 1 3 .6 8 5 ,4 1 8 .1 0 1 3 ,3 6 9 ,0 7 2 .8 0
D 4 .6 8 9 ,7 9 1 .8 0 4 .6 4 7 ,17 1  .50
Tr 4 ,6 0 6 ,7 8 2 ___ 4 ,5 0 6 ,7 8 2 .—
» 1 .2 5 0 ,0 0 0 .- 1 ,2 5 0 ,0 0 0 .—
ϊί 847 ,4 9 0 . - 1 ,1 0 9 ,5 0 0 .—
» 10 8 ,224 .62 9 7 2 ,5 6 3 .3 7
Ό 8,823 ,9  15 .11 8 ,7 0 2 ,5 4 9 .0 8
» 2 ,7 0 4 ,3 3 4 .7 1 2 ,7 0 1 ,18 2  88
2 1.4 6 6 ,5 9 7 .17 1 ,4 6 2 ,1 5 1 .4  2
» 1 ,3 0 0 ,9 4 4 .4 8 3 ,2 5 6 ,3 8 4 .3 1
Β

6 ,0 8 6 ,0 6 2 .2 4 5 .1 1 2 ,5  66 .56
1 ,2 9 0 ,2 4 0 .— 1 ',290,2 4 0 .—

8 0 9 .0 0 0 .— 800 ,0  0 0 .—
2 0 0 ,0 0 0 .— 2 0 0 ,0 0 0 .—

« 556 ,485 .33 4 5 8 ,9 1 7 .6 ι

Apa 7 . 4 0 0 ,0 2 4 ,4 4 4 .3 7 3 9 5 .9 12 .5 5 3 .5 9
Γ /-

Δο. 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  - 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .—

»
13 ,5 0 0 ,0 0 0 . - 1 3 ,5 0 0 ,0 0 0 ,—

12 4 ,7 5 9 ,5 4 1 .6 6 12 6 ,9 9 4 ,9 15 .9 7

D 10 ,5 0 0 .0 0 0 . - 10 ,5 0 0 ,0 0 0 .—
Β 7 ,6 9 4 ,4 1 1 .4 8 4 ,5 4 8 ,9 0 7 .4 2
» 12 ,6 2 0 ,10 0 .6 1 13 ,3 7 9 ,7 9 3 .5 3
1) 1 ,1 7 0 ,3 1 0 .5 8 1 ,3 2 1 ,8 4 1 .3 1
1>
D

7 7 4 ,4 3 0 .— 2 ,2 1 5 ,0 5 5 .—

ι) 12 ,8 5 4 ,3 3 6  Οί 7 ,13 4 ,9 3 7 .3 3

1 0 .3 3 1 .3 5 1 9 3 ,1 1 6 .5 9
Β 72 8 ,6 8 7 .3 7 2,34 5 ,2 10 .9 2
Β 56 7 ,12 6 ,9 1 693, 56 .46
£ 9 ,2 2 8 .3 0 5 2 9 ,2 2 8 .3  0
Β ’ 6 ,6 5 1 ,9 9  Π 60 6 ,9 7 0 ,3 ! 5 .8 5
ΐ· 3 ,096 -71 4 1 ,3 2 2 ,8 5

109 ,1  ‘ 7 ,2 8 3 ,1 1 10 7 ,5 5 5 ,0 8 7 .9 7
Β 4 2 ,4 4 9 ,8 8 0 .— 4 2 ,4 4 9 ,8 8 0 .—
» 2 0 ,4 7 6 ,0 0 0 . - 2 0 ,4 7 6 ,0 0 0  —
Β 2 , 2 1 7 , 4 3 2 . - 2 ,6 1 8 ,6 8 8 .—
» 4 3 9 , 0 0 0 . - 742 ,775  —
» 10 ,2 8 1 ,3 8 2 .0 9 9 ,8 0 0 ,9 9 1 .6 1
Μ
Β 2 ,8 4 1 ,2 6 8 .5 ' 1 ,3 9 1 ,3  29 .56

Δραχ. ]4 0 0 ,0 2 4 ,4 4 4 .3 7 )8 9 5 ,9 12 ,5 5 3 ,5 9  

*0 Αιευϋνντης τοϋ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ


