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.W Μ ΚΙΘΑΡΑ
Στον φτωχού σπιτιού τήν παλιοαοφίτα 
κρέμετ’ ή κιθάρα άραχνιασμένη.
'Αλαφρά άλαφρά γγίξε την, γιά κοίτα / 
Ξύπνησες τήν άηοκοιμισμένη.

Ξύπνησε, καί νά ! μέ τδ ξύπνημά της. 
κάτι σάν πνιχτό μελισσολόι 
χάνει νά σνρθή, κλαίει δλόγνρά της’ 
κάτι ζή, κ’ ένας χαμδς τδ τρώει.

Κάτι σά βονϊτό, σά μελισσολόι, 
τάρρωστα, κιθάρα, τά παιδιά σον,

' λόγια καί σκοποί’ τί κακό τά τρώει, 
τί σαράκι τά γεράματά σον 1

Στον φτωχόν σπιτιού τήν πολιοσοφίτα 
ξύπνησες' μά ποιός θά σέ φροντίση ; 
Μάννα,Ιρμιά ! Χτικώ τά παιδιά σον,κοίτα ! 
κάτι αβύνει σάν άπδ μελίσσι.

ΤΟ ΚΑΑΟΚΛΙΡΙ

"Απ* τό κανάλι οί πάασαρες μέ τάπλωτά πανιά 
γυρίζουν πρίμα,
μας φέρνουν τά ζακνθιανά λουλούδια τάκριβά,

Τ  , *ό πέρασμά τους γλύκανε κ* έσένα, πικρό κΰμα /

JTai πιδ καλοπιθύμητα καί πιδ φανταχτερά 
tu δοτό τά κρίνα,
Μάοσαρες γοργοσάλεντες μέ τάσπρα σας φτερά 
μάς φέρνετε τάγόρια μας άπ τή μεγάλη ’Αθήνα.

Κι άνοίχτε λιακωτά, χλωρά, φουντώστε, πασχαλιές, 
πού πόθον ή σχόλη’

καί σείστε τά μαντίλια σας άνάωα, λιγερές' 
παραμονεύουν οί έρωτες· \Μοι/ΑΆτήτε μώλοι,

τδ καλοκαίρι μύρισε προσμένουν οί άμμουδιές 
καί τά πρυάρια, .¡,
πρίν έμπης, άθεη ββμωνιά, vé^ivow έχκλησιές' 
οί ίρωτεμένοι λειτονρΜρί καί τά φιλιά τροπάρια. 
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Ο ΠΑΑΤ.
•Ο θε( 
τήν ϊσκ 
λαός[ ποιί] 
καί τρελοπαί\ 
λαός φ ό ιά

ανος βΟζδιάτορας

στά.χόρια τον 
άπό τόν ίσκιο τον

Ήρθαν οί καλογέρσι· τοΰ κρεμάσανε 
λογον καμπάνα ,ν,...
κι άλλαξοπίστησε άθελα tu δ πλάτανος 
κι δ Χριστιανός τόν πήρε καί έκαμε 
καμπαναριό* t

Καί τών Ελλήνων οί θεοί καί οί ήρωες, 
τώρα δαιμόνοι καί στοιχειά, 
θυμώσανε κι άνάφαν' ξαπολύοανε 
μέ τούς άνέμονς,*μέ̂ τάστραποπέλεκα, 
τήν τρικυμιά.

Κι δ πλάτανος χτυπήθηκε, αωριάστηκε 
καί βρόντηξε στή γη,’νεκρές" 
καί τά πουλιά9καί νάζπαιδιά*τδν κλάψανε' 
τδ κουφάρι του πήρε,’ τδκαψε δκαρδος 

δ Χριστιανός.
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Η JTKPATAA
Στον μύλον τά’ίχαλάσματα τό βράδι 
σιγαλοπάτητο έφτασε’ κ* έχει, 
λαχανιασμένοι άπδ τδ ποάξε, δμάδι 
τδ στρώσαμε στίς πέτρες ταυ γυρτοί.

Ό  άποσπερίτης έλαμπε’ κι άπόμερα άντικρύζαν 
τό μάτια μας τον Ιρμδνηαου τάχνόφοοτο φανάρι, 
μάτι& παιδιών άφρόντιστα, -καί δέν τά ξεχώριζαν 
τό λύχνο τόν ψαράδικο, τό ρόράνιο λνχνητάρι.

•·»
Γϋρο σιγαλόμίλητη εϊν’ ή ρήχη, 
κ* ή χώρα σάν πολύ πολύ μακριά’ 
μιά μυστική ίρημιά’ τον μύλον οί τοίχοι 
σά σκέλεθρα καί σά δαιμονικά.

Σά νά μας σημαδέψανε καί σά νά κνριέψαν 
φαντάσματα καί ξωτικά τον νον μας τά καστέλια,

μάς λαχτσρίααν πειρΦαμοί καί μάϊσσες μάς πλανέψαν, 
άξόρκιστ ι γητέματα, χάϊδια, λογάχια, γέλια.

Σά νά κλείααν τδ δρόμο μας νεράιδες, 
νεράιδες, νά μάς πάρουν τή μιλιά’ 
λύρες άλαφροίσχιωτων καί γκάΐδες 
μας παίζον γύρο ή θάλασσα, ή βραδιά.

Καί πρδς τδ σπίτι γύρισα. Καί πίσω μου έν’ άγίρι, 
(Καί πιά δέ σέ ξανάνοιωσα καί πιά δέ σέ ξανάειδα ! )  
καί πίσω μου δ κννηγητής. Καί μ* άγγιξ’ ένα χέρι. 
κάτι πιό λίγο άπό φωτιά καί πια πολύ. Ή  νεράιδα.
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ΤΟ ΑΛΑΤΙ
Μέσ* άπό τόν άφρό σου, λιμνοθάλασσα,
σάν κάτι, άντάμα, σκαλιστό καί άγέρινο,σάν κάτι
πού δούλεψε τδ χέρι τού ποιητή,
νά τό καθάριο κρούσταλλο, νά τδ χιονάτο^βάτι ί

Τδ ψωμί σιταράτο καλοζύμωτο
μέσ’ άπ* τά χέρια τής κνράς τά προκομμένα βγαίνει’
μά νόστιμο βϊν* άσάχκριτα, χιατί
μέσα του, άλάτι, ή χάρη σου, σπαρτή, σπαταλεμένη.

Τδ ψωμί σιταράτο καλοζύμωτο
τό τρώνε νιές, λιγνές, μεστές, ξανθές, μελαχροινονλες,
γι αυτό τής λιμνοθάλασσας δ άψρδς
τρέμει στό κάθε σείσμα αας,Μιαολογγιτοπούλες !
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Β ΠΑΒΚΗΥΡΑ
Βροχή, 8λο κλαίς, χ* ¿αν, μονγγή νοτιά!
Νερό παντού, νικήτρα' βϊν! ή πλημμύρα’ 
στα δόντια ένδς δγρον καταποτήρα 
τά σπίτια, οί δρόμοι, οί μώλοι, ή χώρα, νά /

'ίΐfΠλημμύρα, δλα έδώ κάτον θά τά 'πιης' 
τδ στόμα σον κ* Ιμε9  τδ̂ καρτεράμε.
’Απδ τή θάλασσα ήρθαμε, -θά πάμε 
στή θάλασσαι Είναι δ νόμος τής ζώής.

Αγκάλιασε καί ρούφηξε κ ίμάς,
καί κάμε μας, ώ μάϊσαα, χρυσά ψάρια,
καί κάμε τούς καημούς μαργαριτάρια,
καί κοράλλια τά φύλλα τής καρδιάς. ■’

Ώς πού νάρθή άπδ πέρα λυτρωτής 
ρηγόπουλο τά μάγια νά χαλάση, 
στον ήλιο χιά νά μάς ξανανεβάαη 
καί στή φουρτούνα. *0 κύκλος τής ζανης.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ



Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Μ Ο Σ  R M  TEXRH
Μαζί μ ί κάπιους ψωροαρχοντικούς θυμούς, μαζί 

μ ί τα  μωρά πατριωτικά κλαψολογήματα πού βή
χω·« τό πρώτο πρώτο θεωρητικό τσαπάλισμα ττς  
σοσιαλιστικής ιδέας στούς διανοητικούς κύκλους τού 
τύπου μας, έτρεξε γλήγορα γλήγορα χ’ ή ομορφιά 
νά σμίξη μιά κραυγή κιντύνου μ« τή φωνή ενός δυο 
ά π ’ τούς καλίτερους άντιπροσώπους τιης. Καθάλλο 
παρά νάδιχήσω το αίσθημα πού κίννιβε τΙς διαμαρ 
τυρί«ς αύτίς. Τόβο οί θεματοφύλακες τής αρχοντιάς 
όσο χ ’ οί δορυφόροι τού ωραίου ΰπάκουβαν β’ {να 
κατηγορηματικό προσταχτικό μέσα τους νά υπερα

σπίσουν ιερές παρακαταθήκες. Κ ’ οί δυό ψυχολογίες 
βασίζονται στήν πίστη πώς ή διαφορά τής ανθρώ
πινης φύβης είναι πού κάνει κ ’ έκείνους άρχοντες 
τής κοινωνίας καί τούτους εκλεκτούς τού πνεύμα
τος. Μιά έξαίρεβη τής φύβης. Κατά τή λογική 
τους, ή σοσιαλιβτική ιδέα, πού τείνει βτήν αναγνώ
ριση ίβότητας δικαιωμάτων μεταξύ των άνθρώπων, 
θά κατάργηση καί τή διαφορά τού φυσικού μεταξύ 
των άνθρώπων. Ό  εργάτης, συλλογιούνται, δ φο 
ρέας τής σοτιαλιστικής ίδιας σήμερα, είναι κατώ 
τερος βαθμός τής ανθρώπινης φύσης' κατασυνεπεια 
ή νίκη του θά πή ισοπίδωμχ τής ανθρωπότητας μέ 
τή δική του διανοητική ικανότητα. Ώ ττε άντίο 
άρχοντιά καί κυριαρχία των άνώτερων άνθρώπων, 
άντίο έκλεχτίς ψυχές, πολιτισμός καί τεχνες κ ’ έπι 
τήμες.Κ’ έτσι παίρνουν κατήφορο οί ιερεμιάδες των 
ίκλεχτών καί βροντορυθμούν οί θρήνοι έν Ραμά κ ’ οί 
κλαυθμοί κ’ οί όδυρμοί των άριστων.

Ή ψυχολογία των άριστων δεν είναι βέβαια 
τόσο άθώα καθώς τών έκλεχτών τού πνεύματος. Ή  
σοσιαλιστική φάβα σά νάχει κάπιο λάκο γιά τούς 
χλ*ψορίί|^ιδες τής μεγαλόρρονης άρχοντοσύνης, γι’ 
αύτό κάθε συζήτηση με τούτους δέν έχει λόγο. Ό  
προλετάριος προτιμάει τόν πραματικόν άγώνα μαζί 
τους. Κ ’ Ιγώ έδώ θέλω νά πω μερικά λόγια μόνο μέ 
τούς έκλεχτούς τού πνεύματος, τούς άπλο'ίκότερους 
κάπως. Ή ιδέα πώς ή κυριαρχία τού σοσιαλισμού 
θά ήταν έναν μ ί το χαμό πνεύματος καί μέ τό θά 
νατο τής τέχνης καί τής όμορφιάς στόν κόσμο είναι 
μιά πλάνη απλωμένη δχι μόνο στούς ρωμέΐκους δια 
νοητικούς κύκλους. Κύρια άφορμή σ ’ αυτή είναι ό 

- όλότελα μεταφυσικός τρόπο; πού σκέπτονται οί 
έχλεκτοί τού πνεύματος, καθώς κι ό φόβος πού ί

ΓΑΛΑΤΕΙΑ Σ . ΑΛΕΞΙΟΓ 
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S Α ύγουστον.

Προ λίγου έφυγε. Εύθυμος καί γελαστός μ ’ άπο- 
χαιρέτησε παραγγέλνοντας μου νά μήν ξεχάσω τήν 
υπόσχεσή μου, παρά νά φροντίσω όσο μπορώ νά 
τόνε βοηθήσω. Τίποτε στά φερσίματά του δεν έφα 
νέρωσε πώς είχε κάποιο μύχιο στοχασμό, πού προσ 
παθοΟσε νά' τό τυλίξει μες στάξένοιαστα καί ζωηρά 
λόγια πού μοδλεγε.

Ούτε άπόφευγε νά μέ κοιτάζει μέσα στά μάτια, 
θπως είναι τό φυσικό του, ούτε παρά·ειψε νά μοΟ 
έπαναλάβει χίλιες φορές πώς τά περιμένει όλα άπό

χουν άπό κάθε προστριβή μέ τήν πραγματικότητα 
κάί τή βάναυση  πείρα. Γιά νά νοηθή όμως τό βά
σιμο ή μή τού τρόμου τών έκλεχτών ψυχών γιά τό 
χαμό κάθε όμορφιάς μέ τήν κυριαρχία τής,σοσια 
λιστικής ιδέας, θά χρειάζονταν πρώτα μιά γνωρι 
μιά καλίτερη μέ τήν ιδέα αΰ ίή , δηλ, ένα ξέτασμα 
πώς γενήθηκε, πώς ξετυλίχτηκε στή ζωή καί πού 
τραβάει.

i t

Ή Ιδέα τού σοσιαλισμού δέν είναι νέα, γιατί 
κ* ή κοινωνική άδικία πού βείσιλέβει στόν κόσμο 
δέν είναι νέα Κάθε κοινωνικό καθεστώς πού βασί
ζεται στήν ίδιοχτησία χωρίζει τούς ανθρώπους σέ 
κάτοχους καί σέ άχτήμόνες καί φίρνει αναγκα
στικά τήν έξάρτηση τών δεύτερων άπ* τούς πρώ 
τους, Αύτή ή οικονομική έξάρτηση γενάει τίς δια 
φορές τών κοινωνικών τάξεων καί προσδιορίζει τή 
μεταξύ τους σχέση, ¿μΰτή ή έξάρτηση εμποδίζει τήν 

; πλέρια ζωική ένέργείθε ίλών τών τάξεων, στενέβει 
τήν έλεύτερη ανάπτυξη των φυσικών Εκανότητων 

,τού καθενός ατόμου. Τό καταπίεσμα τών άχτήμο 
νων άπό τούς κάτοχους τών μ ε^ ν τής παραγωγής 
τών χρήσιμων γιά τή συντήρησή'τής ζωής στάθηκε 
πάντα νόμος τών κοινωνικών ό^χνί.μών πού θεμε- 
λιόνονται στήν ίδιοχτησία. Έρχονται ίποχές πού 
τό καταπίεσμα φτάνει στ απροχώρητο, ή ύπαρξη τής 
τάξης τών άχτήμονων και^ντάει .’Προβληματική 
καί τότε μιά έπανάσταση ε ίνάΐ^ά» ά ποψ* υλ 10 ίο το 
ρικό περιστατικό, αν δέν |||ρ6λάβή νά τήν άποτρέψη 
μιά μεταρύθμιση τού κ0ϊνΐΙέ|ικού καθεστώτος, δη
λαδή μιά υποχώρηση τών τά||!|ί$ πού κατέχουν στίς 
ανάγκες τών άχτήμονων. Έ τσι ‘άλλαξ^ ί μορφές τά  
κοινωνικά καθεστώτα μέσα στό δρόμο τής ζωή; γιά  
νά κρατηθή πάντα κάπια κοινωνική ίσοροπία, άπα 
ραίτητη γιά τήν ύπαρξή -ςής ίλης κοινωνίας. Όμως 
ίσο κι άν κάθε νέο καθεστώς ήταν συνήθως μιά 
σχετική πρόοδο καί καλλιτέρεψη άντίκρυ στό προ 
τερινό, ίσο κι &ν οί καταπιεζόμενες τάξεις άλα 
φρώθηκαν προσωρινά, μιά τέλεια κοινωνική ίσορο- 
πία δέν άποκαταστάθηκε ώ; τήν ώρα' οί άχτήμο- 
ν*ς δέν έλειψαν, ή οικονομική σκλαβιά τους στους 
ίδιοχτήτες πήρε παντα νέα μορφή μονάχα, μ ’ ένα 
λόγο ή κοινωνική άδικία δέν καταργήθηκε στήν άν
θρωπό τητα, ή δυστυχία τού πιό μεγάλου μέρους της 
βασίλεψε καί βασιλεύει πάντα. Ή ζωή, μέ όλη 
τήν ορμή πού έχει στην πρόοδο, δέν Ιπαψε ποτέ
νάχη τίς σκύτινες καί θλιβερές οψες της.

    . ; \______

μένα. Τίποτε Ούτε είταν νευρικ ς σήμερα, ούτε ά 
φινε μισοτελειωμένο κάτι τ ι  πού άρχινοΟσε νά λέει, 
όπως κάνει παντα, χρόνια, τώρή, σά βρισκόμαστε 
μαζί. Ούτε μοΟ μίλητε γιά κάποια μεγαλα ιδανικά 
καί γιά κάποιες παράμερες κ* ευτυχισμένες ζωού
λες. Τίποτε. Δίχως νά καθίσει διόλου, μιά ολόκληρη 
ώρα* μοΟ μιλούσε τά πιό συνειθισμένα, τώπιό άπλά 
λόγια. Ένας γνωστό; μας πού ήρθε νά μάς κάμει 
βίζιτά καί πρέπει νά μάς, κουβεντιάζει, ώς βτου 
φύγει, κ ’ ένας φίλος μας, πού έρχεται νά μά; ζη 
τ ή « ι μιά χάρη. Γνωστός μου είταν % έμενα κάμ
ποση ώρα κ’ έπειτα γίνηκε ό φίλος μου καί μού 
άνάφερε τήν υπόθεσή του. ΤοΟ ΰποσκέθηκα. Μέ με
γάλη προθυμία τούδωσα τό λόγο μου πώς θά κάμω 
τάδύνατα δυνατά γιά χάρη του. a θ ά  δεις πως θά 
μείνεις ευχαριστημένος μαζί μου, ίσο ποτέ. ίσο 
ποτέ άλλοτε, θά μοΟ χρωστεΐς τήν ,εύτυχία σου 
τώρα». Έ τσι τού^είπα καί μ' άποκρίθηκε σοβαρά : 
«Ναί, ναι τό ξέρω».

Κ ’ έγώ ; μ ’ άλήθεια, έγώ μιλούσα μέ τά σω 
στά μου, ίταν τού έλεγα πώς αύτό  μέ κάνει νάμαι 
πολύ χαρούμενη ; "Η μήπως είταν ψεύτικη ή αδια
φορία πού έδειχνα ; Είταν άραγε π-οσποίηση όλα 
ίκεινα τά γέλοια καί οί κουβέντες πού κάμαμε πάνω-
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Αυτές οί όψες ήταν φυσικέ νά κι ήσουν τήν' 
άντίρηση τού λογικού τών άνώτερων πνευμάτων σέ 
κάθε κοινωνική περίοδο καί νά πειράξη τό αίσθημα 
τών μεγάλων ψυχών πού τις θέρμαινε ή άγάπη τού- 
ανθρώπου. Κ ’ έτσι καθένας άπό κείνους σύμφωνα 
*έ τήν άντίληψη πού είχε τής κοινωνικής κ' οικονο
μικής ζωής τού καιρού του νά φανταστή ένα σύ
στημα διόρθωσης τής κοινωνίας, έναν τρόπο άπο- 
κατάστασης τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Τετιους. 
εύγεν.κούς διορθωτές τή ; κοινωνίας είδε σχεδόν κάθε 
έποχή τής ανθρωπότητας κι άπ ’ τήν αριστοκρατικής 
«Πολιτεία» τοΟ Πλάτωνα ώς τήν άνθ^ωπιστιχή 
«Ουτοπία» τού θωμά Μόορ καί τό « Συνεργαστή- 
ριο» τού Φουριέ κι ά π ’ τά μεγαλοφυή όνειρα τού 
Σαίν Σιμόν ώς στόν άστικοαναρχικό σοσιαλισμό τού 
Προυντόν, πού ή παραδ σή του βαστάει σέ μερικούς 
άναρχοσοσιαλιστις άκόμα, δημιουργήθηκαν πολλά 
συστήματα κοινωνισμού κ* ή ιδέα τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης'δέν «παψε νά μήν άνηαυχή τό νου καί 
τήν προσπάθεια φιλόσοφων καί ποιητών. Ό ίδιος 
Γκαίτε (πού μερικοί ρωμιοί άρχοντάθρωπαι καί σο - 
σιαλιστοφαγοι δέ δίσταξαν νά τού μολέψουν τό με
γάλο άνθρωπιστικό οείστημά του μέ τίς αστείες 
έγω'ίσμολογίες τους) δέν έμεινε ξένος άπ' τΙς θεω
ρίες τού σαινσιμωνισμού καί στά «Ταξιδιάρικα χρό
νια ¡¡τού Βίλελμ Μάϊστερ» περιγράφει μια ιδανική 
κοινωνία, πού όλοι οί άνθρωποι πού τήν άποτελούν 
δουλεύουν καθένας σύμφωνα μέ τήν ιδιοφυία του καί 
τήν κλίση του Μά ίλ α  τά μεγαλοφάνταστα κα 
μεγαλοφυή πολλές φορές, όνειρα αυτών τών διορθω
τών τής κοινωνίας ήταν δικασμένα νά μείνουν όνειρα, 
γιατί ή κοινωνία δέ διορθώνεται με τό αίσθημα καί 
τό λογικό κι ό οργανισμός της δέν άλλαζει μ ί τή»  
άγαθή θέληση τού ένός καί τάλλου, καθώς φαντά
ζονταν εκείνοι. Γιά νά φανερ»3|ή αύτή ή πλάνη 
έπρεπε νά ξεσκεπαστούν τά κινητήρια τού κοινωνι
κού οργανισμού, νά βρεθούν οί αίτίες τής άλλαγής 
του κάθε φορά. Τό πνεύμα άκόμα ώς στερνά έβλεπε 
τήν ιστορία σάν έργο άτόμων κ ’ ιδεών, δηλαδή τή  
θέληση τών άνθρώπων σάν έλατήριο τής ζωής, Στή 
γαλλική Ιπανάσταση ήταν δοσμένο νά βγάλη στό 
φως τάληθινά της κινητήρια καί στούς Κάρολο 
Μάρξ καί Φρ. Έ γγελς νά βρουν τό νόμο πού κ υ 
βερνάει τό ξετύλιγμα τής κοινωνίας. Τά κινητήριά
της δέν είναι ούτε ή θέληση άτόμων,. οΰτε ίδιες, 
μά λόγοι ύλικοί, τά οικονομικά συμφέροντα. Αυτοί 
είναι οΐ κύριοι παράγοντες τής κάθε φορά άλλαγής

στήν, ύπόθεση αύτή πού μοϋ άνάθεσε νά τοΰ τ ε 
λειώσω ; Τό νά δεχτώ έ(ώ νά λαβω μέρος σέ μιά 
παρόμοια Ιστορία, αύτό δέν είταν κάτι τ ι πολύ 
τραγικό καί πολύ πένθιμο ; Ποιός ξέρει. Έγώ ή  
ίδια δέ θάξερκ νά πώ. Ή άνάγκη νά δημιουργήσω 
ένα θόρυβο γυρω μου, νά διακόψω τήν άσάλευττι 
σιωπή πού με τριγυρίζει καί μέ κάνει νά αυλλογιοϋ-
μαι και ν’ άναδεύω στό νοΟ μου, όλο τά ίδια καί
τά  ίδια πάντα, χιλιώ λογιώ μιζέριες, μ’ ¿κυριάρ
χησε πιά. Βαρέθηκα νάμαι κλεισμένη μες στό νε
κροταφείο τής ψυχής μου) μή κάνοντας άλλο, παρά 
νά πιριμένω ολο καί καινούργιους νεκρούς νά θάβω, 
πού φεύγουν κάθε μέρα άπό τόν κόσμο τής δικής 
μου ζωής. Αύτό τό θλιβερό καί μονότονο έργο τού  
νεκροθάφτη τό σιχάθηκα.

Πέρα άπό τά, κάγκελά του είδα πώς υπάρχει 
μιά ζωή πολυσύνθετη καί παντοκρατόρισσα. Ή ζωή 
τών άλλων. Άλυσσίδα άσύντριφτη κι ατέλειωτη, οί 
ζωές, τά έκατομύρια οί ζωές—μέ ξεκαυφαίνει μέ τό 
δαιμονισμένο κρότο τη ; Γ Τί κα λά ! θ ά  πάω κ* 
έγώ τώρα, νά ενώσω τό χαλκά τή ; ζωής μου μέ 
τούς χαλκάδες πού αποτελούνε τήν άλυσσίδα όλη. 
θ ά  χουδουνίσει χι ό δικός μου μές στούς άλλους. 
Έ τσ ι κ’ ή δική μου ζωή θά βγάλει κάποιου; ήχους
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τών κοινωνικών καθεστώτων. Ό  κάθε φορά τρόπος 
έξάρτησης τών άχτήμονων άπ ’ τούς κατόχους, δ 
τρόπος δηλαδή τής παραγωγής τών χρήσιμων γιά 
τή  ζωή δίνει κάθε έποχή τή μορφή τής κοινωνίας. 
Τό άνιβο μέρασμα τής ΐδιοχτησίας χωρίζει τήν κοι
νωνία σέ τάξεις προνομιούχες καί μή, κυρίαρχες καί 
κυριαρχούμενες. Οί πρώτες,‘σάν κατοχές τών μέσων 
τής παραγωγής, έχουν στήν έξουσία τους τΙς δεύ
τερες· οί δεύτερες πού τίς βαρενει καί τούς στενέβει 
τή  ζωή αυτή ή έξουσία θέλουν καί πασκίζουν νά τήν 
τινάξουν άποπά*ω τους κ ’ έτσι γενιέται ό άγώνας 
τών τάξεων κ’ έτσι γίνονται οί κοινωνικές έπανα - 
«τάσεις. Ή ιστορία τής κοινωνίας μάς είπαν ό 
Μάρξ κι δ Έγγελς είναι ή ιστορία κοινωνικών άγώ· 
νων. Τά άτομα, πού έβλεπε πώς Sz.xu.xv τήν  ιστο
ρία ή ίδεαλιστική Ιστοριογραφία, δέν είναι τίποτες 
άλλο άπο συγκεντρωτές τών τάσεων κοινωνικών τά  
•ξεων, οί έκτελεστές τών θελήσεων—συμφερόντων 
κοινωνικών δμάδων. Κ ’ έκεΐ άκο'μ* πού βλέπομε νά 
καταχτάει ένα έθνος άλλο έθνος, πραγματικά δέν 
είναι παρά μιά κατάχτηση ενός έθνους άπό τήν κυ
ρίαρχη τάξη ενός άλλου έθνους. Ή κυρίαρχούμεν71 
τά ξη  τού στερνού ύπηρετεί μονάχα τά συμφέροντα 
τής τάξης πού εξουσιάζει καί τήν ίδια.

Μέ το τέτιο άντίκουσμα λοιπόν τής ιστορίας, 
μέ τόν τέτιο γνωρισμό τής κοινωνίας, πώς δηλαδή 
κινιέται καί ξετυλίγεται άπάνω στά οικονομικά της 
θέμελα, ποιά έπιρροή μπορεί νάχη ή θέληση τού 
ένό; ή τάλλου νά τή διορθόση ; Η κοινωνική άδι- 
κία βασίζεται στό δίκιο τής ΐδιοχτησίας, στό άνισο 
μέρασμα τών μέσων τής παοαγωγής. Τό λογικό 
«γαναχτεί μέ αΰτό, τό άνθρωπιστικό αίσθημα ση 
χώνεται ίναντίο του, μά ποιά λογική καί ποιό α ί 
«Θημα θά πείση τούς κάτοχου; τών μέσων τής πα
ραγωγής νά τά μεράσουν μέ τούς μή κάτοχου;, 
ποιός ΐδιοχτήτης Θά στρέξη νά μεραστή τό χτήμα 
του μέ τόν άχόίήμονα, ή τέλος ποιά Θέληση ατόμου 
θά μπορέση νάλλάξη τή θε'ληση τής κυρίαρχης τ ά 
ξής τής κοινωνίας, πού είναι ή διατήρηση τής ΐδιο- 
χτησίας πού κατε'χει ; Αΰτό μπορούσε νά τό κάμη 
μόνο ή θέληση δλάκερης τής άλλης κοινωνικής με 
ρίδας, τού μεγάλου πλήθους τών άχτήμονων. Ά λλα  
κ ’ ή θέληση μοναχή δέ φτάνει, χρειάζεται κ’ ή δύ 
ναμη καί τούτη είναι στά χέρια τής κυρίαρχη; τά  
ζης, γ ιατί οί προνομιούχες τάξες όργάνωσαν κάθε 
έποχή τήν κοί'ωνία έτσι ώστε νάχουν υποχείρια 
τους τή δουλεύουσα τάξη. Βάση τής έξουσίας τους

είναι ή οικονομική καί μαζί μέ τούτη κ ’ ή διανοη 
τική υπεροχή. Μέ τή διπλή αύτη υπεροχή ύποτά 
ζουν τή δεύτερη στό θε'λημά τους. Κ* ή Ιστορία 
μά; λέει πώς δ ζυγές τής δεύτερης δέ μπορεί νά 
τιναχτή παρά όταν φτάση σέ μιά οικονομική καί 
π κυματική άνάπτυξη, άξια νά τής δόση καί τά 
μέσα τού έλευτερωμού τη«. Μ’ αυτόν τόν τρόπο νί· 
,κησε ή άστική τάξη τής Α γγλ ίας τό 17ο αιώνα, 
τής Γαλλίας τό 18ο, τής Γερμανίας τόν περασμένο. 
Έ τσι άλλαξε τό φεουδαλικό καθεστώς σ’ αύτές τίς 
κοινωνίες, έτσι πληρώθηκε ή κοινωνική δικαιοσύνη, 
δπω; τήν ένοούσε τό άστικό συμφέρον. Μ’ έναν πα 
ρόμοιο λοιπόν τρόπο θά μπορέση νά πληρωθή καί 
τόνειρο τής σοσιαλιστική; κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Χρειάζεται μιά τάξη γιά φορέα του, τή  θέληση 
καί τή  δύναμη μιάς κοινωνικής ομάδας γιά νά έπι 
βληθή γενικά στήν κοινωνία. Κ ’ έτσι δ Μάρξ κι ό 
Έ γγελς έδοσαν τό στερνό χτύπημα στή σοσιαλι
στική ούτοπία τών όποκειμενικών διορθωτών τής κοι
νωνίας, άνταμάνοντας καί κάνοντας ένα τό σοσια 
λισμό μέ τό εργατικό κίνημα, μεταθέτοντας τόν 
άξονα τής άλλαγής τού καθεστώτος άπό τήν υπο
κειμενική θέληση στήν άναγκοστίκή φορά τών πρα
μάτων. Άντικρύζοντας άντικειμενικά τήν κοινωνία 
είδαν πώς ή έργατική τάξη είναι ή μόνη πού μπο
ρεί νά σύρη σήμερα τό όνειρο τής κοινωνικής δικαιο
σύνης. Ή γένηση κ* ή δπαρξή της είναι συναγόμενα 
τής κοινωνικής άδικίας στή σημερνή κεφαλαιοκρα - 
τική μορφή της, δ λευτερωμός της άπό τήν οικονο
μική σκλαβιά είναι τό μόνα πού μπορεί νά φέρει 
μιά ΐσοροπία στήν κοινωνία, Απαραίτητη γιά τήν 
παραπέρα ύπαρξη τής τελευταίας. Εκείνο; πού πιέ
ζεται περσότερο ά π ’ τό σημερνό κοινωνικό όργανι- 
σμό είναι δ, ίργάτης, κατασυνέπεια αύτό; πρώτος 
έχει τδ συμφέρο νά πασκίση νά γκρεμίση τόν οργα
νισμό αύτό καί νά βάλη στόν τόπο του έναν άλλο 
πού νά τού άσφαλίζη καί σ’ κΰτόν τά ίδια δικαιώ
ματα στήν πρόοδο καί στήν άνάπτυξη του, καθώς 
γίνεται στίς άλλες τάξες. Ή άστική τάξη, πού 
κυριαρχεί σήμερα, όταν βρίσκονταν μιά φορά στό ίδιο 
σημείο πού βρίσκεται δ έργάτης τώρα, όταν δηλ. 
καταπιέζονταν άπό τούς φεουδάλους, έκανε παρό
μοια άγώνα γιά τήν πρόοδο κι άνάπτυξη της. Ή 
διαφορά τους είναι πώς εκείνη υλικό θεμέλιο τή ; 
υπόστασής της είχε τήν ίδιοχτησία κ ’ ή προσπά
θεια της φυσικά έπρεπε νάναι τό λευτέρωμα τής 
στερνής ά π ’ τά δεσμά πού τής έβαζε δ φεουδαλικό;

όργανισμός τής κοινωνίας, τό άναγνώρισμα τού Ιε
ρού κι άπαραβίαστου της, ενώ δ έργάτης σήμερα 
τήν δπαρξή του δέν τή στηρίζει στήν ίδιοχτησία, 
μά στήν έργασία τών χεριών ή τού νού του. Ό  τω
ρινός λοιπόν κοινωνικό; έπαναστάτης πολεμάει γιά  
τό λευτερωμό τής εργασίας άπό τήν Ικμετάλλεψη 
πού τής κάνει δ κεφαλαιούχος, ώστε τέλος του δέ 
μπορεί νάναι παρά ένας κοινωνικός όργανισμός πού 
θά βασίστή στό νόμιμο θέμελο τής έργασίας, στό 
ίσο μέρχσμά της σέ δλα άνεξαίρετα τά μέλη μιάς 
κοινωνίας. Πρώτος όρος τού όργανίσμού χυτού είναι 
ή κατάργηση κάθε ατομικής ίδιοχτησία; καί τό κα- 
θιέρωμα τής κοινωνικής, αθροιστική; ΐδιοχτησίας. 
Τά μέσα τής παραγωγής τών άναγκαίων γιά τή  
ζωή όχι στήν κατοχή τού Α καί τού Β, μά στήν 
κατοχή τού κράτους, τής κοινωνίας δλης· μέρασμα 
όχι τής ΐδιοχτησίας, άλλα τής έργασίας σέ 3λα 
τάτομα πού κάνουν τήν κοινωνία. Έ τσι τό πλή
ρωμα τού κοινωνιστικού δνείρου τόσων καί τόσων 
ευγενικών διορθωτών τής ζωής μεταθέτεται άπό 
τήν άγαθή θέληση άτόμων στό άναγκαστικό έργο 
μιάς τάξης δλάκερης, πού έχει αύτή πρώτη τό συμ
φέρο άπό τό πλήρωμά του, έτσι τό καθιιρωμα τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης μεταφέρνεταί ά π ’ τήν πε
ριοχή τού λογικού καί τού αισθήματος στή λογική 
τών ίδιων τών πραμάτων, στό ξετύλιγμα τής ίδια, 
κοινωνίας πού φέρνεται αναγκαστικά άπό τίς δυνά
μεις πού τήν κ*νάν σ ’ ενα σοσιαλιστικό όργάνισμά
-της.

Καί τούτο είναι τό μεγάλο βήμα πού έκαμε .4 
έπιστημονικός σοσιαλισμός. Ή μελέτη τών νόμων 
πού κυβερνάν τό κεφαλαιοκρατικό καθεστώς δείχνει 
σύγκαιρα τίς τάσεις τής μελλόμενης έξέλιξης του. 
Δέν είναι ή Θέληση τής εργατικής τάξης πού σέρ-> 
νει τήν κοινωνία σ’ ένα σοσιαλιστικό όργάιωμά της1 
αύτή γίνεται μονάχα ό συ.ειδητός μοχλός του. 01 
αίτιες πού όδηγάν στήν άλλαγή βγαίνουν άπομέσα 
ά π ’ τόν ίδιον κεφαλαιοκρατικό όργανισμό καί κα- 
ταντένουν σιγά σιγά -Αδύνατη τήν ’παραπέρα λε ι
τουργία του χωρίς μιά αναπόφευκτη αποσύνθεση 
τής δλης κοινωνίας. Μέ τ ί; μεγάλες οικονομικές 
κρίσεις, μέ τ ·  κχτέβασμα τού μεροκάματου καί τδ- 
λοένα πλήθεμα τών άνεργων, πού φέρνουν οί στερ- 
νές, δέ γέ'εται προβληματική μονάχα ή δπαοξη τών 
έργατών, μά δ άνταγωνισμός τού κεφαλαίου, δ πό
λεμος ίλών μέ δλους, πού εΐναι τό χαραχτηριετικό 
τού κεφαλαιοκρατικού όργανίσμού τής κοινωνίας

άγγίζοντας τών άλλων τίς ζωές. Μά θά ναι άσκημοι 
κι Αταίριαστοι. Ά ς  είναι. Τί πειράζει ; Έ τσ ι θά- 
ναι μόνο γιά μένα. Κανείς άλλος δέ θά τούς άκού- 
«μ , γ ιατί κανείς δεν προσέχει τ ί κάνει ό διπλανός 
του. Ό σκοπός είναι νά γενεϊ θόρυβος. Μιά παρά
ξενη καί πρωτόφαντη βουή πού νά μή μ ’ άφίνει ν ’ 
4$κούω πιά τό άδιάκοπο άναστίνανμα τώή κυπα - 
μισσιώ. θέλω  νά ξεχάσω γιά παντα, & γιά πάντα 
■τό μέρος π ’ άφήκα. Αύτό τό θέλω. Νά βάλω γύρω 
μαυ έ'νχν κόσμο θα κινιέται καί νά φωνάζει χαί νά 
οργιάζει μ ί ξεφρενιασμένη όρεξη, θά  καταβάλω γ ι’ 
αύτό βση θέληση έχω Θά ζεκουνήσω κάθε έμπόδιο 
«ού τυχόν Θκ μοΟ φράζει τ ό δρόμο. Όσο μεγάλο 
κι άν είναι, όσο κι άν φαίνεται άτράνταχτο, θά γε' 
νεΐ κουκλίστικο καί μικροσκοπικό μπρος στη δύναμη 
τήν Απελπισμένη τής ψυχής μου. θ ά  δώσω τό σή 
μεΐο έγώ, ν ’ άρχινήσει μιά ορχήστρα άπό χίλια όρ
γανα, γιά τόν πιό άλλόχατο, τόν πιό μακάβριο 
χορό. Ό λα ξεκουρντισμένα καί παράταιρα, μιά βάρ
βαρη καί πρωτάκουστη μουσική, καί μέσα στό παν 
δαιμόνιο πού θά βγάζουν όλες αΰτές οί παραφωνίες, 
έγώ νά σέρνω τό χορό ξεκαρδισμένη στά γελοία, σι- 
•γοτραγουδώντας δίχως ν’ άκούγομαί, έ’να μονόσυρτο 
«κοπό σά μυρολόϊ.........................................................

4 Αύγούατον.
Ό ταν πήγα, κοιμότανε. Ή ύπερέτριά της, ένα 

κορίτσι μελαχρινό μέ γλυκό πρόσωπο, μέ κάτι τι 
στούς τρόπους άπό κείνη, μέ παρακάλεσε, άνοί 
γοντάς μου τήν πόρτα του σαλονιού, νά λάβω τόν 
κόπο νά περιμένω λιγάκι, έπειδή ή. κυρία της άνέ- 
βηκε νά ήσυχάσει καί φαίνεται θά τήν πήρε ό 
δπνος. Χαμογέλασε κ ’ έτοιμαζόνταν νά πει κι άλλο 
τίποτε, μά δέν πρόφτασε· μέσα είχαν άφίσει τά  
παράθυρα άνοιχτά, καί μόλις άνοιξε, σχηματίσανε 
δυνατό ρεΟμα μέ τήν πόρτα, πού τήν άνάγκασε νά 
μέτακλείσει εύτύς άφίνοντάς με μοναχή. Τό μέρος 
πού βρέθηκα δέ μάρεσε καθόλου. Παράξενο σα\όνι 
κι δλωσδιόλου άκατάλληλο~γ*®ί τή δουλειά πού έρ 
χόμουνε.

Πρώτα-πρώτα οί κουρτίνες άπό άσπρο τούλι 
άφιναν τόν ήλιο νά μπαίνει μέσα καί μέσα. Είταν 
έτσι όλο τό δωμάτιο κι ώς τίς πιό κρυφέ; γωνιές, 
πλημμυρισμένο άπόνα φώ; ανυπόφορα θαμπωτικό 
πού κούραζε τα μάτια. Έ πειτα τά έπιπλα, πόσο 
λίγο φιλόξενα καί γλυκομίλητα I Λόγο χάρη, δ κα
ναπές Θαρρείς πώς τόν είχανε παραγγείλει, έπίτηδες

έτσι στενό καί άβολο γιά νά μή μπορεί κανείς νά 
μείνει πολλή ώρα. Άπάνω του δίχως άλλο δέ θά- 
χαν καθίσει ώς τά τώρα παρά κυρίες σφιγμένες 
στόν κορσέ καί σοβαροί λιγόλογοι κύριοι. Βίζιτες 
τής έτικέττας καί τής αδιάφορης κοινωνίας. Άπό  
πάνω άν-Ις· ταπετο ένα μεγάλο ταμπλό παρουσίαζε 
Ιναν πελώριο ξαγριεμένο Οΰσσάρο μέ παρδαλή στολή, 
έργο δέν ξέρω τίνος μεγάλου ζωγράφου. Έ πειτα  
άντικρύ τοΰ καναπέ, στόν τοίχο, ¿να τραπέζι τ ε 
τράγωνο παραφορτωμενο, μ’ έπισκεπτήρια μ’ ένα 
α ΙΙμΠΙΙ γιά καρτολίνες καί δυο τρ ία ’•πιατάκια τοΟ 
τσιγάρου. Κατόπι βτή γωνιά μιά έταζέρα μέ πολλά 
μπιχλιμπίδια,Ανθογυάλια—άγαλματάκια συντροφία- 
σμένα δυσανάλογα μ’ ενα γιγάντιο λεξικό τοΰ Ά α- 
οούς άδετο, δίπλα σέ μιά βδομαδιάτικη έφημερίδα 
τοΟ Παρισιού μέ μιά γυναίκα στό ξώφυλλο ντυμένη 
μέ κοστούμι τοΟ μπάνιου έτοιμη νά πέσει στό νερό. 
Κι Ανάμεσα στά δυό ορθάνοιχτα παραθύρια ένας 
μεγάλος καθρέφτης γεμάτο; φωτογραφίες τής οικο
γένειας. ΤοΟ συζύγου, τών παιδιώ, τής άδερφής, τής 
μητέρας, τοΰ πεθεροΟ. Πολύ Ακατάλληλο σαλόνι 
γιά  τή δουλειά μου. Ώρισμένως, σκεπτόμουνε, άν ή 
Μαίρη δέν έχει κανένα άλλο δωμάτιο ξεχωριστό γιά  
νά δέχεται, σίγουρα θάναι ή πιό φρόνιμη γυναίκα



ένεργεί καταστρεφτιχά καί μέσα σ’ αΰτές τις ίδιες 
τάξες τών κατόχων των μέσων της παραγωγής κ’ 
Ιτσι φέρνει έ'να συγκλόνισμα σε όλάκερο το κοινω
νικό χτίριο. Τέτιβς στιγμές μονάχη σωτηρία γιά τό 
σύνολο είναι η επέμβαση τού ίδιου σύνολαυ, δηλ. 
τού κράτους. Γιά νά λείψη άπό τη μίση ή πέτρα 
τού σκαντάλου, ό άνταγωνισμός τού κεφαλαίου, βά 
ζει τό κράτος χέρι καί παίρνει γιά λογαριασμό του 
τά  μέσα της παραγωγής, πού στά χέρια τών ιδιω
τών έβαζαν σέ κίντυνο την κοινωνική ίσοροπία κ* 
έτσι β τρόπος τής παραγωγής άπό άτομικός πού 
ήταν άλλάζει σε κοινωνικό, αθροιστικό κ’ έτσι σιγά 
σιγά κάνοντας ίδιοχτησία του το κράτος ένα κ α 
τόπι στάλλο τά μέσα τής παραγωγής καί τής συγ
κοινωνίας κάνει τά πρώτα βήματα στον έκσοσιαλι- 
σμό του, ?πως έχομε τόσα παραδείγματα στους πιό 
προχωρημένους οικονομικά τόπους. Ή εξαγωγή τών 
προϊόντων τής κτηνοτροφίας πού άνάλαβε τό κράτος 
στή Νότια Αιϊστραλία, ή ό κανονισμός άπό τή,ν πο 
λιτε ία  τής αγροτικής καλιέργείας στή Νέα Ζηλαν
δία, παρόμοιο διοργάνωμα τής στερνής στή Αανία, 
ή κατοχή τών μεταλλείων, τών σιδηροδρόμων κι άλ 
λων με'σων συγκοινωνίας από τά κράτη καί τούς 
δήμους, ϊπου τραβάει όλοένα περσότερο κάθε προο
δεμένη χώρα, δέν είναι τίποτε λιγότερο παρά όλο 
φάνερα σημάδια τής εξέλιξης τής κοινωνίας άπό 
τον άτομικό τρόπο παραγωγής στον αθροιστικό,, 
πλατιές κοινωνικές μεταρυθμίσει;, πού αναγκάστη
καν νά στρίξουν σ ’ αΰτέ; οί τάξες τών κατόχων 
γ ιά  νά φυλαχτή μιά κάπια κοινωνική ίσοροπία.

Αΰτή ή ίσοροπία βέβαια καθάλλο παρά νάναι 
¿κείνη πού νειρεόεται ή σοσιαλιστική ίδέα, νάναι ή 

. άποκατάσταση τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέ βλα 
τά  πρώτα βήματα στον έκσοσιαλισμό τού κράτους, 
τά  κράτη κυβερνιούνται ακόμα άπο τις τάξες τών 
κατόχων τών μέσων τής παραγωγής, ό Ιργάτης 
είναι σκλάβο; στο κεφάλαιο, ή έκμετάλλεψη τής ερ
γασίας του βλο καί πληθαίνει τό στερνό, τούτο 8λο 
καί σφίγγει καί σι εριόνει τή διοργάνωσή του, βλο 
κ ’ έξουσιαζει πάντα περσότερο την κοινωνία καί 
πρέπει νάναι άπλοΐκάς πολύ κανείς γιά νά πιστέβη 
πώς θάφτανε μιά άγριεμίνη έφοδο τού έργάτη γιά  
νά γκρεμίση μονομιάς τή βασιλεία του. Μά άπό 
τάλλο μέρος πάλι κι ό έργατης !λο καί περσότερο 
ξυπνάει, νιώθει τή θέση του καί την αποστολή του, 
βλο καί πιό πολύ σφίγγει καί στεριόνει κι αυτός 
τό διοργάνωμά νου, ή πολιτική του δύναμη παντού

τοδ κόσμου, καί τότε......................................Μιά λε
κάνη νερό χύθηκε στό δρόμο άπό τά πάνω πάτωμα 
καί καθώς πέρασε άπό τάνοιχτό παραθύρι πού στε
κόμουν μάφησε μιά έλαφριά μυρουδιά σαπουνιού καί 
κολώνιας. «Ξύπνησε», ίσκέφτηκα, κι άρχισα σο 
βαρά νά συλλογιοϋμαι τί ήρθα νά γυρέψω μες σ’ 
αύτό τό σπίτι

Τήν είχα γνωρίσει τώρα καί δυο χρόνια σ’ ένα 
έκδοτικ'. κατάστημα πού κατά τύχη .είχαμε πάει 
κ* οί δυό την ίδια ώρα νάγοράσουμε βιβλία, Άπό  
τότε γενήκαμε φιλενάδες καί γιά κάμποσο καιρό 
βλεπόμαστε συχνότατα. Εκείνη δέν είχε λόγια νά 
μέ θαμάζει 8που πήγάινε, κ’ έγώ δέν έβρισκα λόγια 
νά τη χαραχτηρίσω. Εϊταν ένας τύπος ρωμανηκής 
γυναίκας δοσμένης-βλης στά βιβλία που διαβαζε. 
Είχε άπ'.χτήσει έτσι μέ τόν καιρό Ινα χαραχτήρα 
πολυσύνθετο κι αξεδιάλυτο πού δέν ταίριαζε σέ κα
νένα χαραχτη»ισμό βρισμένο ' Τά ρομάντσα του 
1830  καί τά  ρομαντσα του 1907 είτανε κοπαδια- 
σμένα στή φαντασία της καί τή γέμ ζαν άπό χίλιω  
λογιω πεποιθησες κ ’ ιδέες. Τήν πραγματική ζωή, 
τή ζωή του στιτιοϋ της,αύτή δέν τήν καταλαβαινε 
καθόλου· ό άντρας της καί τά παιδιά της είτανε 
πρόσωπα άπό κάποια βιβλία πού διάβασε κ ’ ή ίδια*

Λ._________ ___________________________

άξαίνει, ή σοσιαλιστική ίδέα άπλώνεται πλατύτερα 
στις τάξες του, ό λόγος του βαραίνει βσο πάει περ
σότερο στά κοινοβούλια, ή δίψα του γιά φωτισμό 
καί μόρφωση μεγαλόνει, οί ανάγκες του πληθαίνουν 
καί γιά νά τις θεραπέψη καλίτερα όργανίζεται κι 
αύτός σέ συνεταιρισμούς, πασκίζει νά παράγη τά  · 
ναγκαία γιά τή ζωή του μοναχός του, άφαιρώντας^ 
Ιτσι Ιδαφος άπο τήν άπληστία τού κεφαλαίου καί 
πλάι στά θέμελα τή ; αθροιστικής παραγωγής, πού 
είδαμε πώς βάζει άναγκαστικά τό κράτος, βάζει 
καί τούτος τά δικά του θεληματικά κ' έτσι κάτω 
άπ’ τόν κεφαλαιοκρατικό όργανισμό τής κοινωνία; 
πληθαίνουν πάντα τά στοιχεία τού σοσιαλιστικού 
όργανισμού, πού σιγά σιγά τείνουν νά φε'ραυν τήν 
παραγωγή σέ άλλη μορφή καί νά καθιερώσουν τήν 
κοινωνική δικαιοσύνη, νά πληρώσουν τή  σοσιαλι
στική ίδέα.

Αύτή είναι ή σοσιαλιστική Ιπανάσταση στό ση- 
μερνό της στάδιο. Ποιό θάναι τό αόριανό της, δέν 
τό ξέρομε. Τή διεύθυνση τής οικονομικής ίξέλιξης 
τής ζωής μπορούμε νά δούμε καί γιά Ινα νάμαστε 
μονάχρι βέβαιοι, πώς &ν τό δρόμο της μπορούν νά 
τόν άντισκόψουν, νά τόν μακρύνουν ή νά τόν κοντύ
νουν περιστατικά, ξεσπάσματα κρυφών ή φανερών, 
λογαριασμένων είτε μή δυνάμεων πού θά ξεβγούν 
άπό τή σύνθιση τών ίδιων τών πραμάτων, βμως 
θελήσεις άτόμων δέ μπορούν νά τόν βιάσουν ή νά 
τόν άλλάξουν τό δρόμο αύτό. 'Οταν κανένας β λ έ 
πει τή  ζωή σάν Ινα αδιάκοπο ξετύλιμα άπό τή 
μιά μορφή στήν άλλη, οταν τό ίδιο δε βλέπει τόν 
άνθρωπο σάν κάτι σταθερό κι άνάλλαχτο μέσα στην 
άλλαγή τών πραμάτων γύρω του, δταν δεχτή τό 
άναγκαστικά συνταίριασμα τού φυσικού του μέ τις 
κάθε καιρό ανάγκες τής ζωής, δέ θά πέση m  λ ά 
θος νά βλέπη τόν άνθρωπο βπως είναι οήμ·ρ* στή 
μέση *νος κοινωνικού όργανισμού, πού θά μορφωθή 
ανάλογα καί σύμφωνα μέ τις ανάγκες καί τ ις  πα
ραγωγικές σχέσεις ενός νέου καιρού κ ’ Γ:σι δέ θά 
φαντάζεται τήν άνθρώπιν/ι φύση ασυμβίβαστη μέ 
Ιναν κοινωνικό όργανισμό διαφορετικό άπ’ τό ση- 
μερνό “Οπως τό ώ; τά σήμερα ξετύλιμα τού αν
θρώπου βάδισε μαζί μέ τό ξετύλιμα τής κοινωνία; 
γύρα του, ϊπως ό κοινωνιστικός άνθρωπος τού άρ- 
χεγονου κοινωηστικού καθεστώτος κάτω ά π ’ τήν 
αδιάκοπη ■ άλλαγή τών παραγωγικών σχέσεων τής 
κοινωνίας άλλαξε στό σημερνό άτομικιστικό άν
θρωπο, Ιτσι καί τούτος μέσα σέ μιά κοινωνία μέ

ζοϋσε σ’ εναν κόσμο πολύ διαφορετικό τοΟ άληθινοΟ. 
Ενας τύπος επιπόλαιος κ’ ■ αίστηματικό; πού δέν 

άγαποϋσε καί δέ θάμαζε τ ίπ οτ’ άλλο άπό τι τής 
διηγόντανε ό ένας κι άλλος συγγραφέας καί ποιη 
τής. Τό Λωρη γ ώριζε άπό παλιά, πώς καί ποϋ δέ 
φρόντισα νά μάθω ποτέ, πρί νά τήν γνωρίσω έγώ. 
'Ετσι ήξερε ίλη  τήν ιστορία τί|ς άγάπης μας άπό 
τόν ίδιο χωρίς γ ι’ αύτό νά βρεθώ στήν ανάγκη νά 
τής κάμω έγώ τέτοιου είδους έμπιστεμτικές κου
βέντες. Ποτέ; βμως δέ μόΰ μιλούσε γ ι ’ αυτόν κι 
άπόφευγε μάλιστα κάθε τ ι πού θά μάς ανάγκαζε νά 
τον άναφέρουμε. Κ ’ έγώ είχα μάθει άπό τό Λώρη, 
σάν του είπα πώς τή γνώρισα, πώς άλλοτε irt>ù 
εϊταν γειτόνοι είχανε άλληλογρ.αφία, κι βτι τά δικά 
της γράμματα μιλούσανε πάντα γιά κάποιο μέλλον 
πού θά τούς έφερνε κοντά. Γελούσαμε πολλές φορές 
με τό Λώρη μέ τις αίστηματικές.της αυτές έκδή- 
λωσες... Μά είταν τόσο.δυστυχισμένη μές" στό στενά 
κύκλο του σπίτιoC της ! Τήν άγαποΟσε τόσο λίγο ό 
άντρας της, κι αύτή είχε μιά τόσο μεγάλη άνάγκη 
άγάπης !... Άξαφνα πάψ*με νά βλεπούμαστε. *0 
Λώρη; είχε φύγει, έγώ Λειψά σέ ταξίδι κάμποσο 
καιρό, κ’ έκείνη στό μεταξύ είχε άλλάξει σπ ίτι κι 
άργησα πολύ νά μάθω τήν καινούρια της διεύθυνση·
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τάσεις άθροιστικες μπορεί νάλλάξη σέ άθροιστικι- 
στικό άτομο καί ή ψυχολογία του άπό άτομικι- 
στική νά μεταμορφωθή σέ σοσιαλιστική. Γιά τούτο 
κ ’ οί σημερνοί σοσιαλιστές δέ φροντίζουν νάλλάξουν- 
πρώτα τά άτομα καί μέ αότά τήν κοινωνία, μά  
τόν κοινωνικό οργανισμό, υποβοηθώντας μόνο τ ις  
τάσεις τού στερνού προς άλλαγή’ γιά τάτομα είναι 
βέβαιοι πώς θά συνταιριαστούν άφεαυταύ τους με 
τήν άλλαγή τών δρων τή ; ζωής·

Παίρνοντας τό σημερνό άνθρωπο σάν κάτι τε
λειωτικό, βλέποντας τή σημιρνή ένέργειά του νά 
κεντρίζεται μόνο ά π ’ τό κέρδος, πολλοί φαντάζον
τα ι πώς, άν λείψη αύτό άπ' τή  μέση, θά λείψη 
κι άπό τή ζωή κάθε ένέρ^εια, κάθε δρεξη γιά. 
έργασία. Ή εργασία είνε βέβαια αναγκαία γιά  
τή συντήρηση **ί το πλούτισμα τής ζωής. Σ τή  
σημερνή μορφή της δμω; καταντάει νά γίνεται 
γιά τή συντήρηση καί τό πλούτισμα τών λ ίγω ν, 
έκείνων μάλιστα πού δουλεύουν λιγότερο ή όλό- 
τελα. Ή σημερνή κοινωνία δέν Ιχει κανονισμένη 
τήν έργασία σύμφωνα μέ τις  ανάγκες τής συν · 
τήρησής της, μ« σύμφωνα μέ τις ανάγκες τού- 
πλουτισμού ενός μόνο μέρους της, τών τάξεων 
πού κατέχουν τά μέσα τής παραγωγής Αύτά τά  
μισα δέν είνε σήμερα γιά νά παράγουν τάναγκαία. 
γιά τή ζωή όλη; τής κοινωνίας, μά γιά νά παρά
γουν κέρδος στους κατόχους τους. Τό κυνήγημα τού; 
κέρδους άπό τούς στερνούς φέρνει στήν παραπανίστή 
παραγωγή, πέρα δηλ. άπ’ δσα χρειάζεται μιά κοι
νωνία γιάνά συντηρητή, στό ξόδεμα έργασίας όλωσ 
διόλου περιττής Ό άνθρωπο; πασκίζει πάντα νά 
βάζη οσο μπορεί λιγότερο κόπο γιά τήν παραγωγή 
τών άναγκαίων τής ζωής του κι αύτό τόν όδηγάει 
στήν τελειοποίηση τών μέσων τή ; παραγωγής. Έ τσ1- 
άξαίνει ή παραγωγικότητα τής εργασίας. Όσο βμως 
τά μέσα τής παραγωγή; είναι στήν κατοχή λ ί
γων άτόμων, τό άξεμα τής παραγωγικότητας τής 
έργασία; δέ βοηθάει στό νάξήνη τήν παραγωγική 
δύναμη τή ; κοινωνίας μ κρένοντας τόν κόπο τής 
άνθρώπινης έργασία ς, μά Ιχει μόνο τέλος τήν πα
ραγωγή περσότερου κέρδους στού; λίγους μέ τήν- 
περσότερη εργασία τών πολλών. Ή όλοένα τελειο
ποίηση σών μέσων τής παραγωγής μέ τήν πρόοδον 
τών φυσικών επιστημώ· , τις εφευρέσεις, τις μηχα
νές άντί νά μικρένη τ ί  ποσό τής αναγκαίας ανθρώ
πινη; εργασίας καί νά μεγαλόνη Ιτσι τήν παραγω
γική δύναμη τής κοινωνίας, σήμερα υπηρετεί τό-

Σκεπτόμουνα μάλιστα πώς δέν είτανε κανένας λό
γος νά ξαναπιάσουμε φιλίες άφοβ δέν είχαμε π ια  
τίποτε άλλο νά ποΟμε. Λίγες μέρες πρί φύγω, είχε 
καί σέ μένα πει πώς είταν θύμα καταδικασμένη 
νά πεθάνει άπαρηγόρηση· Μιά κι αύτή άπό τις χ ι
λιάδες τις γυναίκες πού δέν τούς λείπει τίποτε γιρε 
νάναι εύτυχισμένε; καί βρίσκουνται Ιτσι στήν ά 
νάγκη νά ξεσκαλίζουνε ίσως καί βρεϋνε κάτι τ ι νά 
τούς γαρνιρίσει τή μονοτονία τής καλοπέρασης μέ: 
κάμποσους αναστεναγμού; άπογοήτεψης Μά ναί, 
τ ί ήρθα νά κάμω μέσα σ ’ αύτό ιό  σπίτι;

— ’Αγαπημένη μου !
Κθμα μυρουδιάς μ ’ Λούσε μέ τον έρχομό της, 

κ' εΰτύς κατάλαβα πώς δέν ερχόμουν ίσως άδικα. 
Άφροί νταντελλένοι τήν (τύλιγαν καί τήν Ιδειχναν 
Ιτσι πιό παχουλή, ενώ τό πρόσωπό της, πρόσωπο 
γυναίκας τριανταπέντε χρόνων, είχε άκόμη τήν κοκ
κινάδα τοϋ μασάζ καί τό γυάλισμα καμμιάς κρέ
μας. Τά χέρι* της, ώραϊα χέρια παχουλά κι άσπρα,, 
είτανε φορτωμένα δαχτυλίδια μέ χρωματιστές πέ 
τρες, κι ό λαιμός τη; κοντός κι όλοστρόγγυλος ί -  
βγαινε μέσα άπό τις ιταντέλλες τής ρόμπας χιο
νάτος καί προκλητικό;. Αύτό μοβφερε πάλι στό νοϋ 
μου τή δουλειά μου. Τό σώμα της κοντούτσικο καί.

 1—  ί.  ■   ---------------------------ί3^ταΒ ττι:;ι.:_';^;κ!·-» 83ω·».
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ατομικό κέρδος μοναχά των λίγων, κάνει περιττή 
τήν Ανθρώπινη έργασία γιά ώφέλεια τού κεφαλαίου 
μόνο. Τό κεφάλαιο πασκίζει πάντα νά παράγη 8σο 
μπορεί περσότερο μέ θσο μπορεί λιγότερα χέρια, 
πετώντας έτσι ανθρώπους άνεργους στο δρόμο, κώ 
νοντας περιττή τήν έργασία κ’ Ιτσι προβληματική 
καί τήν ύπαρξη ενός μεγάλου μέρους τής κοινωνίας. 
Μιά σοσιαλιστική οργάνωση τής κοινωνίας δμω; 
θάχη πρώτη ίγνια  της τόν κανονισμό τής παρα
γωγής, τόν περιοριοριτμό της μόνο στά χρειαζού
μενα τής κοινωνίας. Καί λόγος είναι γιά νά μή ξο- 
δεβονται άδικα ανθρώπινε; δυνάαεις. Οί μηχανές, 
οί εφευρέσεις, ή πρόοδο των έπιστημών σ’ ένα σο 
σιαλιστικό καθεστώς θά χρησιμέβουν πάντα στό νά 
οΐκονομιούνται ίσο μπορεί περσότερες Ανθρώπινες 
δυνάμεις, όχι γ·ά νάξένη τό κέρδος των κεφαλαιού
χων καθώς σήμερα, μά γιά νάφίνη περσότερο έλεύ- 
τερο καιρό στούς έργάτες νά φροντίζουν καί γ ι ’ ά λ 
λες τους ανάγκες, νά μορφόνουν τό πνεύμα τους, 
νάπολαβεναυν τή ζωή κι αυτοί, σαν άνθρωποι πού 
¿Γναι. Ό ταν κάτοχος των μέσων τής παραγωγής 
είναι ή κοινωνία ίδια, μόνος σκοπός της θάναι ή με- 
γαλήτερη ευημερία δλοιν τών μελών της, τό δσο 
μπορεί λιγότερο έπιβάρεμά τους μ ’ εργασία π ε 
ριττή κ ’ ή ΐση μπορεί περσότερο ανάπτυξη τών φυ
σικών δυνάμεων κ* ιδιοτήτων τους. Ό χ ι ή εξάρ
τηση τοϋ ατόμου Απ’ τίς υλικές άνάγκες, καθώς 
είναι σήμερα ό κανόνας, μά τό οσο είνε δυνατόν περ
σότερο λευτέρωμά του ά π ’ αυτές, ώστε νάνοιχτή 
μιά ΐνέογεια πλατύτερη στίς πνευματικές προσπά
θειες, πού είναι πιο άξιες τού ανθρώπου, στό ξέτα- 
σμα καί τό νίκημα τής φύσης, στό ζεδιάλυμα τών 
μυστηρίων τής ζωής. Αυτό τό πνεύμα μέ τή δύ
ναμη τού ίφευρετικού του, αυτό πού σήμερα μέσα 
στά παιδούκλια τών ύλικών άναγ<ών έκαμε τόσες 
χ ταπληχτικίς προόδους, σε τ ί έφευρέματα δέ θά 
προχωρέση μέ τή συνείδηση πώς αυτά θά εΐ'ναι γιά  
τό καλό τού συνόλου κι όχι μό'ο γιά τό κέρδος 
Ατόμων, μέ τήν προσπάθεια νά μικρένη ολοένα τό 
άπαιτούμενο ποσό εργασίας γιά τήν υλική συντή 
ρηση μιάς κοινωνίας, πλατένοντας έτσι τό διαθέσιμο 
καιρό γιά τή διανοητική άπόλαψη κι ανάπτυξή της, 
Γιά τούτο κι ό σοσιαλισμός σήμερα τή μεγαλήτερη 
Ιλπίδα γιά τήν έπικράτηση τού ιδανικού του τή  
στηρίζει στήν πρόοδο τών φυσικών επιστημών, στό 
δυνατό χάρη σ’ αυτές νά περιοριστή ή αναγκαία
έργασία γιά τήν υλική συντήρηση τή ; κοινωνίας
—          -  —  . ■«.

γεμάτο υποσχόταν πολύ όμορφες στιγμές στό Λώρη.
Καθίσαμε στόν καναπέ κι άρχισε κείνη νά μοϋ 

άραδιάζει παράπονα καί νά μ’ έρωτά τ ί είταν αύτό 
τό πράμα νά τήν ξεχάσω, Ινώ εκείνη δέν έχαψε 
ούτε ένα λεπτό νά μ* αγαπά χαΐ >Α μέ συλλογά - 
τα ι. Τά συνειθισμένα της.

— Μά δέν πρέπει νά μέ πατεξηγεΐς, δταν μά
λιστα  σκεφτεϊς πώς έλειπα.

— Ά  ναί, Αλήθεια, έλειπες κιόλας, τώρα.μόνο 
τό θυμήθηκα ! Καί πώς πέρασες ; πές μου. Είναι 
τό μέρος όμορφο; έχει ωραίες τοποθεσίες ; έχει δέν
τρα ; νερά ; φαίνεται ή θάλασσα, έχει λουλούδια 
πολλά, μενεξέδες, ρόδα ;

— Βέβαια, 0λ ’ αύτά τά βρίσκεις ΙκεΤ- δε φαν
τάζεσαι πόσες φορές σέ συλλογίστηκα.

Αλήθεια ; Μερσί. *0, δέν ξέρεις πράγματις 
πόση Ανάγκη είχα χ ’ έγώ Από ’να ταξίδι. Δέν αΐ 
στάνομαι διόλου καλά τόν εαυτό μου, καθεμέρα Αδυ
νατίζω, τό αίστάνομαι σέ κάθε στιγμή.

— Ό χι δά, μήν τό λές καλά είσαι, πολύ χαλά* 
έγώ τουλάχιστο ποτέ μου δέ σέ είδα έτσι όμορφη...

Έδώ στράφηκε νά δει στόν καθρέφτη, άλλά 
κεΐ μέσα μόνο έμένα είδε, πού τήν κοίταζα χαμο
γελώντας άπόμέσα Από τόν καθρέφτη κ ’ έγώ.

στό έλάχιστο όριο. "Έτσι μόνο ή έργασία τοϋ σύνο- 
λου τής κοινωνίας Από μέσο πλουτισμού καί καλο
πέρασης κι Ακολασίας τών λίγων, καθώς είναι σή
μερα, γίνεται μέσο τής συντήρησης, τού πλουτι 
σμού τής ζωής καί τής εύημερίας τού συνόλου τής 
χοινωνίχς. Κι αότό τό ιδανικό τραβάει στό πλή 
ρωμά του όχι γ ιατί συμπέφτει μέ τή λογική τού 
νού καί τού Ανθρωπιστικού αισθήματος, Αλλά γ ιατί 
έκεί όδηγάει ή λογική χαί τό Αναγκαστικό ξετύ- 
λιγμα τών πρχμάτων,- πού είναι τά  θέμελα τού 
έπιστημονικού σοσιαλισμού καί τό θετικό έδαφος 
πού Αγωνίζεται παντού στίς μέρες μας ή Κοινωνι- 
στ κή ιδέα.

(Στάλλο φύλλο τελιώνει)
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑ Ι ΓΛΩΣΣΑ
Φίλτατε Νονμα,· >

Στό Αρθρο του ^Σοσιαλισμός καί Γλώσσα» υπο
στηρίζοντας, ότι ό δημοτικιστής πρέπει νά είναι 
καί σοσιαλιστής καί τανάπαλιν, ό φίλος Βασιλικός 
μέ ξαναθυμήθηκε μέ τή φράση «ό Αστός, πού θά 
»τύχη νάναι δημοτικιστής θά προτίμηση νά μένη ή 
»βασιλεία τή; καθαρέβουσκς παρά νά νικήση ή δη- 
»μοτική; άν πρόκειται νά νικήση τούτη μέ τό πέ 
»σιμο τής άστικής κυριαρχίας, είναι βέβαια κατιτ ί; 
»αύτονοουμενο στήν άστική ψυχολογία καί πού ή 
»ντόμπρ* δμολογία τοϋ Ραμά τό δείχνει φώς φα- 
»νάρι. »

'Ομολογώ τά παραπάνω Αλλη μιά φορά, έάν 
εννοείται ό Βασιλικός μέ «τό πέσιμο τή ; άστικής 
κυριαρχίας» εννοεί τήν Αποσύνθεση τού Κράτους. 
Διότι γιά καμμιά κυριαρχία καμμιάς τάξεως δέν 
ένδιαφέρομαι. ’Αλλά μιλώντας γιά πρόοδο, ή γιά  
αποσύνθεση, γιά καλο, ή γιά κακό, μιά προϋπόθεση 
θέτω, τήν πρόοδο, τό κ-λό ή τήν άποσύνθεση τής 
δυνάμεω; τοϋ Κράτους, πού θά μ ’ ένδιαφέρεί πολύ 
όσο αναγνωρίζω πώς οί γύρω μας λαοί δέ φαντά 
ζονται ότι έτελείωσε ή έποχή τής Αμιλλας μεταξύ 
τών λαών.

Καί λοιπόν ό άστές έγώ, πού δέν ένδιαφέρομαι 
γιά καμμιά τάξη, γ ιατί καί δέ γνωρίζω στόν τόπο 
μου τάξεις, άλλά προσωρινές οικονομικές κατατάξεις 
Ατόμων, θέλω τή βασιλεία τής δημοτικής γ ιά  τό 
καλό του Κράτους, γ ιά  τό όποιον ένδιαφέρομαι.

Καί πιστεύω πώς ή δημοτική θά βοηθήσει τό

— Σέ παρακαλώ, δέν πηγαίνουμε έκεί κοντά 
στό παράθυρο ; έδώ δεν κάθεσαι καλά...κάνει ζέστη.

— Όπως θες.,.εύχαρίστως.
Δυο χαρίκλες τοποθετήθη αν ώραΓα. Μιά στο 

παράθυρο δίπλα κι άναγκαστιχά ή Αλλη δίπλα 
στόν χαθρέφτη.

— ’Αλήθεια, σέ βρίσκω πολύ καλά Δέ σοϋ 
πιστεύει χάνένας εύκολα πώς είσαι Αρρωστη.

— ’Αλήθεια μου τό λες ; —Κ ’ έρριζε πάλι μιά 
ματιά, χωρίς νά τό θέλει τώρα, στόν καθρέφτη, 
κίνημα πού τή στενοχώρεσε, γ ιατί άντελήφτηκε 
πώς τήν ι ϊδ α .—Κι βμως έχω λόγους νΑμαι στενό 
χωρημίνη. Ό Αντρας μου έφυγε πάλι γιά υποθέσεις 
στή Γερμανία καί θά λείπει χάπου τέσσερεις μήνες, 
τά  κορίτσια μου τΑχλεισα στό σχολείο... Μήν τά 
ρωτάς, είμαι ολομόναχη. Ώ , δέ φαντάζεσαι τή μο
ναξιά 1

— Δέν έχεις τότε παρά νά μοϋ δείξεις πόσο 
μ’ Αγαπάς
• * * · ·  I ■ · ι  ■ ·

— Μά ναί, νΑρχεσαι σπίτι συχνά, δσο συχνά 
θές, χι Από τό πρωί—αύτό θΑναι πιό καλό. Μ’ 
αύτό τόν τρόπο ούτε σύ οδτ’ έγώ θΑμαστε μονάχες 
πιά. Δέ φαντάζεσαι τ ί όμορφα θά περνούμε. Τό

μεγάλωμα τής δυνάμεω; τοϋ κράτους όχι γ ιατί <·θά 
κάμει ζωτικότερη τήν τάξη μου» (τήν ά στ ικ ή ;;!!)  
άλλά γιατί μέ τή δημοτική θ’ Αναπλασθιΐ ή έχ- 
παίδευση καί θά γίνει άνώτερη ή όλη μόρφωση τής 
μιάς κοινωνικής τάξεως, τοϋ Ελληνικού λαού, που 
χωρίζεται σ’ έπίπεδα μορφώσεω; όπως καί σέ κ α τα 
τάξεις οικονομικές. ΚχΙ'χτρέφω μιά παρόμοια πίστη, 
γ ιατί τή δύναμη τοϋ Κράτους τή φαντάζομαι σάν 
τόν όγκο μιάς πυραμίδας, πού τή βάση της τήν 
Αποτελεί ό πληθυσμός καί τό ύψος της ή πνεύμα · 
τική μόρφωση. Όσο λοιπόν τά παράλληλα στή 
βάση της έπίπεδα (οί μορφωμένοι πληθυσμοί) είναι 
μεγαλείτερα καί έφθχσαν ψηλότερα, τόσον ο όγκος 
τής πυραμίδας, ή δύναμη τοϋ Κράτους, αυξάνει.

Πεπεισμένος, Αρα, ότι άγωνιζόμενο; γιά τή δη
μοτική Αγωνίζομαι όχι γιά τήν χιριαρχία ή τά συμ
φέρον τής Α ή Β τάξεως, άλλά γιά τό άνύψωμα τής 
μιάς τάξεως, τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ, καί γιά τό με ■ 
γάλωμα τής δυνάμεως τοϋ Κράτους, δέ θά παψω 
νά ένδιαφέρομαι γιά τή δημοτική κι ούτε θά οαντα- 
σθώ τόν έχυτό μου ούτοπιστή. Τουναντίον θά έξα- 
κολουθήσω ν ’ Αποτείνομαι μαζί μέ τούς δημοτικι- 
στάς τής Πόλης καί τής Αθήνας στό λαό, μή λ η 
σμονώντας τό γεγονός τό ιστορικό χαί τό καθημε
ρινά βεβαιούμενον, ότι άπΟ τήν κατάταξη (τήν ά 
στική καί τών μορφωμένων) θ’ αποκτήσουμε και στό 
μέλλον, όπως καί στό παρελθόν, τούς άξιους οπα
δούς τής δτμοτίκής, πού θά τήν επιβάλουν μιά 
μέρα στό σύνολον, ΰποβάλοντας στήν κατάταξη (τών 
Αμόρφωτων) τήν Αλήθεια. Καί 6 ’ Αποτείνομαι σέ 
δλους γνωρίζοντας δτι οί πιό κολλημένοι μετά τούς 
δασκάλους στήν πρόληψη είναι οί πιό άμόιφωτοι (ή 
κατάταξη τών προλεταρίων χαί τών μικροαστών νά 
πούμε).

Τούτο ίσα ίσα συναισθανόμενοι οί συντάκτες 
τοϋ α Μέλλοντος» καί οί ρήτορες τής Κοινωνιολογι
κή; ‘Εταιρίας, σάν πρακτικοί σοσιαλισταί πού θέ
λουν νά είναι χαί όχι ίδεολόγοι ειλικρινείς (όπως 
είναι ό Βασιλικό;) μεταχειρίζονται γιά νά παρασύ
ρουν μέ τό κόμμα τους τούς αμόρφωτους, σάν όρ
γανο επιτήδειο τής ψευτιάς, τήν χαθαρέβουσα. 
Γιατί οί πρακτικοί σοσιαλισταί, οί απανταχού καί 
οί τής ’Αθήνας, δεν είναι επαναστάτες κατά τής 
πρυλήψεως, άλλά δημαγωγοί ύποστηριχταί τής μιάς 
παμμέγιστης προλήψεως τοϋ ερχομού τής χρυτήί 
εποχής.

Καί τά δημαγωγοί διάλεξαν τ ’ όργανο τής ψευ
τιάς τήν χαθαρέβουσα. *Ωττε ό αστός έγώ θά έξα- 
κολουθήσω νά είμαι δημοτικιστής ώς τήν ώρα πού 
θά μεταβληθώ συνειδητά ή ¿ξεπίτηδες σέ δημα
γωγό, πού θά είναι ή ώρα πού οί δημοτικιστκί θά 
γίνουν σοσιαλισταί.

'Α θήνα, 10 ‘Απρίλη 1909.
Μέ πολλή φιλία  

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΑΣ

σπίτι μας όσο γιά  όμορφιά δέν έχει ταίρι Το ξέ
ρεις. θάλασσα, περβόλι, βιβλία, μουσική, δ,τι σ ’ α 
ρέσει.

Άπόμεινε κα t ενθουσιασμένη.
— Ναί, ναί* θΑρχομαι, ΘΑρχομαι δσο μπορώ 

συχνότερα.
—  Μά γιά σκίψου τ ί  καλά θάναι ! Μά θά μέ

νουμε μόνες ; θ ά  μάς Αφήνουνε μονάχες ; (πρόστεσε 
μέ παιδιακίσιο ύφος). Γ ιατί ξέρεις, σιχαίνουμαι τούς 
άλλους, έκείνους πού δέν τούς Αρε'σουνε αύτά πού 
άγαποϋμε μεΐς !

Καημένοι άλλοι ί Σεις νά σκέππεστε τόσο στο
χαστικά καί μετρημένα καί δραστήρια, τήν ώρα 
πού ¿μεΐς χανόμαστε σ’ άνύπαρχτα όνειρα, προσπα
θώντας νά ξετρυπώνουμε κάτι τ ι νά ευχάριστη - 
θοϋμε τή μιά στιγμή καί νά το βαρεθούμε εύτύς 
τήν άλλη.

— Καί ποιός θές νάρχεται ; Ό  μπαμπάς μου 
λείπει όλη μέρα* ή ’Αντιγόνη μας είναι μικρούλα 
κι όσο γιά ξένους τούς έχω αφήσει Από πολύν καιρό’ 
βίζιτες δέν κάνω πουθενά. Πότε πότε μόνο νάρθει ό 
Λώρη;.. ,σπαιιώτατα

Κάτι Tt σάν κοκκινάδα καί σάν ταραχή τήν 
έκαμε νά χοντοσταθεϊ νά μ ’ απαιτήσει.
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ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. Στό. κιόόκια {Σύνταγμα, * Ομόνοια 

Έθν. Τράπεζα 'Τη. Οικονομικών,Σταθμός Τμονό
δρομου (’Ακαδημία),Βουλής ΣταθμΓς ύπόγειου Σιδε- 
ρόδρομον’Ομόνοια), ΰτό βιβλιοπωλεία «Έότίας» Γ. 
Κολάρου καί Σακίτου (άντΐκρυ άτΛ Βουλή).

Στήν Κέρκυρα, Πάτρα και Βόλο, άτ& Πρα*άο 
ρ·ΐα των Εφημερίδων.

Μτά Χανιά (Κρήτη) ατό Σύλλογο ό «Σολομός».

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α

Ι \ ά  τ ο ύ ς  δ ικ ο ύ ς  μ α ς  τ ή ς  Ί ο ν ρ κ ιά ς .—  *Η  π ο 
λ ιτ ικ ή  τ ο υ ς .— Ν ερδ  α τ ό  κ ρ α ο ί .

ΟΙ ΔΙΚΟΙ μας τής Τουρκίας πρέπει νό πολι
τευτούν κάπως «όοφώτερα» τώρα με την καινούρια 
πολιτική κατάάταάη πού δημιουργήΘηκε άτήν 
Τουρκιά, καί νά μή τήν πάθουν δπως τήν πάθανε 
τήν άλλη φορά, πού ■ ποωχοανακηρύχτηκε τό Σύν 
ταγμα, καί πού δέν ξέρανε τ ί παινέματα να πούνε 
ότούς Νεότουρκους καί τ ί τονμπες νά κάνουν μπρο- 
άτά τους. 01 δικοί μας άνάγκη νά νιώδουν, ϋάτερ’ 
άπό 6να τόάο πικρό μάβημσ πού πήρανε, πώς ό 
Τούρκος, είτε νεόιουρκος είτε παλαιότουρκός, πάντα 
Τούρκος είναι καί πάντα όάν Τούρκος πολιτεύεται, 
όύφωνα δηλ. μό τό άυμφέρο του καί μέ τή βαθιορι- 
ζωμένη άτήν ψυχή του ίδέα όχι αύτός είναι ό κ υ 
ρίαρχος άνάμεόα Οτούς λογΰς λαούς πού άποτε. 
λοΰνε τό Κράτος του.Μέ τό. να άέρνουνται σήμερα oi 
δικοί μας πίάω άπό τούς Νεότουρκους κι αύριο 
πίόω άπό τούς τάχα Φιλελεύτερους, τίποτε άλλο 
δέν κερδίζουνε, παρά νά κάνουν όχτρούς καί τούς 
δυό καί νά πολεμιοΰνχαι άήμερ’ άπό τή μιά μερίδα 
πούχει τήν άρχή Οτδ, χέρια της κι αύριο άπό τήν 
άλλη, πού θάν τής τήνάρπάξει.

Τά πράματα άτήν Τουρκιά, μέ τό ξεθρόνιάμα 
τού Χαμήτ, δέ γαληνέψανε. Τό έναντΐο, μπορεί νά 
πει κανείς πώς άπό τώρα ΐάια ΐάια άρχίνηάε καί A 
μεγάλη φουρτούνα πού δεν ξέρουμε πού καί πώς 
θά ξεάπάάει—κ’ έ τά ι. οί δικοί μας τής Τουρκίας

— Ά ,  Ιρχεται ό κύριος Λώρης ; Μά, ναί, αλή
θεια, άκουσα πώς γύρισε άπό τη Γερμανία...

Την ψεύτρα, κ ’ ήξϊρ* άπό το Λώρη πού τοδχε 
κιόλας γράψει ζητώντας του βιβλία.

— Βέβαια κ’ ήρθε· πώς δέν τον είδες ;
— ’Εγώ ; ποΰ να τόν δώ (έκαμε μέ δφος άγιου 

Όνούφριου). Φαιτάζουμαι τη χαρά σου !
— Μπά ! γ ια τί ; Μέ τον τρόπο πού μου τό 

' λές σά νά βάζει ό νοϋς σου κάτι άλλο. Ό  Λώρης
πρέπει νά ζέρεις είναι γιά μένα ένας φίλος, ένας 
αδερφός. Τίποτ’ άλλο. Βέβαια είμαι ευχαριστημένη 
πού ήρθε, μά δχι δπω; θαρρείς. “Ενας γνώριμος βτε- 
νός πού ξαναβλέπουμε.

— Μά πώς ; (κ ’ έδειξε πώς είταν πειραγμένη 
γ ια τί νόμιζε πώς τήν κορόϊδεβα) Έγώ είχα ακούσει 
άλλοτε πώς σ’ αγαπούσε... Δέ σούκαμα ποτέ λόγο 
γ ια τ ί περίμενα νά τό πεις μόνη σου. Καί σήμερα 
πού σοϋ τάναφέρω τό χάνω γ ια τί «τυχε νάρθει κου
βέντα.

— Νά σοϋ πώ ; Μά δέν είχε, σέ βεβαιώνω, 
Μαίρη, χαμμιά σοβαρότητα τό αϊστημα αυτό. Παι- 
δίστικα πράματα, δέ βαριέσαι. Αίστήματα.,.άστεϊο 
θάτανε. ’Εκείνος πιά δέν είναι γιά κόρτε. Ένας 
χοτζάμ συγγραφέας...οΰτ’ έγώ βέβαια... Ά α α , φί-

άντί νά πολιτεύουνται ραγιάδικα, Ουφερώτερο θάναι 
νάρχινΑάουνε νά πολιτεύουνται πιό λεύτερα καί 
πιό ’Ε λ λ η ν ι κ ά ,  άφίνοντας τούς Τούρκους νά 
ξεμπερδεύουνε μοναχοί τους τά νιτερέάια τους καί 
κοιτάζοντας αύτοί πώς νά κερδίύουν περιάάότερα, 
άάν "Ελληνες κι .όχι ΰά ραγιάδες, άπό τά καλά 
τους κι άπό τά λάθια τους.

*

ΤΑ ΤΕ Λ Ε Υ Τ ΑΙΑ γεγονότα αύτά τουλάχιστο μα; φω
νάζουν«. Νά, λ . χ . μόλις έγινε το άντινεοτουρχιχό κ ί 
νημα, οΐ ‘Ελληνικές εφημερίδες τής Πόλης, ίσες έτυχε να 
δούμε μείς, ριχτήκανε στους Νεότουρκους καί χαιρετήσανε 
τους τά χ α  φιλελεύτερους γιά έλευβερωτίς. Τώρα που ξα- 
νάρθανε οί Νεότουρχοι παντοδύναμοι, ποιά στάση θά κρα
τήσουν άπέναντί τους ; Θά ξακολουθήσουνε νάν του; φωνά
ζουν τυράννους, ή  θά πέσουν μπρούμητα νά τού; προσκυ
νήσουνε ;

Οί Βούλγαροι πού ζοϋνε στήν Τουρχιά, είναι οίγουρο 
πώς θά πολιτεύουνται «ά Βούλγαροι' τό Ιδιο χ’ οί Άρμέ- 
νηδες, τό Ιδιο καί οί άλλες φυλές. Γιατί μοναχά έμεϊς ·! 
Ρωμιοί νά χάνουμε χαί $ώ έςαίρεση ;

★

ΕΜΕΙΣ που ζουμί δώ στήν ’Ελλάδα τούς ξέρουμε, 
φαίνεται, τους Τούρκους χαλύτερα παρά ο! δικοί μας που 
ζοϋνε στήν Τουρκία, ποό γεννηθήχανε καί μεγαλώσανε 
μαζί τους χαί πού, άλοίμονο, δέν τά καταφέρανε νά τους 
μάθουνε.

ΓΓ αύτό δά κι'Βταν άναχηρύχτηχε το Σύνταγμα στήν 
Τουρκιά, βρεθήχανε δώ Ρωμιοί ποό θυμηθήκανε του Γερο- 
βιργίλιου το «Timeo Dañaos» χαί αρκετοί άπδ μα; εδώ 
ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια δταν Ιχαμε τήν καταχτητική  
έκστρατεία του στήν Πόλη i  κ. Παπαμιχαλόπουλο;, που 
πήγε δ έρμος στήν Πόλη Παπαμιχαλόπουλο; καί γύρισε' 
μέγας Ρεφερεντάριο; I "Ας είναι. Ύστερ’ άπδ τά στερνά 
γεγονότα θά μπήχε πιά άρκετδ νερό’ στό χρασί κ’ έτσι 
υπάρχει χάπια ελπίδα πώ; & ένθουσιασμός δ ασυλλόγιστο; 
δέ θάν τοός βαρέσει πιά τους δικούς μας τής Τουρκίας κα
τακούτελα, μά θάν τους άοίσει νά τά βλέπουν τά πράματα 
πιδ γαληνά χαί πιδ ξεμέθυστα.

ΕΙίΒΣ Γν»ΝΗΣΙΜΧΐΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Σ Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η

Τήν Τρίτη τώ σχολώ είχαμε χ’ έδώ στήν Κρήτη 
τήν ’Εθνική έορτή. Στά Χανιά μάλιστα, σάν πρω
τεύουσα; πού είναι, γίνηχαν παράτες καί δοξολογίες 
χαί φέστες χ* ενα^σωρά άλλα πανηγύρια Τό πρό
γραμμα τής ήμέρας μαζί μέ τάλλ* ειδοποιούσε οτι 
στις 4 μ. μ. τά σχολειά θά μαζευόντουταν στό βου 
λευτήριο, οπού ό γυμνασιάρχης θ’ άπχγγελνε τόν 
πανηγυρικό τής ΚΕ' τοϋ Μάρτη. Άπό μέρες μέ

λος όσο θές, χι άληθινός μάλιστα. Μά γιά έρωμέ 
νος,.,ούτε νά λ έγετα ι!...

Ποτέ δέ θά μάθω βέβαια &ν τόν συμπαθούσε 
με την καρδιά της ή άπλούστατα 5,τ ι τήν έσπρωχνε 
στό Λώρη δέν είταν άλλο παρά καπρίτσιο τής ήλι 
χίας πού έπρεπε άνχγχαστιχά νά ικανοποιηθεί. 
Ώ ς έχείνη τή μέρα ούτε μι8ς στιγμής καιρό δέν 
εί^α χάσει πασκίζοντας νά βρώ τά έλατήρια πού 
την έβαζαν γά φαίνεται πώ; τόν προχαλοϋσε... Ό  
Λώρης, δπως μοδλιγε τουλάχιστο, καί δέν είχα 
λόγο νά μην τόν πιστεύω, ποτέ δέν ¿δώσε προσοχή 
α αύτά τά γράμματα. Γράμματα γυναίκας που 
περνά τά  τρία τέταρτα τοΟ χρόνου μοναχή δίχως 
τον άντρα της, πού είναι ίμορφη καί μιροξημερώ 
νεται μέ τό ρομάντζο στό χέρι, δέν έχουνε χαμμιά 
σημασία. Ένα άπό τά  δυό, ή πού πρέπει νά τής" 
δώσεις νά χαταλάβει πώ; είσαι πρόθυμο; νά τής 
χάνεις κάποτε συντροφιά, ή νά χάνεις πώς δέν πο- 
λυπαίρνεις άπό τά  παρόμοια. Ό  Λώρης είχε άχο - 
λουθήσει τό δεύτερο κ’ έγώ δέν είχα άφορμές νά 
σκουτουριάζουμαι μέ τίς αΐστηματολογίες της. Σή 
μερα, δστε'ρ’ άπόνα χρόνο, κατόπι άπό γιγονότα 
πού ήρθαν χαί μ ’ άπομαχρύνανε, χιλιάδες μίλια  
μαχρυά άπότι δέ σχετίζουνταν μ* αυτά, δστερ' άπό

γάλη γινότανε κουβέντα γιά τό λόγο τοΰτο χαί 
τάπόγεμα άπό τίς 3 ό χόσμος έτρεχε πατεις με 
πατώ σε στή βουλή γιά νά πιάσει θέση νοντά στό 
βήμα μην τύχει καί τοϋ φύγει καμιά λέξη άπό τό 
ρητορικέ άριστούργημα, πού πρόσμενε νάκούσει. Στήν 
ώρα πάνω νά χ’ οί επίσημοι. Ή  έχτελεστιχή επ ι
τροπή, ό δεσπότης χ ’ οί άλλοι άνώτεροι υπάλληλοι. 
Τά διάφορα σχολειά ψέλνουν μεριχά τραγουδάκια— 
τά  περισσότερα φάλτσο —έπειτα άπαγγέλθηκαν ενχ- 
δυό μονόλογοι και τώρα νά ό κ. γυμνασιάρχης Ορ
θιος στό βήμα. Ή μεγάλη αίθουσα σωπαίνει πέρα- 
πέρα.

α'Ανοιξις είναι' λυώσκνε είς τά βουνά τά χιό
νια». Μ’ αύτά τά λόγια τοΟ Παράσχου άρχισε ό 
ρήτορας. Όμορφη άρχή, άλλά τί κρίμα ! Μ' ένα 
τρομερό πήδο άφίνει καί χιόνια καί βουνά καί κάθε 
τ ι, πού μυρίζει λεβεντιά καί ζωή καί πε'φτει στους 
τάφους ξεθάφτοντας, λέ; μέ πείσμα ταφογδύτη, 
λέξες κα. φράσες πού έψησαν βέβαια κάποτε, μά 
σήμερα βγάζουν ανυπόφορη νεκρίλα. Τά «βοήσωμεν 
τορώτερον σάλπιγγος». τά «κέλευθοι» καί τά τ έ 
τοια άνοστα κκί γελοία ι’δοσαν κ ’ έπήραν.

Δέν ε'χουμε όμως σκοπό γιά τήν ώρα νά μ ιλή
σουμε γ ι’ αύτά, γ ΐκτί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι 
ένας γυμνασιάρχη; ρωμαίϊκου σκολείου νά νοιώσει 
άπό ζωή κι άπό καλαισθησία.

Έδώ θά δείξουμε άπλώς μερικά άπό τά πολλά 
λάθια, ιστορικά κ ’ εκφραστικά, πού, οσο κι άν πρό
σεξε ο κ. γυμνασιάρχης, δέ μπόρεσε νά τάποφύγει. 
Στό τέλος θά ποϋμε καί λίγα γιά τήν ουσία τοϋ 
πανηγυρικού του.

α) Τό «ξεναγώ» σημαίνει, θαρρώ, όδηγώ τόν 
ξένο καί δέν έταίριαζε διόλου νά.λέει καί νά ξανκ- 
λέει ό ρήτορας πώς θά μάς ξεναγήσει στήν ιστορία 
μ α ς  χσί μάλιστα τή χτεσινή.

β) «Παράγω πατρίδα» τόσο μπορεί νά ειπωθεί 
ίσο κι οτι ό κ. γυμνασιάρχης «παρήγαγε λόγον»... 
τής προκοπής.

γ) Ό  πόντος δέν είναι οίνόχραυς γιά ίσους τονέ 
βλέπουν μέ τά μάτια τους. Είναι άλήθεια πώς ό 
Μεγάλος "Ομηρος τονέ λέει «οΐνοπα», μά οΰτε ε ί
μαστε ίντελώςΓβέβα.οι δν ό Όμηρος θέλει νά ση- 
μάνει μέ τό επίθετο τοϋτο πώς ή θάλασσα ίχει το 
χρώμα τοϋ κρασιοϋΐ οΰτε ξέρουμε πώς έφτιαναν τά 
κρασιά καί τ ί χρώμα είχαν τόν καιρό έκεΓνο. ‘ Αν 
όμως ό κ. γυμνασιάρχης ήπιε ποτέ αληθινό κρασί, 
έπρεπε νά ξέρει πώ; τά σημερνά κρασιά έχουν όλα

μιά μεταβολή πού άλλαξε τή ζωή μου δλν, καί 
πού δέν είταν παράξενο νχλλάξει καί τήν ψ’-χή μου 
ακόμα, βρισκόμουνε πάλι στο σπίτι αυτό, πού φαν
ταζόμουν πώς δέ Θά ξαναπήγαινχ πιάί*ντΐχρύ στή 
γυναίκα αύτή πού γιά κάμποσο καιρό γνώρισα δί
χως νάγαπήσω,καί πού τήν είχα ξεχάσει όλότελα]ένα 
ολόκληρο χρόνο, προσπαθώντας μέ κάθε τρόπο νά 
τής πάρω μιά ομολογία πού μοϋ χρειαζόταν, άπο ■ 
φασισμένη 3στερα στήν άνάγκη νά τήν τραβήξω καί 
δίχως νά θέλει στό κρεβάτι τοϋ Λώρη.

— Ναι, ναί, αγαπημένη μου, φίλοι δσο θέ; χι 
αληθινοί μάλίβτα’ μ* γ ιά  ερωμένοι οδτε νά λέ
γεται !..

Είταν εύχαρίστηση, είταν άνησυχία δ,τι πέρασε 
άπό τά μάτια της και τή< έκαμε νά τά χαμηλώ
σει; . “Αραγε τή ; είχε περάσει ποτέ ή υποψία πώς 
έμπόδιζα έγώ τό Λώρη νά δεχτεί 6,τ ι τοϋ πρόσ- 
φερνε, καί τώρα αΐστανόταν χαρά πού τής παρου
σιαζόταν έτσι άξαφνα τό μέρος λεύτερο ;

’Ακριβώς τή στιγμή εκείνη ή ΰπερέτριά της μι- 
σάνοιξε τήν πόρτα καί τής άνάγγειλε τή βίζιτα 
τοϋ χ.Σταύρου. Τό ίδιο ρεύμα σχηματίστηκε πάλι, 
μερικές φωτογραφίες έπεσαν τώρα χι ό αέρας πήρε 
χ’ έφερε ώς τή μέση τοϋ σαλονιοϋ τήν τούλινη χουρ-



ίσως τάλλα χρώματα έκτος άπέ τής θάλασσας, 
είτε μπουνάτσα είναι, είτε φουρτουνιασμένη.

δ) «Άπεμυζώντο τόν ίδρωτα τού εαυτών π ό 
νου». Ό πόνο; ιδρώνει, φαίνεται, κ ’ οί κακομοίρα1 
οί ραγιάδες τονέ ρουφούσαν. Χωρίς άλλο ήθελε νά 
πει πώς οί συφοριασμένοι οί πατέρες μας αχπέμασ 
σον τον ιδρώτα». Αύτέ όμως έλειπε νά καθούμαστε 
νά ψιλολογούμε γιά κυριολεξία στήν καθαρεύουσα., 
Ψύλλους στάχερ*.

ε) «Έϊτεροϋντο τήν τ ιμ ή ν  ύπό τής ,άσελγείας 
του τυράννου». Το δόκιμο είναι «έστεροϋιτο τής 
τιμής» κι όχι «την τιμήν«. Τέ παθητικό πολύ σπά. 
νια παίρνει α ιτιατική  'Ασε πιά τή διατύπωση, πού 
είναι πάρα πςλύ άχχμνή.

στ) « “Α τινα  ό μέν μέγας Κύριος περιεφρόνει, ή 
δέ Δύσι; έγέλα έπί τούτο ις». (ά τινα— έπΐ τούτοις). 
ΆφοΟ ύστερα άπό τέ «ατινα» βάζει «4 μεν—ή δέ» 
έπρεπε κ ’ οί δυο πρότασες νάχουν,το ϊδιο άντικεί 
μενο, δηλαδή τό «άτινα». Γράφοντας όμως ή μι
λώντας καθαρεύουσα, μ ’ άλλα λόγια γλώσσα τε 
χνητή, που νά προσέχει κανείς σέ τέτοια μικρολοΐ ■ 
δια.

ζ) α.,.δτι ήτο δυνατή ή έμφύσησις ζωής εις 
σώμα νεκρόν τεσσάρων αίώ'ων». θέλει νά πει «άπό 
τεσσάρων αίώνω«». Έκτος δν ξέχασε πώς oi νεκροί 
δεν έχουν ηλικία.

η) «Τελεσίδικον καί ανέκκλητον άπάφασιν». 
*Οταν, κ γυμνασιάρχη, μιά απόφαση γίνει τελεσ ί
δικη, θέλει δέ θέλει είναι κι ανέκκλητη. Είναι σά 
νά λέτε : τετράγωνο μέ 4 γωνιε'ς.

θ) α Ό άναστήσαι έκείνην (την Ελλάδα) άνέ- 
στησε καί ταύτην (την Κρήτην), ένηγκαλισμέναι δέ 
νυν καί μόνον τοΟ υμεναίου ^σματος Ιλλείποντος ..»  
Ά λλο δέν έμενε παρά νά παντρευτεϊ ή μάννα μέ τήν 
κόρη, Δεν ξέρει, μπαρε μου, πώς τέτοιος γάμος 
απαγορεύεται, γιατί κι ό ποινικό; νόμος τονέ τ ι
μωρεί κ* ηθική γιά πολλούς λόγους τον άποδοκι 
μ ά ζε ι;

Τέτοια ένα σωρό. Άμέ τ ί νά πει κανείς γιά τίς 
άλλες ανακρίβειες τού λόγου του. Αναφέρει γ ιά  με
γάλο ποιητή τον Ά χ . Παράσχο καί γιά ένα γ ί 
γαντα Σολωμό ουτε λέξη. Λέει πώ; στα καλογε
ρικά κελιά έμορφωνότανε ό νέος "Ελλ.ην, ξεχνώντας 
πώς μέ τέ συναξάρι καί τ ’ όχτοήχι πού διάβαζαν 
τότε τά  ρωμιόπουλα μπορούσαν νά γίνουνται καλοί 
Χριστιανοί, διόλου 0μω; "Ελληνες. [

Δέν μπορεί νά διακρίνει έθνος καί κράτος  καί

τίνα, πού βιάστηκε κείνη νά συμμαζέψει, ένώ μαζί 
ρωτούσε τέν κ. Σταύρο τί γίνηκε καί τήν ξέχασε. 
Ό ,τ ι είπε καί σέ μένα πρωτήτερα. Ό κ. ΣταΟρο; 
αύτές εΓταν ένα; πολύ νέος καί πολύ όμορφος κύ
ριος, μά άπό κείνους τούς νέους κι όμορφους κύριου; 
πού ποτέ δέ θά μπορέσουν νά έλκύσουνε τήν πρσ- 
σοχή μιας ό;υπνης γυναίκας. Σ ’ αύτέ επάνω τουλά
χιστο, έμεις είμαστε πολύ άνώτερες άπό τού; άν 
τρες, πού έ'νάς τρανές διπλν μ,άτης δέ βαριέται 
καμμιά φορά νά κυνηγά ώρες ολόκληρες στους δρό 
μους μιά καλοθρεμένη παραμαννα... Η παρουσία 
μου φαίνεται στενοχωρούσε τόν κ Σταύρο σ’ άπελ 
πιστικό σημείο, γ ιατί δέν είχε πει ουτε μιά λέξη
άπό τη στιγμή πού μπήκε, μ ’ όλο πού εκείνη τοΟ
μιλούσε διαρκώ; καί πάσκιζε νά τέν καταφέρει
νάνοίξει κουβέντα. Κ* έγώ φυσικά είμουν σέ δύσκολη
θέση γ ι ’ αύτέ καί θάθελα νά μπορούσα νά το1) δώσω 
νά καταλάβει πώς δέν έπρεπε νάχει τόν παραμικρό 
φόβο πώς τοδδ δα προσοχή. Έπί τέλους σηκώθη«α 
κ ’ έπλησίασα στήν έταυέρα κι άρχίνησα νά ξεφυλ 
λίζω το λεξικό του Λαρούς. *· άτι σαν ψίθυρος έ" 
φτάνε Γσαμε μένα καί κατάλαβα πώ; ό κ. Σταύρος 
είχε ξεπάρει λιγάκι.

— Μα γιατί φεύγεις ;

λε'ει πώς «ίκτοτε (ύστερα άπό τό 21) ή 'Ελλάς 
είναι αύθι; έθνος» σαματί πρωτήτερα δέν υπήρχε 
έθνος ή σά νά λευτερώθηκε βλο τό έθνος. Μαζί μέ 
τάλλα  παινέδια τής τωρινής Ελλάδας, πού λέει 
πώς έχει «παρόν ευπρόσωπον» 1 I άναφέρει πώς κ ’ ή 
έκκλησιά της άκόμα είναι «αυτοκέφαλος». Είδες 
έκεϊ κατόρθωμα μιά φορώ ; Καταντήσαμε τόσο στε
νόμυαλοι, πού τέ λέμε χωρίς νά κοκκινίζουμε, ένώ 
τούτο στάθηκε αφορμή κ ’ επιχείρημα μαζί, νά ξε
χωρίσουν μιά-μιά οί διάφορε; έξαρχίες κλπ.

Τά χοντρά όμως καί τά ξετσίπωτα ψέματα 
άραδιάστηκαν κάθε φορά πού έλεγε κάτι γιά τέ  χα 
ραχτήρα καί τά ιδανικά τής μεγάλης τοΟ 21 επανά
στασης. Σήμερα στους κύκλους των διαβασμένων άν· 
θρώπων-εΐναι πιά γνωστό πώ; ή φιλική, έταιρεία 
ουτε καθαρά ελληνικέ ούτε καν χριστιανικέ ιδανικό 
είχε, όταν μελετούσε κ ’ ίνεργούσε τέν άγώνα. Οί 
έμποροι κ ’ οί ναυτικοί Ρωμιοί είχαν άρχίσει νά 
πλουτίζουν καί νά μορφώ-ουνται στη Δύση καί παίρ
νοντας παράδειγμα τή Γαλλική έπανάσταση καί τά  
Ιδανικά της, ζητούσαν νά μεταβάλουν τόν τουρ 
κικό δεσποτισμέ οέ λεύτερο κράτος κάί στη διοί 
κησή του νάνεβει ή αστική τάξη, καθώς είχε γ ί
νει καί στην Ευρώπη. Αύτός άκόμα 4 Ρήγας ό Βε- 
λεστινλής, (είσαι βέβαιος, κ. γυμνασιάρχη, πώς 
ακριβώς στό σημερνο Βελεστΐνο είχανε όπου κ* ή άρ 
χαία πόλη Φεραί;) πού 4 ρήτορας κάθε τόσο τον 
«νάφερε, τέτοιο ίνα κήρυγμα ξεδιπλώνει στέ περί 
φημο θούριο του « "Ως πότε παλληκάρια». “Αν οί 
δασκάλοι τό διαβαζαν 4λόκληρο καί τό πρόσεχαν, 
θά ξέρανε τά παρακάτω λόγια.
• * * · ■ · « · ·  « · · « · ·

‘Αρμένηδες καί Τ ο ύ ρ κ ο ι ,  Βούλγαροι κάί Ρωμιοί 
‘Α ρ ά π η δ ε ς  καί άσπροι μέ μιά κοινήν δομή 
Ριά τήν ‘Ελευθερία νά ζώσω με σπαθί 
Λτά σφάξω με τούς λύκους πού τόν ζνγ ίν  β· αχονν 
καί Χριστ-ανούς καί Τούρκοις σκληρά τούς τνραι νονν.

Στέ ίδιο ποίημα 4 Ρήγας μας λέει καθαρά τ ί 
θέλει μέ την Έπανάσταση.

«Συμβούλους προκομένους μέ πατριωτισμόν 
Νά βάλω μ ε ν  είς δλα νά δίνουν δρισμόν.
Ό  νόμος νάνα ι δ  πρώ τος κα ί μόνος  δδηγός»

Τέτοιο κάτι τ ι ονειροπολούσε κι ό Ύψηλάντης.
! Καί γιά τήν πραγματοποίηση τούτων τών πόθων 
1 μεταχειρίστηκαν οί Φιλικοί τήν πολεμοχαρή κι άνυ

Άπορροφημένη τώρα νά κοιτάζω τίς εικόνες τής 
παριζιάνικης έφημερίδας, δέν είχα προσέξει πώ; ό 
κ. Σταύρος είχε τελειώσει τή  βίζιτα κι άποχαιρε 
ταύσε. Έχαιρέτησα κ ’ έγώ μέ τό κεφάλα τή ματιά  
πού μοδριξε άντίς γιά «άντίο σας» κ’ ή πόρτά 
ανοίχτηκε νά φύγει Ό  αέρας ξαναπήρε πάλι τήν 
κουρτίνα καί τήν άπλωσε. Μιά σκιά αίφνήδια πέ
ρασε άπό τήν παληκαρίστικη μορφή του Ούσσάρου. 
Κ άτι τ ι σσν άγριοσύνη ζωγραφίστηκε στ* γλυκά 
του μπλέ μάτι* έτσι πού ρέ κοίταζε;

Μπορείς νά μου πεϊς, τή  ρώτησα μόλις κα- 
θήσαμε ποιός είναι «ύτός ό αξιωματικός ;

Ποιός ; Ό Ούσσάρος αύτός ; Μά κανείς* 
αυτή είναι ελαιογραφία πού τήν άγόρασε ό Κιέλ 
άπο μιά δημοπρασία επίπλων πού γινότανε πέρσυ 
στέ Βερολίνο Καθώς μούπε, αύτές ό,αξιωματικές 
σκοτώθηκε σε μονομαχία άπο τον έρωμένο τής γυ
ναίκας του, κ" ίπειδή είναι έργο διάσημου ζωγράφου 
τήν άγόρασε καί τήν κρατούσε σά γύρισε. Τί ; σοδ 
καρε καί σένα εντύπωση ;

— Ναί, είναι πολύ άγριος* ί  ;
— "Οχι δα | έκαμε σκεδόν δυσαρεστημίνη. Τό 

έναντίον εϊ-·αι όμό.φότατις. Κοίταξε τ ί σώμα I Πε 
λώριο ! νοιώθει κανένας, τόν έαυτό του μικρ^-μικρό
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πόταχτη άρβανιτιά τής Ρούμελης καί τής "Ηπει
ρος, πού βέβαια χαμπάρι δεν είχε άπό θεμιστο- 
χλήδες κι άπό Παρθενώνες. Με τέτοια όνειρα καί 
καρδιοχτύπια σπάρθηκε καί βλάστησε ό Μεγάλος 
Αγώνας, πού σιγά-σιγά παράσυρε μέ τέ μέρος του 
τέ Μωριά καί μερικά νησιά. (Τήν Κρήτη καί τ ’ άρ- 
βανιτονήσια κυρίως). Πού νά βρεϊ όμως τέ θάρρος 
νά τά  μάθει αύτά 4 κοντόθωρος καί έλλαδικός δά
σκαλος, πού ή μόνη αξία του είναι νά δημοκοπά μέ 
ρητορική ψευτοσωβινιστική.Αύτή είναι λοιπόν ή «έν
τιμος καί ευσυνείδητος έργασία του», πού μέ τόση 
πεποίθηση έτελάλισε στον πανηγυρικό του ;

Μολαταύτα θά μπορούσαμε νά τά παραβλέψουμε 
κι αύτά, δν ή ουσία τού πολυρεκλαμαρισμένου λόγου 
είχε κάποιαν άξία. Μά ίσια ίσια εδώ είναι πού πά
τησε τήν πήτα ό ρήτορας. Ό λόγος του άπό τή  
μιάν άκρη ώ; την άλλη τίποτ’ άλλο δέ λέει παρά 
γιά πυραμίδες άπό κόκκαλα καί ποταμούς άπέ αίμα. 
Ό προγονισμός, ό έλλαδ.σμός, ή Μεγάλη ’Ιδέα κι 
δ,τι άλλο μωρέ καί γελοΓο κι άποβλακωτικέ μπρό- 
βαλε δστερ’ άπέ τέ Σηκωμό του Γένους στά δασκα
λίστικα κεφάλια κι άποκουτιανε κα! παραζάλισε χαί 
παραστράτισε τή φυλή μας καί μά; έκανε νά μέ
νουμε πάντα Απόγονοι καί νά διακονούμαστε τήν 
ελεημοσύνη τών Δυνατών καί μάς κατάντησε άερο- 
λογάδες και φαφλατάδες καί μπόσικους καί σκολα- 
στικούς, αύτές τίς κατάρες πού τόσα χρόνια μάς 
βαραίνουν, ίλ ’ αύτά τάναμάσσησι 4 δάσκαλος μέ 
τέν πιο χυδαίο δημοκοπικό τρόπο. Μιά 4λόκλν,ρη 
ώρα καί πάνω έτώΐζε τούς μαθητές του μέ δηλητη
ριασμένη τροφή. Είδηση δέν ε'χεί γιά τό τί γίνεται 
σήμερα γύρω του.

Ένας μελετημένος καί καλοσυνείδητος- ρήτορα; 
θά ιστορούσε μ ’άκρίβεια τό αληθινό πνεύμα τής Με
γάλης ’Επανάστασης καί θάδινε σωστά τέν πραγ
ματικέ χαραχτηρισμό της (όχι βέβαια άπέ τήν 
'Ιστορία τού Παπαρρηγοπούλου). "Επειτα θά παρα
κολουθούσε μέ λίγα λόγια όλες τίς πολιτικές μετα
βολές τής Μπαλκανικής άπό τό 21 ίσαμε σήμερα 
καί θά σταματούσε στό μεγάλο γεγονός τού Τουρκι 
κοΟ Συντάγματος. Τά διάφορα περιστατικά πού άπό 
τέ περασμένο καλοκαίρι ξετυλίζουνται στήν 'Οθω
μανική αυτοκρατορία,οί διάφορε; ιδέες πού παλεύουν 
έκεΐ μεταξύ τους, δστερ' άπό το νέο πολίτευμα, 
είναι τόσο σπουδαία γιά τή φυλή μας, ώστε ένας, 
μιλώντας σέ μιά τόσο έπίσημη ήμερα γιά τέ μέλ - 
λον της, δέ μπορούσε νά τά  παραλείψει. Έπρεπε

σάν έχει μπροστά του τέτοιους άντρες. Πολλές φο
ρές συλλογίστηκα τ ί χτήνος θάταν ή γυναίκα του 
νά τόν ¿πατήσει !..

— Όλες οί γυναίκες πού ¿πατούνε τούς άντρες 
τους είναι χτήνη, ρώτησα άνήσυχη* ή μιλεϊς μόνο 
γ ι’ αύτές ποδχουνε ώραίους καί μεγαλόσωμους ά ν -
τ ρ * « ;

— Μά δέν ξέρω* τώρα δέν πρόκειται γιά δϊες 
τίς γυναίκες, μ' αύτή είναι άσυχώρετη I πρόστεσ* 
κοιτάζοντας τον αξιωματικό πού τής γαμογελούοε 
τώρ* μέσα άπο τέ κάντρο του. ’Ανακουφίστηκα.

—  Πού ξέρεις... (έκαμα τότε έγώ άγγίζοντάς 
τηνε μιά καί καλη στό δόντι πού τήν πονοϋσε). 
Είσαι βέβαιη πώς κ ι αύτή  δέν ειταν γυναίκα δυστυ
χισμένη ; Είσαι βέβαιη πώ; δέν είταν κ ι αύτή  μιά 
έξαιρετική ψυχή πού παραγνωρίστηκε καί δόθηκε 
μ* ευγνωμοσύνη κι αγάπη στόν πρώτο άνθρωπο πού 
τής είπε πώς τήν άγαποϋσε, βπως κ' έκείνη είχε 
όνείρευτει νάγαπηθεΐ ;

Τέ ¿¿ν ειταν κ ι αύτή  τήν έκαμε νάναστενάξει 
δίχως νάπαντήσει τίποτε,.. Αύτέ μ ’ ένθουσίασε *’ 
ευχαριστημένη ξαφνικά τή ρώτησα ποιός είτανε 
αύτός 4 κ. Σταύρος.

— Συγγενής τού άντρός μου, μ ’ άποκρίθηκε με-
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νά μά; πει τή σκέψη του Απάνω σ ’ κύτά, όποιο» 
κι &ν είναι. Μόνο έ'νας γυμνασιάρχη; τά κατάφερε 
νά ξεχάσει πώς στήν Τουρκιά ζοϋνε τά 8 )10  τοϋ 
Έλληνισμοϋ κι άντί νά φλυαρεί γιά «αίσχίστην 
δουλείαν» τών ’Οθωμανών Ελλήνων, είχε χρέος νά 
μιλήσει πιό ουσιαστικά, πιό θετικά, πιό φρόνιμα καί 
πιό έπίκαιρα. Έτρεπε νά ξέρει πώς σήμερα άλλοι 
είναι οί φυσικοί έχθροί μας κι δχι οί Τούρκοι. Έ  
πρεπε νά εΰκηθεΐ νά προκόψει τό όθωμχνικό σύνταγμα 
Έπρεπε νά παραχαλέσει - νά πάνε μπροστά στή 
Νέα Τουρκία οί φιλελεύθερες ιδέες. Έπρεπε νά δεί
ξε ι—Ιτσι θά μιλούσε ό όρθός λόγος—τίς μεγάλες 
υποχρέωσες τής φυλής σέ μιά ¿λεύτερη 'Οθωμανική 
Πολιτεία. Έπρεπε νά πει πώς ό Ελληνισμός μέ τό 
Ιντικτο δημοκρατικό του πνεύμα όφείλει να βάλει 
τά  δυνατά του νά δώσει τήν πιό ¿λεύτερη μορφή 
στό όθωμανικό πολίτευμα χαί σε μια τέτοια Πο 
λιτεία νά φανερώσει 8λη τή δύναμή του τήν υλική 
καί τήν πνευματική. Καί τό σπουδαιότερο Απ’ όλα 
έπρεπε νά τονίσει πώς ή φυλή πρέπει νά Ινει ινα 
μεγάλο μά καί σοβαρό (δανικό, νά πασκίσει'δηλαδή 
νά ξαναπαρουσιαστεΐ στόν χόσμο τό μεγάλο Ιστο
ρικό φαινόμενο καί τό οθωμανικό κράτος σιγά-σιγά  
νά πάρει τύπο ελληνικό.

Έ τσι θά μιλούσε στά 1 909 ένας φρόνιμος, £ν*ς 
φωτισμένος, ένας μεγαλόστομος πανηγυριστής τής 
Μεγάλη; Μέρας.

Μά έννοια σας καί δέν τηνέ γλύτωσε φτηνά ό 
κ. γυμνασιάρχης μέ τήν άττίκώτατη αερολογία του. 
Είπαμε ποις στήν άρχή βουβάθηκε ή μεγάλη σάλα 
γιά νάκούσει τό λόγο του. Δέν είχαν όμως περάσει 
τρία λεπτά καί στό μαθητικό Ακροατήριο άρχισε 
νάκούεται ψίθυρος, πού 0σο πήγαινε μεγάλωνε καί 
στό τέλος κατάντησε κουβέ-τα καί θόρυβος. ΤοΟ 

, κάκου ό κ. γυμνασιάρχης φώναζε στους μαθητές του 
πώς είναι τά «έαρ τής πατρίδος». Στή γλώσσα πού 
μιλούσε δέν είταν τρόπος νά επικοινωνήσει μαζί τους 
χαί νά τούς κάμ.ει νά προσέξουν.

Σούσσσσ...Σούσσσσ... φωνάζουν οί καθηγητές, 
οί δασχάλοι, οί δασκάλες, οί παιδονόμοι χ’ οί έπι- 
στάτες, χειρονομώντας Απελπιστικά. Ό  σάλαγος 
κόπαζε γ ιά  μιά στιγμή, μά σε λίγο ξανάρχιζε μέ 
τέτοιαν δρμή, ό γυμνασιάρχης, μαζεύοντας
τούς ώμους, άναγκάστηχε νά σταματήσει. Πέρασε 
λίγη ώρα κι Αφού είδε κι άπόειδε πώς τά  παιδιά  
δέν τόχχν σκοπό νά ησυχάσουν, ξακολούθησε τό 
λόγο, μά ή θλίψη είταν χυμένη στό πρόσωπό του. 
Τώρα πιά μόλις 100 τό πολύ άνθρωποι γύρω-γύρω 
στό βήμα μπορούσαν νά τόν άκούσουν. Κι όμως 
κάτι σά θαύμα Ιγινε δώ Μέσα στίς ακατανόητες 
ίλληνικοΰρες κάποια λόγια ξεχώρισαν, πού χτύπη
σαν ίσια στήν καρδιά*
εΠ ά λ ε μ έ  χρόν ια  μ έ  κ α ιρούς  πάλε δ ικά  μ α ; θά να ι* .

Χείμαρρος τά χειροκροτήματα. Έ πειτα πάλι ή 
ίδια Αδιαφορία κι Απροσεξία καί μόνο όταν ό ρήτο
ρας Απάγγειλε δυό-τρεϊς στίχους άπό κάποιο ποίημα
« μ ά  τώ ν στερνών μαρτύρω ν  μα ς  τό πονεμένο α ίμ α »
ξαν*χειροκροτήθηκε άπό τά  παιδιά.

Έ τσι ή Φύση κ ’ ή Ζωή Ιδωσε μια φοβερή γρο- 
θιά στό στενοκέφαλο δάσκαλο. Βέβαια πόνεσε, μΑ 
ζήτημα είναι &ν τό σχολαστικό του μυαλό έξήγησε 
σωστά ενα τόσο άπλό φαινόμενο. Ωςτοσο είναι κά 
πως συμπαθησμίνος, άφού μέ τόση μετριοφροσύνη τό 
μολόγησε στό λόγο του πώς σήμερα Ιχεί καταντή
σει σέτοιμόρροπον έρείπιον».

Χ ανιά , δ  τ'Α πρίλη 1909.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ

λαγχολική. (Δίχως άλλο, ή παραγνωρισμένη γυ- 
ναίκα τού Ούσσάρου τήν Απασχολούσε Ακόμα). Ναί, 
συγγενής τού Αντρός μου πού έρχεται κάποτε καί 
μέ συνοδεύει σκ θέλω νά βγώ τή νύχτα περίπατο. 
Ή μ«ρ« πάει κ’ έρχεται, μά ή νύχτα είναι αβά
σταχτη στή μοναξιά !

— Έχεις δίκιο, Μαίρη μου* είναι Αβάσταχτη ή 
νύχτα όταν είναι κανένας μονάχος I

( ’Ακολουθεί)
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Ά ποβεματικόν χεφάλαιον τακτικόν κα ί εχταχτον . . . . . .
Τραπεζικά Γραμμάτια εν κ υ χ λ ο φ ο ρ ιμ : .............................................................

α') διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως. . Δρ. 6 1 ,7 7 8 ,5 7 5 .4 2
β') » » ■ τής Ε θνική ς Τραπέζης. » 5 2 ,4 3 2 ,4 5 2 .5 5

Δρ.
»
»
η

Τραπεζιχά γραμ μ άτια  δίδραχμα κα ί μ ο ν ό δ ρ α χ μ α ...................................
Καταθέσεις ανευ τόκου εις μεταλλικόν  ...........................................
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Καταθέσεις Δημοσίου πρός χορήγησιν δανείων χατά τόν ΒΦΜ' Νόμον. 
Διεθν. Οίκονομ. Ε π ιτρ ο π ή  λ)αμός καταβ. εκ 8ημ, ύπ εγγ .
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Δραχ

Δρ.
D

»

Είς χρυσόν Δρ. 6 0 1 ,^ 6 8 .0 8
Εϊς τρ .γρ. » 6 ,6 8 1 ,3 8 2 .8 3
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Έντοκοι καταθέσεις Δημ. είς χρυσ. διά τή ν  χατασχ. του Σ .Π .Δ .Σ .

9 » » » τρ. γραμμ. o s  »
Καταθέσεις επί τόκω  .............................................................
Λαχειοφόρον Δάνειον Τ  α πεζής 3 β/β είς χ ρ υ σ ό ν ...................................

» » » 2 %  ε ϊς  τραπεζ. γραμμάτια  .
Υ π η ρ εσ ία  Λαχεοοφόρου δανείου Τραπέζης 3 °/0 ε ις  χρυσόν
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31 Μαρτίου 
1909

3 ,5 3 0 ,8 5 1 ,1 1
4 7 9 ,2 10 . -  

1 ,2 9 3 ,8 6 0 .—
4 2 ,4 8 5 ,7 3 2 .2 ?

8 9 5 ,0 0 1 .8 3  
6 1 ,7 7 8 ,5 7 5  42  
1 0 ,5 ( 0 ,0 0 0 .—

6 0 ,12 0 .4 8 7 .5 0  
5 ,1 6 1 ,1 0 3 .8 2  

2 3 ,4 5 6 ,3 7 1 .9 4  
3 ,3 19 ,6 5 5 .6 4 ' 

2 0 ,5 9 7 ,9 1 8 .8 8  
6 ,8 2 1 ,9 1 9 .1 8  

6 8 ,5 1 6 ,1 3 3 .0 1  
4 5 ,0 9 5 ,5 4 1 -7 2  
13 ,8 8 6 .2 6 1  70 

5 ,12 0 ,7 5 4 .8 6  
7 ,4 15 ,6 3 8 .2 0  
1 .2 5 0 ,0 0 0 .

809,090.■

9,1 54 ,358 .63  
3 ,3 3 1 ,6 6 1 .8 5  
1 ,4 9 7 ,8 0 3 .7 9  
1 ,9 14 ,6 6 2 .2 8  
6 .3 4 3 ,3 * 6 .3 1  
1 ,< 4 6 ,8 8 0 .—

6 4 0 . 0 0 0 . -
1 0 0 . 0 0 0 . -
935 ,777 ,89

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

2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  - 
1 3 ,5 0 0 ,0 0 0 . -

1 1 4 ,2 1 1 ,0 2 7 .9 7

1 0 .5 0 0 .C 0 0 . -
7 .7 9 4 .824 .54

13 ,7 15 .0 9 9 .9 8
1 .4 18 ,2 7 6 .7 0

*250,310.—

7 ,2 8 2 ,4 5 0 .9 1

19 9 ,6 2 1 .0 2  
3 4 3 ,6 8 8 .9 4  

5 2 9 ,6 6 0 , 83  
12 ,19 8 .4 0  

8 9 5 ,0 0 4 .8 3  
1 1 5 ,0 1 1  21 

12 9 ,6 3 0 ,5 19  98 
4 1 ,1 8 0 ,0 4 0 .— 
2 0 , 3 7 1 , 1 0 0 . -  

1 ,7 2 9 ,5 8 0 .- -  
4 4 1 ,1 1 2 .5 0  

1 2 ,8 6 6 ,1 3 2 ,5 2

5 ,6 12 ,9 9 0 .5 0

28 Φεβρουαρίου
1 9 0 9_____

3 ,1 2 5 ,1 1 1 .1 4
5 4 7 ,1 6 0 .—

» , 4 3 7 , 2 4 0 . -
4 1 ,2 8 7 ,3 4 0 .2 7

9 0 5 ,0 0 4 .8 3  
6 1 ,7 7 8 ,5 7 5 .4 2  
1 0 ,5 0 0 ,0 0 0 .—

6 0 ,4 9 7 ,1 3 7 .5 0
5 ,1 6 1 ,1 0 3 .8 2

2 4 ,3 0 8 ,7 8 7 .6 9
3 .1 2 7 .8 1 0 .1 9  

2 1 ,6 8 8 ,5 6 3 .3 3
8 .3 6 3 ,0 1 8 .1 1

6 8 , 6 1 0 , 6 0 2 . 2 6
4 4 ,9 5 9 ,3 3 9 .3 5
1 3 ,1 0 4 ,4 6 0 .9 5
4 ,9 8 6 ,4 6 3 .8 1
7 .4 1 3 .1 3 8 .2 0  
1 ,2 5 0 ,0 0 0 . -

8 0 9 ,2 9 0 .—
5 ,6 3 3 ,3 7

8 ,8 7 2 ,4 6 4 .6 9
3 ,2 8 9 ,4 2 7 .3 0
1 ,4 9 5 ,5 2 4 .0 4
2 ,2 9 5 ,9 6 4 .3 5
4 ,6 2 2 ,3 2 0 .8 6
1 ,1 4 6 ,8 8 0 .—

6 4 0 .0 0 0 .—
1 0 0 .0 0 0 .— 
8 0 0 ,9 8 9 .3 0

407,1 2 7 ,3 5 3 .7 8

2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .-
1 3 ,5 0 0 ,0 0 0 ,-

1 1 4 ,2 7 2 ,0 6 .5 6

10 ,5 0 0 ,0 0 0 .—  
8 .0 3 3 ,7 2 6 .3 9  

1 8 , I t  1 ,9 8 4 .4 1
1 ,0 8 7 ,6 3 7 .6 4  

4 5 6 ,5 7 0 . -

4 ,7 6 6 ,7 2 3 .9 2

3 4 8 ,5 4 1 .5 2  
7 3 6 ,16 4 .2 4  
9 4 6 ,439 .73  

1 ,1 8 2 .1 9 8 .4 0  
9 0 5 ,0 0 4 .8 3  
1 0 0 ,3 5 1 .2 1  

12 9 .6 1 9 ,7 9 5 .2 9  
4 -1 ,18 0 ,0 0 4 .—  
2 0 ,3 7 1 ,1 0 0  —  

1 ,7 9 3 ,4 7 2 .—  
4 7 2 ,4 10  —  

12 ,7 5 5 ,0 8 4 .5 6

5 ,9 8 8 ,0 9 3 .0 8

‘Εν Άθήναις^τβ 10'Α πρίλιον 1909.
Δραχ. '4 0 7 ,5 9 8 ,6 5 0 .8 3  4 0 7 ,12 7 ,3 5 3 7 7 8  

Ό  Α ιενθνντής τοϋ Α ογιατηρίον
Π. Α. ΚΟΪΤΣΑΑΕΕΗΣ

Q  Τ Ι 0 Β Λ Β Φ Β
—  Τα «τριάντα χρόνια» τής «Διάπλασης* γιορταστή

κανε μέ μεγάλη π ισημότητα στόν «Παρνασσό», μέ λό
γους, μέ ποιήματα χαί μέ λογής μ π ιχλ ιμ π ίδ ια .

—  "Ολα τά  χατορθώματά της, τά φημισμένα καί περί
τρανα, μάς τά ξιστόρήσανε οί ρήτορες χαί μοναχά ενα, τό 
πιό σπουδαίο,- παραλείψανε.

—  Πώς 3ηλ. of βυντρομητές τους γ ίνουνται of τελειό · 
τεροι φ ο ρ ο λο γο ύμ ενο ι πολίτες όντας μεγαλώνουν κα ί ξε 
φεύγουν άπό τά νύχια της, άφοϋ άπό μικρούς μικρούς τούς 
συνειθίζει χαί τής πλερώνουνε φόρο, μ ιά  δραχμή ξεχο-

μένα, γ ιά  6, τ ι χάνουν χαί για ί , τ ι  συλλογίζουνται,— ακόμα 

χαί σά φταρνίζουνται.

— "Ισως γ ι’ αυτό ή Π ολιτεία παρασημοφόρησε, χαέ 

πολύ δίκαια, τό Διευθυντή της. Δ τΔ πλαό ις πολιτώ ν είναι 
κι αΰτή , μαθές, τό νά συνειθίζουνται οΐ μικροί στή  φορο
λογία.

—  Ύ σ τερ ’ άπό τό «ϊΠ όί Ρ&βΙΐλοΐο» πού θά κρατήσει 

τέσσερα φύλλα, θά δημοσιέψουμε στήν επιφυλλίδα μας τή  
εΤζοκόντα» του Ντανούντσιο, μεταφρασμένη άπό τόν Πο
ριώτη. Πέρσι δημοσιέψχμε μοναχά τήν τελευτα ία  πράξη 
της.


