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Δέν είταν ¿κείνοι, πού αίστάνθηκαν στο ίδιο του; 
τό σώμα τό κακό τή; διγλωσσίας, ¿κείνοι που πρω- 
τοβγήκαν γιά νά υπερασπίσουν τή δημοτική μας 
γλώσσα. Ό  δημοτικισμός καθώς καί τόσα άλλα κι
νήματα δέ βγήκαν άπό κάτου. Έδώ μάλιστα έγινε 
κάτι άλλο άκόμα χειρότερο· δταν βρέθηκαν ¿κείνοι, 
πού δχι άπό κοινωνικό αίστημα άλλα άπό έπισιη- 
μονική πεποίθηση ξεσπάθωσαν γιά τή γλώσσα τοΰ 
λαού, γιά τή γλώσσα μας τήν έθνική, τότε ό ίδιο; 
ό λαός, πού γιά τή γλώσσα του έπρόκειτο, δ ίδιος 
ό λαός, που γιά τόν υψωμό του έπρόκειτο άν έπι- 
κρατοϋσε ή γλώσσα ΤΟΓ, αυτός βρέθηκε νά τήν πο- 
λεμήση, νά πολεμήση τήν ψυχή του, τόν έαυτό του 
καί άντί νά λιθοβολήση έκείνους που έβριζαν τή 
γλώσσα του χυδαία, έκείνους που ήθελαν νά τόν 
κρατήσουν στό αιώνιο πνευματικό σκοτάδι γιά νά 
μείνουν αύτές οί κολοφωτιές σάν άστρα λαμπερά ά- 
νάμεσά του, έκείνους πού θέλουν νά έκμεταλλευ- 
θοΰν τήν άμορφωσιά του γιά νά τόν έκμεταλλευθοΰν 
τόν ίδιο, σηκώθηκε καί τούς χειροκρότησε καί τούς 
ώνόμασε Σωτήρες τοΰ Έθνους!

Σέ τέτοια πνευματική κατάσταση του λαοϋ μας

βρισκόμαστε οί σημερινοί δημοτικιστές· άπό κεΐ πού 
περιμεναμε υποστήριξη, γιατί έκεινών τό συμφέρον 
υποστηρίζουμε, έκεϊ βρίσκουμε σήμερα τόν πόλεμο, 
πόλεμο μάλιστα δχι καί τόσο τίμιο, άφοΰ μάς κα
ταδικάζουν χωρίς νά μάς ακούσουν, άφοΰ μάς βρί
ζουν προδότες γιατί βρέθηκαν ξένοι έχτρικοί μας 
λαοί πού νά ζητούν τό καλό μα: καί νά πλη
ρώνουν γι’ αυτό!

. 'Οπωσδήποτε καλή κακή — αύτή "ναι ή κατά
σταση, κι αυτό πρέπει νά τό καταλάβουμε πρώτα 
καλά, γιά νά ξέρουμε ύστερα τό πώς Οά ένεργή- 
σουμε. "Ενα πράμα πιστεύω πώς τό καταλαβαίνου
με δλοι μας -  κι αύτό είναι πώς ή διάσπασή μας 
θά είναι καταστρεπτική γιά τόν άγώνα. Κ’ ή διά
σπαση αύτή θά εϊτουν άναπόφευχτη μόλις προσπα
θούσαμε νά προδιαγράψουμε άπό σήμερα τή γλώσ
σα τοΰ μέλλοντος· είμαστε ίσια μέ σήμερα άρκετές 
άπόχρωσες τοΰ δημοτικισμού, άς άφήσουμε αύτούς 
τούς εσωτερικούς καυγάδες στή μπάντα γιά νά πο
λεμήσουμε ολοι μαζί τόν κοινόν έχτρό, γιατί πώς ή 
ένωση δίνε: δύναμη τό ξέρουν καί τά μικρά παιδιά. 
Μ’ αύτό άλλως τε — τό νά μή προδιαγράψουμε δη- 
λαδή τούς κανόνες πού 'θ'&χτ} ή γλώσσα, χώρια πού 
άποφεύγο9με τις έσωτερικές διαμάχες, μά θαρρώ 
πώς κάνουμε καί κάτι πού άπ’ τή φύση τοΰ πράγ
ματος μάς έπιοάλλεται κι άπό κείνα πού διδαχτή
καμε ώς τώρα άπό τήν περασμένη ένέργεια τών 
συμπολεμιστώ μας. Ή  προσπάθεια μιάς υποδιαίρε
σής μας νά βάλη κάθε λέξη καί κάθε τύπο άπάνου 
σέ κανόνες πού διέπουν τή σημερνή μιλητή γλώσ
σα (άφησε πού αύτή δά ή ίδια δείχνει σημαντικές 
παραλλαγές —  καί τό χαραχτηριστικό τοΰ κοινοΰ 
δέν μπορούμε νά τό δώσουμε πάντα τόσο σίγουρα σ’ 
έναν τύπο) χωρίς νά λογαριάσει διόλου τή σημέρνή 
αισθητική τοΰ πολύ κόσμου, βρήκε τόση αντίδραση, 
πού λίγο έλειψε νά γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια 
πίσω. "Αλλως τε, τί μάς λέει πώς ή ίδια ή ζωντανή 
γλώσσα δέν μπορεί νά φορμάρη αλλιώτικα μιά λέ
ξη καινούργια πού θά πάρη — παρά οπως μπορού
σαμε νά βγάλουμε άπ’ τό φορμάρισμα τών λέξεων 
πού είχε ίσια μέ τώρα;

Γιά ολους αύτούς τούς λόγους γλωσσική συζή

τηση μέσα στόν κύκλο μας σιίς σημερνές περιστά
σεις είμαι βέβαιος πώς θά έβλαφτε τόν άγώνα καί γιά 
νά πάμε μπροστά πρέπει νά τήν άποφύγουμε, γιά 
νά νικήσουμε πρέπει ν’ άνεχτοΰμε μιά πρόσκαιρη
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γλωσσική άναρχία, μέ τήν έλπίοα,- πώ; οσο νάρθη 
ή μέρα τής νίκη; θά έχει σχηματισθή άπδ μέσα μα; 
ή μορφή τή; γλώσσα; πού θα έπικρατήσει. Γιατί, ή 
νίκη αύτή δέ θά γίνη ούτε σήμερα ούτε αύριο· έ
χουμε ν’ άλλάξουμε τήν αντίληψη όλόκληρη ένδ; 
δλόκληρου λαού, έχουμε νά τδν βγάλουμε άπδ τή 
βαθειά πρόληψη πού είναι βουτηγμένο;, έχουμε να 
τού τραβήξουμε μέ χέρΓ Άρήγιανου τά μακρυά 
ματοτσίνουρα πού τού σκεπάζουν τά μάτια γιά. νά 
τού δείξουμε το φ&ς.

Κι αύτδ θά είναι τδ θετικδ σημείο πού θά μά; ε
νώσει· άφίνοντα; κατά μέρο; τή γλωσσική συζήτη
ση, παραιτοϋμε φυσικά καί το θετικδ σημείο πού 
μπορούσε νά μάς ένώση σ’ έναν κοινδν αγώνα. Μά 
κοινδ; άγώνας χωρί; θετικδ σημείο πού νά ένώνει 
τού; άγωνιστέ; θά είταν μισδ; άγώνα; καί γι’ αύ
τδ χρειαζόμαστε τδ κοινδ θετικδ σημείο, κι αύτδ εί
ναι πώς είμαστε όλοι μα; ΦΙΑΕΛΕΓΤΕΡΟΙ. Αύτδ 
ούτε άπδ μέσ’ άπδ τδν κύκλο μας δέ βγήκε στήν 
έπιφάνεια συνειδητά, γιατί τδ γλωσσικδ ζήτημα πα
ρουσιάστηκε στήν άρχή μονάχο του, σ’ αύτδ συγ
κεντρώθηκε όλουνών ή προσοχή, γιατί κοινωνικδ 
ζήτημα σύνειδητδ δεν είχαμε καί κείνοι πού είταν οί 

σοβαρώτεροι άγωνιστέ; στδ γλωσσικδν άγώνα είταν 
άμόρφωτοι κοινωνικώ; καί δεν είδαν τις κοινωνικές 
του συνέπειες. Αλλιώτικα δμως θά ίδοϋμε σήμερα 
τά πράματα, πρδ πάντων όσοι τά βλέπουμε μέ τδν 
κοινωνικδ φακό. Είν’ αλήθεια πώ; μερικοί άπδ μάς 
θέλησαν νά συνδέσουν δημοτικισμδ καί*·σοσιαλισμό, 
φαντάστηκαν πώς οί δυδ ιδέες είν’ άχώριστες, πώς 
άδύνατο νά νικήσ’ ή μιά χωρίς τήν άλλη. Μά θαρ
ρώ πώ; ή γνώμη αυτή, πού τήν άρπαξε κι δ διάδο

χος τού μακαρ τη Κρουμπάχερ άπδ άλλη δψη, εί
ναι υπερβολική. Δέχουμαι βέβαια πώ; σοσιαλισμδ; 
χωρίς δημοτικισμδ δέν είναι δυνατδ; καί θεωρώ ά» 
στεία τήν προσπάθεια μερικών νά ιδρύσουν σοσια- 
λιστικδ κόμμα έχοντας δμω; γιά γλώσσα τήν καθα
ρεύουσα καί στήν έφημερίδα τους άκόμα πού γρά
φουν γιά νά τη διαβάζουν οί έργάτες. Σοσιαλιστές 
Έλληνες πού παίρνουν άπ’ τήν κρατούσα τάξη τή 
γλώσσα τη;, γλώσσα, πού οί ίδιοι δεν μπορούν.νά 
χρησιμοποιήσουν σέ τίποτα, γλώσσα, πού έφ’ όσον 
έπικρατεΐ εμποδίζει τή μόρφωση τού έργάτη, μόρ
φωση άναγκαία γιά τήν άνατροπή τής σημερνή; 
κοινωνίας — τέτοιοι σοσιαλιστές είναι καρικατούρες 
σοσιαλιστών. Ά ν όμως γιά τδ σοσιαλισμδ άποτελεΐ 
άνάγκην ό δημοτικισμδς — αύτδ δέ θά πή καί πώς 
δλοι οί δημοτικιστές πρέπει νά είναι καί σοσιαλιστές· 
γιατ’ ή δημοτική γλώσσα δέν είναι μόνο γλώσσα 
τού έργάτη, άλλά καί τού μικροαστού καί γιά τήν 
έπικράτησή της έχουν συμφέρο νά έργαστούν μαζί

Ιργάτε; καί μικροαστοί, καθώ; καί γιά τήν έπικρά- 
τηση τόσων άλλων ιδεών. "Ο,τι είπα παραπάνου γιά 
τί; διάφορε; άπόχρωσε; μέσα στδ δημοτικισμό, θά τδ 
πώ τώρα καί γιά τί; άπόχρωσε; μέσα στδ λιμπερα
λισμό- προκειμένου νά χτυπηθή ένα; κοινδ; εχτρός, 
είναι κ’ έδώ άναγκαία ή ένωση — κι αύτδ έγινε καί 
σ’ άλλα μέρη τού κόσμου, δπου είταν ανάγκη νά 
πολεμηθοΰν τά συντηρητικά στοιχεία Στδν τόπο 
μας βέβαια δέν μπορούμε νά πούμε πώ; θά χτυπή
σουμε τή συντηρητική κρατούσα τάξη τών μεγα
λοαστών, γιατί στή σημερνή κρατούσα τάξη βρί
σκουμε μέσα καί μικροαστού; κ’ εργάτες, γιατί στδν 
τόπο μας δέν κατορθώθηκε νά ΟΗηματιοϋοϋν οί 
διάφορε; οικονομικέ; τάξε;, πού υπάρχουν καί στδν 
έλληνικδ κοινω/ΐκδν δργανισμό. Έδώ έχουμε πρώτα 
πρώτα νά κάνουμ’ αισθητή τήν άνεπαίσθητη αντίθεση 
τών οικονομικών συμφερόντων, νά βοηθήσουμε τδ 
σκηματισμδ τών τάξεων. Κι όταν γίνη αυτό, τότε 
πιστεύω πώ; θάχουμε μιά κρατούσα μικροαστική φι- 
λελεύτερη τάξη, καί μιά συντηρητική καί μιά σο
σιαλιστική μειονοψηφία. Μά δσο νά γίνη αύτό — 
όσο νά καταλάβουν οί μικροαστοί κ’ οί έργάτε; πώ; 
δέν μπορούν νά άποτελούν μαζί μέ μεγαλοαστού; 
μιά τάξη, γιατί τδ κάτου ζάτου οί τελευταίοι αύτοί 
τδ δικό του; συμφέρον άντιπροσωπεύουν, έκμεταλ- 
λεύουνται λοιπδν καί τού; μικροαστού; καί τού; έρ- 
γάτες συντρόφου; του;, όπόλεμο; θά γίνη χήςανν- 
τηρητικής Ιδεολογίας, πού παρέσυρε στα δίχτυα 
τη; κι άνθρώπου; πού έπρεπε ν’ ανήκουν στδ πλάϊ 
μας, δ πόλεμο; θά γίνη μαζί άπδ δλου; τού; φιλε- 
λεύτερους. Λέγοντας φιλελεύτερου; δέν έννοούμε βέ
βαια νά συγχύσουμε τδν εαυτό μα; μέ τδ λεγόμενο 
σήμερα κόμμα τών φιλελευτέρων μ’ αύτδ τδ κόμ
μα δέ μά; συνδέει τίποτε περισσότερο άπδ τ’ όνομα. 
Κι άν ακόμα οί ίδέε; τού άρχηγού του βρίσκουνται 
πολύ κοντά στί; δικές μα;, ίσω; μάλιστα καί νά 
συμπίπτουν στά περισσότερα σημεία, δμω; μέ τήν 
όμάδα έμεϊς δέν έχουμε καμμιά σχέση, γιατί κι αυ
τή άποτελεΐ ένα προσωπικό κόμμα, δπω; καί τά 
μακαρίτικα τά παλιά. Κι αύτδ — όχι μόνο γιατ’ οί 
άρχέ; τού κόμματος δέν είναι καθαρά διαγραμμένε; 
άπδ πριν, ώστε άρχηγδ; καί μέλη νά μή διαφω
νούν (στδν κωμικδ μάλιστα βαθμό, πού είδαμε στήν 
άναθεώρηση τού Συντάγματος), άλλά νά ξεύρουν 
καλά τί ζητούν καί νά ψηφίζουν δ,τι έχουν στδ πρό

γραμμά τους, όχι μόνο γιατί άπδ τδ κόμμ’ αύτδ 
βγήκαν νομοθετήματα πού βέβαια κανένα; δέ θά 
τά πή φιλελεύτερα (έλπίζω, πώ; κι ό αρχηγό; του 
άκόμα θά αίστάνεται κάποιο παράπονο βλέποντας 
τδ περιώνυμο άρθρο 107 ή άναπολώντά; στή μνή
μη του τήν προσωρινή πάψη τού ΙΤαλαμά) — άλλά
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καί τό κυριώτερο γιατί λείπουν οί χωρισμένοι φιλε- 
λεύτεροι έκλογεΤς πού ν’ άντιπροσωπεύη, άφοϋ Βε- 
νιζελικός είταν δλος δ κόσμος, έργάτης, μικροαστός 
ή μεγαλοαστός. "Ωστε άλλου είδους φιλελεύτεροι εί
μαστε μεΐς· έμεΐς ζητούμε τήν έλευθερία τής σκέ
ψης, έλευθερία δχι μόνο άπό νομικό καταναγκασμό, 
άλλα κι άπό οικονομικά έμπόδια* έμεΐς ζητούμε νά 
αναγνωρίζουν δλοι τις γνώμες μας καί νά συζητούν 
μαζί μας, δπως τό κάνουμε κ’ έμείς μ’ αύτούς, χω
ρίς νά μας απειλούν ούτε μέ τόν ποινικό νόμο, ούτε 
μέ τήν οίκονομική καταδίωξη άν δέν Ακολουθήσου
με τή γνώμη τους. Έμεΐς ζητούμε νά βγάλουμε άπό 
μικροαστούς κ* έργάτ*;, πού πολεμώντας μας σήμε
ρα δέν καταλαβαίνουν πώς πολεμούν τόν έαυτό τους, 
τήν πρόληψη, δπού‘τούς έσπρωξε τόσων χρονών 
πνευματική σκλαβιά, νά τούς δείξουμε καλά τό δρό
μο πού τούς δδηγούν έκεΐνοι πού ώ; σήμερα άκο- 
λούθησαν τυφλά. Έμεΐς ζητούμε νά δείξουμε, πώς 
έχει άκόμα ζωή μέσα του τό μεγαλύτερο μέρος τού 
Ελληνικού λαού πού τό έκμεταλλεύτηκαν μόνο ίσια 
μέ σήμερα καί τή ζωή αύτή θά τή δείξει άμα 
πετάξει τις πνευματικές καί οικονομικές άλυσίδες πού 
τό δεσμεύουν.

Σ’ αύτόν τόν άγώνα, στήν Ατυχέστερη αύτή 
στιγμή Απ’ δλες πού( πέρασε ώς τώρα ή Ελλάδα, 
άς ένωθούμε μέ μιά κοινή καί τίμια σημαία ΟΣΟΙ 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ.

Α. ΤΡΑΝΟΣ

 ----

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ή Τουρκιά έχει χάλια, ή καύμένη !
Καλά νά τά πάθει, κακό τού κεφαλιού της. "Αν 

τό κεφάλι τής Τουρκίας τώρα καί τρία χρόνια άπό 

τά 1908, είναι τό Νεοτουρκικό κομιτάτο καί ή ιδεο
λογία του, τούτο φταίει κάμποσο γιά τή σημερινή 
κατάσταση. Ό χι πώς δλα τά βάρη καί οί εύθύνες 

γιά περασμένα λάθη βαραίνουν έπάνω του μά σά φι
λελεύθερο κόμμα πού λέγονταν μπορούσε νά στηρί
ξει τό κράτος τό Τουρκικό άντί νά τό σείσει, μπο
ρούσε νά προλάβει τά μελλόμενα λάθη. άντί νά τά 
προκαλέσει. 'Αλλά κόμμα πού πρωτοφανερώθηκε μέ 
τήν ψευτιά μέσα του δέν μπορούσε παρά νά άποτύ- 
χει. Μάς παρουσιάστηκε σά φιλελεύθερο καί βγήκε 
ναΐσιοναλιστικό τούρκικο. Καί νατσιοναλισμό; άπο- 
κλειστικός μόνο στούς Τούρκους δέν έπιτρέπεται,γιά 
δυό λόγους α) γιατί δέν έχουν άνώτερο πολιτισμό 
γιά νά τόν έπιβάλουν στούς άλλους λαούς τής Αύ- 
τοκρατορίας καί β.) γιατί ή Αυτοκρατορία τους δέν

έχει ¿μογένεια άπό κατοίκους, δέν είναι μόνο Τούρ
κοι στήν Τουρκιά, παρά καί "Αραβες, Άρμένηδες, 
Κούρδοι, Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, ’Αρβανίτες, 
καί οί Τούρκοι μέσα σ’ δλους αύτούς μήτε τό 1)5 
άπό τόν δλο πληθυσμό δέν άποτελοϋν. Σ’ έναν τό
πο πού ζούν τούλάχιστο 10 έκατομμύρια "Αραβες, 
5 έκατομμύρια "Ελληνες, 2 1 )2 έκατομμύρια Ά ρ
μένηδες, 1 1)2 Ικατομμύριο Κούρδοι, 1 1)2 έκατομ. 
Αρβανίτες, 1 έκατομ. Βούλγαροι, 1)2 έκατομμύριο 
Σέρβοι, οί Τούρκοι μέ τά 5 1)2-6 τό πολύ έκατομ- 
μύριά τους καί μέ τόν κατώτερο πολιτισμό τους δέν 
έχουν δικαίωμα νά είναι σωβινιστικά νατσιοναλιστές.

Μέ τό νατσιοναλισμό τους πρώτα πρώτα διώ
χνουν άπό κοντά τους τούς άλλους Μουσουλμανικούς 
λαούς, Κούρδους, Άραβες, Αρβανίτες, σπρώχνον- 
τάς τους πρός κάποιο κούρδικο, αράπικο καί άρβα- 
νίτικο νατσιοναλισμό. Καί έπειΐα μέ τό βάναυσο να* 
τσιοναλισμό τους πειράζουν τή φιλοτιμία καί έρεθί- 
ζουν καί τά χριστιανικά έθνη πού είναι σχηματι
σμένος άπδ πολλά χρόνια δ έθνισμός τους. Και μί- 
ταχειρίζουνται περισσότεροι άνθρωποι τώρα τά ίδια 
άγρια μέσα πού μεταχειρίζουνταν ένας Σουλτάνο; 
καί μερικοί πασάδες προτήτερα γιά νά βαστούν 
σκλαβωμένους τούς λαούς πού δρίζουν καί νά τούς 
κακομεταχειρίζονται. Άπό κεΐ πού είταν ένας με
γάλος καί μερικοί μικρόί τύραννοι, τώρα πλήθυναν 
καί έγιναν άπειροι τυραννίσκοι.

Αύτό τό μήνα συστήθηκε ένα νέο κόμμα πού δ- 
νομάστηκε κόμμα τής φιλελεύθερης συνεννόησης. 
Τούρκοι πάλι τδ σύστησαν τό κόμμα τούτο καί Τούρ
κοι άπό τούς νέους, δηλαδή νατσιοναλιστές. Λέγεται 
κι αύτό φιλελεύθερο, μά λέγονταν φιλελεύθερο καί 
τό κομιτάτο τής «Ένωσης— Πρόοδος». Γυρεύει κι 
αύτό νά τραβήξει τούς Ρωμιούς, Βουλγάρους, Ά ρ
μένηδες μέ τό μέρος του δηλόνοντάς του; πώς θά 
σεβαστεί τήν αύτοδιοίκηση καί αυθυπαρξία δλων τών 
έθνών πού κάνουν τήν Τουρκιά, μά ΐά ίδια κι άπα- 
ράλλαχτα έκαναν καί οί Νεότουρκοι τού κΰμιΐάτου. 
Συσταίνει λέσχες στις έπαρχίες. Τό ίδιο έκανε δμως 
καί τό Νεοτουρκικό κομιτάτο. Λοιπόν δέν μπορεί νά 
δώσει πεποίθηση στούς χριστιανικούς λαούς μήτε 
Χαί στούς άλλους. Τό κόμμα αύτό γεννήθηκε άπό 
τή δυσαρέσκεια πολλών Τούρκων, παλιών καί νέων 
ένάντια στό κομιτάτο τής Θεσσαλονίκης.

'Ως τόσο χαρακτηριστικός είναι δ σχηματισμός 
του άν κρίνει κανείς άπό τόν τόπο πού γεννήθηκε. 

Τό κομιτάτο τής Ένωσης—Πρόοδος γεννήθηκε στή 
.Θεσσαλονίκη, δηλαδή στήν Εύρώπη. Τό κόμμα τής 
φιλελεύθερης συνεννόησης γεννήθηκε στήν Πόλη, 
δηλαδή περισσότερό στήν Άσία παρά στήν Εύρώ
πη. Τό κομιτάτο στηρίζεται στήν Εύρωπαϊκή Τουρ



κία, έκεί έπιασε περισσότερο. Τό νέο κόμμα άκουμ-
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πάει στήν ’Ασία, εκεί φουντονει καί άπό κεϊ γυ
ρεύει νά κυριέψει και τήν Ευρωπαϊκή Τουρκιά.

Βέβαιο είναι πώς υπάρχουν καί σι’ άλήθεια δυό 
Τουρκίες, ή Ευρωπαϊκή καί ή ’Ασιατική. Ευρωπαϊ
κή Τουρκία είναι στή Θεσσαλονίκη, ’Αδριανούπολη, 
Γιάννινα, Σμύρνη, στά νησιά και τά παράλια τή; 
Τουρκία; όλης. ’Ασιατική Τουρκία είναι τό έσωτε- 
ρικό τής Μικρασίας καί μερικά έσωτερικά τής Ευ
ρωπαϊκής Τουρκίας. Έ  Πόλη έχει δυό είδές μιάν 
’Ανατολίτικη και μιάν Ευρωπαϊκή. Τό κομιτάτο τής 
«"Ενωσης—Πρόοδος» έπιασε περισσότερο στήν πρώ
τη Τουρκία. Τό νέο κόμμα πιάνει περισσότερο στή 
δεύτερη.

Τούτο σημαίνει πώς έχει μέσα του άντιδραστικά 
ή συντηρητικά στοιχεία περισσότερα, και αύτό εί
ναι ίσια ίσια τής έπιτυχίας του ή πιθανότητα.

Παρουσιάζεται λιγώτερο νατσιοναλιστικδ άπότό 
κομιτάτο. Κι αύτό είναι άλλη μιά πιθανότητα έπιτυ
χίας. Μά κατάφερε νά περιλάβει μέσα του βλες τις 
άπόχρωσες τών άντικομιτατικών ομάδων, καί αύτό 
πρέπει, νά λογαριαστεί σάν άδυναμία του, γιατί δέν 

έχει τόση ομοιογένεια δπως τό κομιτάτο καί στηρί
ζει τήν ενότητά του στό πάθος πολλών ένάντια στό 
κομιτάτο. Είναι μιά συμμαχία γιά νά νικηθεί τό κο
μιτάτο στις έρχόμενες έκλογές. Τπάρχει δμως έλ- 
πίδα πώς τό νέο κόμμα πού έχει μέσα του καί άν- 
θρώπους βαθύτερους καί πιό ικανούς άπό τό κομι
τάτο, δταν πάρει τήν έξουσία, άν τήν πάρει, θά έ
χει καταλάβει τή διδαχή τής πείρας τών τριών ήμι- 
συ τελευταίων χρονών καί θά θελήσει άπό άντίλη- 
ψη τής πολιτικής άνάγκης, άν δχι άπό διαφορά ί-

πού είναι τό άληθινό καλούπι γιά τέτοιο είδος κρά
τη σάν τήν Τουρκία.

Καί είναι έξωτερικά ζητήματα άπειρα πού ηύ- 
ραν πάλι άφορμή τώρα τελευταία μέ τήν κήρυξη 
τοΰ Ίταλοτουρκικοΰ πολέμου νά ξαναφανερωθοΰν. 
Όταν μιά πληγή τής Τουρκιάς άνοίγει, ξανανοίγουν 
όλες οί παλιές. Καί ό άντίχτυπος τών έξωτερικών 
στά έσιοτερικά γίνεται ά/έσως αισθητός, ξανάβονγαι 
ποθοι έθνικοί, καί άνταγωνισμοί, έγκαρδιόνονται ά- 
ποκαρδιωμένοι λαοί, οί δυσαρεστημένοι βγαίνουν στό 
φόρο, χειροτερεύει ή κακοδιοίκηση μέ τό νά

οΰνται δλες οί άνάγκες καί τά δημόσια έργα καίμέ 
τό νά νευριάζουν οί κυβερνήτες Τοΰρκοι καί νά θέ- 
λ.ουν κάπου νά ξεσπάσουν. Τό βλέπεις δλοφάνερα, 
σέ κάθε δύσκολη γιά τούς Τούρκους περίσταση τούς 
μυρίζονται σφαγές καί τό κανιβαλικό αίσθημα τοΰ 
άνθρώπινου σφάχτου ξεγυμνόνεται βγαίνοντας άπό 
τά άδυτα τής μουσουλμανικής ψυχής δπου είχε κα
κοκρυφτεί.

Γιά τήν ώρα τά άκόλουθα ζητήματα είναι σ:ή 
μέση.

1) Πόλεμος μέ τήν Ιταλία στήν Τρίπολη τής 
Βαρβαρίας.

2) Τό περσικό ζήτημα, πού οί Ρώσσοι προετοιμά
ζουν τή λύση του άφοΰ πήραν πέρσι στήν ΙΙοτσδά- 
μη τή συγκατάθεση τής Γερμανίας καί έχουν πρω- 
τητερινή συνεννόηση μέ τήν ’Αγγλία ίσα μέ ποΰ 
έπιτρέπεται νά προχωρέσει πρός τά κάτω, δηλαδή 
πρός τόν Περσικό κόλπο ή Ρωσία. Ά ν κυριευτεί ή 
Περσία άπό τήν Αγγλία καί τή Ρωσία μισά μισά, 
ή Τουρκία θά είναι ζωσμένη δλούθε άπό Ευρωπαϊ
κά κράτη καί πάνε πιά τά πανισλαμικά δν:ιρα.

8) Τό ζήτημα τών στενών (Βόσπορος καί Δαρ
δανέλια) πού πάλε τών Ρώσων κεντήθηκε ή δρεξη 
νά τό πάρουν. Γυρεύουν μέ φοβέρες νά πείσουν τήν 
Τουρκία πώς. τής συμφέρει νά τούς άνοίξει τά στενά 
στό.στόλο τους τόν πολεμικό, σύμφωνα μέ μιά πα- 
λιά συνθήκη πού είχαν υπογράψει στά 1833 πού 
σ’ ένα μυστικό της άρθρο λέει πώς ή ΙΙύλν, κλείνει 
τά Δαροανέλλια καί τό Κατάστενο σ’ δλες τις Δυνά- 
μες εξόν άπό τή Ρωσία. Γιά νά μή φοβούνται πιά · 
τόσο τούς Ρώσους οί "Αγγλοι ύστερα άπό τό Ρω- 
σογιαπωνικό πόλεμο, μπορεί νά τούς άφήσουν νά 
πάρουν, τό ζήτημα τών στενών. Οί Τοΰρκοι δμως ά- 

έξυπνα πώς είναι πρόθυμοι νά εύ- 
τούς Ρώσους, φτάνει νά φέρουν τό ζή- 

Ή  Τουρκιά δέν 
παρά νά υποχωρήσει σ’ όποια άπόφαση τής 

Μά και προβλέπει κατά τήν άσυμ- 
εύρωπαϊκών συμφερόντων στά συνέδρια 

καί στις συνδιάσκεψες. Πάντα κάποιος θά βρίσκεται 
. πού νά προστατεύει τήν Τουρκιά άπό τούς άλλους,

! γιά συμφέρο του βέβαια.

| 4) Τό Κρητικό, πού πάει κι αύτό νά κορώσει,
; μ’ δλες τί; συμβουλές πού μοίρασαν ή Ελλάδα, δ 

Βασιλιάς καί οί Δυνάμες. Οί Τοΰρκοι πειράχτηκαν, 
λέει, γιατί άνακατώθηκεδ Βασιλιάς, μά ή Ευρώπη 
τοΰ έχει παραχωρήσει άπό τό 1906 τό δικαίωμα 
νά ένδιαφέρεται άρκετά γιά τήν Κρήτη.

δ) Οί "Αγγλοι θά μάς φανερώσουν στό τέλος 
κανένα άναπάντεχο. ζήτημα στήν Αίγυπτο, δλοι τό

δεολογίας, νά μεταχειριστεί τά έθνη τής Τουρκίας, 
δπως πρέπει νά μεταχειρίζεται τά έθνη ένα κράτος | πάντησαν άρκετά 
πού δέν άποτελείται άπό ένα καί μόνο έθνος. ί χαριστήσουν

Οί Χεότουρκοι ώς τά τώρα έπαιρναν τή φώτισή ! τημα σ’ ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη, 
τους άπό τή Γαλλία γιατί άπό τήν έπιπολαιότητά . μπορεί 
τους θάρρεψαν πώς ή Γαλλία ήταν τό ταιριαζούμε- ! Ευρώπης δλης. 
νο γιά τήν Τουρκία πρότυπο. Υπάρχει έλπίδα πώς , φωνία τών 
τύ νέο κόμμα, θά στρέψει νά κυτάξει τήν Αυστρία

ξεχνι- ! περιμένουν, θά κηρύξουν δηλαδή τήν Αίγυπτο άγ-



γλική χώρα, ίσως καί τίποτε άλλο άλλου, ποιος ξέ
ρει ; ’Ανεξερεύνητες ο: βουλές τής Άλβιόνας!

6) Οί Βούλγαροι φ&βερίζονν τήν Τουρκιά μέ 
γλυκά λόγια, γιά τις σφαγές πού έγιναν τις προάλ- 
λες στδ Ίστίπ.

7) Ή  Αύστρία πάντα κρυμένη πίσω άπδ όλους 
τούς άλλους, κυτάζει, άνοιχτομάτα, κατά τά Βαλ
κάνια. Τί σχέδια τάχα νά σκαρο'νει; Μυστήριο!

Ώ ς τόσο και μέσα στήν 'Οθωμανική Αύτοκρα- 

τορία, οί Άρμένηδες παραπονιούνται γιά τούς Κούρ
δους πού τούς σφάζουν, οί Κούρδοι ξυπνούν τυραν- 
νούν καί σφάζουν Άρμένηδες, οί Άριβες πάντα έ
τοιμοι νά ξανασηκωθοΰν, περιμένουν νά τελειώσει ό 
Ίταλοτουρκικδς πόλεμος, οί ’Αρβανίτες ετοιμάζον
ται γιά τήν άνοιξη, οί Βούλγαροι στή Ρούμελη ορ
γιάζουν μέ δυναμίτες καί μέ συμμορίες, οί "Ελληνες 
έρεθίζονται άπδ τή μυρωδιά τού μπαρουτιού. Που 
νά πρωτοπροσέςσυν οί κακόμοιροι οί Τούρκοι; πού 
κοντά σ’ όλους αύτούς τούς οργασμούς τών έξω καί 
τών μέσα έθνών καί κρατών έχουν καί τά κόμματά 
τους νά συμβιβάσουν, καί τά στρατεύματά τους νά 
θρέψουν καί τή χολέρα νά πολεμήσουν πού τούς θε
ρίζει στήν Άσία;

'Η Τουρκιά έχει χάλια ή καϋμένη!
Στδ έρχόμενο άρθρο θά προσπαθήσω νά δείξω τί 

μπορεί ίσως νά κάμει γιάνά γλυτώσει άπότ.ύς κιν
δύνους πού τήνε ζώνουν άπδ όλοΟθε.

ΙΔΑΣ
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Δεύτερα 28 Νοέβρη —  Κυριακή 4 Δεκέβρη.

Τ ό  Κ ρητικό Κ ήτημα. Ό λη τή βδομά
δα μάς άπασχόλησε σχεδόν άποκλειστικά τδ Κρη
τικό. Ή  σημερινή του φάση είναι τόσο γνωστή, πού 
περιττό νά τά ξαναμασήσουμ’ έδώ. Έπρεπε φυσικά 
νά είναι τέτοια ή πνευματική κατάσταση τού έλλη- 
νισμοΰ γιά νά γίνουνται παρόμοια κινήματα. Κανέ
νας βεβαίως δέν μπορούσε ν ’ άπαγορέψη στούς Κρή- 
τες νά θέλουν νά ενωθούν μέ τήν Ελλάδα σάν πρό
κειται νά περιορίζουνται σ’ έκδήλωσες μεμονωμένες 
και χωρίς νά μπερδεύουν κανέναν άλλο. Μά στά κα
λά καθούμενα νά μπλέξουν καί τήν 'Ελλάδα πού 
μόνο μιά δουλειά μπορεί νάχει σήμερα, τό νά μπει 
δηλαδή στόν κανονικό δρόμο καί νά θέλουν νά τή 
φέρουν σέ δύσκολη θέση άπέναντι στήν Τουρκιά, 
πού λίγες μέρες έπαψε τό καταστρεπτικό τών έλλη-

νικών συμφερόντων μποϋκοτάζ — αύτό θαρρώ πώς 
δέν έπρεπε νά τό περιμένουμε άπό αληθινούς πα
τριώτες. "Η λοιπόν οί Κρητικοί άπό τήν πολλή τους 
τήν ανυπομονησία βρίσκουνται σέ βρασμό ψυχικής 
δρμής κι άπάνου σ’ αυτόν δέν ξέρουν τί κάνουν, 
δέν μπορούν νά ξεχωρίσουν τ’ ώφέλιμο άπ’ τό βλα
βερό — ή έχουνε προσωπικούς λόγους γιά τό τελευ
ταίο τους κίνημα (κι αύτό δέ θέλουμε νά τό πιστέ
ψουμε) καί τότε άξίζουν μόνο τή γενική περιφρόνη
ση. Ά ν άλλοτε όΒενιζέλος δικαιολογούτανε γιάτή 
δυσπιστία του στήν πολιτεία τής 'Ελληνικής Κυ

βέρνησης, δέ βλέπουμε σήμερα τούς λόγους πού 
μπορούσαν νάχουν οί Κρητικοί νά δυσπιστούν σέ άν
θρωπο, πού όπως κ’ οί σημερνοί έπαναστάτες έχει 
τό δικαίωμα νάξιώσει γιά τόν εαυτό του τό πατριω
τικό αίστημα καί νά θέλουν αύτοί χωρίς νά είναι σέ 
θέση νά έχτιμήσουν όλα τά καθέκαστα νά διευθύ
νουν τήν έλληνική έξωτερική πολιτική. Οί σημερι
νοί έπαναστάτες μάς βεβαιώνουν πώς άπό λόγους 
πατριωτικούς σηκώθηκαν στό πόδι· τούς πιστεύουμε 
— μά γιατί νά μήν πιστέψουμε τό ίδιο καί γιά τούς 
έπαναστάτες τού θερίσου; Ιίώς μπορεί λοιπόν τώρα 
ί  άρχηγός έκείνων τών έπαναστατών νά προδώσει 
τον ά^ώνα πού δ ίδιος άνοιξε; "Η μήπως δέν είναι 
καί τού ίδιου τοΰ Βενιζέλου προσωπική φιλοδοξία— 
κι αύτή δέν πιστεύω νά τού τήν άρνηθεί κανένας, 
έξόν άν έχει τήν αναίδεια νά τον περνάει γιά κανέ · 
ναν άναίστητο τών κατέργων — νά ενωθεί ή Κρήτη 
μέ τήν 'Ελλάδα πού αυτός είναι Πρωθυπουργός; 
Μόνο ή τελευταία αύτή σκέψη, θαρρώ, έπρεπε νά 
είτουν αρκετή νά κάνει τούς έπαναστάτες νά έχουν 
έμπιστοσύνη στόν Κρητικό Πρωθυπουργό. "Αν ούτε 
αύτή τήν άπλή σκέψη δεν μπορεί νά κάνουν — πώς 
νά μήν υπάρχουν έπειτα έκείνοι πού νά έχουν κά
ποιες δυσπιστίες γιά τήν ειλικρίνεια τού άγώνα; Ό  
πωσοήποτε έ Βενιζέλος έβαλε τά πράματα άπ’ τό 
βήμα τής Βουλής στή θέση τους καί φαίνεται πώς ή 
μεγάλη πλειονοψηφία τού κόσμου είναι μέ τό μέρος 

του, καθώς μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό τήν πρω
τοφανή άδράνεια τού ευέξαπτου Ρωμιού. 'Όποια κι 
άν είναι τά αισθήματα τών Κ ρητών, είπε πολύ σω
στά ο Πρωθυπουργός, δέν τούς δίνουμε τό otxaito- 
μα λίγες χιλιάδες αύτοί νά έχουν στά χέρια τους 
τήν τύχη τών εκατομμυρίων 'Ελληνισμού. Γιά πρώ
τη φορά βγήκαν αυστηρά μά τίμια καί άφοοα λό
για άπό πρωθυπουργικό στόμα μέσα σέ τόσο σωβτ- 
νιστικό καί μικροπρόστυχο άντιπολιτευτικό περιβάλ
λον. Μεγάλη γΓ αύτό ή χαρά τών φιλελεύτερων πού 
αγαπούν τή γλώσσα τής ειλικρίνειας καί θέλουν νά 
δώσουν στά έθνικά ίδεώδη,νβγάζοντάς τα άπό τή χι
μαιρική άτ/όσφαιρα πού τούς έκλεισε άφελής ή έ-
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πιτήδεια δημαγωγία, τήν πραγματική τους χροιά, 
θέλουν νά- φωνάξουν δυνατά πώς ή έθνική φλόγα 
τόσων όπιστοχωρημένων αιώνων, πού μή βρίσκοντας 
αντλίες νά τή σταματήσουν έπήρε τόσες. εκτασες, 
καιρός είναι νά δοκιμάσει τήν πρόοδο τής νέας έπο- 
χής καί νά δροσιατεΐ λιγάκι μέ το νερό τής πραγ
ματικότητας.

Μόνο λοιπόν άπ’ αυτήν τήν όψη θά κοιτάξουμε 
σήμερα τά Κρητικά. Και βέβαια πώς δε βρίσκεται 
κανένας Έλληνας πού νά μή θέλει σήμερα τήν έ
νωση, άν είταν δυνατή. Μά νά κινδυνέψει τό ¿λεύ
τερο Κράτος γιά τήν Ένωση σ’ έποχή πού άρχίζει 
νά δρθοπατάει, αύ*.ό μόνο σέ βρασμό ψυχικής δρμής 
μπορεί νά τό υποστηρίξει κανείς. Φυσικά πώς οί Αν
τιπολιτευόμενες έφη μερίδες φωνάζουν πώς δέν είναι 
δυνατό νά κινήσει ή Τουρκιά τόν πόλεμο έναντίο 
μας, άφοΰ ή Κρήτη είναι πιά παρακαταθήκη τών 
Δυνάμεων- τή γνώμη αυτή βρήκαμε διατυπωμένη 
στο φύλλο του «Σκρίπ» τής Παρασκευής σέ δυο άρ
θρα, στό κύριο καί στο άρθρο του κύριου Σιμιτσόπου- 
λου — μά άπό τέτοια φύλλα δέν περιμένουμε βέβαια 
τίποτε άλλο. ¿αναμασούν διαρκώς γιά τό διεθνές δί
καιο άνθρωποι πού δέν έχουν χαμπάρι άπό πού κρα- 
τάει ή σκούφια του καί σέ μιά έποχή, πού δύσκολα 
ένας σοβαρός άνθρωπος θά θελήσει νά στηρίξει ά- 
ξιώσεις άπάνου του, άφοΰ ή πείρα, ή πραγματικό
τητα μάς λέει πώς τό πάν είναι ή βία καί χώρΓ άπ’ 
αύτή τίποτα δέν υπάρχει. ’Αλλά τέλος πάντων άς 
έξετάσουμε τό ζήτημα κι άπ’ αύτή τήν όψη· de fa
cto ή Κρήτη σήμερα είναι χωριστό Κράτος, γιατί 
μέσα του γεννήθηκαν δυναμικές σχέσες πού έκτεί- 
νουνται σέ όλη τήν έκτασή της καί μιά τάξη έχει 
στήν ίδια έκταση δυναμική υπεροχή. Μά πάλι τήν 
κατάσταση αύτή δέν τήν άναγνωρίζουν οί Δυνάμες 
καί γι’ αυτό Κρήτη ώς πρόσωπο διεθνούς δικαίου 
(στή σημερινή του μορφή) δέν υπάρχει. Ουτε κ’ ελ
ληνική ’ναι ή Κρήτη γιά τό διεθνές δίκαιο, γιατί ή 
Ελλάδα δέν έπεκτείνει καί στήν Κοήτη’έπάνου τήν 
κυριαρχία της. Ά ν ή τούρκικη, κυριαρχία έπαψε κι 
αύτή άπάνου στήν Κρήτη -  όμως σέ. διάφορες έπο- 
χές άναγνώρισαν οί Δυνάμες κυριαρχικά ή έπικυρι- 
αρχικά ή τέλος πάντων υψηλά δικαιώματα τής Τουρ
κίας, έπωσδήποτε κάτι τής άναγνώρισαν. Τή στιγμή 
λοιπόν, πού έμεΐς θά· βγούμε νά πάρουμε άπ’ τήν 
Τουρκιά τά νεκρά φυσικά αύτά δικαιώματά της χω
ρίς τή θέλησή της, είναι πολύ φανερό πώς είναι γιά 
τήν Τουρκιά άφορμή πολέμου. Ά ν υπάρχει βέβαια 
φόβος νά μάς κινήσουν οί Τούρκοι τον πόλεμο ή όχι 
αύτό είναι δουλειά τής ύπεύτυνης Κυβέρνησης νά 
τό κρίνει καί μεϊς δέ νομίζω πώς έχουμε δικαίωμα 

νά φωνασκοϋμε άπ’ όξω γιά πράματα πού δέν εί

μαστε σέ θέση νά ξέρουμε. Τό ζήτημα καταντάει 
λοιπόν πάλι έκεί που άπ’ τήν άρχή το θέσαμε- στή 
σημερνή Κυβέρνηση έχουμ’ έμπιστοσύνη, πιστεύου
με δηλαδή (καί μαζί μας κάθε λογικός άνθρωπος) 
πώς θέλει τήν ένωση- τόν τρόπο καί τό χρόνο τής 
ένέργειας, αύτόν θά τόν όρίσει μόνη της, γιατί αύτή 
μόνο είναι σέ θέση νά τό κάμει. Ά ς  τήν άφίσουμε 
λοιπόν ήσυχη, κύριε Πώπ καί Χαιρόπουλε, κι άς 
κατασΐείλουμε* λιγάκι τήν πατριωτική φλόγα- 
σάς παραπέμπουμε πρός τό παρόν στό γεγονός, ότ’ 
ή Κυβέρνηση άφησε τόν πληρεξούσιο Ξενικάκη νάρ- 
θει στήν ’Αθήνα (χρειάζεται πολλή αφέλεια νά πι
στεύει κανένας πώς ό Ξενικάκης διέφυγε τήν προ
σοχή τών άρχών !) καί γι’ αύτό θά είχε βέβαια τό 
λόγο της.

Τόν πατριωτισμό τους τά άντιπολιτευόμενα φύλ
λα καί δέκα βουλευτές τόν έδειξαν αυτές τις μέρες 
καί σ’ εν’ άλλο σημείο, γιατί αίστάνθηκαν, λέει, κα
τάκαρδα τήν προσβολή τού γοήτρου τής Ελληνι
κής σημαίας καί μαζί μ’ αύτό καί τού διεθνούς δι
καίου! Καΰμένο διεθνές δίκαιο ! Πώς οί «Σπέτσες» 
τού Γουδή δέν είναι πολεμικό βαπόρι, αύτό τδξεραν 
οί πατριώτες- πώς τό βαπόρι βρισκότανε μέσα στήν 
αϊγιαλίτιδα ζώνη αύτό έπρεπε νά το ξέρουν άπ’ 
τό διεθνές δίκαιο, καθώς καί τό πώς ώς έκεΐ έκτεί- 
νουνται τά δικαιώματα τού Κράτους πού περιβρέχει 
ή θαλασσινή αύτή ζώνη. "Εμενε λοιπόν τό ζήτημα 
— άν οί Δυνάμεις έχουν τίποτε δικαιώματα έκεί κά- 
του ή όχι, κι αύτό τό ζήτημα τό .ξέρουν βέβαια κα
λά κι δ Πώπ κι δ Χαιρόπουλος- θά πείτε γιατί φω
νάζουν; αύτό δά τό ξέρουμε- μήπως δέν έπιμένουν 
στό νά θεωρούν τήν άξιοπρέπειί του προσβλημένη 
κι άφοΰ έμαθαν πώς οί Γάλλοι ένήργησαν καί μ’ 
έντολή τής Ελληνικής Κυβέρνησης; "Ολα λοιπόν 
είναι κανονικά καί μόνο τά μυαλά τών άντιπολι- 
τευόμενων φύλλων δέ φαίνεται νά είναι- μά σά βρί- 
σκουνται άνθρωποι καί τά διαβάζουν! Όσο γιά τούς 
δέκα πληρεξούσιους πού θέλανε μέ σπρωξιές νά 

βγουν άπ’ τις «Σπέτσες» άφού ήξεραν, πώς θά τούς 
έβγαζαν — δέν μπορούμε βέβαια νά τούς συγχαρού
με- θυμηθήκαμε μόνο διαβάζοντας τήν παλληκαριά 

I τους τά σοφά λόγια τού Προέδρου τής ’Επαναστατι
κής Συνέλευσης γ:ά τούς «τρεις μασκαράδες».

Ό  πολύς κόσμος έμεινε καθώς γράφουμε παρα- 
πάνου, άπαθής. γιά ιά Κρητικά- δείχνει μάλιστα κυ- 
ριολεχτική άδιαφορία — κι αύτό τόν τιμάει. Ένα 
μόνο στοιχείο τής κοινωνίας (βέβαια δχι δλόκληρο) 
βρέθηκε νάχει άντίθετη γνώμη, τό στοιχείο πού έ
παιξε τόν άπεχθέστερο ρόλο στά μεγαλύτερα σημεία, 
έκεί πού έπρεπε νά βγεΤ αύτό μπροστά γιά τόν τί

μιο, τόν φιλελεύτερο άγώνα, τόν άγώνα τής ζωής,
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τής πραγματικότητας κατά τής νέκρας καί τής ψευ

τιάς. Πρόκειται για του; προκομένους μας τους φοι

τ η τ ές ! Πώς μπορούμε να πάμε μπροστά μέ τέτοια 

άεροφουσκωμένα μυαλά, πού θέλουν σώνει καί κα

λά νάκούν δεκάρικους ενός Μιστριώτη ; Παραβαίνει 

τούς νόμους ή «νομοταγής φοιτητική νεολ ία», πού 

όέν τούς επιτρέπουν νά συνέρχονται στά προπύλαια. 

Λεν έχουν ούτε τό γνώθι σαυτόν, δέν είναι σε θέση 

νά καταλάβουν πώς απερίσκεπτα παιδάκια, ριομαίϊ- 

κων οά γυμνασίων απόφοιτα καί τρόφιμα τού οπι- 

στοδρομικώτατου ρωμαίϊκου πανεπιστήμιου όέν μπο

ρούν βέβαια ναχουν στα χέρια τους τούς χαλινούς ο

λόκληρου τού "Έθνους! Λεν είναι καν σέ θέση νά 

νοιώσουν πώς έ σοφός καθηγητή; τους σ’ έ'να ίδρυ

μα έχει πιά θέση, κι αυτό τό φιλανθρωπικό ίδρυμα 

βρίσκεται στο Δαφνί.

Ντροπή σας, φοιτητές! "Αν σάς άφηκε λίγη σκέ

ψη ακόμα ό σχολαστικισμός πού σάς έχει άλυσόδε- 

τους, σταθήτε για μιά στιγμή, καταλάβετε τα χάλια 

σας καί σωπάστε! Καί σε·ς ο: άλλοι πού είχατε τή 

δύναμη νά μήν κολλήσετε τον ολέθριο μιστριωτισμό 

μαζευτήτε καί βάλτε τά δυνατά σας νά ξεντροπιά- 

σετε τό ΙΙανεπιστήμιο, πού κοντεύει νά γίνει ό κα

ραγκιόζης τού Ελληνισμού.

- Ο -

Γιά τά έκ π ϊ.& ΰ ευ ΐ& χκ  ν«>ιΜ»σχέτΐεν. θά γρά- 

ψΑ σ’ επόμενα φύλλα του «Χουμά» ειδικός συνερ

γάτης μας.
- Ο -

Λ ή μ ο ι  κ α ί  κ ο ε ν ό τ η τ ε ς .  Τό σχετικό νομο

σχέδιο απασχόλησε σκεδόν αποκλειστικά- τίς μέρες 

αυτές τή Βουλή. Συζήτηση όέν έγινε σπουδαία καί 

μόνο γιά τόν τρόπο τής ψηφοφορίας (ψηφοδέλτια ή 

σφαιρίδια) έλαβαν πολλοί βουλευτές τό λόγο, έπα- 

να λαβαίνοντας τά ίδια έπιχειρήματα. Ε μ ε ίς  βλέπου

με μέ κάποια αδιαφορία τό νομοσχέδιο μ’ όλες τίς 

έλπίδ-ς πού θέλουν οί πολλοί νά βασίσουν άπάνου 

του. Φυσικά δέν Ιχουμε καμμιά άντίρηση κατά τής 

τοπικής αυτοδιοίκησης· τή θεωρούμε ίσα ίσα άπα- 

ραίτητη γιά κάθε λαό μέ πολιτική μόρφωση, γιά 

κάθε λαό πού μπορεί νά βλέπε καί λίγο μακρύτερα 

άιςό τή μύτη του καί μπορεί νά καταλάβει ποιο είναι 

τό πραγματικό συμφέρο του. Σέ τέτοιο λαό είναι α

διάφορο αν Οάχετε σφαιρίδια ή ψηφοδέλτια καί του 

δήμαρχου ή εκλογή θάναι βέβχια . άμεση, λίά στά 

χάλια τού δικού μας τού λαού, στήν αμορφωσιά καί 

δεισιδαιμονία, στη μοιρολατρεία του, τί νά περιμέ

νουμε απ’ τούς νόμους, πού ψηφίζουν οί δήθεν αν

τιπρόσωποί, του, χωρίς δ ίδιος νά έχει χαμπάρι τ ,ϋ  

τί ψηφίζεται μέσα στή Βουλή ; "Οταν άκόμα δέν έ

μαθε ό λαύς μας, πώς στο γιατρό κι όχι στήν άγία

Βαρβάρα πρέπει νά πάει γιά νά γιατρευτεί, όταν 

περιμένει άκόμα νά καταχτήσει τήν τούρκικη αυτο

κρατορία, χωρίς ούτε νά λογαριάζει τά εύρωπαίϊκα 

συμφέροντα, ούτε νά σκέφτεται πώς θά τά καταφέ

ρει, τί μπιρούμε νά' περιμένουμε άπ’ τήν αυτοδιοί

κηση ένός τέτοιου λαού ; "Οσο καλά αποτελέσματα 

φέρνει ή αυτοδιοίκηση σέ λαού; με πολιτική μόρ

φωση —  τόσο πιο καταστρεφτική είναι σέ λαούς σάν 

τό δικόνε μας. (-)ά σχηματίσει ένα κουτί πού θά π ε- 

ρικλείσει τήν πνευματική κίνηση τής κοινότητας,θά 

εμποδίσει τήν πρόοδό της,.θά ένισχύσει τό αντιδρα

στικό πνεύμα πού είναι έμφυτο στήν αμορφωσιά. 

"Ετσι γίνονΛιι ολ’ ανάποδα στον τόπο μας· αντί 

πρώτα-πρώτα νά ρίξουμε τό βλέμμα μας στήν έκ- 

παίδευση τού λαού, αντί νά ιιροσπαθήσουμε νά τόνε 

βγάλουμε από τήν πνευματική σκλαβιά δπου βρίσκε

ται άδικα τόσες, δεκαετηρίδες έπειτ’ από τήν πολι

τική του άνεξαρτησία—  κι αφού τόνε μορφώσουμε, 

ιόν φέρνουμε σέ θέση νά ζητήσει μόνος του καί νά 

πάρει τήν τοπική αυτοδιοίκηση, τή νομοθετούμε από 

τώρα, χωρίς αύτός νά έχει είδηση, χωρίς αύτός ό 

μοιρολάτρης, αύτός πού έμαθε νά τού κάνουν άλλοι 

τίς δουλειές χωρίς ό ίδιος νά σκοτίζεται γιά τίποτα, 

νά μπορεί νά τή χρησιμοποιήσει. Τά λάθια τού 44  

πού έφερε τήν καθολική ψηφοφορία καί μαζί μ’ αυ

τή τά ολέθρια άποτε.λέσματα, πού βλέπουμε κάθε 

μέρα, δέ χρησιμέψανε στήν Κυβέρνηση γιά μάθημα. 

Μέσα σέ τέτοιες στραβές άντίληψες τών πολιτικών 

μας σχετικά μέ τά μέσα τής προόδου τού Ε λ λ η ν ι

σμού —  πρέπει Ιμείς οί φιλελεύτεροι, πού δέν έχου

με σκοπό νά γίνουμε βουλευτές γιά νά τά καταφέ

ρουμε αύριο νά γίνουμε καί υπουργοί, νά τραβή

ξουμε μπροστά στό δρόμο πού διαλέξαμε άφίνοντας 

κατά μέρος κάθε άμεση πολιτική ένέργεια πρός τό 

παρόν, νά διοργανώσουμε συστηματική μορφωτική 

δράση, μέ τή βεβαιότητα πώς μέ τή μόρφωση, καί 

δχι μέ νόμους πού έπιβάλλονται απόξω προάγετ’ έ 

νας λα ός..

"■'σο γιά τόν τρόπο τής ψηφοφορίας καταλή

γουν όλα στά εξής έπιχειρήματα1 τά σφαιρίδια έ 

χουν τό καλό πώς τά χρησιμοποιούν κι αγράμματοι

— τά ψηφοδέλτια πώς ματαιώνουν τήν επιρροή τών 

άντιπροσώπων τής κάλπης καί τήν ψήφιση περισσό

τερων απ’ όσους πρόκειται νά έκλεχτούν. Τέλος ό

σο γιά τόν τρόπο τής έκλογή ςτοΰ  δήμαρχου προτι

μούμε γιά λαούς μέ πολιτικές μόρφωσες τήν άμεση

-  .μά στον τόπο μας είτε άμεση είτ’ έμμεση θά εί

ναι αδιάφορο. Γ ι’ αύτό πιστεύουμε πώς όσοι ξέρουν 

τήν 'Ελλάδα δέ θά σπάσουν τό κεφάλι τους γιά νά 

διαλέξουν %ί  άπό τά δυβ συστήματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
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Συντρομη χρονιάτικη: Για την ’Ελλάδα καί την

Κρήτη δρ. 10. Για τό εξωτερικό (|·ρ. χο. 12,50.— Γιά 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (■ δρ. 

ιήν τριμηνία). — Κανένας δέ γράφεται σνντρομητής ϋ δεν 

προπλερώοει την συντρομη τον.

- X "
20  λεφτά τό φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που 

λιοΰνται στό γραφείο μας διπλΐ] τιμή.

- X -
Βρίσκεται στην ’Αθήνα σ ’ όλα τα κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ’ ολα τά πραχτορεΐα των Εφημερίδων.

Π Α Ρ Η Γ Ρ Α φ Α Κ Ι Α

ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ -  ΟΙ ΜΟΥΣΑΦΙ- 
ΡΕΟΙ * . * * * « . * *  t

Ο πολιτικό; άρ&ρογράφος μας. που μας εταξε να 
μας δίνει ταχτικά σε κά&ε φύλλο τ\ν πολίτικη έπι&εώ- 
ρηση της /βδομάδα;, μάς βγάζει από τον κόπο νά μιλή

σουμε σε τούτο τό φύλλο μια τά «φλέγοντα* ζητήματα 
τη ; ημέρας. Άφού τόν ευχαριστήσουμε γιά τήν αληθι
νά πολύτιμη συνεργασία του. κρίνουμε απαραίτητο νά 
προστάσουμε δυο λόγιά. Νά ξανατονίαουμε δηλ. πώς ό 
*Νουμας* είναι και Φαναι πάντα λεύτερο βήμα, μέ βά
ση τη Δημοτική γλώσσα, κ ’ έτσι μπορεί καφενα; λεύτε- 
ρα νά συζητήσει από τις στήλες του τις γνώμες και τις 
κρίσες πού δημοσιεύουνται σ ' αντε; μια τά πολιτικά 
και γιά ταλλα ζητήματα. Αυτό τό δρόμο χάραξε δ *·Νου· 
μας» από τό προ. το φύλλο κι αύτόνε τό δρόμο ϋ'ά κρα
τήσει ίσαμε τό τελευταίο.

*
ΑΛΑΙίίΉΚΑ είχαμε υπολογίσει την ϋλη τούτου τού 

φύλλου κ ι Αλλιώτικα μας ήρθανε τά πρίματχ. Κ' έτσι, γ ιά  νά 
δημουιευτούνε μερικά δρϋρα πού Ιπρεπε ν ί δημοσιευτοΰνε σ ΐ 
τούτο τ ί  φύλλο,μβρικά δλλα μείνα ε δςω, πού S δημοσιευτούν* 
κα ί σε κατοπινά φύλλα δ«ν μ πκγ ια τεϋ ιυ ιε . Γ ιά  τούτο καί 
τά «ΙΙαρχγραφάκια» σταματοΰνι δώ, λειψά κχΐ κακομοι- 
ριασμίνα. Μάς ήρθανε μουιαφιρίοτ, βλέπε:« -  καί σέ τά- 
τ ιες ίςα ιρετικές περίστασες ό ευγενικός νοικοκύρης τρα
βιέται παράμερα κα ί την ώρα τού τραπεζιού μόλις Αγγίζει 
τά  φαγιά , γ ιά  νά μπορέσουν* νά καλοφά^ε οί καλεσμένοι 
του. Ά πδ  τάλλο φύλλο τά πράματα θά τραβήξουν τβκτι- 
κώτερα.

: #  ΓΝΟΜΙΚλ ΤΟΥ V Y U P H  « :
( ’Από τ ' αθάνατο ρομάντζο «Γά Δυό ’Αδέρφια*)

Ό  λαός μας ανόητος δέν είναι. Κόφτει και κό
φτει ό νους του. "Αμα του δείξης τό καλό, θά τάγα- 

; πήση, δέ γίνεται. Λοιπόν εμείς να του δώσουμε βι- 
' βλία, έργα νά του δώσουμε μεΐς, πού νά διή, πού 

νά καταλάβη τί αξίζει, κ’ έτσι νά μην τρέχουνε να 
παίρνουνε ή να κλέβουνε άπύ δώ κι από κεί, έθνος 
να φανούνε αληθινό, νά ξεπεράσουνε τάλλα τα έθνη.

*

Να μιλούμε για την ψυχή, να μιλούμε γιά τη 
γλώσσα τού λαού, τί θά πούνε ; Τί θά πή ό κόσμος; 
Έ  Έβρώπη τί θά πή, γιατί πώς να ξεχνούμε την 
Έβρώπη ; ‘Ο λαός προχτές ακόμη, σκλάβος- έτσι 
λέγανε και φωνάζανε οί μεγάλοι μας οί πατριώτες· 
σήμερα να νμυχο/ογοΰμε τό λ®.), σαν τό λαό να λα
λούμε, σκλάβοι θα φανούμε καί μεΐς. Κι ό φόβος 

ί τους μήπως φανούνε σκλάβοι, έδειχνε ίσια ’ίσια πόσο 

τούς ρήμαξε ή άτιμη σκλαβιά.

*
j Τό είπε δ αρχαίος μας ό ποιητής- ή Έλιά μας 

δέ γεράζει ποτές, ή γλαιρκή μας ή Έλιά, πού κανέ
νας δέ θα μάς την πάρη, πού αιώνια στην πατρίδα 
μας πρασινίζει. Κ’ αιώνια ή Έλιά θά μάς δοξάση, 
άμα καταλάβη δ Ρωμιός κι άγαπήση τα δικά του. 
Όσο άφοσιωθοΰμε στά ντόπια, μέ θρησκεία, μα χω
ρίς φανατισμούς, δσο περιγράφουμε, ψυχολογήσου
με, ηθογραφήσουμε τά ντόπια, ή Έλιά θά μάς προ- 
σταιέβη, θά μάς φυλάγουνε τα ΙΙέφκα.

*

Ό  ποιητής, αν καί δέν ξέρει την τέχνη νά κερδί- 
ζη τούς παράδες, ξέρει περίφημα πώς νά κερδίζη 

τις ιδέες.

α

Ή  στιγμή πού πέρασε δέ γυρίζει, ακόμη κι αν 
τό ποθείς μέσα σου νάξαναδιής τής στιγμής εκείνης, 
είτε τό χαμόγελο είτε τό δάκρι. Πέτυχε μια το ποίη
μά σου· καλά ! Μή γυρέβης νά ξανακάμης δέφτερο 
σάν τό πρώτο- μή δεφτερεύης καί μιαν αγάπη πού 
σοΰ πέττ’/ε. "Ο,τι έγινε δέν ξαναγίνεται.

*

"Αμα δέν τα βγάζεις πέρα ή μέ μια ίδέα ή μέ μια
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γυναίκα, σημαίνει πώς δεν «γώτησες υ ϊδιος μέ τά 
σωστά σου, μήτε τη γυναίκα μήτε την ιδέα.

ΨΥΧΑ1ΉΣ I
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ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. Δ. Κυρ. Ν ίτρα. Λάδκρε τη σιιντρομή σου καί του 

κ. Ν. Κλ. κ ’ 8·')/αρ'.'3ΐο8μβ. — κ. Θ. 3Εξ. Σμύρνη. Ά ληΊεια 
είνα ι γ ιά τδ  Άΐντί*ι, μά είνα ι δ κ. Ι 'ο δ ίκη ; κτ-

6(;);  θάν τά;ιο5είςουμβ μ* επίσημα /.αρτι4 πνλύ γληγ .ρα  3“δ» 
«Νοομδ». —  κ. Ύπερ. Σμύρνη. Λάβαμε τή σνντρ.μή 3χς 
τον περασμένο θ ε ρ υ cvj. — κ /'. Ν αφ . Σέφια. Μάς φανή
κανε κάπως βιαστικά γραμένα κι ά ΐο ύλετ .α  κ γ ι ’ αύιό 
δέν τά τυπώνουμε. Στείλε μας άλλα. — κ. Φ. Φ. ΙΙόλη. θχ  
δημοσιευτο3ν. — κ. Περίεργο. Καθένας πού δημοσιεύει άρ
θρα με τήν ύπογραφή του οτδ «\ουμ<» ε ί-α ι ύπεύτυ ο,. γ ι4  
"ίς γνΦμες του, ά·ςο3 4τομ·.κή του γ,ώμη διατυπώνει. Λ. 
χ. δ κ. Α. Τρανός πού στό οημερνό τ .υ  άρΟ/θ π·ρχδέχε- 
τα ι καί κηρύχνει μ ιάκάπ ια  γλο·:33ΐκή· άναρχ'α, είνα ι ύπεύ- 
τυνος γ ι ί  τις γνώμες του, à s ;3  Γ υα λ ικά  τύ έργο του 
«Νουμδ» ίπ ν  μιδς άρχής άποδ/επει στην επικράτηση τής 
κανονικής δημοτικής γλώσσας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

“Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ
ΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ,, TOT * ΒΑΜΒΕΤΣΟΤ

Le désir n’ est pas la puissance, Γ amour n’ 
est pas la possession. La foi ne suffit pas; il faut 
le don. Τήν τραγική αλήθεια των λόγων αυτών τού 
Gautier μάς έκαμε να θυμηθούμε το ξεφύλλισμα ε
νός βιβλίου πού τώρα τελευταία βγήκε μέ τόν τίτλο 
«Εισαγωγή εις τό Έλλην. έκκλησ. δίκαιον των βρ- 
θοδόξων Οπό Ά λ. Β. Βαμβέτσου». Ό συγραφέας έ
χει ολο τον πόθο καί τήν Αγάπη τής φιλοσοφίας και 
τής φιλοσοφικής συζήτησης.'0ά κέρδιζε τόν παρά
δεισο, αν ό πόθος είτανε για τούτο αρκετός.

Κριτική Ϊέ θά επιχειρήσουμε για τό βιβλίο πέ
ρα πέρα. Ούτε ειδικοί είμαστε στό δίκαιο τό έκκλ - 
σιαστικό, καί σέ κανένα ίσως δίκαιο, ουτε ό τόπος 
θά είτανε δώ για τέτοια κριτική, που θά είχε τή 
θέση της σέ ειδικό περιοδικό. ’Εδώ τώρα θά μιλή
σουμε μόνο για τό α'. μέρος του βιβλίου, κι ακριβέ
στερα για τις 10— 15 πρώτες σελίδες, όπου δοκι
μάζει ό συγραφέας τή δύναμή του σέ ζητήματα φι
λοσοφικά. Σ' αυτό άλλως τε δίνει κι ό ίδιος ξεχωρι
στή σημασία, καθώς λέει στόν πρόλογό του1 «πρώ
τιστον καθήκον του έπιστήμονος θεωρώ τήν λύσιν 
τών μεθοδολογικών προβλημάτων, συμφώνως ,πρός

τήν περί του σύμπαντος γενικήν του άντίληψιν, καί 
τήν πρόσδοσιν δευτερευούσης δλως σημασίας εις τήν 
λύσιν τών ειδικών ζητημάτων». Τής γνώμης αυτής 

t είμαστε ίσα ίσα κ’ έμείς, καί μέ χαρά μας είδαμε 
νά έφαρμόζεται κάτι που τό είχαμε πόθο κρυφό, καί 

θάτό θεωρούσαμε ευτύχημα τώρα να μπορούσαμε να 

πούμε δτι ανάλογη μέ τήν αγαθή προαίρεση είτανε 
καί του έργου ή επιτυχία.

()ί σελίδες αυτές πού στέκουνται ώς βάση φι
λοσοφική, καί μεθοδολογική αιτιολογία του άλλου 
βιβλίου, άγγίζουνε ζήτημα άπό τόν κλάδο τής φι
λοσοφίας τόν έπιστημολογικό, πού εξετάζει τί έν- 
νοοΰμε λέγοντας γνώση, ποια ή πηγή της, ποιοι οί 
όροι της, καί τό κύρος. "Ας παρατηρήσουμε περα
στικά δτι 1 Γ» σελίδες για ανάλυση τέτοιων προβλη
μάτων είναι κάπως δυσανάλογες καί ίσως μόνο ένας 
Stallo λ. χ. συμπυκνώνοντας βαθεια κι αδρή σκέ
ψη -  καί ζητώντας άνάλογα εφόδια άπό τόν ανα
γνώστη του, θά μπορούσε να κλείσει.

θέλουμε να πιστεύουμε τό συγραφέα γνωρισμέ
νο μέ τήν ιστορία τών προβλημάτων αυτών, πού εί

ναι άπό μια μεριά ή ιστορία τής φιλοσοφίας τών τε
λευταίων αιώνων, θά ξέρει τότες β συγραφέας, δλοι 
οί δροι αυτοί, πού κι έ ίδιος τόσο συχνά μεταχειρί
ζεται : έννοια, εγώ, δικός μου, υποκείμενο, αντικεί
μενο, υποκειμενικό, άντικειμενικό, κρίση μου, είναι, 
ύπαρξη, φυσικός νόμος, έξήγηση, άναγκαϊο, άλή- 
θεια, πιθανό, άριθμός, καί πρώτα πρώτα ίδια ή γνώ
ση, πόσο παίζουν άπό τόν ένα φιλόσοφο στόν άλλο, 
καί πώς θά εΐταν άνάγκη, αν οχι ρητά νά βριστούν, 

πράμα πού 0* είτανε βέβαια τό καλύτερο, νά είναι 
τουλάχιστο άρκετά διάφανοι, πού νά μπορεί ό άνα- 
γνώστης νά καταλαβαίνει πώς τούς παίρνει β συ
γραφέας καί νά τού φέγγουνε μέσα στό σκοτεινό δά
σος τών φιλοσοφικών περιπλανήσεων τού συγραφέα* 
άλλως κιντυνεύει δ άμοιρος αναγνώστης νά μείνει 
στή μέση- τού δρόμου καί στα κρύα τού λουτρού, κι 
ό συγραφέας μαζί του. 'Η άνάγκη αυτή φαίνεται α
κόμα πιό έπιταχτική, όταν ο φιλόσοφος παίρνει μια 

στάση ριζοσπαστική όπως 6 κ. Βαμοέτσος* ή στάση 
μάλιστα τού κ. Βαμβέτσου είναι τόσο ριζοσπαστική 
πού πάει νάρνηθεΐ καί νά ξεριζώσει έξ άρχή; τό πρό

βλημα πού έχει να λύσει.
Ό  Hartmann, αν θυμούμαστε καλά, άρχίζει τή 

«φιλοσοφία τού ασυνειδήτου» μέ μια ρήση τού Kant, 
τού μεγάλου τής Koenigsberg φιλοσόφου. Κι ό κ. 
Βαμβέτσος ξεκινάει στις φιλοσοφικές του περιπλάνη
σες μέ τήνάκόλουθη φράση τού Kant: «’Ακόμα ζη
τουν οί νομικοί νά εύρουν ορισμόν τής έννοιας τιον 

δίκαιον».
Τσως ή φράση αυτή τού Kant νά ξύπνησε τόν
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κ. Βαμβέτσο άπο τό δογματικό του ύπνο, δπως μιά 
φορά τόν ίδιο τόν Kant τό βιβλίο τού Hume.

Ό  όρισμός λοιπόν πού ζητά νά βρει δ κ. Βαμ
βέτσος γιά τήν έννοια «δίκαιον» είναι ή αφορμή γιά 
νά μπει στήν έπιστημολογική έξέταση τής άλήθειας 
καί νάρνηθεΐ από μιας αρχής «τήν αντικειμενικήν 
αλήθειαν, ώς καθαρόν αποκύημα μεταφυσικών φαν
τασιοπληξιών». Τά λόγια αυτά παρουσιάζονται ώς 
συμπέρασμα, ΰστερ’ από μιά έξέταση (σελ. 2-6) πού 
κάνει γιά τήν «έννοια». Στήν άρχή άναφέρει 6 συ

γραφέας καί τή λογική. Δέν είμαστε βέβαιοι αν κα
ταλαβαίνουμε καλά τό συγραφέα καί αν δέχεται τούς 
λογικούς νόμους, δτι αληθεύουνε γενικά. Τότε είμα
στε υποχρεωμένοι νά παρατηρήσουμε δτι τό συμπέ
ρασμά του γιά τήν αντικειμενική άλήθεια δέ βγαί
νει καθόλου, ούτ’ έχει καμμιά σκέση μέ ,δσα πριν 
λέει: «Κάθε έννοια είναι συνδεδεμένη μέ ώρισμένον 
ύποκ. τό όποιον έχει τήν έννοιαν αυτήν. "Οταν ¿γώ 
έχω μίαν έννοιαν, ή έννοια είναι Ιδική μου, είναι 
δημιούργημά μου.

"Οταν λοιπόν θέλω νά όρισω μίαν έννοιαν, νομί
ζω δτι πρέπει συγχρόνως νά δρίσω καί τό υποκείμε
νον πού θά έρωτήσω, διά νά εΰρωτδ κατ’ αυτό πε- 
ριεχόμενον τής έννοιας έκείνης». Έτσι βαλμένο τό 
ζήτημα δέν είναι διόλου παράξενο πώς κατάντησε έκεΐ 
πού είδαμε, γιατί ξεφεύγει ίσα ίσα δ συγραφέας νά 
τό πιάσει άκέριο. «'Όταν έγώ έχω μίαν έννοιαν, ή έν
νοια είναι δική μου, είναι δημιούργημά μου». Τό 
πρώτο μέρος τής φράσης αύτής είναι άπλή ταυτο
λογία καί δέ λέει τίποτα. — «Είναι δημιούργημάμου». 
Δέ μάς λέει, ούτε κι δ ίδιος φαίνεται νά ξεχωρίζει, 
πώς έννοεΐ τό δημιούργημά μου. 'Ως φαινόμενο 
ψυχολογικό ή ώς άποψη έπιστημολογική. Τό 
πρώτο σωστό, μά καί δέ βγαίνει άπ’ αυτό τίποτα 
Τό άλλο... Έδώ θά μάς έδειχνε τή σκέψη του δ συ
γραφέας. ’Αλλά καί μέ τό έγώ. Ποιδ είναι αύτδ τό 
έγώ πού άναφέρνεται δώ; Τό έμπειρικό έγώ τού Α, 
Β, Γ, Δ, ή τό υπερβατικό έγώ, ή λογική βάση σέ 
δλη τή γνώση ; θαρρούμε πώς μιά έπιστη μολογ ική 
έξέταση δέν μπορεί νά παραβλέπει καί νά συγχίζε* 
τέτοια θεμελιακά πράματα, καί μ’ δλη τή συντρομή 
τού Max Stirner. Σέ κάθε έποχή δ σκεπτισμός 
πρέπει, νομίζουμε, νά στέκεται στο φιλοσοφικό έπί- 
πεδο τής έποχής. — «Όταν λοιπόν θέλω νά δρίσω 
μιά έννοια, νομίζω δτι πρέπει συγχρόνως νά δρίσω 
καί τό υποκείμενο, πού θά έρωτήσω γιά νά ευρω 
κτλ.»Έδώ ή πείρα, πού άνακαλιέταιο κ. Βαμβέτσος, 
ή ίδια αυτή διαμαρτύρεται, γιατί άπλούστατα αύτό 
πού λέει δ κ. Βαμβέτσος δέ γίνεται. — «θά έρωτή- 
σω λοιπόν ¿κείνον (τόν έφευρέτη τού άεροπλάνου 
γιά νά δρίσουμε τήν έννοια άερόπλανο) καί τήν έ-

ρώτηση θάπευθύνω δχι υπό τον τύπον τί είναι άερό- 
πλανον, αλλά τί έννοεΐ αύτός υπό το άερόπλανον» 
(σελ. 3).

Νέα απορία. "Εως έδώ θά μπορούσαμε νά πι
στεύουμε δτι δ συγραφέας δέν κάνει διάκριση «νοείν* 
καί «είναι» γιατί κ’ ή έννοια «είναι* καί μπορεί 
άλλη ύπαρξη νά μήν είναι από τήν έννοια (spiri
tualism, Berkeley)- τώρα έδώ τά ξεχωρίζει, ένα «εί
ναι» καί ένα «νοεϊνν μά γιά τή σχέση τους λέξη. 
Γι’ αυτό το «είναι» πού βγαίνει έδώ διαφορετικό από 
«νοεΐν» τίποτα δέ μάς λέει. — «’Εάν λοιπόν ή έν
νοια συνδέεται άναποσπάστως μέ έν υποκείμενον καί 
τό περιεχόμενον αύτής τό εύρίσκομεν άν λάβωμεν 
υπ’ δψιν μας τό έχον αυτήν υποκείμενον, δέν βλέ
πω πώς ή έννοια είμπορεΐ νά είναι κάτι τι απόλυ
τον, γενικώς ίσχύον, άπ’ έναντίας ή έννοια παρου
σιάζεται μάλλον ώς υποκειμενικόν τι, δέν είμπορεΐ 
έπομένως νά είναι, άλλά μόνον είμπορεΐ ώρισμένον 
τι υποκείμενον νά έννοή κάτι τι υπ’ αυτήν. 'Η όρ- 
θότης τού περιεχομένου μιάς έννοιας δέν είμπορεΐ νά 
έκτείνεται πέραν τού ώρισμένου έκείνου υποκειμένου, 
κι άν άκόμη περισσότερα υποκείμενα έχουν τήν έν
νοιαν αυτήν καί πάλιν ή ύποκειμενικότης δέν μετα
βάλλεται, διότι άλλο ή άντικειμενικότης, τό παντα- 
χοΰ καί πάντοτε καί όι’ δλους ίσχύον, καί άλλο τό 
σύνολον πολλών ώρισμένων υποκειμενικοτήτων. Κι 
άν έπομένως, καθ’ δλα τά μέχρι τουδε ζήσαντα καί 
τώρα ζώντα υποκείμενα, δένδρον =  α, έκ τούτου δέν 
έπεται δτι τό δένδρον άντικειμενικώς όρθώς είναι α, 
άλλά μόνον δτι αύτά τά υποκείμενα έννόουν υπό 
δένδρον τούτο ή εκείνο». Μεγαλύτερη σύγχυση ά- 
δύνατο νά φανταστεί κανείς. Καί τή σύγχυση τών 
σκέψεων έρχεται νάποτελειώσει ή σύγχυση τών λέ
ξεων καί ή άφιλοσόφητη διατύπωση. 'Η μιά σύγ
χυση άποτέλεσμα τής άλλης. Τί νόημα 2χει-ή δρ- 
Φότης γιά μιά έννοια πού δέν έκτείνεται ίσα ίσα 
πέραν τού ώρισμένου ύποκειμένου, πού καθώς είπε 
πρίν, αύτό τήν δημιούργησε; Ή  έννοια νά παρου
σιάζεται μάλλον ώς υποκειμενικόν τι, τί πάει νά 
π εΐ; Κι άν ή έννοια είναι δημιούργημα τού ώρι- 
αμένου ¿κείνου υποκειμένου, καί δέν άναφέρεται 
σ’ ένα έγώ υπερβατικό, πρέπει πάντοτε νά έξηγηθεΐ 
πώς περισσότερα υποκείμενα έχουν τήν έννοιαν αυ
τήν».

"Αλλο: Ή έννοια λέει, δέν είμπορεΐ νά είναι, 
άλλά μόνον ή μπορεί ώρισμένον τι υποκείμενον νά 
έννοεΐ κάτι τι ύπ’ αυτήν». Αύτό τό μικρό τό κάτι τί 
δ συγραφέας ούτε τό φαντάζεται, πώς μπορεί νά τά 

χαλάσει άξαφνα δλα. Δέν τού γιομίζει τό μάτι καί 
γι’ αύτό δέν κάνει τόν κόπο νά μάς πεΐ τί είναι αύ
τό. Μπορεί νά γίνει γνωριοτό ; Είναι μόνο ύποκει-
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μενικό, είναι και αντικειμενικό, είναι μάλλον υπο
κειμενικό καί ήττον αντικειμενικό ; Κι άλλο ακόμα: 
Μιλάει γιά «σύνολον πολλών υποκειμενικοτήτων»· 
στέκει κι αυτό ώς υποκειμενικό, αντίκρυ σε κάτι άλ
λο που θά είτανε αντικειμενικό, δηλ. καθολικό και 
Αναγκαίο. Όταν δμιος λείψει αυτό, τότες τό «σύνολον 
πολλών υποκειμενικοτήτων» είναι δλους διόλου τό ί
διο μέ τή «μιά ώρισμένη υποκειμενικότητα»;

Τστερ’ άπ9 αυτά, κάνει ένα γύρο ό συγραφέας 
μέσα στις φυσικές επιστήμες καίτά μαθηματικά, γιά 
νά βρει κ’έκεΐ νάποδείξει, και νά έφαρμόσει τις σκέψες 
τοί>. Ά ν θέλαμε νάκολουθούσαμε κ’ έκεϊ τό συγρα- 
φέα, θά είχαμε νά παρατηρήσουμε κοντά στ! άλλα 
πώς δέν έχει ξάστερη ιδέα γιά τό τί είναι φυσικός 
νόμος, φυσική έςήγηση, μαθηματική αλήθεια, καί 
μαθηματικιά ύπαρξη. Κάνει σύγχυση μεταξύ φυσι
κού νόμου καί φυσικής έξήγησης, ύπαρξης φυσικής 
καί ύπαρξης μαθηματικής· (σελ. 7— 12).

θά μπορούσαμε ακόμα νά έξετάσουμε καί τό υ
πόλοιπο μέρος άπό τό α'. κεφάλαιο του βιβλίου, ο
πού ζητεί σύφωνα με τά φιλοσοφικά αύτά προλε- 
γόμενα νά εύρει τον περίφημο ορισμό τού «δικαίου» 
— ιδίως τί σχέση εχει μέ την προηγούμενη φιλοσοφία, 
δπου νομίζει πώς θεμελιώνεται. ’Αλλά τ’ άφίνουμε 
τώρα.

Ό  σκοπός μας είτανε μιά σύντομη μόνο κριτι
κή των επιστημολογικών ιδεών καί τής φιλοσοφικής 
έν γένει σκέψης τού συγραφέα.

Ε Γ Ω  Κ Α Ι Σ Υ

Γ\Α TUN ΕΚΠΛΙΑ. ΛΝΟΡΘ2ΣΗ

Ό  κ. Λαχανοκάρδης έβάλθηκε μέ τήν καρδιά 
του καί μέ τά σά μαπολάχανα μέ πολλές δμοιες 
δίπλες άρθρα του, τά γιομάτα λαχανένιο λυρισμό 
γιά τό έργο τού σκολειού, νά καταφέρη νά γίνουν έ- 
ξατάξια ολα τά δημοτικά σκολειάν. Έγραφε πριν 
στό «Εμπρός», θαρρώ, τώρα γράφει στό «Σκρίπ», 
καί στήν ίδια έφημερίδα, καθώς καί στό «Χρόνο», 
τυπώνουνται άπό δώ κι άπό κεί τηλεγραφήματα 
πρός τήν Κυβέρνηση και ψηφίσματα νά μή μείνουν 
πίσω, παρά μ’ δ,τι θυσίες κι άν είναι, νά ψηφιστούν 
τά νομοσκέδια πού θά μεταρρυθμίσουν καί θά δώ
σουν ζωή στήν έκπαίδευση.

Σάν περίεψγο μού φαίνεται ό κακόμοιρος 6 ά- 
γώνας γιά τήν έκπαίδευση νά κατασταλάξή στό 
«Σκρίπ» καί στό «Χρόνο» ακριβώς τώρα καί σάν 
ψεύτικος δ οργασμός γιά τό καλυτέρεμά της. Ίσως 
οί ώς πέρσι φίλοι τού Βενιζέλου νάγκάλιασαν τώρα

δά, κοντά στίς Κρητικές φασαρίες καί στά έπιπλα 
τού Μπενάκη, καί τις άξίωαες των δασκάλων γιά οι
κονομική έξίσωσή τους, γιά νά τί; έκμεταλλευτούν 
κι αύτές γιά τή δουλιά τους. Είτε είν’ έτσι είτε άλ- 
λοιώ;, τό ίδιο κάνει γι’ αύϊό πού θέλω νά ξετάσιο 

I δώ. θέλω νά ξετάσω, είναι δυνατό καί είν9 ωφέλι
μο αύτό πού ζητάει δ Λαχανοκάρδης κι δ λαός, αν 
πούμε ότι τό ζητά κι αυτός; Κι άν δέν είναι, τί πρέ
πει νά γίνη ;

- X -

Ζητούν νά γίνουν εξατάξια παντού τά σκολειά. 
Καλά, μά γιά νά γίνουν έξατάξια, χρειαζόμαστε γιά 
το καθένα έξη τό λιγώίερο δασκάλους, γιά νά γίνε
ται δουλιά μέ άποτέλεσμα καί νά μή βαφτίζουν καί 
μυρώνουν αδιαφορώντας άν θά ζήσουν τά βαφτισί- 
μια τους, καί γιά νά μή σπέρνουν τήν έπιπολαιό- 
τητα στόν έλληνικό έγκέφαλο. Τώρα όμως εχουμε 
στά δημοτικά σκολειά μας, στά λιγώτερα, οσα είναι 
στίς πρωτεύουσες δήμων, τρεις δασκάλους, σέ κάμ- 
ποσχ άλλα δυό, καί στά περισσότερα μονάχα έναν. 
Πρώτα πρώτα λοιπόν δέν υπάρχει δ χρειαζούμενος 
αριθμός δασκάλων. Πριν κάνουμε τά έξατάξια σκο
λειά, πρέπει νά τούς τετραπλασιάσουμε τουλάχιστο. 

"Η, άν πούμε δτι γιά κάθε τάξη χρειάζουνται πέντε 
ώρες τό λιγώτερο τήν ήμέρα γιά διδασκαλία κλπ., 
πρέπει νά βάλουμε τούς δασκάλους νά έργάζουνται 

άλλοι δέκα, άλλοι είκοσι κι άλλοι τριάντα (!) ώρες 

τό μερόνυχτο, γιά νά προφταίνουνε σιίς έξη τάξες. 
’Αλλά κι άν βρίσκουνταν οί δάσκαλοι άμέσως, πώς 
θά βαστοΰσε τό Κράτος στά τετραπλάσια έξοδα, ά
φού μάλιστα ζητούν καί πιότερο μισθό; Κι ακόμη, 
πού θά εΰρισκε τά μέσα νά χτίση καί τόσες χιλιάδες 
χτίρια γιά τούτα τά σκολειά, άφού τά τωρινά είναι 
τρώγλες καί άχούρια καί δέν είναι μέ τό νοίκι, γιά 
νά χρησιμοποιηθή τό νοίκι τους ώς τοκοχρεωλύσιο 
γιά τά κεφάλαια μιας Εταιρίας πού θά τάχτιζε; 

Καί θρανία κ’ έπιπλα καί δργανα διδασκαλίας; Κι 
αύτά σάν πόσα θένε γιά νά γίνουν; Γιατί δέ μάς 
διαφωτίζει ό κ. Λαχανοκάρδης πώς μπορούν νά γί
νουν δλ’ αύτά; Νά καταργήσουμε τό στρατό; Όχι! 
Τό στόλο; Ά παγε! Τά δικαστήρια; θεός φυλάξη ! 
Ά μ  τότε;

Καί δχι μόνο άριθμός δασκάλωνε μάς λείπει καί 
χτίρια καί θρανία κι δλα τά πάντα, παρά καί δά
σκαλοι π9 άξίζουν τδνομα. Γιατί αύιοί πού έχουμε, 
δσοι κι άν είναι, έξόν μερικές έξαίρεσες, δέν είναι 
παρά numerus, fruges consumere nati, πού λέει ó 
Όράτιος. "Αμαθείς, άμόρφωτοι, δίχως οργασμό γιά 
πρόοδο, γιά έρευνα, συντηρητικοί τής ώραίας μας 
κατάστασης, προληπτικοί κτλ., χωρίς πάλι καί νά
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εύθύνουνται μονάχ’ αυτοί γιά τήν κατάντια τους. 
Καί νά, πού -ομολόγησε ό κ. Λέπος σ’ ένα του άρ
θρο στο «Χρόνο» πώς είν’ έτσι. Κι άφού είναι έτσι, 
οί οάσχαλοι αυτοί, και νά μπορούσαν μέ πολλή δου- 
λια νά έπαρκέσουν, ώστε νά γίνουν εξατάξια δλα 
τα σκολειά μας, δέ θατανε καθόλου έπιθυμητο | 
τδ πράμα και Οάπρεπε ευχαριστώντας τους νά τούς ! 
παρακαλέσουμε νά μή χαλουν τον εαυτό τους, μόνε 
νά περιοριστούν σ’ όση δουλιά και τώρα κάνουν.

• Η -

Αυτή ’ναι ή αλήθεια κ’ έτσι λέν τα πράματα. 
Γιατί, άν πρόκειται νά κάνουμε εύχές μόνο και νά 
χτίζουμε σκολειά μέ τό μελάνι, τότε τδ άρτιώτερο 
και καλύτερο διάγραμμα μάς τδδωσε, καθόσο ξέρω, 
δ Δρακούλης· δηλ. νά γίνουνε σκολειά μεγάλα — 
πόσα δέ θυμάμαι — μ’ αίθουσες εύρύχωρες, μέ κή

πους, μέ λουτρά κτλ. καί τούς μαθητές νά τούς τρέ- 
φη καί νά τούς ντύνη ή ΙΙολιτεία, νά τούς δίνουνται 
χάρισμα τά βιβλία καί νάχουν ταχτική έπίβλεψη 
γιατρών ύγιεινολόγων. Γιά δασκάλους δέ μου φαί
νεται νά κάνη λόγο. Καί τούς μαθητές δέ θυμάμαι, 
άν τούς θέλει οίκότροφους. Έ  γνώμη μου είναι, ότι- 
πρέπει νάναι οίκότροφοι, κι άπδ πολύ μικροί μάλι
στα, άν θέμε ναχούνε ανατροφή όπως πρέπε καί 
χαραχτήρα, όταν θά βγουν άπδ τδ σκολειό. Πρέπει 
νά μην τούς άφήσουμε στήν έπιρροή τής κοινωνίας ! 
καί τού σπιτιού τους. Αύτδ άν είν’ άληθινδ γιά κά
θε άνθρωπομάζωμα, είναι άνάγκη απόλυτη γιά τούς 
Ρωμιούς. Γιατί δ περιούσιος λαδς — καί μάλιστα 
στις μικροπόλεις καί στά μεγάλα χωριά — είναι γιά 
καλά διεφθαρμένος καί άχαραχτήριστος, κι άς τσνέ 
λέει ό Βενιζέλος αδιάφθορο γιά κολακεία. Ή  ψευτιά, 
ή τεμπελιά, ή κουτοπονηριά, ή άπειθαρχία άπδ τή 

μιά, κι άπδ τήν άλλη ή σκλαοοψυχιά, ή μοχθη- 
ρία, ή ζηλοφτόνια κι άλλα έλαττώματα λογής λο- 

γής, στο κατακόρυφο. Τδ σκολειδ δέν μπορεί τώρα 
τίποτα νά κάνη, κι δχι μόνο αυτό, μά καί χειροτε
ρεύει τήν κατάσταση βγάζοντας τροφίμους άχρη
στους καί ανερμάτιστους κι ανίκανους κι άμόρφω- 
τους, πού καλλιεργούν καί πολλαπλασιάζουν τδ κα
κό πού ύπαρχε. Τό σκολειδ όμως όπως τδ θέλει δ 
Αρακούλης θά μπορή νά διορθώνη καί νά δπλίζη τά 
παιδιά ένάντια στίς κοινωνικές καί φυσ.κές κακίες. 
Καί οίκότροφους λοιπόν εύχούμαστε νά έχουμε τούς 
μαθητές^μας στά σκολειά τά τέτια καί μέ όλα τάγα- ! 
θά. "Οχι σάν τώρα. πούναι σπαραγμός καρδιάς γιά 
κάθε άνθρωπο αίσθαντικό, νά βλέπη κουρελοφορε- 
μένα καί γυμνόποδα χλωμά παιδάκια, πού χρειά- 

ζουνται τροφή, άέρα, χάδια καί παιγνίδια, νά στοι- 
οάζουνται στίς τρώγλες καί νά σακατέβουνται στά

παλιοθρανία, γιά νά θρεφτούνε μέ γραμματικές τής 
’Αττικής καί καθαρεύουσες καί νά καταντήσουνε 
σκλαβάκια μέ ανάπηρο μυαλό καί μέ χαμένο ή - 
θικό.....

Άλλ* άν δέν πρόκειται γιά ευχές, τδ άμεσο 
συμπέρασμα απ’ όσα είπαμε είναι ότι ή κάθε άν- 
θρωποφωλιά, πού πήγε καί σκαρφάλωσε σ’ όποιο 
κατσάβραχο ή παραμεριά τής κάπνισε, δέν μπορεί 
νάχη γιά τήν ώρα τήν απαίτηση εξατάξιου σκολειού. 
Καί τί λοιπόν νά γίνη ;

- X "

• ’ Αν λάβουμε ύπ’ δψη μας τή γενική κατάστα
ση, δηλ. τήν έλλειψη αριθμού δασκάλων, τήν έλ
λειψη χτιρίων κλπ., τά μέσα πού διαθέτει τδ Κρά
τος, τήν ήθική καί τήν άλλη κατάσταση τού λαού 
μας καί τήν κατάσταση τού διδαχτικού προσωπι
κού, κείνα πού πρέπει νά γίνουν γενικά γιά τήν έκ- 
παίδευση κατά τή γνώμη μου είναι τά έξής:

Νά καταργηθούν τά Ελληνικά σκολειά καί νά- 
πολυθοΰν όσοι άπδ τούς Έλληνοδασκάλους έχουν 
υπηρεσία πάνου άπδ δεκαπέντε χρόνια καί ήλικία 
άπδ σαράντα πέντε, παίρνοντας άνάλογη σύνταξη. 
Επίσης νάπολυθούν παίρνοντας σύνταξη καί οί δη- 
μοδάσκαλοι καί γραμματιστές πούχουν ήλικία πά 
νου άπδ πενήντα. Τδ ίδιο καί οί πάνου άπδ πενήν
τα χρονώ καθηγητές γυμνασίων, καί άναλόγως τού 
άριθμοΰ των όσων απολυθούν, νά καταργηθούν τόσα 
γυμνάσια, όπου πρέπει.

’Απ’ όσους μείνουν δημοδασκάλους, Έλληνοδα

σκάλους καί καθηγητές, κάθε χρόνο ή Κυβέρνηση 
νά διαλέγη διακόσους άπδ τούς καλύτερους καί νεώ- 
τερους καί μέ -μόνη άπολαυή τδ μισθό πούχουν νά 
τούς στέλνη στήν Ευρώπη, γιά νά σπουδάζουν δ,τι 
θέλει δ καθένας καί μαζί καί παιδαγωγική. Ks έξδν 
αύτούς τούς διακόσους, καί τούς νέους δασκάλους 
πού θά βγαίνουν άπδ τδ Διδασκαλείο ή τδ Πανεπι
στήμιο, άπαιτώντας τους περισσότερα παρά τώρα έ- 
φόδια — όχι, έννοεΐται, ξερές γνώσες — γιά νά τούς 
διορίση, άφοΰ διοριστούν, νά τούς στέλνη νά κάνουν 
μέ τδ μισθό τους, δυδ χρόνια στήν Ευρώπη, προτού 
έργαστούν. "Οταν μαζεύονται άρκετοί στά ίδια μέ
ρη κ’ έχουν συσσίτιο, τούς είναι άρκετδ; δ μισθός 
τους γιά όλα τά έξοδα.

Μέ όσους δασκάλους (δημοδασκάλους κ’ Έ λλη
νοδασκάλους; μείιουν, νά λειτουργήσουν τάκόλουθα 

σκολειά, καθόσο είναι άρκετοί καί μέ προτίμηση 
των κεντρικώτερων μερών :

Σ’ όποιο χωριό είναι ίσα μέ 700 κάτοικοι, νά 
μείνη, ένας μόνο δάσκαλος καί νά διδάσκη μαθήμα
τα τή ς Ά . καί,τής Β\ δημοτικού μόνο.



Ο ΝΟΓΜΑΣ

"Οπου είναι χωριό μέ 700 -  1200 κατοίκους νά- 
ναι δυό δασκάλοι και νά διδάσκουν μαθήματα μόνο 
Α'., Β'. καί Γ '. δημοτικού.

Σέ χωριά μέ κατοίκους 1200— 1800 νάναι τρεις 

δασκάλοι καί σκολειό τετρατάξιο.
Καί τέλος δπου είναι οί κάτοικοι πάνου άπό 

1800 νά γίνουν έξατάξια σκολειά μέ πέντε τουλά

χιστο δασκάλους.
Ά ν τυχόν ό αριθμός τών δασκάλων, που θά 

μείνουν μετά τό ξεκαθάρισμα, είναι άρκετός, άς γί
νουν έξατάξια και σέ μικρότερα χωριά ή άς όριστή 
νά διδάσκουν έ'ξη ή περισσότεροι στό έξατάξιο. Καί 
δσο θά γυρίζουν πίσω οί στελμένοι στήν Ευρώπη 
νέοι καί παλιοί καί θά μεγαλώνη ό άριθμός, μεγα
λώνοντας σιγά σιγά καί ό προϋπολογισμός του Υ 
πουργείου, τόσο άς γίνουνται περισσότερα τά έξα
τάξια.

Εννοείται, όσα είπα γιά τούς δασκάλους, τά 
λέγω καί γιά τις δασκάλες καί τά σκολειά των κο- 
ριτσιών. Μάλιστα, άν τυχόν ή Κυβέρνηση είναι άρ- 
κετά ριζοσπαστική, άς κάνη μιχτά σκολειά άγοριών 
καί κοριτσιων, καί τότε, δπου είπαμε νά είναι ένας 
δάσκαλος μέ δυό τάςες, μπορεί νά είναι ένας δά
σκαλος καί μιά δασκάλα καί νά διδάσκουν τρεις τά- 
ξες, άφού οριστούν κ’ ένα-δυο ιδιαίτερα μαθήματα 
μόνο γιά τά κορίτσια. Καί στά μεγαλύτερα χωριά 
μπορούν νά διδάσκουνται άναλόγως περισσότερες 
τάςες, δταν προστεθούν κ’ οί δασκάλες. Άν, έννοεί- 
ται, είναι καί ίκανοί άπάνου κάτου οί δασκάλοι γιά 
νά διδάσκουν ανώτερες τάςες. ■

- X -

Όσο γιά τά χτίρια καί τά θρανία κλπ., άς μέ
νουν τώρα τά πράματα δπως είναι. Όταν μέ τόν 
καιρό τό διδαχτικό προσωπικό μορφωθή άπάνου κά
του δπως πρέπει νάναι, δταν εύδοκιμήσουν, άν εύ- 
δοκιμήσουν, οί κοινότητες, δταν ξυπνήση δ κόσμος 
καί νοιώση καί τήν άλλη τήν πολύμορφη σαπίλα 
καί ψευτιά, πού βασιλεύει τώρα μέσα κι δξω άπό τό 
σκολειό, καί προπάντιον, τό μεγαλύτερο τής άνα- 
γέννησης έμπόδιο, τή γλωσσική ψευτιά, τότε κοντά 
σ’ άλλα πολλά πρέπει νά γίνουν καί σκολειά-πα- 
λάτια μέ φροντίδα των κοινοτήτων, δταν δέ θά μπο- 
ρή τό Κράτος. Κι δπου δέν έχει δύναμη ή μιά κοι
νότητα, άς κάνουν δυό ή πιότερες μαζί ένα κοινό 
σκολειό σέ μέρος κεντρικό καί μέ καλή συγκοινωνία, 
δπου νά μένουν τά παιδιά οίκότροφα, πού μπορεί 
νά γίνη καί χωρίς τό Κράτος νάναλάβη τή δια
τροφή, δταν ό κάθε γονιός έκεϊνα πού ξοδεύει σπίτι 
του γιά τό παιδί του άποφασίσει νά τά δίνη σέ κοι

νό ταμείο.

’Αλλά καί τώρα δσο μπορεί τό Κράτος άς ορ- 
χίση στήν πρωτεύουσα και στίς μεγαλύτερες πόλεις 
νά χτίζη τέτια σχολικά παλάτια. Προπάντων όμως 
τώρα δλη του τήν προσοχή πρέπει νά όώση κι όλες 
τις οικονομίες πού μπορεί νάχρησιμοποιήση γιά τήν 
καλυτέρεψη καί τή μόρφωση τού διδαχτικοϋ προ- 
σωπ.κού. Κοντά σ’ αύτό άς κάνη κι δ,τι άλλο μπο
ρεί : Κάπια μεταρρύθμιση — δχι στραβή αλλαγή — 
τού προγράμματος των μαθημάτων, σχολικούς νό
μους καί κανονισμούς, μοίρασμα μερικών οργάνων 
διδασκαλίας πού δέν κοστίζουν πολλά, βιβλία φτη
νότερα, καλοδεμένα, μέ καλύτερο περιεχόμενο, κτλ. 

Ά ς  όρίση άκόμη καί υποχρεωτική καί μέ ευθύνες 
άπό μέρους τών γονιών συνεργασία τού σπιτιού μέ 
το σκολειό γιά τήν άνατροφή τού παιδιού. Γιατί οί 
πιότεροι γονιοί δλα τά περιμένουν άπό τό δάσκαλο, 
κι αύτοί πεντάρα δέ δίνουν γιά τό πού γυρίζουν τά 
παιδιά τους καί τί λένε καί τί βλέπουν κι άκούνε 
καί τί κάνουν. Γιά τή γίδα ή γιά τό γουρούνι νοιά- 
ζουνται, γιά τά παιδιά τους δχι. Πολλές φορές κοι- 
μούντ’ οί ίδιοι, καί τά παιδιά γυρίζουν δξω, στά χω
ριά προπάντων, ώς τις δέκα καί ώς τά μεσάνυχτα 
καμμιά φορά, κι άν τύχη καί κανένα θ„6ατράκι ή 
καφέ-άμάν, πάνε καί παίρνουνε μαθήματα.... Πού 
νά τά κυνηγάη ό δάσκαλος; Καί μήπως έχουν κι 
άδικο, άφού στό ύπαιθρο βρίσκουνται καλύτερα παρά 
στά σπίτια τους τέτια πού είναι; Ά χ , πόσο σφιχτο- 
δεμένα είναι τά διάφορα μικροζητήματα κοινωνικά 
καί έκπαιδευτικά μέ τό μεγάλο κοινωνικό πρόβλη
μα ! Κ’ ύστερα έρχουνται κάτι πορφυρογέννητοι καί 
σοΰ μιλάνε γιά ζωούλες καί μικροσυμφέροντα τών 
άλλων.... Τά δικά τους βέβαια είναι ζωάρεςκαίμε- 
γαλοσυμφέροντα.... Ά ς  είναι. Ά ν μπορεί λοιπόν 
γιά τήν άτοπη αύτή άμέλεια τών γονιών νά γίνη 
τίποτα, ας γίνη. Δέν είναι, μού φαίνεται, έντελώς 
τού σπιτιού τους υπόθεση αύτό τό ζήτημα. "Οπως 
τιμωρούνται, δταν δέ στείλουν σκολειό τό παιδί τους 
ή δταν τό κακομεταχειριστούν — αλλού τουλάχιστο 
τιμωρούνται καί γι’ αύτό, — έτσι πρέπει κι δταν τό 
άμελοΰν σέ τέτιο βαθμό. Κι άν τυχόν συμβαίνη, δ
πως συμβαίνει, νά μή ξέρουν οί γονιοί τά καθήκον- 
τά τους καί τό πώς νά φέρνουνται στά παιδιά, άς 
ύποχρεωθή ό δάσκαλος — κι άς διδαχτή κι αυτός 

— νά τούς τό μαθαίνη.
Αύτά καί δ,τι άλλο τέτιο, νομίζω γιά τήν ώρα 

πώς μπορεί νά κάνη ή Κυβέρνηση γιά τήν Έκπαί

δευση. Οί χιλιάδες έξατάξια σκολειά μπορούν νά γί
νουν τώρα στό χαρτί μονάχα, δχι και πραγματικά.

24.11911 Α ΥΑ ΟΣ ΠΟΑ ΑΒΡΟΣ
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ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ <*>

*0 Ρενάν σημειώνει κάπου πώς μιά μέρα ή λέ
ξη άγα&ό καί ή λέξη κακό θάντικατασταθούν άπδ 
τά λόγια δμορφο χι Λαχημο. 'Ετσι δέ θά λέ
νε πια οί άνθρωποι «Τούτο είναι κακό», μά «τούτο 
είναι άσκημο». Ό  έλληνικδς λαός- τήν άλήθεψε 
άπδ χρόνια τήν προφητεία του Ρενάν. Λέμε 
«τοΟτο είναι άσχημο» γιά τά χαχά. Κι άπδ τήν άλ
λη τή μεριά, ιόν «καλόν» των άρχαίων τδν κάμα
με άγαθό. Είναι δ λαδς αυτός πού δέν τον άφίνουνε 
νά γράφη τή γλώσσα του οί μανταρίνοι του.

1 4 6

'Ο ποιητής είν* άπάνου άπδ τΙς ευτυχίες κι 
άπάνου άπδ τΙς συφορές. Ό  Βιργίλιος γράφει τήν 
Αίνειάδα του, τδ έθνιχδ άσμα άσμάτων τής λατινι
κής ψυχής, κάτου άπδ τά χάϊδια κι άπδ τά κανά
κια του Αύγουστου. Ό  Δάντης γράφει τήν Κωμω- 

δία του, τδ έθνιχδ άσμα άσμάτων τής ’Ιταλικής ψυ
χής, έξόριστος παραδέρνοντας, ζητιανεύοντας τδ ψω

μί του άπδ τόπο σε τόπο.

1 4 7

ΖοΟμε σέ κλουβιά. ΙΙιδ πλατιά, πιδ στενά. Κα
λότυχα τά πλάσματα πού δέν Ιχουνε φτερά γιά νά 
ΐά χτυπάνε στά σύρματ’ άπάνου και γιά νά σπα

ράζουνε. Καλότυχ* οί κοντόφωτοι πού δέ φτάν’ ή 
ματιά τους ίσα μέ τά σύρματα καί ΘαρροΟνε πώς 
ζουνε λεύτεροι στδν άνοιχτδν άέρα.

1 4 8

Λίγη ζέστα στδ κορμί μα:, καί φυτρώνουνε γορ
γά, τδ έν’ άπάνου στάλλο,, τάνθια του λόγου ζητών
τας του χαρτιού τδ κάρφωμα* καί γυρεύουμε τδ μο- 
χλδ του ’Αρχιμήδη, γιά νά κινήσουμε τδ σύμπαν. 
Λίγη άργητα στδ κυκλογύρισμα του αίμάτου μέσα 
μας και μάς περνά ιδέα πώς είμαστε «άχθη άρού 
ρης» καί μάς έρχεται νά τινάξουμε τά μυαλά μας.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

(*) Κοίταξε άριθ. 442, 443, 4 4 4 ,4 4 5 , 446, 447, 448
449, 450, 451, 452 453, 455, 456, 457 κα! 458.

ΙΒΑΝ Ζ. ΤΟ ΥΡΓΚ ΕΝ ΙΕΦ

τ ο  ρ ο / ν ο ϊ "

XVI

Διάβηκε μπρδς άπδ τδ Βασίλη, μπρδς άπδ τή 
θειά μου, μπρδς άπδ τδ «σιγανδ ποτάμι», καί μπαί
νοντας στήν κάμαρα του Δαβίδ, ρίχτηκε άπάνου του 
κ’ έπεσε στήν άγκαλιά του.

— *Ω ! Χτα-βι-ντούσκα! φώναξε κλαίοντας 
σπασμωδικά.

Ό  Δαβίδ τήν έσφιξε στήν καρδιά του μέ συγ
κίνηση.

— Συχώρεσέ με, είπε.
’Απομείνανε άμίλητοι, άκούνητοι, λησμονημέ

νοι στή χαρά τους.
— Αί αύτού! Τί τρέχει δά; είπε ξάφνου μιά 

φωνή δυνατή.
Είτανε ή φωνή του πατέρα μου. Στεκότανε στήν 

πόρτα.
— Δέ θά τελειώσουνε λοιπόν αυτές οί τρέλλες; 

ξαναεΐπε μέ θυμό.
Ύστερα προβαίνόντας*
—  Γέννα του δχτρου μου, φώναξε, άπλώνοντας 

τδ χέρι πρδς τή Ραϊσσά, πώς έχεις τέτοια ’ τόλμη ; 
Φύγε γλήγορα άπδ δω, γιατί, μά τήν άλήθεια....

— Ό  θείε μου, τδν έκοψε δ Δαβίδ, άφοΰ άνα- 
σηκώθηκε, μή βρίζης τή Ραϊσσά. θά φύγη...-. μά 
μήν τή βρίζης.

— "ΑΙ θέλεις νά μέ δασκαλέψης.... Δέν.... τή... 
βρί..·.ζω, τής λέω.... νά φύγη. "Οσο γιά σένα, θά 
πλερώσης σέ λίγο δ,τι έκαμες Δέ σου έφτασε νά κλέ- 
ψης, νά σκοτωθής, νά κουρελιάσης τά ρούχα σου, 
νά μέ κάμης νά ξοδέψω γιά τούς άθρώπους πού σέ 
βγάλανε άπδ τδ νερό, δπου έπρεπε νά μείνης γιά 
πάντα. "Εμπασες άκόμα σπίτι μου αυτή τήν ξεδιάν
τροπη.

— θεϊε μου, μήν τή βρίζης.
— Πάψε'.
—  Μήντή βρίζης.
— Πάψε.
— Μήν τή βρίζης, είπα. Είναι ή άρρεβωνιαστι- 

κιά μου ! θά γίνη γυναίκα μου!
— Χ ά ! Χά ! άρρεβωνιαστικιά σου! γυναίκα σου! 

μιά ξεβράκωτη σάν καί σένα! μάθε πώς είμαι δ α
φέντης έδώ μέσα καί πώς.... καί πώς....

— "Αφησέ με νά φύγω, είπε ή Ραϊσσά, κίτρινη 
σά νεχρή. .

— Ό χι, δχι, μεϊνε, πρόσταξε δ Δαβίδ. Δέν 
παίρνω διαταγές άπδ σένα, είπε κοιτάζοντας τδν 
πατέρα μου* δέν έχω παρά ένα αφέντη, τδ δικό μου 
τδν πατέρα. Είμαι μικρός, αλήθεια, μικρός άκόμα 
γιά νά παντρεφτώ, μά ή Ραϊσσά θά περιμένη.

— Μά λοιπόν κάμε τον νάπάψη, Πορφύρη Πέ-

(*) Κοίταξε άριθ. 455, 456, 457 χαί 458.
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τροβιτς, φώναξε ή θειά μου πού ξετρύπωσε πίσω 
άπδ τήν πόρτα, κάμε τον πιά νά πάψη. Καί όσο 
γΓ αυτή τήν κοψόχρονη....

Μια άλλη φωνή έκοψε τήν άκράτητη δρμή τής 
θειάς μου:

— ’Αδερφέ μου, έλεγε αυτή ή φωνή...
Γυρίσαμε όλοι κατά τήν πόρτα. Στο μισοάνοιγ-

μα στεκότανε ό Αάτκιν, ντυμένος μέ τά ίδιά ρούχα 
πού τδν είχα δει πρωτήτερα, άδύνατος και κίτρινος 
σά φάντασμα, μαραμένος κι άγριος.

— Ό  θεός, είπε, στηλώνοντας στδν πατέρα μου 
τή θαμπωμένη ματιά του, δ θεδς μέ τιμώρησε,Πορ- 
φύρη Πέτροβιτς. Ήρθα έδώ νά ζητήσω τή θυγατέρα 
μου τή Ραϊσσά.... τή Ραϊσσάσκα. Τί μού απομένει, 
ένα κομμάτι γίς.... μια σανιδούλα άπδ κάτου.... μιά 
σανιδούλα άπδ πάνου.... καί δυδ στά πλάγια.... αύ- 
τδ είναι όλο.... Κοίταξέ με, άδερφέ μου, είμαι άθρω- 
πος δπως καί σύ....

Ή  Ραϊσσά βγήκε άπδ τήν κάμαρα άγάλια γά- 
λια πήρε τδν πατέρα της άπδ τδ χέρι, καί του 
κούμπωσε τδ άνοιγμένο σακκάκι.

— Έλα, Βασιλιέβνα, είπε δ Αάτκιν. Έ λα, έδώ 
είναι δλοι άγιοι, μή μέν.ς μαζί τους, κι αύτδς έκεΐ 
τδ ίδιο, — έδειξε τδ Δαβίδ — είναι άγιος. Μά έμεϊς, 
είμαστε άμαρτωλοί.... Λησμόνησε, Πορφυρή Πέτρο
βιτς, φώναξε σηκώνοντας τή φωνή.... Λησμόνησε.... 
έχουμε κλέψει μαζί, έχουμε κλέψει μαζί!

Ησυχία άπλώθηκε στήν κάμαρα..
— Πού είναι τδ κονοστάσι; ρώτησε, θέλω νά 

συχωρεθώ. Κ’ έκαμε τδ σταυρό του μέ κατάνυξη, : 
φέρνοντας τά δάχτυλά του άπδ τδν ένα του ώμο, 
στδν άλλο σιγά σιγά, ένώ μουρμούριζε: Κύριε.... 
Κύριε.... λέησέ με.... λέ....ησέ με....

'Ο πατέρας μου, σ’ όλη αύτή τή σκηνή, κοί
ταζε τδ Αάτκιν, χωρίς νά βγάνη άχνα. Ξάφνου σί
μωσε πλάϊ του, έκαμε τδ σταυρό του καί προσευκή- 
θηκε. Τσιερα γυρίζοντας σ’ αύτόνε έσκυψε τόσο πο
λύ πού τδ ένα του χέρι άκούμπησε χάμου καί είπε:

— Συχώρεσέ με, Μαρτινιάν Γαβρίλιτς.
Μονοστιγμίς τονέ φίλησε. Ό  Αάτκιν έκαμε νά τού

δώση κι αύτδς τδ φίλημα τής άγάπης, μά σίγουρα 
χωρίς νά ξέρη τί κάνει.

Τότες δ πατέρας μου γυρίζοντας σ’ όλους όσους 
είτανε στήν κάμαρα, στδ Δαβίδ, στή Ραϊσσά, σέ 
μένα:

— Κάμετε, όπως θέλετε, είπε.
Κ’ έφυγε.
Έ  θειά μου τδν άκολούθησε χαιρετώντας ψυχρά.
— Καλή άντάμωση, Νταβιντούσκα, είπε ή Ραϊσ- 

σά, φεύγοντας μέ τδ Αάτκιν.
Έμεινα κάμποσο μέτδ Δαβίδ. Φοβόμουνα νάν- 

τικρύσω τδν πατέρα μου. Μά δ φόβος μου είτανε ά
δικος. Σά μέ είδε, δέ μού είπε λέξη, φαινότανε ό
μως σά νά τδν έτρωγε κάποια σκέψη κι άνησυχία.

XVII

Τήν άλλη μέρα τδ πρωί" δ Δαβίδ σηκώθηκε σά 
νά μήν είχε γίνει τίποτα. Αίγο άργότερα δυδ γεγο
νότα μάς ξαφνιάσανε τήν ίδια μέρα. *0 Αάτκιν πέ-

θανε καί τδ βράδι δ θείος μου Γιεγκόρης, δ πατέ
ρας του Δαβίδ, έφτασε στδ Ριαζάν. Κανείς δέν τονέ 
περίμενε. Δέν είχε γράψει. Ό  πατέρας μου τού έ
δειξε μεγάλη προθυμιά. Έκανε σά νά καθότανε σέ 
άναμμένα κάρβουνα1 μά όλη αύτή ή προθυμιά καί 
ή έπισημότητα δέ συγκιγοΰσαγ καθόλοιι τδ θειό μου. 
Έ λεγε μονάχα: «Μήν πειράζεστε! Δέ θέλω τίπο
τα,» Στή θειά μου δειχνότανε πιδ ψυχρός, κι αύτή, 
άπδ μέρος της, δέν παρασκοτιζότανε γΓ αύτόνε.

Ό  θείος Γιεγκόρης είτανε όπως μου τδν είχε 
παραστήσει δ Δαβίδ: ψηλός, γερός, μέ περκνάδες 
στδ πρόσωπο, μέ σοβαρά όψη. Φορούσε καπέλλο με 
φτερά, μανικέτια,- τραχηλιά, σκούρο φόρεμα καί 
σπαθί στδ πλάϊ.

Ή  χαρά του Δαβίδ βλέποντάς τονε δέ λέγεται; 
Έλαμπε όλος. Τά μάτια του άχτιδοβολούσαν άπδ 
εύτυχία, μά πάσκιζε νά κρύψη βαθιά τή συγκί
νησή του.

Τήν ίδια νύχτα τού έρχομού τού θείου μου, δ 
πατέρας κι δ γιδς μείνανε γιά πολύ κλεισμένοι στήν 
κάμαρα πού είχε τοιμαστή γιά τδν «άδερφδ Γιεγκό- 
ρη.» Τήν άλλη μέρα παρατήρησα πώς δ θεϊος μου 
κοίταζε τδ γιό του μέ κάποια ιδιαίτερη έκφραση 
τρυφερότητας καί μπιστοσύνης. Φαινότανε τέλεια ι
κανοποιημένος άπ’ αύτόνε.

Ό  Δαβίδ τονέ βοήθησε νά φροντίσουνε γιά τήν 
κηδεία του Αάτκιν. Πήγα μαζί τους. Ό  πατέρας μου 
έμεινε μονάχος του σπίτι μας.

Ξαφνιάστηκα μέ τδ ΰφος τής Ραϊσσάς. Είτανε 
πολύ κίτρινη, μά δέν έκλαιγε. Τδ φέρσιμό της όσο 
άπλδ τόσο φανέρωνε κάποιο μεγαλείο.

Ό'θείος Γιεγκόρης κουβέντιασε μαζί της ύστε
ρα άπ9 τήν έκκλησιά. Δίχως άλλο δ Δαβίδ τού είχε 
μιλημένα γΓ αύτή. Φαινότανε τδ ίδιο φχαριστημέ- 
νος άπδ τήν κόρη όπως κι άπδ τδ γιό του. Τδ διά
βασα στδ μέτωπο τού Δαβίδ, θυμούμαι πώς μιά ά- 
στραπή φώτισε τά μάτια του σάν ό θείος Γιεγκόρης 
είπε: «Είναι πολύ καλή καί θά γίνη μιά φρόνιμη 
γυναίκα.»

Ό  πατέρας μου ήρθε στήν κηδεία κι άκολούθη
σε ώς τδ κοιμητήρι, όπου προσευκήθηκε. Στδν τά
φο, ή άπελπισιά’τής Ραϊσσάς ξέσπασε. Γονάτισε* μά 
ξανασηκώθηκε στή στιγμή. Έ  μικρή της άδερφή ή 
κουφάλαλη μάς κοίταξε όλους μέ τρομαγμένα μάτια 
καί στριμωνότανε σιμά της.

Τήν άλλη μέρα, δ θείος Γιεγκόρης, — δέν είχε 
γυρίσει μέ τις τσέπες άδειανές, καθώς μπορούσε κα
νείς νά τδ καταλάβη, γιατί αύτδς πλέρωσε όλα τά 
έξοδα τής κηδείας κι άντάμειψε πλούσια τδν άθρω- 
πο πού έσωσε τδ Δαβίδ, — άνάγγειλε ξαφνικά στδν 
πατέρα μου πώς θάφευγε γιά τή Μόσκα μέ τδ γιό 
του Ό  πατέρας μου φάνηκε πώς λυπήθηκε γΓ αύ
τή τήν άπόφαση καί τδν παρακάλεσε, μά όχι καί 
πολύ, νά μείνη μαζί μας, έννοιωσα όμως πώς κα- 
τάβαθα έμνησκε φχαριστημένος. Δέν είχε μεγάλη 
συμπάθεια στδν άδερφό του, ή, γιά νά πώ τήν άλή- 
θεια, αίστανότανε γι’ αύτόνε σωστή άντιπάθεια. Καί 
τδ περσότερο, δέ χώνευε τδ Δαβίδ.

Γιά μένα, δ άποχωρισμδς είτανε πολύ σκλη
ρός. Μού φαινότανε πώς άπδ δώ κι όμπρδς έμνησκα
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ορφανός.Έχανα όχι μονάχα ένα φίλο μά ένα δάσκαλό 
μου. Ό  θείο; μου έφυγε τήν άλλη μέρα, πήρε μαζί 
του έξδν άπδ τδ Λαβίδ, τή Ραϊσσά καί τήν άδερφού- 
λα της. Ή  θειά μου τδν ακολούθησε μέ τή ματιά 
καθώς έφευγε καί τονέ σκυλοπήρε. Ξακολούθησε νά 
τονέ λέη Τούρκο σ’ ολη της τή ζωή.

Ιν’ εγώ, έμεινα μόνος, δλομόναχος.
Μά δέν είμαι ό ήρωας αυτής τής Ιστορίας. Έ  

δήγησή μου δέν τέλειωσε. Μένει ακόμα νά πώ λί
γα λόγια.

Πέντε χρόνια ύστερα δ Δαβίδ παντρέφτηκε μέ 
τήν «Έλίτσα.» Στά 1812 έπεσε δοξασμένα στή μά
χη του Μπορδντνου, διαφεντεύοντας τήν τάπια του 
Χεβαρντίνου. Είτανε κιόλας ύπολοχαγός.

Πολλά χρόνια περάσανε άπδ τότες. Άπόχτησα 
πολλά ρολόγια. Πλούτισα κάμποσο γιά νά μπορώ 
ν’ άγοράσω ώς καί χρονόμετρο. Μά σ’ ένα μυστικό 
σερτάρι του γραφείου μου, βρίσκεται κάποιο παλιδ 
άσημένιο ρολόϊ, μ’ ένα τριαντάφυλλο ζουγραφισμέ- 
νο στήν πλάκα. Επειδή έμοιαζε μέ τδ ρολόϊ του 
Τροφίμιτς, τ’ άγόρασα άπδέβραίο πραματευτή. Κά
ποτε, σά μένω δλομόναχος, τδ βγάζω άπδ κεϊ, τδ 
κοιτάζω, καί θυμούμαι τις μέρες τής παιδιάστικης 
ζωής μου καί τδ σύντροφό μου, τδ φίλο μου τδ Δα
βίδ, γιά πάντα, άλλοίμονο, χαμένο.

(Μετάφραση Δας ΙΟΥΛΙΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ)

ΚΩΣΤΗ ΠΑΑΑΜΑ

Ο Τ Α Φ Ο Σ
(Δ6ΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ω Ν

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ -  ΕΚΔΟΤΗΣ I. ΚΟΛΛΛΡΟΣ 

Πουλιέται 2 δραχμές στο Ιίιβλιο.τοιλεΐο τής «Εστίας* 

—  Στο ’Εξωτερικό στέλνεται συστημένο δρ. 2,50.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ * Π. Σ'. ΑΕΛΤΑ
πουλιούνται ατό γραφείο τον *Νονμ&»

Γ ι ά  τήν π α τρ ίδα  — Ί Ι  κ κ μ δ ε*  τή ξ  Β α ·  
σελοττούλσις (έκδοση λούσου, δεμένη, μέ ει
κονογραφίες τού κ. Ν. Λύτρα καί τής κ. Σ. 
Αασκαρίδη) Δρ. 3,50.

Ι ΐ 9 .ρσιμ.ύ0 & χ ω ρ ίς  «ίνομ,κ (έκδοση λούσου κτλ) 
μέ εικονογραφίες τού κ. Δ. Κωνσταντινίδη. 
Δρ. 3,50.

Τ ο ν  χ κ ιρ ο  "Βοϋ Ο ο υ λ γ κ ρ ο κ τό ν ο υ  (τόμοι 2, 
δεμένοι κτλ. μέ εικονογραφίες τού κ. Α. Κω- 
στανπνίδη) Δρ. 4,50. —Ό  κάθε τόμος γιά τδ 
έςωτερικδ μέ *?Γ) λεφτά παραπάνου γιά τά τα
χυδρομικά.

YJIEPQKEAHIOX ΕΛΛΗΗΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΤΙ ΜΕΓΙΙΕΙΤΜ ΕΛΛΗΗΙΚΗ V(IEPÜEEIHIR TIM0HA0II ΤΗΤ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

U A0HNAL ‘ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,,Ljj ΤΟΝΩΝ 16,000  Ü Ü JilfllZ Jl ΤΟΝΩΝ 15 ,000

ΜΕ ΔίΠΛΟΓΣ ΕΛΙΚΑΣ ΔΙΙΙΛΛΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ ΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΓΣΤΑΘΕΙΑΝ 

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ15 ΜΙ Α ΑΙΩΝ 
Διαμερίαμαζα έΛιβατών άνετώτατα. — ΑΐΦονοαι ηολντελείς Α . καί Β  δέσεως, Καηνιοχήρια 

ί^ιαίχεραι αϊϋΌυοαι Κνριών, Μουοικής, Έοχιαχορίον· — Νοοοχομεΐον, άηολυμανχιχός κλίβανος, 
Λουτρώνες, ΚούρεΓον, Νανχοηραλεΐον, Καφφενεϊον, ΖνθΌΛοαλεΐον.—ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣΙΣ καινουρ
γής μ& 2 0 0  χλίνας. — Θέρμανοις διά Καλοριφλρ είς χά διαμερίοματα τών Μεχαναοχών. — Ιδιαί
τεροι χραπεζαρίαι Μεχαναοχών.

Ί Ι λ ε χ ρ ικ ο ν  φ ω ς ,  ά β ύ ρ μ α τ ι» ; τ η λ έ γ ρ α φ ο ;

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ « Ο  11ΜΕΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ  Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ ΕΙΣ  Ε Κ  Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ ΜΕΣΩ Κ Α Λ Α Μ Ω Ν -  
ΠΑΤΡΩΝ Κ Α Τ ’ ΕΥΘΕΙΑ Ν ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

TOY ATJH0J1A0I0Y « Α β ΙΙΚ Α Ι»
Τ Η Ν  1 »  ΙΑ Ν Ο Τ Α Ρ ΙΟ Υ  Ι Ο Ι »

ΑΓ ΕΙΙΙΒΑΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ \ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΛΠΕΥΘΥΧΤΕΟΧ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΣ παρά τω Γενιχφ Πράχτορι τής Άτμοπλοΐας Λεωφόρος Αίγέως Ν. 5,
ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ είς τονς χατά τόπους ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗι ΓΕΝ ΙΚ ΙΙι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙ ΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 

•ΑΝΩΘΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


