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Πλατιά είν ή λύρα. πού αντηχεί στο ρη/ίααμένο τόπο* 
γοργά άννφαίνει ό νέο: σκοπός μια λιοΦρεμμένη 'Ελλάδα. 
Κόσμος χολής που φρύγεται στδν κουρνιαχτό τής στράτας, 
ήσκιο δεν εχει νά αταΦή καί πέτρα νά καΦίση, 
τον Φλίβει ή λείψα τοΰ νεροϋ. Μά έδώ ή άνάβρα πλούσια, 
κανείς δε νοιώΦει τήν πηγή νάρΦή νά ξεδιψάαη.

Τραγουδιστή με τδνειρο, μάγε με τή φωνή. σου, 
πολεμιστή με τήν Ιδέα, παιδί με τήν αγάπη, 
με τδ Φνμό σου χαλαστή, με το ρνΦμό σου πλάστη, 
έαύ τδν πύργο που ύψωσες ποιος άλλος εχει στήσει 
ατής Ρωμιοσύνης τήν.καρδιά, με φτέρη του Έλικώνα ;
Πλατιά είν ή λύρα σου, πλατί το φέγγος τόΰ σκοπού σου 
κ' ή σάρκα του πανάχραντη, τής' πρωταγάπης πόΦος. 
Σάλπιγγα δ νούς σου, κ ' ή ψυχή σά μουσική φλογέρα, 
μιά αυνηχιά πολυόργανη του λογισμού σου τάνΦη 
καί μι αστραπή ατά δάχτυλα τοΰ στίχου τδ χρυσάφι,..
Κρατής τή βούλλα μιας φυλής, τά λείψανα μιας πίστης, 
καί λειτουργός μοναχικός μες ατής ζωής τά δρόμο 
τήν καταφρόνια τοΰ δειλοή καί τοΰ νεκρού τής σκέψης 
τραβφς, κ* ή δόξα _ή ζουλεντή σιμά σου πιο τρανεύει.

*Η Κασταλία, είν 6 λαός' τδ κρούσταλο νερό της 
ή Φείφ.ή βρύση δεν κυλή α δποιον μπροστά της λάχη.
Τδ ήπιες γιατ εϊααι διαλεχτός, γιατ είσαι άπδ τδ γένος

που τήν ‘Ελλάδα άνάατησε, μιαοοβηομένη απίΦα.
Πρώτος στρατιώτης καί ήρωας.τοΰ λογισμού, στις μάχες 
ψηλά ή ρομφαία .τού ποιητή που πιδ άπ' τή απάΦα κόβει. 
"Ομως καί πάντα ειρηνικός, με τήν άγαΦοσύνη 
τής στέρεης γνώσης, τής βαΦιας ματιά; τοΰ δικιοκρίτηι· 
διαβαίνεις μες ατά δειλινά τους χλοϊσμένους δρόμους 
πού στεφανώνουν γύραΦέ τήν άνοιχτήν ΆΦήνα.
Με τδ ραβδί σον ταπεινός περνής, μά δταν οί αχτίδες 
τοΰ ήλιού οί στερνες φιλούν τή γΐ{, στή γαληνή μορφή σου 
πλήΦια τά βέλη δ ’Απόλλωνος ρίχνει καί σημαδεύει, 
ξάνά, ή λαχτάρα τοΰ Φεοΰ, τή λυρική αρμονία 
νά Ιδής μ’ όλάνοιχτα πανιά στους κόσμους ταξιδεντρα.

Μέσα σου κλεΐς άαώπαατο τής Φάλασαας τδ βόγγο, 
μά. τής πατρίδας λίμνης οον τήν ήμερη λαχτάρα 
στή Φέλησή σον άναζητής κι δλοένα συντυχαίνεις.
Ή  γίς τοΰ μπαρουτιού, οί ρηχιές, οί βαλτωμένοι μώλοι, 
τ’ άδρδ κατάϊ τής Ρούμελης, δ ήσκιος τον Μπάΐρον, κι δλο 
το Μιοολόγγι, αΦάνατο, με δυδ κορώνες δόξα· 
ή μιά τά είχοσιένα του, τήν άλλη ίου τοΰ φέρνεις.,.
Στδ έρημικδ άκροΦάλαασο, καιρούς. καί χρόνια πίσω, 
πού λιγοστές ψαράδ.ικες καλύβες τδ σριοζώναβ, 
ήρΦε νάράξη ενας σοφός πού είχε τά νού δεμένο 
με· τά παρΦένα γράμματα τών παλαιών ‘Ελλήνων.
Τδ γένος του έχεις γένος σου κι άκονς με τδνομά τον...
Ποιός αέρας νά τδν εφερε; Ποιά κάοτρα ή ποια παλάτια 
νά τοΰ μυρώσαν τήν ψυχή με τή χαρά τής γνώσης;
Ποίά λαύρα νά τάν Ιχαψε, χώμ ρ,ρμυρό, γιά σένα ¡
Σταίνει μονάχος τδ σκολειό, καί τ’ άργαστήρι βγάνει 
τδ φώς πού λάμπει καί πού καίει καί τις χαρδιες φουντώνει. 
Μες στδ πηχτό τριαχότιδο χάραμα αυγής τδ πρώτο, 
μήνημα άγνδ μ ιας"λευτεριάς κι άνΦοβολια ενός Μαη.
Τοΰ πρόγονον σον τή οειρά, συγκαιρινέ λυράρη, 
κρατώντας, μες στδ χέρι σου iva ορφικό καμάκι, 
τή λειτονργής, τή χαίρεσαι, τή ζής, τήν άννψώνεις.
Πιάνεις τ’ άγνά, τά ευγενικά, τήν άδολη τήν πίστη, 
τής άρεχής τήν ¿μορφιά, τδν πόλεμο τδν άξιο, 
χί αιώνια τά ξεπροβοδφς ατό σίδερο τοΰ στίχου 
άναατημένα, άρματωζά, κυματιστά, καμάρι α, 
ινφες πού πήν στήν έκχλησιά, καράβια τοΰ πελάγου.

Τής Μούσας νποταχτιχός, τή; λίμνης, σον άποπαίδι,
τοΰ κάμπον ζώντας τή ζωή, μά τά . βουνά διψώντας, . .
τάν νμνο ύψώνω πρδς εσέ. Τής ¿γρίλιας στεφάνι
στδ μέτωπό σον τά πλατί με σέβας άπιΦώνω
καί δάφνες τόΰ Άαπροπόταμου σου φέρνω, καί τοΰ έλάτοϋ
κλαδιά, ψηλά: άπδ τδ βουνό τοΰ Βελουχιού κομένα...
Κάτον άπδ τά φτερούγια οου, αϊτέ, πού. ή τριχνμιά τον; 
γιά με πιδ τρισμακάριστη χάΦε Όλυμπον γαλήνης, 
ρίχνω τά σπόρο πού εφερα, κι α γύρης, βλόγησέ τον 
γιά νά φντρώαη με τον ήλιου τή Φέρμη, καί χαράσ’ τον 
άξια τά ρόδα τά ίερά ή μπόρεσή τον α δώοη.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΑΦΗΣ



ο νοϊμαε

Τλ “ &Υ0 λΙΕΡΦΙΑ, ,  ΤΟΥ ΨΥΧλΡΗ

’Αργά τώρα είχα τήν εύτυχία νά λάβω καί νά 
διαβάσω τα «Δνό Αδέρφια» του Ψυχάρη, που τυπώ
θηκαν έδώ καί κάμποσους μήνες. ’Αργά γράφω κ»ί 
τήν έντύπωσή μου γιά νά δημοσιευτεί στδ «Νου- 
μά». ’Αφάνταστη ή δμορφιά είναι του ρομάντζου 
αυτού του λατρευτοί), άφάνταστη κ’ ή δύναμή του. 
θάθελα νά παρακινήσω δσους μπορώ, νά τούς πεί- 
σω νά τδ διαβάσουν, ποδοπατώντας πρώτα κάθε ά- 
χρεία πρόληψη καί κάθε άνήθικο προσωπικό πά
θος, γιά ν’ άπολάψουν ρομάντζο γραμμένο στή 
νεοελληνική γλώσσα, γιά νά χαροΰν τή δημιουργία 
του, καί νά κρίνουν άποτελεσματικά καί μιά γιά 
πάντα άν 6 Ψυχάρης είναι μεγάλος ή δχι.

Τέτιος είναι δ ένθουσιασμός μου Οστερ’ άπ’ τήν 
άνάγνωση τοΰ βιβλίου αύτοΰ, πού πρώτ’ άπ’ δλα, 
έχω διάθεση νά πρ-.ξενήσω μιά χαρά καί γώ στδν 
ίδιο τδ συγραφέα, στδν ίδιο τδν. ποιητή, γιατί θά έ- 
ξομολογηθώ μπροστά στδ κοινό μερικά πράματα πού 
θά τδν κάνουν ν’ άπορήσει καί νά χαρεί συνάμα.

"Αν δέν είχε γραμμένο δ Ρήγας Γκόλφης άρ
θρο ένθουσιαστικδ κι άναλυτικδ γιά τά «Λυό Αδέρ
φια* θ’ άπλωνόμουνα σήμερα έστω κι άργά γιά νά 
γεμίσω δλόκληρες κόλλες χαρτί. Μ* δλον δπου άρ- 
γά δέν είναι ποτές γιά τέτοιο βιβλίο. Τά άρθρα κ’ 
οί μελέτες πού θά γραφτούνε γι’ αδτό, δέν μπορεί 
κανείς νά τά δπολογίσει άπδ σήμερα.

Λοιπόν έγώ δέν τδν ξέρω καθόλου τδν Ψυχάρη. 
Τδ έργο του μόλις τδ μαντεύω σήμερα άπδ τά «Λιίό 
Αδέρφια», πού διάβασα. Άλλο άπδ τδ <Ταξίδι* 
κι άπ’ τδ στερνό τόμο τών «Ρόδων καί Μήλων», 
γιά τδν πού τού έγραψα καί γράμμα μου πρόπερσι 
καί πού ίσως νά μήν είναι κι άπ' τά καλύτερά του, 
γιατί δέν είναι παρά μιά άφήγηση — άν θυμάμαι 
καλά - τών γεγονότων τής μακαρίτισσας βουλής 
τού Μαυρομιχάλη, άλλο βιβλίο του δέν ξέρω, άλλο 
έργο του δέν κατέχω.

’Εμένα θλίβει αυτό, έκεΐνον πρέπει νά τδν χα
ροποιήσει. Γιατί θά δε-Τ πώς δταν τδν διαβάσουν θά 
τδν άγαπήσουν δλοι καί θά τδν θαμάσουν, δπως τδ 
κάνω σήμερα έγώ. Έγώ πού έγραψα τόσα βιβλία 
στή γλώσσα μας, ξεμυστηρεύουμαιτήν άλήθειαπώς 
δέν τδν ξέρω. "Ας φανταστεί τώρα τινάς βλο τδ πλή
θος αύτοΰ κάτου, πού φωνασκεΐ καί ξελαρυγγιάζε- 
ται έναντίο του. Ά ς  φανταστεί άν διάβασε ποτές Ψυ- 
χάρη, άν μελέτησε σοβαρά ένα έργο του, άν τδν 
μυρίστηκε κάνε, άν έχει τήν πιδ παραμικρή ίδέα 
γιά τήν έργασία του.

Στδν »’Ακρίτα» έγραψα έναντίο του. Έναντίο 
τής *’Αηολογίας» του. Φυσικό λοιπόν πώ; διάβασα 
τήν « ’Απολογία», πώς ξεφύλλισα τδ βιβλίο. Τίποτ’ 
άπ’ αύτά. Διάβασα... έρριξα μιά ματιά σέ δυό κα
τεβατά του, σέ δυδ στήλες του τδν καιρό πού δημο- 
σιευότουν στδ «Νουμά», είδα δυδ τύπους λέξεων πού 
μού χτύπησαν άσκημα, μόρφωσα άμέσως τή γνώμη 
μου καί τδν χτύπησα.

Ν’ άδικήσω γι’ αύτδ τδν έαυτό μου θάναι πολύ. 
Παιδί είμουν τότε κι άπδ τί περιβάλλον βγαλμένό. 
Τί έποχή κακορίζικη, τί ρέμα έναντίο τού Φυχά- 
ρη ! Τί κύκλο πνεματικό, καί τί παρέα μέ νέους 
πασαλειμένους μέ λίγ* άπ’ δλα πού ξεσπάθωναν νά 
έπικρίνουν τδ έργο του, γιά νά τοΰ έμποδίσουν τήν 
κυκλοφορία του, νά τοΰ στενέψουν τά σύνορά του, 
νά τδ πνίξουν άν εϊταν δυνατό, νά τδ στραγγαλί
σουν, νά τδ άφανίσουν, νά τδ συντρίψουν. Μέ τδ 
καντάρι οί έπαινοι καί ;ά χειροκροτήματα λοιπόν 
γι’ αύτούς, άπδ τούς φαρισαίους τούς πιδ ήλικιωμέ- 
νους πού μάς φάνταζαν επιτέλους γιά κάτι έκεΐνον 
τδν καιρό καί δέ βγήκαν δλοι τους παρά κούφιοι, 
ξεγάνωτοι τεκενέδες. Έσβυσαν, δπως λέει δ Ψυχά
ρης στά «Δυδ Αδέρφια», σάν τά κεριά τά κίτρινοι 
μπροστά στδ φώς τής άγάπης.

Είχαμε καί τδ παράδειγμα τοΰ μακαρίτη καί 
λιγόζωου Καμπύση. Πόσοι νέο: δέ θαμπώθηκαν άπ* 
'τδν έφήμερο θόρυβο πού έκανε χτυπώντας τδν Ψυ
χάρη ! Γιατί χειροκροτούσαν οί φαρισαϊοι^άπ’ τήν 
άλλη μεριά. Κ’ είχαν καί τή λογική τους πλέξει. 
Τδν Ψυχάρη χτυπά, άρα είναι κάτι!

Αύτδ παθαίναμε έμεΤς τότε κι αύτδ παθαίνουν 
σήμερα οί πιδ νέοι. Γυρεύουν ν’ άκουστούνε μέ τδ 
στανιό χωρίς νά ξέρουν πόσο κακό κι δλέθριο πρά
μα είναι ή άνυπομονησία. Έπειτα ό νέος συγκινιέ- 
ται περισσότερο άπδ τ’ άτέλειωτα έργα, τά συντρι- 
μένα δήθενες καί τ’ άκάμωτα, παρά τά τελειωμένα 
καί τά μεγάλα. Άπδ τ’ άρρωστα παρά άπδ τά γε
ρά. Άπδ τούς ψευτορωμαντισμούς παρά άπδ τή 
θροφή τήν πνεματική τήν ώριμη, τήν άκνιασμένη, 
τήν κατασταλαγμένη.

Είναι ντροπή νά τά λέει κανείς, δμως ή είλι- 
κρίνειά μου θά ώφελήσει μερικούς νέους γιά νά τά 
ζυγίσουν τά λόγια μου. Ά ς άνοίξουν τά μάτια τους 
καλά κι άς δοΰν βαθιά, άπδ τί συμφέρο μερικοί πα- 
ρακινιοΰνταινά είναι πολέμιοι τοΰ Ψυχάρη, πούάν- 
τιπροσωπεύει σήμερα στήν Ελλάδα, β,τι γερό κι 
άληθινδ κι άσακάτευτο όπάρχει μέσα στδ Έθνος. Ε 
μένα τουλάχιστο μεγάλος είναι 6 μεταγνωμός μου 
πού δέν έσύμπραξα ώς τά τώρα πιδ θετικά γιά τδ 
ξάπλωμα τής ψυχαρικής ίδέας πού συνταυτίζεται δ- 
λότελα μέ τήν Ίδέα τής άλήθειας καί τής δμορ-
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φιάς. *0χι μόνο μέ τά έργα μου τά δημιουργικά 
πού εΐναι ευτυχώς καθάρια δημοτικιστικά καί κατά 
συνέπεια Ψυχκρικά, μά κα! μ“ δλη μου τή ζωή ά- 
κόμα,

<

Μέ συνεπήρανε τά «Δυό Αδέρφια.
Ό Έφταλιώτης σ’ ένα άπ’ τά τελευταία φύλλα 

του «Νουμά», ρίχνει στά πεταχτά ένα άρθρο του καί 
μάς συμβουλεύει έμάς πού γράφουμε, ν’ άφήκουμε 
παράμερα τά σύννεφα καί τά παραμύθια καί νά κοι
τάξουμε κάπως καί τύ μυθιστόρημα. Ποιός δέν τύ 
θέλει τάχα καί ποιός δέν τδ φιλοδοξεί; Μά τά κό* 
τσια δλων μας δέν εΐναι φαίνεται γιά τύ είδος αύτύ 
τύ πιύ ώριμδ τής Τέχνης. Προϋποθέτει κάποιαν άκ- 
μή τών γραμμάτων, κάποιον πολιτισμύ καί κάποια 
μόρφωση πού δέν άποχτιέται μονάχ’ άπ’ τά βιβλία, 
μά προπάντων άπ’ τά ταξίδια. Άπ* τή σπουδή τών 
ήθών τών διάφορων λαών πιύ πολιτισμένων άπ* τύ 
δικό μας, άπ’ τύ γνώρισμα τής ψυχής τής ίδιας ί-  
νύς έθνους, άπ’ τή συγκριτική μελέτη, άπ’ τήν τα
ξινόμηση Οστερά ένα σωρύ πραμάτων καί γεγονό
των, άπ’ τύ μπόλιασμα, άπ’ τήν έπίδραση.

Κι άντύ καταφέρνει σήμερα ό Ψυχάρης μέ τήν 
τέχνη, μέ τή δύναμη τήν ύποταγμένη, μέ τή συμ
μετρία πού άπαιτεί τύ είδος αύτύ τής λογοτεχνίας, 
τύ καταφέρνει άκριβώς γιά τούς λόγους αύτούς. Ά ν 
Ιμενε στήν Πόλη ή στήν ’Αθήνα, άν δέν ταξίδευε, 
άν δέν έβλεπε, άν δέ μαυλουσε σά μέλισσα άπύ τά 
λουλούδια του πολιτισμένου κόσμου τύ χυμό τους, έ
στω τότες καί νά κατόρθωνε κατιτις περισσότερο άπύ 
έναν Παπαδιαμάντη, πάντα πιύ στενά θ’ άντίκρυζε 
τά γύρα του ώστόσο, παρά καθώς τ’ άντικρύζει σή
μερα πού καταστάλαξε μέσα του τόση μάθηση, τό
ση σπουδή, τόση ζωή.

Δύσκολα θά ξέβγαινε άπύ τά σύνορα τής ήθο- 
γραφίας. Δύσκολα θά περίγραφε τά πρόσωπα πού 
περιγράφει σήμερα, άγναντεύοντάς τα άπύ άψηλά, 
μέ βλέμμα βαθιόρμητο, άητήσιο. Δύσκολα θά τ’ άρ- 
παχνε μέ τέτοιον τρόπο σοφύ καί θά τάντυνε μέ τύ 
φώς τής ’Ιδέας, νά τά έξαϋλώνει, νά τά μεταμορφί- 
ζει σέ σύμβολα.

Γιατί τί πιύ μοναδικά σύμβολα άπύ τούς ήρωες 
τών «Δνδ άδερφιών* τύν Άστρά και τύν Άστέρη, 
πού θυμίζουν άθελα όμηρικούς ήρωες, τούς δυύ 
Αΐαντες ;

"Ηρωες κι αύτοΐ ένύς τρωϊκοΟ πολέμου- τοΟπο
λέμου τής Ζωής μέσα στήν πιύ κρίσιμη φάση του, 
πού βρίσκεται σήμερα στήν Ελλάδα. Έλληνες κ ι . 
αύτοί, Δαναοί κι αύτοί, Ρωμιοί κι αύτοί, πολεμούνε

μέ τούς Τρώες, πολεμοϋνε μέ τούς βαρβάρους γιά 
τήν Ελένη, πού τή νοιώθεις σάν. το μεγάλο άσπρο 
πουλί νά πετά άπάνω άπ’ τύ ρομάντζο καί νά τύ ι
σκιώνει, τήν Ελένη τήν Αγάπη — τήν άγάπη τής 
’Αγάπης και τήν άγάπη τής Μούσας.

Ά π’ αύτοΟ πιάνω έγώ τήν ψυχή, τή βάση, τήν 
κεντρική γραμμή τών «Δνό άδερφιών». Ά π ’ αύ- 
του κι άπύ τις δυύ γυναίκες πού παρουσιάζει ό συ- 
γραφέας τόσο διαφορετικές μεταξύ τους καί τόσο 
πανέμνοστες· τόσο ήρωϊκές κα! τόσο πένθιμες· τόσο 
γυναίκες γήινες καί σαρκικές καί τόσο άγγέλιασες 
αΐθερόπλαστες κι ούρανικές. Πλάσματα φαντασίας, 
άπύ τά πιύ ζωηρά, τά πιύ πλούσια σέ συμπαθητι- 
κότήτα πού άνταμώνει κανείς στά μεγάλα τά ποιή- 
μαια πού μάς άφηκαν οί αιώνες. Ή Μυρτοΰλα κ’ 
ή Φροσοΰλα.

Ή ψυχολογία του ποιητή δέν έχει πιά κρατη
μό. "Ισως μάλιστα νά γίνεται καί κάποια κατάχρη
ση. Πέφτει άπάνω τους καί τις ξεντύνει πλέρια, τις 
ξεγδέρνει γιά νά μάς δείξει τί βρίσκεται κάτου άπ* 
τύ πετσί τους, τις ξεκοκκαλιάζει- βουτά στ*' άπόβα- 
θα τής ψυχής τους κα! βγάζει τά πιύ άλάλητα μυ
στικά τους, σάν κάποια κοράλια τά πιύ έλάχιστα,τά 
πιύ άσήμαντα, πού γίνουνται δλα σημαντικά και βα- 
θιονόητα· δλα δένουνται, δλα μάς φέγγουν κα! μάς 
φωτίζουν τήν έσώτερη ύπαρξη τών θυμάτων αύτών 
τών αύτοθέλητων, πού θυσιάζουνται σάν άπύ χρέος 
στύ βωμύ τής ’Αγάπης άπάνω, πού εΐναι ή άντα- 
νάκλαση, κα! τύ άντίφεγγο τής Πατρίδας τής ίδιας. 
Κα! νά τύ μεγάλο σύμβολο του ποιητή, τύ διάφανο 
κα! βαθιόρμητο.

Γιατί τί ρόλο παίζει τάχα πιά ή Μυρτοΰλα στήν 
Ά για  Μαύρα δταν κηρύχνει στύ λατρευτή της τύ 
βαγγέλιο τής Α γάπης; Μέσα άπ’ τά βαθιά τής γής 
πού ξεπετιέται άλαφροίσκιωτο κα! δοξασμένο φάν
τασμα, μιλεΐ μέ τύ στόμα τής ίδιας τής Πλάσης 
κα! μάς συγκοινωνεί μέ δλα της τά στοιχεία. Γίνε
ται Αάουρα, μά μια Αάουρα έλληνική κα! γλαυκο- 
μάτα, πλατυμέτωπη κα! άντριόψυχη πού φυσά τήν 
άγάπη όλόγυρα κ’ έμπνέει τήν άγάπη τής Αγάπης, 
μά κα! τής Πατρίδας κα! τής Οικουμένης άλάκερης.

Κι άδυσώπητη ή. ψυχολογία του συγραφέα.Δέν 
ξεκουράζεται. Τήν άνάσα της δέν παίρνει ούτε στιγ
μή. Τίποτα δέν τής ξεφεύγει. Κρατά στήν άπλοχε- 
ριά της δλο τύ έργο, ένώ στύ άλλο της χέρι νιστέρι 
κρατά γιά τήν ψυχολογική άνατομία πού κάνει, κα! 
ματώνει όλούθενες άλύπητα νά πονέσει τύ έργο κα- 
τάβαθα, γιά ν’ άναβρύσουν δλες ο! φωνές του, δλοι 
οί καημοί του, δλα του τά μυστήρια, δλα του τά 
αίστήματα, τά πιύ βαθιά, τά πιύ άρμονικά, τά πιύ 
τέλεια,
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"Ομως ή Πόλη κι ή ’Αθήνα σύγκαιρα τί ιδέες 
μάς ξυπνούν ! Τί δέσιμο τεχνικό κι Αμίμητο τής νεο- 
λευτέρωτης καί τής σκλάβας Ελλάδας! Τί σύγκρι
ση μεταξύ τους, στα έλαττώματα καί σιά προτερή- 
ματά τους, στα έθιμα καί στή ζώή τους. Καί πλάϊ 
δυό νησιά, δυό έρημητήρια, δυό έξαγνισμοί, δυό τά
φοι καί δυό καθαρτήρια, ή Πρίγγηπο κ’ ή "Αγια - 
Μαύρα!

ϊό  έγραψα κι άλλοΰ κάποτε καί τό συζήτησα 
μέ πεποίθηση .μ’ δσουςέχουντή γνώμη τού κ. Σκλη
ρού πώς σήμερα δέν μπορεί νά βγεϊ μυθιστόρημα άπ’ 
τήν Ελλάδα. Μπορεί καί παραμπορεί μάλιστα. Μό
νο χρειάζεται αύταπάρνηση, μόρφωση καί ταξίδι. 
“Ομως ποιός άπ τούς Απελπισμένους καφενόβιους 
(δπως αύτοτιτλοφοροΰνται) δικούς μας, τολμά νά «τα
ξιδέψει ; Ένας δη /.οσιογραφάκος έπήγε γιά λίγους 
μήνες στήν Πάτρα νά έργαστεΐ κ’ έγραφε στήν έφη- 
μερίδά του νοσταλγικά άρθρα γιά τήν ’Αθήνα, σά 
νά βρισκόταν τουλάχιστο στή Σιβηρία έξόριστος!

Βέβαια τό ρομάντζο Απαιτεί μεγάλα γεγονότα 
κοινωνικά καί μεγάλα ρέματα ζωής* δμως δέν έρ
χεται μονάχο του νά μάς βρει. ’Εμείς χρειάζεται νά 
ψάξουμε νά τό βρούμε. "Αν δέν Αρέσουν, άν δέν ι
κανοποιούν, Αν δέν έμπνέουν τά θέματα τής ’Αθή
νας, τό γυναικείο τό ζήτημα λόγου χάρη, 8χι πιά 
στήν.ξεθυμασμένη Αντίληψη τής τιμής, μά στό Αξιο
θρήνητο ζήτημα τής σκλαβιάς της καί τής μούχλας 
της πού τήν κάνει νά μείνει γεροντοκόρη σέρνοντας 
μαζί της Από έγωϊσμδ καί τ’ Αδέρφια της καί γινό
μενη αιτία τού σβύσιμου τής γεννιάς της καί τής 
φαμελιάς της (*), ας βγούνε πιό ίξω, Ας ταξιδέψουν 
λιγάκι στήν Πόλη, στή Σμύρνη, στή Θεσσαλία. Ή 
ΓΙόλη πρό πάντων τί θησαυρούς δέν κρύβει ; Ποιός 
θά μπορέσει τάχα ν’ Αποκρυσταλλώσει σέ σελίδες 
τή μεταβατική καί μυριοκίνητη κατάσταση πού δια
βαίνει ύστερα Απ’ τήν Ανακήρυξη τού συντάγματος;

Τήν ίδέα μου αύτή μοΰ τή δυναμώνει καί τό 
έργο τού Ψυχάρη. Ή  Πόλη τό γέννησε κ’ ή Πόλη 
χάρισε τό πρώτο όλικό γιά τήν οικοδομή του. Γιά 
τούτο κι οί Πολίτες πρώτοι θάπρεπε νά διαβάζουν τόν 
Φυχάρη, νά περηφανεύουνται πού έχουν τέτιο με 
γάλο συγραφέα καί νά πασκίζουν νά τόν έπιβάλουν 
καί σέ μάς τούς ¿λεύτερους. Δυστυχώς γίνεται τό Α
νάποδο πρός ντροπή τών Πολιτών. "Οπως έγινε καί 
μέ τό Ρουσσώ. Πρώτοι οί συμπολίτες του τόν δχτρεύ- 
τηκαν.

(*) Τό σοβαρό αΰτό ζήτημα τό άνακίνησε Αλλοτε στήν 
«’Ακρόπολη» δ κ. Χαλκοκοντυλης καί τό έξακολούθησε δ 
κ Συνοδινός.

"Οταν συλλάβουμε πιά τις γραμμές αυτές τού 
έργου, συλλαβαίνουμε καί τό σκαρμό του άλάκαι- 
ρο."Ολα τ’ άλλα, έπεισοδιακά μ’Απαραίτητα γιά τ’ Α
νάγλυφα καί τά πλουμίδια τού οικοδομήματος.

Δέ μοΰ ξεφεύγουν βέβαια κ’ οί γυναίκες τής Δύ
σης οί πολιτισμένες· αύτά τά μυριστικά έδελβάίς τών 
"Αλπεων* ή γερμανίδοι κ* ή έγγλέζα, οί παμζιάνίς 
κ’ ή βενετσάνα πού ό Άστράς τούς παίρνει τό φιλί 
τους, τό ρουφά μεθυσμένα, τό Αφίνει καί καταστα
λάζει μέσα του, μετουσιώνεται στήν ψυχή τδυ πόύ 
τήν έξευγενίζει, τήν ώραίζει, τήν προπαρασκευάζει 
τέλος γιά τήν Αγάπη τήν τελευταία, τήν Αγάπη τήν 
Αριστουργηματικιά, τήν Απέθαντη καί προσδοκού- 
μενη, πού ΘΑκολουθήσει τό δίχως άλλο, πού θάσυμ- 
βεΐ στερνή βολά στά μαγευτικά, τά λάλα, τά βλο- 
γημένα νησιά τών δυό άκρων τής Ρωμιοσύνης· στήν 
"Αγια-Μαύρα καί στό Νησί. Στό νησί τό λεύτερο 
καί πού δέ γνώρισε ποτές του τό βάρβαρο κι Ανήκει 
πιό πολύ στή Δύση παρά στήν ’Ανατολή, καί τό 
νησί τό σκλάβο καί τουρκοπατημένο πσύ Ασύγκριτη 
είναι ή φυσική ¿μορφιά του.

Άφίνω παράμερα τώρα τή δράση τού πολιτι
σμένου, τού ώριμου, τού Ακμαίου Άστέρη πού φι
λοδοξεί καί φλέγεται σάν άλλος Περικλής έναν και-, 
νούργιο Παρθενώνα νά καταπιαστεί νά υψώσει στά 
έλληνικά τά χώματα, αύτού πού φυτρώνει τό δέν
τρο τό παλλαδικό μέ τά διάφανα φύλλα του καί 
πού ζεΐ ή ψυχή τής ώραίας καί προστατεύτρας 
θεάς. “Ομως οί άνθρωποι πού ζούν Ανάμεσα είναι 
ναι, νεολευτέρωτοι, μά Ασκλάβωτοι δέν είναι Αλλοί
μονο.

Σκλάβοι στά πάθη τους καί στά μίση τους,σκλά
βοι στίς μικροκακίες τους, τίς μικροφιλοτιμίες τους, 
τούς φτόνους τους, τίς κακεντρέχειες τους. Άντίς νά 
συνεργαστούνε μέ τόν Άστέρη, άντίς νά τόν συντρέ
ξουν, νά χτίσουν τό έργο τού Ξαναγεννημού, νά ξε? 
σκλαβώσουν τό φρόνημα τού λαού, νά τόν σύρουν 
Απ’ τ’ Ανήθικα Αρπάγια πού τούστησεν δ κομμα
τάρχης δ πόρνος κ’ ή άτιμη συναλλαγή, πού τέλεια 
συμβολίζουνται κιόλας μέ τήν ’Ασπασία καί'μέ τόν 
άντρα της, τού στήνουν χίλια έμπόδια, . χίλια προ
σκόμματα, χίλιες δυσκολίες, πού είναι τιποτένιες καί 
γι’ αύτό Αποτελεσματικές γιατί κινούν τήν Αηδία 
καί τό σιχαμό, τόν συκοφαντούνε στήν κοινή συνεί
δηση ώς έπικίντυνο κι ώς Αντεθνικό, καί μιά πού 
καταφέρνουν νά τού βγάλουν τέτοιο δνομα, τού γυ
ρίζουν τίς πλάτες καί τόν Αποφεύγουν, άλλοι Από 
μίσος μά καί κάποιοι Από τόν Ανήθικο φόβο πού νοιώ
θουνε. Κ’ είναι οί στερνοί ίσα ίσα, αύτοί πού πιό 
νέοι καί συνεπώς πιό γενναίοι, πιό Αληθινοί, μοιρά·« 
ζονταν· τούς πόθους καί τά μεγάλα ιδανικά του. ;
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Πιδ τσουχτερή, πιδ δίκανη σάτυρα δέν έγινε ά
κόμα γι’ αύτούς. Όμως κι αυτού άκόμα ή ’Αγάπη 
πζραστέκεται κ’ ή Συμπονιά του Μεγάλου. Αές καί 
σέβεται άκόμα και το νικημένο που έπεσε συντρίμμι 
μπροστά του. Γι’ αύτό και τδ έργο γίνεται πιο σπα
ραχτικό, πιο τραγικό καί πιδ έθνικό.

Ά ς άφήσο) άκόμα παράμερα τδ λυρισμό πού 
τδ θερμαίνει και τδ ζωογονεί, του δίνει φτερά να 
πετά σέρνοντάς σε μαζί του, γιά νά σου δείξει άπδ 
τδ δψος ¿μορφιές άφάνταστες, πού σου γεννούν με- 
θήσια, καρδιοχτύπια και ίλιγγους πρωτογρίκητους. 
'Ας άφήσω τις περιγραφές πού μρνο ένας Μπαϊκλιν 
ή ένας Σεγκαντίνη μπορεί νά ζωγραφίσει. Ή άρχή 
τού Ε' κεφάλαιου λ. χ ατό Νησί, τού ΙΘ' στδ μνή
μα τής Μαδουρής, ώς τή σελίδα 403, ή σκηνή τού 
πνιγμού τού ’Αστρα κ’ άλλου κι όλοΰθεσ’ δλο τδ βι
βλίο, πού είναι γεμάτο άπδ είκόνες τέτοιες καί ζω
γραφιές διάφανες καί χτυπητές, θολές καί παράξε
νες-, γλυκές και πονεμένες, φευγαλέες κι άσάλευτες 
κι δπως άπαιτεϊ ή στιγμή.

(Στ&Ιλο φύλλο τελιώνει) ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΕΖΑ ΤΟΤ ΔΙΟΝ. ΣΟΛΟΜΟΥ

LA /ΛAPRE GRECA

Στη Δίκοκτηρίδα τού «Νουμά», 
τιμή Τυΰ πρωταγωνιστή κ. Δ. 
ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, τ’ αφιερώνω.

Ν. Σ.

’Ακίνητο κρεμασμένο δίπλα στην κούνια σου, δ 
παιδί μου, είναι τό Σπαθί, άλλα τό χέρι πού το 
έσερνε προς τή Νίκη δέν είναι εδώ πιά. Lunga é 
la fossa che mi coperse l’amato Gigante «Μακρύς 
ó λάκκος π’ άνοιξε καί κλεΐ τό Γίγαντα μου». Τώ
ρα χωρίς τον αγαπημένο μου σέ πεδιάδες καί σέ 
βουνά άναδίνουν οί κα ινοί ακατάπαυτα των αγώ
νων τού πολέμου καί τής μάχης. Τό αμέριμνο σω- 
ματάκι πού σπαράζει στα χέρια μου τώρα θά γίνει 
αύριο ή κατευθεία δύναμη τού Σκοπού καί τής 
Σκέψης, κ’ έτσι τό στήθος θά γειάνει όλότελα γιά 
νά δεχτεί τά νέα χτυπήματα καί τις σαϊτιές τού Πε
πρωμένου. Άστέρεφτη είναι ή φαρέτρα του, μα δέ 
χτυπάει δλους. Βροχή τά χτυπήματα πέφτουνε κατά 
τ’ αψήλος των Δυνατών, όπου καρτερικά σέ δαΰτα, 
δείχνουνε οτή μάχη πώς κατάγονται α.τό γένος Θείο. 
Ό ,τι καί νά χάσει κανείς, τή χαρά, τήν περιουσία, 
τό Βασίλειο, δλα είναι τίποτε, δταν ή ψυχή στέκει 
ολόρθη, άνίκητη. Αυτή βλέπει δλοτρόγυρα τις Ιπί-

γειες καταστροφές καί χαμογελά, οί καταστροφές 
πλη βαίνουνε σιγά σιγά απλώνονται παντού, παντού 
ώσαμε τον τάφο. Κ’ εκεί μέσα στά ζοφερά τάρταρα 
τής στάχτης και τού χαμού φυτρώνει κΓ ανθεί τό 
λουλούδι τού Ίλισσοΰ

Κάνε γλήγορα άγαπημένο βάρος τού στήθου καί 
τής αγκαλιάς μου, νά γίνεις βάρος κι’ δρμή φοβερή 
εκεί πού οί χείμμαροι τού εχτρού χυμάνε παφλάζον
τας. Δέ θ’ αγκαλιάσει τό λαιμό μουτό μπράτσο σου, 
άλλά θά σύρει εκείνο...τό ξίφος τού εξολοθρεφτή. 
"Ετσι είναι οί δύναμες των Πεπρωμένων, άγκαλά 
μεγάλες καί δταν ακόμη πέσει κάνεις, στέκονται καί 
μένουν δπως τά κινήματα τής κούνιας πού σοΰ να
νουρίζουν τώρα τον ύπνο. Κάνε γλήγορα, παιδάκι 
μου, νά μεγαλώσεις, ν’ αύξήνεις, γιατί άλλοιώς θά 
άπομείνεις χωρίς Μητέρα. Έγώ θά αίστανθώ καί θά 
κλείσω τό Σπαθί μέσα στά στήθια πού θά βυζάξεις, 

i Σημαία καί Σπαθί. Ψυχή καί Νίκη. Έγώ αϊστάνο- 
ι μαι μέσα μου τήν ψυχή τού Πατέρα σου καί είμαι 

ζωσμένη τήν άντρεία εκατό ’Αμαζόνων. ’Αντρες ή 
γυναίκες, κανένας στή μάχη δέ θά δειλιάσει. Γύρισε 

! ίδέ τούς λάκκους—άλλά τι είμπορεΐς τώρα νά Ιδεΐς— 
αμέτρητοι λάκκοι είναι γεμάτοι άπό τά σώματα των 
νεκρών ^ας, πέφτουνε τά σώματα, άλλά μένει ή 

ί ’Ιδέα καί ό σκοπός γιά τήν Πατρίδα. "Ολων τά 
στήθια μας ανασαίνουν μ’ αυτόν τόν ίδιο παλμό 
πού δαυλίζει όλοΰθε τήν πάνδημη φλόγα τού Πολέ- 

i μου. Τού Πόλεμου πού διαφεντέβει στεριάς καί 
! πελάγου πού περιχαϊδέβει καί τριγυρίζει νανουρι- 

ζοντάς σε στήν κούνια σου. Νανούριζε το, κούνια 
μου χαρούμενη εύχή καί ελπίδα τού Μέλλοντος. Μοΰ 
προσγελάει, μέ μακαριότητα ή τύχη- γιατί τή στιγμή 
τούτη ανοίγουν κ’ υψώνονται τά παραπετάσματα 
τών άγατημένων μου ματοκλάδων σου κι’ άφίνουν 
νά διαφαίνεται τό χαμόγελο τού βλέμματός σου, α
βέβαιο καί τρέμοντας φοβισμένο σέ δλα γύρω, εξόν 
προς εμένα.

"Ελα άκριβό βλαστάρι τών σπλάχνων μου. Θέλω 
νά μακρύνω με μέ μεγάλα βήματα γιά λίγες στιγμές 
άπό τούτο τό σπίτι, γιά νά πάμε νά σού άγγίσει τό 
μέτωπο ο καπνός τού άγώνα τής μάχης τού πολέμου 
καί γιά νά άναπνέψεις βαθιά καί πλήθια τή μυρω
διά τής πυροηιένης μπαρούτης τού εξολοθρεμοΰ . . .

ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΚΗΙΙΪΟΫΡΓ.Ο ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ψΥΧΒΡΗ

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ TOT ΠΛΑΤΑΝΟΤ
(15 ΔΗΓΗ Μ ΑΤΑ)

Καϊ πουλιέται δ  δρ. ατά Γραφεία μας.
(Γ ια  τού; συντρομητάδες τον εΝουμα* δρ. 3. Σ τδ  ίξ ω · 

Tcçtff6, μαζί μό τά ταχυδρ., δρ. 3 ,60 ). *
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Q  ETTORE M 05CHINO Q

Τ Ρ Ι Σ Τ Α Ν Ο Σ  w  ΙΖΟΛΑΗ”
(Τή στιγμή πού παρουσιάζεται δ ΤΡΙ- 
ΣΤΑΝΟΣ από τή μεγάλη θΰρα του 
βάθους, ή Βραγγιάνα προσκλίνεται στή 
Ρήγισσα καί φεύγει άριστερά.. ΌΤρι- 
στάνος μένει μία στιγμή ακίνητος στο 
κατώφλι.)

ΙΖΟΛ. Έλα, γλυκέ μου αφέντη· σέ προσμένω !
ΤΡΙΣ. Ρήγισσα! μά γιατί μέ λες αφέντη;

Δέν είμαι γώ ραγιάς σου και βασάλλος ; 
δ δούλος δ πιστός, πού σκύβει δμπρός σου; 
Και σύ δεν είσαι τής αυγής τό ρόδο, 
και δ χρυσαϊτός, πού έχει θρονί τά νέφη;

ΙΖΟΑ. Ό χρυσαϊτός αστράφτει μέσ’ στον ήλιο, 
κ’ εγώ στον ήσκιο γέρνω!

ΤΡΙΣ: Λόγια ακούω
παράξενα. ΙΙοτέ με τόση πίκρα 
δέ μίλησες. Μά τί καημός σέ θλίβει;

ΙΖΟΑ. Μέ θλίβει δ άέρας καί τό χώμα τούτο
και τού κορμιού μου ή κούρασή,—ή-ζωή μου.

ΤΡΙΣ. Δες με, κυρά, καί βάλε στή ματιά σου 
καί την καρδιά σου. Τί σέ βασανίζει;

ΙΖΟΑ. Φίλε μου, φίλε! ό τρόμος δ δικός σου!
ΤΡΙΣ. Κ5 εγώ ποιός είμαι, καί σού φέρνω τρόμο ; 

Ανήμερο θεριό μέ βλέπεις νάμαι, 
ή μίμος μισερός, ή μήν τό στόμα 
μού γέμισεν δ βούρκος τής άμάρας ;

ΙΖΟΑ. "Οχι, τό στόμα σου είν’ άγνό, καί σειέται 
καί λάμπει στο κεφάλι σου.τό κράνος, 
σαν πολεμάς, ίδιο τού ήλιου ή σφαίρα, 
καί δέντρο λιγερό μοιάζεις στήν όψη.
Μά σέ τρομάζω, σάν τήν ώρα πού είδα 
τό δυνατό μου θειό,*τόν Άμορόλδο, 
πεσμένο άπό τούς χτύπους τούς δικούς σου* 
καί στο τρανό του λείψανο σκυμμένες, 
εγώ, ή μητέρα, κ’ οί κοπέλλες δλες, 
τού σκοτωμένου ψέλναμε τό εγκώμιο, 
καί λέγαμε: κατάρα στο φονιά του !

ΤΡΙΣ. Καί τώρα τί ποθείς; Τό θάνατό μου ;
Ή  εκδίκηση ξανάβει τήν καρδιά σου ; 
ΙΊοιός σού έσταξε φαρμάκι; Μήν τού θειου σου 
τάρχαΐο σπαθί ξεγύμνωσες, πού τδχε 
στοΰ δράκοντα τό αίμα βρυτημένο;

ΙΖΟΑ. Τάρχαΐο σπαθί κοιμάται μέσ’ στο μνήμα, ■ 
στά στήθια τού νεκρού σταύροβαλμένο.
Μά τό τρανό του λείψανο διαβαίνει 
αιώνια στδνειρό μου, καί δψη αλλάζει 
αιώνια· μέ παγώνει, καί τριγύρω 
άπειρο πλήθος πεθαμμένους βλέπω, 
καί σ’ όλους μέσα -  ώ θλιβερή μου άγάπη! — 
εσένα βλέπω μέ γυρμένο στήθος 
νά μέ θωρής γλυκά, καί είμαι δ φονιάς σου !

ΤΡΙΣ. Λές ψέμα, ψέμα ! Θέλεις νά μέ διώξης

(*) Κοίταξε άριθ. 163 καί 461.

απ’ τήν καρδιά σου, καί άναδεύει δ νούς σου 
μαύρα σημάδια νεκρικά. ’Εγώ όμως 
δέ σέ πιστεύω, καί μακριά μου άν φύγης, 
σέ κυνηγώ* κι άν μ’ άπαρνιέσαι ακόμα, 
σ’ αρπάζω, καί τό στόμα σού σφραγίζω 
μέ τή φωτιά πού φλέγει μου τά χείλη* 
σκορπώ στο πρόσωπό σου τά μαλλιά σου 
γιά νά μεθήσω μ’ άνθη μαγεμένα. 
τής "Ανοιξης, καί σού φιλώ τά χέρια, 
τις φλέβες τις λιανές, τά γόνατά σού, 
καί τά μικρά σου πόδια πού δέν έχουν 
βάρος, μά στο κεφάλι μέ πατούνε 
καί στέκουν ίσια στή μοίρα μου άπάνου 
σά σιδερένιοι στύλοι!

ΙΖΟΑ. Ώ, τρέλα! ώ, τρέλα!
Τί μέ ποθείς, καί μέ πληγώνεις έτσι; .
Μά τό καμίνι, λέγω σου, όπου φλέγεις, 
πού έχουμε ανάψει μέ τάμαρτωλά μας 
τά χέρια, είναι μαρτύριο άπιαστο κ’ είναι 
καπνός απατηλός, καί όνειρο πλάνο!

ΤΡΙΣ. Ά χ ! ή κακή καρδιά σου ολα τά ξέρει!
Τό φοβερό κρασί μέσ* στό καράβι, 
τδπιαμε, εκεί, άρμενίζοντας τό δείλι*

. καί δύναμη έχει τέτοια, πού μάς δένει 
τούς δυό, ψυχή καί σώμα, όσο θά ζοΰμε, 
καί στή θανή, καί πέρ’ άπό τον τάφο!

ΙΖΟΛ. Μ* επίβουλα βοτάνια εΐταν βρασμένο, 
κ’ εμάς, -  μάς τό ποτίσανε άπό λάθος!
Τήν τρέλα έχουμε πιει, κι όχι τό γέλοιο !
Δέν είναι Άγάπη αΰτό πού μάς σπαράζει!

ΤΡΙΣ. Ή  Άγάπη ή αθάνατη είναι!
ΙΖΟΑ. Άπόδειξέ το!
ΤΡΙΣ. Καί απόδειξη, τί θέλεις; Νά κουρέψω 

τήν κόμη ; στό κεφάλι νά σκορπίσω 
.στάχτη, καί νά συρθώ, μπρος στ'Άγιο Βήμα 
σάν τό σκουλήκι; Τό αίμα μου όλο θέλεις 
νά δής νά τρέξη ρέμα απ’ τούς σφυγμούς μου;

ΙΖΟΛ. Τό νέο βοτάνι τής τρανής Μοργάνας, 
πού λυώνει κάθε μαγικό στρημμένο, 
θά πιής, καί θά τό πιώ* κι αν ή καρδιά σου 
άνίκητη άπομείνη, καί αν άφέντης 
τού λογικού σου μείνης καί τού πόθου, 
στή ζωή μου, στή θανή μου, καί στον τάφο 
δική σου θάμαι, μ’ όλη τήν ψυχή μου, 
καί άκόμα κι αν μέ ζώνανε οί άστρΐτες 
στον 'Άδη πού θά μ’ έσερνε τό κρίμα !

ΤΡΙΣ. Κράξε, τό φίλτρο νά φέρουν !
ΙΖΟΛ. Έδώ ’ναι!

(Παρουσιάζεται ή ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, φέρ
νοντας σ’ ένα δίσκο ασημένιο ένα ρωΐ 
φιλδισένιο πού μοιάζει σάν κέρατο, 
καί δυό ποτήρια, καί τάπιθώνει σ’ ένα 
στρογγυλό τραπέζι. Ή  Ίζόλδη λέγει 
στήν άβρα.)

Φέρ’ τά ποτήρια!

(Ή  Βραγγιάνα γεμίζει τά ποτήρια καί 
τά προτείνει. Ή  ’Ιζόλδη πρόςτόν Τρι- 
στάνο.)

Διάλεξε, Τριστάνε!



Ο ΝΟΪΜΑΣ 71

ΤΡΙΣ. (Παίρνει ένα ποτήρι και τό υψώνει μέ τεν
τωμένο χέρι.)
Κΰριε δ Θεός μου, πού κρατείς τον κόσμο, 
καθώς κρατεί στο χέρι περιστέρι 
δ άνθρωπος- αν μπροστά σου βρήκε χάρη, 
θερίζοντας την πλάνη των απίστων, 
ή σπάθα μου- θροφή για μένα αν είσαι, — 
κάμε, ή ψυχή μου αγνότερη νάβγη 
από την κρίση, καί υμνώντας Σε νάχω 
άγγιχτη πάντα τή θνητή μου ’Αγάπη !

(Πίνει τό κρασί του ποτηριού του.)
ΙΖΟΛ. (μιμούμενη τά κινήματα τού Τριστάνού.) 

"Αγια Παρθένα, συ πού μ* άγιο φέγγος 
φλέγεσαι αγνή, καί άπλώνεις καί διπλώνεις 
τά τείχη τούρανοΰ, σαν άχνά πέπλα, — 
στήν κρίση αύτή δώσε μου'. Σύ βοήθεια, 
καί δείξε Σύ τή μοίρα μου σ’ εμένα!

(Πίνει κι αυτή από τό ποτήρι της.)

(Κάτι σάν αιθέριο μεθήσι καί γλυκό 
παραμίλημα καί ονειρευτή τρεμούλα κυ
ριεύει τά φρένα των δυο ερωμένων. 
Άλληλοκοιτάζονται σάν εκστατικοί καί 
μαγεμένοι. Τό γιατροσόφι τής μάγισ
σας δεν μπόρεσε νά λυώση τό πρώτο 
μαγικό πιοτό πού εϊχανε πιει στο κα
ράβι, τότε πού δ Τριστάνος έφερνε τήν 
όμορφη κυρά στο Ρήγα Μάρκο. Φαί
νεται μάλιστα σά νά δίνη νέα θροφή 
στο φλογερό τους αίμα καί στον έρωτά 
τους. Τώρα τό δείλι αρχίζει καί γέρνει 
στή μακρινή θάλασσα πού απλώνεται 
καί φρίσσει σάν πορφυρή χλαμύδα. 
Σκορπίζονται δεμάτια οί χρυσαφιές α 
χτίνες στή μεγάλη αίθουσα, όπου οί ζω
γραφιές στούς τοίχους φαίνονται σά 
ζωντανεμένες γιά νά δεχτούνε καί στε
φανώσουνε τό ερωτικό παραμίλημα τής 
Ρήγισσας καί τού ιππότη. Στά πρώτα 
λόγια τής Ίζόλδης; ή Βραγγιάνα ξε
γλιστράει καί φεύγει σιωπηλή, χαρού
μενη όμως, γιατί τό είδε πιά πώς μένει 
άνώφελο τό νέο μαγιοβότανο.)

ΙΖΟΛ. Τριστάνε, πού είμαι; πού είσαι;
ΤΡΙΣ. Ίζόλδη, Ίζόλδη!

σ’ αναζητώ μέ μάτια θαμπωμένα* 
πού είσαι;

ΙΖΟΛ. Δέν εΐν’ εδώ τώραΐο καράβι,
πού λάμνει απ’ τήν Ίρλάντα; - Μιά κορώνα 
έβαλ’ εδώ ή μητέρα μου, καί τόσα 
φορέματα όσοι μήνες, καί ξαμίτια 
τής Ταρταριάς* κ’ έβαλε καί μιά ζώνη 
χρυσή, μ’ δγδόντα περαστά πετράδια, 
κ’ έβαλε κ’ ένα μαγικό βοτάνι.
Έδώ δέν είναι ή νυφικιά μου τέντα, 
καί τάρμενο μέ τό μεγάλον ήσκιο 
πού κρύβει μέσα τή μορφή τού Χάρου ;

ΤΡΙΣ. Τάρμενο έδώ ’ναι, κ’ ή τέντα σου έδώ ’ναι, 
μά λάμπει μέσα ή μορφή τής ’Αγάπης ! 
Κοίτα καί χαίρουΙ’Απ’τό αίμα τής καρδιάς μου 
χλωρό δεντρί φυτρώνει, μ’ όλα τάνθη

στεφανωμένο, καί πετάει βλαστάρια, 
πού πλέκει στήν καρδιά σου, καί στο νού σου, 
καί στο γλυκό σου πόθο !

ΙΖΟΛ. Άχ ! κάθε αγώνας
μάταιος. Ζή, τό έρωτικό βοτάνι, 
καί ξανανθίζει όλόφεγγο, καί αστράφτει! 
Στήν κόμη καί στο μέτωπο ένα φέγγος 
λάμπει, καί νά ! γύρω μέ ζώνουν πλήθος 
οί σπίθες, καί τυλίγει τό κορμί μου 
χιτώνας δλοπόρφυρος, πού μοιάζει 
σάν ύφαντός μέ θεΤον αίμα ! — Ώϊμένα, 
Τριστάνε ! πού δέν πίστευε ή καρδιά μου ! 
Σφάξε με, πόμπεψέ με, παίδεψέ με !
Μ’ άνοιξε πρώτα τή γλυκειά σου άγκάλη, 
καί σφίξε με στά στήθια,ώς πού ή καρδιά μου 
νά σπάση καί νά κλάψη μ’ ένα κλάμα 
τόσο γλυκό, πού δέν τό θρήνησε άλλη !

ΤΡΙΣ. Ίζόλδη μουί σέ συχωςώ. — Σοΰ ανοίγω 
τήν άγκαλιά μου. Σοΰ είχα τραγουδήσει: 
«Γλυκειά μου άγάπη, κάμε τό έλεός σου, 
καί μή μ' άπαρνηθής, πού είσαι γιά μένα 
τό άλικο ρόδο, νερό καί θροφή μου !» 
Έπιασε ή εύκή μου,κι άν τά ουράνια σκίσουν, 
κι αν πεταχτοΰνε από τή γή σαίττες, 
ένας σέ δυο κορμιά πάντα θά ζοϋμε, 
στά πέλαγα, μέσ’ στά νηοιά, στά δάση, 
στο χαραμέρι καί στο γέρμα τού ήλιου.
Στού ήλιου τό γέρμα, πού γυρνούν οί ώρες, 
στον κόρφο του θά μάς κοιμίζη δ λόγγος* 
ή τυφλή Νύχτα, οί άνεμοι κ’ οί μπόρες, 
θά λάμπουνε γιά μάς, σάν τήν αύγούλα.
Μέ τό τραγούδι θά ξυπνώ τάηδόνια, 
τά βατοπούλια καί τούς άσπρου; γλάρους* 
καί στούρανοΰ τό διάφανο σεντέφι, 
γλυκά θά φτερουγίζουν τά φιλιά μας.
Καί θά γυρνφς τήν ανθισμένη αύγούλα 
μέ τής δροσιάς τάστέρια ραντισμένος: 
ξεψύχησε στή σπάθα σου ή λαφίνα, 
μά εγώ στήν άγκαλιά σου ζωντανεύω! 
Κοιμάσαι, κ’ ή μορφή σου ειν’ άσπρο κρίνο, 
τά μάτια σου δυο γιούλια είναι κλεισμένα ! 
Γέρνει τό .δείλι* κι δ ήλιος μέ αρμονία 
τδλόμορφο κορμί σου χρυσοντύνει.
Άνάφτει δ κλώνος, καί σ.αθίζει ή φλόγα... 
Κ’ ή αγράμπελη τον πλάτανο αγκαλιάζει... 
Κ’ είναι δλη μου ή ζωή στήν άγκαλιά σου... 
"Ολη ή ψυχή μου στο γλυκό σου στόμα!

(Οί δυο ερωμένοι αγκαλιάζονται καί φ ι
λιούνται τρελά. Στο βραδυνό σκοτάδι 
πού τούς περιτυλίγει, κομμένο πότε-πό- 
τε άπό τις τελευταίες άναλαμπές τού ή
λιου, ακούεται δ άνασασμός άπό τά 
στήθια τους. Άξαφνα όμως ή Ίζόλδη, 
σά νά κυριεύεται άπό ξαφνική τρομά
ρα, τινάζεται πέρ’ άπό τον Τριστάνο.)

ΙΖΟΛ. Τριστάνε! ώϊμέ, Τριστάνε !
ΤΡΙΣ. Τί τρομάζεις;
ΙΖΟΛ. Σά σύρσιμο σαΐττας πού ξαμώνει 

στού δοξαριού τήν κόρδα!
ΤΡΕ). ^Ονειρο βλέπεις!

ΙΖΟΛ.

ΤΡΙΣ.

ΙΖΟΑ.

ΤΡΙΣ.

ΙΖΟΛ.
ΤΡΙΣ.
ΙΖΟΛ.
ΤΡΙΣ.
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P.M.
ΤΡΙΣ.
P.M.

ΤΡΙΣ.
P.M.

IZOA.

Εΐναι ή καρδιά μου καί χτυπάει!
. ΙΖΟΛ. (μέ πνιγμένη κραυγή.)

*Ω! ό. Ρήγας
μάς βλέπει!

ΤΡΙΣ. Ίζόλδη! ,
ΙΖΟΛ. Κοίτα ! στο σκουτάρι

καθρέφτισε ή αχτίδα τη μορφή του !
’Έλα! Κρύψου!

ΤΡΙΣ. Όχι! εδώ θα τον προσμένω,
μέ το σπαθί, πού εσύ μου τδχεις ζώσει! 
Πήγαινε ! φύγε !

ΙΖΟΛ. Κ’ έγώ τον προσμένω!
(Ό Τριστάνος έχει γυμνώσει τό σπαθί 
καί μένει δρθοστυλωμένος καί ασάλευ
τος'. Ό ΡΙΙΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ χυμίζει 
μέσα στην αίθουσα. Κρατεί το θυμό 
του μπρος τήν ατάραχη περηφάνεια 
τών νέων. 'Η φωνή του δμως θά φα- 
νερώνη τήν κρυμμένη φοβέρα καί τήν 
ειρωνεία πού πληγώνει.)

Ξεσπάθωσες ;
Τό βλέπεις!

Νά φυλάξης
κανένα άθώό!'

Μιά ελπίδα!
Μιά κατάρά!

ίίϊρός. τήν Ίζόλδη.) .
Ίζόλδη, η ώρα τού σπερνοΰ σημαίνει, 
κ’ ή βάγια ψέλνει τον ψαλμό.
(παγερά.)

Πηγαίνω.
(Φεύγει. — Ό Τριστάνος ξαναβάζει τό 
σπαθί στη θήκη. Ό Ρήγας όρμά κα
τεπάνω του μέ πνιγμένη φωνή.)

P.M. Μπορούσα στούς. ανέμους καί στις φλόγες 
νά σέ δικάσω, σά ληστή τού λόγγου, - 
καί νά σοΰ κόψω τό λαιμό- μά σ’ έχω 
γλυκό μου ανίψι, καί πονεΐ ή καρδιά μου 
τά νιάτα σου!

ΤΡΙΣ. Λές ψέμα! Είσαι άντροφόνος,
μά μέ τό δόλο! Τον πιο δυνατό σου 
σκότωσες αδερφό, μά μέ -τού λύκου 
τό'βήμα, καί κανείς τή φονική σου 
δέν είδε τή σαίττα, παρά μόνο 
τό δέντρο πού ήσκιο σού'κανε, κι ό σκλάβος. 
ΓΓ αυτό, στον μπόγια στείλε με* μά, νύχτα, 
γιά νά μή δή τό πρόσωπό σου ό ήλιος.
Κι ας σέ κυκλώσουν εκατό σκουτάροι 
καί ιππότες εκατό, νά μήν πεθάνης, 
στο κλάμα βουτημένος, δπως κλαίει 
κ’ ή γυναικούλα σά βλέπει σφαγμένο 
τάρνάκι της ή τό μικρό της λάφι.

P.M. (γελώντας άγρια.)
Καί πόιός μιλά γιά δόλους καί κρυψώνες ; 
Ποιος στο πλευρό μου καρτερεί, χωσμένος, 
τά βλέφαρα νά μού βαρήνη ή πέτρα 
τού ύπνου; Καί ποιός γυρεύει^νά χωρίση 
τής νίκης τό· πετράδι άπ’ τήν καρδιά μου;

ΤΡΙΣ.^ Τής νίκης; —Ψέμα ! Τήν ωραία γυναίκα 
σαν πήγα νά ζητήσω άπό τό ρήγα.

P.M.

ΤΡΙΣ.

P.M.
ΤΡΙΣ

ΑΝΤ.
P.M.

ΑΝΤ.
P.M.

τον κυρη της, την εοωκε μοναχα 
σέ μένα! — τόσο ταπεινός εφάνης, 
εσύ, στήν πολεμοχαρή 4 ψυχή. τού.
Καί ως τόσο, δεν τήν βκαμες δική σου! 
Χάρισε στήν μορφή σου νέα φλόγα, 
σού φώτισε άχτινόβολη -τό θρόνο !
Καί σή, σά σκλάβα 'τής Συριάς, στο βούρκο 
τή ρίχνεις !■ Δέν. τής άξιζαν, άλήθεια, 
τέτοιες λαχτάρες καί: ντροπές!

Τριστάνε! 
Μεγαλουργός πώς είσαι, τό γνωρίζω- 
κι όλο, μου .τό ρηγάτο πώς δέ φτάνει 
νά σοΰ πλερώση τάθλα. Μά σέ βλέπω, 
σάν τό θεριό πού καρτερεί ί  αγρίμι*

■ πρέπει νά σέ .χτυπήσω, καί χτυπώ σε!
Θά σέ χτυπώ στον κάμπο, στήν κλεισούρα, 
πίσω άπ’ τό δέντρο τό βουβό, στή βρύση, 
πρωΐ καί βράδυ, ώ, ν α ί ! καί σύ θά πέσης! 

. Όμως, γιά νά μή βάψω έγώ τά χέρια 
•στο αίμα σου, σέ διώχνω άπ’ τό Ρηγάτο* 
καί σύ θά μέ ΰπακούσης, μέ τον δρκο 
πού πήρες τό διπλό.

Στήν εξορία
μέ διώχνεις;

Γιά καλό σου !
Ρήγα Μάρκο, 

θά σέ υπακούσω, άν έχης τέτοιο φόβο, 
καί άφόΰ σοΰ φτάνει αύτό!Μά,νά μ’άκούσης! 
Σκουτάρι σου τούς φαύλους σου σπαθάρους 
κάμε- καί λόγχες τρόχισε* καί πόρτες 
μαντάλωσε- καί τρίπλωσε τις βίγλες!

• Μ’ άπό Θεού μέσα μου δύναμη έχω, 
πού" δέν τή νοιώθεις, μήτε θά τή μάθης ! 
πού όλους τούς ποταμούς θά γεφυρώση, 
καί θά περάση άπ’ δλους σου τούς φράχτες, 
κι άν τούς σηκώσής χίλιες καί χιλιάδες 
φορές άπ’ τό κεφάλι σου πιο άπάνου!

• Μάχη ποθείς ; Μάχη θά λάβης; Φεύγω !
(Φεύγει μέ ορμή άπό τό βάθος. — Πα
ρουσιάζεται δ ΑΝΤΡΕΤΤΟΣ στή θύ- 
ρα δεξιά. Κακόβουλη χαρά φανερώνε
ται, στή μορφή του καί- στο είρωνικό 
του γέλοιο.)

’Αντάρτης θέλει νάβγη!
(στρέφει καί τον κοιτάζει ώργισμένος, 
σά νά τονέ σούβλισε κρυφή πληγή.)

Τό σπαθί σου
δώσε μου!

(Ό ’Αντρέττος γυμνώνει τό-σπαθί του, 
καί τού τό δίνει.)

Νά!
. Τό πιο όμορφο,τό μόνο 

λαμπρό, πού φώς σκορπούσε στο Ρηγάτο, 
σάν τήν ποτέ .ρομφαία τού Εωσφόρου 
στήν πύλη τούρανοΰ,. φεύγει στά ξένα !
Καί μένει,μου ή ντροπή /καί τό συντρίμμι 
τού προδότη ! .

(Συντρίβει μέ τα δυνατά του χέρια τό 
. σπαθί,του Άντρέτ]Κ>ϋ, κάΓ ρίχνει τά 

δυο κομμάτια καταγής.)
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Νά! μάζωξέ το ! Αυτό ’ναι 
ή ανταμοιβή σου !

(Φεύγει μ* ένα βλέμμα δλο καταφρό- ; 
νια, περνώντας άπό τη μεγάλη Θήρα 
τοΰ βάθους!)

ΑΝΤ. . (Μένει μια στιγμή σαν άπολιθωμένος, 
υστέρα σκύβει, παίρνει άπό κάτου τό 
κουτσουρεμένο σπαθί του, τό κοιτάζει 
λίγο, και υστέρα ΰψωνοντάς του. μ’ Ινα 
μισερό γελοίο, δλο φοβέρα καί θηριω
δία :)

Μά κι αυτό θά φΐάση. 
(Φεύγει και αδτός άγριος, γοργός άπό 
την αριστερή θύρα.) *

Τελειώνει τό πρώτο μέρος.

(Ά χ ο Ιο ν & ε ΐ).  Μ εταφρ. Ν . Π Ο Ρ ΙΩ Τ Η Σ

ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ TOT ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Χρήσιμο τό ταξίδι σου στή Βουλγαρία μά καί χρή- ί 
σιμό τό πέρασμα σου άπό τήν Πόλη. Είδες στά μά
τια μας τή λαχτάρα πού έχουμε για σένα, ξανθέ 
Κωσταντΐνε, συνονόματε καί κληρονόμε τοΰ Κώσταν- . 
τίνου πού έχτισε τήν Πόλη μας, καί συνονόματε καί 
κληρονόμε εκείνου πού ό θάνατος του άπάνου στο 
κάστρο έσβησε τή βασιλική σειρά των Ρωμαίων 
Αύτοκρατόρων, τούρκεψε τήν ΓΙό.λη, καί μας σκλά
βωσε. Άπό τότες ένα κομμάτι τής Ρωμιοσύνης .ξε
σκλαβώθηκε, ή Ελλάδα, καί περνάς εσύ δ διάδοχος ; 
της, κρυφά κρυφά, γιά νά πας νά χαιρετήσεις έναν 
άλλο Βασιλιά ενός άλλου ξεσκλαβωμένου κομματιού 
της Ρωμιοσύνης, τής Βουλγαρίας. Καί είδες τήν κα^ 
ταντιά μας καί μοιράστηκες μαζύ μας γιά μερικές : 
ώρες τή σκλαβιά. Είδες τή γαλανή,, μας θάλασσα νά -. 
τήν κοκκινίζει ή τούρκικια παντιέρα, είδες τούρκα. 
τήν Άγιά Σόφιά καί δάκρισες. Τό δάκρι σου νά 
μήν είνε δάκρι άδυναμίας, τό θέλω δάκρι θυμοΰ καί 
εκδίκησης, νά φουντώσει μέσα σΟυ ή συλλογή, πώς 
θά πάρης πίσω τό δίκιο σου καί δίκιο μας, πώς 
άίιό «Βασιλεύς των Ελλήνων» θά γένης έσύ ό·. 
γιος σου ή ό γόνος σου «Βασιλές των Ρωμαίων)».,,, 
καί νικητής περήφανος θά μπεις νά σ’ εύλογήσει δ 
’Αρχιεπίσκοπος τής Νέας Ρώμης, δ Πατριάρχης μας* .

Πόλη 18 τ»ΰ Γεννάριγ 1912

ΕΝΑΣ ΡΩΜΙΟΣ

Ο  Ν Ο Τ Μ Τ τ Σ
fírftlN É I ΚΑΘΕ ΣΑΒΑΤΟ

Ιδιοκτήτης: Λ· ΓΪ Τ Α Γ Κ Ο ΪΊ Ο Υ Λ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σνντρομή χρονιάτικη  : Γιά τήν Ελλάδα καί τήν

Κρήτη. .δρΛ. 10. Γιά tó . εξωτερικό φρ. χρ.* 12.50.—Γιά 

τίςέκαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές ( δρ. 

τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώπει, τή.νν συντρομή τον.
. ■ ,

2 0  Ιεφ τα  τό φ νΙΙο . — Τά. περασμένα φύλλα αου- 

λιοΰνται στά γραφείο μας διπλή τιμή.
. . . .  ..

Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ’ δλα-τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ’ δλα τά. πραχτορεία τών . 'Εφημερίδων.

’Απάνω στό άρθρο μου γιά τόν Εκπαιδευτικόν 
"Ομιλο που δημοσιεύτηκε στόν άριθ. 462 τοΟ «Νου- 
μδ» έγιναν πολλά σχόλια καί συζητήσεις, που μέ 
άναγκάζουν νά πώ σήμερα λίγα έξηγητίκά λόγια. 
Πρώτ’ άπ’ δλα'θά τονίσω, πώς έξόν άπ’ τόν έπίση- 
μον "Ομιλο τά γραφόμενά μου βρήκαν γενική έπιδο- 
κιμασία τόσο άπδ -κείνους 'πού, βλέποντας άπό κον
τά τά πράματα, είχαν σχηματίσει τήν ίδια πεποί
θηση-, δσο κι* άπό κείνους πού, χωρίς νά τό έχουν πο- 

, λυκαταλάβει πώς κινιέτάι δ "Ομιλος, πείστηκαν άπ’ 
τό άρθρο μου, άφου μάλιστα ήξεραν πώς βρισκόμου
να καί βρίσκΰυμαι σέ άριστες προσωπικές σχέσεις 
!μέ τόν έπίσημον "Ομιλο καί πώς έπί μήνες τώραεΐ- 
μουν άπ’ τους ταχτικώ'τερους καί ζωηρότερους θα- 
μώνες του Κέντρου. Μά τόν έπίσημο "Ομιλο, τόν 
τάραξε τό άρθρο μου-γιά -τίς άλήθειες πού έγραφε- 
κι δμως έγώ δέν τόνιζα παρά τίς συνέπειες ποό έ- 

1 δγαιναν -άπ’ τά Ηρολεγόμενα, τά βγαλμένα άπ’ τόν 
ίδιο τόν έπίσημον "Ομιλοι Αύτά μάς λέν, πώς δ "Ο
μιλος δέν ε ΐνα ιπ ιά  έππαιδευτιχός, μά γενικά α
ναμορφωτικός τής κοινωνίας — πράμα πού δέν άπο- 
κλείει τό. πρώτο} -μά καί δέν- καλύπτεται' απ’ αύτό. 
Αήΐά μάς λέν, πώζ δ "Ομιλος πολεμάει δχι μδνο 
.μέρος άπ’ τά καθεστώτα, δηλ. τό γλωσσικό καί τό 

. έκπαιδευτιχό,; μά δλόκληρη τή σημερινή κατάστα- 
ση, δλάκληρο.τό σημερινό κόσμο — κόσμο, πού πρέ
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πει πρώτα νά γνώρισε καί νά μήν τόν, βρήκε σύμ
φωνο μέ- τό δικόνετου· γιατί δ, "Ομιλος %%ει ..Εναν 
δικό του κόσμο ιδεών πού Ερχεται νά τόν. Επιβάλει, 
πού Ερχεται ν’ Αντικαταστήσει μ' αύτόν, τδν κόσμο 
πού υπάρχει σήμερα καί δέν τού άρέσει. Ά ν  δέν εί
χε δ "Ομιλος; Ενα νέο κόσμο, δέν του Επιτρεπό
τανε νά μάς μιλάει μέ τόση περιφρόνηση, γιά τόν 
παλιό καί μέ τόσο στόμφο γιά τή μέλλουσα μορφω
τική Εργασία* γιατί πώς θά μορφώσει δ "Ομιλος τήν 
κοινωνία Αφού δέ γνώρισε .Ακόμα τήν κατάστασή της 
ή, άν τή γνώρισε, Αφού· δέ φέρνει-τό .νέον; κόσμο, 
πού μ’ αύτόν θ’ Αντικαταστήσει τόν π α λ ιό Τ ί  φε- 
λοΰν Αλλως τε οί πολλές .συζητήσεις. .Αφού μάς τό 
λέει ρητά δ "Ομιλος ; «Έτσι Εχει τή συνείδηση δ 
"Ομιλος, πώς Αντιπροσωπεύει έ ν α ν έ ϋ ν  κόσμο 
πνευματικό καιή#ικά, Ενά νέο ή μάλλον τό μόνο 
Αληθινό φυλετικό πνεύμα βγαλμένο Από τήν- Ε λ 
ληνική ζωήν   (Προλεγ. σελ. 11). Τό δτι Εχει
λοιπόν δ "Ομιλάς Ενα νέον κόσμο —■ αύτό δέν του Ε
πιτρέπεται νά τό Αρνηθεϊ. Έγώ τόλμησα μόνο νάν 
τονέ ρωτήσω ταπεινά ποιός είν’ αύτός δ Ενας νέος ■ 
πνευματικός κόσμος πού Εχει; Έγώ πηγαίνοντας 
δυό φορές τή- βδομάδα ατό Κέντρο Παρατήρησα πώς 
Αλλοι δέν είχαν κανέναν πνευματικό κόσμο κι Αλ- , 
λοι είχαν μά δ καθένας τό δϊκό του· ρώτησα λοιπόν \ 
ποιός Απ’ δλους αυτούς τούς. κόσμους είν* Εκείνος ] 
του Επίσημου "Ομίλου ; Δέν ταύτισα Εγώ, δπως πο
λύ κακά μοΰ παρατηρήθηκε, τόν κόσμο του "Ομι- ; 
λου μέ τόν συντηρητικόν κόσμο του ένός, πού, στδ 
Κέντρο τουλάχιστο, φαίνεται νά παριστάνει τόν "Ο
μιλο. Προκάλεσα μόνο νά μάς δηλωθεί δ κόσμος α ύ-: 
τός καί πρόσθεσα πώς άν είν’ Εκείνος πού φοβού
μαι, Εκείνος πού Αντιπροσωπεύεται Από. τόν Έναν 
Εκείνον,, τότε δέν Εχουμε θέση δσοι Εχουμε Αλλον ' 
κόσμο, φιλελεύτερον άν πάλι δ κόσμος τού Επίση- , 
μβυ "Ομίλου (δηλ. τής πλειοψηφίας τόυ) είναι δ δι- : 
κός μας δ φιλελεύτερος, τότε πρέπει νά στερηθούμε 
τή συνεργασία τώ συντηρητικών, τούλάχιστο στήν . 
Επιτροπή πού διοικεί τόν "Ομιλο, άν ή δική τους ι

δεολογία τούς Επιτρέπει νά.Εξακολουθούν νά είνμι ! 
Απλά μέλη τού "Ομίλου-(αύτό τό δεύτερο είναι φυ
σικά δικός-τους λογαριασμός, τό άγ δηλ. θά δίνουν 
τήν υλική καί ήθική συνδρομή τους σέ σωματείο 
μέ ιδεολογία Εντελώς Αντίθετη Απ’ τή δική τους 
στά κύρια σημεία). Τά ίδια λέω καί σήμερα καί θά 
λέω μέχρι συντέλειας τού α|ώνα· στήν Επιτροπή 
τού "Ομίλου στέκεται τώρα χωρίς, ύπεκφυγές νά 
γνωρίσει καί σέ μάς τούς Αμύητους, πού ή γνώμη 
μας γ ι’ αύτή δέν Εχει καμμιά σημασία, τόγ κόσμο 
της* νά μάς πει πώς θά διαφωτίσει τήν. κρινωνία, . 
πράμα πού μάς λέει πώς θά Επιδιώξει- Αύτό ρω

τούμε ταπεινά καί θαρρούμε πώς Εχουμε Δικαίωμα 
νά ρωτούμε καί νά περιμένουμε Απάντηση, γιατί 
σάν ¿λεύτεροι Ανθρωποι δέν μπορούμε νά δίνουμε 
τήν υπογραφή μας στό Ασπρο χαρτί γιά νά συμ
πληρώσει τό κενό Επιτροπή πού δέν ξέρουμε τις 
ίδέες της, γιατί πολεμώντας γιά Ιδέες μόνο δέν 
είμαστε μέλη ένός σωματείου γιατί έχτιμούμε τόν Α, 
Αγαπούμε τό Β καί δ Γ είναι καλός νέος καί φίλος 
μας. Πρώτ’ Απ’ δλα βάζουμε τις ίδέες μας* αυτών τή 
νίκη ζητούμε- γι’ αύτές φιλιονόμαστε μέ τούς δχ- 
τρούς μας καί μαλώνουμε μέ τούς φίλους μας. Γι’ 
αύτό διαφέρουμε Απ’ τούς παλιούς, γι’ αύτό είμαστε 
περήφανοι γιά τόν Εαυτό μας, γι’ αύτό Εχουμε τό 
δικαίωμα νά παρουσιαζόμαστε γιά Αναμορφωτές καί 
νά τραβούμε μπροστά* περιφρονώντας τά Εμπόδια 
καί τής κ,ινωνίας τήν κατακραυγή. ’ Αν πρόκειται 
δ "Ομιλος ν’ Αντιπροσωπεύσει Αλλες Αρχές, ν’ Α
διαφορήσει δηλ. κατ’ Αρχήν γιά τις Αρχές καί νά 
μαζέψει νούμερα—τότε δέν μπορεί νά μιλάει μέ 
τόση καταφρόνια γιά τό πνεύμα τής σημερινής έποτ 
χής, γιατί κι δ ίδιος θά είναι Αξιος Αντιπρόσωπός
της.

Καί δυό λέξεις γιά τό Κέντρο- αύτό τό Ατυχο, 
τό μποϋκοτάρισα Αδικα μερικές μέρες. Ξέχασα πώς 
δέν είναι Κέντρο πού ν’ Ανταλάσσουνται σκέψεις γιά 
τή μελλούμενη κοινή δράση τή σύμφωνη μέ τις 
κοινές Αρχές, μά Ενας Ακακος τόπος συγκεντρώσεως, 
πού δίνει τό φτηνότερο τσάϊ Απ’ δλα τά λοκάλ τής 
’Αθήνας καί πολλές φορές σέ..·πολύ ευχάριστη συν
τροφιά. Αύτόν., τόν προορισμό του τόν Εκπληρώνει 
θαυμάσια- ώστε, άν τό παρεξήγησα, νά μέ συμπα- 
θάει.

Α. ΤΡΑΝΟΣ

ΣΗΜ. ΤΟΓ ΝΟΓΜί. Δ& χρειάζεται ^υιιχά νά *4 τονίσου
με πώς δ «ΝουμΧς» σάν ¿λεύτερο βημ.α π?.5) είναι θά Ιχει 
άνοιχχέ; %ς σ.ήλες τοο στή διάθιαη τ-Λ Έκπχιδ^τικοΟ 
.Όμιλοί) η ύ θίχει βίβνιχ ν' άπαντήσει στήν Ιρ'«τη*η τοδ 
κ. ΤρανοΟ.

Ο  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  <*>

Β '. ’Από δημοσιονομική ■— κοινωνική Άποψη

"Οπως είπαμε στήν Αρχή, Εδώ Εξετάζουμε τήν 
πολιτική τού κράτους στήν κατανομή τών βαρών, 
ποιός πληρώνει- καί αέποιά Αναλογία τά υλικά μέσα 
πού χρειάζεται τό Κράτος, άν σκέπτεται ή πολι-

„(*) Κοίταξε Αριθ. 462, 463 καί 464 του «Νσυμα»,
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τεία νά έπηρεάση μέ τό φορολογικό' σύστημά της 
τήν κακή κατανομή του εισοδήματος κ α ίπ ώ ςέν -  
νοεΐ νά διαθέση αυτά τά έσοδα, άν δηλ. σέ παρα
γωγικούς, έκπολιτιστικούς σκοπούς ή δχι.

Μελετώντας τόν προϋπολογισμό άπ* αύτήν 
τήν άποψη περνούμε μέν ώς βάση τδν προϋ
πολογισμό τού 1912, άλλά δ,τι λέμε σχεδόν ισχύει 
καί γιά δλη τή δημοσιονομική μας πολιτική άπό 
τήν έπανάσταση καί έδώθε καί—λίγο άσθενέστερα— 
δχι μόνο γι’ αύτή άλλά καί γιά τή δημοσιονομική 
πολιτική πού διεύθυνε άνέκαθεν τόν τόπον μας ιδίως 
στά τελευταία 30 χρόνια! Είναι ή Ιδια γιατί άπό 
τήν ίδια πάστα γεννήθηκε: άπό τή μεγάλη έθνική 
πολιτική άπό τή μιά μεριά καί τήν οικονομική 
μας κακομοιριά καί άνεπάρκεια άπό τήν άλλη. Αύ-, 
τή ή δυσαναλογία είναι δ σταυρός τοϋ μαρτυρίου 
τής Ελλάδος!

Σ’ αύτή τή σύντομη έξέταση θά πάρουμε ώς βά
ση μερικούς άριθμούς των έσόδων καί έξόδων του 
προϋπολογισμού του 1912, θά τούς συγκρίνουμε; μέ 
άριθμούς τού 1908, θά βρούμε τήν άναλογία καί 
κατόπιν θά πάρουμε μερικούς άριθμούς πάλιν τών 
έσόδων καί έξόδων τοϋ 1912 καί θά τούς συγκρί
νουμε μέ όμοιους άριθμούς του τελευταίου προϋπο
λογισμού ένός Βαλκανικού Κράτους, τής Βουλγα
ρίας, πού είταν ώς τίς τελευταίες ή μέρες τό πιό πε- 
ριφρονημένο Κράτος γιά μάς τούς εύγενείς!

Άτυχώς δέν μπορούμε νά έκταθοϋμε πολύ ούτε 
καί νά φύγουμε άπό τήν συστηματική κατάταξη του 
προϋπολογισμού μακρυά, άν καί έπρεπε νά τό κά
μουμε.

ΕΣΟΔΑ
1912 1908

Φόροι καί μονοπώλ. 93 έκ. 0.66 90 έκ. 0.67
Τέλη καί δικαιώμ. 28 » 0.20 26 » 0.20
Πρόσοδοι κτλ. 20 » 0.14 14 » 0.13

141 έκ. 100 130 έκ. 100
Άπό τούς φόρους έν γένει (καί τά μονοπώλια 

μαζί) είναι:
19 ι 2 1908

Άμεσοι 24 έκ. 0.26 21 έκ. 0.23
Έμμεσοι 69 » 0.74 69 » 0.77

93 έκ. 100 90 έκ. 100

Άπό τούς δυό μικρούς αύτούς πίνακες φαίνεται: 
α) δτι ή άναλογία μεταξύ έσόδων άπό φόρους, άπό 
τέλη καί άπό εισοδήματα άλλα, κάπως, μά έλάχι- 
στα τείνει νά μεταβληθή άπό τό 1908 πρός τό 1912 
πρός τό καλύτερο. Ένώ τό 1908 δείχνει μιά άνα
λογία φόρων 67 0)q τό1912 δείχνει μόνον @6 0)q.

6) δτι είς τούς φόρους : ένώ τό 1908 δείχνει 23 0)ο 
γιά άμέσους καί 77 0)ο γιά έμμέσους τό 1912 δεί
χνει 26 0)ο γιά άμέσους καί 74 0)ο γιά έμμέσους· 
Δηλ. μιά διαφορά άπό 3 ί>)(). Αύτή ή διαφορά όφεί- 
λεται κυρίως στό φόρο τοϋ εισοδήματος άπό τόν ό
ποιο, σημειώνει τό Κράτος στόν προϋπολογισμό 1. 
100 χιλ. έσοδα καί άπό τήν Ιλάττωση του δασμού 
τής ζάχαρης. Εννοείται δτι δλα αυτά είναι στόν 
προϋπολογισμό* οί ¿πολογισμοί ·δμως θά τό βεβαιώ
σουν. "Οπωσδήποτε δέν είναι άσήμαντη αύτή-ή δια
φορά. Εκτός αύτοΰ, δπως είπαμε, τά έσοδα, ιδίως 
τών τελευταίων, είναι πολύ χαμηλά λογαριασμένα 
γιά τό 1912, ώστε πιθανόν νά άνέλθουν σέ μεγα
λύτερα ποσά, ώστε ή άναλογία πού ηύραμε νά μεί- 
νη στό χαρτί. Καί αύτό φοβούμαστε, δτι θά συμβή, 
ένώ πάλι άπό τήν άλλη μεριά δέν πιστεύουμε δτι ό 
φόρος τοϋ εισοδήματος θά δώση τά 1.100 χιλ.

• Τί έξέλιξη πήρε ή φορολογική μας πολιτική άπό 
τήν έπανάσταση καί έδώϋε, τί φόροι αύξησαν καί τί 
πρσσετέθησαν τό είδαμε άπό τόν πίνακα πόίΓ έδώ- 
καμε παραπάνου στά έσοδα. Αρκετά έκατομμύρια 
νέους φόρους— καί γ ι’ αύτό πρέπει δλες οί Κυβερνή
σεις νά εύγνωμονούνε τόν κ. Εύταξία πού τούς έ
βγαλε τά κάστανα άπ’ τή φωτιά!

Ά ς παραβάλουμε ιώρά τά Ελληνικά μέ τά 
Βουλγαρικά τακτικά έσοδα.

Ελλάς (1912) Βουλγαρία (1911)
Φόροι 93 έκ. O.'tf 103 έκ. 0.59
Τέλη κτλ. 28 * 0.20 21 » 0 .‘ 3
Πρόσοδοι. 20 » 0.14 50 » 0.28

141 έκ. 100 . 174 έκ. 100

Παρατηρούμε γιά τήν άκρίβεια, δτι μέσα στίς 
προσόδους τής Βουλγαρίας είναι καί οί σιδηρόδρο
μοι πού δίνουν άκαθάριστα 30 έκατομ. καί αύτό έ
χει κάποια σημασία

Χωρίζοντας τούς άμέσους φόρους άπό τούς έμ
μέσους έχουμε.

Ελλάς Βουλγαρία
Άμεσοι 24 έκ. 0.26 40 έκ. 0.39
Έμμεσοι 69 > 0.74 63 * 0.61

Φόροι 93 έκ. 100 103 έκ. 100

Έδώ πάλι παρατηρούμε πόσο καλύτερα είναι 
τά δημόσια Ισοδα τής Βουλγαρίας καί έπιστημονι- 
κώτερα ρυθμισμένα. Ένώ τά 66 0)ο τών έσόδων τής 
Ελλάδος έρχονται άπό φόρους, στή Βουλγαρία έρ
χονται μόνον τά 59 0)ο άπό δλα τά έσοδα. Μιά 
διαφορά άπό ί  θ)|). Ένώ έμεΐς μόνον τά 14 0)ο έ
χουμε άπό προσόδους τοϋ Κράτους, ή Βουλγαρία έ
χει 28 0)ο καί μέσα σ’ αύτά φιγουρά'ρουν γιά ένα
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καλό ποσό,οί δημόσιοι σιδηρόδρομοι. τής Βουλγα-

■ Ρ'αζ· ; ' \..V
Επίσης άπδ τά φορολογικά έσοδα * ένώ ή Ε λ

λάς' έχει 26 0)q άπδ άμέσους φόρους, ή Βουλγα
ρία έχει. 0.39 Ojo καί ένώ ή Ελλάς έχει .74 0)0. 
άπδ έμμέσούς ή Βουλγαρία μόνον . 61 0)q.

" ·Χ ~

ΕΞΟΔΑ (τακτικά)
"Ας κάνουμε-τώρα μιά σύντομη σύγκριση.·'τών 

τακτικών έξόδων τ 0 1912 καί του 1908, χωρισμέ-1 
νων .σέ τρεις μεγάλες· κατηγορίες μεταξύ τους, δηλ. ■ 
μιά κατηγορία τού δημοσίου χρέους, υποχρεώσεων ; 
του Κράτους καί άλλων έξόδων πού δέν είναι κα
θαρά έξοδα- διόικήσεως, δεύτερη κατηγορία, έξόδων ; 
διόικήσεως καί τρίτη κατηγορία Ιξόδων στρατιωτι
κών καί σύγκριση μέ τά όμοια έξοδα του Βουλγ'α- 
ρικού·προϋπολογισμοΰ. ·

' . · .·.■'■■ 1Μ 2 ' ■ 19"8 ■ ' I
1;)Δημόσ.χρέος,ύποχ.κτλ.1)3 έκ.0;44 60 έκ. 0.48 ’
^^Εξοδα διοικ; ένγένει 49 » 0.34 39 » 0 31 1
3)Στράτ,καί Ναυτ.έξοδα 31 » 0.22 . 2.7 · 0.21 :

143 Ικ. 100 126 έκ. 100

Ελλάς (1.912). Βουλγαρία (191 i )  i 
Δημόσ.χρέος ύποχ.κτλ. 63 έκ. 0.44 43 έκ. 0.24 ι
Έξοδα διοΐκ. έν γένει 49 » 0.34 95 » 0.53 1
Στρατιωτικά έξοδα 31 » 0.22 40 » 0.23 ■

143 έκ. 100 178 έκ. 100 '

"Αν πάλι τώρα ένώσουμβ δσα ξοδεύονται γιά δη
μόσιο χρέος, στρατδ καί στόλο στήν Ελλάδα καί 
στή Βουλγαρία και όνοχιάσουμε αύτά τά έξοδα «μή 
παραγωγικά» καί μείνουν άπδ τήν άλλη μεριά τά έ- ‘ 
ξοδα διόικήσεως πού περισσεύουν γιά τή μόρφωση ! 
του τόπου καί του λαρΰ καί τά- δνομάσουμε αύτά - 
έξοδα «παραγωγικά» τότε έχουμε ;

Ελλάς ' Βουλγαρία ' 
"Εξοδα μή παραγωγ. 95 έκ. 0.66 83 έκ. 0.47 . ¡
έξοδα παραγωγικά 48 » 0.34 95 » 0.53

143 Ικ.. 100 . 178. έκ. 100 j

Ένώ ή Βουλγαρία ξοδεύει’ γιά παραγωγικούς '< 
καί έκπολιτιστικους σκοπούς 95 έκ., ,έμεϊς ξοδεύου-1 
με μόνον 49 έκ. " καί δπώς πάνε οί στρατιωτικές μας I 

' άνάγκές ύπάρχει φόβος νά χείροτερεύσουμε. Κι αύτά ;
πού ξοδεύουντάι γιάμή παραγωγικούς σκοπούς είναι ¡

' πολύ' μεγαλύτερα καί θά" φαινότανε μέ τήν πρώτη j 
ματιά άν έλειπαν οί ιδιαίτεροι κουμπαράδες, ένας | 
γιά τύ στρατό; ένας γιά’τδ στόλο κ.λ.·

Άπα τούς άριθμούς λοιίεδν τών έσόδων καί έξό-1

δων,τοΰ γενικού προϋπολογισμού βλέπουμε δτι α') 
. τά έσοδά μας προέρχονται σέ πολλή μεγάλη δυσα- 
ναλογία άπδ. φορολογικά βάρη, β');δτι καί άπδ τα 
φορολογικά βάρη οί έμμεσοι φόροι είναι παραπολύ 
περισσότεροι άπδ τούς ’ άμέσους φόρους, γ') δτι Ιν 
γένει-τά. φορολογικά βάρη αύξησαν πολύ στά τελευ- 
ν.αΐα τρία χρόνια, δ') δτι Ιπίσης τά έξοδά μας τά 
μή παραγωγικά, αυξάνουν σέ δυσάρεστο βαθμδ καί 
έν σχίσει μέ τά παραγωγικά έξοδα καί Ιν σχέσει 
μέ άλλα κράτη.

Τδ Δημόσιο χρέος αύξησε καί μαζί μ’ αύτδ καί 
ή δαπάνη γιά τήν υπηρεσία του, οί συντάξεις αύξη
σαν, τά έξοδα τής διόικήσεως αύξησαν καί δέν μπο
ρούσαν παρά ν’ αύξήσουν. Οί Κυβερνήσεις πριν τής 

. Ιπαναστάσεως κατηγοροΰντο γιά δημιουργία θέσεων 
γιά θέσεις άργομίσθων, γιά σπατάλη καί ένώ εΐ- 
ξευραν δλοι οί διευθύνοντες δτι αύτά δέν ήσαν άλη- 
θινά έν τούτοις κανείς δέν είχε τδ θάρρος νά ζητή- 
ση φανερά αύξηση τών έξόδων. Ήρθε ή έπανάστα- 
σταση καί οί κατόπιν χρόνοι καί άμέσως νέα έξοδα 
καθαρής διόικήσεως! Βελτίωση τής ταμειακής,έφο- 
ριακής καί τελωνειακής υπηρεσίας καί οδτω καθε
ξής. Μπορούμε να διακηρύξουμε καί είναι αλήθεια 
Επιστημονική δτι αύξηση τών φόρων καί τών έσόδων 
τήν παρακολουθεί καί άνάλογη αύξηση έξόδων γιά 
τήν είσπραξη. Σ’ έμάς δμως τήν άπότομη σχεδόν 
αύξηση τών φορολογικών έσόδων άπδ τδ 1885 καί 
έδώθε δέν τή παρακολούθησε καί αύξηση άναλόγως 
τών εισπρακτικών έξόδων έν γένει. Είναι έπίσης ά- 
λήθεια δτι διοικούμεθα φθηνότερα άπδ όλα σχεδδν 
τά άλλα κράτη. Π. χ. ή άναλογία τών εισπράξεων 
άπδ τελών, δασμούς πρδς τά έξοδα τής τελωνειακής 
υπηρεσίας είναι πολύ μικρή ! Έπίσης είναι γεγονδς 
δτι τά έξοδα ένδς κράτους διαρκώς αυξάνουν ποτέ 
δέν έλαττώνουνται! Αύτδ είναι σχεδδν άξίωμα ! Οί 
έπαγγελίές γιά οικονομίες κτλ. ήσαν ψεύτικες καί 
δέν. έπειθαν ούτε έκείνους πού τις έπρόγεραν. Καί 
αύτά τά έξοδα, τής διόικήσεως θά αύξάνουν διαρ
κώς ! Γρήγορα θά έρθη τδ ζήτημα τών αύξήσεων 
?ών μισθών τών ύπάλλήλων, πού δέν μπορεί νά μεί- 
νη γιά πολύν καιρδ δπως σήμερα ! ’Αρχή έκαναν οί 

-δικαστικοί καί μέ τρόπο πολύ ύπερβολικδ καί προκλη
τικό.. ■

■ Τά τακτικά έξοδα του στρατού καί τού στόλου 
αύξησαν άπδ τδ 1903 έως σήμερα κατά 4 έκατομ., 
άς άφήσουμε τά 40 έκατ., τών έκτακτων έξόδων ! 
Ά λλ’ αύτά τά έξοδα θά γεννήσουν άλλα Ιξοδα, τα-, 
κτικώτατα έξοδα πού διαρκώς θά αύξάνουν! Τά πλοία 
πού άγοράζουμε θέλουν συντήρηση, .θέλουν άνδρες, 
θέλουν περισσότερα ,πυρομαχικά.κτλ. Νέα έξοδα ! 
*Ρ προϋπολογισμός τού 1913 ^ς ίτοιρ,αστή) γιά νέες
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αυξήσεις ! Καί που θά καταλήξουμε δταν οί,γειτόνοι 
μας άποκριθούν στους έξοπλιομούς μας μέ νέους δι
κούς τους έξοπλισμούςΠου πάμε ;

Καί τά παραγωγικά έξοδα, τά έκπολιτισΐΐκά ; 
‘Ωραία άναλογία: Βουλγαρία 95 έκατ. δηλ. 53 0)ο 
τών έξόδων της, Ελλάς μόνον 49 έκατ. δηλ. 34 
())ο των έξόδων της! 'Μήπως δ προορισμός . του τό
που μας είναι νά πληρώνη γιά Δημόσιο χρέος καί 
γιά έξοπλισμούς, πού δέν τόν ώφέλησαν-τίποτα έπΐ 
έννενήντα χρόνια ώς σήμερα ; "Ενα παρήγορ.® ση
μείο μέσα στον τρόπο αυτό πού διαθέτουμε ΐά  δη
μόσια χρήματά είναι ή σύσταση τόΰνέου υπουργείου 
τής Γεωργίας! Οί πρώτα σκορπισμένες υπηρεσίες 
πού ξόδευαν πραγματικά έ'να καί μισό έκατομμύ- 
ριο, τώρα ξοδεύουν 2 καί μισό.

’Εάν τουλάχιστον έπικρατοΰσε .δικαιοσύνη στήν 
εύρεση τών χρημάτων! Είπαμε δτι γρήγορα θά 
χρειαστούμε νέα χρήματα. Πού θά τά . εύρόυμε ; 
Μπορούμε νά σηκώσουμε ένα πάτωμα άποπάνώ άπό 
τό φορολογικό μας οικοδόμημα; ϊί,είδους οικοδό
μημα είναι αυτό, τό είδαμε, δπως καί άπό τί είναι 
φτιασμένο. Δέν σηκώνει νέο πάτωμα! θά σωρια- 
σθή ! Χρειάζεται αν δχι γκρέμισμα καί νέο οικοδό
μημα, τουλάχιστο γενική μετασκευή. Χρειαζόμαστε 
έναν αληθινό φόρο τού εισοδήματος, δχι μέ 'υποκλί
σεις μπροστά στους Τραπεζίτες 1 Χρειαζόμαστε έί- 
σης ένα γενικό φόρο σέ δλες τις κληρονομιές δλων 
άνεξαιρέτως τών κληρονόμων καί τών τέκνων άκό- 
μα καί περιορισμό τού έξ άδιαθέτου κληρονομικού 
δικαιώματος πέραν καί τού 4ου βαθμού υπέρ τού 
Δημοσίου. Τστερα άπό τή μονιμότητα τών ύπαλλή- 
λων καί μέ 5 άνθρώπους ειδικούς μπορούμε >ά έ- 
ξαγοράσουμε καί μερικούς άπό τούς σιδηροδρόμους 
μας, νά τούς κάνουμε δημόσιους, π. χ. τούς θεσσα- 
λικούς πρώτα πρώτα"! Άπό τήν άλλη μεριά δμως 
χρειαζόμαστε μιά έλάττωση γενική τών τελωνεια
κών δασμών, άλλά γι’ αυτή τήν. έλάττωση χρειάζε
ται δύναμη καί μυαλό καί ικανότητα* άπό έπιτρο- 
πές πού άποτελούνται άπό ένδιαφερομένους βίομη- 
χάνους, νομομηχανικούς, καθηγητές δέν τίεριμένου- 
με τίποτα. Πρέπει νά σκεφθοϋμε μιά έλάττωση τόΰ 
δασμού τού σταριού καί μιά τέτοια γενναία έλάττω
ση, πού νά έχη άποτέλεσμα καί τήν έλάττωση τής 
τιμής τού ψωμιού, μόνο σέ συνδυασμό μέ βελτίωση 
πραγματική τών άμέσων φόρων μπορούμε νά έπΐ- 
τύχουμε. Μόνον άπό ένα γενικό φόρο τών κληρονο
μιών έλπίζουμε πολλά έσοδα.

Χρειαζόμαστε φορολογική δικαιοσύνη! Είδαμε 
δτι ένώ στή Βουλγαρία 61 Ό)ο είναι έμμεσοι φόροι 
καί 39 0)ο άμεσοι, σ’ έμάς μόνον 2.6 · 0)ο έμμεσοί 
καί 74 ο)ο έμμεσοι. Ή  άναλογία χύτή πρέπει νά

χάλάση. Βλέπουμε μερικά σημεία' τέτοιας προσπά
θειας, άλλά χρειάζεται δυνατή έπιμονή καί μυαλό. 
Πρέπει καί σ’ έμάς ν’ άναγνωρισθή ή άρχή τής 
προοδευτικής· άναλογίάς στή' φορολογία καί νά προ- 
βούμε στή δημοσιοποίηση τών έπιχειρήσεων πού εί
ναι ώριμες γιά τό σκοπό αύτό. *Ιί σημερινή Κυβέρ
νηση καί γιά νά είμαστε δίκαιοι καί οί άλλες Κυ
βερνήσεις άπό τήν έπανάστάση καί έδώθε, έδειξε 
αύτές τίς προθέσεις. Ά ν  αύτές τίς' προθέσεις τις έ- 
φαρμόσει σέ δλή τή γραμμή τότε μόνο θά μπορή νά 
ίσχυρισθή δτι άναμόρφωσε τό φορολογικό μας σύ
στημα.

Άλλά δέν άρκεΐ μόνο νά είναι φορολογία δι- · 
καία, πρέπει καί τά έσοδα νά τά διαθέτουμε γιά πα
ραγωγικούς, γιά έκπολιτιστικούς σκοπούς. Καί βέ
βαια τό ποσοστό πού ξοδεύουμε γι’ αύτές-τίς άνάγ- 
κες δέν είναι ικανοποιητικό. Καί άπό τήν έποψη αύ
τή ή. σημερινή.Κυβέρνηση, έδειξε;δτι σκέπτεται κά
πως,, διάφορα άπό τίς παλαιδΐερες. Βλέπουμε δτι τό 
ποσοστό γΓ αύτές αύξησε! .Ή οικονομική'διοίκησή 
είναι καλύτερη, ή .δικαιοσύνη τό ίδιο'; τό:Ύπουργέίο 
τής Γεωργίας περιβάλλει μέ μεγαλύτερη στοργή 
τούς παραγωγικούς κλάδους, τή γεωργία, 4τά δάση,

| ιόν έργάτη, παρά παλαιότερα, δταν αύτοί οί κλάδοι 
. ή σαν τά παραπεταμένα τμήματα τών άλλων ύπουρ- 
; γείων. Άλλά χρειαζόμαστε τόσα άλλα! Τό ζήτημα 
τής γεωργικής πίστεως περιμένει τή λύση'του, γιά 
τή γεωργική'μας έκπαίδευση τώρα μόλις άρχίζει 
νά γίνεται κάτι σοβαρό, οί διάφοροι κλάδοι τής στα
τιστικής μας βρίσκουνται άκόμα στά σπάργανά τους 
σκορπισμένοι σέ χέρια ρουτινιέρηδων, τά μέσα 
τής συγκοινωνίας άτελή άκόμα! θέλουμε νά έ- 
πιστήσουμε τήν προσοχή τών άρμοδίών στήν Επέ
κταση τών σιδηροδρομικών γραμμών καί ’ μάλιστα 
τής όδοποιίας. Ή  δδοπσιία έχει έγκάταλειφθή τε
λείως* δίνουν μόνον προσοχή στή συντήρηση καί τί
ποτε πλέον! Κ* έν τούτοις στόν τόπο μας οί δρόμοι 
έχουν μεγαλύτερη σημασία παρά οί σιδηρόδρομοι 
άπό παραγωγική έποψη. ■’ Ούτε μπορούν οί σιδηρό
δρομοι σ’ έμάς νά παράσχουν μεγάλες έκδουλεύσεις 
άχριβώς έξ αίτιας τής;γεωγραφικής κατατομής τού 
τόπου. Οί σιδηρόδρομοι φτιάνουν τίς βάσεις γιά με
ρικά κέντρα, άλλά οί δρόμοι πρός τά κέντρα άύτά 
είναι οί άρτηρίές πού τά τροφοδοτούν, αύτοί άνοίγουν 
τά κλεισμένα μέρη τής χώρας καί' δίνουν τροφή καί 
ζωή στούς σιδηροδρόμους! Σιδηρόδρομοι χωρίς δρό
μους, χωρίς άρτηρίες φυτοζωούν ! Καλό σύμπλεγμα 
δρόμων εύκολύνει. τήν,-κύκλοφορία τών προϊόντων, έ- 
ξίσώνει τίς τιμές τους καί ¿ξημερώνει. Τίπότε δμως 
σοβάρό στό^χροϋπόλογισμό '
' τούτό ς̂ φτίάνβυμρ-,,τηλέφωνα! Δέν' μπ^ρεί .νάs φαν-
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τασθή κανείς πιδ άνισόρροπες, Αψυχολόγητες πρά 
ξεις άπδ τήν ίδρυση τηλεφωνικών γραμμών μέσα σέ 
τόπους άγριους, δπου ώς μόνο μεταγωγικό μέσο χρη
σιμεύει άκδμη 5 γάιδαρος καί αύτδς βαδίζοντας δχι 
σέ δρόμο βατό, άλλά δίπλα στδ γκρεμό. "Οταν δ χω
ρικός λυπάται να δώση πενήντα λεπτά γιά νά πάη 
μέ τδ σιδηρόδρομο στήν πόλη καί προτιμάει νά τρέ- 
χη καί νά χάνη μιάν ώρα γιά νά κάμη τή δου
λειά του, έμεΐς του δίνουμε καί ένα τηλέφωνο γιά 
νά συνεννοήται! Έτσι έμάθαμε βΐι σ* ένα νησάκι 
του Αίγαίου υπάρχουν τρείς τηλεφωνικοί σταθμοί, 
άλλά οί είσπράξεις τους σ' ένα έξάμηνο έφθασαν τδ 
πρσδ τών δυόμιση δραχμών! *Ας άφήσουμε λοιπδν 
αδτά τά πολυέξοδα άστεία καί άς προσέχουμε τά 
σπουδαιότερα.

»  ..
Τελειώνοντας αυτή τή μελέτη, κλείνουμε μέ μιά 

παρατήρηση. Τδ Κράτος τοΰτο ¿γεννήθηκε καί έ
μεινε καχεκτικό, άδύνατο καί μέ υποχρεώσεις ίστο- 
ρικές, έθνιλές μεγαλύτερες άπδ δ,ΐι μπορούσε νά 
ϋηκώση ή ράχη του. Πολλές φορές του ήρθε λιπο
θυμία καί ¿γονάτισε άπδ τδ βάρος! Πολύ φοβούμα
στε δτι άρχίσαμε πάλι νά ζητάμε πάρα πολλά άπδ 
αυτό. Πρέπει νά συνηθίσουμε νά βλέπουμε τά πράγ
ματα δπως είναι στίς σημερινές συνθήκες καί μ’αύ- 
τές νά συμβιβαζόμαστε, ΐϊρέπέι ν’ άφήσουμε τήν έ- 
θνική έγωίστική μας άλαζονεία (όχι πίρηφάνεια) καί 
σ* αύτδ τδ σημείο μ’ εύχαρίστησή μας ¿πιδοκιμά- 
ζουμε τήν συνδιαλλακτική έξωτερική πολιτική τής 
Κυβερνήσεως στις σχέσεις μας μέ τά άλλα Βαλκα
νικά κράτη.

‘Οπωσδήποτε και νά βελτιωθούν, τά οικονομικά 
μας έμεΐς δέν πιστεύουμε δτι μπορούμε νά Ακολου
θήσουμε τΙς αξιώσεις τού παρελθόντος, άλλά πρέ
πει νά συμμορφωθούμε μέ τήν έποχή μας καί μέ 
τίς δυνάμεις μας. „

Έγώ τουλάχιστον εύχομαι νά λείψουν οί αίτιας 
πού μάς άναγκάζουν νά τηρούμε αύτή τήν πολιτι
κή πού τηρούμε στά έξάδά μας δσον τδ δυνατδν 
γληγδρώτερα*5ιαΙ μέ κάθε τρόπο!. Έτσι μόνον θά 
βρούμε καί τήν ήσυχίάμαςκαί τήν τάξη στά οίκονό- 
μικά μας καί τότε μόνον θά περισσέψουν δυνάμεις 
γιά νά γίνουμε άνθρωποι!

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Υπάρχουνε λάδια κοινά οέ κάδε γλώσσα, καί μπορεί 
κανείς νά τά πή γενικά λάδια, ¿πειδή κ* είναι λάδια τής 
λογικής, λάδια τοΰ νοΟ, δσο κι Αν τά περνρ, τδ πλήθος 
γιά λάδια τής γραμματικής, μή βλέποντας πώς είναι ή 
γραμματική, μιά εΙκόνα τής ήωχής μάς. ΨΥΧΑΡΗΣ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Τ η ά ρ τη  25  Γιννάρη  —  Τ ρ ίτη  31 Γτννάρη

ΚΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ. Είχαμε τέλος πάντων καί τή 
σύσκεψη τών Γαλλικών κι έτσι συμπληρώθηκε ή 
προεκλογική εικόνα. Ό κ. Ράλλης, ό αυμπαθητι- 
κώτερος άπ’ τούς παλιούς πολιτευτές, ξύπνησε μόλις 
τήν Παρασκευή στίς 6 δστερ* άπδ δεκαπέντε μηνών 
8πνο γιά νά χάσει καί τίς λίγες συμπάθειες πού τού 
είχαν μείνει μέ τδ λόγο, πού έβγαλε στά μαχμουρ- 
λούκια του. Ό ’Αθηναίος πολιτευτής πρέπει νά 
μολογήσουμε μέ λύπη μας πώς υστέρησε κι άπ* 
αύτδν τδ συμπέθερό του! Ό λόγος του κάνει χλια
ρότατη έντύπωση, άρχίζει τήν έπίκριση τής Κυ
βέρνησης άπ’ τά πιδ άδύνατα σημεία πού μπορούσε 
νά φανταστεί κανείς γιά νά ξαναμασήσει έπειτα 
τά ίδια γιά τδ νόμο τών κοινοτήτων, τούς φόρους 
τού εισοδήματος καί τών σπειρομένων γαιών, τήν 
πάψη τού Μιστριώτη (πού δέν έλειπε βέβαια κι άπ’ 
αύτή τή φέστα !) καί τά πολεμικά ταμεία. Κι* αντί 
νά μάς πεί τδ πρόγραμμά του ό κ. Ράλλης, κατέ
ληξε μέ τδ νά δώσει μόνο κουράγιο στους φίλους 
του καί- νά πεί κι αύτδς τή θεόκουτη έπφδό. «Τδ 
παρ^θδν ήμών είναι ή έγγύησις διά τδ μέλλον, τδ 
παρελθόν ήμών δυνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν άνευ 
δισταγμού καί νά είμεθα υπερήφανοι δΓ αύτδ.»

ΟΙ ΣΤΝΔΓΑΣΜΟΙ.' Ό κ. Ράλλης μίλησε καί 
γιά τούς «Αθεμίτους καί άνηθίκους έκλογικούς συνε
ταιρισμούς»· καταλαβαίνουμε τήν άγανάχτησή του 
—μά δέ μάς λέει τδ τί έκανε ώς τά σήμερα γιά νά 
τούς πολεμήσει; Περίμενε ν’άλλάξει πάλι τδ έκλογικό 
σύστημά — μάς άνάγγειλε μάλιστα στίς έφη μερίδες 
πώς θά ζητήσει τή μεταβολή του μόλις έρθει στά 
πράματα, άν καί δέν ξέρει άκόμα πώς θά τδ Αντι
καταστήσει, γιατί, λέει, τδ ζήτημα χρειάζεται με
λέτη ! Μάς φαίνεται λίγο περίεργο τδ πράμα καί 
θέλουμε νά ρωτήσουμε ταπεινά τδν κ. Ράλλη τί 
έκανε σαράντα χρόνια τώρα πού πολιτεύεται καί 
πώς δέν τού έφτασε άκόμα τόσος καιρός γιά νά βρει 
τδ κατάλληλο έκλογικό σύστημα. Μά — θά μάς έ- 
πιτρέψει ό κ. Ράλλης νά τδν βγάλουμε άπ’ τήν 
πολλή σκέψη καί νά τού πούμε νά μή βασανίζεται 
άδικα* γιατί έμεΐς, άν καί δέν έχουμε τήν πολιτική 
πείρά του, βλέπουμε πώς, γιά τήν ώρα, δέ φταίει 
σέ τίποτα τδ έκλογικό σύστημα., "Αλλα είν’ έκεΐνα 
ατού φταίν, κύριε Ράλλη* φταίει πώς δέ φροντίσατε
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τόσον καιρό νά δώσετε πολιτική μόρφωση στό λαό, 
φροντίζοντας νά γίνει δ χωρισμός τών τάξεων, δ 
άπαραίτητος για νά πάρει ένα Κράτος τό σωστό 
δρόμο. Μόρφωση μάς χρειάζεται, κύριε Ράλλη, 
μόρφωση πού δέ δίνεται μέ μιστριώτηδες καί μέ κα
θαρεύουσες. Ζητήστε τή ρίζα τοΟ κακού καί μή 
θαρρείτε πώς μέ τό μπόλιασμα ένός κλωναριού 
μπορεί νά πάψέι ή σαπίλα τού δέντρου' κι άμα βρείτε 
τή ρίζα αύτή — τότε γράψτε στήν πολιτική. δια
θήκη πού θ’ άφήσετε στούς διαδόχους σας νά κάνουν 
αυτοί έκεΐνο, πού έσεΐς έπρεπε νά ¿δείτε καί νά έχετε 
άρχισμένο.

- X -

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Νά μή βασκαθεΤ τό Υπουργικό 
μας τό Συμβούλιο! θά ξέρουν βέβαια οΕ άναγνώστές 
μας πώς δλα τά ζητήματα πού έχει νά. συζητήσει 
τό Υπουργικό Συμβούλιο συζητούνται σέδυό χέρια, 
ΐούλάχιστο, άπ’ τόν Πρωθυπουργό, Μιά φορά μέ 
τούς πέντε 'Υπουργούς και μιά φορά μέ ιόν 'Υ
πουργό τής Δικαιοσύνης. Έτσι βρεθήκαμε αύτές τις 
μέρες στήν άμίμητη εικόνα νά ξαναδημοσιευτοΰν 
τά Διατάγματα τών διορισμών ,τών νέων Καθηγη
τών γιατ'ι τήν πρώτη φορά μπήκε κατά λάθος κι ή 
ύπογραφή τού Υπουργού τής Δικαιοσύνης! Δέν 
κάνετε τέλος πάντων μιά κάθαρση ατούς Αμεσώτέ- 
ρους συνεργάτες Σας, κύριε Πρωθυπουργέ, γιά νά 
λείψουν αύτές 0? άποκριάτικες εικόνες; "Εχετε δά 
κάπιο σάπιο υλικό έκεί, πού μπορεί—αύτό τουλάχι
στο—νά κοπεί, χωρίς νά πάθει τίποτε τό δέντρο — 
ούτε ή παιδεία.

- Ν -

ΜΙΑ ΓΚΑΦΙΤΣΑ. *0 κ. Ράλλης αύτές τίς μέ
ρες φαίνεται πώς μάς τά θαλάσσωσε λιγάκι μέ τούς 
λογαριασμούς του. Έδώ σημειώνουμε μόνο. πώς. 
γιά νά χτυπήσει τό φόρο τού εισοδήματος Αναγκά
στηκε νά πεί πώς φορολογείται δ άστός πού ίχει 
εισόδημα 250 δραχμές τό μήνα, ένφ είναι γνωστό 
πώς 250 X 12 =  3000 καί πώς εισοδήματα μέχρι 
4000 μένουν Αφορολόγητα.

- X -

ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ. ΟΕ «Άθήναι» εΐταν δλο φόβο 
αύτές τίς μέρες πώς θ’ Αναγκαζότανε, λέει, δ κ. Βε- 
νιζέλος νά πάει στρατιώτης, πώς θ’ Ακυρωνότανε ή 
έκλογή του Απ* τόν Άρειον Πάγο καί πώς όλες οΕ 
πράξεις τού Βενιζέλου ώς Πρωθυπουργού θά εΐταν 
Ακυρες. "Οσο γιά τό τελευταίο τόν καθησύχασε λι
γάκι δ κ. Φιλάρετος μ' ένα του Αρθρο οτίς «Ά θή-

ναι» τού Σαββάτου. Μέ τήν ήλικία πάλι πού δήλωσε 
στόν Πειραιά δ κ. Βενιζέλος έλειψαν κ’ οΕ Αλλοι 
φόβοι τού κ. Πώπ, δ όποίός έλπίζουμε πιά νά ήσυ- 
χάσει Από τίς σκοτούρές του γιά τό μέλλον τού Βε- 
νιζέλοΰ. ■

- X -

ΑΠΟΚΡΙΑΤίΚΑ. Μιά θαυμάσια Αποκριάτικη 
Απόλαυση μάς έδωσε ή Κυβέρνηση δημοσιεύοντας 
στό φύλ, 10 τεΰχ.Β',τής Εφημερίδας τής Κυβερνή- 
σεως τήν έκθεση τής κριτικής έπιτροπής τής φιλο
σοφικής σχολής. Τή συνιστούμε σέ βσους θέλουν νά 
περάσουν Απολαυστικές στιγμές. Έκεΐ θά βρούν 
πώς δ Εισηγητής τής φιλοσοφίας, πού μεταμορφώ
νει τόν Condillac σέ Κονδιλλάκιον, κρίνει τήν Αξία 
τών ύποψηφίων γιά φιλοσοφική έδρα κατά τίς 
γραμματικές καί συνταχτικές γνώσεις τους (κοίτ, 
π. χ. σελ. 27 τής έκθεσης: «Έν σελ, 2 φέρεται 
«οίοι οΕ "Αγγλοι λεγόμενοι συνειρμολόγοι», δπερ =  
οίοι οΕ συνειρμολόγοι ψυχολόγοι οΕ καλούμενοι ’Αγ
γλοι. Ήθελε δέ νά εΐπη «Οίοι οΕ "Αγγλοι ψυχολό- 
γοι οΕ. καλούμενοι συνειρμολόγοι» καί παρακάτου 

γράφει «ή ίδέααδτη ούσα έμφυτος έν παντί 
τφ Ανθρώπφ», ώς εί ήτΟ δυνατόν νά εΐνε έμφυτος έν 
μέρει μόνον τινΐ τού Ανθρώπου, έν τή χειρί π. χ. ή 
τψ ποδί κλπ.») καί μόλις στό τέλος θυμάται τά λο
γικά σφάλματα τού υποψήφιου, δ όποιος έΐναι δρά
στης τού θαυμάσιου δρισμΟύ πώς «κύκλος λέγεται 
τό έχον δρια». "Εναν Αλλον υποψήφιον προτιμάει ό 
Μαργαρίτης γιατί διόρθωσε τό υποσυνείδησιν σέ υπό- 
συνειδησίαν, τό δυαδισμόν στό δυϊσμόν κ* έτσι έγινε 
μεγάλος φιλόσοφος, δείχνοντας τόν τρόπο τής δια- 
νοήσεώς του. Καί προσθέτει μέν σ* αύτό έξυπνα 6 
κ. Βερνάρδάκης. <καί τόν τρόπον τής διανοήσεως 
τού κ. είσηγητόΰ», μά γι’ αύτή του Ακριβώς τή 
φράση κι Αλλες παρόμοιες πού βρίσκουνται μέσα 
στήν έκθεση Αξιζε τόσο αύτός δσο κι δ φιλόσοφος 
εισηγητής τήν Αμεση πάψη. Μά αύτό θά γινότανε 
— Αν είχαμε ‘Υπουργό τής Παιδείας ! *Ως τόσο, 
μιά καί μιλήσαμε γιά τήν έκθεσή, πρέπει νά τονί
σουμε πώς μόνον δ κ. Σκιάς έξεπλήρωσε μέ σοβα
ρότητα καί σκέψη τήνέντολή.

- X -

ΧΩΡΟΦΥΑΑΚΗ. Εΐν’ Αλήθεια, πώς δ κ. Ζυμ- 
βρακάκης Από πολλές πληγές μάς γλύτωσε1 μά μέ 
τήν Αγρια συμπεριφορά του Απέναντι στούς χωρο
φύλακες καί τή μεγάλη του αύσιηρότητα μόρφωσε 
έτσι τά κατώτερα όργανά του πού νά γίνουνται ή-
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ρωες σκηνών σάν κι άύτές της Δευτέρας. Πρέπει 
νά ψάξει κανείς μέ τό κερί γιΔ'ναΰρει δχι μόνο 
χωροφύλακα1 μά κι Ινώμοτάρχη κι Αξιωματικό πού 
νά του μιλήσει μέ καλόν τρόπο. Ά ς  έλπίσουμε πώς 
οί Ιταλοί όργανωτές πού σέ λίγο θάρθουν θά μάς 
Απαλλάξουν άπό παρόμοιες σκηνές διδάσκοντας στα 
δργανα τής χωροφυλακής άπ9 τόν τελευταίο χωρο
φύλακα <ί>ς τόν κ. Ζυμβρακάκη μέ τΐ τρόπο πρέπει 
νά φέρουνται στούς πολίτες γιά νά τούς έμπνέουν 
τό σεβασμδ στόγ έαυτό τους καί στήν τάξη.

- Χ τ

Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ. Ίσως νά είναι πο
λύ βαρύς ό χαρακτηρισμός τού καζίνου των φίλελεύ- 
τέρων, πού Ιδωκε 6 κ. Ράλλης- ίσως αύτύς νά μήν 
είχε δικαίωμα νά μιλήσει μέ τέτοιον τρόπο.- “Ενα 
πράμα είναι σύμφωνο καί μέ τΙς δικές μας τίς γνώ
μες, πώς ή Βενιζελική Λέσχη κάθε άλλο είναι παρά 
οί πολιτικοί σύλλογοι πού μάς άνάγγίιλ* μέ τόσο 
στόμφο ό κ. Βενιζέλος καί πού μ’ Ικαναν τότε πού 
διάβαζα τά λόγια του σέ μέρος δπου οί σύλλογοι αύ-' 
τοί μεσουρανούν νά ένθουσίαστώ κυρίολεκτικώς. Οί 
πολιΰκοΐ σύλλογοι πού θά Ινωναν σέ κάθε μέρος 
ιούς Ανθρώπους μέ κοινά συμφέροντα,- οί πολιτικοί 
σύλλογοι πού θά είχαν ώρισμένο. ρητό πρόγραμμα, 
οί πολιτικοί σύλλογοι πού ;θά ύπόδειχναΥ τούς ύπο? 
ψήφιους βουλευτές - τέτοιοι .πολιτικοί σύλλογοι δέν 
ιδρύθηκαν. Ίσως νά μήν είταν δυνατό νά ίδρυθοΰν 
μά ή καρικατούρα τού πολιτικού συλλόγου^ ή Λέ
σχη πού ένώνεί δσΟυς δέχουνται τΙς φιλ'ελεύτερες 
Αρχές (ποιές ¡) καί τό πρόσωπό τού:/Αρχηγού, αύτή 
δέν Ιπρεπε νά, ίδρυθεΐ άπό άνθρωπο, πού είχε κα
θαρά στό κεφάλι του.,τήν ίδέα τού πολιτικού συλλότ 
γου, Ί2τ0ΐ βρισκόμαστε σέ Απελπιστική κατάσταση 
δσοι ήρθαμε μέ τό σκοπό, νά έργαστούμε . καθαρά 
καί συστηματικά* θά εύχόμαστε όλόψυχφ νά μήν εί
χαμε βρεΐ καμμιά προεργασία έδώ, παρά ¿κείνη πού 
βρήκαμε. Δυστυχώς βρεθήκαμε μπροστά σέ δρόμους 
στραβοανοιγμένους; βρεθήκαμε μπροστά σ9 "Εκπαι
δευτικούς “Ομίλους, σ’ Εργατικά Κέντρα, σέ Λέσχες 
Φιλελευτέρων! Κι δπως ¿κείνος πού έχει σοβαρή Α- 
πόφαση νά χτίσει γερό σπίτι δέ θά τό χτίσει βέβαια 
άπάνου στά ¿ρείπια, έτσι κ ’ έμεΐς έχουμε πρώτα ν£ 
γκρεμίσουμε δ,τι έγινε κακά γιά ν9 άρχίσρυμε άπ’ 
τό θεμελιακό λιθάρι τή σοβαρή καί συστηματική 
δουλειά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ; ,

ο  Ο,ΤΙ ΦΕΑΕΤΕ

Τά γραφεία της «Φοιτητ. Συντροφιάς» μεταφερθήκανε 
όδός Σιαδιού άρ. 16, τρίτο πάτωμα, δωμάτιο δρ. 8. Είναι 
δνοιχιά κάθε βράδι από τΙς Τ.

— Τήν περασμένη βδομάδα ό Φώτος Γιοφύλληςκάλε- 
οε. μερικούς κυρίους σιό «Εργατικό Κέντρο» τής Πάτρα, 
καί τούς διάβασε καινούρια τραγούδια του άπό μιά συλς 
λογή πού Την ¿πιγράφει «Χρώματα». Ύστερα έγινε και

■ κουβέντα φιλολογική. Κ* έτσι,, μπορεί νά πει καιείς, πώς 
: άρχίνησε καί κάπια πνεματική κίνηση, στήν παραπολύ Μι- 

στριώτικη Πάτρα.

— Στήν Κυπριώτικη « ’Αλήθεια» (19 Ίαν. 1912) δ χ.
. Μ. Δ. Φραγκούδης, ό διευθυιτής της, δημοσιεύει μέ τον 

τίτλο «Γεννηθήτω Φώς», ένα σημαντικό άρθρο πού άρχι- 
νάει έ τ σ ι:

. — «Λόξα σοι δ-θεός! Τό γλωσσικό ζήτημα συζητιέ- 
!' t i l  πιά έπισήμως άηό ηα,&έδρας, χωρίς τή γελοία καί τήν 

τυφλή χαί τη βλακώδη έως τώρα προκατάληψη, δτι τά
χατες οΓύπέρ τής Δημοτικής θέλουνε μ’ αυτή νά κατα- 
σιρέψουνε τή θρησκεία, τήν Πατρίδα, καί δέν ξέρω καί 
γώ.τί άλλο ακόμα ί»

— Ινζη τιέτΜ  Ιοιπόν .καί τό Γλωσσικό Ζήτημα καί 
στήν. Κή.ιρό καί τούτο τό χρωστάμε στον κ. Φράγκου5η.

— Μεγάλη μέρα καί ή περασμένη Τετράδη πού άρχί- 
L νησε τά μαθήματα του σιό. Πανεπιστήμιο δ νέος καθηγη

τής κ. Σίμός Μενάρδος. Στις. εφημερίδες γράφτηκε πώς ό 
κ. Μενάρδος Θά γιουχάΐοτεϊ καί Θά σφυριχτεΐ, μά τό έναν·

. τίο συνέβηκε, γιατί τό μάθημα τού κ. Μενάρδου τέλιωοε 
μέ τητωκραυγές καί μέ χερο κροτήματα.

τ—;Ή άλήθεια είναι πώς μερικοί πήγανε μέ τήν καλή 
διάθεση νάν τονέ σφυρίξουνε.... καί πρώτοι πρώτυι αυτοί 
τονέ χεροκοοτήσανε. Τόσο μάγεψε καί τράβηξε τό άκροα- 
ιήριό του ό γόης — καθώς τόν είπανε — ρήτορας.

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. *ΑΧκιβ. Σπινουδάκη. Ά ϊντ ίν ι. Δέν άπάντησες ατά 
, μέσα στά γράμματά μας. · Σου στείλαμε, μέ συστημένο 
■ γράμμα,' .τις άπόδειξες τοΰ έδώ ταχυδρομείου, σοϋστείλα- 
, με τήν έπίσημη βεβαίωση τής Γαλλικής πόστας τής Σμύρ

νης πώς δ κ. Μιχ. Ροδάκης τά πήρε τά δέματα, κι όμως 
οΰιε άν έλαβες τά συστημένα γράμματά μας δέ μάς έγρα
ψες. θ ά  περιμένουμε άκόμα δεκαπέντε . μέρες καί ύστερα 
θάναγκαστοΰμε νά έκθέσουμε στίς στήλες τοΰ «Νουμά». 
δλη αύτή τήν ύπόθεση πού δέν τιμάει καθόλου τόν Αντα
ποκριτή σας. — κ. *ΑΙ. Μ. Βόλο. Λάβαμέ συντρομή κ. κ. 
Άδ_. καί Σάρ. κ’ εύχαριστοΰμε. — κ. X. Ρ. Δέν τό δημο
σιεύουμε τό άρθρο σου «Ό θρίαμβος τής άερολογίας» πού 
μά; έστειλες, όχι γιατί δέν είναι χαλό, μά γιατί, ό συγρα- 
φέας πού καταπιάστηκες:, νά σαιυρίσεις, δέν αξίζει ούτε τή 
σάτυρα δσιερ* άπό τ' ανόητα κι Ασεβέστατα λόγια ποΰ- 
γραψε γιά τό Σολωμά.


