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Ό κ. Σ. Γρανίτσας απάντησε σέ κείνα πού έ
γραψα γιά τόν κ. Βενιζέλο (*) καί τήν π ο λικ ή
του μ’ ένα άρθρο του πού τό ¿πιγράφει «Ό Βενι
ζέλος ¿δώ καί στήν Κρήτη» (**). Στό πρώτο μέρος
πού άναφέρεται στήν πολιτική δράση τοΰ κ. Βενιζέλου δέν τά λέει διόλου καλά. Τδ δεύτερο έχει πολ
λές άλήθειες γιά τήν τυφλότητα τοΰ έπαναστατικοΰ
κινήματος τοΰ Γουδιοΰ καί έν γένει γιά τή διανοη
τικότητα τής έλληνικής κοινωνίας τήν έποχή έκείνη, μά αύτά ούτε δικαιολογούν τά συμπεράσματά
του γιά τήν πολιτικήν άξία τοΰ κ. Βενιζέλου ούτε
άναιροΰν διόλου έκεΐνα πού έγώ έγραψα.
Πρέπει δμως πρώτ’ άπ’ δλα νά κάνω μιά δή
λωση πού μοΰ φαίνεται άναγκαία. Δηλαδή, γιάνά
μεταχειριστώ ένα δικανικδν δρο, όφείλω νά νομι
μοποιηθώ. Δηλώνω λοιπόν πώς τό κριτικό μου ¿κεί
νο, καθώς τόνόμασα, άρθρο τδγραψα ώς δημοτικι
στής γιά τούς δημοτικιοτικοϋς κύκλους. ’Ανήκω
δλόκληρος στή δημοτικιστική ιδεολογία καί φρονώ
άδιάσειστα πώς έξω άπό τή δημοτικιστική σκέψη
τρόπος σωτηρίας γιά τό έθνος δέν υπάρχει. Μπορεί
ή ιδεολογία μας νά μήν είναι μονοκόμματη, νά εί
ναι περιεκτική, ή δημοτικιστική σκέψη δμως είναι
μιά μέ κοινό γνώρισμα, τό ξαράχνιασμα καί τό πάστρεμα τοΰ έλληνικοΰ έγκεφάλου άπό μοΰχλες καί
άράχνες ιστορικές. "Οσο τό καθάρισμα είναι άπολυμαντικώτερο, τόσο ή σκέψη προβάλλει γνησιώτερα
δημοτική, δηλαδή βαθύτερα ξαναγεννητική. Τί δρό
μο πάρα πέρα παίρνει μοΰ είναι κατά βάθος γιά τήν

(*) Βλέπε «Νουμά» 482.
(**) Βλέπε «Νοομδ» 483, 484.

ώρα άδιάφορο, άφοΰ κι άπό δώ κι άπό κεΐ, είτε έθνικιστική είτε σοσιαλιστική, τραβάει γιά κάποια τής
φυλής ζωντανή, δχι ίστορική ζωή.
Ό κ. Βενιζέλος ώς κυβερνήτης τής Ελλάδας
άνήκει στήν ιδεολογία αύτή ; "Οχι, άφοΰ άρνήθηκε
τήν κυριώτερη βάση τοΰ δημοτικισμοΰ, τή δημοτική
γλώσσα, φράζοντάς της μέ συνταγματική διάταξη
τό δρόμο γιά τήν έκπαίδευση. θά ώφειλε λοιπόν ή
σημερινή πολιτική του νά μοΰ είναι άδιάφορη, άφοΰ
δέν μπορώ νά περιμένω τίποτα ούσιαστικό άπ* αύ
τή, κ’ έκτός τούτου πολεμώντας τον, δέν πρόκειται
νά υπηρετήσω κανένα πολιτικό του άντίπαλο έπισήμως δημοτικιστή.
Ά ν δμως παρατηρήθηκε κάποια δριμύτητα στό
άρθρο μου άταίριαστη ίσως στόν κριτικό του χαραχτήρα,ούτε Αδικαιολόγητη ούτε άντιφατική πρόςτήν
παραπάνω σκέψη μου θά φανεί, δταν σκεφτοΰμε :
Αο) Τά όλέθρια άποτελέσματα τής άστήρικτης
αισιοδοξίας τοΰ Βενιζέλου έδώ στήν Κρήτη, πού τώ
ρα τά δοκιμάζομε.
Βο) "Οτι ένώ ή συνείδησή του είναι δημοτικιστική, στά πράματα ¿δείχτηκε καί άρνητής καί πο
λέμιος τοΰ δημοτικισμού.
Γο) "Οτι κάνει καί αύτοΰ τόν αισιόδοξο άνορθωτή ένώ ξέρει πώς μέ τή σημερινή πολιτική του τί
ποτα θεμελιακό δίν μπορεί νά γίνει.
*

Καί τώρα άς ξαναγυρίσουμε στήν πολίτική του
δράση ¿δώ στήν Κρήτη γιά νά δοΰμε άν δ κ. Γρανίτσας γνωρίζει τά κρητικά πράματα δλδκληρα ή
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μήπως μισά μόνο, κάτι άπό δώ, κάτι από κεί.
’Αλήθεια είναι πως δ κ. Βενιζέλος δταν ή κυ
βέρνηση τού κ. Παπαμαστοράκη τόν έκραξε μαζί μέ
τούς άλλους πολιτικούς άρχηγούς και του άνακοίνο»σε τις έπίσημες παραγγελίες για ενωτικό πραξικό
πημα, αύτός όχι μόνο ¿φάνηκε έπιφυλαχτικός άλλα
καί έχαραχτήρισε το κίνημα τοΰτο σέ ιδιαίτερες κου
βέντες του τυχοδιωκτικό. Έν τούτοις δχι μόνο δέν
είχε τό θάρρος νά διακηρύξει έτούΐη τή γνώμη του
στο λαό — σ’ αυτό ίσως είναι δικαιολογημένος —
άλλά καί έκανε κάτι έντελώς αντίθετο πρός τήν άποδοκιμαστική του γνώμη γιά τό πραξικόπημα.
’Αντί νά μείνει έπιφυλακτικός θεατής των περι
στατικών, έρριςε μέ άληθινό πραξικόπημα άμέσως
τήν τότε Κυβέρνηση μέ τήν πρόφαση πώς δέν είχε
τό χρειαζούμενο κύρος, καί στή νέα οικουμενική πού
έγινε, δ ίδιος ώνομάστηκε Τπουργός τής Δικαιοσύ 
νης καί των ’Εξωτερικών. (Υπουργείο Εξωτερι
κών γιά πρώτη φορά τότε ιδρύθηκε έδώ κ’ ή ϊδέα
εϊταν έντελώς άτοπη, άφού άκριβώς τότε ¿κηρύξαμε
τήν Ένωση). Γιατί λοιπόν, αφού είχε άντίθετη γνώ
μη γιά τό ένωτικό πραξ.κόπημα, έρριξε, άν καί είχε
μειοψηφία τότε, τήν κυβέρνηση κ’ ¿πήρε δ ίδιος α
πάνω του τήν έξωτερική πολιτική καί τήν έπίσημη
ευθύνη τού κινήματος; Σ’ αυτό όποιος θέλει νά υ
περασπίζεται τόν κ. Βενιζέλο, δέ θά μπορέσει νά
δώσει καμιάν ευπρόσωπη απάντηση.
Ίσως όμως άντιτάξουν τό έπιχείρημα οτι δ κ.
Βενιζέλος έπήρε στά χέρια του τή διεύθυνση ' τού
ζητήματος, γιατί είχε μεγαλήτερη πεποίθηση στόν
έαυτό του παρά εις τούς άλλους. Ά ν κι δ τέτοιος
συλλογισμός θάταν πολύ άλλόκοτος καί μάλιστα
στήν πολιτική, ας έξετάσουμε μίλα ταύτα τό ούσιαστικό του μέρος. Ιίοιά είναι'ή διαχείριση τού έξωτερικού ζητήματος άπό τόν κ. Βενιζέλο : "Ολοι τήν
ξέρουν. ’Απεριόριστη, ανεπιφύλακτη καί αισιόδοξη
έμπιστοσύνη στις Δυνάμεις ή άκριβέστερα ατούς ΙΙροξένους τών Δυνάμεων. Γιά νά άναγνωρισθεΐ ή "Ενω
ση δυό δροι έπρεπε νά τηρηθούν άπό μάς. Νά μή
ταραχθεί ή δημοσία τάξη καί νά μήν πάθουν οι Μου
σουλμάνοι. Ά ν πραγματοποιηθούν αύτά, ή Ένωση
ή κάτι παραπλήσιο θά γίνει χωρίς κανένα δισταγ
μό. Νά μάλιστα πού πρόκειται νά φύγουν τά διεθνή
στρατεύματα (σύμφωνα μέ τήν ύπόσχεση ποδχαν
δώσει άπό καιρό στόν άρμοστή κ. Ζαίμη) καί θά
παραδώσουν άπεριόριστη τή διοίκηση τού τόπου στις
έγχώριες πολιτικές καί στρατιωτικές άρχές πού λει
τουργούσαν έν όνόματι τού βασιλιά τών Ελλήνων.
"Οσο γιά τήν κατοχή άπό τά . μέρη τής θάλασσας,
αύτή θά είχε μηδαμινή σημασία κι ούτε έπρεπε νά
■τή λογαριάζουμε. Κ’ ένας πρίμος άέρας αισιοδοξίας
¿φούσκωνε τά κυβερνητικά πανιά.
Λοιπόν πολύ καλά. Άφού ή άναχώρηση τών
ευρωπαϊκών στρατευμάτων έσήμαινε άναγνώριση
τού έδώ έλληνικού υπουργείου, άς πάμε νά σηκώ
σουμε τήν έλληνική σημαία στό παραλιακό φρούριο,
όπου ίσαμε τήν ήμερα ¿κείνη ¿κυμάτιζαν οί σημαίες
τής κατοχής μαζί μέ τής αύτονομίας. Ό κ. Βενι
ζέλος δέν είχε στήν άρχή άντίρρηση. Τδβρισκε καί
κείνος φυσικώτατο. Στό άναμεταξύ ¿ζήτησαν δδη-

γίες οί Πρόξενοι άπό τις κυβερνήσεις τους καί ή α
πάντηση εΐταν ρητή. Νά κατεβαστοΰν οί σημαίες,
γιατί άλλοιώς γινότανε παραβίαση στό καθεστώς πού
άφησαν τά διεθνή στρατεύματα, δταν έφυγαν άπό
τό νησί.
Ό λαός άμα τάκουσε αύτό ¿ταράχτηκε άπό τή
μιάν άκρη ώς τήν άλλη χωρίς κομματική διάκρι
ση. Τί τρέχει λοιπόν ; Μάς περιπαίζουν ; Γιά μιά
στιγμή έγινε σκέψη γιά άντίσταση. Ό κ. Βενιζέλος
δμως γεμάτος πάντα έμπιστοσύνη καί αισιοδοξία έξώρκιζε τούς φίλους του νά ήσυχάσουν. Τό πράμα
δέν είχε καμιά ούσιαστική σημασία, έλεγε, κ’ ¿τρέ
χαμε τό φοβερό κίντυνο νά χάσουμε τις πολύτιμες
συμπάθειες τής Εύρώπης. Γιά ένα τύπο λοιπόν θά
διακινδυνεύσομε τούς άναφαίρετους ένωτικούς τί
τλους μας απέναντι τής Ευρώπης; (*)
Βγήκαν οί φράγκοι καί έσπασαν τά κοντάρια
τών σημαιών. Ό κρητικός λαός έννοιωσε τότε τήν
τραγική του θέση καί μή μπορώντας τί άλλο νά κά
νει, ¿τίναξε μέ μιά σπασμωδική κίνηση τήν οικου
μενική κυβέρνηση. Ό κ. Βενιζέλος έπεσε1 ή αισιο
δοξία δμως καί ή τυφλή πίστη στούς Προξένους έ
μενε πάντα άπαρασάλευτη.
’Αργότερα στή συνέλευση ήρθε τό ζήτημα τού
όρκου τών Μουσουλμάνων βουλευτών. Ό κ. Βενιζέ
λος αφού έστελνε μεσίτες καί έπρόσφερε χαρτοφυ
λάκια, άςιώματα Προεδρείας στή συνέλευση ή καί
υποσχέσεις ώρισμένων ρουσφετιών σέ διάφορους πο
λιτικούς άντιπάλους του γιά νά τούς σύρει στό κόμ
μα του, κατώρθωσε έπί τέλους νά σχηματίσει μιάν
άσήμαντη πλειοψηφία καί νά κάνει δική του κυ
βέρνηση. "Ηξερε πώς θά γεννιότανε τό ζήτημα τού
δρκου, ήξερε πώς έπαιρνε άπάνου του τρομερή εύθύνη, πολιτικήν απέναντι τού τόπου, κομματικήν άπέναντι τού κόμματός του, άναλαβαίνοντας νά διοι
κήσει μέ μονομερή κυβέρνηση κι δμως ή χαρά του
γιά τήν έπιτυχία του εΐταν τέτοια, πού τού είταν άδύνατο νά τηνέ συγκρατήσει. Ά ν αύτό δέν είναι αι
σιοδοξία, τί άλλο είναι ; Καί βρίσκει τούς Προξένους
καί δίνει ύπόσχεση μέ προσωπική του εύθύνη πώς
τό ζήτημα τού δρκου θά τό διευθετήσει καί νά μέ
νουν ήσυχοι.
Σχεδόν δλοι οί χριστιανοί πληρεξούσιοι, άκόμα
κ’ οί στενώνεροι φίλοι του, έδυστροποΰσαν νά δε
χτούν τούς Μουσουλμάνους χωρίς δρκο. Έβλεπαν
πώς τό ζήτημα κατρακυλούσε σέ τρομακτική χρονιότητα καί ζητούσαν άφορμή νά τό ¿ξύνουν γιά νά
λάβει ένα τέλος. Κατώρθωσε δμως δ κ. Βενιζέλος
νά έπιβληθεΐ καί νά γίνουν δεκτοί στή Συνέλευση
οί Μουσουλμάνοι πληρεξούσιοι.
Αύτά είναι μέ λίγα λόγια τά γεγονότα πού b κ.
Γρανίτσας μάς κατηγόρησε πώς έπροσπεράσαμε στό

(*.) Δέν Ιχω καμιά Αμφιβολία δτι μιά Αληθινά ήρωϊχή άν
τίσταση τότε, έστω χι άν μάς έχόστιζϊ έχατό ή διαχόσα θύ
ματα, θά έφερνε τό ζήτημα σέ τέτοια ¿ξύτητα, πού θά έπαιρ
νε ένα τέλος πάντα πολύ χαλήτερο άπό τά σημερινά μας χά
λια. Πρέπει όμως νά τό πούμε, ό ήρωΐσμός χ’ έδώ ζυγιάζεται
μέ ζύγια πολύ προσωπικά, πολύ συμφεροντολογικά. Ν’ άναδειχτδ ήρωας μάλιστα, όχι δμως χα! ν* άποθάνω. Ένας Βε
νιζέλος μόνο, άν τδθελε μέ τήν χαρδιά του, ίσως θά μπορού
σε νά γεννήσει άληθινό ήρωΐσμό σ* έχείνη τήν περίσταση.
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προηγούμενο άρθρο μας. Σέ λίγο καιρό έφυγε δ κ.
Βενιζέλος άπδ δώ, έμεΐς δμως έμείναμε με χαλα
σμένους δλους τούς ήθικούς παράγοντες τής Πολι
τείας, χωρίς κατεύθυνση, μέ ένα άόριστο και άμφίβολο καθεστώς και χωρίς καμιάν έλπίδα αλλαγής
του. Τδ μδνο απόχτημά μας είταν ή· συναίσθηση τής
πλάνης μας νά δίνουμε πίστη στΙς αισιοδοξίες του
κ. Βενιζέλου και τδ ξέφτισμα καί τής τελευταίας
μας έλπίδας.
θά πήτε τώρα, τί άλλο μπορούσε νά κάνει δ κ.
Βενιζέλος ; Νά τά βάλει μέ τίς Δυνάμεις ; *Οχι
βέβαια (*). Νά μή τις πιστέψει δμως έτσι άπόλυτα.
Έ άν άργδτερα έδυσπίστησε, νά μή μάς περιπαίζει
έμάς. ΆντΙ νά γράφει αισιόδοξα άρθρα στδ αυθεν
τικό τότε όργανό του τδν «Κήρυκα», ώφειλε μέ υ
παινιγμούς νά μάς δείξει δτι δέν πάμε καλά, δτι τά
πράματα είναι σκούρα, δτι πρέπει νά δπλιστοΰμε μέ
τή μεγαλήτερη υπομονή καί έγκαρτέρηση καί νά
μάς προετοιμάζει έν ανάγκη καί στήν υποχώρηση
άκόμα πρδς τδ άρμοστειακδ ή κάτι άνάλογο καθε
στώς. Τίποτα δμως άπδ αύτά. Έπελαγοόρομήσαμε
μέ αδτόνε τιμονιέρη σέ άνοικτά και τώρα ούτε φα
νάρι βλέπουμε πουθενά ούτε νά ποδίσουμε μπορούμε.
’Αλλά δ κ. Γρανίτσας μάς πληροφορεί δτι τδ
κρητικδ ζήτημα έπήρε καί στροφές στήν έπιτυχία.
Χωρίς νά έπαγγελλόμαστε τδ διπλωμάτη μπορούμε
νά. τονέ βεβαιώσουμε μέ δλη τήν πεποίθησή μας
πώς τδ ζήτημά μας δέν έσημείωσε καμιά σοβαρή
εδνοϊκή τροπή, άφότου μάλιστα έλύθησαν τά δυο
άλλα ζητήματα, τδ βοσνιακδ και τδ βουλγαρικό.
Μιάν άόριστη υπόσχεση μάς είχαν δώσει δτι άν καθήσουμε ήσυχα, θά έξετάσουν «μετ’ εόμενείας» τδ
ζήτημα, έν πάση δμως περιπτώσει τδ περιστατικό
τής σημαίας έπρεπε νά άποκαλύψει τήν πλάνη δλων
έκείνων πού αίσιοδοξοϋσαν.
Άλλου λοιπόν πρέπει νά ζητηθεί δ λόγος τής
τέτοιας σταθερής πολιτικής του κ. Βενιζέλου. Είταν
ή άκλόνητη πίστη του πώς τδ κρητικδ ζήτημα, εί
ναι ζήτημα καθαρά έλληνοτουρκικό. Οί Δυνάμεις
μάς παραστέκουν μόνο κ’ έχουν τίς λαμπρότερες
διαθέσεις γιά τίς έθνικιστικές μας βλέψεις. Έχουν
δμως καί σπουδαία συμφέροντα καί μέ τήν Τουρκιά
καί γι' αδτδ δέν μπορούν νά τή δυσαρεστήσουν. Ά φου τή θέλει ή Ελλάδα, άς κοπιάσει μέ τδ καλό
νά τήν πάρει.
Αύτά έπίστευε τότε. Κι άφού οί Προστάτες δέν
έχουν λανένα ύστερόβουλο σκοπό, γιατί νά μήν δπακούουμε στίς έντολές τους, γιατί νά θέλουμε νά
τις δυσαρεστοΰμε μέ κίνδυνο νά χάσουμε τήν πολύ
τιμη εύνοια ; Μάς λένε νά κατεβεΐ ή σημαία. Νά
τήν κατεβάσουμε. Καί νάμαστε φρόνιμοι ώσότου τδ
έλεύθερο κράτος θά μπορέσει είτε διπλωματικώς εί
τε πολεμικώς νά λύσει μέ τήν δθωμανική αδτοκρατορία τδ ζήτημα.
Μόνο άμα έφυγε άπδ δώ, ίσως δταν πήγε στήν
Ιταλία, ίσως άργότερα άνακάλυψε τήν πλάνη του.
(*) Τό ξαναλέω, τό ζήτημα τής σημαίας από ενα όχι τό
σο διπλωμάτη, αλλά πολεμικό αρχηγό μπορούσε νά σπρωχθεΐ
μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά τό έννοήσοον οί Εύρωπαΐοι ότι οΐ
Κρητικοί δέν έκήροξαν τήν Ένωση γιά νά παίξουν.
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| Τί νά γίνει δμως; Τά πράματα τώρα τραβούνε τόν
τυφλό τους δρόμο κι δ κ. Βενιζέλος έξακολουΦεϊ
νά μήν 8χει κανένα σχέδιο γιά τή λύση τοϋ κρητικοΰ ζητήματος. Τό μόνο πού έμαθε είναι νά δυσπιστεΐ στήν άπόλυτη εύμένεια τών Προστατών. Δυ
στυχώς είναι πιά πολύ άργά.
(2τ* άλλο φύλλο τελιώνει)
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Σ’ ένα από τά τελευταία φύλλα του γνωστού περιοδικού
τής Φλωρεντίας «Atene e Roma*, δημοσιεύτηκε άςιόλογη
μελέτη μέ τήν παραπάνου επιγραφή, γραμμένη από τό σοφό
καθηγητή κ. Π. Παβολίνη. Περίληψη το3 άρθρου δημο
σιεύουμε σήμερα γιά τούς αναγνώστες του «Νουμα».

Κατά τά μέσα του δέκατου αιώνα ήρθε μέ με
γάλη φήμη στήν Καππαδοκία καί στή χώρα του
Έφράτη ένας πολεμιστής Βασίλειος άρχηγδς του
στρατού γιά τήν δπεράσπιση τών συνόρων. Έπωνομάστηκε Δι-γενής ή διγενής γιατ' εϊτανε γιδς μιάς
Έλληνίδας καί ένδς Σύριου.
Τήν έφοδο τών Σαρακηνών, τίς έπιδρομές τών
Απελατών αντιμετώπιζε μέ τή φοβερή του δύναμη
πού δ μΰθος τήν άνύψωσε φορτώνοντάς του καί κα
τορθώματα άλλων ήρώων. Έτσι δ μύθος άπλώνεται
σέ μιά πλούσια άνθηση άσμάτων πού έφτασαν ίσα
με μάς καί ξαπλώθηκαν «άπδ τά τελευταία δρια
τής Καππαδοκίας άς τά Εφτάνησα καί στή Μα
κεδονία, καί άπδ τή δυτική δχτη τού Εύξεινου ώς
τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο», δπως γράφει δ Πολί
της. Τδ πώς δ τύπος του Διγενή Ακρίτα είτανε τδν
1 Ιον αιώνα δημοτικός μάς τδ δείχνει δ Πτωχοπρόδρομος καί πρίν άκόμα άπ’ αυτόν δ Ψελλός πού άναφέρνει τδν Άντρόνικο γιά πάππο τού Διγενή καί
γιά πρόγονο τού βασιλιά Κωσταντίνου Δούκα.
Ά λλά τδ ποίημα πού έξυμνούσε τά κατορθώμα
τα γλήγορα λησμονήθηκε· μόνο κάποιο χερόγραφο
σώθηκε στδν καιρό τού Μεσαίωνα καί ατούς νέου;
χρόνους.
Άπδ τδ 1875 ίσαμε σήμερα πέντε φανερωθή
κανε. Καθένα τους έχει τόσο διαφορετική σύνταξη
πού άν θελήση κανείς νά μελετήση καί νά φτάση
στήν κοινή πηγή τους θά βρεθή σέ δύσκολη καί άδιέξοδη θέση. Πρώτο βγήκε τδ χερόγραφο τής Τραπεζούντας σέ γλώσσα μισοδημοτική καί μισοκαθαρεύουσα πού δημοσιεύτηκε τδ 1875 άπδ τδ Σάθα καί
τδ Legrand δίχως αρχή καί τέλος σέ 8182 στίχους
ένώ έπρεπε νά Ιχη περσότερους άπδ 4000. Έ να
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δεύτερο χερόγραφο του 17ου αιώνα πήρε και δημοσίεψε δ Λάμπρο; σέ 3094 στίχου; μέ άρκετή δια
φορά άπδ τά άλλα και μέ λιγότερη σπουδαιότατα,
ΐδ τρίτο χερόγραφο τής Άντρου, του 16ου αιώνα,
δημοσίεψε δ Μηλιαράκη; σέ 4778 στίχου; και είναι
τδ πλησιέστερο στδ χερόγραφο τής Τραπεζούντα; |έ
τή διαφορά πώ; είναι γραμμένο σέ γλώσσα τέλεια
δημοτική. 'Η καλή έκδοση του αρχαιότερου δλων
χερόγραφου του θΓοτ&ίει·Ήία του 14ου αίώνα σέ
3749 στίχους έγινε άπδ τδ Ι^ταηι]. Τδ γνωστότε
ρο είναι του Εκιΐιιπαίε του 16ου ή του Ιδου αίών-α
πού γι’ αύτδ κάποτε; μίλησε δ Κρουμπάχερ.
Και στα πέντε χερόγραφα ξετυλίγεται ή ίδια
υπόθεση μέ μικρές μόνο διαφορές. Στά παρακάτου
έχουμε ύπ’ δψη μας τήν έκδοση του Μηλιαράκη.
Ό Σύριος βασιλιάς Άρών άφοΰ έγινε χριστια
νό; μέ τδ δνομα Άντρόνικο; καί πρόγονος του Δού
κα, πέρνει γυναίκ.·: τή χριστιανή πριγκήπισσα Ά ν 
να. Άπδ τδ γάμο αύτδνε γεννήθηκαν πέντε γιοι
καί μια κόρη, ή Ειρήνη. Ειδοποιημένοι γονείς κι ά
δέρφια άπδ ένα μάντη πού προφήτεψε γιά τήν άγαπημένη του; κόρη θλιβερέ; άγάπε; καί άπαγωγές,
τηνέ κρατούνε κλεισμένη σέ άπρόσιτα παλάτια. 'Ο
Έρωτα; δμω; σέ δνειρο τηνέ πληγώνει μέ τά βέ
λη του.
Μιά μέρα πού βγήκε να ςεσκάση μέ τήν άδεια
τής μητέρας καί στήν άπουσία τού πατέρα, αρπάζε
ται άπδ τδν εμίρη τής Συρίας Μουσούρ. Τ’ άδέρφια τη; πού μάθανε τήν άρπαγή, τονέ κυνηγούνε
να πάρουν πίσω τήν Ειρήνη τους. Παύει ή κατα
δίωξη μέ τή δήλωση τού Μουσούρ πώς άπαρνιέται
τδ μωαμεθανισμδ γιά νά πάρη τήν άγαπημένη του
καί μεγαλόπρεπα γιορτάζονται οί γάμοι τους. Γιός
τους δ Βασίλειος, διάσημος υστέρα ώς Διγενής ’Α
κρίτας.
'Η μητέρα δμως τού ’Εμίρη άνήσυχη καί λυ
πημένη, φοβερίζει νά τονέ καταραστή, ά δέ γυρίση
σ’ αύτή, στήν πίστη του καί στούς ύπηκόους του.
Πόλεμος σηκώνεται στήν καρδιά τού Εμίρη· άπδ τή
μιά ή άγάπη τή; γυναίκας καί τού γιου, άπδ τήν
άλλη ή άγάπη τής μητέρας. Νικά ή πρώτη. Φεύ
γει γιά λίγο δ Μουσούρ στή Συρία καί μέ τέτοια
εύγλωττία καί ζέση μίλησε γιά τή νέα του θρησκεία,
πού καταφέρνει τή μητέρα καί τούς συγγενείς του
νά βαφτιστούνε στή νέα του πατρίδα.
Μέρα τή μέρα δ Διγενής μεγάλωνε σέ δύναμη
καί δμορφιά. Τρία χρόνια σπούδασε τά γράμματα.
Πρώτος στα δπλα, στδ κοντάρι, στδ ξίφος καί στδ ρό
παλο. Στά πρώτα κυνήγια μέ τδν πατέρα του σκό
τωνε άρκούδες, λιοντάρια, λάφια καί κέρδιζε τίς
πρώτες νίκες ένάντια στούς Απελάτες.

’Ακολουθώντας τδ παράδειγμα τού πατέρα του
άρπαξε τήν πριγκήπισσα Εόδοκία. Νικώντας τούς
διώχτε; του μαλάκωσε τδν πατέρα τη; καί κάμανε
τούς γάμουςτους. Έ νεαρή γυναίκα πάντα της τδν
άκολουθούσε σέ βλες τίς πολεμικέ; επιχείρησες. Σέ
μιά άπ’ αυτές δ ήρωα; κάνει τήν πρώτη άπιστία
μαγεμένος άπδ τά χάδια μιά; κόρης πού Ισωσε.
Ακολουθούνε τά θαυμάσια κατορθώματα : σκο
τώνει τδν τρικέφαλο δράκοντα καί τδ φοβερό λιον
τάρι* άγωνίζεται καί νικά τού; κακοποιούς πού γύ
ρευαν νά κλέψουν τή γυναίκα του καί Ιπειτα νικά
τή σύμμαχό του; άμαζόνα Μαξιμώ. Νικώντας την
βμω; στά δπλα νικήθηκε άπδ τήν δμορφιά της καί
κάνει δεύτερη άπιστία. Χτίζει στις δχτες τού Έφράτη παλάτι ξακουστδ μέ κήπο πλούσιο σέ άνθια
καί καρπού;, θρήνησε γιά πολύ δ Διγενής σάν πέθανε δ πατέρας του καί πάνδημη έκφορά Ικαμε στδ
νεκρό. Τδ ίδιο στή μητέρα του.
Ή θλίψη του χάνοντας τούς άγαπημένους του
καί ή έλλειψη διάδοχου ταράξανε τήν εύτυχία τής
λαμπρή; βασιλεία; του, δσο πού δ θάνατος έρχεται
καί νικά τδν άνίκητον ήρωα. Τήν ίδια στιγμή ή πι
στή του Εύδοκία ξεψυχά άπδ τή λύπη της διμά
στδν άγαπημένο της.
(Στάλλ,ο φύλλο τελιώνκι)

II. ΠΑΒΟΛΙΝΗΣ

Ο,ΤΙ /ΛΑΣ Ε Λ Ε ΙΠ Ε
Μαζεύτηκαν κάμποσοι πατεράδες
Κ’ έφτιάσαν ενα σύλλογο κι αυτοί·
Τον είπαν «Άμυνα κοινωνική».
Σκοπός: οί κόρες νά γι,νοΰν μαμάδες,
Καί οί μαμάδες πάλι πεθεράδες,
Καί ό'λες κάθε χρόνο καί παιδί. 11
Έτσι μονάχα θά σωθεί ή φυλή, —
Καί θά μπαλώνουνται καί οί παπάδες.
’Αλήθεια από τό Σύλλογο αυτό
Γλυκοχαράζει πάλιν ή ελπίδα
Νά δοΰμε δοξασμένη τήν πατρίδα: —
Ή «Άμυνα» θά κόβει από δώ,
Τά «Πάτρια» θά ράβουν πάρα κάτω,
Καί τό ραφτάδικο τής Δόξας νά το! —
Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ
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"ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ,,
("Ενα κριτικό γράμμα τοϋ κ. ΡΗΓΑ ΓΚΟΑΦΗ
ηρός τόν ΨΥΧΑΡΗ)
’Αθήνα 1 τον ’Λλιον.'οη 1012.

Σεβαοζέ μου κ. Ψνχάρη
λ

Τά δεκαπέντε σας δηγήματα πού τά σαλεύει,
μέ τής ζωής τό σάλεμα, τό μυρωμένο άπό τά λου
λούδια τής ελληνικής μας γής άγεράκι κάτου άπό
τόν «Ίσκιο του Πλατάνου», τά πρωτοχάρηκα στό
«Νουμά» καί δέν είχα τήν πομονή νά προσμένω
τό εύγενικό σας δώρο — τό καλοτύπωτο καί τό καλόχαρτο βιβλίο πού μου κάματε τόση τιμή στέλνοντάς μου το—γιά νά τά ξαναδιαβάσω, έπειδή καί
μόλις είχανε φτάσει στήν ’Αθήνα τά πρώτα άντίτυπα δέν άφησα τήν εύκαιρία νά μή τά διπλοχαρώ.
Κι άλλη φορά σάς τδγραψα πόσυ άνεπιφύλαχτος είναι ό θαμασμός μου γιά τό έργο σας καί
ίσως είναι άπό τις πιό κρυφές συγκίνησες της ζωής
μου ή περιέργεια πού δοκιμάζω σάν τυχαίνει νά
βρίσκουμε κάμποσες φορές άνάμεσα σέ κύκλους άπό
άθρώπους άκουσμένους γιά τήν πένα τους στήν
κοινωνία μας, πού μιλούνε μέ συγκατάβαση, μέ άνεχτικότητα καί μέ στενοχώρια άμα ό λόγος γιά τό
πρόσωπό σας. Βλέπει κανείς άμέσως πώς όέ νοιώ
σανε τίποτα γενικό καί συνολικό τουλάχιστο άπό το
έργο σας, καί τό πιό άπελπιστικό πού τούς εΐναι α
δύνατο νά καταλάβουν δσο κι άν προσπαθήσουνε,
γιατί 6 τρόπος πού τό μυαλό τους γυρίζει άλλιώτικος είναι κι άλλόκοτος, πού σέ κάνει νά περηφα
νεύεσαι έσένα τόν ταπεινό πού τά βλέπεις άπλά καί
ξέσκεπα τά πράματα σά νά τά περεχύνη τό πλού
σιο φώς μεσημεριάτικου ήλιου, ήλιου πού τονέ δέ
χεσαι δχι μονάχα μέ τώ ματιών τήν δράση μά μέ
κάθε είδος πνεματικώτερη αϊστηση μέσα στή γαλη
νεμένη άπό τής πεποίθησης τή δύναμη ψυχή σου.
Μέ τά δηγήματά σας ύστερα άπό τόν καιρό
τής αξέχαστης «Ζούλιας», μάς δώσατε νά καταλά
βουμε πώς ή άφέλεια τής άφήγησης? ή βαθιόψιλη
άνάλυση τού μέσα κόσμου, ή έντύπωση τής ιδέας,
ή λαμπράδα της έκφρασης, κάθε στοιχείο τής άψηλής τέχνης τού Λόγου, βρίσκουνται άποκλειστικά
στήν κανονισμένη μας δημοτική·, δχι μόνο άξια γιά
τά μακριά ρομάντζα δπως τό δείξατε τόσες φορές,
μά άξιώτερη γιά τά μικρά κομάτια, πού οί δικοί
μας τόσοι καί τόσοι δηγηματογράφοι πάντα τό άρνηθήκανε, γιά νά πλερώσουνε τόν άπαραίτητο φόρο
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μέ κάθε μέτρο καί κάθε δόση στήν ψευτιά τής
καθαρεύουσας μέ τή δικιολογία τής καταδίκη; τού
γλωσσικού φανατισμού.
Στήν Ελλάδα μας, στή χώρα τήν πλημμυρι
σμένη άπό τήν πρασινάδα τής χλόης κι άπό τό
χρυσάφι του ήλιου, κάτου άπό το γλαυκό μας ου
ρανό, στή χώρα τής υμνημένης λευτεριάς, στή γίς
πού ή άνοιχτή θάλασσα κι δ απέραντος βρίζοντας
τήν τριγυρίζει, τό πνέμα σήμερα στέκεται άλυσσοδεμένο κι άφιονισμένο καί μιλά γιά φανατισμούς
εκεί πού έπρεπε νά προσκυνήση τό έργο τής γνώσης
καί τής Ιπιστήμης, έργο πού κλείνει τήν τάςη καί
τό ρυθμό, πού δίνει τή βάση, πο,ύ δείχνει τό δρόμο
τόν άνοιχτό, πού πάει μέ τής σοφίας τήν άπλοχωριά καί τής μάθησης τήν άπεραντοσύνη.
Είναι φριχτό νά τό συλλογιστή κανείς πώς ί
μόνος άθρωπος πού βγήκε στήν 'Ελλάδα, μέσα σέ
τόση άερολογία καί τιποτοσύνη, γιά νά δουλέψη
θετικά, μέ βάση, ξέροντας ποΰθε-άρχίζει, πού πατά,
που τραβά, πού θά τελιώση—άν μπορεί βέβαια νά
είπωθή γιά τέλος ή άναγνώριση τής ’Ιδέας— ό ά
θρωπος πού φύσηξε ζωή σ’ ένα πνέμα νεκρό, πού
δημιούργησε άπότό τίποτα μιάν άρχή φιλολογίας,
πού δλος πνέει άπό ποίηση, άπό λευτεριά, άπό ςαστεροσύνη, άπό άκαταπόνητη λαχτάρα νά δώση
δ,τι μπορεί, μέ δ,τι έχει καί δέν έχει, σ’ ένα έθνος
έτοιμοθάνατο άπό τήν άρρώστεια μιάς βαθιόψυχης
σκλαβιάς, δ άθρωπος αύτός άναθεματίζεται κάθε
στιγμή όχι μονάχα άπό τόν όχλο τών άμόρφωτων
γραμματισμένων, μά κι άπό κείνους τούς διαλεχτούς
πού ξεχωρίζει κι άναγνωρίζει γιά ήγέτες τού σή
μερα ή σύχρονη κοινώνία σέ γράμματα σ’ έπιστήμη
καί σέ πολιτική. Κι αύτό ίσια ίσια μπορεί νά δείχνη
πώς στόν καιρό μας μέσα στήν Ελλάδα πεθαμένα
είναι τά γράμματα, ή έπιστήμη ξερή, μηδενικό ή
πολιτική.
*

"Ομως έξω άπ’ αύτά, ή τέχνη σας γενικά όπως
μάς δείχτηκε ίσια μέ τώρα, στέκεται πολύτροπη καί
πολυσάλευτη. Τούτα τά χαραχτηριστικά διακρί
νουμε καί στά δηγήματά σας. ’Ενώ σέ δλα μαν
τεύεις τό ύφος τό χαόευτικό, τό άπλό, τό συμαζωμένο έδώ, τό άπλωμένο έκεϊ, τό ίδιόφαντο καί ίόιόγουστο δφος πού άφίνει τό κοντίλι σας, σάν τήν
ευωδιά πού σκορπά τό ρόδο, δμως σέ κάθε κομάτι
θά ξεχωρίσης κάτι δικό του, κάτι καινούργιο, ιδιαί
τερο κάτι, κάτι πρωτότυπο πού κάνει τό ένα τόσο
άπό τάλλα νά διαφέρη. Ά ς παραβάλλουμε τά
«Σκουλαρίκια» μέ τό «Εθνικό συμπόσιο». Ή λε
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ριστή χωρίς κανένα φανέρωμα κλείνει μέσα της
τόση κίνηση — μάς τήν παρουσιάζετε στά δηγήματά σας τόσο δυνατά ίστορισμένη, ξεδιαλυμένη,
λαμπικαρισμένη νά πούμε, πού στέκεται μονάχη
της σά δημιούργημα ξεχωριστό κόσμου καινούργιου,
άγνωστου ίσια με τήν ώρα τό περσότερο στά έλληνικά τά γράμματα. Έτσι μέ τήν τέτοια πρωτοτυπία
Τό « ’Εθνικό συμπόσιο» και δ «Έλληνοελδετι- σας πού έχει τόση εύγενικότητα καί λεπτότητα στό
κός πόλεμος» είναι άθάνατα αριστουργήματα καί βάθος της, μάς μαθαίνετε μέ τήν πράξη πώς ή
δέν πιστεύω ίσια μέ τήν εποχή μας νά χαραχτηρί- τέχνη στέκεται σωστό στοιχείο πολιτισμού σέ μιά χώρα
στηκε, έρευνήθηκε, αναλύθηκε, σατιρίστηκε δπως πού ποτές δέν ένοιωσε τήν ανάγκη νά προσέξη
τής πρέπει ή ψυχή του Ρωμιού γενικά, άληθινά, στόν έσωτερικό άθρωπο, νά τού μελετήση τούς
ουσιαστικά, ωμά, ζουγραφικά, βαθιοστόχαστα κα ψυχολογικούς νόμους καί γενικά νά ρυθμίαη τόν
θώς στίς δυό σας αύτές ιστορίες, πού θά μείνουνε κάθε είδους φιλοσοφικό δρόμο πού ή διάθεσή του
γιά τόν κατοπινό καιρό κάτι μοναδικό καί έξαίσιο άκολουθεΐ. Τέτοια προσοχή καί τέτοια μελέτη γιά
δείγμα βαθιάς είρωνίας γιά ένα λαό πού τόση γνώση νά φανερωθή μέ τή φιλολογία μιάς κοινωνίας ση
καί τόση φροντίδα τού άφιερώσατε άπό τή ζωή σας. μαίνει πώς κάποιος πνεματικώτερος πολιτισμός φύ
Τής είρωνίας τό βάθος τό βλέπουμε καί σ’ άλ ση ξε στή ζωή, κι αν σέ μάς κάτι παρόμοιο δέ
λες σελίδες νά μάς άγγίζη έτσι άγαθά, άπαλά κι συντρέχει άκόμα, δμως τό παράδειγμά σας τί άλλο
δνειρεμένα πού μάς έρχεται σά χαδιάρικο χτύπημα είναι παρά μιά γενναία τάση, ένα δυνατό κέντρωμα
άπό χέρι άγαπημένο πού μέ τά χώρατά του μάς πού χαρίζετε στό "Εθνος;
τιμωρεί γιά τίς κακές μας τις συνήθειες. Στήν
«Πρώτη έπίκριση», στούς «Δυό φίλους», στά «ΠαιX
δία παίζει» τέτοιες σελίδες δέν άπολείπουν. "Ομως
δ «Προορισμός» τί δράμα σπαραχτικό! πού γιά
Φωνάζουνε πολλοί πώς ή έλληνική φιλολογία
νά τό νοιώση κανείς σ’ δλη τήν έντασή του πρέπει δέν μπορεί νά δώση καλό δήγημα έξω άπό τά ηθο
νά βρίσκεται σέ κάποιο άνώτερο σημείο άθρωπι- γραφικά σύνορα. "Ομως μέ τό έργο σας γκρεμί
σμού, πού ο£ Ρωμιοί μας δέν τό συνηθίζουν, μάλι σατε καί τήν πρόληψη αύτή καί χαράξατε τό δρόμο
στα σάν πέφτει δ λόγος γιά ζητήματα ίδεολογικά. πού μπορούνε ν’ άκολουθήσουν όσοι καταλαβαίνουν
'Η δίψα γιά μιά δόξα άνώτερη, γιά μάθηση καί πώς ή Ελλάδα μας άποτελε! κομάτι τού άλλου
γιά έργασία πνεματικώτερη, γιά έναν προορισμό κόσμου καί είναι δυνατό νά ποοσφέρη μέ τή φιλο
καρδιόψυχα φλογισμένο, είναι κάποιας άλλης σφαί λογία της, αν άκολουθήση τήν άληθινή στράτα,
ρας πράματα γιά τήν έποχή μας.
κάτι καινούργιο στή σύχρονη φιλολογική κίνηση
Μέσα στήν τριμυθία «Τό δαχτυλίδι τού Γύγη» τών πολιτισμένων λαών. Μά πρώτα άπ’ δλα δπως
μάς παρουσιάσατε μιά κίνηση καί μιά δράση δη- τό τονίζετε μέ τό παράδειγμά σας, πρέπει νά ρυθ
γηματική δεμένη τόσο μέ τή φιλοσοφική ιδέα τού μίση τό δργανο τής τέτοιας της φιλολογίας, τή
έργου, πού είναι νά θαμάζη κανείς πώς τόσο παρά γλώσσα τή ζωντανή τού λαού της, νά τή ρυθμίση
ξενα γεγονότα τά συνταιριάζετε μέ τή φυσικότητα, μέ δλα τά στοιχεία πού χαραχτηρίζουν κάθε άλλη
τή ζωντανάδα, τή γοργότητα, πού μάς κάνει νά γλώσσα, νά τής δώση τήν κανονική καί τή γραμ
ξεχνούμε τήν παραμυθένια βάση τής ίστορίας καί ματική της μορφή, γιατί δίχως αυτό μάταιος κάθε
νά νομίζουμε πώς τριγυρνοΰμε μέ άθρώπους άλη- κόπος, χαμένη κάθε προσπάθεια, σβησμένο κάθε
όνειρο λαμπερόχρωμο.
θινούς ανάμεσα στά μέρη πού μάς πηγαίνετε.
Τό χάρισμα τής ψυχολογικής άνάλυσης μάς τό
Βέβαιο είναι πώς άργά ή γλήγορα ή άνάγκη
δείξατε σ’ δλα σας τα έργα, κ’ είναι μπορούμε νά τής τέτοιας ρύθμισης έπίσημα θά παρουσιαστή.
πούμε, στά χρόνια μας άπό τά σπουδαιότερα στοι Τότε μέσα στόν «"Ισκιο τού πλατάνου» θ’ άναζηχεία τού καλλιτέχνη, γιατί δσο προχωρεί δ κόσμος τήσουν τάναγνωστικά βιβλία γιά παιδιά καί γιά
γίνεται δ άθρωπος έσωτερικώτερος καί φανερώνε σκολειά καί θά βρούνε πρώτης γραμμής σελίδες,
ται πιό συγκεντρωμένος στόν έαυτό του αγνάντια πού όχι μονάχα νά βοηθούνε τή μάθηση τής κανο
στά μάτια τών άλλων. Τήν έσώψυχη αύτή ζωή νικής γλώσσας, μά νά είναι κατάλληλες κι άπό τή
πού είναι ή αφορμή καί ή αιτία κάθε δράσης έξω- μεριά τήν παιδαγωγική. Τό ποιητικό διαμάντι τού
τερικής —μάλιστα πολλές φορές καί ίδια της ξεχω «Καντηλανάφτη τούρανού» χίλιες φορές θά τυπωθή

πτότατη ψυχολογία πού χαραχτηρίζει καί τά δυό,
πόσο διαφέρει στό φόντο ! Στο πρώτο ή εσωτερική
έρευνα ενός χαραχτήρα πού στέκεται σά μαγεία καί
σά μάντεμα, στο δεύτερο ή βαθιά σάτιρα πού βγαί
νει άπδ τήν ανάλυση τόσω χαραχτήρων πού κλεί
νουν έναν άλάκαιρο λαό στά έσωτερικά του γνωρί
σματα.

Ο ΝΟΓΜΑΣ
καί θά ξανατυπωθή στά τέτοια βιβλία καί μύριες
θά χαραχτή στή μνήμη καί στήν ψυχή των παιοιώνε.
Ι^ι άν τώρα ή εργασία σας, ή ποίησή σας, ό
κόπος και ό πόνος, ή λευτεριά σας καί ή λαχτάρα
σας, όχι μόνο την προσοχή δέ μάς τραβούνε, μά
στό σημείο μας φέρνουνε νά καθόμαστε μέ λαφρή
τή συνείδηση νά έπικρίνουμε — ά δέ βαριούμαστε
τις περσότερες φορές καί για όαΰτο ακόμα — έχετε
κατά τήν ταπεινή μου γνώμη όλο το δίκιο σας νά
μάς ξαναβροντήςετε τά λόγια τής Φωνής στο «Δαχτυλίδι τού Γ ύγη»: (σελ. 277).
— ’Ανόητοι, πού θέλετε νά δεσμώσετε τήν
’Ιδέα! Τά ζώα ! Πίσω ! ΙΙίσω!
Μέ σεβασμό καί αγάπη.
ΡΗΓΑΣ IΚΟΛΦΗΣ

*-2^

06ΑΤΡ1ΚΑ

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΓΝΤΑΓΜΑΤΟ-. «Γά Γεράκια»
δράμα σέ 4 πράξες του κ. Θ. Λ. Θωμά.
Έ ξερή μίμηση τή; φόρμα; τών παλαιών δρα
μάτων πού Ιχει τήν περσότερη πέραση στού; λογής
δραματικούς άγώνες, μάς Ιδωσε παράδειγμα τελευ
ταία τά «Γεράκια», έργο βραβεμένο άπό τον περί
φημο «Ελληνικό Φιλολογικό σύλλογο» τής ΙΙόλης.
Ό κ. θωμάς θρεμένος από τά δραματουργή-,
ματα τής σειράς τώ «Δυο ’Ορφανών» καί τήί
«Λαυρεντίας» θέλησε νά ξαναφέρη στήν έποχή μας
τή σκηνική συγκίνηση μέ τά δυο γνωστά στοιχεία,
τδ άπαραίτητο ζήτημα τιμής απ’ τή μιά μεριά, τούς
φόνους, τά δηλητήρια καί τούς αύτοχεριασμούς άπ’
τήν άλλη. Ό τίτλος του έργου συμβολίζει τούς κα
κούς άθρώπους τής κοινωνίας πού μέ τόν πλούτο
τους πλανεύουν τάθώα κορίτσια καί τούς αρπάζουν
σάν όρνια, τήν τιμή. Φυσικά τό δράμα ξετυλίγεται
σέ ρωμαντική καθαρεύουσα, μέ διάλογο τρομαχτικό
στήν υπερβολή του καί μέ όλες. τί; ταιοιαζούμενες
ποιητικότητες καί λυρισμολογίες, χιλιοπατημένες
ίσα μέ τήν ώρα από κάθε άγαθδ άθρωπο πού
νομίζει πώς έχει μέσα του το αψηλό δαιμόνιο τής
Τέχνης, σταματημένης κατά τήν άντίληψή του στά
μισά του περασμένου αιώνα, στούς καλούς έκείνους
καιρούς πού δέν είχανε φανερωθή ακόμα οί έκφυλισμένοι «άνατροπείς τών κοινωνικών καί θρησκευ
τικών δοξασιών τοΟ δγιοΰς λαοΟ, Ίψένιός τις, Μα-
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τερλίγκιός τις, Χαουπταμάνιός τις καί οί εύάριθροι
τούτων μαθηταί».
*

ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΚΑΪ ΚΟΤΟΠΟΤΛΗ. .Γ ά
Αά&η τής ΌοΙας» φάροιι σέ ο πράξες του κ.
Τοτοΰ Νταμίρη.
Έ φάρσα τού κ. Νταμίρη δέν έχει στερεό μύθο
γιά νά πλεχτή γύρω του. Δίχως κεντρικό άξονα
στριφογυρίζει στό φρέσκο αέρα καί τά μέτρια κα
λαμπούρια πού μάς προσφέρει δέν είναι ίκανά νά
δικιολογήσουνε τήν άστειολογική φλέβα τού νέου
συγραφέα. Δέ μάς παρουσιάζει τουλάχιστο ένα
κωμικό τύπο, ένα ζουγραφισμένο χαραχτήρα από
τόσους καί τόσους πού ή σύχρονη ζωή έχει νά μά;
δώση.
Μιάν άςιόλογη κίνηση χαραχτηρίζει καίτί; τρεις
του πράξες, μά κίνηση δίχως σκοπό κι αποτέλεσμα,
δίχως οικονομία σκηνική, μέ πολλές άπιθανότητες
γιά τό περπάτημα τής αδύνατης υπόθεσης. Τά περσότερα πρόσωπα διακρίνει μιάν ¿λυγιστή κουταμάρα
καί ίσως αύτό νά είναι τό πιό κωμικό τους, μπο
ρούμε νά πούμε, στοιχείο. Μά ή φάρσα τότε μόνο
είναι δυνατό νά κεντρίση τήν ευθυμία, όταν ξετυ
λίγεται ανάμεσα σέ άθρώπους φίνους στήν έξυπνάόα πού ό,τι παθαίνουν τό παθαίνουν άπό σύμτοχση δικιολογημένη κι’ ανεξάρτητη άπό τά πνεματικά τους υστερήματα.
Τά υστερήματα τούτα μπορεί νά βολεφτοΰνε
άπό τό συγραφέα μόνο καί μόνο γιά τελειότερο ζουγράφισμα τού κάθε τύπου κι όχι γιά κύρια τού έρ
γου αιτία κι άφορμή. Τό νάνεβάζεις έναν ήλίθιο
καθαρευουσιάνο πάνου στή σκηνή πού νά όρκίζετα1
δλοένα στήν Όσια Κασσιανή δίχως λόγο, θαρρούμε
πώς δέν είναι κι αύτό τίποτ’ άλλο παρά ένα άπό τά
πολλά τής όσιας Τέχνης λάθη.
Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ

-----
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Πέτρου Βλαατοϋ : «Φυοική* μεταφρασμένη
dab τά dyykutd. (AiHjva 1912. Χαρίζεται). Είναι
ή Φυσική πού πρωτοφάνηκε γραμμένη σέ γλώσσα
δημοτική. Τά παρόμοια βιβλία ξεκινούν άπό τόν άκόλουθο συλλογισμό: «Δέν πρέπει νά περιμένουμε
γιά νά μάς κανονίσουνε τήν ένέργειά μας τά πρά
ματα κι ό καιρός, αλλά έμείς, μέ τή δική μας ψυ-
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χόρμητη προσπάθεια, πρέπει νά φέρουμε σιμώτερα
τούς μελλόμένους καιρούς και νά τροποποιήσουμε
τα πράματα». Άλλωστε κι άν δ καθεαυτύ σκοπός
κ’ ή πραχτική έπιρροή ένύς παρόμοιου βιβλίου δέ
φανερωθή άκόμα για τις μεγάλες ¿μάδες, το έργο
τούτο μπορεί νά ζήση τήν παράμερη ζωή του βι
βλίου και νά δικαιολογήση τήν ύπαρξη του σάν
κάποια άπομονωμένη γλωσσική δοκιμή καί φιλο
λογικό πείραμα. Καθώς ύπάρχουν πρόδρομοι άνάμεσα στούς άνθρώπους, έτσι καί μέσα στ’ άψυχα
μπορούμε νά πούμε πώς στέκουνε «τά βιβλία ο[
πρόδρομοι». Προϊδεάζουν καί αύτά καί προαναγγέλνουν τό κάτι πού θάρθη πίσωθε τους.
Στή Φυσική τούτη, φερμένη στή γλώσσα μας
από τόν κ. Πέτρο Βλαστό, δε μπορούμε παρά νά
καμαρώσουμε τήν άνεση τής φράσης, τό καλοζυ
γιασμένο τού ύφους καί τή σαφήνεια τού λεχτικού
της. Τίποτα λιγώτερο άπ’ δ,τι θ’ άπαιτοΰσε ένα τέ
τοιο έπιχείρημα. Ό ποιητής Έρμονας δέν έκρινε
άνωφέλευτο, ούτε δέ νόμισε τόν έαυτό του ¿κατάλ
ληλο, νά καταπιαστή μέ μιά τέτοια θετική, περιωρισμένη κ9 έπίπονη δουλιά.
θά μπορούσα έδώ νά φανώ έπιφυλαχτικός γιά
μερικούς νιογέννητους δρους πού άγαπά νά μετα
χειρίζεται ό κ. Βλαστός* δέν τό κάνω, — δχι μόνο
γιατί δέ θά ταίριαζε μέ τό λιγόλογο τής σημειωσούλας μου αύτής, — άλλά γιά ν’ άποφύγω τή
χοντρή κοινοτοπία τής φτηνής έπίκρισης* πρέπει
νάχουμε άκατάπαυστα στό νοΰ μας δτι σέ μιά γλώσ
σα πού ρυθμίζεται όλοένα καί τό περπάτημά της
γίνεται πάντα κι’ δργανικώτερο, οί δοκιμές κ’ οί
απόπειρες θάναι διάφορες καί ποικιλόμορφες. Α ρ
γότερα, σά θά πολλαπλασιαστοΰνε τά έπιστημονικά
βιβλία τά γραμμένα στή δημοτική, θ* άποχτήσουμε
τούς τελειωτικούς «γλωσσικούς δρους καί τύπους.
Στή «Φυσική» του δ κ. Π. Βλαστός άκολουθεΐ δικό
του τονισμό. Καταργεί τά πνέματα καί μεταχειρί
ζεται γιά τόν 'τονισμό τήν οξεία μονάχα. Κρίμα πού
ή τέτοια λογική άντιμετωπίζει μιάν άλλη καθιε
ρωμένη λογική, ζημιώνοντας έτσι τή διάδοση τού
καλού τούτου βιβλίου.
-X Χρίστου Βαρλέντη: «Μπουκετάχι*. (Ά&ήνα
1912. Μιά δραχμή). Τό Μπουκετάκι», λιγόστιχη
ποιητική συλλογή τού κ. Βαρλέντη, κλείνει ίσαμε
καμμιά δεκαριά ποιήματα. Μιά τέτοια συντομότατη
συλλογή θάπρεπε νά μάς δίνη ή κάποιο δυσκολόβρετο ποιητικό άπόσταγμα ή κάποια δυνατή πνοή
ή κάποια προσωπικώτερη τεχνοτροπία ή κάτι άλλο,
πού δέ μπορέσαμε νά βρούμε στήν περίσταση αύτή.

Είναι άλήθεια πώς δ κ. Βαρλέντης πετυχαίνει κά
ποιο δέσιμο στό δεκαπεντασύλλαβό του. Ώς τόσο
μ’ δλο τό χαραχτήρα τού δημοτικού τραγουδιού πού
γυρεύει νά χύση καί μ* δλη του τήν προσπάθεια
γιά κάποιο άντιφέγγισμα μιας Σολωμικής μαεστρίας,
δ στίχος τού κ. Βαρλέντη δέν παρουσιάζει τήν άπαιτούμενη έκλεχτή τροφή. Μέσα στά τραγούδια
του θά μπορούσαμε νά ξεχωρίσουμε καί νά φέρου
με γιά παράδειγμα στά λίγα μας τούτα λόγια τό
«Άνθος ή Πουλί» καί τή «Νύχτα τής Ψυχής».

Χρίστον Βαρλέντη : «Ξύπνα Ρωμιέ*. (Ά ϋή·
να 1912, Μιά δραχμή). Μέ τόν τέτοιο έγερτήριο
τίτλο δ κ. Βαρλέντης ανταμώνει σέ λιγοσέλιδο βι
βλιαράκι άρθρα του έπίκαιρα πού πρωτοφάνηκαν
άλλοτε άλλού. Είναι μιά σειρά άπό σύντομα θερμά
μανιφέστα, άπό έπεισοδιακά άρθράκια, αφιερωμένα
στίς πονηρές μέρες τού περσινού γλωσσικού κοινο
βουλευτικού άγώνα. Μολαταύτα, έπειδή δέ βγαίνουν
άπό τό κάδρ; τού έπίκαιρου, κι ούτε κρατούν άπό τό
σκάλισμα τού λόγου ή άπό τόν κάπως διανοητικώτερο τόνο τού «essay», δύσκολα δικαιολογούνε τή
ζωή τού βιβλίου. Μέσα στό βιβλιαράκι τούτο τού κ.
Βαρλέντη ξεχωρίζουμε τήν πρόθεση άνώτερη άπό τό
άποτέλεσμα. θέλω νά πώ πώς μέσα στό λόγο τού
κ. Βαρλέντη, πού δέν προορίζεται γιά καμμιά δική
του ξεχωριστή ζωή, διακρίνουμε (κ* ίσως αύτό νά
μάς κάνη τό βιβλιαράκι του συμπαθητικό), τήν κα
λή θέληση, τήν πίστη καί τόν ένθουσιασμό τού
γλωσσοϊδεάτη άγωνιστή. Κι δ άγώνας μας σήμερα
έχει άνάγκη άπό καλή θέληση, άπό πάλη κι άπό
ένθουσιασμό.
ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

10 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΝΔΣ”
Σένα χωράφι μάγριοχόρταρα καί γράνες μιά
Γρηά σκυμένη μαζόνει χόρτα. Τό χιόνι πέφτει άπαλά άπαλά. Άπό τό μονοπάτι προβάλει δ Γιανάκης τρέχοντας λαχανιασμένα καί σταματάει μόλις
βλέπει τή γρηά.
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
"Ωρα καλή σου σταβρομάνα.
Η ΓΡΗΑ (γυρίζοντας άξαφνα)
Μπά ποιος είναι ;
(βλέποντας τό Γιανάκη)
(*) Κοίταξε άρ«, 4 80 ,181 188 καί 181.
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Ο ΝΟΓΜΑΣ
Καλό ατό παλικάρι και πού βρεθείς δώθε ;
Κάτσε μην πηλαλάς έτσι και λαχανιάζεις.
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
Θέλω νά σέ ρωτήσω σταβρομάνα....
ΗΓΡΗΑ
Όρίστε.
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
Μά πρ'ι σοΰ πώ τί θέλω πες μου γρηά σύ ποια είσαι;
γιατί τέτιαν ημέρα νά μαζόνεις χόρτα ;
Η ΓΡΗΑ
"Α καλό αγόρι μά μη σέ ξιπάζει ετούτο
εγώ κι α φάου χορτάρια τοΰ Χριστογενώνε
3ς ειν’ καλά οΐ Μπαρδέοι πού γάλους ετοιμάζουν.
(κάνοντας μικρή χερσνομία)
Πασκίζω εγώ γιά κείνους βλέπεις παλικάρι.
Τοΰ λόγου σου ποιός είσαι ;
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ (μέ κάπιο έγωισμό)
Γώ ; Γώ είμ’ ό Γιανάκης.
Η ΓΡΗΑ (σά νά σκέφτεται)
Γιανάκης είπες; Ποιός τής Ζαχαρουλας ;
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
Ναίσκε.
Η ΓΡΗΑ
Μπά καλός ήρθες. Τί καλό γυρέβεις δώθε;
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
Κυρούλα τη Νεράηδα τοΰ βουνού γυρέβω
τ’ ήρθε στο σπίτι κι άρπαξε τό δαχτυλίδι
τής μάνας μου· τό εφτάπετρο τό δαχτυλίδι.
ΗΓΡΗΑ
Την ’Ανεράηδα τοΰ βουνού ; δέ θάν την έβρεις !
(ό Γιανάκης στενοχωριέται)
Μην κάνεις ετσι παλικάρι...(σκέφτεται) Στάσου’ξέρω.
Έφτού πού θά τραβήξεις είναι ένα παλάτι
πού κάθεται ή μικρότερη άδερφή μου. Άπάνου
σέ χρυσοκρέβατο είναι ξαπλομένη εκείνη
και παίζει τό χρυσόμηλο στά δυό της χέρια.
’Εσύ σά φτάσεις κεΐ νά μή δειλιάσεις διόλου
μόνε νάν τής αρπάξεις τό χρυσό μηλό της
και κείνη τότες θά σοΰ πει πού θάν τήν έβρεις.
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
Σπολάτη σταβρομάνα.

Μιά κάμερα άρχοντικιά. Γύρο τριγύρο φαίνουνται εργαλεία κάθε τέχνης. ΣΙνα κρεβάτι με χρυσές
κουρτίνες καί χρυσά σεντόνια καθισμένη ή Κερά με
κατάξανθα ξέπλεχα τά μαλιά της κρατάει στό χέρι
της τό χρυσόμηλο. Γύρο τοΰ κρεβατιού ορθές Λούλες ώμορφες κι ασπροντυμένες σάν τά φιγουρίνια
τήν τραγουδάνε. Πίσω άπό τήν πόρτα φαίνεται 6
Γιανάκης καιροφυλαχτώντας.
ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ (τραγουδώντας)
Άφέντισα πρωτότιμη καί πρωτοπμημενη
αρχής ο θιός σέ τίμησε κ’ υστέρα ό κόσμος όλος
άπάνου στό χρυσόστρωτο κρεβάτι ξαπλομένη
παίξε μας τό χρυσόμηλο στά φιλντισένια χέρια.
('Η Κερά κάνει νά παίξει τό χρυσόμηλο πού
χτυπάνε τό παράθυρο).
II ΚΕΡΑ
Κοίταξε Μάρω ποιός χτυπάει σέ τέτιαν ώρα ;
(Μιά άπό τίς δούλες ερχεται στό παράθυρο
τάνοίγει καί μιλεϊ μέναν άπόξο)).
Η ΜΑΡΩ (άπό το παράθυρο)
Κερά μοΰ λέειγενήθηκε στην πόλη αγόρι.
Η ΚΕΡΑ
Καί τίνος πες του.
Η ΜΑΡΩ
Τοΰ Άρχοντα τοΰ δοξασμένου.
Η ΚΕΡΑ(κυλιώντας τό χρυσόμηλο στάχρυσοσέντονα)
Μές στά χρυσά νάναστηθεΐ χρυσά νά πιάνει.
Η ΜΑΡΩ (δυνατά στό παράθυρο)
Μές τά χρυσά νάναστηθεΐ! χρυσά νά πιάνει !
(τό κλε! καί ξανάρχεται στή θέση της).
ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ (μαζί)
Άφέντρα πού όντας θέλησες γιά νά λουστείς νάλάξεις
ή πάπια σοΰφερε νερό κ’ ή φάσα τό σαπούνι
άπάνου σδλομέταξα σεντόνια ξαπλομένη
παίξε μας τό χρυσόμηλο στά κάτασπρά σου χέρια.
■ ('Η Κερά κάνει νά παίξει τό χρυσόμηλο*
ξαναχτυπάνε στό παράθυρο).
(’Ακολουθεί)

ΓΙΑΝΗ3 ΚΑΜΠΥ2ΗΣ

Η ΓΡΗΑ
Τίποτις παιδί μου.
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ
Γιά σου.
Η ΓΡΗΑ
Ά ει στό καλό* καλήν επιτυχία.
(δ Γιανάκης τραβάει τό μονοπάτι κ’ ή Γρηά
ζακολουθεΐ νά μαζόνει )(όρτ&).

2Ε’ όσους φίλους μάς γράφουνε νάν
τούς στέλνουμε τό « Νουμά » 9αναγκαζό
μαστε νά παρατηρήσουμε πώς μάς είναι
αδύνατο νάν τονέ στέλνουμε χωρίς προπλερωμή. *Ας προς αυτό ή απόφασή μας
είναι τελιωτική.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΑΑΑΗ
■+
. * * 2 , τάλωνάρι τά 1912
Κύριε Πάλλη

"Ελαβα τά βιβλία και πολύ σάς φχαριστώ γιά
τή μεγάλη σας προθυμία μέ μεγάλη μου δμως λύ
πη είδα νά λείπη άπδ μέσα τδ καλλίτερο τδ «γλώσ
σα καί ζωή» καί σάς παρακαλώ πολύ άν μπορεϊται
νά μου το στοίλετε μαζύ μέ κάνα άλλο βιβλίο, σάς
ζητάω δε μεγάλο συμπάθειο γιατί ίσως νά κάνωκατάχρησι καί τσή μεγάλης καλωσύνης σας. καί έχω
τήν ιδέα πού δέ θά μέ παραξηγήσετε γιά τδ νέο
πείραγμα πού σάς κάνω.
μέ μεγάλη ύπόληψι
***
φάφτης

"Εν * * * τήν ’Ιουνίου 1912
'Αξιότιμε Κύριε Πάλυ

Έόο κέ 25 ήμέρες σάς ¿ίχα στήλι μίαν κάρτα
τήν όπίαν σας έγραφα τά έξίς
Ότι έπιδίς είμε έργάτης κέ δέν ήπμορδ νά πλισιάσο κανένα βηβλίο το ¿ποιον νά εϊνε γραμένο στήν
καθαρέβουσα διότι έστο κέ κάτι νά ήπμορδ νά διαβάζο στήν καθαρέβουσα άλά τά περισοτερα δέν τά
νιόθο κέ έπίδι έδιάβασα ένα βηβλίο άπδ τά ήδικά
σας κέ τό ένόησα γιαυτδ σάς παρακαλό έάν έχετε
τήν ευχαρίατισην νά μου στήλετε μερικά άπδ τά βηβλία σας
Έπίζοντας δτι θαλάβετε τήν καλοσίνιν σάς εύχαριστδ έκτο προτέρον
Σάς χερετδ άπδ καρδιά δ έργάτης
ΐ **
’ Ελεοχροματηαιής
*

καταστρέφουνε τδ πειδ ιερό πού έχει, τήν γλώσσά
του, είναι λέω μεγάλη προδοσία νά βλέπη αυτή τή
καταστροφή μέ άπάθεια και νά μή Οέλη νά βοηθήση καί αύτδς δσο μπορεί εκείνους πού ζητούνε τήν
άνόρθωσι τής γλυκείας μας γλώσσας τής Ελευθε
ρίάς, τής γλώσσας τού Είκοσιένα.
...*Ως τώρα, ντρέπομαι μά τήν άλήθεια,δέν έλα
βα ποτές μέρος σέ συζήτησι γιά τδ γλωσσικό ζήτη
μα. Τώρα τρις, τέσσερις μήνες μελέτησα τά «βόδα
καί μήλα», τού κ. Ψυχάρη, διάβασα μερικά διηγή
ματα στή δημοτική γραμμένα καί έκρινα πώς άλήθεια είναι ένας μεγάλος βανδαλισμός αύτδ πού θέ
λουνε οί Μιστριώτες καί άπδ τότες κατάλαβα δτι τδ
χρέος στδ έργο μέ καλει καί τδ πήρα άπόφασι νά
έργασθώ γιά τδ έθνος, νά έργασθώ δσο μπορώ γιά
τή γλώσσα μας.
Τολμώ, σεβαστέ μας δάσκαλε, έπειδή δέν ξέρω
πού μπορώ νά βρώ κανένα έργο σας, νά σάς παρακαλέσω νά μέ στείλετε άν είναι δυνατό, τήν Ίλιάδα
σας καί δ,τι άλλο θέλετε καί νά μέ συστήσετε σέ κα
νένα απ’ τις άναστηλωτές τής γλώσσας μας.
Σάς ζητώ γιά τελευταία φορά τή συμπάθειά
σας καί ύπογράφω πιστός στήν ιδέα μας.
***

ΑΠΟ Τ ΙΣ “ ROMANCES SANS PaROLES,,
TOT PAUL VERLAINE 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Φ. Λ.
"Ω ! Λυπημένη, λυπημένη μου εί'ταν ή ψυχή
άπ’ αφορμή, άπ' άφορμή μιας γυναικός.
Παρηγοριά δε μπόρεσα νά βρώ
δσο κι αν έφυγε ή καρδιά μου,
Όσο κι άν ή καρδιά μου, δσο κι άν ή ψυχή μου
μακριά φυγαν άπδ τή γυναίκα εκείνη.
Παρηγοριά δέ μπόρεσα νά βρώ
δσο κι άν έφυγε ή καρδιά μου.
Κ’ή καρδιά μου, κ’ ή παρά πολύ πονετική καρδιά μου,
είπε τής ψυχής μου : Μπορεί νά ύπάρξη,

* * * 1 το*υ Ιουλίου 1912
Σεβαστέ δάσκαλε,

Μπορεί νά ύπάρξη, — έγινε ποτέ τέτοια περήφανη εξορία, τέτοια εξορία θλιβερή ;

Πρώτα σάς ζητώ νά μέ συμπαθήτε γιατί πέρνω
τήν τόλμη νά σάς γράψω. Δέν είναι πολύς καιρός, Ή ψυχή μου είπε τής καρδιάς μου : Μήπως ξέρω
[κ’ έγώ
σεβαστέ μου δάσκαλε, πού μελετώ μέ μεγάλη προ
τί γυρεύει άπό μάς πάλι τό δόλωμα αυτό,
σοχή τδ γλωσσικό μας ζήτημα καί είδα πώς άλήθεια πολύ μεγάλη ζημία γίνεται στδ έθνος μας μέ Ά ν κ’ εξόριστοι, νά είμαστε κοντά της,
τήν καταστροφή τής έθνικής μας γλώσσας. Κάνει δσο μακρά κι άν έχουμε φυγή ;
μεγάλη προδοσία δ Ρωμηδς έκεΐνος πού βλέπει ποΟ
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ση μέ τό ’Εργατικό Κέντρο έχουμε τό Σύνδεσμο τών

Εργατικών τάξεων (τοΰ Δρακούλη), τό Σοσιαλιστικό
Κέντρο ’Αθηνών (τοΰ.... παταριού) καί τούς συνδιΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΑΤΟ
καλισιές τοΰ Χατζόπουλου. "Εξη χωριστές καί πο
λέμιες εργατικές οργανώσεις μέσα στήν ’Αθήνα μέ
τούς λίγους χιλιάδες έργάτες της —κ* έχει ό θεός!
Ίδιοχχήιης: Λ· I I · Τ Α Γ Κ Ο Ι ΙΟ Υ Λ Ο Σ
Το νοιώθει δ κάθε Πρόμαχο; τής εργατική; ιδέας
πώς μέ τέτοιες διαιρέσεις δέν μπορεί νά γίνει σο
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 1, ΑΟΙΙΝΑ
βαρός λόγος γιά έργατικόν αγώνα. Μή μάς γελούν
οί λίγοι εργατικοί νόμοι πού ψηφίστηκαν άπ’ τήν
Συντρομή χρ ο νιά τικ η : Γιά τήν Ελλάδα και χήν
περασμένη Βουλή άπό καλή καρδιά του κ. ΒενιζέΚρήτη δρ. 10. Γιά τό έξω χερικό φρ. χ,ρ. Ι2,ό0. -Γιά
λου, απ’ τήν άντίληψηπώς άφοΰ κι άλλου, καί στή
τις επαρχίες δεχόμαοτε και τρίμηνες ουντρομές (< δρ·
Βουλγαρία άκόμα, υπάρχει εργατική νομοθεσία, εί
τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται βυντρομητής ά δέν
ναι ντροπή βρέ αδερφέ νά μήνέχουμε καίμε:;· -καί
προπλερώοει τήν συντρομή του.
ίσως καί γιά νά πιάσει πόδι μέσα στόν έργατικό κό
σμο γιά τί; έρχόμενες έκλογές. Οί νόμοι αυτοί είτανε
δυατνχημα γιά τόν έργατικόν αγώνα, θά ά2 0 λεφ τά τό φ ύ λ λ ο . — Τά περασμένα φύλλα που
πορέσουν ίσως δσοι ξέρουν τίς ιδέες μου γιά τή φρά
λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.
ση αύτή — μά πιστεύω πώς σά σκεφτοΰν λιγουλά
κι θά συμφωνήσουν μαζύ μου. Ό αληθινός φίλος
Β ρίσκεται στην ’Αθήνα σ’ δλα τά κιόσκια, και στις επαρ
τοΰ έργάτη δέν είν’ έκείνος πού χαίρεται άν λίγα
χίες σ* όλα τά πραχτορεϊα των ’Εφημερίδων.
ψίχουλα χαριατοϋν στόν έργάτη χωρίς καν νά τά
ζητήσει, χωρίς ¿ιάν νά τ’ άξίζει. Έμεις έχουμε φυ
σικά στό πρόγραμμά μας μεγάλης έκτασης έργατική νομοθεσία, κηρύχνοντας τον πόλεμο στο κάτι
έκεΐνο πού μόνο έκμεταλλευτές τής έργατικής ιδέας
μποροΰν νά βρίσκουν πώς συμβιβάζεται μέ τήν έργασία — στό κεφάλαιο. Μά τή νομοθεσία αύτή θέ
Έπεσε τυχαίως στά χέρια μου αυτές τίς μέρες λουμε νά τήν πάρει ό έργάτης, άφοΰ ή πάρει μόνος
ένα γραφομηχανημένο γράμμα τοΰ σωματείου των του στά χέρια του τοΰ κράτους τό τιμόνι — ή ένωτυπογράφων υπογραμμένο άπό τό γραμματικό τού θεί σέ μιά τέτοια αυνειδψά δργανωμένη δύναμη
καί τδν πρόεδρό του κ. Βρατσάνο, βουλευτή Ψαρών πού άπό φόβο νά τής κάνει παραχωρήσεις ή άστική
καί σταλμένο στό διοικητικό συμβούλιο των έργατι- τάξη (*). Μά τίποτ’ άπ’ αύτά δέν έγινε στόν τόπο
κών σωματείων, πού άποτελοΰν τό Εργατικό Κέν μας ! Οί έργάτες άντιπροσωπεύουνται στή Βουλή
τρο ’Αθηνών. Στό γράμμα αύτό οί τυπογράφοι άφοΰ τυπικά άπό έναν βουλευτή, έκεΐνον άκριβώς πού τό
θυμίζουν τήν πρωτοβουλία καί τΙς θυσίες τους γιά έγγραφο πού άνάφερα στήν άρχή τοΰ άρθρου μου
τήν Γδρυση τοΰ Κέντρου παραπονοΰνται πώς «πρό καί πού προέρχεται άπό έργάτες χαραχτηρίζει έκσωπα ξένα πρός τήν έργατικήν οικογένειαν», πού μεταλλευτή τοΰ βουλευτικοΰ άξιώματος καί τοΰ ερ
γιά κακή τύχη χώθηκαν έκεί έπιδιώκουνε ίδιοτε- γατικού κινήματος. Πρόγραμμα τών έργατών είναι
λεϊς σκοπούς, έκμεταλλεύουνται «τούς άθωοτέρους τό πρόγραμμα τοΰ βουλευτή έκείνου, γιατί τό Έρ
σκοπούς τής έργατικής οικογένειας», έκμεταλλεύουν- γατικό Κέντρο πού τάχα άποτελείται άπό άντιπροται τά άξιώματα πού τούς ανέβασαν οι ψήφοι τών σώπους τών έργατικών σωματείων μέ άψηφη παρου
έργατών’ είναι φανερό πώς μ’ αύτά υπονοείται ό νο σία τοΰ νομικοΰ του σύμβουλου (άρθρ. 4 τοΰ ’Οργα
μικός σύμβουλος τοΰ Κέντρου κ. θεοδωρόπουλος, νισμού του) δέν είναι τίποτε άλλο άπό ένα άψυχο
βουλευτής Άττικοβοιωτίας, πού μή μπορώντας νά
τδν ανεχτεί χωρίζει τό σωματείο τών τυπογράφων
(*) Αύτή μας τήν Ιδέα έχουμε τήν ευτυχία να ΰποστηρίάπ’ τό Κέντρο.
ζουμε μέ τή συντροφιά τοΰ χ. θεοδωρόπουλου πού στή σελ.
Δέν είναι πολύς καιρός πού γύρισε τήν πλάτη 7 τής έργατικής νομοθεσίας τής Ελλάδος άναφέρνει τά σοφά
στό Κέντρο έ'να άπ’ τά μεγαλύτερα σωματεΐά του, λόγια τοΰ Μάρξ, πώς «κοινωνική νομοθεσία, ή ¿ποία δημιουργεΐται, προτοΰ ή εργατική τάξις ώριμάση καί λάβη συνειδησιν
τών τροχιοδρομικών καί άποτέλεσε χωριστή όμάδα.
τοΰ έαυτοΰ της, δηλαδή προτοΰ καταλάβη τήν Ανάγκην τής
Καί κοντά στις τρεις αήτές δμάδες πού έχουνε σχέ νομοθεσίας αΰτήςή εϊνε έπιζήμια ή μένει χαρτί άγραφο».
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δργανο τού ΙΙαντοκράτορα αύτοϋ. Έ έργατική συ
νείδηση λείπε: πέρα πέρα’ θά μοΰ μείνει αλησμόνη
τη ή μέρα πού ένας απ’ τά μέλη της έκτελεστικης
έτιιτροπής τού Κέντρου, πρόεδρος σωματείου καί μέ
λος στο ’Ανώτατο Συμβούλιο της Εργασίας μου έ
λεγε σαν έπροκειτο ν' αρχίσουμε μαθήματα στο
Κέντρο "νά μάς πήτε γιά την πατρίδα καί γιά
τή θρησκεία' δέ θέλουμε έμεΐς αοοιαλιαμό». Λέν
άρνούμαστε πώς... οσο ολέθριος είναι γιά τόν εργά
τη δ σοσιαλισμός, τόσο ψυχαγωγικός καί συντελεστικός γιά τήν έπικράτηση των συμφερόντων του εί
ναι ό πατριωτισμός μαζυ μέ τή θρησκεία. Έτσι έξασφαλίζεται ό εργάτης γιά τή μέλλουσα ζωή, γιατί
ή τωρινή δεν τον ένδιαφέρει -- μάλιστα προτιμάει
τό μαρτύριο έδώ κάτου γιά να πάρει το εισιτήριο
πρώτης θέσεως γιά τόν παράδεισο -- κι άν οργα
νώνεται το κάνει μόνο γιά νά γιορτάζει τή μνήμη
κανενός άγίου ή νά μαζεύει παράδες γιά χτίσιμο έκκλησιών. Ό σκοπός του πάντα είναι το νά μάθει νά
θυσιάζεται «ύπέρ πίστεως καί πατρίδος». ϊ ί άγιος
σκοπός Î Μιά μόνο άπορία μας άφίνει αύτή ή έργα
τική αννείδηαη πού δημιουργεί κ’ ¿δημιούργησε
ώς τά τώρα το Εργατικό Κέντρο ’Αθηνών (σύμφω
να με τό άρθρο 1 του δργανισμοΰ του σκοπούς έχει
«α'.) Τόν συνασπισμόν τών έργατικών όμάδων, τήν
άνάπτυξιν τής άλληλεγγύης μεταξύ αύτών καί τήν
δημιουργίαν έργατικής ουνειδηοεως πρός έπιδίωξιν τών έργατικών δικαίων
»)· γιατί νά μήν
ευχαριστιέται μέ τή δημιουργία πού της έκανε τόσα
χρόνια ή αστική μας τάξη καί νά θέλει νά δημιουργηθεϊ καί στό Εργατικό Κέντρο ’Αθηνών.

λόκληρο τό σημερνό καθεστώς. Γιατί δέν είναι μό
νο οί ώρες έργασίες καί το ήμερομίστιο πού χωρί
ζουν τόν έργάτη άπ’ τόν έργοδότη· είναι ένας δλόκληρος κόσμος ιδεών, είναι τό πάν. Ό έργάτης χτυ
πάει τή διαφορά τής τάξης, πράμα πού μόνος αύ
τός, πού δέν έχει άλλον παρακατινόν, μπορεί νά κά
νει. Χτυπάει σύρριζα τή σημερνή κοινωνία καί ζη
τάει μιά νέα, δική του πού ν’ απολαύει κι αυτός δλόκληρο τό προϊόν τής εργασίας του. Τέτοια έργα
τική συνείδηση χρειάζεται γιά τήν έπιδίωξη τών έρ
γατικών δικαίων. Τέτοια έργατική συνείδηση φέρ
νει τό συνασπισμό τών έργατικών δμάοων. "Αν σή
μερα σιγά σιγά διαμελίζεται τό Κέντρο, άν τά έργατικά σωμαιεία άφίνουν τόν κ. Θεοδωρόπουλο γιά
ν’ αγκαλιαστούν άλλους, πιστεύουμε άκόμα πιδ χει
ρότερους άπ’ αυτόν, αυτό γίνεται γιατί έλειπε ή ιδέα
πού έπρεπε νά συνέχει τούς έργάτες, πού θά τούς
έκανε ν’ αδιαφορούν γιά τά πρόσωπα τού προέδρου
ή τού νομικού συμβούλου. Ά ν υπήρχε ή έργατική
συνείδηση, δ κ. βουλευτής Ψαρών δέ θά είτανε βέ
βαια πρόεδρος τού σωματείου τών τυπογράφων κι
δ κ. θεοδωρόπουλος θά είτανε μισθωτός δούλος τού
Κέντρου γιά νά τρέχει σέ ‘Γπουργεΐα, δικαστήρια κι
άστυνομίες — δχι δμως άφέντης, παντοκράτορας.
Τώρα οί έργάτες είναι προσωπολάτρες σάν και πρίν
θά φωνάζουνε βέβαια «ζήτω καί του θεοδωρόπουλου» ή θά τόν πολεμούνε, φωνάζοντας «ζήτω καί
τού Βλαβιανού». Νά, δ τέλειος έκφυλισμός τού έργατικοΰ κινήματος!

Μπροστά σέ τέτοια χάλια — ποιος άμφιβάλλει
πώς κακό κάνουν οί έργατικοί νόμοι πού ήρθαν στούς
’Αν δεν ξέχασα τά μαθητικά μου χρόνια —κά έργάτες σάν τό μάννα, χάρη στήν έπέμβαση τού
θε μέρα ο δάσκαλος στό σκολειό (όργανο τής τάξης Μωϋσή τους καί νομικού σύμβουλου τού Κέντρου ;
πού πολεμάει σήμερα δ εργάτης) μάς ςεροκοπανοΰ- Ό κ. Βενιζέλος, δ θεάνθρωπος Μεσσίας ρεκλαμαρίσε τά δυο έκεΐνα ιδανικά, τά ίδια πού διαβάζουμε. στηκε σά μοντέρνος πολιτικός (πραγματικά μοντέρ
κάθε μέρα στις εφημερίδες, άκου με στή Βουλή, στά νος θά είτανε άν είχε τήν καλωσύνη νά ξαναδια
καφφενεϊα καί στις έκκλησιές άκόμα καί στούς πε βάσει τό λόγο του τής Μ. Βρεττανίας καί ειδικά
ριπάτους μας άπό τό Βδελλόπουλο.. Δέν έφταναν δσα είχε πεϊ έκεί γιά πολιτικούς σύλλογους)—μάς
όλοι αυτοί οί παράγοντες κ’ έπρεπε νά προστεθεί παρουσίασε καί τήν αυθεντία τού επί έργατικής γής
σ’ αυτούς καί τό ΕΚΑ ; Έμεϊς οί άπλοϊκοί έχουμε άντιπροσώπου του Μωϋσή, μά χαντάκωσε τόν έράλλη αντίληψη τής εργατικής συνείδησης — καί γατικον άγώνα. Ένίφχυσε τούς έργάτες στή μοιροσ’ αύτό πιστεύουμε πώς έχουμε τήν ευτυχία νά συμ λατρεία τους, τούς παράδοσε σύξυλα στόν κ. Μωΰφωνούμε μέ τόν κ. Σπΰρο θεοδωρόπουλο — ίστω σή, τούς άφησε νά πιστεύουνε στά θαύματα πού τούς
κι άν διαφωνούμε μέ τούς μαθητές του (άν καλά θά κάνει δ Μεσσίας ύστερα άπό τις προσευχές του —
είναι άδικος κι αύτός δ χαρακτηρισμός, γιατί δ κ. καί μόνο άνθρώπους δέν τούς έκανε πού νάχουνε
θ. δέν ¿δίδαξε ποτέ τΙς Ιδέες του στό ΕΚΑ, κα πολιτική υπόσταση, πού νά μπορούν ν’ άνήκουνεσ’
θώς θά ίδοΰμε καί παρακάτου)' τή φανταζόμαστε ένα κόμμα μέ άρχές, νά έςελέγχουν τούς προστά
σάν άντίληψη τού έργάτη πώς είναι δ άπόκληρος τες τους, νά είναι σέ θέση νά ϊδούν καί διεκδικήτής σημερινής κοινωνίας, δ ¿λεύτερος σκλάβος του σουν τά συμφέροντά τους καί νά μή μπορούν νά
έργοδότη καί του κεφαλαίου πού δ ίδιος μέ τά χέ έκμεταλλευτούν άπ’ τόν πρώτο τυχόντα ταχυδακτυ
ρια του δημιούργησε, δ έπαναατάτης ένάντια σ’ δ- λουργό. Άπομάκρυνε άπ’ τρύς έργάτες τήν κοινοτο
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πία αυτή, το κοινό χτήμα δλων τών πολιτισμένων πους «ελευθερώνοντας τοί>ς βτο/αβμ.οί>ς κ*
λαών τής έποχής μας, πώ ς ή ϊδια δύναμη τοϋκα- έςαγνίζοντας τάς θελήσεις».
Δέν είμαστε τόσο αδιάκριτοι για νά ρωτήσουμε
θενδς ήρθε ν άντιχαταατήαει τώ θαυμάτων τή
τί απ’ αυτά έκανε δ κ. θ. στδ Έργατικδ Κέντρο
μυθολογική.
Ό κ. θεοδωρόπουλος δεν είχε παρά νά χρησι κι άν άκόμα έξακολουθεΐ νά πιστεύει δσα έλεγε τό
μοποιήσει για τδ συμφέρο του δλα αύτά. Ό κ. Βε- τε. Αύτδ ας τδ κάνουν οί έργάτες του Κέντρου* αυ
νιζέλος είχε μιλήσει γιά τήν πολιτική διαπαιδαγώ τοί νά ζητήσουν τή μόρφωση, αύτοί νά έπιδιώξουν
γηση του λαοΰ που θά έπιδίωκαν οί πολιτικοί σύλ αύτενέργεια καί άνεξαρτησία άπδ κάθε προστάτη,
λογοι — καί τδ ξέχασε1 γιατί νά μήν ξεχάσει κι άπδ κάθε νομικδ σύμβουλο. Δυστυχώς σέ τέτοιο
αύτδς πού δεν είτανε καν Μεσσίας πώς τδ ΕΚΑ εί πνευματικέ έπίπεδο τούς κράτησε ο κ. θ. ώστε δχι
χε σκοπδ « y .) τήν εκπαίδευσιν καί προαγωγήν των μόνο νά μήν του ζητούν τέτοια πράματα — μά καί
έργατών ήθικώς, ύγιεινώς, οίκονομικώς, έπαγγελμα- φεύγοντας άπδ δαΰτον νά ζητούν άλλες δμοιες καί
τικώς, διά τής ίδρύσεως σχολών έσπερινών καί Κυ χειρότερες άγκαλιές γιά νά πέσουν. Καί λέω χειρό
ριακών, δια τής δργανώσεως διαλέξεων
», γιατί τερες, γιατί τέλος πάντων ό κ. θ. άπδ ιδιοτέλεια,
νά μήν ξεχάσει όσα είπε στις 21 Μαρτίου 1910 στά άπδ προσωπικό του συμφέρο, άπδ δ,τι θέλετε — 6εγκαίνια του Κέντρου (κοίτα φυλλάδιο «Εργατική πωσδήποτε κάτι έκανε γιά τούς έργάτ^· έκεΐνοι
δργάνωσις») ; "Αν μορφωνότανε οί έργάτες δέ θά μπορεί νά μήν κάνουν ούτ’ αυτό, μπορεί νά τούς έκείχανε άνάγκη απ’ τα φώτα του, δέ θά εϊτανε βου μεταλλεύουνται μονάχα.
λευτής, δέ θά είτανε ό εξ έπαγγέλματος προστάτης
Μά ίσως καί δ ίδιος δ Νομ. Σύμβουλος έχει
τών έργατών. Δεν μπορούσαμε ν’ άπαιτήσουμε κιάπ* συμφέρο ν’ άλλάξει τακτική. ΙΙιστεύω νά νοιώθει
αύτδν δ,τι έκανε κάποιος άλλος νομικδς σύμβουλος πώς τό έδαφος άρχίζει νά φεύγει κάτου άπ’ τά πό
σέ μια θεσσαλ'.κή πόλη, πού, άμα μόρφωσε τούς έρ δια του. Οί άνταρσίες έρχουνται άλλεπάλληλες καί
γάτες, τούς είπε «τώρα πια φεύγω, γιατί σάς εί ξέρω καλούτσικα πώς έχουν τάση νά έξακολουθήμαι περιττός· μπορείτε μόνοι σας νά διοικηθεΐτε». σουν, ώστε πολύ γλήγορα νά μείνει στρατάρχης χω
Όμως άξίζει νά μάθει κανείς πώς σκεφτότανε πρδ ρίς στρατιώτες. Όστε καλδ θά είναι νά ξαναδιαβά
τρία χρόνια ο κ. βεοδωρόπουλος· τδ Εργατικό Κέν σει τώρα τδ λόγο του έκεΐνο- κι άν δχι γιά τδ πραγ
τρο, έλεγε, «θά γίνη εστία συγκεντρωτοΟ φωτδς ματικό συμφέρο τών έργατών πού ώς τώρα φαίνεται
γνώσεως κ’ έπιστήμης σιγά σιγά, φωτός, τδ όποιον νά μήν τδ λογάριασε παρά μόνο γιά μέσο τής άνόθά ριφθή βαθειά — βαθύτατα εις τήν καρδιάν τών δου του — ίσως γιά τδ προσωπικό του συμφέρο
έργατών καί εις τδν λογισμόν τιον τδν συννεφιασμέ- ' βρε! πώς πάντως καλύτερο θά είναι νά μορφωθούν
νον άπδ τά σύννεφα τής άμαθείας· καί θά τού Ιξυ- οί έργάτες, καί νά μορφωθούν πραγματικά έπάνου
πνήση μέσα του τήν άυτεπίγνωοιν, τήν αύτοβου- σ’ ένα ώρισμένο πολιτικό πρόγραμμα, σπάζοντας
λίαν, ΤΗΝ ΑΓΤΕΝΕΡΓΕΙΑΝ, τήν ΑΪΤΕΞΑΡΤΗ- τήν πρόληψη καί τή, συνήθεια πού τούς έπέβαλαν
ΣΙΝ, τήν αύτοπεποίθησιν»· μέ τήν δργάνωση αύτή οί έχτροί τους καί πού πρέπει γιά χατήρι τού άγώέλπιζε πώς οί έργάτες «θά σπάσουν μιαν ήμέραν τά να τους νά βρουν τή δύναμη νά τινάξουν.
δεσμά τής ΙΙρολήψεως καί τάς άλύσσους τής Συνή
Όσο γιά τούς έργάτες, αύτοί είναι καιρός πιά —
θειας, τών δυδ δρακόντων, εις τούς όποιους δ έργά- άδιάφορο τί θά κάνει δ κ. Νομ. Σύμβουλος — ν’ άτης-λαδς δουλεύει έως τώρα*· τδ Έργατικδ Κέν νοίξουν τά μάτια τους* νά προσπαθήσουν νά μορφω
τρο θά έτεινε νά κάνει τδν έργάτη «νά έπικοινωνή- θούν, βρίσκοντας τούς άνθρώπους έκείνους πού χω
ση μέ τάς προόδους τής έπιστήμης, μέ δλας τάς ρίς προσωπικό τους συμφέρο νά τδ κάνουν (καί τέ
πρακτικάς έφαρμογάς της διά τήν άπλοποίησιν καί τοιοι κάποιοι θά βρεθούν) καί παρατώντας τους μ’
τήν τελειοποίησιν τής ζωής- εις τδ νά τού φανερώ- ένα «εύχαριστώ» σά νοιώσουν πώς μορφώθηκαν τό
ση δλους τούς άπειρους κρυφούς έχθρούς οί όποιοι σο, ώστε νά μή χρειάζουνται προστάτες έξωτερικούς.
καιροφυλακτοΰν διά νά του δπονομεύσουν τήν ύγείαν Νά δυσπιστήσουν σέ κάθε άνθρωπο πού νά μήν εΐν’
του, τήν περιουσίαν του, τήν έλευθερίαν του, τήν έργάτης. Νά νοιώσουν πώς είν’ έπαναστάτες καί πώς
»· άνάφερνε τά λόγια του Simon πρέπει, γιά νά πάν μπροστά, νά πετάξουν κάθε πρό
γαλήνην του
ληψη ήθική, πολιτική ή θρησκευτική πού τούς έπέπώς ή ισότητα είναι καρπδς τής πνευματικής μόρ
βαλε άσυνείδητα ή πλουτοκρατία, νά κρατήσουν άπδ
φωσης καί τέλειωνε θυμίζοντας τά λόγια του Ρόδ,τι ξέρουν καί πιστεύουν σήμερα μόνον δ,τι συμ
σμερ στδ Ρόσμερσχδλμ του Ibsen πώς χρειάζεται φ ω νεί μέ τδ πραγματικό τους συμφέρο. Έτσι όρλαϊκή δργάνωση πού νά έξευγενίζει τούς άνθρώ- γανώνουνται παντού τά σοβαρά έργατικά κινήματα.
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Κι δταν αυτοί μορφωθούν καλά, δταν άποχτήσουν'
τή σύμφωνη μέ τά συμφέροντα τους ιδεολογία, τήν
αληθινή έργατική συνείδηση,το'τε δέ θά τούς χωρίζουν
πιά τά πρόσωπα νομικοσυμβουλίσκων ή προεδρίσκων, τότε και μόνον τότε θά έξασφαλιστεΐ δ ΣΥ
ΝΑΣΠΙΣΜΟΣ καί ή ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, πού είναι άπαραίτητα γιά νά επιδιώξουν τά δίκαιά τους (*;.
Α. ΤΡΑΝΟΣ

----------

ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ '
Σέ κάποιο χωριδ των Καλαβρύτων βρέθηκε ένας
πατέρας πού είχε τδ θάρρος νά μή βάφτιση τά παι
διά του*. Ό κ. αστυνόμος καί μερικές έφημερίδες
άρχίσανε νά τδν άπειλοΰν πώς θά τδν καταγγείλουν
στδν εισαγγελέα γιά τδ κακούργημα, σά νά ζούμε
άκόμα στδ μεσαιώνα. Κρίμα πού ή Ιερά Εξέταση
δέν έχει πιά πέραση, γιά νά παραδοθοΰνε δ πατέ
ρας καί τά άβάφταστα στή φωτιά.
Έγώ αν εΐμουνα εισαγγελέας θά έλεγα σέ κεί
νον πού θά τούς κατάγγελνε αύτά τά λόγια.
— «'Ο πατέρας αύτδς δέν μπορεί νά τιμωρηθή
ή νά άναγκαστή νά βαφτίση τά παιδιά του, γιατί
σέ κανένα κράτος του κόσμου δέν υπάρχει νόμος
πού έπιβάλει τδ βάφτισμα, καί μάλιστα στήνΈλλάδα,
πού δέν έχει ούτε Πάπα, ούτε παππαδοκρατία, ούτε
άντισημίτες καί άλλα τέτοια προϊόντα του σκοτει
νού μεσαιώνα. Πώς θέλετε λοιπδν νά έφαρμώσω
νόμο πού δέν υπάρχει στδ Σύνταγμά μας, άλλά
μονάχα στδ κεφάλι μερικών προληπτικών άνθρώπων;
Γι’ αύτδ σάς παρακαλώ νά άφήστε ήσυχο τδν πα
τέρα αύιδν καί τά δικαστήρια τής πατρίδας σας,

(*) Κι από δυο λόγια γιά τίς άλλες έργατικές όργανώσεις.
Ό συνδικαλισμός μάς φαίνεται νά τονίζει πάρα πολύ τήν άμε
ση δράση καί νά παραγνωρίζει τήν πραγματική δύναμη τών
εργατών (ίσως άλλοτε μου δοθεί εύκαιρία νά τόν άντικρούσω
καταλεπτά) — ώστε νά θεωρώ τις προσπάθειες τοδ κ. Χατζόπουλου, άν καί αναγνωρίζω τήν άφιλόδοξη ειλικρίνεια του,
ιδίως στόν τόπο μας χ’ έπειτα απ’ όσα γράφει στους «Και
ρούς» τής 30 τού Μάη (άριθ. 148) άσκοπες καί βλαβερές. Ό
χ. Δρακούλης έχει μιά περίεργη καί χάπως χούφια δοξομανία
μέ ιδέες συγχυσμένες άφοΰ δέν κατορθώνει νά νοιώσει πώς τό
εργατικό κίνημα πού δέν αγκαλιάζει τό δημοτικισμό είναι μιά
μεγάλη νούλλα. Τέλος τό σοσιαλιστικό κέντρο τοδ παταριοδ
μάς φαίνεται, γιά τήν ώρα, γιά τό σοβαρώτερο* οί έργάτες
του προσπαθούν νά μορφωθούν πραγματικά έπάνου στό διεθνή
σοσιαλισμό καί μάς δίνουν πολλές έλπίδες γιά τό μέλλον. 'Α
ποτελεί μιά καλή ζύμη, πού μπορεί νά μορφώσει καί τούς
άλλους έργάτες καί πιστεύω πώς μέ τήν δργάνωση αυτή θά
συγχωνευτούν, όπως φαίνουνται τουλάχιστον τά πράματα σή
μερα, οί έργάτες πού ξυπνούν πραγματικά.

πού έχουν νά κάνουν πιδ σπουδαίε; δουλιές παρά
νά υποστηρίζουνε τή θρησκομανία».
Μέ τέτοια λόγια έπρεπε κάθε τίμιος εισαγγε
λέας νά άπαντήση στούς φανατικούς χριστιανούς
τού «μεσαιώνα του εικοστού αιώνα».
"Ολοι δμως έμεϊς πού θάυμάζομε τούς εύρωπαϊκούς λαούς γιά τά άερόπλανά τους, γιά τά κα
νόνια καί τά υποβρύχιά τους, δέ ρίχνομε καί κα
μιά φορά μιά ματιά σέ κείνη τήν Εύρώπη πού πέταξε τδ ζυγδ τής έκκλησίας μέ τούς παππάδες καί
τούς τύπους της, πού άποβλακόνουν τδν κόσμο καί
τδν κάνουν άνίκανο γιά κάθε σοβαρή έπιστημονική
σκέψη ; Έ Γαλλία πού τήν άγαπάμε σά δεύτερη
πατρίδα, έχώρισε τήν έκκλησία άπδ τδ Κράτος
καί ’διώξε τούς καλογέρους, τις βδέλλες αύτές τών
περισσοτέρων χριστιανικών κρατών. Ή Γερμανία
πού τή θαυμάζομε τόσο γιά τδ μεγαλείο της, έχει
τούς ντισσιντέντες (Dissidenten), πού έχουν διακόψει κάθε σχέση μέ τήν έκκλησία. Αυτοί δέ βαφτί
ζονται, ούτε οί ίδιοι, ούτε τά παιδιά τους, παν
τρεύονται χωρίς παππά (ό νόμος ζητάει μονάχα τδν
πολιτικδ γάμο), πεθαίνουν καί θάφτονται χωρίς τδ
ρασοφόρο άντιπρόσωπο τής έκκλησίας. Άπδ τούς
κατοίκους λ. χ. του Βερολίνου 25 ο)ο εϊνε ντισσιντέντες, καί δέν πιστεύω, δτι δλοι αυτοί είναι «Ανι
σόρροποι» δπω; έλεγε κάποια Αθηναϊκή έφημερίδα
τδν Καλαβρυτινόν πατέρα. "Ολα τά Πανεπιστήμια
τής Εύρώπης έχουν μιά ή περισσότερες έδρες, άπδ
τις όποιες διδάσκεται φανερά, δτι τά παραμύθια τής
Παλιάς καί τά θαύματα τής Νέας Διαθήκης υπο
χώρησαν στήν έπιστημονική έρευνα τού Δαρβίνου.
Τόσοι καθηγητές τών φυσικών έπιστημών διδάσκουν
στή νέα γενεά, δτι πέρασε ή έποχή τού Δυϊσμού,
δηλαδή τής διάκρισης μεταξύ θεού καί άνθρώπου,
ψυχής καί σώματος, καί δτι θριαμβεύει ή θεωρία
τού Μονισμού γιά τήν ένότητα κάθε έκδήλωσης τής
φύσης, μιά θεωρία πού άπόδειξε, δτι δέν δπάρχει
καμία υπερφυσική δύναμη, στήν δποία θέλουν νά
•στηρίζουν μερικοί άνθρωποι τήν πνευματική, οικο
νομική καί πολιτική τους υπεροχή.
Τδν Καλαβρυτινόν αύτδν τονέ θεωρώ σάν πρώτο
σημάδι μιάς νέας Επανάστασης τής έπιστήμης καί
τής Αλήθειας κατά τής δεισιδαιμονίας καί τών νε
κρών τύπων καί λόγων τής έκκλησίας.
A.

'
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Λένβ πώς στόν κ. Τοτό Δαμίρη τά «Λάθη της Όσιας»
στοιχίσανε πάνου από 2 1)2 χιλιάδες δραχμές. ’Απ' αύτές, χί
λιες πεντακόσιες π7,ρε ί θίασος πού τό Ιπαιξε δυό βραδιές,πεν-
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τακόσες κοίπιος ουγραφέας πού το σιγύρισε καί πεντακόσες §νας γνωστός κριτικός πού «άνελαβε έργολαβικώς», νά πούμε,
νάν τό ύποστηρίξει στον τόπο.
— Τό δράμα αύτό άρεσε καί στόν κ. Κ. Μιχαλόπουλο πού
γράφει δράματα «Για τήν τιμή τής αδερφής» καί τοορκοχριτιχές για τά θέατρα στήν «’Εφημερίδα». Νά, τό μεγάλο λά
θος τού χ. Δαμίρη. Έπρεπε νά δώσει κάτι καί στόν χ. Μιχα
λύπουλο γιά νά γλυτώσει απ' αυτή τή μεγάλη συφορά.
— Στά «Παναθήναία» δημοσιεύεται μιά πολύ καλή μετά*
φράση τής «Νεκρής Πολιτείας» του Ντανούντσιο. Τή μετά
φραση τήν έχει φιλοτεχνήσει δ κ. Κ. Μιχαηλίδης τίδν «ΪΙαναθηναίων» καί είναι, εξόν άπό λιγοστές λέξες, πέρα πέρα δη
μοτική.
— Τό κατατόπι τού περιοδικού «Γράμματα» είναι : Revue
Grammata», P. Ο. Β. 1146, Alexandrie (Egypte).
— Ξαναβγήκε ή «Νεότης» τής Σμύρνης, καλοτυπωμένη
καί μέ ύλη διαλεχτή, στή δημοτική γραμένη. θά βγαίνει κά
θε μήνα καί ή συντρομή της είναι 10 δρ. τή χρονιά. "Οποιος
θέλει περσότερες πλεροφορίες μπορεί νά γράψει στό διευθυν
τή της κ. Θεόδωρο Έξαρχο (Poste restante Française —
Smyme).
— Ό βοηθάς τού ’Αστεροσκοπείου καί συνεργάτης μας κ.
Σπύρος Άλιμπέρτης δημοσιεύει τώρα ταχτικά στή «Νέα.'Ημέ
ρα» έπιστημονικά άρθρα, σχετικά μέ τήν επιστήμη του. Τάρθρα τού κ. Άλιμπέρτη. είναι γραμένα, κατά τήν καινούρια δημοτικιστική μόδα. στή μισοκαθαρεύουσα. Ή «Νέα Ημέρα»
δημοσιεύοντας τό δεύτερο άρθρο του τόν άνακηρύχνει «έπιστημονικόν άστέρα πρώτου μεγέθους». Συφωνούμε πέρα πέρα μέ
τήν κρίση της καί τό καταχαιρόμαστε πού δ κ. Άλιμπέρτης
τάποφάσισε έπιτέλους νά μπεϊ στή «μεγάλη δημοσιότητα» καί
νά κάνει γνωστή τή μεγάλη επιστημονική άξια του πού ίσαμε
τώρα οίπιό στενοί του φίλοι τήν ξέραμε κάί τήν καμαρώναμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ο Ρ Η ΙΗ
«Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ*. ’Ηρθε κ’ ή «Νέα Ήμε
ρα» σεμνή, σοβαρή, μετριόφρονη. Μά ή άρθρογραφία της άτονη, χλιαρή. Περιμέναμε νά βρούμε ζωή
στήν έφημερίδα πού Ιρχεται μέ τδ σκοπδ νά μορ
φώσει, νά ανορθώσει τό λαό μας φέρνοντας τονε
σ’ έπίπεδο πολιτικής μόρφωσης άντάξιο στά πολι
τικά του δικαιώματα. Χαιρόμαστε όπωσδήποτε πού
τδβαλε τδ μεγάλο αύτδ γιά σκοπό του τδ νέο φύλλο'
ίσως μ’ αύτδ διευκολύνει τδν κ. Βενιζέλο νά σκεφτεΐ
κι αύτδς σοβαρά τδ ίδιο ζήτημα καί νά υποβοηθήσει
τδν άγώνα συντελώντας μέ τή σύσταση πραγματικά
φιλελεύτερων πολιτικών συλλόγων, πού τόσες φορές
υποσχέθηκε καί δυστυχώς τόσον καιρδ ξεχνάει, —
Λν χαΐ άπό αυτόν πού ηρΦε γιά ν ’ άλλάξει τό
σύστημα περιμέναμε τουλάχιστο περισσότερο σε
βασμό ατίς ύποσχέσεις τον , κ. ΓρανΙτσα, — στή
μόρφωση καί θεμελίωση τής φιλελεύτερης ιδεολο
γίας πού ταιριάζει στδ λαό μας. Μόνο μ’ έφη μερίδα
δέν κατορθώνεται αύτό’ πολύ λιγώτερο δταν αύτή
παρουσιάζεται μέ άστενικές έπιστημονικές βάσεις.
Κι’ αύτδ δυστυχώς συμβαίνει στή «Νέα Ημέρα»·

έτσι στδ κύριο άρθρο του πρώτου φύλλου της ψα
ρεύουμε τήν άκόλουθη φράση, πού τή βρίσκουμε
βέβαια συχνά στις ρωμαίίκες έφη μερίδες καί σέ λογής λογής ρωμαίϊκα στόματα, μά δέν τήν περιμέναμε
άπδ φύλλο μεταρρυθμιστικό, φύλλο πού έπρεπε νά
Ιχει πολύ γερές βάσεις κοινωνιολογίας : «(λέγον
τας ανόρθωση) έννοεΐ έν πρώτοις τήν διασκευήν
καί τήν λειτουργίαν τής έν γένει διοικήσεως τοιαύτην, ώστε τό χράτος và ylvg είς τούς πολίτας
αίσφητόν δχι ώς έχθρός· άλλ’ ούτε ώς φίλος· (πολύ
σωστά !) νά γίνη αισθητόν ώς (αύτοί οί πολίτες —
όχι, λάθος) γενικός προστάτης τών κοινωνικών
συμφερόντων τω ν , προστάτης άπαΦής, επιβλητι
κός, δίκαιος». Τί όμορφο πράμα νά είναι τδ Κρά
τος προστάτης τών συμφερόντων τών πολιτών ! Ο!
πολίτες ξεχωρίζουν άπδ τδ Κράτος ! Δέν τδ άποτελοΰν ! Είναι καλές ιδέες αύτές βέβαια γιά μιά έποχή πού ένας άνθρωπος ή μιά τάξη ανθρώπων μι
κρή, πολύ μικρή μπορούσε νά λέει «l’état c’est moi!»
Μά τδ δικό μας τδ πολίτευμα ήρθε μέ άλλες άρχές.
Κι άν ώς τώρα στήν πράξη δημιουργήθηκε καί σέ
μάς πολιτική ολιγαρχία, τδ μεταρρυθμιστικδ φύλλο
έπρεπε νά τονίσει πώς ό λαδς πρέπει νά μορφωθεί
έτσι, ώστε νά νοιώσει πώς αΰτός είναι τό χράτος.
Κ’ έπειτα «τά συμφέροντα των πολιτών» — στδν
εικοστόν αιώνα, στδ 1912 ! Λες καί δέν πήραμε α
κόμα είδηση, πώς τέτοια κοινά συμφέροντα δέν υ
πάρχουν, πώς τά κοινωνικά συμφέροντα είναι συμ
φέροντα τάξεων, τάξεων, τάξεων ! Καί νά σκεφεεΐ
κανείς πώς ή «Νέα Έμέρα» μάς έρχεται άπδ χώρα
γερμανική, άπδ λαδ πού μάς παρουσιάζει σήμερα
τήν τελειότερη πολιτική δργάνωση ! Μέ άληθινή α
πογοήτευση διάβασα τις γραμμές έκεΐνες τής «Ν ές
Ημέρας». Όχι λαδ συμπληρωτικό στοιχείο τού
Κράτους, τά κρέατα δηλαδή γύρω στδ σκελετδ τής
διοίκησης, τής διοίκησης πού είναι όργανο,δημιούρ
γημα τού λαού (γιατί αύτδς έχει στδ χέρι του νά
τή διορίσει, νά τήν πάψει, νά τήν υποτάξει κάθε στιγ
μή στή θέλησή του) — μά λαδ - Κράτος. Ό χι
κοινωνικά συμφέροντα τών πολιτών — μά συμφέ
ροντα μιάς ώρισμένης τάξης καί ειδικά «τών Ισχνών
(άς είναι !) τάξεων τής Ελληνικής κοινωνίας». Σέ
τέτοιες βάσες στερεωμένη θέλαμε τήν οικοδομή ένδς φιλελεύτερου, αναμορφωτικού φύλλου.
Γ. Γ. Τις τελευταίες μέρες τά τυπογραφικά στοι
χεία τού κύριου άρθρου καί τών τηλεγραφημάτων
μεγάλωσαν μήπως αύτδ Ιχει σκέση μέ τδ δελτίο
τού (Πρακτορείου ; Άπδ τώρα ; ; !
A. Τ.
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καθηγητή Κουτρέλη πού κατάγγειλε το Γυμνασιάρ
χη Αορεντζάτο γιατί δεν έκαμε το σταυρό του, τέλ'.ωσε, και πολυκαλά μάλιστα. Τδ έποπτικο συβούλιο, μέ όλες τις διαμαρτυρίες του κ. Δέρβου, πρότεινε τήν τρίμηνη πάψη του Φαρισαίου καθηγητή καί
τή μετάθεσή του άπδ τήν ’Αθήνα σ’ έπαρχιακδ Γυ
μνάσιο. Κ’ έτσι δ κ. Κουτρέλης θά χτυπάει τώρα
τήν κούτρα του γι’ αύτδ ποΰκαμε, και θά καθίσει
πιά καλά καί μεις καλύτερα.
-

X

-

φημερίδα, φυσικά δέν μπορεί νά κάνει καί τού κεφαλιού τού:
μά θά ύπακουσει σέ κείνονε πού διευθύνει τήν έφημερίδα. Έ
τσι δ,τι λέει ό κ. Σφυριδόπουλος είναι καί μένει προσωπική
του γνώμη, κι δχι γνώμη του «Νουμά». Έμεΐς συφωνοΰμε πέ
ρα πέρα μέ τόν κ. Ξενόπουλο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι
Σχετικώς μέ τήν προσεχώς γενησομένην έπιθεώρησιν καί

ΤΟ ΡΑΣΟ. Μά τδ ράσο, λένε, άναψε καί φούν ταξινόμησιν τών κτηνών, φορτηγών καί αύτοκινήτων άμαξών
τής πόλεως Αθηνών κατά τόν περί στρατιωτ. εισφορών νό
τωσε. Ή Ί. Σύνοδο στήν τελευταία της συνεδρία
μον, ειδοποιούνται οί ίδιοκτήται ίππων, φορβάβων, ήμιόνων,
άποφάσισε νά ζητήσει τήν «άναθεώρησιν τής υποβοών καί βουβάλων, δτι αυτή θέλει τελεσθή κατά τμήματα
θέσεως και τήν άπαλλαγήν τοΟ κ. Κουτρέλη άπδ
άπό τής 7ης πρωινής ώρας τής 2 Ιουλίου μέχρι καί τής 16ης
τήν ποινήν». Μπορεί και νάν τδ καταφέρει. "Ολα ίδιου έ. ί. ώς έξής:
γίνουνται δώ. "Οταν δ Άρειος Πάγος έρχεται καί
Α' τμήμα τήν 2 καί 3 Ίουλ'ου έ. έ.
σου έπικρώνει τδ βούλευμα τοΟ Έφετείου τής ΛάΒ' τμήμα τήν 4 ’Ιουλίου έ. I.
ρισσας γιά τά δήθεν άθει'στικά του Βόλου, γιατί τά
Γ' τμήμα τήν 5 καί θ ’Ιουλίου έ. δ.
χα κι δ Τπουργδς τής Παιδείας νά μή σεβαστεί αύ
Δ’ τμήμα τήν 7 ’Ιουλίου έ. I.
ριο τή Συνοδική άπόφαση, μή θέλοντας νά τά χα- ■ Ε’. τμήμα τήν 8 ’Ιουλίου έ. ε.
ΣΤ' τμήμα τήν 9 καί 10 Ιουλίουέ. I.
λάσει μέ τδ ράσο, πού άντιπροσωπεύει ψήφους κι
Ζ' τμήμα τήν 11 Ιουλίου έ.
I.
αυτό ;
Η’ τμήμα τήν 12 ’Ιουλίου έ.
ε.
Έπειτα περνάμε πονηρές μέρες κι άν δ κ. Τ 
θ' τμήμα τήν 13, 14 καί 15 Ιουλίου έ. ε.
πουργδς δείξει κάπια άσέβεια στήν ' I. Σύνοδο μπο
. θά προσαγάγωσι δέ τά κτήνη των ταύτα πρό τού Δημαρ
ρεί νά χαραχτηριστεΐ άθεος — καί βλαστήμα τα !
χικού καταστήματος μετά τής σαγής αυτών, τάς δέ φορτη-
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γοΰς άμάξας έζευγμένας. Οί μή προσελθόντες θά έπισύρωσι
βαροτάτας τάς συνέπειας τού Νόμου κατ’ αυτών.

Η ΤΙΜΗ. Έδωσε πάλι καί πήρε τούτες τίς μέ
ρες τδ περίφημο καί περιλάλητο ζήτημα. Μπάμ !
άπδ οώ. Μπουμ ! άπδ κεί. Οι κ. κ. Τίμιοι πάνε νά
καταντήσουνε τήν ταλαίπωρη Ελλάδα ένα άπέραντο μακελειό.
Δέ θά βρεθούνε έπιτέλους δώδεκα Άτιμοι (τί νά
πούμε ;) ένορκοι νά μάς άπαλλάξουν άπ* αύτούς τούς
τίμιους κακούργους;

Έν ‘Λθήναις τή 1 ’Ιουλίου 1910
Ό Δήμαρχος
(Τ. Σ.)

Σ. Μ ΕΡΚΟΓΡΗ Σ

N E T * Β Κ Β Λ ΙΚ
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ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. Θ. Κουγ . Καβάρνα. Λάβαμε τή συντρομή κ' ευχαρι
στούμε. — κ. Ά ρ . Κυρ. Samsoun. Λάβαμε τή συντρομή κ’
ευχαριστούμε. Τά γραφεία του «Έκ. Όμ.» είναι δδός Λέκα 4·
— κ. Κ. Κον. Μυτιλήνη. Λάβαμε τίς συντρομές των κ. κ.
’ Ελευθ. καί Κ. θαλ. καί σ’ ευχαριστούμε. Φρόντισε καί γιά
τίς άλλες, θά σου γράψουμε. — κ· Ν. Στρ. Σμύρνη. Μπορού
με νά σου βρούμε καί τόν πρώτο τόμο του «Νουμά», έξόν άπό
τούς άριθ. 14, 24, 55, 56, 58 καί 67. Ή άξια του είναι 25
δραχμές, δίχως παραπανίατά έξοδα γιά τά ταχυδρομικά. — κ.
Παρεμ,βαίνοντα (!). Όχι. Δέ συφωνοΰμε μέ δσα έγραψε στό
προπερασμένο φύλλο (άριθ. 483, σελ. 366) δ κ. Δ. Σφυριδόπουλος γιά τόν κ. Γρ. Ξενόπουλο. *0 κ. Ε., μιά κ’ έργάζεται σέ

ΙΔΑ — « <r0 e 0 6 ζ ω ν τ α ν ο ί» δρ. 2 (γιά τδ έξωτερικδ φρ. 2,25).
Γ.’Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) « Αγκάθια *αΙ*
τριβόλοε» δρ. 1 (γιά τδ έξωτερικδ, φρ. 125
OSCAR WILDE - «DE PROFUNDIS» μετάφρ!
Άλεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιά τδ έξωτετερικδ φρ. 2,25).
VERNON LEE — « Ή Α ριάδνη ατή Μάντουα», δράμα σέ πέντε πράξες (μετάφραση
Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (γιά τδ έξωτερ. φρ. 1,25).
ΑΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΓΑΟΓ « Ή μ,ουακχή δεα

τών αιώνων»

