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Β

Ό λαός τής ’Αττικοβοιωτίας έβγαλε τόν κ. Βε- 
νιζέλο βουλευτή κι αύτός, άφού παραιτήθηκε άπό 
τήν πολιτική τής Κρήτης, ήρθε στήν ’Αθήνα μέτήν 
δριστική πιά άπόφαση νά πολιτευθεί αύτοΰ. Δέ χρειά
ζεται νά πείσω κανένα πώς δ κ. Βενιζέλος τδθελε 
αύτό μέ δλη τήν καρδιά του. Ό κ. Γρανίτσας μπο
ρεί άξιόλογα νά φρονεί άντίθετα. Μά ούτε καί.ντρο
πή καμμιά φέρνει στόν κ. Βενιζέλο έκεϊνος 6 πόθος 
του. Πολιτικός φιλόδοξος καί φίλαρχος καθώς αύ- 
τός, είναι φυσικό νά θέλει νά μεγαλώσει τή δράση 
του σέ πλατύτερον πολιτικόν όρίζοντα. "Επειτα ή 
έδώ πολιτική του θέση τελευταία δεν εϊταν διόλου 
εύχάριστη. Τό κρητικό ζήτημα τραβούσε σέ μάκρος* 
ή αϊσιοδοξία του έτρωγε χτύπους κάθε φορά πού ή 
Τουρκιά εδρισκε περίσταση νά δημιουργήσει ζήτη
μα* τό μέγα σφάλμα του νά έπιδιώξει νά κυβερνή
σει τόν τόπο μέ άποκλειστικώς δική του κυβέρνηση, 
κάνοντας άβαρία δλων των ώραίων πολιτικών άρ-

(*) Ή άρχή του οτό περασμένο φύλλο.

χών, πού είχε κηρύξει τόν καιρό πού τόν πολέμησε 
! δ Πρίγκηπας* δλα αύτά είχαν έξασθενίσει τό πολι

τικό του κΰρος, ώστε κ ’ οί στενότεροι πολιτικοί φίλοι 
του, πού άλλοτε κυριολεκτικώς τόν ¿λάτρευαν σάν 
είδωλο, τώρα του πήραν τόσο τόν άέρα, ώστε έμ
παιναν μέ τή βία στό δωμάτιο του σπιτιού του, τήν 
ώρα πού ήσύχαζε, καί έπαιρναν διορισμούς κι άλ
λα ρουσφέτια.

Πρέπει δμως νά δμολογήσω δτι, τουλάχιστο δταν 
τού πρωτόγεινε ή πρόταση νά πολιτευθεί στήν Ε λ
λάδα ¿δείξε σοβαρούς δισταγμούς, γιατί, καθώς έλε
γε, δέν ¿γνώριζε ουτε τά πράματα- ουτε τά πρό
σωπα. Έτρόμαζε για μιά τέτια άπόφαση. Πώς 
μπορούσε νά ξέρει άν ή θέληση τού έλληνικού λαού 
νά άνορθωθεΐ πολιτικώς εϊταν ώριμη, εϊταν πραγ
ματική ;

Έτρόμαζε, αύτό δμως δέν τόν ¿μπόδισε μόλις 
πάτησε στήν Αθήνα νά βγάλει άπό τόν έξώστη τού 
Μεγάλου1 Ξενοδοχείου έκεΐνο τόν πολιτικό λόγο κι 
άντί νά μιλήσει μέ φρόνηση, μέ έγκράτεια, μέ αυ
στηρή έπιφύλαξη καί μέ σοβαρή συναίσθηση πολι
τικής εύθύνης, ¿γέμισε μέ αισιόδοξα λόγια τήν 
πλατεία τού Συντάγματος κ’ έταξε στον έλληνικό 
λαό χρυσόν αιώνα. (*) Καί έκανε ταχυδακτυλουρ
γικό άνακάτωμα μπουρζουαζικής καί σοσιαλιστικής 
πολιτικής καί δέν άφισε κανένα, άπό τό Βασιλιά 
ώς τόν τελευταίο πολίτη, παραπονεμένο.

Καί ρωτώ. ΙΙου τή βρήκε, πού τή στήριξε πάλι 
τότε τή μεγάλη καί άνεπιφύλαχτη ¿κείνη αισιοδο
ξία ; Μήπως είχε σαύτό τό μεταξύ μελετήσει τά 
έλληνικά πράματα; Μήπως είχε γνωρίσει τά πρό
σωπα ; Ή  μήπως ήθελε νά σαγηνέψει τά πλήθη 
καί νά τά καλοπιάσει, βεβαιώνοντας τα πώς δλη 
ή Έλλαδική κακομοιριά δφείλεται στους πολιτικούς 
των καί μόνο σ’ αυτούς, πώς αύτός θά άναγεννήσει 
τήν Ελλάδα καί πώς δέν είχε καμμιά άμφιβολία 
πώς θά τό κατορθώσει;

Έρχεται ή διπλή Βουλή, γίνεται Πρωθυπουρ
γός, μπαίνει στήν υπηρεσία τού κράτους, παρα
κολουθεί άπό τό κέντρο τήν κοινοβουλευτική διανοη
τικότητα καί ήθικότητα τών παλιών καί τών νέων 
άντρών, διαλύει τή Βουλή, κάνει έκλογές, δίνει 
ξανά μεγάλες ύποσχέσεις πώς θά κάνει καί θά~ 
δείξει, βγάζει γραμμή δλους τούς δικούς του καί 
μόνο μέσα στή Συνέλευση, αν πιστέψομε τόν κ. 
Γρανίτσα, αισθάνεται τήν άνάγκη νά κοπανιστεί 
πώς δέν έχει άνθρώπους καί πώς έπρεπε νάχει 
κάψει τά πρακτικά τών δύο άλλων συντακτικών συ
νεδρίων γιά νά κόψει τήν πηγή τής λογοκοπίας. 
Τότε μόνο! Κι δμως, δέν κάνομε, πιστεύω, λάθος,

(*) Σημειώνω δτι στό ζήτημα του. χαραχτηρισμοβ της 
διπλής Βουλής έδειξε πολιτικήν ειλικρίνεια καί» θάρρος 
γνώμης. ς
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δ ίδιος είχε ευθύς άπδ τήν άρχή Ονομάσει άνορθω- 
τική τήν κυβέρνησή του καί τό κόμμα του άνορ- 
θωτικό. ΙΙοΟ τά είχε στηρίξει αύτά τά μετριόφρονα 
έπίθετα ; "Η νομίζει πώς καί έδώ μπορεί νά έπικα- 
λεσθεΐ τήν πλάνη του γ'.ά τα πρόσωπα ύστερα άπδ 
τόσο)ν μηνών πρωθυπουργία;

Άλλα καί τούς λίγους νέους άντρες πού πα- ! 
ρουσιάστηκαν στή Βουλή εκείνη μήπως έ κ. Βενι- 
ζέλος τούς εύνόησε καί τούς ¿συμπάθησε στ* άλή- 
θεια; Είμαι βέβαιος πώς κάθε άλλο παρά εύχαρί- 
στηση θά δοκίμαζε δταν άκουε τδν. κ. Κουτούπη ή 
τον κ. Παπαναστασίου νά άγορεύουν στδ βήμα τής 
Βουλής. Κι άπδ τούς δεκαπέντε, πού σημειώνει ■ 
6 κ. Γρανίτσας στδ άρθρο του, τρεις μόνο πήρε τις 
τελευταίες έκλογές στούς συνδυασμούς του καί τούς 
έβγαλε βουλευτές. Τρεις. Ό λόγος είναι δτι άν ή 
έλληνική κοινωνία έδειξε τελευταία ρομαντικό νεο- 
ανδρισμό, δ κ. Βενιζέλος έδειξε πάντα του υποκρι
τικό νεοανδρισμό. Πράγματι δμως δεν ανέχεται 
ούτε γνώμη άντίθετη άπδ τή δική του, ούτε Ανε
ξάρτητο φρόνημα ούτε άλη&ινό χαρακτήρα. ’Αγα
πά νά περιστοιχίζεται πάντοτε άπδ άνθρώπους μέ
τριους, δουλικούς, τυφλούς στά θελήματά του καί 
κόλακες. Τούς άλλους τούς μισεί, δσο κι άν υπο
κρίνεται τδ αντίθετο.

<

Άλλα ενώ ό άρθρογράφος στδ α' μέρος του 
άρθρου του ύποσχέθηκε νά μάς καταστρώσει «κά
πως ώμά» τδ λογαριασμό τής τελευταίας διετίας 
καί νά μάς δείξει αν έχει ή δχι δ κ. Βενιζέλο; 
εσωτερικό πρόγραμμα, στδ β' μέρος τδ ξέχασε καί 
δέν έκανε καμμιά τέτια λογοδοσία. "Ολη του ή 
προσπάθεια τείνει νά μάς αποδείξει πώς άν δέν 
έγινε τίποτα από κείνα πού έπρεπε νά γίνουν, δέ 
φταίει ό κ. Βενιζέλος, άλλα τά πράγματα, θυμώνει 
μάλιστα κάπου καί μαζύ μου καί μέ λέει άπαιτη- 
τικδ έπειδή έγύρεψα νά φκιάσει άνθρώπους. Μπορεί 
νά είμαι πολύ άπαιτητικός, άλλά έγώ καί δχι ό κ· 
Γρανίτσας έμίλησα σύμφωνα μέ τήν αυστηρή λο- 
,γική τών πραγμάτων. ’Ιδού τί έγραψα :

«Μά τδ σπουδαιότερο γιά μάς πρέπει νά είναι 
νά δείξει, οποίος παρουσιάζεται άνορθωτςή, έσωτερικδ 
πρόγραμμα. Καί πρόγραμμα έσοπερικδ γιά τήν 
Ελλάδα θά πει ένα πράμα. Νά φτιάξει άνθρώπους. 
Ό νεοέλληνας σήμερα είναι τζιτζίκι πειναλέο, ρο
μαντικό, γελοίο καί κλουβιοκέφαλο. Ένας ειλικρι
νής καί τίμιος αεβ ιόδοξος δέν μπορεί νά τό 
παραβλέψει αυτό. Εϊναι ή μοναδική αιτία δλης 
τής νεοελληνικής κακομοιριάς. Ό έλλαδικδς έγκέ- 
φαλ,ος είναι χαλασμένος, πάσχει. Ή Έλληνική κοι
νωνία δέν είναι συγκροτημένος δργανισμός. Ένα 
συγχυσμένο καί άσυνάρτητο άνακάτωμα Ανθρώπων 
άρριβιστών καί άνηθίκων. Πώς γίνεται Από τέτιο 
περιβάλλον νά βγεϊ προκοπή; Πρέπει λοιπόν δ 
άνορΦωτής άπδ δώ νά χερικώσει...»

Λοιπόν τί λέτε; Άφοΰ δέ φταίει δ κ. Βενιζέ
λος άλλά τά πράματα, είτε πρέπει νά άλλάξει ό κ. 
Βενιζέλος καί Φά μήν παρουσιάζεται ΛνορΦατής 
οΙοιόδοξος, πού τάζει λαγούς μέ πετραχείλια, είτε

πρέπει νά προσπαθήσει—νά άλλάξουν—τά πρά
ματα. Tertium non datur.

Καί ρωτώ, έκανε ώς τώρα καμιά τέτια σοβαρή 
προσπάθεια; Ό κ. Γρανίτσας μάς πληροφορεί δτι 
«νέοι άνθρωποι θά είπή νέα οικονομική μάχη, πά
λη οικονομικών ρευμάτων, έπικράτηση τού ένός, 
άρα κυριαρχία τής τάδε τάξεως, ή όποια φορμάρει 
τδ κοινωνικό καθεστώς καί Ιπάνο) σ’ αύτδ πλάθεται 
ύστερα τδ πολιτικό, αυστηρά προσαρμοσμένο, ούτε 
πόντο κομμένο πλατύτερα». Καί ξαναρωτώ, υπο
βοήθησε μέ κανένα τρόπο ώς τώρα δ κ. Βενιζέλος 
αύτδ τδ χώρισμα τών τάξεων, ¿τάχθηκε δριοτικώς 
δ ίδιος είτε μέ τή μπουρζουαζική είτε μέ τή σοσια
λιστική μεριά ή τουλάχιστο ¿φρόντισε νά ξεκαθαρί
σει κάπως αύτά τά πράματα ή μήπως πονηρά καί 
σκόπιμα τά συγχύζει καί τά άνακατώνει γιά νά είναι 
άπ* δλα καί μέ δλα καί νά μήν είναι τίποτα; (*)

Καί τδ σπουδαιότερο, έπιμένει άκόμα νά μάς 
μιλεί μέ πνεύμα αισιοδοξίας γιά μελλοντική Ανόρ
θωση ; ΙΙοιά Ανόρθωση; Έκτδς άπ’ αύτά πού έγιναν 
καί ίσως άλλα παρόμοια έλάχιστα άκόμα, τί ούσια- 
στικό, άναδημιουργικό, ριζικό πρόκε.ται νά γίνει, 
γιά νά στηρίζει τις έλπίδες του σ’ αύτδ κ’ έμεΐς 
τις δικές μας; Στήν έξωτερικη πολιτική του τίποτα 
δέ βλέπομε, στήν έσωτερική του άκόμα λιγότερα. 
Γιά τδ κρητικό ζήτημα άπελπίστηκε καί,τδχει 
έγκαιταλ&έψβι· Δέν περιμένει καμιάν έθνική λύση, 
τδ πολύ—πολύ δριστικήν άναγνώριση τής σημερι
νής αύτονομίας. Παράγγειλε ώς τόσο ενα θωρηκτό. 
Γιά ποιο λόγο ; Μέ ποιό έξωτερικδ πρόγραμμα ; Γιά 
ποιά πιθανή πολεμική δράση ; Που ; 'Ως πότε ; Μέ 
ποιο·'): συμμάχους ; Μέ πριούς αντιπάλους ; Υπάρ
χει σύστημα στήν πολεμική παρασκευή βασισμένο 
σέ ώρισμένες εξωτερικές βλέψεις, στή δύναμη τοϋ 
έχθρού καί στήν οικονομική μας άντοχή ; Υπάρχει; 
Ή  Ανατολή βράζει, λόγος γίνεται γιά φοβερή Αδ- 
στρο—βουλγαρική συμμαχία, γιά διαμελισμούς καί 
χίλια δυδ άλλα καί τδ Ελληνικό Βασίλειο, είτε 
υπάρχει είτε δέν υπάρχει, κανείς δέν τδ λογαριάζει.

Άλλά δ κ. Γρανίτσας κατά τδ σύστημα τών 
παλιών πολιτικών θέλει νά μάς πεί μέ υπαινιγμούς 
πώς Ιμεΐς δέν ξέρομε τίποτα, δτι γίνονται μεγάλα 
πράματα, έχουν κλειστεί συμμαχίες κτλ. Μά δέν 
μπορεί δ κ. Βενιζέλος νά μάς κλείνει τδ μάτι καί 
νά μάς ειδοποιεί γιά τό έξωτερικό του πρόγραμμα. 
Καμιά τέτοια άξίωση βέβαια δέν έχομε, μπορούμε 
δμως άπάνω—κάτω καί μεΐς νά μυριζόμαστε τά 
νύχια μας καί νά ξέρομε μέ κάποια βεβαιότητα πώς 
κι άν υπάρχει καμιά έξωτερική αυνεννόηοη είναι 
ιόσο άοήμαντη, ώστε νά μήν έπιτρέπεται νά λο
γαριάζεται στά σοβαρά. Άλλο τδ ζήτημα άν ή Έλ-

(*) Στό «Εμπρός» τής 13 τούτου του μήνα διά
βασα πώς δ κ. Πρωθυπουργός έκάλεσε τόν κοινωνιολόγο 
κ. Κουτούπη καί τόν έρώτησε για τό καταλληλότερο οικο
νομικό σύστημα. Ό κ. Πρωθυπουργός *σννεμερίσΰ·η» λέει 
τις γνώμες του κ. Κουτούπη άλλά γιά τήν ώρα Μν τις 
βρίσκει έφαρμόοιμες! Κι δ κ. Γρανίτσας έχει πάθει σύγ
χυση, γιατί, ενώ σ’ ενα αέρος τοδ άρθρου του τονέ παρα
δέχεται σοσιαλιστή, σέ δλα τάλλα μας τόν παρουσιάζει γιά 
μπουρζουά ό όποιος έφερε «είς τά αστικά τεΐίβε τό Ελ
ληνικό κράτος».
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λάδα Εδειξε ή δχι καλή θέληση ή ικανότητα στή 
■ σχετική της Ενέργεια. Αυτό δεν τδ έξετάζω. ’Εμένα 
μ9 ένδιαφέρει άν ή άνορθωτική αισιοδοξία του κ. 
Βενιζέλου άκκουμπά στα πράματα ή μήπως είναι 
λόγια μόνο γιά νά μάς περιπαίζει καί νά περνά.

*

"Ολα δσα έχομε πεΐ πέφτουν καί δέν έχουν 
καμιάν άξια άν, άντί νά παραδεχτούμε τδν κ. Βενι- 
ζέλο ώς άληθινδ ανορθωτή, δπως αύτδς θέλει νά 
δνομάζεται, τδν θεωρήσομε ώς ένα άρχηγό προσω
πικού κόμματος, σάν καί τους παλιούς, ■ δπως πραγ
ματικές είναι, καί τονέ συγκρίνομε μέ δαύτους. Τότε 
πάμε πάσσο καί μέ εύχαρίστηση δηλώνομε πώς τον 
κρίνομε καί πιδ άξιο άπδ τούς άλλους καί μέ καλή- 
τερη θέληση. (*) Αύτά δμως δλα μάς είναιΑδιά
φορα, άφοΟ τίποτα δέν μπορούμε νά περιμένομε άπδ 
τέτιου είδους πολιτικές. Ό τέως συνεργάτης του κ. 
Δημητρακόπουλος τόπε καθαρά στδ συντάχτη του 
«Ν. Έλευθ. Τύπου* τής Βιέννης: Ανόρθωση δέ 
σημαίνει άλλαγή πολίτικου συστήματος, άλλά άπλώς 
χρηστή διοίκηση. Κ’ ή χρηστή διοίκηση φυσικά δέν 
άπαιτεϊ τίποτα άλλο άπδ μιά άπλή θέληση». Ή θέ
ληση αότή δέν άποτελεί καμιάν έγγύηση, άλλως τε 
είναι κάτι πολύ άόριστο, πολύ γενικό. "Αν σήμερα 
μέ τέτια πλειοψηφία δέν έδειξε το θάρρος σέ κα
μιά σπουδαία κυβερνητική ή διοικητική πράξη 
(δπουργική μεταρρύθμιση—διορισμούς καθηγητών 
στδ Πανεπιστήμιο κτλ.) νά κάνει τδ καλήτερο άπ’ 
δ,τι μπορούσε, μεθαύριο μέ μιά. μικρή πλειοψηφία 
πώς θά άντιταχθεϊ στις διάφορες πιέσεις ; ΙΙώς ; Μή 
τουλάχιστο θά έχει νά έπικαλεσθεΐ ένα αόστηρά ήθι- 
κδ παρελθδν καί νά τδ προβάλει ώς καθιερωμένη 
πολιτική άρχή στούς φίλους έκβιαστές; Μή θάχει 
νά έπιδείξει μιά μονότροπη καί σταθερή πολιτικήν 
ήθική καί μιάν ένότητα πνεύματος στήν κυβερνητι
κή καί διοικητική τακτική του; Κάθε άλλο. Κι 
άντί νά έπιμένομε σ’ αύτδ περισσότερο, παραθέτομε 
τά ίδια τά λόγια τού κ. Γρανίτσα μέ τά όποια, κα
θώς φαίνεται, θέλει νά τδν παινέσει.

«Ά ν  δ κ. Βενιζέλος είναι τετράπλευρος, άπδ 
τούς άνθρώπους δηλαδή τής ώρισμένης περιοχής 
βέβαια θά λείψη γρήγορα. Άλλ* άν είναι, δπως 
δυνατά τδ πιστεύομε, άπδ τούς άνθρώπους πού. . .  
δέν καρφώνονται σέ μιά κατάσταση, άλλά περπα
τούν άγκαλιαστά μέ τή ζωή . . .  βέβαια καμμιά δύ
ναμη δέν θά τδν πνίξει».

Συμφωνούμε πέρα-πέρα μέ τδν άρθρογράφο, 
δέν έννοούμε μόνο πώς ένας άνθρωπος (πού άπο- 
τελεί δ ίδιος καί τδ πολιτικό του πρόγραμμα) 
μπορεί, ένψ δρ& παίρνοντας, σάν τά υγρά, δλα τά 
σχήματα τού περιέχοντος άγγείου, πώς μπορεί,

(*) Δέν πρέπει δμως νά παραλείψομε δτι ένα—δυδ άπδ 
τούς λεγάμενους παλιούς πολιτικούς μίλησαν γιά τά έξω· 
τεριχά πρδ πάντων ζητήματα τον Έθνους μέ είλιχρίνεια 
χαΐ θάρρος, πού δ κ. Βενιζέλος ώς τώρα τουλάχιστο δέ 
μάς μίλησε.

λέγω, νά άξιώνει αύτή του ή προσαρμογή σταθερά 
νά όνομάζεται «φιλελεύθερη—άνορθωτική».

*
Μά τέλος πάντων τί έπρεπε νά κάνει δ κ. Βε

νιζέλος ; Νά φύγει, νά παραιτήσει έτσι τδ κράτος ; 
ρωτά δ κ. Γρανίτσας.

Τί νά κάνει; Νά εΐνε ειλικρινής καί νά πράττει 
τδ βέλτιστο. Σέ καμμιά ένέργειά του άπόταν ήρθε 
στήν Ελλάδα δέν τδ είδαμε τδ άριστο.

Φτάνει στήν Αθήνα λαοπρόβλητος κι άντί, κα
θώς είπαμε, νά συγκρατηθεΐ, νά μετρήσει τά λόγια 
του ένα-ένα, νά πεΐ πώς τδ κακδ πού δέρνει τδ 
κράτος φωλιάζει στήν κοινωνία καί ή άναγέννηση 
μιάς κοινωνίας δέν είναι παΐξε-γέλασε, χρειάζεται 
δουλειά καί χρόνο, πώς τά έλληνικά πράγματα 
είναι πολύ δύσκολα, καί, άν κληθεί νά κυβερνή
σει, θά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά 
μάς άναπλάσει, μά ούτε αύτδ άρκεΐ, πρέπει νά 
βοηθηθεϊ άπδ δλους γιά πολύν καιρδ καί τότε μόνο 
μπορεί νά έλπίζει πώς θά κάνει κάτι* άντί νά μι
λήσει αύτή τή γλώσσα τής άλήθειας καί τής παρ
ρησίας, τάρριξε δλα στή ράχη τών παλιών πολιτι
κών καί είπε πώς αύτδς θά κάνει καί θά δείξει καί 
θά φέρει ούτε πολύ ούτε λίγο τήν εύτυχία στήν 
Ελλάδα. Είναι τούτο σοβαρή πολιτική; Είναι έν
τιμη προετοιμασία τής κοινής γνώμης γιά άληθινή 
άνόρθωσή ; Ή  μήπως εόθύς άπδ τήν άρχή είχε 
τήν άπόφαση νά στερρεωθεϊ μόνο πολιτικώς κι δ 
λαδς άς περιπαίζεται;

Έπειτα τδν κάλεσε ό Βασιλιάς κυβερνήτη. Δέ
χτηκε, άν κ’ είχε λιγοστούς φίλους στήν τότε διπλή 
βουλή.. (*) Γιά νά δεχτεί σέ τέτια περίσταση, δυδ 
πράγματα πρέπει νά υποθέσομε. "Η είχε νά κάνει 
τίποτα βιαστικό, πού δέν έσήκωνε αναβολή π. χ. 
ή σύντονη πολεμική παρασκευή γιά τή γρήγορη 
λύση τού κρητικοΰ ζητήματος, (ή άναθεώρηση τού 
Συντάγματος δέν έπιτρέπεται νά παρουσιαστεί ώς 
δικαιολογία, γιατί, καθώς μάλιστα εΐταν περιωρι- 
σμένη, δέν μπορούσε νά άποτελέσει ιδιαίτερο κυβερ
νητικό πρόγραμμα) ή άνέβαινε στήν άρχή γιά πολύν 
καιρδ μέ τδ σκοπδ νά έργαστεΐ συστηματικά καί 
νά άνορθώσει τήν ‘Ελλάδα. Ά ν  έπρόκειτο γιά τδ 
πρώτο, τίποτα δέ θά είχαμε νά πούμε. Άλλά τέτιο 
πράμα δέν είδαμε, κ’ έκτδς τούτου δ κ. Βενιζέλος 
εόθύς άπδ τήν άρχή ώνόμασε τήν κυβέρνησή του 
άνορθωτική. "Ωστε λοιπόν έδήλωσε πώς άναλάβαινε 
νά Αναδημιουργήσει τήν Ελλάδα. Μέ τί; Μέ ποιούς 
συνεργάτες; Μέ ποιούς δμοΐδεάτες ; Μέ ποιό σύμ
φωνη μένο πολιτικό πρόγραμμα ; Μέ ποιά ώριμό- 
τητα κοινής γνώμης ή τουλάχιστο μέ ποιά συνεν
νόηση μέ ώρισμένους κύκλους πού νά έχουν μιάν

(*) ’Εδώ μάς έλεγε πώς ποτέ δέ θά χάνει τή μωρία— 
είναι ή φράση του -  νά κυβέρνηση τή Ελλάδα έτσι άνε- 
τοίμαστος χι οΰιε θά συνεργαστεί μέ τδ Βασιλιά Γεώργιο. 
Τό τελευταίο τδπε χαί σέ κάποιον "Άγγλον δημοσιογράφο 
χαί ή σχετική άνταπόκριση αναδημοσιεύτηκε καί στδ 
«Εμπρός» χωρίς νά τηνέ διαψεύσει.
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ιδεολογία διαμορφωμένη ; Τίποτα Απ’ αύτά. Υπουρ
γούς γύρευε έδώ και έχει, χωρίς νά τούς ξέρει, 
χωρ'ις νά .τδν ξέρουν. Κι όμως έδινε βαρυσήμαντη 
έπαγγελία πώς έρχότανε νά μάς άνορθώσει. Είναι 
πράματα αύτά;

"Ας δούμε τώρα ποιο εΐταν τδ βέλτιστο πού 
ώφειλε νά κάνει. Άφου ή δέν ήθελε ή δεν μπο
ρούσε ή δέν είχε νά διεκπεραιώσει καμμιάν έπεί- 
γουσα υπόθεση ώς κυβερνήτης, έπρεπε άπλούστατα 
νά μην άναλάβει νά κυβερνήσει. Ώφειλε νά μείνει 
άντιπολιτευόμενος. Στά δυο χρόνια, πού πέρασαν, 
μπορούσε ναχει προκαλέσει συστηματική πολιτική 
ζύμωση τέτια, πού νά σημαίνει πολύ περισσότερο 
από δλα τά κυβερνητικά καί νομοθετικά Ιργα του, 
Αν λάβομε μάλιστα ύπόψει ότι κι ό «Άβέρωφ.» είχε 
παραγγελθεΐ άπδ τδ Υπουργείο Μαυρομιχάλη καί 
τδ ζήτημα τής γαλλικής άποστολής είχε κανονιστεί 
άπδ τδ 'Ιπουργεϊο Δραγούμη κι ό κ. Δημητρακό- 
πουλος μπορούσε νά γίνη ύπουργος καί νά εισα
γάγει τά δικαστικά του νομοσχέδια καί μέ όποιο- 
δήποτε άλλο Πρόεδρο στην κυβέρνηση. (*) "Οσο 
γιά τή διοικητική τάξη καί χρηστότητα, αυτές εί
χαν άρχίσει, θαρρώ, άπδ τδ Υπουργείο Δραγούμη, 
καί κάθε κυβέρνηση πού θάρχότανε κατόπιν είταν 
υποχρεωμένη νά φανεί ηθική, αφού αύτδ είταν ίσως 
ή μόνη ξεκαθαρισμένη θέληση τού λαού, πού μα
ζεύτηκε ύστερα άπδ τή στρατιωτική έπανάσταση 
στδ ΙΙολύγωνο, κ* έκτδς αύτοΰ μιά ένάρετη Αντι
πολίτευση άπδ τον κ. Βενιζέλο καί τδ κόμμα του 
θά έφτανε γιά νά άνέβαζε τδν τόνο τής κυβερνη
τικής ήθικής.

*

Καί ξανάρχομαι έκεί άπό που άρχισα γράφον
τας έτούτο τδ άρθρο. Τί σκοπεύει αύτή μου ή έπί- 
κριση τής βενιζελικής πολιτικής ; Μιά κριτική βέ
βαια, άρκεί νά είναι καλόπιστη καί καλοσυνείδητη, 
δέ θέλει άλλη δικαιολογία, άφου πρόκειται νά πεΐ 
εκείνο πού νομίζει άλήθεια. Κ* είναι υποχρέωση 
μάλιστα καθενδς πολίτη νά λέει έλεύθερα τήν ειλι
κρινή γνώμη του, έστω κι αν πρόκειται νά μήν 
ωφελήσει σέ τίποτα, έστω κι αν πρόκειται νά βλά
ψει. Τέτιου είδους βλάβες είναι φαινομενικές μόνο. 
Όμολογώ δμως ότι κάποιο άλλο έλατήριο έκούρ- 
δισε τήν κριτική μου πρόθεση.

Μιά ιδέα άξίζει τόσο περισσότερο, όσο πιδ πολύ 
έχει τή δύναμη νά δημιουργεί χαρακτήρες μέχρις 
ήρωϊσμοΰ καί αύτοθυσίας. Ό κ. Βενιζέλος εΐταν 
δημοτικιστής, ψυχαριστής, μαλλιαρός, άφοΰ δ ίδιος 
ήθέλησε καί καλά νά κάνει τέτια διάκριση στή 
Βουλή μιλώντας γιά τδ γλωσσικό. "Οταν παραθέ-

(*) Ά πό τούς άλλους νόμους πού ψηφίστηκαν οί δυό 
σπουδαιότεροι των <σπειρομένων γαιών» καί των «κοινο
τήτων» δέν μπήκαν άχόμα σέ έφαρμογή.

ριζε έδώ προ τρία-τέσσερα χρόνια στίςΚορακιές, 
διάβαζε μέ τδ στανιδ σέ διάφορες κυρίες Ψυχάρη 
καί ΓΙαλαμά κ* είταν Απροκάλυπτα ενθουσιασμένος. 
"Ο,τι έπιστημονικδ γράφτηκε γιά τή δημοτική, δ,τι 
λογοτεχνικό γράφτηκε στή δημοτική, τδχει διαβα
σμένο καί κατέχει τδ ζήτημα δσο λίγοι άλλοι. (*) 
Φανερά έλεγε τή γνώμη του πώς χωρίς τή δημο
τική γλώσσα, δέν μπορεί νά γίνει έθνική προκοπή.

Άπδ ένα τέτιο Βενιζέλο θά έπρεπε κανείς νά 
περιμένει πώς ή έκπαιδευτική γλωσσική Αναμόρφω
ση θά Αποτελούσε τή βάση τού άνορθωτικού του 
προγράμματος. Μολαταύτα κι αν δέν τδ έκανε ευ
θύς άπδ τήν Αρχή, θά μπορούσε νά δικαιολογηθεί— 
άλλως τε πρί φύγει άπδ όώ ρητά μού τδ ξέκοψε. 
Δέν τδχω σκοπό, είπε, νά βάλω Αμέσως τδ δημοτι
κισμό στδ έπίσημο πολιτικό πρόγραμμά μου. Αύτδ 
θά γίνει, άμα στερρεωθώ εκεί πολιτικώς.

Πολύ καλά, Ας μήν τδ έκανε Αμέσως. Είχαμε 
δμως τήν Αξίωση νά εύνοήσει έμμεσα τδ δημοτικι
σμό, κ’ είχε χίλιους δυδ τρόπους αν τόθελε. Αντί 
αύτού τί έκανε ; Γιάνά μήν έκτεθεΐ ώς δημοτικιστής, 
δείλιασε νά πατάξει τδν κ. Μιστριώτη, μόλις αύτδς 
άρχισε ν’ άνακινά τδ ζήτημα, καί μόνο άμα είδε 
πώς ¿κινδύνευε νά πέσει άπδ τήν Αρχή, τονέ ’μά
ζεψε καί τονέ ’βάλε στή θέση του. Στδ Αναμεταξύ 
δμως τά πράματα είχαν τεντωθεί κα- ανέχτηκε δ 
κ. Βενιζέλος, ό βέρος δημοτικιστής, νά μπει έκείνη 
ή Ακατανόμαστη διάταξη στδ Σύνταγμα, Αφού πρώ
τα έβγαλε κείνο τον Αχαρακτήριστο δικολαβικδ λό
γο, μέ τδν όποιο θέλησε νά μάς πείσει πώς ξέρει 
καλά τδ ζήτημα, μά ξέρει καλήτερα καί τά στρίβει, 
όταν ή περίσταση τδ Απαιτεί. Μάλλα λόγια ό κ. 
Βενιζέλος έπρόδωσε τδ δημοτικισμό.

Κι Αφού ή δημοτική' ιδέα έχει Ανάγκη κυρίως 
άπδ χαρακτήρες, ο: δπαδοί της πρέπει νά είναι 
σκληροί καί Αμείλικτοι—Αλλά καί δίκαιοι πάντα — 
γιά κάθε φίλο, πού Απιστεί.

Αύτδ τδ παράπονό μου είναι πού μέ παρακίνη
σε νά κρίνω δημοσίως τήν πολιτική τού κ. Βενιζέ- 
λου καί νά πώ πώς ώς τώρα τίποτα δέν έκανε. Καί 
γιά νά συμπληρώσω παστρικά καί τίμια τήν ταπεινή 
μου γνώμη προσθέτω : Οΰτε d à  κάνει. (**)

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΚΗ S

(*) Σημειώνω προσέτι πώς βαθειά εντύπωση τούχε 
χάνει καί τό βιβλιαράκι του κ. Σκληρού «Τό κοινωνικό 
μας ζήτημα».

(**) Άπό τό Ιδιαίτερο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού 
¿κυκλοφόρησε έδώ στά Χανιά ή διάδοση πώς έχω παρά
πονα κατά του κ. Βενιζέλου επειδή, λέει, τοΰ ζήτησα νά 
μέ διορίσει κάπου και δέν τδκανε. Άφοΰ ή πληροφορία 
βγήκε άπό αυθεντική πηγή, είμαι αναγκασμένος, άν καί 
προφορική, νά τή διαψευσω καί νά δηλώσω η ώ ς  noté  
μέ κανένα τρόηο δέ ζήτησα àn à  κανένα νά μέ διορίσει. 
Καί βεβαιώνω ακόμα πώς γράφοντας αύτά τά άρθρα κά
θε άλλο παρά θυμό αίστανόμουνα γιά τόν κ. Βενιζέλο. 
Νομίζω δμως πώς τό Ιδιαίτερο γραφείο καλά θά εΐταν νά 
άλλάξει πιά σύστημα πολεμικής, άφοΰ νομίζει αναγκαίο 
νά δρά καί έξω ¿ ιό  τά Ιδιαίτερα καθήκοντά του.
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Ν Ε Α  Σ Ε Ι Ρ Α  * 1

(Sur des penses nouveaux faisons des vcr.s antiques. 
André Chénier)

'Αφιερώνεται τον ποιητη Γ. ΣχοπεΧίτη

I.

'Όταν πια του Φωτός το βασίλειο 
χαιρετήσεις και φύγεις για πάντα ·
για το ανήλιο ταξίδι, ένας πόθος σου >
αχ ας εΐτανε νάπαιρνε σάρκα. (

4 I
I

Μια παρθένα γλυκιά, στην είδή |
νά ενθυμίζει μιαν άλληνε, (πλέον |
δεν υπάρχει στη ζωή), δπου αγάπησες 
μέ μια αγάπη πικρή, απελπισμένη,

Μες στύ δάσος τό αρχαίο, πού συνείθαγες 
νά παγαίνεις, ή πέρα στην άκρια 
του γιαλού.... μοναχή μέ τή θύμηση 
νά περνά των πιο λάλων σου στίχων,

Καί νά λέει. στη γαλήνη δακρύζοντας: !
«ώ νερά, ιερή κρήνη καί κέδρα, !
«τά τραγούδια του ευγένεια του έντυσαν |
«νά φαλπάζετε τόσο πιο ωραία.

II. ι

Ευτυχίζω οσους μπόρεσαν, υστέρα 
από χρόνων στά ξένα απουσία, 
σάν τό γιο του Λαέρτη στό μέρος τους 
νά έπιστρέψουνε πιά, καί μακριάθε

Τον καπνό τής γλυκιάς καπνοδόχης τους 
νά ξανοίξουν καί δάκρια νά χύσουν, 
τους προσμένει πιστή μια συντρόφισσα, 
εν’ αγόρι, ένας γέρος πατέρας.

Τή δική σου κανείς την επάνοδο 
δεν προσμένει. Τό σπίτι σου ειν* έρμο.
"Αλλοι πέθαναν, άλλοι σκορπίσανε, 
άλλοι πιά δεν ποθούν νά γυρίσεις.

Μά τί νοιάζει! θά υπάρχει του ’Απόλλωνα 
πάντα κάπιος ναός στό νησί σου !

(*) Κοίταξε Τρόπαια στην Τρικυμία, β>λ. 69,

Σύρε ικέτης του, αν νοιώθεις πώς δύνασαι 
μ* άξιοπρέπεια νά κρούσεις τή λύρα.

III.

Νοσταλγός θενά ζήσεις αιώνια.... 
τόσους γνώρισες τόπους περίσσια, 
τόσες έκανες, δόλιε, πατρίδες σου, 
που παντού νοσταλγός θενά μένεις.

Τό ’Άστυ εδώ νοσταλγείς τό ίοστέφανο 
καί τό λάλο τον αηδόνι, κι άπέκει 
τό φεγγάρι θλιμμένο ονειρεύεσαι 
σέ ναό γοτθικόν από πάνω.

Τότες πιά τό τζιτζίκι στοχάζεσαι 
τής ζεστής Μεσηβρίας, καί πάλι 
άνευχάριστο σέρνει σε ό Κένταυρος 
κ’ ή ακακία τής χλωρής Θεσσαλίας.

’Έτσι εσύ νοσταλγείς καί τ’ άνέφαντα 
των ασφοδέλων πάντα περβόλια, 
μά τής Λήθης, στοχάσου, πώς άστερφτα 
τά θολόνερα ρένε εκεί κάτου.

IV.

Στό ακρογιάλι τό ξένο, μονάχος σου 
κατεβαίνεις τά βράδια. Ή  γαλήνη 
τό γεμάτο φεγγάρι ερωτεύεται 
κ9 ειν’ οΐ φλοίσβοι σκοποί έπιθαλάμιοι.

Όλα όργοϋν καί τήν "Ανοιξη χαίρουνται. 
Μόνο εσύ — σάν παράταιρος ήχος — 
περπατάς καί τ’ αργά σου τά βήματα 
τό ρυθμό των λυγμών σου άκλουθάνε.

"Ο,τι λάτρεψες, φλόγα πού σ’ έκαψε !
Ή  Φιλία, ή ’Αγάπη κ’ ή Δόξα, 
περιπαΐχτρες σου γίναν θεότητες 
καί μαυλήσαν τήν έρμη σου νιότη.

Μά σου μένει πιστή πάντα ή ΙΙοίηση, 
ή εμπνέστρα θεά τών Ωραίων, 
κ’ έχεις χρέος τήν κάθε πικρία σου 
νά σιωπάς γιά νά μήν τήν δργίσεις.

V.

Αδυσώπητη Μοίρα, κι άν ΰφαινες 
τή ζωή μου μ9 άνέλπιστο νήμα, 
ή ψυχή μου τίς τόσες πλεχτάνες σου 
ν9 άντικρύσει είναι ξέρεις γενναία.

Φανερώσου πιά δμπρός μου ! —"Εναν "Ολυμπο
κλείνω έντός μου.—Στό κάθε βελτόνι,

*



406 Ο ΝΟΓΜΑΣ

πού θά ρίχνεις άπάνου οτό στήθος μου, 
θά ξεχύνεται κ’ ένας παιάνας.

Ή  Υδρία τού Όνείρου δεν ά'δειασε 
όπου πίνω από αμέτρητο χρόνο, 
κι απαιτώ την πιο ωραία απ’ τις δψες σου, 
προς έμέ σάν προβαίνεις, νά παίρνεις.

’Από δάφνες στεφάνι, πάντα έτοιμο 
κι από πρίν, θενά σού'χω πλεγμένο, 
γιά τά μαύρα μαλλιά σου, πού χαίρεσαι 
στης καρδιάς μου δταν λούζεις το αίμα.

VI.

Λοιπόν μόνος θά ζήσεις κ9 έξόριστος 
σάν αϊτός πού τολμά κα'ι πετάει 
προς τον "Ηλιο. "Ομως ξέρουν τά μάτια σου 
φως νά πιουν άπ9 τή φλόγινη δόξα.

Κ9 έτσι λάμψη γεμάτο το βλέμα τους 
στρέψε πιά στην ψυχή σου την ίδια, 
τούς πιο άνέφαντους φώτισε κόσμους της, 
γίνε εσύ δημιουργός τού εαυτού σου.

Στά χαλάσματα άπάνου των πόθων σου 
των παλιών καί τών πρώτων σου ερώτων, 
τό παλλάδινο,—ίερό σάν ΰπόσκεση,— 
κάνε εσύ νά φυτρώσει τό δέντρο.

Τόλμησε, άγγιξε πιά τήν πιο εσώτερη 
της ψυχής σου χορδή. Κι δμοια τότες 
¿μορφιές κι άσκημιές σ9 απριλιάτικη 
θά λαλήσουν νυχτιά,—άηδονιών ταίρια !

VII.

Τί σάν ήρθε καί πάλι ή χαρμόσυνη 
εποχή τών Ζεφύρων ; τί αν πλέκουν 
δλ’ αγάπες στην Πλάση καί βιάζουνται 
πεταλούδες νά γίνουν οί κάμπιες;

Τί ευωδιές αν ξεχύνει τό αγιόκλημα, 
καί λαλεΐ μαγεμένο τό αηδόνι;
Τί αν γεμίζει άπό άδρόφυλλα δ πλάτανος 
γιά νά ρίξει σκιές δροσεμένες ;

‘Η καρδιά μου είναι μένα ταφόπετρα 
τών νεκρών μου τών πόθων. ΤΩ Φύση, 
τό σειρήνιο τραγούδι σου μάταια 
άρμονίζεις περνώντας κοντά μου.

Μ9 άν καί πάλι άπαιτεΐς άπ9 τήν τέλεια σου 
τη γιορτή νά μη λείψει ο παλιός σον

έραστής, στά μαλλιά νεκρολούλουδων 
θά φορέσω στεφάνι γιά νάρθω.

VIII.

Ώ  Παλλάδα 9Αθηνά, σκληρή θέαινα, 
πόσο ακόμα καιρό θενάφήκεις 
όρφανή τήν ωραία πολιτεία σου, 
άπό τον ιερό σου τον ίσκιο ;

Όλοένα πληθαίνουν οί βέβηλοι 
καί πατούν τό ναό σου οΐ χυδαίοι.
Νικημένοι οί εκλεχτοί της θρησκείας σου 
σέ μιάν άδικη ζοΰνε εξορία.

Τό καρπόφορο ώς πότε τό δέντρο σου 
θά τρυγούνε τ9 ακάθαρτα χέρια ;
Τήν πικρή της ώς πότε Ιγκατάλειψη 
θά θρηνεί μές στις νύχτες ή γλαύκα ;

Κάποιων νόθων ό δχλος δ ακόλαστος 
στοΰ αδερφού σου τήν τέχνη, πιά ώς πότε 
θ9 άσκημίζει τον τόπο, πού ό άγέρας του 
τήν πνοή φέρνει άκόμα τού Αισχύλου ;

IX.

Δροσοΐσκιωτοι λόφοι της όμορφης 
Πρόβηγγίας, δεχτήτε με πάλι.
Ή  εύγένεια ελληνική 9ναι τών πεύκων σας 
κ9 είναι πλούσιος ό λαός τών πουλιών σας.

Κάνετέ με νά βρώ στ9 άλλα άνάμεσα 
τά πουλιά σας, έκειό πού θά μοιάζει 
τό χρυσό τόνειρό μου, πού τάτιμα 
τών δχτρών μου μοΰ σφάξαν τά χέρια.

Φανερώστε μου εσείς τήν κρυφότερη 
τήν πηγή σας, πού ό "Ηλιος δεν είδε, 
κι άς μοΰ σώσουν τό Ποίημα τ’ άγέρια σας 
οπού ή νιότη μου πήρε νά ψάλλει.

Κ9 εγώ τότε στις Μούσες, τήν εύνοια τους 
πού καυχιέμαι πώς έχω, νά εκλέξουν 
κατοικιές θενά πώ μέσα στά άντρα σας, 
καί νά στήσουν χορούς στις πλαγιές σας.

X.

*Ω Θεέ τών ασμάτων, "Απόλλωνα, 
στής ζωής μου τό πιο μυρωμένο 
μονοπάτι μιά μέρα μέ σύντυχες, 
κι άργυρόηχη μοΰ χάρισες λύρα.

Τον αιώνα τό στείρο δέ σκέφτηκες 
δπου ζώ. Δέ σέ νοιάζει ή μανία
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τοΰ χυδαίου, πού ολοένα πιο Ακόλαστη, 
στην περήφανη γίνεται ωδή μου.

"Αχ, τό ξέρω ! παιχνίδι μέ διάλεξες 
τής τρελλής σου έφροσυνης. Ξεδόνεις, 
τής Λητώς γιε πανώριε, γροικώντας με 
τδνομά σου στή γή να δοξάζω.

Μά ποιά μένει σ’ εμέ ικανοποίηση, 
τήν καρδιά μου δταν μου είναι μοιραίο 
νά ματώνω στο κάθε τραγούδι μου, 
καί νά ζώ πάντα δίχως αγάπη ;

Άνοιξη τοΰ 1912 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΙ1ΗΣ

  V*--

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΠΑλΑΗ ”

* * * * 11)24 Αλωνάρη 1912 

’Αγαπητέ κ. ΆΙεξ. Πάλλη,

Μέ μεγάλη μου χαρά διάβασα στον «Νουμά» 
πώς στέλνετε χάρισμα τδ νέο βιβλίο (Φυσική) τοΰ 
Έρμονα, σέ όσους σάς τδ ζητούνε. Ό ίερδς αγώνας 
Σας γιά τήν έθνική μας γλώσσα κι* οί τόσες ευγενι
κές αύτοθυσίες σας μάς γεμίζουνε τήν καρδιά μ* ά- 
τελείωτη ευγνωμοσύνη στδ ίερδ όνομα σας πού τδ 
προσφέρνομε μέ μεγάλο σεβασμδ έμεΐς εδώ οί μι
κροί οί νηοβαφτισμένοι. Μας δείχνετε τδν ίσιο τδ 
δρόμο καί μέσα στδ πυκνδ σκοτάδι γύρω μας είσθε 
άπ’ τους όλίγους έκλεκτούς πού βαστάτε αψηλά τδ 
φώς καί μάς φέγγετε όλους γιά νά βγούμε απ’ τήν 
αιώνια νύχτα.

Γεννήθηκα ξενόγλωσσος. Τά Ρωμαίϊκα ταμαθα 
στδ σχολειό. Είχα μεγάλι κλίσι στά γράμματα καί 
διάβαζα πολύ. Στδ * * * * Γυμνάσιο τέλος διάβασα 
τδν Ροΐδη καί κατόπι διάφορα έργα γιά τδ Γλωσσι- 
κδ ζήτημα. Νηοφώτιστος έπεσα μέ τά μούτρα στή 
μελέτη τής έθνική; μας γλώσσας.

Ή άπογοήτευσι μου ήταν πολύ μεγάλη όντας 
είδα πώς όλες ή προσπάθειες μου καί τά καλήτερα 
μου είχαν πάγη στά χαμένα κι* ώρκίσθηκα νά μή 
πιάσω βιβλίο μηδ’ έφη μερίδα στήν καθαρέβουσα. 
Είνε έξη χρόνια άπδ τότε. Ή  τύχη κι* δ άγώνας 
γιά τδ ψωμί μ* ερριξαν σέ μεγαλουπόλεις όπου ή

(*) Ό  κ. Πάλλης μάς παρακαλέΐ νά πληροφορήσουμε 
πρδς χαρά τους τούς φίλους τής δημοτικής πώς έντός τοΰ 
'Αλωνάρη τοΰ ζήτησαν κ’ έστειλε 311 τόμους. Άπό τήν 
άρχή τοΰ 1912 ώς τώρα έστειλε περίπου 1500.
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γλώσσα είναι κατατρεμμένη άπ* τδ σχολειδ καί 
τούς δασκάλους. Άρχισα νά διαβάζω τδν Σολωμδ 
καί τδν Παλαμά. Ήθελα ν’ άποχτήσω καί τά δικά 
Σας τά έργα καί μάλιστα τήν μετάδοση τής «*Ι- 
λιάδας» πού έτυχε νά διαβάσω ένα κομμάτι της στή 
Γραμματική τού ΡβΐΊΐοΐ. Σ’ όποιο βιβλιοπωλείο κΓ 
αν έγραψα δέν είχαν, θά σάς χρωστώ μεγάλη χά- 
ρι αν σημειώσητε σέ μιά άκρηα τής «Φυσικής» το 
μέρος πού μπορώ νά βοώ τά έργα Σας.

Νά |. ε συμπαθήσητε γιά τή σκοτούρα πού Σάς 
δίδω μ’ αύτή τήν έπιστολή μου,

Δικός σας
* * *

<

Μεγάλε ευεργέτη τον Γένου μας

Μέ θιαμασμδ μεγάλο παρακολούθησα, όσο ή 
φτωχή μου δύναμι μέ άφινε, τδν μεγάλον αγώνα 
γιά τή πραματικήν άναγέννησι τοΰ γένου μας καί 
χωρίς θά θέλω νά σάς κοπλιμεντάρω πάντοτε σας 
έθαύμασα γιά τή δράση σας στδ ζήτημα τδ γλωσ
σικό.

*Οξου άπδ τή μεγάλη σας λογοτεχνικήν έργα- 
σία, πού έγώ Αδυνατώ νά τήν έχτιμήσω όσο τής 
πρέπεται μά που μέ τδ αίατημα μου στά λίγα κο- 
μάτια πού έτυχε νά διαβάσω καί άπδ τήν Ίλιάδα 
σας καί Απδ το Κύκλωπα σας καί Απδ τδ Ταμπου- 
ρά καί Κόπανο πού ό Ελβετικός Μύθο; μέ μάγε
ψε. ΤΑ λίγα κομάτια λέω πού διάβασα τά αίστάν- 
θηκα βαθειά.

θά τδ θεωρούσα έφτύχημα μου άν είχα τήν τι
μή νά μού στέρνατε τά έργα σας γιά νά μπορέσω νά 
τά διαβάσω καί έγώ καί νά τά δείξω καί σέ Αλ
λους όμόφρονες μή φανατισμένους άπδ τήν αμάθεια 
καί τή κακοβουλία.

ΙΙεριμένω πάντοτε, ένας πιστός άπάνου στήν 
ιδέα καί ένας θιαμασιής σας

Μέ σεβασμό
* * *

* * * * τής 4 τοΰ Αλωνάρη τοΰ 1912

33’ όσους φίλους μάς γράφουν« νάν 
τους στέλνουμε τό « Νουμά » , αναγκαζό
μαστε να παρατηρήσουμε πώς μάς s&vat 
αδύνατο νάν τον« στέλνουμ« χωρίς προ- 
πλ&ρωμή. Ώς προς αυτό ή απόφασή μας 
«?vat τ«λ&ωτι*τή,
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΊΑ ΤΟΥ 
ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑΟ

Ί'ο ποίημα τού Διγενή ‘Ακρίτα είναι άπο τα 
έργα πού διαβάζονται δχι μόνο δίχως νά κουράζουν, 
άλλα με σπάνιο ένδιαφέρο.

Ό ποιητής μέ τδ σκοπδ νά έξευγενίση, τδ 
ενάντιο καταστρέφει τδν καθαρδ και γερδ χαρα- 
χτήρα τής δημοτικής γλώσσας, μέ τά φτιασίδια και 
τα έλαττώματα τοΰ αρχαϊσμού. Μολονότι προσπα
θεί νά μπάση στούς στίχους του τΙς αγνές καί δυ 
νατές φωνές τής δημοτικής Μούσας, δέ μάς φέρνει 
τίποτ’ άλλο παρά έναν άστενικδ καί πνιγμένον άν“ 
τίλαλο. «Βλέπουμε, λέει ό Καΐϊίθαικί, πώς μία ποί
ηση 2λο φωτιά, μιά λάβα φλογισμένη πού άναπη- 
δά άπδ τή δημοτική φαντασία πάγωσε δλάκαιρη 
στά χέρια ένδς ραψωδού σκοτισμένου, ένδς 'Όμη
ρου χωρίς πνέμα».

Μέσα στδ ποίημα τρία αίστήματα ξεχωρίζουνε 
περσότερο, ή άξία καί ή δύναμη, ή σωματική ¿μορ
φιά καί δ έρωτας, ή πίστη. Ό ποιητής θέλει νά 
παρουσιάση τδ Διγενή ύπόδειγμα δχι μόνο πολε
μιστή, μά καί καλού συζύγου, καθώς ή Εύδοκία 
χαραχτηρίζεται σάν ιδέα τής πίστης καί τής υπο
ταγής, καί γιά τούτο τά δυδ έκφραστικά έπεισόδια 
τής άπιστίας τοΰ ήρωα, περαστικές παρεκτροπές, 
λογίζονται σάν δλέθρια έργα τού Σατανά. Στις υ
ποψίες τής γυναίκας του δ άνίκητος ήρωας άπαντά 
μέ ψευτιές καί υπουλότητες, πώς τάχα γύριζε στά 
βουνά κυνηγώντας λιοντάρια καί λάφια. "Ομως έτσι 
δ χαραχτήρας τού ήρωα φανερώνεται άσταθής καί 
μισητδς έσωτερικώτερα. Δέν είναι βέβαια στοιχείο 
άντρισμού οί κλάψες γιά τδ θάνατο τοΰ πατέρα του 
καθώς καί οί θρήνοι γιά τή μητέρα του, ψυχροί κι 
αίστηματολογικοί δπως μάς φανερώνουνται. Τά 
μέρη αύτά άντιπροσωπεύουν τά μοιρολόγια, θρήνους 
έπικήδειους πού στή δημοτική ποίηση κλείνουν 
τόση ενεργητική έκφραση καί δείχνουνται μέ μιά 
συγκινητική ¿μορφιά σάν άληθινά δάκρυα, άληθινοί 
λυγμοί! Φανερώτατη είναι ή σχέση πού έχει τδ 
ποίημα μέ τά δημοτικά τραγούδια. Χρειάζεται μιά 
σοβαρή μελέτη γιά νά προσδιορίση καί μάς δείξη 
άπ’ δλες τις μεριές τήν τέτοια σχέση. Βοηθήματα 
μπορούνε νά σταθούν ο! έργασίες τού Ντίτεριχ, τού 
Κρουμπάχερ καί μάλιστα τού Πολίτη. Παρατηρού
με δμως πώς ενώ στή συλλογή τού ΙΙάσσοβ βρί
σκουμε 23 τραγούδια τοΰ Άκριτικου κύκλου, τδ

(*) Κοίταξε αριθμό 185.

1909 έχομε 750 τέτοια τραγούδια πού 70 μονάχα 
γιά τδ θάνατο τού ήρωα.

Ή δημοτική ποίηση άσχολήθηκε περσότερο στδ 
στερνδ υπεράνθρωπο πάλεμα τοΰ δυνατού πολεμι
στή μέ τδ Χάρο, τοΰ άνίκητου ήρωα άνά- 
μεσα στούς άνθρώπους ενάντια σέ κείνον πού νικά 
κάθε άνθρωπο. Ό άγώνας αύτδς θυμίζει τδ πάλεμα 
τού 'Ηρακλή μέ τδ θάνατο. Τδ φοβερδ μάλωμα 
στά μαρμαρένια αλώνια πού δ Χάρος φαίνεται 
πρώτα νικημένος καί ύστερα νικητής, έδωσε θέμα 
στούς ραψφδούς γιά ώραιότατα τραγούδια πού κάμ- 
ποσα άχνάρια τους διατηρήθηκαν στδ ποίημα τού 
Ακρίτα.

Τδ χαραχτηριστικό είναι πώς στις διάφορες έκ- 
δοσες τοΰ ποιήματος, δέν άπαντούμε, δ,τι σέ πολλά 
τραγούδια άναφέρνεται πώς δ Διγενής έπνιξε τή 
γυναίκα του σ’ ένα τελευταίο άγκάλιασμα γιά νά 
μήν άποχτηθή άπδ άλλους ύστερα άπδ τδ θάνατό 
του. Τδ έναντίο βλέπουμε τήν Εύδοκία νά πεθαίνη 
άπδ τή λύπη της τήν ίδια ώρα πού δ Διγενής ξε- 
ψυχφ.

Τήν ώρα τοΰ θανάτου δ Διγενής δηγιέται, κατά 
τήν έκδση τοΰ Escuriale, στά 300 παλληκάρια τά 
θαυμαστά άντραγαθήματά του. Τοΰτο έδωσε άφορ- 
μή σέ πολλούς νά σχετίσουν τδ ποίημα μέ τά δη
μοτικά τραγούδια πού πάντα τδ παλληκάρι πού 
πεθαίνει θυμίζει στά συντρόφια του τά κατορθώματα 
τής ζωής του. Έ  άλήθεια είναι πώς σέ πολλά μέρη 
άπδ τδ ποίημα του Διγενή ’Ακρίτα, άναγνωρίζονται 
στίχοι δλάκαιροι άπδ τά δημοτικά τραγούδια. "Ολες 
αύτές οι σχέσες φαίνονται άληθινώτερες άπδ τδν 
καιρδ πού δ Κρουμπάχερ άπόδειςε πώς κανένα κεί
μενο άπ’ δσα έχομε ώς τώρα γιά τδ ποίημα δέν άνα- 
φέρνεται παλαιότερα άπδ τδ 15ο αιώνα. Άπδ τήν 
άλλη μεριά ίδια τά δημοτικά τραγούδια μάς παρου
σιάζουν μιά συγκρατητή άπδ τούς παλιούς αιώνες 
έπική έξήγηση.

Ό Πολίτης μάς είπε τήν αιτία γιατί δ ένας 
συγγραφέας ή* foí πολλοί τού Διγενή Ακρίτα μετα
χειρίστηκαν αύτδ τδν τρόπο. Δέ σκόπευαν νά γράψουν 
έπικδ ποίημα μονάχα θέλανε νά δηγηθοΰν μία ιστο
ρία σέ στίχους, σύμφωνα μέ τδ υπόδειγμα τής περί
φημης ιστορικής σύνοψης τοΰ Κωνσταντίνου Μα- 
νασσή. Διαλέξανε γιά τοΰτο άπδ κάθε μύθο καί δή- 
γηση, δ,τι »τούς φάνηκε ίστορικδ πετώντας τά φαν
ταστικά στοιχεία καί βάνοντας μερικά έπεισόδια πού 
τούς φαίνονταν πώς βρισκόντανε σέ άρμονία μέ τδ 
σύνολο πού τδ στολίσανε κατόπι μέ τοπικές περι
γραφές χίλιων ειδών, ηθικά παραδείγματα καί χρη
στές διδασκαλίες. Χωρίς νά κατορθώσουν ένα «έ
πος έφάμιλλδν τής Ίλιάδος» δπως θέλει ό Πολίτης,
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δμως σέ άλλα χέρια αυτά τά ζωηρά καί γερά τρα
γούδια θά είχανε δημιουργήσει ένα ποίημα αληθινά 
έθνικό. Γιιατί πάντα μάς αφήνουν νά νοιώσουμε πώς 
μέ τδν υμνημένον ήρωα, χαλαστή των θερίων καί 
τών ληστών συμβολίζουνε τον αιώνιο καί άκατά- 
παυστο αγώνα του ελληνισμού κατά των μουσουλ
μάνων.

Ρ. Ε. ΡΑΥΟΙΛΝΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΙΛ Λ\ΥΡΑΤ

Με το ξακουσμένο έργο του Ροστάν ή νεοελλη
νική σκηνή άπόχτησε τον καλλιτέχνη της. Τδ Μή- 
τσο Μυράτ. Ο θωμάς Οικονόμου είναι «δάσκαλος», 
κ’ έτσι δέ λογαριάζεται, εϊν..ι «έκτδς συναγωνι
σμού». Καί μένει μόνος, γιά τήν ώρα, ό Μυράτ.

Είδες τδν Κοκλέν στο ρόλο του Συρανό; Ξέχα- 
σέ τονε. "Αφισε καταμέρος καί τή γκρίνια του Ρω- 
μιοΟ, νά μήν του άρέσει τίποτε, νά βρίσκει ξυνδκαί 
τδ πιδ γλυκδ κρασί, άμα τοϋ προσφέρνεται σέ δικό ' 
του ποτήρι, σέ ποτήρι κατασκευασμένο στδν τόπο του 
κι άπδ συντοπίτη του τεχνίτη — άφισε καταμέρος 
καί τήν άλλη δά άρρώστεια μας, νάν τάρνιούμαστέ 
δλα γιά νά φαινόμαστε έμείς τάχα πώς κάτι είμα
στε, νάν τά βρίσκουμε δλα άτεχνα, γιά νά δείχνου
με τάχατες πώς κατέχουμε έμεΐς τά μυστικά τής 
Τέχνης, — μέ λίγα λόγια νά, πάψε επιτέλους νάσαι 
Ρωμιός καί γίνου γιά μιά στιγμή Άνθρωπος καί 
υστέρα έλα νά κουβεντιάσουμε γιά τήν έπιτυχία τοϋ 
Μυράτ στδ Συρανό.

Πάρτε με γιά χυδαίο κι άαόρφωτο χωριάτη, μά 
δέ θά πάψω νάν τδ φωνάζω πώς άπδ τή βραδιά που 
είδα τδ Μυράτ Συρανδ περηφανεύομαι σά Ρωμιός... 
καί σάν άντρας. Δυο γυναίκες μεσουρανοΟνε σήμε
ρα στδ θεατρικό μας ούρανό. Διάβολε! Χρειαζότα
νε κ* ένας άντρας πλάι τους— καί βρέθηκε.

■

ΤΟ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

Γράψανε οί φημερίδες σωρό πράματα, έξυπνα 
καί κουτά, γι* αυτή τήν παράσταση, χωρατέψανε, 
σοβαρευτήκανε, κοροϊδέψανε, μά κείνο πούπρεπε νά 
δοΰνε καί νά πούνε, δεν τδ είδανε καί δεν τδ είπα
νε. Πώς τδ όραματάκι τοϋ ΙΙαπαδάκου έχει ένα χά
ρισμα μεγάλο, ζηλευτό, πού θάν τδ λαχταρούσε κ* 
ένας Παντελίδειος κι "Λβερώφειος συγραφέας - καί 
τδ χάρισμά του είναι ή λογική σειρά πού κρύβε
ται κάτου άπδ τδν παιδιάστικο διάλογό του κι άπδ 
τις κωμικοτραγικές σκηνές του.

Καί γιά νά υπάρχει λογική σειρά, απόδειξη 
τρανή πώς κανένας μεγάλος δέν έβαλε τδ χέρι του 
σ’ αύτδ τδ παιδιάτικο διαβολούργημα.

Τά ίδια μπορούνε νά ειπωθούνε καί γιά τήν κω
μωδία «Ό  Συνταγματάρχης» πού τήν έγραψε δ κ. 
Άλέξαντρος, ό έφταχρονίτη; γιος τής κ. Κυβέλης.

■ Ό «Συνταγματάρχης» παραστάθηκε τδ ίδιο 
δειλινό, δστερ’ άπδ τδ «Μεσολόγγι». Τδ «Γιά τήν 
τιμή τής αδερφής» τοΰ κ. Κ. Μιχαλόπουλου παρα
στάθηκε άλλο βράδι στδ «Άθήναιο».

ΙΪΛΡΑΣΚΗΧΙΤΗ2

ΤΟ ΔΑΧΤΥΑΙΑΙ ΤΗΣ Μ ΑΝ ΑΣ (*)

"Ενα παιδάκι τετραπέρατο, ένας τσαχπινάκος, 
δ Γιώργος Παπάς, έννιά χρονώνε βερζεοούλης, σκά
ρωσε ένα δραματάκι ήρωϊκδ — καί κάπως κωμικό, 
— τδ «Μεσολόγγι» καί τδ παράστησε μ’ άλλα παι
δάκια συνομίληκά του ένα δειλινό στδ θέατρο Κυ
βέλης. Ν .

Η ΚΕΡΑ
Κοίταξε Άσημα» ποιός χτυπάει στό παραθύρι ; 

("Αλλη δούλα έρχεται στδ παράθυρο τάνοί- 
γει καί μιλεΐ μέναν απόξω).

II ΑΣΗΜΩ (από τό · παράθυρο)
Κερά μου λέει κι άφτός γιά εν’ άλλο αγόρι.

Η ΚΕΡΑ
Τίνος;

Η ΑΣΗΜΩ 
Τοΰ χτίστη τοΰ χωριοΰ.

Η ΚΕΡΑ
Δός μου από κεΐ τή λάσπη. 

(Ή Άσήμω φέρνει μιά πλαδένα μέ λάσπη. Ή  Κε
ρά άγκίζοντας τή λάσπη μέ τά δάχτυλά 

της σά νά τήν έζύμονε).
Νά κάνει τδ,τι κάνω τόρα.

Η ΑΣΗΜΩ (δυνατά στδ παράθυρο)
Κι άφτός χτίστης!

(τδ κλεΐ καί ξανάρχεται στή θέση της).
01 ΔΟΥΛΕΣ (μαζί δλες)

Άφέντισα καμαρωμένη κ’ ήλιογενημένη
τον "Ηλιο πού έχεις πρόσωπο και τό Φεγκάρι άστήθι

(*) Κοίταξε άριθ. 480, 481 488, 484 καί 485.
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Απάνου στά τριαντάφυλα κι απάνου στά μιμίτσια 
παίξε μας τό χρυσόμηλο στά κρινοδάχτυλα σου.

(Ή Κερά κάνει νά παίξει τδ χρυσόμηλο* 
ξαναχτυπάνε τδ παράθυρο).

Η ΚΕΡΑ (με θυμδ)
Ποιος είναι πάλε ; Κοίτα μιά στιγμή Κρουστάλω. 

(Τρίτη δούλα έρχεται στδ παράθυρο τάνοί- 
γει καί μιλεί μέναν άπόξω).

Η ΚΡΟΥΣΤΑΛΩ (άπδ τδ παράθυρο)
Κερά μου κι άλλη γένα.

Η ΚΕΡΑ (φουρκισμένη)
Τόρα θάν τής δείξω! 

Κρουστάλω φέρε μου άπό κεΐ γλήγορα ξίδι.

(Ή Κρουστάλω, φέρνει ένα μπουκαλάκι μέ ξίδι. Ή 
Κερά φέρνοντας στδ στόμα της τδ μπουκαλάκι 

καί ξινίζοντας τά μούτρα της).
Όποιου κι άν είναι ή γένα πίκρες τής σταλάζω.

Η ΚΡΟΥΣΤΑΛΩ (δυνατά στδ παράθυρο)
Πώς είναι ή γλΰκα δέ θάν την Ιδεϊ ποτές της !

(τδ κλεϊ κ’ έρχεται στή θέση της).
ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ (όλες μαζί)

Άφέντρα στο παλάτι σου χρυσές καντίλες φέγκουν 
καί στένουν χρυσοστέφανο μες τά χρυσά μαλιά σου. 
Ά φ  τά χρυσά παπλόματα πού σάπαλοσκεπάζουν 
παίξε μας τό χρυσόμηλο μές τάσημένια χέρια.

(Ή Κερά πετάει τδ χρυσόμηλο νάρχίσει τδ παι
χνίδι της. Ό  Γιανάκης όρμάει άξαφνα άπδ 

τήν πόρτα καί τδ πιάνει αύτδ. Οί Δούλες 
άλαφιάζουνται καί παραμερίζουν).

Η ΚΕΡΑ (άλαφιασμένη)
ΙΓοιός ειν’ άφτός πού μάρπαξε τό χρυσό μήλο ;

Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ (γεναία)
Έγώ είμαι ! εγώ καί τό κρατώ καί δέ στο δίνω.

Η ΚΕΡΑ
Δός μου τό πίσω καί φλουριά θά βέ γιομίσω.

Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ ,
Φωτιά νά κάψει τά φλουριά καί τά χρυσά σου.

Η ΚΕΡΑ
Ή  Στρίγκλα ή άδερφή μου σέχει όρμηνεμένο. 
δός μου το πίσω καί τή μοίρα σου θάλάξω....

Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ 
Δε μέ φοβίζει άφέντισα τό ριζικό μου 
κι ούτε τήν Απονιά σου ήρθα νά σοΰ χαλάσω.

Η ΚΕΡΑ
Δός μου το πίσω κι δ,τι θέλεις ζήτησε μου....

Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ 
Άκου λοιπόν Αφέντρα. Θέλω νά μοΰ δείξεις 
τό μονοπάτι πού θά βρω τήν Άνεράηδα 
τοΰ βουνού καί τό μήλο σοΰ τό ξαναδίνω.

Η ΚΕΡΑ
Τήν Άνεράηδα του βουνού γυρέβεις τόρα ;

(κοιτάζοντάς τον καί κουνιώντας τδ κεφάλι της) 
Δέ μοΰ γιομίζουνε τά κότσια σου ώς τό τέλος....

Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ 
Τό δρόμο νά μοΰ δείξεις (ειρωνικά) κι άσ’ τήν ψυχο

πόνια....
Η ΚΕΡΑ

Καλά ! νά πάρεις τό δεξί τό μονοπάτι
πού θά σέ βγάλει πέρα στοΰ Άσπρου τό γιοφύρ|
Έκει σά φτάσεις νά κρυφτείς πίσω στούς σκίνους
κι δντας θά βγουν οί Άνεράηδες νά χορέψουν
νά μή βιαστείς άφ τήν αρχή μόνε στο τέλος
πού θάρχινήσουν τά κοκόρια νά λαλάνε
νά βγεις μόρμή καί νά χυθείς μές τό σωρό τους
καί τήν ώριοστεφανομένη μέ θυμάρια
εκείνη εσύ ναδράξεις καί μήν τήν Αφίνεις
μή φοβηθείς καθόλου καί θάν τήν κερδίσεις*
εκείνη είναι ή Νεράηδα τοΰ βουνοΰ πού θέλεις.

Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ 
Κερά κι Άφέντρα πάρε τό χρυσό σου μήλο.

(τδ πετάει καί χάνεται άπδ τήν πόρτα).

- Κ -

Ό Άσπροπόταμος κατεβαίνει ορμητικός. Βα- 
θειά φαίνεται τδ γιοφύρι του Μανώλη στή σκοτεινιά 
τού μεσονυχτιού. Στή δεξιά άκροποταμιά τού Ά 
σπρου στή χλοησμένη πλατωσιά οί Νεράηδες τής 
στεριάς κ* οί Νεράηδες του γιαλού άσπροφορεμένες 
μόλις έχουν βγεϊ άπδ τδ λουτρό τους καί συγυρί- 
ζουνται. Πέρα στούς σκίνους φαίνεται κρυμένος ό 
Γιανάκης.

ΜΙΑ ΝΕΡΑΗΔΑ (προσκαλώντας τί; άλλες) 
Ελάτε νΰφες τής στεριάς καί νύφες τοΰ πελάγου 
στά νερά τοΰ Άσπροπόταμου δροσολουσμένες νύφες 
ελάτε έμπάτε στο χορό· πέρα ό Χριστός γενιέται. 
Άφειστε τόρα τσή δχτριτες καί τό Σάβατο έδώ είναι. 
Τόρα στής ακροποταμιάς τήν ανθισμένη αλτάνα 
δόστε Αδερφές τά χέρια σας καί τό χορό άρχινάτε 
γιατί σέ λίγο τακραχτα μεσάνυχτα σημαίνουν 
μέ τή λαλιά τοΰ πετεινού μέ τή στριγκια φωνή του 
(Πιάνουνται δλε; οί Νεράηδες καί χορέβουν τδν άε- 

ρικδ χορό τους.Άκούγεται μιά ούράνια άρμονία.
Η ΝΕΡΑΗΔΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (σέρνοντας τδ χορδ 
Έχω βασίλειο τις κορφές έχω καί τά στεφάνια 
κ’ έμένα πρωτοχαιρετάει δ Γήλιος (*) σαν ξυπνάει

(*) Λυπάμαι πού θά μιλήσω γιά γλωσσολογικό ζήτημα 
Καί τό κάνω όχι γιατί μοδ κατηγόρησαν άλλοτε τόν τόπο « 
Γήλιος», όσο γιά νά π<Β τήν αίατητική γλύκα πού μοδ δίν« 
6 «Γήλιος»* γιατί νιύθω νά κατέχει μέοα του καί τή Γής έτσι 
Ίσως νά στηρίζεται πιό καλά δ τύπος «δ Νήλιος»* δέν τό ξβ 
τάζω. Μά τά δυό δγρά Γ καί Λ τά βρήκα τόσες φορές νά 
τ&νέχεται ή Ρωμέΐκη ψυχή κέδώ μάλιστα πού μόλις άκούγι 
ται άφτό τό Γ. ^
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καί γώ τον στερνοχαιρετάω μες τό βασίλεμά του. 
Παλάτια έχω κρουστάλινα με πάγους καί με χιόνια 
πού πόδι δεν τά πάτησε και μάτι δεν τά ξέρει 
κι ούτε ό ’Αητός δε μπόρεσεν ίσα με κεΤ νάνέβει. 
Έχω μπαξέδες πλουμιστούς με θρούμπι μέ θυμάρι 
πού ή μυρουδιά τους χύνεται κι ανοίγει την καρδιά μου. 
Έχω βρυσούλες δροσερές και γάργαρες άνάβρες 
πού οί πιστικοί τά πρόβατα φέρνουνε καί ποτίζουν. 
Έχω νελάτια θεόρατα κισοπεριπλεμένα 
κ' οί λυγερές στον ήσκιο τους πώς καρδιοκαρτεράνε 
νά κρυφοκουβεντιάσουνε μέ τον τραγουδιστή τους 
πού από μακριά ή φλογέρα του στις ράχες άντηχάει.' 
Κ’ έχω καί τάξετίμητο μώλειπε δαχτυλίδι 
νάν τό φορώ στο χέρι μου κ* ή Νύχτα νά ζουλέβει 
καί νά μοΰ λέει: Καλοκυρά βγάλτο τό δαχτυλίδι 
έχεις καί τον Άβγερινό καί τον ’Αποσπερίτη 
στά μάτια σου'άφισε καί μεν’ την έρημη την Πούλια.

Όρμάει δ Γιανάκης άπδ τήν κρυψώνα του καί 
τήν άρπάζει άπδ τά μαλιά της τά ώριοστεφανομέ- 
να μέ θυμάρια καί τή σφίγκει δυνατά. Οί άλλες Νε- 
ράηδες τά χάνουν άπδ τήν άξαφνιά άφίνουν τδ χορδ 
καί παραμερίζουν τρομασμένες. Παλέβει ή Νεράηδα 
τοΰ βουνοΟ νά ξεφύγει άπδ τδ σφίξιμο τοΟ Γιανάκη 
μά του κάκου. Τή σφίγκει έκεΐνος άφοβα δλοένα 
περσότερο καί κείνη χωρίς νά μιλεϊ πια καθόλου άρ- 
χίζει νά μεταμορφόνεται καί γένεται σκυλί. Ό Για 
νάκης δέν τήν άφίνει. Γίνεται φίδι· δ Γιανάχης τήν 
κρατάει σφιχτότερα. Γίνεται φωτιά κι δ Γιανάκης 
άτάραχος χαμογελάει. Άκούγεται άπδ μακριά ή 
λαλιά τοΟ πετεινού καί πάβει ή μουσική.

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΝΕΡΑΗΔΕΣ 
Ό πετεινός ελάλησε ! Πά’ ή αδερφή μας!.... 
(άπλόνουν τά μαγνάδια τους καί χάνουνται. Ή Νε

ράηδα τοΰ βουνοΰ λαβαίνει τήν πρώτη της 
μορφή καί στέκεται συμαζομένη).
Ο ΓΙΑΝΑΚΗΣ (άφίνοντάς τη)

Σύ είσαι ή Νεράηδα τοΰ βουνού ;
(Ακολουθεί) ΙΊΑΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ

-  ------

Τ Η  Τ Ν ΓΎ ΊΧ ΙΤ Ά .

Τή νύχτα ό άγέρας στά παράθυρά μου 
Τόπε* δέ σώθηκαν τά βάσανά μου.—
Τ ί; Δέ σωθήκανε ; Θάρθοΰνε κι άλλα; — 
«Τώρα περίμενε τά πιο μεγάλα !.»

Τά όνειρα σβύσανε κ’ έφεξ’ ή άλήθεια,
Κι δλα τά σκόρπισε τά παραμύθια*
Τώρα πιά τίποτα δέ μέ τρομάζει. —
«Ό Χρόνος έρχεται κι δλα τ* άρπάζει !»

ΚΑΡΘΑΙΟΣ

Ο  Ν Ο Υ Μ 7 Κ Σ
Β Γ Α Ι Ν Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Χ Α Β Α Τ Ο

Ίδιοχτήτης: Λ 1 1 . Τ Α Γ Κ Ο Γ ΙΟ Υ Α Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συνζρομη χρονιά τικη : Γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν

Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12.50.—Για 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ 

τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώοει τήν συντρομή του.

2 0  λεφτά το φύλλο. — Τά περυομένα φνλλιι που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

Βρίακζζαι οτήν Αθήνα σ’ δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ* δλα τά πραχτορεΤα των ’Εφημερίδων.

Ο Ψ Ε Υ Τ Ο Μ Ο Ύ Σ Η Σ  «

Προσέχετε άπ’ τους ψεφτοπροφήτες, 
πού σάς Ιρχουνται μέ φορέματα προ
βάτων, κ* είναι από μέσα λύκοι 4ρ- 
παχτικοί. 'Απ’ τούς καρπούς τοος θάν 
τούς νιώστε.

Ευαγγέλιο ΜαθΒ. 43 (VII 15-16).

"Οταν κυκλοφόρησε τδ περασμένο φύλλο τοΰ 
«Νουμά», κάποιος φίλος μου είπε «καλά καί με
τρημένα καί χωρίς υπερβολές τά λές, μά τοΰ κά
νεις μεγάλη τιμή τοΰ θεοδωρόπουλου νά τδν παίρ
νεις στά σοβαρά* αυτδς είναι κωμικδ πρόσωπο». Τά 
λόγια του αύτά καθώς καί τήν παροιμία «δποιος ά- 
νακατέβεται μέ τά πίτερα τδν τρών οί κόττες» θυ
μήθηκα σά διάβασα στδ τελευταίο φύλλο (άριθ. 23) 
τής «Έφημερίδος των ’Εργατών» (==μιά ψήφος 
στήν έκτελεστική έπιτροπή του Έργ. Κέντρου) τή 
δήθεν άπάντηση τοΰ κυρίου έκείνου. Στδ άρθρο μου 
έκεΐνο, θά θυμάται δ άναγνώστης τοΰ «Νουμά», 
είχα άποφύγει, αν καί χτυποΰσα αρόβωαο (κι αύ- 
τδ τδ Ικανα, δχι γιατί τδ θεωροΰσα σοβαρδ—τέτοια 
ίδέα ποτέ δέ μοΰ ήρθε στδ μυαλδ άφ* δνου *ό 
γνώρισα —μά γιατί μέ παρεκάλεσαν έργάτες νά

(*) Κοίτα φύλ. 485 «Τό έργατικό μας κίνημα».

I
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κριτικάρω τδν κ. Χομ. Σύμβουλο) νά ξεπέσω σέ προ
σωπικές βρισιές έναντίον του· άν κ’ έχω τή συνή
θεια νά γράφω άκριβώς 3,τι σκέπτομαι και δπως τδ 
σκέπτομαι, μόνο καί μόνο γιά νά μή δώσω λαβή σέ 
κακοήθεις υπόνοιες (πού δ κ. Νομ. Σύμβουλος, έν 
τούτοις άν και ξέρει πολί> καλά πώς ούτε υστε
ροβουλία, ούτε ελπίδα ψωμίσματος, ούτε προσωπικδ 
συμφέρο μέ κινούν, είναι τόσο έντιμος νά υπαινίσσε
ται), δέν είπα καν καθαρά πώς είναι έκμεταλλευτής 
τών όσιων καί ίερών μιας ιδέας -- πράμα πού άκρά- 
δαντα πιστεύω καί πού έπανειλημμένως έδήλωσα 
καί σ’ αύτήν άκόμα τήν κυρία του.

Τδ περιεχόμενο τού άρθρου μου είτανε κυρίως 
ένα; Πώς δ κ. Νομ. Σύμβουλος τού ΕΚΑ πού δ 
ίδιος άναγνώρισε τήν άνάγκη νά συνειθίσουν οί έρ- 
γάτες στήν αύτοτέλεια, στήν αυτενέργεια κ.λ. δέν 
έκανε κανένα βήμα γιά νά τούς μορφώσει καί μ’ 
όλα τά δυό χρόνια πού πέρασαν δέν κατορθώνουν 
οί έργάτες τού ΕΚΑ ούτε βήμα νά κάνουν χωρίς 
αυτόν; Ξέρω πώς δ κύριος αύτδς τύπωσε δυό φορές 
προγράμματα μαθημάτων—μά τόν προκαλώ νά δη
λώσει έπί τφ λόγφ τής τιμής του άν σκεφτότανε νά 
γίνουνε σοβαρά μαθήματα, άν δέν είτανε . τά προ
γράμματα έκείνα κόλπα προεκλογικά. Είμουνα τόσο 
εύγενής νά μήν άναφέρω ιδιαίτερες προσωπικές μου 
συνομιλίες μέ τδν κύριον αύτδν—πράμα πού θά κά
νω, βλέποντας, πώς προαναγγέλλει γιά λόγους δ ψ  
μοκοπικούς νά θίξει πράματα πού δ ίδιος μέ βε
βαίωσε πώς γι’ αυτά στενοχωρήθηκε καί λυπήθηκε 
κατάκαρδα, πώς κι αυτός συμφωνεί πέρα πέρα 
μαζύ μου κ.τ.λ. ’Ανάφερα μόνο οσα δ κ. Νομ. Σύμ
βουλος ειπεσέ δημόσιους λόγους του, τυπωμένους 
καί σέ φυλλάδια («ΕργατικήΌργάνωσις» 1910«Έρ- 
γατική κατεύθυνσις» 1911)—πράματα πού υπόσχε
ται άλλως τε πάντα στούς έργάτες δταν έχουν τόσο 
ξυπνήσει, δπως οί Πειραιώτες, ώστε νά τοΰ ζητάν 
νά μορφωθούν, ΐ ί  απαντάει σ’ αυτά δ κύριος ; "Οτι 
μαζευόμαστε σέ «υποδηματοποιεία ή άποκέντρους 
αίθούσας έν Πειραιεΐ» (άφού ή αίθουσα τού Έργ. 
Κέντρου δέν είναι γιά διαλέξεις πού ζητούν οί άν
θρωποι, μά γιά τελετές καί γιά μπούγιου) «κατό
πιν μυστηριωδών προσκλήσεων» (κακοηθέστατο 
ψέμα) διά νά διδάξουμε τδν «έπαναστατικό σοσιαλι
σμό» (ανάθεμά τον κι άν έχει χαμπάρι άπδ . τέτοια 
πράματα* δπωσδήποτε κι αύτδ ψέμα τής ίδιας φύ- 
σεως). Αύτδ έμείς τδ θεωρούμε τιμή μας, τδ δτι χω
ρίς νά είμαστε υλικώς άνεξάρτητοι, χωρίς νά θέλου
με νά ψωμιστοΰμε άπ’ τούς έργάτες ξοδεύουμε καί 
τρεις δραχμές τήν έβδομάδα γιά εισιτήριο γιά νά 
κατεβαίνουμε στδν Πειραιά κι. άνοίξουμε τά μάτια 
τών έργατών, πού μάς παρακάλεσαν γι’ αύτό. Όμι-

λεί έπίσης γιά «χυδαιολόγιο καί υβρεολόγιο» δικό 
μου—άφοΰ έχει τδ θράσος νά γράφει δτι. κρύβομαι 
άναντρα μέ το ψευδώνυμο (μά χάθηκε λοιπόν κάθε 
ντροπή ; δέν ξέρει δλος δ κόσμος πού διαβάζει τδ 
«Νουμά», δέν ξέρει καλά ό κύριος αύτδς — πολλές 
φορές πού μέβρισκε στδ δρόμο μέ προσφωνούσε 
«Τρανέ»—ποιδς είμαι, οέ γράφω μήνες τώρα ένα 
σωρδ άρθρα μέ τδ καθιερωμένο πιά ψευδώνυμο αύτδ 
—πού θά έπρεπε ν’ αλλάξω μόλις θά έπρόκειτο νά 
θίξω τδν εύγενέστατον κύριο ; Τήν ίδιαν άνανδρία 
έχει βέβαια κατά τήν Α. Ε. δ Παύλος Νιρβάνας, άν 
έπιτίθεται κανενδς στήν «Εστία», ή άκόμα ή κ. 
Αϋρα Θέρου;) γιά ν’ άποφύγω «τάς συνεπείας τής 
αδθαδείας καί τής Βρασύτητός» μου.

Έχουμε καί άπειλές βλέπετε! Δηλ. «τί νά σου 
κάνω πού υπογράφεσαι μέ ψευδώνυμο, ¿λλιώς σού- 
δειχνα έγώ μέ ποιόν έχεις νά κάνεις· τώρα σέ ξέρω 
μέν ποιδς είσαι, μά μού κρύβεσαι, μπερμπαντάκο!»' 
έτσι κάνει καί τδν παλληκαρά δ κ. Λεονταρής τού 
ΕΚΑ*, άφοΰ ξέρει πώς γιά λόγους ανατροφής καί 
άξιοπρεπείας δέν μπορώ νά τού δώσω έγώ τήν άπάν- 
τηση πού τοΰ χρειάζεται (μήπως γΓ αύτδ μέ λέε1 
άναντρο;). Παρακάτου μιλεΐ δ ίδιος κύριος γιά 
«συκοφαντίας καί χυδαιότητας». Μά βέβαια, δέν 
είναι βρέ άδερφέ συκοφαντία, χυδαιότητα καί «ύ- 
θάδεια νά τολμάς νά παρατηρείς σ’ έναν κύριο βου
λευτή (ΧΒ. γι’ αυτή τήν τετραετία — εύτυχώς) πώς 
ύποσχέθηκε τδ καί τδ -  καί δέν τώκανε; Δέν είναι 
συκοφαντία κλπ. δταν τού λές πώς πρέπει νά μορ
φώσει τούς έργάτες καί νά τούς άφίσει ν’ αύτοδιοι- 
κηθοΰν, ένιρ αύτδς δέν είναι παρά μόνον νομ. σύμ
βουλος χωρίς ψήφο ; Τ ί :

Μά ή ξεδιαντροπιά τοΰ κυρίου αύτοΰ δέν έχει 
δρια· στά φύλλα 483 καί 484 τού «Νουμά» τδν 
έπικρινει αύστηρά ή «Πολιτική Επιθεώρηση», πού 
τή γράφει, κα&ώς ό κύριος ξέρει πολύ καλά, δ 
Ταγκόπουλος. Ό κ. Νομ. Σύμβουλος, άν τδ έπι- 
τρέπουν οί ασχολίες του, θυμάται ίσως, πώς δταν 
έγώ έγραφα τήν πολιτική έπιθεώρηση ύπογραφό- 
μενα, καΰ'ώς τδ εϊξερε πολύ καλά, «Παρατηρη
τής*. ’Απ’ τδ φύλλο 478 καί δώθε δμως ή πολι
τική έπιθεώρηση δέν έχει υπογραφή, δπως καί τά 
«δ,τι θέλετε», «Χωρίς γραμματόσημο», γιά τδν 
άπλούστατο λόγο πώς προέρχονται άπ’ τή διεύθυνση 
τοΰ φύλλου. (*) "Ομως δέ διστάζει δ κ. Νομ. Σύμ
βουλος ν’ αποδίδει καί τήν πολιτική έπιθεώρηση— 
ίσως έπειδή έκείνη είναι δριμύτερα γραμμένη—σέ

(*) Στό περασμένο φύλλο τό κομμάτι «Ή νέα Ήμερα» 
πού είχανε δικό μου, εΐτα.ε υπογραμμένο μέ τά άρχικά 
μου γράμματα.



μένα γιά νά δικαιολογήσει τί; πρόστυχες βρισιές, 
που σημειώσαμε παραπάνου.

Αύτά φτάνουν γιά νά καταλάβει κανείς καλά 
τδ ύποκείμενο τού κ. Νομ. Συμβούλου. Όσο γιά 
τις φαμφαρονάδες του πώς ένα έργο σάν τδ ΕΚΑ 
προκαλεΐ έλεγχο (έγώ δέν έπέκρινα τδ έργο τού 
ΕΚΑ, γιατί τέτοιο δέν ύπάρχει· έκεΐ έγώ βλέπω 
μόνο συνονθύλευμα σωματείων ή καλλίτερα στε
λεχών άπδ σωματεία χωρίς καμμιά μόρφωση, χω
ρίς καμμιά διδασκαλία- θέλησα μόνο νά δείξω στούς 
έργάτες, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία τους, τί πράμα 
είναι ό Νομ. Σύμβουλός τους -- ώστε άπ’ αύτή τήν 
άποψη τδ άρθρο μου είχε προσωπικό χαρακτήρα 
καί δέν είχε σκοπδ βέβαια νά Ιξυμνήσει τήν—Αναμ
φισβήτητη άλλως τε—ωραιότητα τού Κυρίου, πού 
φιλοδόξησε νά φιγουράρει σέ κάποιο γαλ. φύλλο 
καί γιά ύπουργδς τής ’Εργασίας —γιά τήν τελευ
ταία πληροφορία, πού μού τήν έδωκε ό φίλος Δ. 
Χατζόπουλο; δέν αναλαβαίνω εύτύνη — πώς τέσ- 
σερες άπ’ τού; έργατικούς νόμου; βγήκαν άπ' τδ 
γραφεΐό του (σ’ αύτδ δέ λέω τίποτε γιατί γράφηκε 
γιά τά μάτια των έργατών δέν πιστεύω νά θέλει 
νά τδ υποστηρίξει καί άπέναντι τού άλλου κόσμου, 
τουλάχιστο το πώς ¿βγήκαν άπδ κ*ϊ) καί πώς ξυ- 
λευόμαστε «οί ξυλοσχίσται τού έργατ. ζητήματος» 
(εύγένεια, βλέπετε!) άπ’ τδ όπόμνημά του στή Δι
πλή Βουλή (τυπωμένο σέ άρκετά λεπτό χαρτί). 
Οί φαμφαρονάδες αυτές γράφηκαν μιά γιά νά κά
μουν μπούγιου στούς δυστυχισμένους Ικείνους έργά
τες πού έχουν κλειστά τά μάτια, κ’ έπειτα γιά νά 
μάς δείξουν πώ;, άν καί συναιστάνεται τήν κωμικό- 
τητά του, μπορεί τέλο; πάντων κι αυτός νά φορέσει 
τδν—κουρελιασμένο έννοείται—επιστημονικό μαν
τύα γιά ν’ άνταποκριθεΐ στήν τιμή πού τοΰ κάναμε 
νά περιλάβουμε στδ άρθρο μας καί «μερικά σημεία 
πραγματικά καί έπιστημονικά, πού αξίζουν τον κόπο 
νά συζητηθούν δημοσίως». Καί γι’ αύτδ—άφοΰ μάς 
δείχνει, πώς έχει κάπως τδ «γνώθι σαύτόν» καί 
νοιώθει τήν τιμή πού τού γίνεται όταν έπιστή μονές 
καταπιάνονται μέ τδ άτομό του — τού τις συγχωρούμε.

Λ. ΤΡΑΝΟΣ

---

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Κ. Μολ. Βερολίνο. Λάβαμε τή σοντρομή κ ’ ευχαρι
στούμε. — κ. Π. ΠαβΙ. Σαλονίκη. ‘Ο φίλος δέ μάς έστειλε 

ακόμα τίποτα. Ή συντρομή προπλερώνεται. — κ. Α. Κηε. Α- 
Γοεε. Τά βιβλία πού ζητάς δέ βρίσκουνται. Κοιτάξαμε σέ όλα 

τά βιβλιοπωλεία; ®

ΟΝΟ

Τ οΜ η ε ι ι ι β ε ο ρ η ς η
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δυδ τρεΤς* εφη

μερίδες τής ’Αθήνας μας τρώγουνται άναμεταξύ 
τους σά σκυλιά λυσσιάρικα γιά ένα λόγο σπουδαιό
τατο. Ή  καθεμιά άπδ δαΰτες φιλοδοξεί καί λαχτα
ράει νάναι τδ μόνο έπίσημο όργανο τού κ. Βενι- 
ζέλου.

— ’Εσύ δέν τάξίζεις νάσαι Βενιζελική ! φωνά
ζει ή μιά.

— Ό χ ι! Βενιζελική μόνο εγώ τάξίζω νάμαι! 
λέει ή άλλη.

-- Μωρέ, κ’ οί δυό σας γιά τά σκουπίδια εΐσα- 
στε ! βροντόφωνε! ή τρίτη. Τδ μόνο κ’ έπίσημο ά- 
νορθωτικδ καί Βενιζελικδ όργανο έγώ πρέπει νάμαι!

Οί μνηστήρες τής Πηνελόπης, σά νά λέμε. Καί 
φαντάζεστε πόσο θά κρυφοκαμαρώνει καί πόσο θά 
χαμογελάει πονηρά ό κ. Βενιζέλος, βλέποντας τούς 
φίλους του νά τρώγουνται έτσι γιά τά πρωτάτα τής 
φιλίας του.

Έχει όμως και μιάν άλλη σπουδαιότερη σημα
σία αύτή ή φαγομάρα. ’Αποδείχνει θεοφάνερα πώ; 
ή Κυβέρνηση στέκεται άτράνταχτη στή θέση τη;, 
είναι παντοδύναμη. Γιά μιάν ετοιμόρροπη Κυβέρ

νηση δέ θά τρωγόντουσαν έτσι τρεις έφημερίδες ποιά 
νά ξετοπίσει τί; άλλες άπδ σιμά της καί νά πάρει 
αύτή τδ μονοπώλιο τής Κυβερνητικής φιλίας. Συλ
λογιστείτε και τάλλο, πώς ή «Εστία» άκόμα δέ 
χτύπησε τήν Κυβέρνηση. Άρα «ουρανόν αίθριον 
καί θάλασσαν ήρεμούσαν» σημειώνει τδ μετεωρο
λογικό δελτίο γιά τήν Κυβέρνηση τού κ. Βενιζέλου.

- X -

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ. Ώςτόσο σ’ αύτδ τάλληλοφάγω- 
μα χρωστάμε ένα άρθρο δυνατό καί γιομάτο πικρές 
άλήθειες πού δημοσίεψε ή «Νέα ‘Ημέρα» τής πε
ρασμένης Κεριακής (29 ’Ιουλίου, σελίδα 1η). ’Απδ 
τδ άρθρο αύτό, πού είναι ό καθρέφτης ό άληθινδς 
του ’Αθηναίϊκου Τύπου, ξεσηκώνουμε λίγες άράδες, 
τις άκόλουθες:

«Είνε άληθώς άταφον πτώμα εις τήν συνείδη- 
σιν όλων τών έντιμων κοινωνικών άτόμων, όλων 
τών ήθικών καί φωτισμένων άνθρώπων, δ βάναυσος 
καί άπυνείδητος αύτδς Τύπος, δ καλλιεργών συστη
ματικούς τήν αισχρότητα, τήν* άνηθικότητα, τήν ά- 
ναρχίαν καί τδ έγκλημα είς τά σπλάχνα τής Ε λ
ληνικής κοινωνίας διά τής καθημερινής άναγνωσμα- 
τοποιήσιως καί άποθεώσεως τών πλέον βδελυρών
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καθαρμάτων, ληστών, κακούργων, δολοφόνων καί 
λωποδυτών, άπόδειξις δέ ότι, άφ’ δτου ό Τύπος εις 
τήν Ελλάδα έπήρε αύτδν τδν κατήφορον ή έγκλη- 
ματικότης έφθασεν είς τό άπροχώρητον. Εϊνε τέ
λειον ψοφίμι πλέον είς τούς όφθαλμούς καί τυφλών 
άκόμη δ τύπος αύτός, δ υβριστής τής θρησκείας του 
Έθνους, τήν δποίαν κατεσπίλωσε καί κυριολεκτι- 
κώς ήτίμασεν, άφου κατέβασεν άπδ τάς σκηνάς τών 
δικαίων άγιους καί αγίας διά νά παρελάσουν μέ τά 
νυκτικά των είς αισχρά συμπλέγματα σατύρων και 
μαινάδων, άπδ τάς καθημερινάς στήλας γαργαλι
στικών καί χυδαίων μυθιστορημάτων! Ε!νε άποσυν- 
τεθειμέν-ν πτώμα πλέον προ τής κοινής γνώμης, ή 
δποία Ιχει άφυπνισθή πρδ πολλοΰ είς τήν Ελλάδα, 
δ κίτρινος αότδς Τύπος, δ μεγαλείτερος κι* ίπικιν- 
δυνωδέστερος έχθρδς του θρησκευτικού αισθήματος 
τοϋ Ελληνικού λαού, δ πλέον ίταμδς καί φανερδς 
περιφρονητής τής θρησκείας, άφοΰ τήν γκρεμίζει 
άπδ τδν ύψηλδν καί μεγαλοπρεπή της θρόνον, δστις 
είνε ή ψυχή καί ή συνείδησις τού άνθρώπου, διά νά 
τήν μεταχειρισθή ώς δίσκον έπαιτείας καί πενταρο- 
λογίας, διά νά τήν ποδοκυλίση χωρίς έντροπήν είς 
τήν λάσπην τών δρόμων. Εϊνε βεβαίως ψοφίμι άτα- 
φον αύτδς δ τύπος, δκάπηλοςτών ίερωτέρων τού Έ 
θνους παλμών, δ δβριστής τής Ιστορίας τής χώρας, 
τούς ήρωας τής δποίας μετέβαλεν είς κωμικούς άρ- 
λεκίνους καί άθλιους σαλτιμπάγκους, χορεύοντας 
πρδς άργυρολογίαν είς άναγνώσματα γραμμένα μέ 
τήν άηδεστέραν διάθεσιν τού κοινού. Εϊνε προδότης 
καί διαπομπευτής τής πατρίδος άκριβώς αύτδς δ Τύ
πος, δ πασαλείβων μέ μουντζούραν καί ώχραν τδ 
σεπτδν πρόσωπον τού Πατριάρχου διά μίαν πεντά
ραν, εϊνε δ μεγαλείτερος ύπονομευτής τού έθνικοΰ 
ιδεώδους καί τής φυλετικής ένότητος καί άκμής 
τοιοΰτος Τύπος, δ δποΐος άντίτής βαθείας συναισθή- 
σεως τού καθήκοντος, άντί τής περιεσκεμμένης ά- 
γάπης πρδς τά έργα, μέ τά καθημερινά του δημο- 
κοπικά ταμπουρλίσματα καί τά ρητορικά πυροτε
χνήματα καλλιεργεί άποκλειστικώς καί σατανικώς 
τήν άγάπην πρδς τάς άπατηλάς λέξεις, αί δποΐαι 
άκριβώς μάς έχαντάκωσαν !»

- X -

ΚΙ Ο ΛΕΪΚΟΣ. Αύτδς είναι δ κίτρινος τύπος, 
καί τδν ξέρουμε, καί τδ φωνάζουμε δέκα χρόνια 
τώρα άδιάκοπα, καί χαιρόμαστε πού έρχεται σήμε
ρα ή «Νέα Ημέρα» νάν τά πεί κι αύτή έτσι ωμά, 
άγρια, χτυπητά.

Άντικρδ σ' έναν τέτιο τύπο κίτρινο κι δμπυα- 
σμένο πού δλα τά καπηλεύεται κι δλα τά πορνεύει,

άνάγκη νά σταθεί ένας άλ^ος τύπος λευκός, τίμιος, 
εύγενικός, καλοσυνείδητος πού νά βαδίσει πάνου 
στδν ϊσιο δρόμο τής άλήθειάξ, τής ήθικής, τής ά- 
ξιοπρέπειας, — ένας 'τύπος πού νά σέβεται τδν έαυ- 
τό του, νά σέβεται τούς άναγνώστες του, άκόμα νά 
σέβεται καί τδ Έθνος καί νάν τού έξυπερετεΐ τά 
συφέροντά του.

Έναν τέτιο τύπο λευκδ σά νά μάς τδν τάζει ή 
«Νέα Ημέρα» καί τδν περιμένουμε. Περιμένουμε 
νάν τονέ δούμε, γιατί άπδ ταξίματα πρήστηκε πιά 
ή κοιλιά μας κι άρχινάμε νάν τά φοβούμαστε. Τί 
τά θέλετε! Τούς χαραχτήρες έδώ στδν τόπο μας 
δέν τούς χαλνάει μόνο ή πολιτική* τούς χαλνάει 
καί' ή «πρώτη κυκλοφορία» καί πρέπει νάναι κα
νείς άτσαλένιος γιά νάντισταθεΐ σ’ αυτές τις γόησσες.

- X -

0  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΣ. Δέ μάς άρέσει κι δ Δά- 
σιος κι άρχινήσαμε νάν τού ρηχνόμαστε κι αύτου- 
νού. Φαντασιοκόπος, λέει, φαφλατάς, ρεκλαματζής, 
άναστατώνει τδν κόσμο, γεννάει ζητήματα, τρέχει, 
δουλεύει, σκοτώνεται, μόνο καί μόνο γιά ν' άκούγε- 
ται. Μπράβο μας ! Νά, μυαλό, νά, κρίση μιά φορά! 
Δέ μάς άρέσει κι δ Δάσιος ! Σά νά ξανάειδε ποτέ 
άλλοτε δ πρώτος Νομδς τού Κράτους μας τέτιο νο- 
μάρχη !

Ό κ. Δάσιος έχει ένα μεγάλο έλάττωμα πού 
μάς χτυπάει στά νεύρα, θέλει νά δουλέψει, θέλει 
νάφίσει σημάδια τής δράσης του. Όξω λοιπόν κι 
αύτός. Δέ μάς κάνει.

- X -

ΙΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. Καί είπε δ Νομάρχης στδ 
Μητροπολίτη*

— Ή  τάδε έκκλησιά έχει τόσες χιλιάδες πε
ριουσία. Τί νάν τις κάνουμε ;

— Νάν τής άγοράσουμε άκίνητα....
— Όχι, έγώ λέω νά πουλήσδυμε κι δσα άκίνη

τα έχει, νά βάλουμε τούς παράδες στήν Τράπεζα 
καί μέ τούς τόκους νά συντρέχουμε τούς φτωχού; 
τής ένορίας, νά φροντίσουμε γιά τά φτωχόπαιδα καί 
νάν τά βοηθήσουμε καί στδ σκολειό καί στδ σπίτι, 
άκόμα καί οικονομικό συσίτιο νάν τούς έχουμε....

Είπε κι άλλα δ κ. νομάρχης καί κατάστρωσε 
τδ σκέδιό του, ένα σκέδιο άληθινά φιλάθρωπο, στη
ριγμένο πάνου σέ μιά μοντέρνα άντίληψη τής θρη
σκείας, μιανής θρησκείας πού νά παρουσιάζει στά 
μάτια τού κοσμάκη τή θεία πρόνοια μ* έργα χερο- 
πιαστά κι δχι μέ κούφια λόγια καί μ9 άχώνευτες 
θεωρίες. «#
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Κι δ Μητροπολίτης σαν τδν άκουσε του είπε:
— Αυτά είναι ίερά χρήματα καί δέν Ιχουμε 

δικαίωμα νάν τάγγίςουμε.
Σχόλια δέ χρειάζουνται.

- X -

01 ΝΕΟΙ. Συμπληρωθήκανε καί οί αδειανές I- 
δρες του Πανεπιστήμιου μέ μερικούς άπό τούς πα
λιούς καθηγητές και μέ μερικούς νέους έπιστήμονές. 
Όπως δέν μπορούμε νά κατακρίνουμε τήν Κυβέρ
νηση γιά δλους τούς παλιούς πού ςανάφερε στή θέ
ση τους, γιατί δυδ τρείς άπ’ αύτούς, δ κ. Μαλαν- 
τρΐνος λ. χ., κατά τήν κοινή δμολογία, άδικα παυτή
κανε, ετσι δέν μπορούμε καί νάν τή συχαροΟμε γιά 
όλους τούς καινούριους έπιστημονικούς άστέρες πού 
άνακάλυψε καί τούς κόλλησε, νά σελαγίζουνε, στδ 
Πανεπιστημιακό στερέωμα. Ό κ. Γ. Ματθαιόπουλος 
λ. χ. — καί νάν τονέ χαίρεται. Άθρώπινες όμως 
άδυναμίες, θά πείτε, ακόμα καί κομματικές καί μιά 
Κυβέρνηση όσο καί νάναι Άνορθωτική, δέν μπορεί, 
θάναι καί λίγο Κομματική, γιά νά βασταχτεί στά 
πόδια της.

Όλη όμως τήν αποτυχία της μέ τδν κ. Ματ- 
θαιόπουλο καί μέ «να δυδ άλλους όμοιους του, τήν 
έξαγνίζει μέ τδ διορισμό τού κ. θρ. Πετμεζά. Νά» 
ένας Ιπιστήμονας έπιτέλους, κ’ ένας αληθινά νέος 
έπιστήμονας πού τιμάει τήν Κυβέρνηση σήμερα μέ 
τδ διορισμό του, πού θά τιμήσει αύριο καί τήν έδρα 
του μέ τή διδασκαλία του.

Φίλε κ. Ταγχόηονλε,

Σας γράφω τούτες τις γραμμές γιά νά δηλώσω 
πώς ή εργασία μου στήν «Μινωϊκή Δημοσ. Οικο
νομία» έχει μόνο Πανεπιστημιακό χαραχτήρα καί 
αξίωση — μολονότι δ νόμος κάθε άλλο παρά πρω
τότυπο θέμα ζητά — καί δέν αξίζει τόση πολλή κου
βέντα.

'Ως προς τή θεωρία πού ξεδιπλώνει δ κ. Α.Τρα- 
νός από αφορμή τή διατριβή μου, είμαι πολύ σύμ
φωνος, μέ τήν επιφύλαξη πώς κι αύτή δέν αξίζει 
παρά γιά υσους θέλουνε νάναι ήγέτες λαών. "Οσοι 
άπό άνημποριάν η ανορεξία δέν έλάβανε μέρος στον 
καινούριο στρατό τής σωτηρίας τής φυλής, στον 4- 
ποΐον άξιωματικεύει δ κριτικός μου, δέν είναι ά
σκημο νά βοηθούνε σ’ αυτό τό μεγάλοΦ έργο κάπως

εμμεσώτερα, προσπαθώντας δηλ. νά κρατούνε σ’ 
Ελληνικά χέρια οποίαν έπιστημονική εκδήλωση ται
ριάζει στο γούστο τους, όταν μάλιστα αύτή έχει τήν 
πηγή της στήν Ιδιαίτερη τους πατρίδα,

Τό ζήτημα τού γιατί εκαταπιάστηκα σέ Ιστορι
κήν εργασία πού δέν έχει άρκετά θετικά στοιχεία, υ· 
πως καί τό γιατί έμπήκανε τόσο πολλές πλουτολογι- 
κές πληροφορίες στή δημοσιονομική μου μελέτη, 
πιστεύω πώς άρκετά ξεκαθαρίζω στο πρόλογό της.

Γιά τό γλέντι τού προϊστορικού σοσιαλισμού δέν 
άξίζει νά μιλήσω γιατί κι δ κ. Α. Τρανός δέ θά τό 
Ιξυμνοΰσεν αν είχε πάει έκει πού τον έπαράπεμψα. 
Τον ξαναπαραπέμπω στον Angelo Mosso (Escur- 
sioninel Mediterráneo κτλ. Μϊτσης 1910. Σελ. 132) 
καί στον Αριστοτέλη (Πολιτικά. Β. II 10). Νομίζω 
δμως πώς κάποια αντινομία βρήσκεται μεταξύ τής 
κατηγορίας πού μοΰ κάνει πώς επολυμίλησα πλου- 
τολογικά, καί τής παρατήρησής του πώς ή παρά
γραφο τού σοσιαλισμού εΐτανε πολύ περιωρισμένη.

Θά μέ ύποχρεώσετε άν αυτό μουτό γράμμα δη
μοσιευτεί.

Δικός σας
Ηράκλειο, 16 Ίοολ. 912 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΓΡΙΔΑΚΗΣ

   .

ο  Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ

Ό χ. Άλεξ. Μυλωνάς διορίστηκε Γεν. γραμματέα; στά 
Υπουργείο τής ’Εθνικής Οικονομίας. Είναι άπό τούς πιό πε
τυχημένους διορισμούς χι αύτός, χι αξίζει νά συχαρούμε τόν 
χ. Μιχαλαχόποολο. Ό διορισμός τού χ. Μυλωνά γράφεται στό 
ένεργητιχό τής Άνορθωτιχής Κυβέρνησης.

— Ό χ. Στέφανος Γρανίτσας μάς γράφει άπό τή Γρανί- 
τσα τής Ευρυτανίας πού ξεχαλοχαιρεύει πώς θ’ απαντήσει 
άργότερα στά τελευταία άρθρα τού χ. Χρηστουλάχη.

— 'Από τάλλο φύλλο θάρχινήσουμε τό μεγάλο δήγημα τού 
χ. Κ. θεοτόχη «Ή τιμή χαί τό χρήμα». Στό Ιδιο φύλλο θά 
τυπώσουμε χαί τόν «Εσπερινό» πού μάς έστειλε τούτες τΙς 
μέρες άπό τό Παρίσι ό χ. Μαλαχάσης.

— Γιά τό «Λεοχό σταυρό» τού Ματσούχα μάς στάλθηκε 
ένα περίεργο χαί δμορφο άρθρο — ποίημα πού τάφήσαμε γιά 
τάλλο φύλλο, γιατί στό σημερνό δέ μάς περισσεύει τόπος.

— Βγήκε Ινα διασχεδαστιχό φολλαδάχι, δόξα καί τιμή 
τού έφετοποιητή χ. Τιμ. Άμπελά, μέ τόν τίτλο «Άπό τήν 
έπίσημη δικογραφία τδν Άθεΐχδν» χ’ έχει μέσα τήν παλη- 
χαρίσια χαί χιουμοριστιχώτατη άπολογία του Δημοστένη Μπι- 
τσάνη, πού χατηγοριέται χι αύτός γι’ άθεος χαί μαλλιαρός.

— Καί μιά είδηση σχετική μέ τά παραπάνοο. Μαθαίνουμε 
πώς ό χ. Δελμοΰζος, Μπιτσάνης χαί οί άλλοι, δσοι χατηγο- 
ροΟνται γι’ άθεοι, λογαριάζουνε νά μάς χαταγγε'λουν χαί μάς, 
τό Νουμά δηλ. τόν Παλαμά χι* άλλους δημοτιχιστάδες γι’ ά
θεους, γιά νάν τούς κρατήσουμε συντροφιά στή φυλαχή με
θαύριο. Ά ς  γίνει χι αύτό γιά νά ξαναβρούνε δουλειά δ Δεσπό
της τού Βόλου χι ό έφετοποιητής τής Λάρισσας.
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Αθήνα 22.7.912

Φίλε *Νουμ&·,

Έχτές ένώ μέσα στήν κάψα του μεσημεριού ά- 

νέβαινα στδ σπίτι μου πού είναι χτισμένο κάτω στίς 
ρίζες του Λυκαβη τοΰ ¿διάβασα σέ μιά έφη μερίδα πώς 

και δ Σωτηριάδης έγινε καθηγητής στδ Πανεπι

στήμιο.

Έ  είδηση αύτή, δέν ξέρω πώς, μουκανε ιδιαί
τερη ζωηρή έντύπωση καί άθελα έγύρισα τά μά

τια μου πρδς τδν ήλιο καί τδ χρυσωμένο βράχο, 

τήν ’Ακρόπολη, πού τήν εΐχε άγκαλιασμένη έκείνη 
τή στιγμή μέ τις χρυσές του άχτΐνες ό Αττικός ή

λιος φιλώντας την μέ πύρινα φιλιά.
θυμήθηκα τότε τδν όμιλητή τής Άκροπόλεως 

μέ τά χιονισμένα κατσαρά μαλλιά καί τδ νευρικό 
του ύπογένειο νά μιλφ μπρδς σέ ποικίλο άκροατήριο 
γιά τά παλιά ίερά χτίσματα, τδν ΙΓαρθενώνα, τις 
Καρυάτιδες, .τά Προπύλαια.

Καί είπα στδ νοΰ μου μέσα δτι αύτδς 6 άνθρω

πος, πού έχει γιά όδηγήτρα στή ζωή του καί στή 
δράση του μιά νίκη τοΰ ΓΙαιονίου πετάμενη μπρο

στά του, σάν πυξίδα έθνική καί έπιστημονική, είναι 

μεγάλο εύτύχημα δτι άπδ φύλακας καί έραστής 
τών συντριμμιών καί χαλασμάτων μιας μακρυνής 

περασμένη; έθνικής ζωής πετά πάνω στήν έδρα του 

Μεγάλου μας Σχολείου γιά νά ποτίση μέ τή δρο
σιά τής άρρυτίδωτης ψυχής του τή σύχρονη νεο
λαία του Έθνους.

Ναί, είπα, είναι μιά νίκη δτι ό Σωτηριάδης, τοΰ 

όποιου τήν ψυχή δέν έχει άγγίξη, δέν έχει μολύνη 
ή μούχλα του δασκαλισμού, θά φωτίζη στδ έξής 
νεαρούς έπιστή μονές είκοσι χρονών μέ τδ ’Απολ
λώνιο φώς, πού έχει ρουφήξη ό ίδιος άπδ τδν έλ- 

ληνικδ ήλιο, δταν ¿γύριζε άπ’ άκρη ώς άκρη τήν 

Ελλάδα γιά νά έπισκεφθή καί φιλήση τά άγαπη- 

μένη του συντρίμμια μιάς δραμαΐικής περασμένης 
ζωής....

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΡΑΣ
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Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή Ματιά » .--« ’Αγκάθια χαΐ Τρίβό- 

λοι» (δηγήματα).—ΧΑΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «'Ο «Μέγ Άλέξαν- 

τρος».—ΒΑΡΑΕΝΤΗ, «Δόξα καί Ζωή».—ΙΙΛΙΑ Π. BOT· 

ΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνες καί Χλόη» τού Λόγγου, μετάφρ.),— 

«Τίμωνας δ Μισάνθρωπος» τού Λουκιανού (μετάφρ. λ. Γ>0),

I «Ό Προσκυνητής».—ΡΗΓΑ ΓΚΟΑΦΗ, «Τά Τραγούδια 

τού ’Απρίλη» (Δρ. 2). — Π. Σ. ΔΕΛΤΑ «Στοχασμοί περί 
τής άνατροφή; τδν παιδιών μας» (λ. 50).— «Γιά τήν Πα

τρίδα—*Η καρδιά τής Βασιλοπούλας» (δρ. 3,50),— «Παρα

μύθι δίχως δνομα» (δρ. 3,50),— «Τόν καιρό τοΒ Βουλγαρο- 

κτόνοο» (τόμοι 2, δρ. 4,50)). — ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΓ 

«Άπδ τδν Κόσμοτού Σαλονιού».—ΑΡΓΓΡΙΙ ΕΦΤΑΑΙΩΤΗ 

«Φυλλάδεςτού Γεροδήμου».—ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Νη
σιωτικά Τραγούδια».—Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ. «Τά Γεωργικά τού 

Βεργίλιου» (λ. 50)·—«Σακούνταλα» τού Καλλιδάσα (δρ. 

1).—ΙΔΑ. «Σαμοθράκη» δρ. 2). ~ θ. ΚΑΤΡΑΠΑΝΗ, «Τά 

Τραγούδια τού Στρατιώτη» (λ. 10). — ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΑΕ- 

ΚΟΗΟΓΛΟΪ. «Τό Βιολί».—ΑΛΕΞ. ΜΑΡΠΟΓΤΖΟΓΑΟΓ »De 

Profundis» τού Ο. Wilde (δρ. 2). - -  ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΟΡΙΤΗ 

«Δηγ. τού Δειλινού» (δρ. 2 )- ,«0 1  νεκροί τής ζωής» (δρ.2)̂  

«Στδ Άλμπουρο» (5ο. 2).— ΑΛΕΕ. ΠΑΛΑΗ, «'Ο έμπορος 

τής Βενετίας» (Β* έκδοση). — ΑΑΕΞΑΝΤΡΑΣ ΠΑΠΑΜΟ- 
ΣΚΟΓ, «Άθρώπινος Μηχανισμός». — ΣΤΕΦ. PAMA, «Τά 

Παλιά καί τά Καινούργια». — ΖΗΣΙΜΟΓ ΣΙΔΕΡΗ, «'Ο 

Αίας» τού Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΗΑΙΑ ΣΤΑΓΡΟΓ, «Πλου

τάρχου : ΙΙερΙ Βαίδων Αγωγής» (μετάφρ.). — ΓΙΑΝΝΗ 

ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». — Δ. II ΤΑΓΚΟΠΟΓΑΟΓ 

(δράματα): «Ζωντανοί καί ΙΙεθαμμένοι», —«*0 Άσωτος»,— 

«Οί Αλυσίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΓ ΦΙΑΗΝΤΑ «Άπό τούς 

θρύλους τών ΑΕώνων», — «Γραμματική τής Ρωμαίΐκης 

Γλώσσας» (Α’ έκδοση) καί Β’ Ικδοση, τόμοι 2(δρ. δ ) .-  

Ζ. ΦΪΤΙΑΗ, (δράματα) : «Τό Έκθετο», — «Δίχως Ακρο

γιάλι», — «Χτισμένο στόν Άμμο». —ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΤΙΑΔΗ 

«Τό Γλωσσικό ζήτημα». — «Στή «Φοιτητική Συντροφιά» 

(λ. 50). — ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ, «Μελάχρα». —

Γιά τό έξωτερικό, Α. 2 6  παραπάνου ό κά&ε τόμος.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τού «ΝΟΪΜΑ» (έξόν άπό τόν πρώ

το πού δέν ύπάρχει κανένα του άντίτυπο) πουλιούνται δρ.

12,50 ό Ινας γιά τήν Ελλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τόέξω- 

τερικό.


