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Ό τίτλος τής άπαντήσεως τοΟ κ. Χριστόυλάκη 

«δ Βενιζέλος καί ή δημοτική ιδεολογία» Ιδινε τήν 
έλπίδα δτι δ άρθογράφος των Χανιών άφινε τδ πέ
λαγος τής χονδρικής κριτικής και σύναξε τδν 
έαυτόν του εις μίαν έπίθεσιν κατά του Βενιζέλου 
ώς Δημόακιστή. Μάλιστα «νομιμοποιείται» δπως 
λέγει δηλώνων δτι ανήκει δλόκληρος στή δημοτιστι- 
κή ϊδεολογία καί δτι φρονεί «άδιάσειστα» πώς έξω 
άπδ τή δημοτιστική σκέψη τρόπος σωτηρίας για τδ 
έθνος δέν υπάρχει. Μία τέτοια άξίωση δεν τήν έ- 
τόλμησαν καλά καλά μήτε συστήματα οικονομικού 
μετασχηματισμού δπως τδ του Robert-Owen, του 
Saint-Simon, του Λασσάλ, του Μάρξ. Κάνεις βέ
βαια δέν θά άρνηθή τδ μεγάλο ρόλο πού άνήκει στή 
γλώσσα είδικώς στδ έργο τής καταλύσεως του τω
ρινού οικονομικού καθεστώτος, γιά τδ Οποίον στήν 
Ελλάδα είναι χωριστά μία άκόμη ισχυρά ρίζα τής 
παντοδυναμίας του. ’Αλλά πέραν τής καταλύσεως 
ένδς έπι πλέον συμμαχητοΰ τής κατεχούσης τάξεως 
καί τής δημιουργίας μιας άκόμη δυνάμεως του προ
λεταρίου δέν επιτρέπεται νά νομίζουμε δτι θά κερδί
σουμε είς τή δημοτιστική νίκη. Δίχως άλλο δέν είμ- 
ποροΰμε νά έλπίζουμε είς τήν καθιέρωση του ίσαξίου 
τής άνθρωπίνης προσωπικότητος μέ μόνη τήν άπό- 
δοση των μέσων τής παραγωγής στήν δλότητα χω
ρίς τήν καταστροφή τής καθαρεύουσας, πού έκτδς 
τή συνδρομή πού δίνει στήν άστική κυριαρχία εί
ναι ένα άκόμη χωριστό μέσον άλληλοεκμετοίλλεύ- 
σεως τών άνθρώπων. ’Αλλά ώς ένα έαϊ πλέον μέ
σον του άγώνος πρέπει νά άντιλαμβανόμεθα τή γλώσ
σα καί δχι ώς άπαντο του άγώνος, δ δποίος έπα- 
λαμβάνω στή γενική του γραμμή είναι ή έπιστρο- 
φή τών μέαων τής παραγωγής είς τήν δλότητα 
καί ή χρησιμοποίησή του πράς ιό κοινόν συμφέ
ρον άπό τό σύνολον τών έργατών αυγκεντρουμέ- 
νων είς έπαγγελματικάς ένώσεις.

Καιρός τώρα νά ίδοΟμε άν κατά τάξη ζητημά

των, τήν δποίαν στρώνει δ κ. Χριστουλάκης, δ Βε
νιζέλος ώφέλησε ή τδν έβλαψε τδν γενικδν αύτδν · 
άγώνα, τδν σπρώχνει πρδς τά έμπρδς ή πρδς τά δ- 
πίσω άνάλογα πρδς τήν δύναμή του, δύναμη πού 
κατά τή γνώμη μας ώς πολιτική είναι μαθηματικά 
ώρισμένη (*).

(*) "Οσο για τήν Κρητική πολιτική του Βενιζέλου 
μάταια ό κ. Χριστουλάκης αγωνίζεται νά τήν εκτο- 
πίση άπό τή θέση του δρθολογισμοΰ μέ τον οποίον 
έξεδηλώθη και έπάλαιψεν ήρωϊκά. Παραδέχεται δτι 
δ σημερινός Πρωθυπουργός έχαρακτήρισε τό πραξι
κόπημα του 1008 ώς τυχοδιωκτικόν άλλά τον επι
κρίνει γιατί δέν έστάθη επιφυλακτικός θεατής τών 
περιστατικών, άλλά έ'λαβε μέρος στήν Οικουμενική 
Κυβέρνηση πού έγεινε γιά νά διαχειριστή τήν ένωτι- 
κή υπόθεση. 'Ο κ. Χριστουλάκης φαίνεται πώς δέν 
ξέρει τήν αδρότερη γραμμή τής Κρητικής πολιτικής 
του κ. Βενιζέλου: ’Απόλυτη ύπακουή στήν Ελληνική 
Πολιτεία έκπροσωπουμένην στά εθνικά ζητήματα δχι 
μόνον άπό τό Βασιλέα και τήν Κυβέρνηση, άλλά 
καί άπό τούς ενεργούς καί εφέδρους άρχηγούς δλων 
τών κομμάτων. Ό κ. Χριστουλάκης εΐμπορεΤ νά !δή 
τήν φανατική προσήλωση του Βενιζέλου στο δόγμα 
του αύτό, αν ρίξη ένα βλέμμα στά φύλλα τής «Πα- 
τρίδος» τών ’Αθηνών (1 — 10 Δεκ^ιβρίου), οπου έ- 
δημοσίευσα άνέκδοτα Κρητικά γράμματα τού Βενι
ζέλου προς τον Ράλλην καί τον θεοτόκην σχετικώς 
μέ τήν πολιτική τού Πρίγκηπος στήν Νήσο καί τήν 
Κρητική άποξένωση τής Ελλάδος κατά τήν εποχή 
εκείνη. Ό κ. Χριστουλάκης παρατηρεί άκόμη γιατί 
στο ζήτημα τής Σημαίας δέν^αρεκίνησε τήν Κρήτη 
σέ ηρωική άντίσταση. Υποθέτω δτι δέν όμιλε! σο- 
βαρώς σ’ αυτή τήν περίοδο. Μόλα ταΰτα δ Βενιζέ
λος άπάντησε καί σέ τούτο κατά τή ιστορική άγό- 
πευσή του επάνω στο ζήτημα τού δρκου τών Μου
σουλμάνων. «Μού είπαν πολλαίς φοραίς γιατί δέν
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Πρώτα-πρώτα δταν δ Βενιζέλος ήρθε στήν ’Α
θήνα (δ κ. Χριστουλάκης ένφ στά πρώτα του άρ
θρα λέγει 5τι παρεμόνευε τήν Ελληνική έξουσία, 
στδ δεύτερο συμφωνεί μαζί μου δτι «έτρδμαζε για 
μία τέτοια άπόφαση» , κανένα δέν εύχαρίστησε μέ 
τδ λόγο πού έξεφώνησε άπδ τδν έξώστη του Μεγά
λου Ξενοδοχείου. Τδν μέν πολύ λαδ τδν έπάτησε 
στήν έξωφρονικώτερη Εδέα του τής Συντακτικής, 
έμάς δέ τούς περί αύτδν βουλευτάς — δέκα-δώδεκα 
— μάς έκλωτσοπάτησε ατά γλυκύτερα δνειρά μας 
γι’ αύτδ και άμέσως οΕ περισσότεροι άποχραβήχθη- 
καν σέ στάση έπιφυλακής ή μάλλον παρασκηνιακά 
τόσο έχθρική πού ένας άνθρωπος άποτραβηγμένος 
τώοα άπδ τδ κόμμα του δ κ. Λουκάς Ροΰφος μου 
είπε δτι «είναι νά τδν λυπάται κανείς τδ Βενιζέλο 
μέ δσα τού κάνουμε». Ό Βενιζέλος στή στάση μας 
αυτή είδε κάτι τι για νά σώση τδν τόπον άπδ τή 
βουλευτική παντοδυναμία πού είχε τόσο άπορροφή- 
σει κάθε ούσία τής Ελληνικής ζωής, ώστε κάθε 
άλλη ένέργειά της νά πνίγεται άπ’ αύτή. Καί δχι 
μόνον τού πέρασε στδ νοΰ νά διαλύση τή Βουλή έ- 
κείνη, άλλα είμαι βέβαιος πώς έκατδ Βουλές είχε 
διανοηθή νά διαλύση στή σειρά, δσο νά φέρη κά
ποια ισορροπία στή συνεργασία τών παραγόντων του 
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Κακδ καί ψυχρό πο
λίτευμα γεμάτο ψεύδος στή βάση του καί στή φα
νέρωσή του, πλέον άκατανόητο άπδ δλα τά πολι
τεύματα, άκόμη καί άπδ τδ άπολυταρχικδ, γιά νά 
μεταχειρισθώ μια φράση τού Γερμανού Huber (Τα- 
ξειδιωτικά Γράμματα). Άλλά πρδς τδ παρδν αύτδ 
έχομε κάί έως δτου τδ ξεκολλήσουμε άπδ τή ράχη

Ικάμαμε άντίσταση στο ζήτημα τής Σημαίας. Γιά 
ποιό λόγο; Γιά νά δείξουμε άλλη μιά φορά δτι εΐ- 
μεθα παλλικαράδες; Ποιος δέν τδ ξέρει δτι ή Κρή
τη δέν πολυλογαριάζει τήν Τουρκιά, άλλά γιατί λη
σμονείτε δτι τότε οι πρόξενοι τών Μ. Δυνάμεων εί
παν στήν Κυβέρνηση καί εις δλους τούς Κρητικούς 
αρχηγούς «"Η κατεβάζετε τή Σημαία ή μπαίνει 6 

Τούρκος στή Θεσσαλία» ; Τί είδους παλληκαριά θά 
ήτο αυτή νά ρίξουμε τήν Τουρκιά επάνω στήν ανέ
τοιμη Ελλάδα ;* Αυτά περίπου είπε. 'Όσο δά γιά 
την τοτινή αισιοδοξία του καί τήν έλλειψη άμής ει
λικρίνειας απέναντι τού Κρητικού λαού ό κ. Χρι- 
στουλάκης δέν κάνει έργον ευθύ εφ’ δσον δέν μάς 
άπαντφ εις το δτι: ενώ ό Βενιζέλος είχε μία άσθε- 
νική πλειοψηφία στο 1910 (δύο-τρεις ψήφους) έση- 
κώθη στήν Κρητική Βουλή κατά τή συνεδρίαση τού 
δρκου τών Μουσουλμάνων καί είπε σκέτα-νέτα, δτι 
γιά τήν ένωση πρέπει νά περιμείνομε καιρό άκόμη 
καί εμαστίγωσε τήν Κρητική άνυπομονησιά πού ω
δή γη σε τότε στο Μποϋκοτάζ. Άλλά μήπως δταν ήτο 
στο Θέρισσο δέν ώμίλησε δρθά-κοφτά καί σέ μάς 
τούς δημοσιογράφους καί τούς Κρητικούς δτι ή ένω
ση δέν είναι πράγμα δσο τό νομίζομε εύκολο καί 
δτι μόνο τροπή προς τήν ένωση άναμένει άπό τ,όν 
άγώνα ; Αυτά προ τού άγώνος, κατά τον άγώνα καί 
στο τέλος τού άγώνος, δταν Ιπέβαλε στούς φρενια
σμένους Κρητικούς νά παραδώσουν τά θερισσινά ό
πλα των στήν Εύρώπη.

μας πρέπει νά λειτσυργή κανονικά, ισορροπημένα, 
άρμονικά μέ πραγματική συνενέργεια τού λαϊκού 
παράγοντος, πού μόνο πρδς τήν άληθινή τήν κυ
ρίαρχο τής έργασίας καί τής παραγωγής, τήν άκέ- 
ραια, τήν δλοκληροτικά παντοδύναμη Λνευ ένδια-’ 
μέσων άποκατάστασή του διευθύνεται ή προσπά
θεια τής νέας κοινωνικής συνθέσεως. Ά μα δ Βενι
ζέλος έπήρε τήν έξουσία στα χέρια του — καί στά 
προηγούμενα άρθρα μας είπαμε πώς ήναγκάσθη νά 
τήν πάρη — έστειλε στδ διάβολο τή Βουλή έκείνη 
πού έπάνω άπδ μία έπαναστατική άντιπαλαιοκομ- 
ματική τρικυμία, αύτή έκόπιασε στήν ’Αθήνα μέχρι 
μυελού δστέων παλαιοκομματική. ’Ενεργεί άμέσως 
νέες έκλογές καί χρίει τούς υποψηφίους του. Ό  κ. 
Χριστουλάκης λέγει δτι ώφειλε νά τούς ξέρη, γιατί 
άπδ τδ κέντρο παρακολούθησε τήν κοινοβουλευτική 
διανοητικότητα καί ήθικότητα τών παλαιών καί νέων 
άντρών. Δέν τ’ άκοΰτε ! Άπδ τις άρχές 8 )βρίου ώς 
τις είκοσι τού μηνδς πού μεσολαβούσε άπδ τήν πρω
θυπουργία του έως τδ κλείσιμο τών συνδυασμών 
ό άρθρογράφος τών Χανιών τεντώνει αύτδ τδ διά
στημα είς μηνών πρωθυπουργία — ό κ. Βενιζέλος 
ώφειλε νά έκτιμήση τή διανοητικότητα καί ήθικότη
τα τών παλαιών καί τών νέων, ώστε νά μή μπεϊ 
στή Βουλή παρά μόνο τδ διανοητικό κορφολόγημα 
τού τόπου. Έόώ είναι κόμματα μισού αίώνος καί 
κόμματα μάλιστα σοσιαλιστικά πού κοσκινίζουν χρό
νια τούς υποψηφίους τους, πού τούς βγάζουν άπδ 
τδν κόρφο τους, καί μδλα ταΰτα σημειώνουν διαρ
κείς άποτυχίες στήν έκλογή τους, άποτυχίες ήθικές 
καί πνευματικές, άληθινά άξιοθρήνητες, δπως μπο
ρεί νά Εδή ό κ. Χριστουλάκης είς ένα νέο βιβλίο 
πού περιγράφει τά παθήματα τών σοσιαλιστικών ό-. 
μάδων, ιδίως τών Γερμανών σ’ αύτδ τδ ζήτημα (Ro
bert-Michers. Partis Politiques—1911). «Καί άπδ 
τούς δεκαπέντε πού σημειώνει 6 κ. Γρανίτσας στδ 
άρθρο του (νέους άντρες), τρεις μόνο πήρε τις τελευ
ταίες έκλογές στούς συνδυασμούς του καί τούς έβγα
λε βουλευτές». Άλλη άνακρίβεια τού κ. Χριστου- 
λάκη. Έπήρε τούς κ. κ. Μιχαλακόπουλον, Δεμερ- 
τζήν, Διομήδην, Άραβαντινόν, Καφφαντάρην, *Ια- 
τρίδην, Μαβίλην, Ζαβιτσάνον, μέ τά χέρια του τδν 
Τσακανίκαν — άνύποπτον γιά πολιτικά, πού έναν- 
τίον του έπαναστάτησε κόσμος καί κόσμος γιατί 6 

άμοιρος δέν είχε ούτε ένα ψήφο καί ήταν καί δη
μοτικιστής — προσέφερε θέσιν είς τδν κ. Π Κα- 
ραπάνον, θαρρώ καί είς τδν κ. Κουτούπην, έπέμει- 
νε σ’ έμάς τούς Αίτωλοακαρνάνες γιά τδν κ. Τριαν- 
ταφυλλόπουλο, καί μόνον τδν Παπαναστασίου δέν 
ήμπόρεσε νά βολέψη άπδ άντίσταση τού κ. Δημη- 
τρακοπούλου, μέ δλην τήν έπιμονήν τήν όποιαν έ
δειξε άπέναντι τού πρώην Υπουργού τής Δικαιοσύ
νης πού δέν ήθελε κανένα άπδ τούς σοσιαλιστές. 
Αύτδς λοιπόν είναι πού άντιπαθεΐ τδ άνεξάρτητο 
φρόνημα καί δέν άνέχεται γνώμη άντΐθετη. Ούτε 
ένας άπδ τούς παραπάνω δέν είναι πού νά μήν είπε 
καί στή Βουλή καί έξω πολλές φορές γνώμες Εδικές 
του,άντίθετες άπδ τις γνώμες τού Βενιζέλου,καί όμως 
δχι δέν έπειράχτηκε, άλλά μάς έσπρωξε καί μάς 
σπρώχνει στή δημιουργία δμάδων μέ Εδικές των
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ίδέες, θεωρώντας τήν ύπαρξη της Κοινωνιολογικές 
δμάδος ως τόσο πολύτιμη για κινητήριο δύναμη τής 
Κοινωνίας καί της Πολιτείας, γιά Ατμομηχανή δ- 
πως την έχαρακτήρισε πολλάκις, ώστε άμα τρίτος 
ώμίλησε περί συγχωνεύσεώς της στδ κόμμα του είπε:

— Αύτή χρειάζεται μέ κάθε τρόπο νά είναι αυ- 
τουσία, νά είναι τών άκρων, νά κινή τδ πλήθος καί 
τήν Πολιτεία πρδς τά έμπρός.

Τδ πώς δ Βενιζέλος δέν είναι δυνατδν νά είναι 
των άκρων, είναι εύκολο νά τδ έννοήσουμε. Ό συν
δικαλισμός αύτή τήν ύπηρεσία προαέφερε- στή σο
σιαλιστική σκέψη. Τής Ιδωκε τά στοιχεία μιας νέας 
κριτικής του Κράτους, ή δποία άνέτρεψε τά δόγ
ματα του παλαιού σοσιαλισμού πού έδινε τήν πρώ
τη θέση στήν πολιτική καί τή δεύτερη στή συγκεν
τρωμένη έργατική δύναμη. Μετετόπισε τή δημιουρ
γική δύναμη στήν προλεταριανή δργάνωση ώς κέντρο 
βαρύτητος τής σοσιαλιστικής δράσεως. Τδ Κράτος ; 
Ή  σύστασή του είναι φυσιολογικά έχθρή διότι πρώ
τα-πρώτα τδ έκλογικδ σύστημα πού είναι ή βάση 
του καί δ κοινοβουλευτικός μηχανισμός του πού εί
ναι ή κορυφαία φανέρωσή του προϋποθέτουν τή λαϊ
κή άργία, άφού δ πολίτης έξασκεΐ γιά μιά στιγμή 
τήν κυριαρχική έξουσία του,πετώντας τήν ψήφο του 
στήν κάλπη καί έπειτα παραιτεϊται γιά τέσσαρα 
χρόνια παραδομένος πλέον χειροπόδαρα στδν αντι
πρόσωπό του μέ τή γενική καί απεριόριστη έντο- 
λή. Άλλ’ έπειδή τδ Κράτος θά ζήση άκόμη (*) ποία 
πρέπει νά είναι ή άπέναντί του στάση μας, έκτδς 
άπδ τήν καταλυτική προσπάθεια ; “Εχει στοιχεία 
νά ύπηρετήση τδ σοσιαλισμό ; Τδ Δημοκρατικδ ά
πειρα. Ό Νίτσε τδ άπεκάλεσε έδαφος αύτοαποσυν- 
θέσεως τού Κράτους γιά τήν κριτική πού έπιτρέπει. 
Τδ ’Αστικό ; Καί αύτδ άρκετά. ΙΙρώτα-πρώτα μέ τή 
μισοδημοκρατική φόρμα του έγέννησε καί έδυνάτε- 
ψε τδν παλαιδ καί νέο σοσιαλισμό, τδν συνδικαλι
σμό.· Ά λλ’ δ κ. Χριστουλάκης έχει πάθει τόση πα
ρανόηση μερικών πραγμάτων πού θεωρεί σύγχυσή 
μου τδ δτι ένφ παραδέχομαι τδ Βενιζέλο σοσιαλιστή 
σ’ άλλο μέρος λέγω πώς έφερε τδ Έλληνικδ Κρά
τος στά άστικά railles. Πρώτα-πρώτα άνάγκη νά 
γνωρίζη δ κ. Χριστουλάκης δτι ούτε τδ νά βγάλη 
τήν Ελλάδα άπδ τδ φεουδαλισμδ είναι μικρδ πράγ
μα ούτε τδ άστικδ Κράτος ήταν εύκολοκαταφρόνη- 
τος σταθμός, άν τδ έφερε έκεϊ δ Βενιζέλος στδν δλί- 
γο καιρδ τής πρωθυπουργίας του. Τί είναι τδ άστι- 
κδ Κράτος ; Ένα πλατύτερο άπδ τδ φεουδαλισμδ 
οικονομικό, κοινωνικδ καί πολιτικδ φόρεμα. “Αμα ή 
άστική τάξη αύξησε καί έπλούτισε μέ τή βοήθεια 
τής έκτάσεως τού Εμπορίου καί τής Βιομηχανίας, 
τδ παλαιδ άριστοκρατικδ σύστημα τδ βγαλμένο άπδ 
τδ Οίκονομικδ σύστημα τού φεουδαλισμού δέν ή μ
πορούσε πλέον νά συμβιβαστή μέ τή δίψα τής έλευ- 
θερίας, μέ τήν άφθονη βιομηχανική ένέργεια. Καί 
ή Γαλλική έπανάσταση ύπήρξε τδ μεγάλο τίναγμα 
πού ύποκατέστησε στδ κοινωνικδ σύστημα τής φεου-

(*) Ό  Sorel ένας άπδ τούς μεγαλητέρους υμνη
τές της συνδικαλικής βίας πέρισυ άποτραβήχτηκε άπδ 
την άπελπισία του δτι είναι μακρυνδς ό άγών.

δαλικής οικονομίας, τδ έλεύθερο σύστημα τής άστι- 
κής οικονομίας. "Οσον άπλώνονταν ή χρήση τού 
βιομηχανικού μηχανισμού, δσο ¿τελειοποιείτο τδ βιο- 
μηχανικδ Ούττιλάζ οί λαοί πού τόσο δυνατά ¿πολέ
μησαν τήν έπαναστατική Γαλλία έοημοκρατοποιού- 
σαν τδ κοινωνικό των σύστημα καί τδ ¿φορμάριζαν 
¿πάνω στδ Γαλλικό. Καί δοο περισσότερο ή οικονο
μική ζωή ¿γίνονταν καθαρά βιομηχανική περισσό
τερο καί τδ σύστημα ¿γίνονταν δημοκρατικδ (’Αμε
ρική). Ά λλ’ έξέλιξη τού βιομηχανικού κεφαλαίου 
ραγδαιοτέρα άπδ τήν κοινωνική ¿ξέλιξη πού είναι 
συνέπειά της, άρχισε σ’ όλίγο νά μήν άνταποκρίνε- 
ται είς ένα νέο πλήθος οικονομικών συμφερόντων 
πού αύτδ έξεκόλλαψε : Τών συμφερόντων τού προ
λεταρίου. Επάνω στά Οστερα αύτά συμφέροντα στέ
κεται δλος δ άγών τών τελευταίων έβδομήκοντα έ- 
τών. Τδ ποιά Σχολή έχει τδ δίκαιο, άν θά ¿πίκρα- 
τήσουν οί δρθόδοξοι (ρεφορμισταί) ή οί συνδικαλι- 
σταί, είναι ζήτημα πού στέκει έξω άπδ τά σύνορα 
τών δυνάμεων καί τών ίδικών μου καί τού κ. Χρί
στου λάκη, θά έλεγα καί κάθε έλληνικής δυνάμεως 
πρδς τδ παρδν γιά νά μή είπώ δτι άμα είς άλλα 
μέρη έλθη ή ώρα τής προλεταριανής δικτατορίας, 
είτε τούτο φρονεί ή Ελλάς είτε ¿κείνο, τδ πράγμα 
δέ θά έχη καμμία σημασία άλλά θά είναι κάτι τι 
άνάλογο πρδς τή στάση τής Βαντέας κατά τή Γαλ
λική έπανάσταση. θά ¿λέγαμε μόνον έδώ δτι οί ζη- 
τοΰντες νίκες σοσιαλιστικές ¿πάνω στή φόρμα τού 
σημερινού άστικοΰ Κράτους δέν εϊναι δπως τδ νο
μίζουμε τίποτε δημοκόποι μικροπολιτικοί, άλλά ά 
ξιοι άγωνισταί τού παλαιού καί τού νέου σοσιαλι
σμού,· βλέποντες δτι κάθε κατάκτηση δυναμώνει τδν 
προτελαριακδ άγώνα καί τού δίνει νεύρα γιά τήν 
έφοδο κατά τού Κράτους ή νά τδ καταλύση, ή νά 
τδ μετασχηματίση σέ οικονομική Κοινωνία. ’Ανάμε
σα μάλιστα άπδ δνόματα άκρων σοσιαλιστών άνα- 
φέρω τδ τού Colins, τού άγριοτέρου κήρυκος τής 
γενικής δημεύσεως, δ δποϊος μδλα ταΰτα τή θε- 
μελίωση τής νέας κοινωνίας τή θεψρεΐ δυσκολοκα- 
τόρθωτο πράγμα δίχως τή συνεργασία ¿κείνων πού 
εύρίσκονται τώρα έπί κεφαλή; τής κοινωνίας, είτε 
διανοητικής είτε οικονομικής «pat la richesse».’Α
κόμα κάποια γράμματα νέα τού Αασσάλ πού έφερε 
είς φώς πέρισυ δ Majer άποκαλύπτουν τήν ίδια άν- 
τίληψη στδ μεγάλο μαχητή πού γιά νά τδν προσέ
ξουν έλεγε δτι είναι άναγκασμένος νά περπατή «μέ 
τά μάτια άγρια καί τά χέρια άπειλητικά». Έγρα- 
φεν δ Αασσάλ : «Άλλά έάν ένας τρίτος κ’ ένας δέ
κατος κ* ένας είκοστδς τής κατεχούαης τάςεως ήτο 
διατεθειμένος γιά τά δικαιώματα τής έργασίας καί 
ίδίως τών κατωτέρων τάξεων, τότε βέβαια δ δρόμος 
μου θά ήτο άνωφελής καί δέν θά τδν άκολουθούσα 
ποτέ». (*) Καί άφού μήτε άπδ τούς παληούς, μήτε 
άπδ τούς νέους κατεστάλαξε άκόμη μιά λαγαρή 
σκέψη άν πρέπει νά φυλακισθοΰμε στή στείρα πο
λιτική τής άναμονής τού καπιταλιστικού αύτολέθρου, 
ή νά άρπάζουμε δ,τι ή μπορούμε δίχως βέβαια συν- 
θηκολογίες, παράλογο πράγμα νά μή εϊμεθα εύχα-

(*) Mouvement Socialiste —Απρίλιος 1911.
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ριστημένοι άπδ τούτη ή έκείνη τήν Κυβερνητική 
διοίκηση, άν βοηθεϊ τδν άγώνα όπωοδήποτε είτε 
άπδ διοικητική άνεπάρκεια είτε τδ καλλίτερο άπδ 
σοσιαλιστική διάθεση.

Βέβαια ήταν περιττό γιά κοινό, δπως τδ του 
«Νουμά», το βιαστικό άνοιγμα σέ πλατύτερη έπι- 
σκόπηση της πολύμορφης σοσιαλιστικής σκέψεως. 
Ά λλ ’ άπαραίτητο γιά νά κατορθωθή κάποια δχι συ
νεννόηση με τδν κ. Χριστουλάκη, άλλα συζήτηση 
τουλάχιστο έπάνω σε γαιοδετημένο έδαφος, γιά νά 
μεταχειρισθώ μιά τοπογραφική φράση. Καί είναι 
περισσότερο άπαραίτηΐον άκόμη ή Ελληνική σοσια
λιστική κίνηση ή άκριβολογικώτερα διάθεση νά λά- 
βη κάποια ώρισμένη μορφή, ή καί πολλές μορφές 
ρεφορμιστική, συνδικαλιστική, συνεταιριστική διότι 
διαφορετικά είναι άδύνατο δποιαδήποτε συζήτηση έ
πάνω σέ πολιτικά πρόσωπα καί πράγματα καί έπί 
πλέον όλέθρια ή κατεύθυνσή μας. "Αμα λόγου χά- 
ριν είποΟμε πώς εΐμεθα συνδικαλισταί, ειμεθα υπο
χρεωμένοι νά κηρύξουμε καί έμεΐς καί νά σεβα- 
σθουμε τδ δόγμα τής αύτονόμου δράσεως τής κα
θαρής προλεταριανής άντενεργείας, έφ’ δσον τουλά
χιστον τδ δόγμα αύτδ συγκεντρώνει τή συνδικαλι
στική πλειοψηφία,καί παίρνοντας δ,τι ήμπορουμενά 
δηλώνουμε δτι εΐμεθα έχθροί του Βενιζέλου, δχι γιά 
τδ πρόσωπό του, άλλά γιατί ό συνδικαλισμδς είναι 
έχθρδς του Κράτους. "Αν δμως εΐμεθα ρεφορμισταί 
θά έξετάζουμε τδ Βενιζέλο στήν κομματιαστή του σο
σιαλιστική πολιτική, άν βέβαια έχει τέτοια κατεύ
θυνση. Σέ τέτοια δμως περίσταση φώς φανερδ δτι 
πρέπει νά εΐμεθα δυνατά εύχαριστημένοι άν δπωσ- 
δήποτε βοηθεΐ τήν ισχυροποίηση τοΰ άγώνος τής 
έργασίας (*). Όχι μόνον διότι αυτό θά ή το άρκετδ, 
δπως δείχνει δ θρίαμβος του Γαλλικού συνδικαλισμού 
δ όποιος έξετρύπωσε άπδ μιά παραγραφίτσα του νό
μου του 1884, που άνοιξε πονηρά δ ΒαλεντέκΡουσ- 
σώ, άλλά καί διότι άκόμη ύστερα άπδ έβδομήντα 
χρόνια άγαμος — άγώνος μέσα στδ λαδ δχι άγώνος 
μανιφέστων — οί μεγαλείτεροι σοσιαλιστές κάνουν 
καθημέρα κογκρέσσα καί βασανίζουν τή σκέψη τους 
πώς νά κανονίσουν μιά πολιτικώτερη τακτική απέ
ναντι του λαού, δπως λόγου χάρη οί άγροτικοί Μαρ- 
ξισταί, άπέναντι του χωρικού γιά νά τδν ξεδιπλώ
σουν άπδ τδ χωράφι του καί τδν σύρουν στδν άγώνα 
τους. Καί βλέπουμε δχι τούς ρεβεζιονιστάς Μπερ- 
στάϊν καί David νά προχωρούν στή διατήρηση, στή 
δημιουργία μάλλον τής μικράς ιδιοκτησίας, άλλά 
καί συγγραφείς πού τιμούν τδ Μαρξισμό, πού άνά-

(*) "Οσο για τή χρηστή διοίκηση δυστυχώς πε
ρισσότερη δεν ήμποροΰμε νά ζητήσουμε άπό τήν προ
σωπική επέμβαση τοΰ Βενιζέλου, οΰτε άλλως τε από 
κανένα άλλον πολιτικό, γιατί αδύνατον νά επιτύχου
με ευρύτερη καί σταθερώτερη ηθική δίχως τήν κα
θιέρωση τοΰ οικονομικώς υπευθύνου των υπαλλήλων 
γιά τή μικρότερη διαχείριση διοικητικών, δικαστι
κών κμί οικονομικών υποθέσεων μαζί με τή δυνατή 
έλευθερία έργασίας. Μιά τέτοια εργασία δμως δεν 
είναι δίκηο πράγμα νά τή θεωροΰμε εύκολη καί 
γλήγορη.

πτυξαν στήν άγρονομική παραγωγή τή θεωρία πού 
δ δάσκαλός των μόνον στή βιομηχανική περιοχή έ
στρωσε θαυμαστά, δπως τδν Καούτσκι καί τδν Βαν- 
τερβέλντε καί τδν Γκάτι νά προτείνουν στά κλασσι
κά συγγράμματά των είδη τακτικής στήν άγροτική 
πολιτική των γιά νά μή άποξενωθοΰν τοΰ άγροτικού 
στοιχείο > (*). Καίέδώ έχουμε τήν άξίωση άπδ τδ 
Βενιζέλο νά φανή μονοκόμματος — πού; σ’ έ'να τόπο 
βιομηχανικής, τουτέστι άστικής κυριαρχίας, προλε
ταριακής άκινησίας, παρασιτισμού παντοδυνάμου, 
κάτι τι περισσότερο άπδ τδ φεουδαλισμδ καί έπίλε- 
κτης πνευματικής τάξεως, άμαχης, άψυχης, άνευ
ρης καί τδ χειρότερο δστερικής.

Άλλά καί μέσα σ’αότή τήν καταντιά ¿σημείω
σε μιά ώθηση άξιομνημόνευτη στήνΈλληνική ζωή, 
τήν οικονομική, τήν έγκεφαλική, τήν κοινωνική καί 
τήν πολιτική μέ πράγματα πανίσχυρης άναπλαστι- 
κής δυνάμεως. Μάλιστα δέν έχω κανένα δισταγμό 
κανένα νά τδ θεωρώ ώς μεγάλο γεγονός μέσα στή 
μικροανατολική ιστορία στήν οικονομική της βέβαια 
μορφή. Καί αύτδ είναι ή άγροτική του πολιτική 
τήν δποίαν άς έξετάσουμε λίγο πλατειά μαζί μέ 
τήν άλλη κοινωνική πολιτική τού Βενιζέλου (**).

(Στ£λλο φύλλο τβλιώνει) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

(*) Μολονότι κατά τό δόγμα τής σχολής τοΰ Ba- 
kounine καί ό συνδικαλισμός είναι τυλιγμένος στή 
πολιτική, άφοΰ μέ τό πρόσχημα πώς ό σοσιαλισμός 
είναι οικονομική θεωρία δέ θίγει καμμία θρησκεία 
καί αίρεση, άλλά δέχεται τή θεοκρατία άπό τήν ο
ποίαν άπορρέουν τόσες καί τόσες άνθρώπινες τυραν
νίες καί πρώτα-πρώτα μιά καθαρώς οικονομική εκ
μετάλλευση, ή τής κληροκρατίας, πού στοιχίζει στον 
κόσμο εκατομμύρια. Μόνο στήν Ελλάδα στοιχίζει 
30—35 περίπου εκατομμύρια, ή μεταξύ άνθρώπων 
καί Θεοΰ διερμηνευτική ίεραρχία.

(**) Έάν είναι ανάγκη νά νομιμοποιηθώ καί 
έγώ δηλώνω τά εξής: Τρεις φορές πού έγεινα βου
λευτής οΰτε έκαμα λόγο στούς έκλογεις τής Αιτωλοα
καρνανίας πώς είμαι σοσιαλιστής. Όχι διότι τοΰτο 
ίσως θά μοΰ στοίχιζε καμμιά αποτυχία — μοΰ έ
φτανε ό τίτλος τοΰ μαλλίαροΰ --  άλλά διότι έχω τήν 
ιδέα δτι πρέπει πρώτα δ λαός νά έχη σοσιαλιστικάς 
τάσεις, νά δημιουργηθή μιά ανάλογη συνειδητική 
κατάσταση καί τότε νά δέχεται κανείς άντιπροσω- 

■ πείαν σοσιαλιστικήν, άν νομίζη τήν πολιτικήν ώς έ- 
πέκτασιν τοΰ σοσιαλιστικοΰ άγώνος. Καί αύτό τό 
φρονώ άδιάσειστα ώς τρόπο σωτηρίας προς τό πα
ρόν. Ό Ελληνικός Λαός έφθασε σέ τέτοια σωματι
κή καί διανοητική αθλιότητα, ώστε δίχως γλήγορα 
μέτρα οικονομικά καί εκπαιδευτικά θά χαθή όλότελα 
άπό τή ζωή ή θά σέρνη μιά ύπαρξη τόσο ραχητική 
πού θά είναι αργά νά γιατρευτή μετά κάμποσα χρό
νια, δπως τό φώναξα μέ κάμποσα παραδείγματα στή 
μελέτη «Περί Δημοσίων Σιταποθηκών», πού δημο
σίευσα τον περασμένον ’Ιούνιον στήν « ’Ακρόπολη». 
Φρονώ λοιπόν δτι ή άνώτερη υποχρέωση πού έχου
με είναι νά κάμη δ,τι ήμπορεΐ ό καθένας νά άνα- 
στηθή αυτός ό Ααός, νά τονωθή σωματικώς καί 
διανσητικώς, νά γίνουν άνθρωπινώτερες οί δημόσιες
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ΤΟ Μ Χ Τ Μ Ι  Τ Η Σ Μ Α Ν Α Ι ”

Άπδ τή φωτιά δεν άπομένουν παρά λίγες σπί
θες. *0 Σωτήρης έχει αποκοιμηθεί στη θέση του. 
Ό Γιανάκης φαίνεται κουκί υλομένος στδ κρεβάτι 
του. Άκούγεται ή φωνή τής Ζαχαρούλας.

Ή  Ζαχαρούλα (άπόξω). Συφορά μου! κακό καί 
τούτο. Ποιδς τδλπιζε Ρωφίλη μου ; (άνοίγει την πόρ
τα καί μπαίνει μαζί μέ την Έρωφίλη· όξω τδ χιονό
νερο ξακολουθεΐ τδν πόλεμό του). Νά· κοιμήθηκε κι 
ό Σωτήρης.

Ή  Έρωφίλη. Καλήτερα θειά Ζαχαρούλα. 
Άφου δεν τδ ξέρουν τά παιδιά ψάχνουμε μοναχές 
μας καλήτερα.

Ή  Ζαχαρούλα. "Αμα ήρθε ή μάνα σου Ρωφίλη 
μου τδχα. Νά ! τδ θυμάμαι τδ θυμάμαι. "Εβγαλα 
τδ μανιύλι μου άπδ τον κόρφο μου καί τδπιασα 
πού είταν μέσα . . .

Ή  Έρωφίλη. Δέν ξέρεις καμιά φορά θειά Ζα- 
χαρούλα.

Ή  Ζαχαρούλα. Κρίμας σέ μένα! κρίμας σέ 
μένα ! Τί θά γένω τόρα; (’Ανοίγει τδ σεντούκι καί 
ψάχνει. Ή  Έρωφίλη έφερε τδ λυχνάρι καί στά
θηκε άπάνου της νάν τής φωτάει).

Ή  Έρωφίλη. Τδ βρήκες θειά Ζαχαρούλα;
Ή Ζαχαρούλα. Τίποτις! Ούτε κεΐ πού τδ βάνω 

είναι ούτε πουθενά- (τραβώντας τά μάγουλά της) 
Συφορά μου! κακδ πού τδπαθα ! Πάει τδ δαχτυλίδι 
μου! Πάει ή κληρονομιά μας ! (άποχαηλομένη κι

■υπηρεσίες του Κράτους, πού μοιραίως με την καθη
μερινή ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής θά γίνονται 
ολοένα καί ευρύτερες, νά υποβάλουμε τις υπηρεσίες 
αυτές στήν άνευ ενδιαμέσων εξυπηρέτηση τού Λαοΰ 
— ένα πράγμα πού κατορθώνει καθημέρα ή πολιτι
κή του Βενιζέλου, — νά τις αυξήσουμε μάλιστα μέ 
μονοπωλιακάς διαχειρίσεις, δπως την του ψωμιού, 
ώστε ν’ άποσπάσουμε τή λαϊκή διατροφή άπό τήν 
ιδιωτική αισχροκέρδεια, νά τις καταστήσουμε αναγ
καστικούς ηθικές μέ τήν καθιέρωση τής οικονομικής 
ευθύνης των υπαλλήλων, τέλος νά εξαναγκάσουμε τό 
Κράτος εις μέτρα κατά του καπιταλισμού ώστε νά τον 
φέρουμε στο δεύτερο στάδιό του, εκείνο πού κάποιος < 
ώνόμασε «καπιταλισμό χαλινωμένοι'». Και τό νά ε
πιτύχουμε αυτά δηλ. ένα Κράτος άνήκον στήν Ιργα- 
τική τάξη, μία ανθρωπινότερη δργάνωση τής Ερ
γασίας, μιά διαρκή αύξηση τής μερίδος της στήν 
παραγωγή, τό θεωρώ μεγάλο πράγμα,μέ τήν πεποί
θηση δτι άμα άλλου έλθη ή ώρα τής προλεταρια- 
νής δικτατορίας ή μικρά Ελλάς θά παρασυρθή άπό 
τή νέα κατάσταση σά χαλίκι άπό μεγάλο ποτάμι.

(*) Κοίταξε άριθ. 480, 481 488,484,485,486 487 καί
488.

όξω άπδ τδν έαφτό της) Συφορά μου! Συφορά 
μου !...

Ή  Έρωφίλη. Έχει δ θεδς θειά Ζαχαρούλα. 
Μήν κάνεις έτσι.

Έ  Ζαχαρούλα. Πάει! Πάει! Πάει! (άφαιρε- 
μένη). Πάει τδ δαχτυλίδι τ’ Άλήπάσα ! Δέν εϊταν 
άπδ τδ χαζινέ τ’ Άλήπασα! Ή Νεράηδα μου τδ 
πήρε! Χάθηκε τό δαχτυλίδι μου ! Πάει! Πάει ί 
άΠάει !... (Ή Έρωφίλη δέν ξέρει πώς νά φερθεί* 
π) τί; ρ ο 'ΐ; \*τ>ίν. δ Σ'ϋ:ή?η;).

Ό Σωτήρης, (τρίβοντας τά μάτια του). Τί τρέ
χει μάνα; ί (βλέποντας καί τήν Έρωφίλη άπορεί).

'Η Ζαχαρούλα. Τί θά γένουμε τόρα...
Ή  Έρωφίλη. θυμήσου θειά Ζαχαρούλα μήν 

τάκούμπησες πουθενά...
Ή  Ζαχαρούλα. σαστισμένη). Κοιμόσουνα βρέ ! 

Ετσι φύλαγες τδν άδερφό σου βρέ ;

Ή  Έρωφίλη. θά ξυπνήσει κι δ κυρ Γιανάκης 
θειά Ζαχαρούλα.

Ή Ζαχαρούλα (χτυπώντας τά μάγουλά της). 
Γυιόκα μου! Τί μάς Ιμελε γυιδκα μου ! (έρχεται 
κοντά στδ κρεβάτι καί τδν κοιτάζει. Ό Γιανάκης 
ξεσκεπασμένος άπδ τδ ένα πλεβρδ άγκομαχάει. 
Βάνει τδ χέρι της στδ κούτελό του καί τδ αίστάνε- 
ται παγομένο. Τρομερά) Γιανάκη ί (δ Γιανάκης 
άξύπνητος).

Ή  Έρωφίλη (μέ τρόμο). Τεϊναι θειά Ζαχα
ρούλα ! ;...

Ό Σωτήρης (δυνατά καί τρομαγμένα). Μαάνα!..
Ή  Ζαχαρούλα (πέφτοντας άπάνου στδ Γιανάκη 

τδν τρίβει νάν τονέ ζεστάνει). Ρούμι...ρούμι...
' Ή  Έρωφίλη. Πούναι τδ ρούμι Σωτήρη ;

Ή  Ζαχαρούλα (δυνατά). Τρέχα Σωτήρη- ρούμι... 
(δ Σωτήρης πέρνει τάγκειδ χύνει τδ γάλα πού είχε 
μέσα κ’ έτοιμάζεται νά φύγει).

Ό Σωτήρης. Λεφτά μάνα.

Ή  Έρωφίλη (βγάνοντας άπδ τήν τσέπη της 
δυδ δεκάρες). Νά τρέχα γλήγορα- βρόντα όπου 
τύχει νά σάνοίξουνε... (δ Σωτήρης τρέχει).

Ή  Ζαχαρούλα (τρίβοντας δλοένα τδ Γιανάκη). 
Γυιόκα μου ! Γυιόκα μου !

Ό Γιανάκης (άργιά καί σβυσμένα). Κρυόνω !...
Ή  Ζαχαρούλα. Γιανάκη μου !... Χρυοέ μου!
Ή  Έρωφίλη. (συσταλτικά πάντα). Νάνάψουμε 

φωτιά θειά Ζαχαρούλα.
Ή  Ζαχαρούλα (νιόθοντας τδν έαφτό της λίγο). 

Φωτικ ; ! Φωτιά ; !
Ό  Γιανάκης (σβυσμένα). Πε...θα£νω...μάνα... 

μου...γλυ...κειά...πε...θαί...νω...
Ή  Ζάχαρούλα (σαστισμένη). Ρωφίλη μου βόη-
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0α με. Ματάλαβε έδώ πού δέν κοινόνησες. Σέ συμ- 
παθάει ή χάρη του...

Ή  Έρωψίλη. Μπά θειά Ζαχαρούλα· (έρχεται 
κοντά στδ κρεβάτι).

Ή  Ζαχαρούλα. Τρίβε τδ Γιανάκη μας νά ίδείς 
β,τι καλδ θέλεις. (Ή Έρωφίλη κάθεται στδ κρε
βάτι καί τού τρίβει τά μελίγκια του). Σάγάπαγε 
Ρωφίλη μου δ Γιανάκης μας πολύ σάγάπαγε (έρ
χεται βιαστική και πέρνει μια μαναβέλα πού εϊταν 
έκεΐ κάπου πεταμένη* ρίχνει τδ παλιοτράπεζο χά- 
μου και τού σπάζει τά πόδια και τά κάνει καψό- 
ξυλα* έπειτα τά φέρνει στήν έστιά κι άνάβει ξανά 
τη φωτιά* τή φυσάει ή Ζαχαρούλα κ’ έκείνη πε- 
τάει σέ λίγο λάβρα ένφ ή Έρωφίλη όλοένα σκυ- 
μένη στδ Γιανάκη του τρίβει τά μελίγκια του καί 
τονέ χουσαίνει μέ τδ στόμα της).

Ό Σωτήρης (μπαίνοντας μδρμή). Νά ! έσπασα 
πόρτες γιά νά μάνοίξουν.

Έ  Έρωφίλη. Δός μου το έδώ* (δ Σωτήρης τής 
τδ πάει).

Ή  Ζαχαρούλα (στδ Σωτήρη). Έλα καί φύσα 
τή φωτιά* |δ Σωτήρης πάει στήν έστιά* ή Έρω
φίλη ραντίζει και τρίβει τδ Γιανάκη μέ ρούμι).

Ό  Γιανάκης (μισοπεθαμένα). *Α ! μυ.,.ρου... 
διά !... (έρχεται κ’ ή Ζαχαρούλα κοντά του καί του 
τρίβει τδ κορμί. Καταγίνουνται οι δυδ γυναίκες 
άμίλητες κάμποση ώρα. Ό Γιανάκης άνοιγοκλεΐ τδ 
στόμα του και παραμιλάει άσυνάρτητα. Ό Σωτή
ρης φυσώντας τή φωτιά προσέχει πάντα στδ κρεβα- 
τάκι).

Ή Έρωφίλη (άξαφνα), θειά Ζαχαρούλα !
Ή  Ζαχαρούλα. Τείναι Ρωφίλη ;
Ή  Έρωφίλη (δείχνοντας τδ δαχτυλίδι). Δέν εί

ναι τοΟτο τδ δαχτυλίδι; Ό κύρ Γιανάκης τδ κρά- 
ταγε στδ χέρι του καί μου τάφισε πού πήγα νάν του 
τρίψω τδ χέρι....

Ή  Ζαχαρούλα. Ό Γιανάκης τδ κράταγε ;
Ό Γιανάκης (τέλεια ξεψυχισμένα). θά.,.θάθά... 

μέ μέ.,.ξυ.,,πνή... (άκούγουνται οΕκαμπάνες γλήγο- 
ρα γλήγορα και χαρμόσινα).

Ό Σωτήρης (άπδ τή θέση του). Γενήθηκε δ 
Χριστός !

Ή  Ζαχαρούλα (χαημένα;. Ό Γιανάκης σοΟ τά
φηκε ;....

Ό  Γιανάκης (τδ ίδιο)· πνή...πνή...σει... (σέρνει 
τδ κεφάλι του άκίνητο πιά στήν ποδιά τήςΈρωφίλης)

*Η Έρωφίλη (παγομένη). Παναγία μου !
Ή  Ζαχαρούλα (βλέποντας τδ Γιανάκη γερμένο 

στήν ποδιά τής Έρωφίλης άκίνητο. Τρελά πιά και 
χαημένα). Γυιόκα μου ! Γυιόκα μου ! Έδωκες τήν 
άρεβώνα τής νιότης καί τής γεροσύνης; Γυιόκα μου!

Γυιόκα μου σούπρεπε τέτια νύφη σούπρεπε! Πούσαι 
χρυσέ μου νάν τήν πάρεις ; Δική σου είναι καί σέ 
θέλει ! Μή φέβγεις ξανθέ μου κ’ ή νύφη σου είναι 
ώμορφη ! Γύρνα άγόρι μου γύρνα ! (άξαφνα πέφτον
τας άπάνου του μέ σπαραχτικιά φωνή). Πάει !....

(ΟΕ καμπάνες σημαίνουν όλοένα χαρμόσινα).

1898 ΓΙΑΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ

ν ν ^  ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ

Φ Ι Ο Ρ Ε Λ Λ Α

Δράμα σέ μιά πράξη του κ. Παντελή Χόρν.

Ή  ειλικρίνεια τού τεχνίτη δέ φαίνεται άπδ τήν 
«κατά συνθήκη» έπιτυχία, παρά άπδ τδ δρόμο πού 
άκολουθεΐ γιά νά φτάση έκεΤ πού βλέπει αύτδς τήν 
έπιτυχία. Είναι άλήθεια πώς δ συγραφέας τής «Φιο- 
ρέλλας» κάμποσες φορές παραστράτησε, κινημέ
νος άπδ τδ σκοπδ του νά μιλήση πιδ κοντά μέ τή 
διάθεση και τή σκέψη τού κοινού μας, πού βρίσκε
ται άκόμα σέ σύγνεφα μιάς βάρβαρης συντηρητι- 
κότητας καί σεμνοτυφίας. "Ομως δ κ. Χόρν, λιγό
τερο μέ τούς «Νικημένου;» καί περσότερο μέ τή 
«Φιορέλλα», έβαλε τδ χαλινάρι πού πρέπει στήν 
τέτοια του τάση, κ’ ήρθε νά πάρη άπδ τίς άληθινές 
πηγές τής ζωής τά θέματά του.

'Η Φιορέλλα άπατά τδν άντρα της μ* ένα υ
πάλληλο τού γραφείου του. 'Η δούλα, γιά νά έκδι- 
κηθή τήν κυρά της, τδ φανερώνει. Ό άντρας τής 
Φιορέλλα; βεβαιώνεται άπδ τά γράμματά της πρδς 
τδν Ιρωμένο τη;, καί δέν έχει τίποτ’ άλλο νά κάμη 
παρά νά τηνέ γυρίση στδ σπίτι της. Προσκαλεΐ τδν 
πατέρα καί τή μητέρα τής Φιορέλλας καί τούς δη
λώνει τήν άπόφασή του. Ή  Φιορέλλα άρνιέται νά 
πάη σπίτι της, καί σέ μιά στιγμή τραγική, φανε
ρώνει πώς αύτδ τδ σπίτι τού πατέρα της στάθηκε ή 
καταστροφή μέ τά παραδείγματα πού έπαιρνε άπδ τήν 
ίδια τή μητέρα της. ’Αναλαβαίνει δ γέρος, δ πατέ
ρας τής Φιορέλλας, νά κανονίση τά πράματα. Μι- 
λεϊ τού γαμπρού του συντριμένος. Κι αύτδς άλλο. 
τες βρέθηκε στήν ίδια θέση, έπνιξε τδν πόνο του 
κι άκολούθησε τή μοΤρά του δίχως νά μιλήση, γιατί 
βαρί τδ σκάνταλο είτανε κ' ή Φιορέλλα τότες, μεστδ 
κοριτσάκι, ήθελε τή φροντίδα τής άγάπης καί τής 
ύπόληψής του. Καλήτερα νά τά ξεχάνη κανείς τέ
τοια πράματα, παρά νά τά ξετυλίγη. Συβουλεύει τδ 
γαμπρό του νά κάμη κι αύτδς τδ ίδιο, γιά χάρη 
τής Χρηστίνας, τής μικρής χαριτωμένης κόρης τής
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Φιορέλλας. Ό άντρας τής Φιορέλλας συγκινιέται 
στά λόγια τοϋ πεθερού του. Δέν είναι μόνος αύτδς 
πού πονεΐ. Γιά τήν ίδια αιτία μαρτύρησε κ’ ένας 
άλλος, πού τώρα του μιλεΐ μέ τόση γαλήνη. Έτσι 
άποφασίζει καί πνίγει τδ σκάνταλο, κ’ ή Φιορέλλα 
γίνεται πάλι τής ζωής του ή συντρόφισσα.

Τδ έργο ζουγραφίζει μέ στέρεα χρώματα τή σύ- 
χρονη κοινωνία μας. Οί τύποι πού μάς παρουσιάζει 
δ συγραφέας, δσο κι δν είναι στορισμένοι μέ χοντρές 
γραμμές, ζούνε φυσικά πάνου στή σκηνή και κου
νιούνται έσωιερικά. Δέν είνε τά συνηθισμένα νευρό- 
σπαστα τής δημοσιογραφικής θεατρογραφίας μας. 
"Ομως, μπορεί νά παρατηρήση κάνεις, πώς δ μύ
θος τού έργου έχει κάμποσα χάσματα καί τεχνικά 
λάθια. Έ  είρωνία τού άντρδς τής Φιορέλλας καί 
τδ βασάνισμά της σέ τυραννικές έρωταπόκρισες γιο- 
μίζουν κουραστικά μιά σκηνή δλάκαιρη, δίχως αίτια 
δραματική. Τήν άλληγορία τού κάτι πού έχασε ή 
Φιορέλλα, αιτία λύπης γιά τή Χρηστίνα, καί πού 
τής τδ ξαναδίνει δ άντρας της, τή βρίσκουμε ανά
βαθη καί αφύσικη και κακοβαλμένη μιμητικά. Ή 
άφορμή καί τδ ξετύλιγμα τής άγάπης τής Φιορέλ
λας πρδς τδν υπάλληλο τού άντρός της μένει μυ
στήριο γιά τδ θεατή, Ινώ θά μάς έδινε κάμποσο 
ύλικδ γιά τδ ψυχολογικό της ζύγιασμα. Ό ίδιος δ 
Ιρωμένος της τίποτα δέ μάς δείχνει, καί μπορούμε 
νά πούμε, πώς δ τύπος αύτδς είνε παραμελημένος 
άπδ τδ συγραφέα, Ινώ ίσια ίσια έπρεπε νά τού 
δώση ζουγράφισμα άπδ τά πιδ δυνατά, πού θά τονέ 
βοηθούσε στδ τεχνικώτερο ξετύλιγμα τού έργου. 
Γιατί ή άλήθεια τής ζωής δέ φτάνει νά δημιουρ- 
γήση μονάχη έργο καλλιτεχνικό. Χρειάζεται κά
ποια λυγεράδα στή διατύπωση καί κάποιο ¿ψηλό
τερο φτερούγισμα τή στιγμή πού τδ υφάδι τής σκη
νικής τέχνης ένώνει τδν κόσμο τής φαντασίας τού 
καλλιτέχνη μέ τδν κόσμο τδν πραματικό. Ή ίερή 
πνοή πού χρειάζεται γιά τδ ζωντάνεμα τής δημι
ουργίας, δέν είνε τού καθενός. Καί σάν ή τέτοια 
πνοή λείπει, δέν μπορεί τδ έργο τής τέχνης νά 
ζήση τήν άξία πού τού πρέπει.

Ή «Φιορέλλα» είναι άπδ τά έργα, πού γιά τήν 
άγονη δραματογραφία μας δείχνει τδ μέρος πού 
κρύβεται ή πηγή τής άληθινής παρατήρησης. Ό 
συγραφέας της άς πασκίση νά βοή καί τήν άνάβρα 
τής Τέχνης πού τού λείπει, μέ τδ δρόμο τής ειλι
κρίνειας πού φαίνεται γιά τήν ώρα πώς θέλει ν’ ά- 
κολουθήση.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΊ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ

Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ Χ Ρ Η Μ Α ”
Στήν ταβέρνα τώρα οί χωριάτες είχαν φύγει. 

Κι άπδ ένα άλλο τραπέζι άντήχησε άπδ πολλά 
στόματα ένα άλλο τραγούδι:

Σάν άπεθάνω θάψε μου δώ μέση στήν ταβέρνα
Νά μέ πατεΐ ή ταβερναριά κ’ ή κόρη πού μ’ έκέρνα.

Στδ τέλος τού τραγουδιού ολη ή ταβέρνα ¿γέ
λασε. Ό  κόσμος είχε πληθύνει. Ό μικρδς ξυπόλυ
τος δούλος, δέν έπρόφτανε νά πλένει τά ποτήρια, 
κάποιοι κρασισμένοι έφώναζαν περσάτερο. Καί ή 
κουβέντα είταν γενικιά. Έμιλοΰσαν γιά τά καράβια, 
γιά τά παπόρια πού έρχονταν φορτωμένα κάρβουνα 
καί πού έφόρτωναν τά λάδια τού νησιού· έμιλοΰσαν 
γιά τά παζάρια τού λαδιού πού έκείνην τή χρονιά 
είχαν βασταχτεί άκριβά πολύ, γιά τά χρήματα πού 
έμπαιναν στδν τόπο* έμιλοΰσαν γιά τούς φόρους πού 
έβαζε ή Κυβέρνηση, κάθε Κυβέρνηση, έτοιμάζοντας 
πόλεμο, γιά νά στέρνει τού τόπου τά πλούτη, τδν 
ϊδρο τού έργάτη, σέ ξένα πουγγιά των πλούσιων 
τής Γερμανίας, τής Γαλλίας, τής ’Αγγλίας, τής ’Ι
ταλίας, καί κάπου κάπου άντίσκοφτε τήν ομιλία 
ένα άρμονικδ τραγούδι, σάν τούτο:

Κορίτσι δέν άγάπησα ποτέ μέ τδν παρά μου
Παρά μέ τδ τραγούδι μου και μέ τδν ταμπουρά μου.

£

Μιά Κυριακή τ’ άπόγιομα ή σιόρα Επιστήμη 
ή Τρινκούλαινα, έκαθότουν, δπως ¿συνήθιζε κάθε 
γιορτή, μ’ άλλες νοικοκυρές στή μικρή πλατεία τού 
προαστείου. Έ  κάθε μία είχε φέρει τδ σκαμνί της 
άπδ τδ σπίτι της, κ’ είταν δλες καθισμένες στήν ά- 
ράδα στήν άκρη τού δρόμου, μπρδς στά σπίτια. 
Μπροστά τους, ή θάλασσα ήσυχη καί μπλάβα, ά- 
πλωμένη ώς τά βουνά τής στεριάς πού είταν έκεί
νην τήν ώρα καταχνιασμένα άκόμα άπδ τδ θερμδ 
λιοπύρι. Σ’ ένα μέρος κατηφορητδ στδ γιαλό, δύσ 
μαώνες, ή μία άφτιαστη άκόμα, ή άλλη κοντοτε- 
λειωμένη, έπρόσμεναν τούς μαστόρους, πού τήν άλ 
λη μέρα τδ πρωί θά ξανάπιαναν τδ έργο τους. Πά
νου σ’ ένα τεντωμένο σκοινί έστέγνωναν τά μαύρα 
δίχτυα. Ένας άγέρας ζεστδς έμπαινε άπδ τή θά
λασσα καί ή κάψα είταν ακόμα πολύ δυνατή. Τού 
προάστειου τά κορίτσια, ¿σεργιάνιζαν μπουλούκια, 
μπουλούκια, στή μεγάλη τή ρούγα, δλα χωρίς μά-

(*) Κοίταξε άριθ. 487 καί 488»
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δεμα στδ κεφάλι, καλά χτενισμένα,, μ* άσπρες πο
διές, μ’ ένα δύο γαρούφαλλα ή ρόδα στδν κόρφο, 
μιλώντας καί γελώντας δυνατά άναμεταξύ τους, ρί
χνοντας κάπου κάπου ματιές πρδς τδ πλάϊ, δπου 
δρθοί, άκκουμπημένοι στους τοίχους των σπιτιών οί 
νέοι, Κυριακάτικα ντυμένοι, τά κοίταζαν ένα ένα. 
Οί νοικοκυρές τά καμάρωναν, καί δλοένα έκουβέν 
τιαζαν άναμεταξύ τους. «Τύχη καλή ηδρηκε» έλε
γε ή σιόρα ’Επιστήμη, «ή θυγατέρα του παπά μας· 
φτωχούλα ή καημένη. Μά αύτδς στέκεται καλά».

«Τί νά σ’ δρίσω», τής άποκρίθηκε μία μεσόκο
πη άσπροντυμένη παχειά γυναίκα, «καλδς καί πε
ρίφημος δ νέος, μά θαλασσινός, νά σέ χαρώ σιόρα 
’Επιστήμη. Τδ ψωμί τσή θάλασσας έχει φαρμάκια».

«Ώς τόσο» έκαμε μία ξυλαγγερνή γριά, άσκη
μη πού έφορούσε μαύρα, «δ παπάς τήν έπάντρεψε* 
μαγάρι κ’ οί δικές μας έτσι* κι δποιον καλδ μάς θέ
λει».

Αύτήν τή στιγμή έπέρασε γοργά άπδ μπροστά 
τους ένα μεγάλο αυτοκίνητο, λαλώντας, άφίνοντας 
δπίσω έναν κάκοσμο καπνό. «Διάολος στσί τρουμπέ- 
τες σας», είπε μία άλλη νοικοκυρά ώς πενήντα 
χρονώ ποδχε καλοχτενισμένα τά μαΟρα της μαλλιά 
καί που έκρατοϋσε τά παχειά της χέρια σταυρωμέ
να άπάνου στδν κόρφο της, «τώρα έβγήκανε κι αύ- 
τές οί μηχανές γιά νά σκιάζουνε τήν καημένη τή 
φτώχια ! Ώ  αύτοί οί πλούσιοι ; Σδχουνε δλα». Καί 
μέ τδ χέρι της έφοβέρισε τδ αύτοκίνητο πού δέν έ- 
φαινότουν.

«Έτσι έκαμε δ θεδς τδν κόσμο του» . είπε χα
μογελώντας ή κυρά Επιστήμη, «κ’ έμεΐς οί φτω
χοί θά ζήσουμε μέ τσή πλούσιοι».

«Καλά λέει», είπαν άμέσως δύο τρεις προεστές 
έπαινώντας την.

«Ό  βρώμας», ξανάειπε ή νοικοκυρά πού έμι- 
σοΰσε τους πλούσιους, «δ,τι κάνει δ Κάϊζες, θέλει 
νά τδ κάνει καί λόγου του! Μάς έφερε τώρα κι δ- 
μοιες τρουμπέτες, γιά νά τόνε παίρνει δ κόσμος γιά 
τδν Κάίζε. Κακό του καιρό ! Τί νά σου κάμω, σάν 
ή Κυβέρνηση τοΰ ρίχτει στδ βρωμόστομό του τά να- 
πολεόνια μέ τδ φτυάρι, τδ ξέρω καί γώ πού έπλού- 
τησε. Δέκα χρόνια όπίσω είτανε κι αύτδς μικρδς ά- 
θρωπος». Καί έκούνησε βεβαιόνοντας τδ κεφάλι.

«Μήν παραμιλεΐς, σιόρα Χριστίνα», είπε σοβα- 
.ρά ή Επιστήμη, «είναι ψωμοδότης του φτωχού· έ- 
κατδ γυναίκες καί κοπέλλες κ’ έκατδ άντρες ζοΰνε 
άπδ τά χέρια του.»

«Χά, χά», έγέλασε ή άλλη μέ κακία, «θέλεις 
νά πεΐς τόνε πλουταίνουνε, α ϊ ; Μά προχτές, στ’ Ά - 
λεύκι, έπλάκωσε μία προβατίνα καί θάβρισκε. τδ 
μπελιά του, μά φτηνά Λάλε τή;γλύτωσε».

«Ώ χ άφίστε αύτές τές κουβέντες πού δέν είναι 
χριστιανικές», είπε κάποια.

«Πράμα κοπέλλα πδχεις, σιόρα Χριστίνα», είπε 
ή κυρά Επιστήμη, δείχνοντας μέ τδ δάχτυλο ένα 
κορίτσι πού έδιάβαινε μέ τές φιλενάδες του — « ’Α
δύνατο μέρος τδ καημένο! Φτωχούλα. Καί ή Ρήνη 
σου, κυρά Επιστήμη, άκόμα σπίτι; γιατί δέν έβγή- 
κε;»

«"Οπου κι αν είναι θά τήνε ίδοΟμε. Έσυγυρι- 
ζόντανε άπδ τώρα».

Δύο άμάξια καταφορτωμένα μέ σακκιά, κανί- 
στρια, λάχανα, άθρώπους, μέ κατακουρασμένα λι
γνά καί κακοσυγυρισμένα άλογα, έδιάβαιναν έκείνην 
τή στιγμή σηκόνοντας ένα σύγνεφο σκόνη.

«Μάς έπνίξανε», είπε φτυώντας ή νοικοκυρά. 
πού έμισοΰσε τούς πλούσιους.

«Είναι τά άμάξια τά Άκριώτικα πού πάνε στά 
χωριά. Τώρα κάθε χωριδ έχει καί τήν αμαξά του».

«Ποιός είτανε δ άρχοντας πού είτανε μέσα;» έ- 
ρώτησε κάποια.

«’Εγώ τόνε ξέρω», είπε ή κυρά Χριστίνα μέ 
πείσμα* «είναι αύτδς άπδ τδ Λευκοράκι* έκεΐ τάχει 
δλα δικά του, χτήματα, άντρες, γυναίκες, κοπέλ
λες ! Τώρα καί τά χωριά καταντήσανε χειρότερα 
άπδ τή χώρα : πορνοστάσια. Τί νά κάνουνε οί δυ
στυχισμένοι οί χωριάτες· ά δέν υποταχτούνε ψοφά
νε τσή πείνας».

«ΪΙάλε τά ίδια ή σιόρα Χριστίνα»· είπε ή Ε 
πιστήμη, «άφήστε τα αύτά. "Αφησε τδν κόσμο νά 
πάει στή δουλειά του»..

«Ήρθε ή Ρήνη σου;»
«Δέν τή βλέπω».

«Νά ζήσεις, σιόρα ’Επιστήμη, κάτι καλδ άκού- 
σαμε, είναι άλήθεια;»

« Τ ί;»
«Μά κάτι γιά τδν Άντρέα τδν Ψή».
«Ά , έμεΐς είμαστε», είπε ή κυρά ’Επιστήμη, 

κλειώντας τά μάτια, «μικροί άθρώποι, κι αύτδς άπδ 
οίκογένεια. ΙΙού ν’ άπλώσουμε τόσο ψηλά. Καί πά
λε, άν τσή τδ γράφει ή τύχη της....»

«Δίκηο. Δίκηο·» είπαν πολλές.
«Μά τί νέος !»
«Κρΐμας», είπε ή νοικοκυρά πού έμισοΰσε τούς 

πλούσιους, «πού έφτωχύνανε τώρα κομμάτι κι αύ
τοί οί Φήδες. Μά είναι άθρώπο: πού δέ χάνονται. 
Έχουνε τόσες γνώρες. Μοναχά, κοίταξέ σου καλά, 
σιόρα ’Επιστήμη μή.·.. μή σάς γελάσει. Τάκαμε τά 
ίδια δ μαγαρισμένος δ πατέρας του- καί έκακομοι- 
ριασε, άνάθεμά το, μία δύο έδώ στδ μπόργο».

«Τάκαμε έκεΐ πού τοΰ περνούσανε ! μά ξέρεις, 
τί κοπέλλα είναι ή Ρήνη μου;»
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«Τδ μήλο πού θά πέσει;» είπε κάποια.
«Άποκάχου άπδ χή μηλιά», άποτέλειωσε μία 

άλλη.
«Ούχε για δλο το βιος χών Κορφώνε, μάτια μου, 

δέν τδ χάνει», είπε μία τρίτη.
«Γι’ αύτδ και γώ άφίνω», είπε μέ περηφάνεια 

ή ’Επιστήμη* «παιδί δικό μας είναι, άπδ δώ άπδ τδ 
μπόργο. Καμμία φορά κουβεντιάζουνε καί τσ’ άφί
νω. Τα λόγια ξέρεις μπόττα δέν κάνουνε. Μοναχά 
στδ δρόμο δμως. Δέ θέλω να τση κόψω τήν τύχη 
της, αν τσή γράφει νά τόνε πάρει».

«Καλώς τα κουβεντιάζετε νοικοκυρές», είπε 
μία μισόκοπη συμπαθητική γυναίκα πού ήρθε μέ 
τήν καρέκλα της ν ’ έντρυμώθηκε άνάμεσα στίς άλ
λες. «Αί για τή Ρήνη μιλεΐτε; τδ ξέρει λοιπδν ή 
σιόρα Επιστήμη;»

«Νά ξέρω τί, Κωσταντίνα;» είπε με σοβαρδ ύ
φος.

«Τδχει κρουφδ καμάρι» είπε ή νοικοκυρά πού 
¿μισούσε τούς πλούσιους* «είναι, πές, δλα τελειω- 
μένα* γι’ αύτδ καί δέν τή γνοιάζει».

«Χαρά σ’ έσάς» είπε ή νειόφερτη. «Άπδ τή 
γειτονιά μας έρχομαι. Έκουβεντιάζανε τά παιδιά 
πολλή ώρα στδ δρόμο καί δέν έσκιαζόντανε πού τά 
βλέπαμε. Μά τί νά σου πώ, είναι κομμάτι σάν ά
πρεπο... τδν έμπασε τώρα μέσα».

Ή κυρά ’Επιστήμη ανατινάχτηκε μέ μιάς κ’ 
εύρέθηκε δρθή. «Τί λές, Κωσταντίνα, είπε πασκί
ζοντας νά φαίνεται ήσυχη* «μπά, μπδ, ή Ρήνη μου 
αύτδ τδ πράμα! Θά τδν έκραξε μέσα δ γέροντας 
μου* τδν άφηκα στο κρεδβάτι, μούχε πει πώς δέ 
θάφευγε παρά τδ βράδυ».

Μά τά λόγια της δέν τά πίστευε ούτε ή ίδια* δ 
νους της έδούλευε άλλοιώς: «Χάλευε πού είναι αύ- 
τδς .δ μεθύστακας. Κυριακή καί νά μείνει σπίτι. Μά 
κι αυτή ή Ρήνη νά τόνε μπάσει μέσα δέν ήξερε πού 
δ κόσμος έχει μάτια για νά βλέπει». Καί δυνατά ξα- 
κολούθησε:

«Πάω νά ίδώ τί γένετα.* θά σάς τήνε φέρω έδώ 
τή Ρήνη νά σάς πει ή ίδια τί έστάθηκε. Μυστικά 
ή κοπέλλα μου δέν έχει, ούτε ψεγάδι κανένα».

Οί γυναίκες ¿χαμογέλασαν. Ένα άλλο αύτοκί- 
νητο έδιάβηκε μ' δλη του τή γληγοράδα καί ή κυ
ρά Χριστίνα ξανάρχισε τήν καταλαλιά της. Βιαστι- 
κιά ή Επιστήμη ¿πήγαινε τώρα σπίτι της.

Κι δταν έφτασε είδε πώς δλα εϊταν. άλήθεια. Ή 
γειτόνϊσσα είχε πεϊ τήν άλήθεια. Ναι ή πόρτα τού 
σπιτιού δέν εϊταν κλεισμένη, μές στήν μπασιά, πού 
¿χρησίμευε γιά τραπεζαρία καί γιά σαλόνι, δπου κι 
δλας εϊταν δ περίφημος κομός, δ Άντρέας καί ή θυ
γατέρα της, ορθοί καί οί δύο καί γιορτιάτικα ντυ
μένοι ¿κουβέντιαζαν χαμογελώντας δ ένας τάλλου.

(Ακολουθεί) Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΘΛΙΜΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ι

Πρωτάκουστη μέ χάρισες κορώνα 
νά βάλω στο κεφάλι, 
καί μ* είπες *. φόρεσ’ την, κυρά μου, 
στον κόσμο δέν είναι άλλη.

Μ’ ατίμητα τή στόλισα πετράδια 
που λάμπουν σαν τ’ αστέρια, 
στον ουρανό ψηλά τά βρήκα, 
στη γη δέν έχουν ταίρια

Δέν έχουν ταίρια τά μαργαριτάρια, 
τά ψάρεψαν νεράιδες, 
τέτοιο πολύτιμο στολίδι, 
κυρά μου, δέν ξανάειδες.

Αητοί, κοράκια, νύχτες κ’ ήλιομάνες 
τά ξόμπλια της κέντησαν.
Μέ κάθε πέτρα πριν κεντήσουν 
τό στήθος μου τρυπήσαν.

Πρωτάκουστη μέ χάρισες κορώνα 
κάποιου πανώριου Θρόνου, 
τή φόρεσα* καί ναμαι, ώϊμένα ! 
Βασίλισσα·τοΰ πόνου !

II

Μέ τή λύρα στο χέρι, πού σοΰδωκε 
Ό πανώριος θεός των ασμάτων, 
Πλανεμένος διαβάτης ξεπρό βαλές 
Στο μικρό μου νά μπής περιβόλι.

Στοΰ πλατάνου τον ’ίσκιο κοιμήθηκες*
Καί σάν ξύπνησες πήγες στή βρύση 
Κρουσταλλέν’ οί κρουνοί της πού τρέχουνε 
Στής άδρόφυλλης δάφνης τή ρίζα.

Διψασμένος νερό μέ τις χούφτες σου 
Πήρες κ' ήπιες. Τά κόκκινα ρόδα 
Στή χρυσόχορδη λύρα σου σκάλωσες 
Πού τριγύρω σου άγέρωχ’ ανθούσαν.

Μέ τούς κλώνους τής δάφνης στεφάνωσες 
Τά μαλλιά σου, καί πάλι από εμπρός μου, 
Γλυκέ φίλε, περήφανος διάβηκες 
Τό τραγούδι νά πής σ’ άλλες χώρες.

III

Ήθελα νά'μουν τζίτζικας 
νά ζω μέ τραγουδάκια,
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νάχω πατρίδα τά βουνά 
κι αδέρφια τά πουλάκια,

νά τραγουδώ σά σεβνταλής 
κρυμμένος στ’ άκροκλώνια, 
νάχω τον ήλιο κεραστή, 
νά με κερνάει αιώνια

μέσα σέ χρυσοπότηρο 
των λουλουδιών τό μύρο, 
νά τό ρουφώ καί νά μεθώ 
καί νά σκορπώ τριγύρω

τό φλογερό μεθύσι μου 
νά πνίξω τά φαρμάκια.
"Ηθελα νάμουν τζίτζικας 
νά ζώ μέ τραγουδάκια.

’Οδησσό ΡΗΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ

 ----------

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΠΑΑΑΗ
Σεβαστά καί αολυξακονσμένε μου 

Δάσκαλε ’Αλ. Πάλλη.

Προχτές έτυχε νά είμαι στο καφενείο δταν ξα
φνικά έρχεται ένας κερατζής καί φέρ^ι ένα δεμάτι 
χαρτχια στο δάσκαλο τον * * * * πού άμα τ’ άνοιξε 
καί τά είδαν οί άνθρωποι οί άλλοι τ’ άρπαξαν γλή- 
γορα γιατί δλοι φχαριστηθηκαν Απ’ τά χαρτχιά εκεί
να ποΰταν γραμένα στή Ρωμέϊκι γλώσσα.

Τά είδα καί γώ καί μ’ άρεσαν πολύ γιαυτό θά 
σέ παρακαλέσω πολύ νά μοί στείλης κάμποσα χαρτ
χιά άπ’ αυτά γιά νά τά δγιαβάζω καί γώ καί νά τά 
καταλαβένω καί κάμποσους χάρτας τσ’ Γεωγραφίας 
γιά νά γλέπομε κεμεΐς οί δυστυχισμένοι τού κόσμου.

Επειδή ξέρου δτι χουρίς άλλο θά μοί τά στείλης 
από τώρα σ’ ευχαριστώ.

ό δούλος 
* * * * *

* * * * 18 τάλωνάρι 1912 

Κύριε Πάλλη,

Λίβερπουλ,

Σκοπός μου είνε νά σάς παρακαλέσω νά μού 
στείλετε καμμιά εικοσαριά κομμάτια Ίλιάδα καί 
Γλώσσα χαϊ Ζωή.

Θά μού χρειαστούν νά τά μοιράσω καί πιστεύω 
νά μή μού άρνηθήτε αύτά πού γι/ρεύω. Γιά τον σκο

πό αυτό ήθελα καί τά βιβλία τού Ψυχάρη, μά αν καί 
τού έγραψα καί τού ξανάγραψα παρακαλώντας τον 
δέν πήρα άπάντηση άλλη άπό μιά υπόσχεση μονά
χα. Δέν ξέρω τί συβαίνει. Κατάλληλο βιβλίο ξόν άπό 
τά πάνω θεωρώ καί τις Φυλλάδες τού Γεροδήμου* 
αν σάς είνε εύκολο νά μού τά στείλετε, θά μ’ ευκο
λύνετε πολύ στή δουλειά μου, καθώς καί τά βιβλία 
της κ. Δέλτα.

Ξέχωρα γιά μένα θά σάς παρακαλέσω νά μού 
στείλετε μιάν Ίλιάδα καινούργια έκδοση, τή Φυσική 
καί δ,τι άλλο καινούργιο είνε στο χέρι σας.

Μέ υπόληψη καί άγάπη 
* * * * *

Κύριε Δ. Πάλλη,
’Επαναστάτες στή ιδέα καί στή γλώσσα πολεμάμε 

γιά τό ξύπνημα τού εργάτη Λαού.
Τό Αναγνωστήριο καί ή βιβλιοθήκη μας φτω

χικά καί μιά σπιθαμή δουλεύει γιά τήν ίδέα.
Δέ διαθέττουμε πολλά γιά νάγοράσουμε τά χρεια

ζούμενα βιβλία γι' αυτό καί σέ παρακαλοΰμε νά μάς 
βοηθήσης. Στείλτε μας τά δμορφα βιβλία σας καί 
κάνα δύο — (Γλώσσα καί Ζωή) — γιά τήν προπα
γάνδα.

Μ’ έχτίμηση ό γρ. 
* * * * *

  -

(d Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ

"Ενα δειλινό αξέχαστο περάσαμε τήν περασμένη Παρα
σκευή στό σπίτι τοδ Μανόλη Καλομοίρη. Είμαστε καλεσμένοι 
ή δ. Μαρίκα Κοτοπούλη, οί αδερφάδες τής χ. Καλομοίρη Ά -  
λεξάντρα (περαστική άπό τήν πόλη μας) καί Τζούλια Παπα- 
μόσχου, χαί οί κύριοι Κ. Παλαμάς, I. Δραγούμης, Γρ. Ξενό- 
πουλος, Μάρκος Παπαμόσκος, Ν. Παπαγεωργίοο καί Δ. Ταγ- 
χόπουλος, κι όλοι μας γιά νάχούσουμε τόν χ. Πάλλη πού 
θά μάς διάβαζε χομάτια άπό τή μετάφρασή του του «Έμπο
ρου τής Βενετίας».

— Πρώτα πρώτα 6 Καλομοίρης καί ή Τζούλια Παπαμό- 
σκου καθίσανε στό πιάνο καί παίξανε τού Grieg τόν «Πέερ 
Γχύντ». Καί μετά, ό κ. Πάλλης μάς διάβασε τήν τελευταία 
πράξη τοδ »Έμπορου», πού τήν χαταχεροχροτήσαμε. Μά τό 
πιό δμορφο άπ’ δλα χαί τό πιό πρωτότυπο χι αξέχαστο είτα- 
νβ ή Μολιβιώτισα «Στυλιανοόλα Στυλιανή» πού μάς τήν τρα
γούδησε ό χ. Πάλλης, δ ποιητής της, καί τήν έπαιξε στό πιά
νο δ Καλομοίρης, δ συνθέτης της.

— Πάει πιά, δ Ξενόπουλος είναι διχός μας, χαταδιχός 
μας χαί τό θάμα αύτό τό χρωστάμε στό πέρασμα τοδ χ. Πάλ
λη, ή σωστότερα,στήν ύπέροχη μετάφραση τοδ «Έμπορου»,πού 
δ Ξενόπουλος βρήκε τή γλώσσα τοο δμάλή, ποιητική, έξοχη. 
Ώστε δώ χι όμπρός δέν έχει πιά «είμαι δημοτικιστής, άλλ’ δχι 
μαλλιαρός», άφοδ τό άναγνώρισε πώς δημοτικισμός χαί μαλ
λιαρισμός ένα πράμα είναι.

— Ή χυρά «Εστία» χόλιασε γιατί γράψαμε πώς δ χ. 
Πάλλης στό καινούριο βιβλίο του θά βάλει γιά τίτλο του, 
πλάι στ' δνομά του, τό έπίθετο «μαλλιαρός», χ* έγραψε στό 
φύλλο τής 1 τοδ Σεπτέβρη μερικές άπό τις στερεότυπες έχεΐ- 
νές κουτοεξυπνάδες τοδ χ. Καρβούνη. Τά «Κούφια Καρύδια» 
μπορεί νάν τά διάλεξε γιά τίτλο τοδ βιβλίου του δ χ. Πάλ
λης, μά ή ουσία τους ταιριάζει περισσότερο τά χωρατά τής 
«Εστίας».
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Συντρομη χρονιά τ ικη : Γιά ιήν Ελλάδα καί την

Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,50.—Γιά 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (ι δρ 

την τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής α δέν 

προπλερώσει την συντρομη του.

- X -

2 0  λεφτά τό φύλλο . — Τ ά  περασμένα φύλλα που
λιούνται στύ γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

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

χίες σ’ δλα τά πραχτορεία των Εφημερίδων.

Ο Ι  Α Γ Γ Λ Ο Ι  Γ Ε Ω Χ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ  ΚΑ Ι  Η 

Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Υ 

Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  Τ Ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  

Τ Η Σ  Α Γ Γ Λ Ι Α Σ  ί ι  £· ^  i l  ί ·  A  ί ·

.... jtqIv άμφοΐν μΰθον άκούαχι«.

Σέ σειρά άρθρων στο «Pall Mall Gazette», δ Λόρδος 
Selbourne, μέλος συντηρητικό τής Βουλής των Πατρικίων, 
,-ίρφην διοικητής των Αγγλικών κτήσεων τής Νότιας ’Α 
φρικής, άνθρωπος με μετρημένα λόγια καί είδικοπατος 
στα ’Αγροτικά ζητήματα, εξετάζει την πολιτική τοΰ 'Υ
πουργού των Οικονομικών Lloyd George καί τις δηλώσεις 
ποΰ έκανε στη Βουλή, σέ εκλογικές περιοδείες, οέ συνεν
τεύξεις μέ δημοσιογράφους, καί σέ γράμματά του ποΰ δη
μοσιεύτηκαν στις εφημερίδες. Ία συνοψίζομε εδώ γιά τους 
αναγνώστες τυϋ «Νουμά», γιατί θαρρούμε όχι μόνο καλό, 
αλλά σωστό κι απαραίτητο ν’ άκούη κανείς καί τά επιχει
ρήματα τής αντίθετης μερίδας σέ τέτοια ζητήματα ποΰ έ
χουν κάποιο ένδιαφέρον,έστω καί μακρινό, γιά τον τόπο μας.

Ανγονσιος 1912 ΑΧΤΗΜΟΝΑΣ

- X -

Α'· ΡΙΖΟΣΠΑΤΙ2ΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ

Ό Lloyd George είναι έχθρδς άδιάλλαχτος τοΰ 
σημερινού κτηματικού συστήματος στήν Αγγλία. 
Βρίσκιι πως χρειάζεται νά έλευθερωθή . άπδ τις ά-

λυσσίδες του φεουδαλισμού. Πώς αυτό είναι ή αίτία 
τής κακής καταστάσεως τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, 
των μικρών μερομιστιών, του συνωστισμού στις πό
λεις. Έχει σχέδιο, μδς λέει, που θχ καλητερέψη 
τή θέση των άγροτικών πληθυσμών.

Τί είναι τδ σχέδιο αυτό, δέν το μάθαμε ακόμα 
και δέ θά το μαθωμε, γιατί δέν υπάρχει. Γιά την 
ώρα ό Υπουργός περιορίζεται στδν έπαινο καί την 
εύλογία τών έκλογικών υποψηφίων ποΰ προσπαθοΰν 
να έξερεθίσουν τούς άγροτικους πληθυσμούς έναν- 
τίον τών γεωχτημόνων και và κερδίσουν ψήφους μέ 
τήν υπόσχεση πώς θά μεταβιβάσουν στήν κατοχή 
τους τα χτήματα, στά όπυϊα τώρα δουλεύουν. Κι 
αυτό ύπόσχουνται νά το κάμουν καταργώντας τή ση
μερινή φορολογία κι άντικατασταίνοντάς την μέ άλ
λη ποΰ θά φορολογήση τόσο βαρειά τά χτήματα, 
ποΰ θά κάνη τούς γεωχτήμονές, βλέποντας πώς δέν 
άξίζει νά τα κρατούν καί νά τά καλλιεργούν, νά τά 
άφήσουν στδ Κράτος γιά ένα κομμάτι ψωμί.

Δυδ θά είναι τά άπο:ελεσματα τέτοιας φορολο
γίας :

α') νά φτωχάνη τούς γεωχτή μονές.
β') ν’ άπαλλάξη άπδ φορολογία δσους έχουν κι

νητή περιουσία, καθώς τούς έκατομμυριού- 
χους ριζοσπάστες π. χ. τούς βουλευτάς Sir 
Alfred Mond καί Baron dr Forest ποΰ τόσο 
γκαρδιακά υποστηρίζουν τή μεταρρύθμιση 
αυτή τής φορολογίας.

Ή συνέπεια τοΰ πρώτου θα είναι ή καταστρο
φή τής λεγομένης άριστοκρατίας. Αύτδ είναι βέ
βαια ή εύχή καί ή έπιθυμία τών ριζοσπαστών.Άλλά 
είναι βίβαιοι, πώς, στή θέση της, δέ θά ςεφυτρώση 
πλουτοκρατία, τής όποιας ή δύναμη, πιλύ πιο κρα- 
ταιά καί πιδ σκληρή, θά έξουσιάζη τδν τοπο, καθώς 
συμβαίνει στήν ’Αμερική ; Φυσικά οί κύριοι πλουτο
κράτες δέ θά χαροΰν γιά πάντα τήν έπιρροή καί τά 
προνόμια ποΰ τούς δίνει δ πλούτος. Άφοΰ χωνευτή 
τδ καταβρόχθισμα τών αριστοκρατών γεωχτημόνων, 
θά νάρθη κ’ ή σειρά τους. ’Αλλά οί πλουτοκράτες 
διαθέτουν άλλα μέσα γιά τήν εξασφάλιση τής πε
ριουσίας των. Τίποτα δέν τούς έμποδίζει, καί μερι
κοί άρχισαν να τδ κάνουν άπδ τώρα, να τοποθετή
σουν ένα καλδ μέρος τής περιουσίας των στδ έξωτε- 
ρικδ σέ τρόπο ποΰ κι αύτδς δ Υπουργός τών Οικο
νομικών νά μήν μπορή νά τδ άγγίοη (*).

Ή άλλαγή τής φορολογίας, άκό/α κι αν ύποτε-

ι*) Καί στή Γαλλία είναι γνωστό πώς ό Victor Hugo 
κι δ Grévy είχαν τό μεγαλήτερο μέρος τής περιουσίας των 
στδ Εξωτερικό. Βλέπε Leroy Beaulîeu «L’art du gérer sa 

fortune. ..
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θή, πώς άποτέλεσμα θά £χτ0 τδ έμμεσο μοίρασμα 
τών γαιών στούς πολλούς, δέ θά είναι παρά μετα
φορά πλούτου άπδ μιά τσέπη σέ άλλη, χωρίς γι’αύ- 
τδ νά λιγοστέψη ή κακομοιριά του κοσμάκη καί οΕ 
σκληροί δροι τής ζωής του.

Είμαι βέβαιος πώς οΕ δροι αύτοί μπορεί νά κα- 
λητερέψουν. Ό χι δμως μέ τέτοιες πρωτογενείς με
θόδους. Ή  ιστορία μάς τδ μαθαίνη. Μιά τέτοια με
ταφορά χτημάτων έγινε στή Γαλλία, κατά τήν Ε 
πανάσταση, κι δμως ή κακομοιριά, ποδ μάς ξαφνί- 
ζει έδώ στήν ’Αγγλία, βρίσκεται καί βασιλεύει στή 
Γαλλία.

0
Β'· Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΠΗ

Ό Ύπουργδς τών Οικονομικών σέ δημοσιογρα
φικές συνεντεύξεις είπε πώς ή άλλαγή τών κοινω
νικών δρων πρέπει ν’ άρχίση μέ τά μεγαλήτερα με- 
ρομίστια στούς χωρικούς. «Κανένα κακδ δέ θά πάθη 
»ή γεωργία, άν τά μερομίστια όριστοδν σέ μιά λί- 
»ρα τήν έβδομάδα. θά ήταν δ καλήτερος τρόπος 
»γιά τή βελτίωση τών κοινωνικών δρων τών έργα- 
»τών καί στίς άλλες δουλειές καί βιομηχανίες. Οί 
»απεργίες είναι καλές, άλλά μόνο άλαφρώνουν τδ 
»κακό. "Αμα σκαλίση κανείς γιά νά βρή τήν αιτία 
»τους, θά τήν άνακαλύψη στή γεωργία. Τδ νά πλη- 
»ρώνεται δ γεωργδς 12 ή 14 σελίνια τήν έβδομά- 
»δα, δέν είναι ζήτημα «προτφοράς καί ζητήσεως» 
»άλλά συνήθειας καί δργανώσεως».

Άπδ τά λόγια του αύτά δ ύπουργδς φαίνεται 
νά πιστεύη πώς τά άγροτικά μερομίστια δέν δρίζουν- 
ται άπδ τήν «προσφορά καί τή ζήτηση» καί πώς 
ή γεωργία είναι δουλειά ποδ σηκώνει μερομίστι κα- 
τωτάτου δρίου μιας λίρας τήν έβδομάδα σέ κάθε 
χτήμα τής ’Αγγλίας. Έπειτα μέ μαδρα χρώματα 
περιγράφει τή μονοτονία τής ζωής στά χωριά. Ή 
ζωή έκεΐ βέβαια είναι μονότονη, μάλιστα γιά τή νεο
λαία, πολύ πιδ μονότονη παρά στήν πόλη. Άλλά 
καμμιά νομοθεσία, καμμιά αύξηση μερομιστιών δέ 
θά τήν καλητέρευεν. Ή μόνη καλητέρεψη είναι οί 
διασκεδάσεις καί τά μαθήματα ποδ δργανώνουν δ 
μεγαλοκτηματίας κι δ έφημέριος καί τά μέλη τών 
οικογενειών των δηλ. άκριβώς τά πρόσωπα έκεΐνα, 
ποδ δ ριζοσπάστης ύπουργδς γυρεύει μέ κάθε μέσο 
νά βγάλη άπδ τή μέση.

Σέ μιά συνέντευξή του μέ Άμερικανδ δημοσιο
γράφο είπε πώς, μέ τούς σημερινούς δρους, ή γεωρ
γία δέν παράγει πορισσότερο άπδ τδ μισδ τής πα
ραγωγής ποδ θά γινότανε μέ διαφορετικούς δρους.

’Απέραντες γαΐες, ποδ θά μπορούσαν νά καλλιεργη
θούν καί νά δασωθούν, χρησιμεύουν σήμερα άπο- 
κλειστικά γιά «σπδρτ» καί γιά κυνήγι.

“Ισως άν δέν είχαμε τή σημερινή βαρειά φορο
λογία ή είχαμε σύστημα προστατευτικέ τής Γεωρ
γίας, δπως όπάρχει σέ 8λα τά ξένα κράτη, θά ήταν 
δυνατδν νά καλητερέψουν τά πράματα. Κι δμως δ 
ύπουργδς σκέπτεται νά φορολογήση τή γή άκόμα 
περισσότερο.

Όσο γιά τις άπέραντες γαίες ποδ μάς λέει πώς 
χρησιμεύουν σήμερα άποκλειστικά γιά κυνήγι, τίς 
μόνες ποδ ξέρω είναι μερικές στίς όποιες ύπάρχουν 
«κουνελοτροφεΐα», κι αύτές άκόμα δέν μπορεί νά 
τίς δνομάση κανείς άγονες κι άχρηστες, άφοδ τά 
κουνέλια είναι τροφή καί κατά συνέπειαν κτηνο
τροφία παραγωγική. Οί Βάλτοι (moors) τής Σκω
τίας καί τής ’Αγγλίας δπου κυνηγούν τίς άγριόρ- 
νιθες (grouse) καί τά δάση τής Σκωτίας δπου κυ
νηγούν τά λάφια μένουν άκαλλιέργητες, γιατί τδ 
νοίκιασμά τους καί τδ κέρδος τού κυνηγιού, καθώς 
καί ή χρησιμοποίησή τους γιά προβατοβοσκές σέ 
πολλά μέρη τής ’Αγγλίας, είναι συμφερώτερα άπδ 
κάθε άλλη καλλιέργεια. Τδ ζήτημα άύτδ Ιχει έξε- 
τασθεΐ καί τδ άποτέ.λεσμα τών ερευνών έδημοσιεύ- 
θηκε.

Καλδ θά ήταν δ Ύπουργδς νά μελετούσε τδ ζή
τημα τής μεγαλήτερης δασώσεως στήν ’Αγγλία. 
Γλήγορα θά έβρισκε πώς έκεΐνο ποδ τήν έμποδίζει 
ν’ άναπτυχθή είναι ή φορολογία ή δημόσια κ’ ή δη
μοτική.

Παρακάτω μάς λέει: «Άλλη αιτία τού κακού 
»είναι ή Αεργία· έννοώ έκείνη τών πλουσίων... Αύτοί 
»είναι περίπου 2  έκατομμύρια* μόνη τους άσχολία 
»είναι ή διασκέδαση στή ράχη τών άλλων κτλ.

Συμφωνώ κ’ έγώ μέ τδν ύπουργδ έναντίον τέ
τοιας άεργίας καί είμαι έτοιμος νά συνεργασθώ μα- 
ζή του έναντίον της* άλλά μέ τή συμφωνία νά έλ- 
θη καί νά τούς τά φωνάξη κατάμουτρα, κι δχι, δ
πως κάνει, .νά τούς κατηγορεί σέ συναθροίσεις καί 
συλλαλητήρια έργατικών καί χωρικών. Βέβαια άξιο- 
καταφρδνητοι είναι δσοι μεταχειρίζουνται τά πλού- 
τη τους γιά διασκέδασή τους μονάχα καί χωρίς καμ- 
μιά συναίσθηση τής εύθύνης τους προς τούς άλλους. 
Άλλά δ δημοκόπος ύπουργδς πάντα προσπαθεί νά 
παραστήση τέτοιους δλους τούς εύπορους, κυρίως 
τούς πατρικίους καί τούς γεωχτή μονές, ένώ ξέρει 
πώς αύτά δέν είναι ή άλήθεια. Ξέρει πολύ καλά πώς 
καμμιά τάξη πλουσίων, περισσότερο άπδ αύτούς, δέν 
έχει πλατύτερη συναίσθηση γιά τά καθήκοντά της 
πρδς τδ Ααδ καί τήν Πολιτεία καί πώς κάθε εύκαι- 
ρία μεταχειρίζεται γιά νά έργάζεται στά δημόσια



Ο Ν 0 ΪΜ Α 2

Πιστεύω, καθώς καί κάθε άμερόληπτος που διαβά
ζει τούς λόγους του, πώς άληθινά συμπαθεί τούς 
λιγώτερο τυχερούς άπο τούς συμπατριώτες του· άλλά 
είναι φανερό πώς μισεί καί κάθε άνθρωπο που δέν 
άνήκει στό κόμμα του καί δέ συμμερίζεται τις θρη
σκευτικές καί πολιτικές δοξασίες του. Γι’ αύτό μάς 
λέει πώς υπάρχουν 2  έκατομ. πλουσίων άέργων καί 
έγωϊστών. Δεν έγινε ώς τώρα καμμιά στατιστική, 
άλλά δποιος ξέρει την ’Αγγλία, ξέρει πολύ καλά δτι 
τέτοιος αριθμός μόνο στήν άχαλίνωτη φαντασία του 
υπουργού υπάρχει καί πώς τέτοια λόγια είναι βρισιά 
καί λίβελλος έναντίον του τόπου του.

Γ  Ο ΜΕΓΑΛΟΧΤΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙ Ο 
ΜΙΚΡΟΧΤΗΜΑΤΙΑΣ

Μάθαμε πώς έπίσημη έπιτροπή συστήθηκε γιά 
νά έξετάση τό άγροτικό ζήτημα. 'Ως τώρα τό μόνο 
που ξέρομε είναι πώς στή Έπιτροπή αύτή δέν υ
πάρχει κανένας ειδικός στήν Γεωργία καί τούςδρους 
τής αγροτικής ζωής καί. δέν άκούσαμε τίποτα γιά 
τήν πηγή τών πληροφοριών της.

Είναι γνωστό πώς οι δροι τής άγροτικής ιδιο
κτησίας είναι πολύ διαφορετικοί άπό έκείνης στις 
πόλεις. Κι 5μως τό ζήτημα τών πρώτων άνακατώ 
θηκε μέ τέτοια μαστοριά στό ζήτημα τών δευτέρων, 
ώστε νά γίνη σύγχυση στά μυαλά του κόσμου καί 
νά νομίζεται πώς δποιος έχει χτήματα στήν έξοχή 
είναι έπίσης πλούυιος σάν έκεΐνον ποϋ έχει στήν 
πόλη.

Γι’ αύτό είναι άπαραίτητο νά Ιξετάσωμε τήν 
σημερινή θέση στήν ’Αγγλία του γεωχτήμονα καί 
τοΰ γεωργού. Έ  καλλιέργεια τής γής άποδίδει πολύ 
μικρότερα κέρδη άπό κάθε άλλη δουλειά. Τό ίδιο 
κεφάλαιο, ή ίδια έργασία, δ ίδιος κόπος θ’ άποδώ- 
σουν μικρότερα άποτελέσματα στήν καλλιέργεια τής 
γής, άπό κάθε άλλο είδος έργασίας έμπσρικής ή 
βιομηχανικής. Ή γεωργία είναι φορτωμένη μέ βά
ρη άγνωστα στις άλλες έπιχειρήσεις.

Π. χ. δ γύρος τού κεφαλαίου στή γεωργική έπι- 
χείρηση δέ γίνεται περισσότερο άπό μιά φορά τό 
χρόνο κι αύτό όχι πάντα. Πολλές φορές μάλιστα μιά 
φορά στά δυό ή τρία χρόνια γιά λόγους πού δέν έ- 
ξαρτώνται άπό τή θέληση καί τήν ικανότητα τοΰ 
γεωργού· δηλ. κακοκαιρίες, κτλ. Αύτά βέβαια συμ
βαίνουν σ’ δλα τά μέρη του κόσμου, άλλά στήν Α γ
γλία ή γή φορολογείται βαρύτερα καί δέν έχει καμ-

μιά προστασία άπό τό φορολογικό σύστημα τής 
Χώρας.

"Οταν μιλούμε γιά τό νοίκι τών καλλιεργησίμων 
γαιών, δ κόσμος νομίζει πώς δ χτηματίας κερδίζει 
τόκο άπάνω στ^ν πραγματική άξία τής γής. Κι δ- 
μως δέν είναι έτσι. Ό τόκος αυτός είναι τέτοιος πού 
κανένας έμπορος ή βιομήχανος δέ θά τόν θεωρούσε 
άρκετό, αν ύπολογισθή ή άξία τής γής, το κεφά
λαιο πού ξοδεύθηκε γιά τις κατοικίες τών γεωργών, 
τά όοραυλικά έργα, τούς δρόμους κτλ.

"Ισως οί Ριζοσπάστες δέ μισούν καμμιά τάξη 
περισσότερο άπό τούς μεγαλοχτηματιές* κι δμως 
καμμιά άλλη δέν έχει νά δείξη περισσότερες έκδου- 
λεύσεις στις άλλες τάξες. Είναι γνωστή ή εύσυνεί- 
δητη καί άφιλόκερδη έργασία της στά κοινωνικά, 
δημοτικά καί ένοριακά συμβούλια καί στδν άμισθο 
δικαστικό κλάδο. Καί σ’δλα αύτά, έκτός άπό τόν τε- 
λευταΐον,έργάζουνται οί διαλεχτοί άντιπρόσωποι δλων 
τών τάξεων πού γειτονεύουν μέ τά χτήματά τους. Καί, 
έκτός άπό αύτή τή έργασία, είναι ή ψυχή σ’ ένα 
σωρό άλλα έργα, πού άν δέν μπορούν νά δνομα- 
στοΰν δημόσια, είναι δμως έργα κοινής ώφελείας. 
Παντού τούς βλέπει κανείς· άπό τά νοσοκομεία τού 
χωριού ώς τις έκθέσεις τών λουλουοιών.

Είναι, θαρρώ, ή μόνη τάξη πού, σέ χρόνια δίσε
χτα, προτίμησε νά ζημιωθή έξακολουθώντας νά κρα
τά τούς γεωργούς, παρά νά τούς άφήση χωρίς δου
λειά, Κι αύτό γίνεται συστηματικά, σάν κάτι φυσι
κό, χωρίς καμμιά έπίδειξη καί ρεκλάμα. "Οταν, γιά 
διαφόρους λόγους, δέ βρίσκεται άνθρωπος νά νοι- 
κιάση τά χτήματα, δ χτηματίας προτιμά νά τά καλ- 
λιεργή δ ίδιος γιά νά δίνη δουλειά στούς γεωργούς, 
ένώ συμφέρο του θά ήταν νά τ’ άφήση άκαλλιέρ- 
γητα.

Καί στις σχέσεις του μέ τούς νοικιαστές, οίχτη- 
ματίες έδείχτηκαν πάντα συγκαταβατικοί καί κάθε 
άλλο παρά φιλοχρήματοι. Δέν ξέρω καμμιά έμπορι- 
κή ή βιομηχανική έπιχείρηση στήν δποία δ που
λητής νά χαρίζη συστηματικά στόν άγοραστή μέ
ρος τού ποσού πού έχει νά λαβαίνη, άν δ άγορα
στή ς βρέθηκε ζημιωμένος. Έπειτα δέν έχει κανείς 
παρά νά δή τά οικήματα τών γεωργών πού οί χτη- 
ματίες χτίζουν γΓ αύτούς χωρίς κανένα κέρδος ή 
τόκο.

Στήν ’Αγγλία οί καλλιεργημένες γαΐες άποδί- 
δουν καλήτερα άπό τά δάση. Δέν καταλαβαίνω για
τί ή δασοποίηση παραμελήθηκε στά μέρη μας. Ξέ
ρω δμως πώς τό φορολογικό μας σύστημα είναι τέ
τοιο πού δέν μπορεί νά τήν ένθαρρύνη, έκεΐνο πού 
κάνει έντύπωση είναι ή έλλειψη μικροκαλλιεργη- 
τών. Αύτό τό θεωρώ έθνική συμφορά. Αίτια της ιί-
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ναι ή Ελλειψη προστατευτικών μέτρων άπό τό Κρά
τος. Δέ βλέπω ή σημερινή Κυβέρνηση των Φιλε
λευθέρων νά Εκανε ώς τώρα .τίποτα γιά ν’ αύξήση 
αύτή τήν τάξη, ποΟ θά ήταν Ενα στ«χεΐο Εθνικό, 
μιά βάση σταθερή για τόν τόπο μας.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Β Ε Ο Ρ Ν Ζ Η
TOYS ΔΕΧΕΤΑΙ. Λοιπόν ό κ. Κυριακούλης 

Μαύρομιχάλης τούς δέχεται τούς Κρητικούς βουλευ
τές μέσα στή Βουλή. Σώνει νάν τύν κάνουμε πρω
θυπουργό. Τό δήλωσε ρητά σέ γράμμα του πολιτικό 
πού τυπώθηκε στό «Σκρίπ*. Δέχεται καί τούς Κρη
τικούς, κι δ,τι άλλο θέλουμε δέχεται. Κ’ έτσι ξαλα- 
φρώνουμε πια κι άπ’ αύτό τό βάρος. Νά, έπιτέλους 
κ* Ενας πολιτικός πού τά δέχεται δλα. Τί καρτε
ράμε ; Τί άφίνουμε τόν καιρό νά χάνετ’ Ετσι άδικα ;

Αι, φυσικά, κακό εΐναι νά λέει τέτια πράματα 
δ κ. Μαυρομιχάλης, μά τό μεγαλύτερο κακό, τό ά- 
πελπιστικώτερο, είναι πώς βρίσκουνται άθρώποι καί 
τά παίρνουνε στά σοβαρά τέτια χωρατά καί πιά
νουν καί τοΟ τελεγραφουνε συχαρίκια καί τονέ σπρώ-%
χνουνε με τό τέτιο τους άνόητο φέρσιμο νά πει 
καί νά γράψει κι άλλα πράματα, άκόμα πιό φαιδρά.

Ώςτόσο Εδώ χωρεΐ καί μιά άλλη Εξήγηση. Ό 
κ. Μαυρομιχάλης μπορεί νάρηξε αύτή τήν τρελ- 
λοϊδέα στή μέση γιά νά ίδεί άν άληθινά άλλά- 
ξαμε ή άν ξακολουθούμε άκόμα νά κοροϊδευόμαστε 
μέ παχιά λόγια σάν τά μωρά παιδιά. Άλοίμονο, 
άπό τήν υποδοχή ποδγινε στό χωρατό του δέ θάμει- 
νε καί τόσο ένθουσιασμένος μέ τήν πνεματική μας 
κατάσταση — άφού ή πρωτεύουσα μόνο κάπως χα
μογέλασε, καί δλες σκεδόν οΐ έπαρχίες τό πήρανε 
τό πράμα στά σοβαρά.

- X -

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΤΑΤΟΣ. Ό  κ. Βενιζέλοςθά έν- 
θουσιάστηκε περισσότερο άπ’ δλους μέ τή δήλωση 
τοΟ κ. Μαυρομιχάλη. Έ  Τουρκιά μάς τό δήλωσε 
,ρητά πώς ά δεχτούμε τούς Κρητικούς βουλευτές 
οτή Βουλή θά μάς κηρύξει άμέσως τόν πόλεμο. Αύ
τό τό ξέρει πολυκαλά ό κ. Μαυρομιχάλης, κι άφού 
δηλώνει πώς είναι πρόθυμος νάν τούς δεχτεί, σημαί
νει πώς είναι πρόθυμος νά δεχτεί καί τόν πόλεμο.

Νά, λοιπό μιά τρανή άπόδειξη πώς ή χώρα μας 
παρασκευάστηκε στρατιωτικά καί ή Τουρκιά δποια 
ώρα θέλει άς κοπιάσει.

Ό  κ. Μαυρομιχάλης τό λέει αύτό. ‘Ο κ. Μαυ-

ρομιχάλης λοιπόν κάνει τή μεγαλύτερη ρεκλάμα 
στό Βενιζέλο πού τά κατάφερε σέ τόσο λίγο καιρό 
νά παρουσιάσει τήν Ελλάδα έτοιμοπόλεμη.

Καί τό συμπέρασμα: Ά ς μείνει περισσότερο 
καιρό ό κ. Βενιζέλος στά πράματα, γιά νά μπορεί 
δ κ. Μαυρομιχάλης νά μπομπαρδίζει μέ δήλωσες 
πολεμικές τήν Τουρκιά.

- Η -

01 ΑΜΩΜΟΙ.... Μάς πλεροφοροΟνε άπό τήν Πό
λη δτι Ενα άστείο Επεισόδιο Ετυχε μεταξύ Πατριάρ
χη καί Συνοδικών. Ό Πατριάρχης Ιχαραχτήρισε 
τή στάση τού Μιχτοϋ Συμβούλιου (τού νά θέλει δη
λαδή νάνακατώνεται καί στής Σύνοδος τά πράματα) 
ώς «άστοργον καί μή ή&ιχήν». Οί Άμωμοι δεσπο
τάδες σκανταλιστήκανε άκούσαντας τό «μή ήθικήν» 
καί ζήτηξαν έρμηνεία τής φράσης. Ό Πατριάρχης 
διάλυσε τή συνεδρία καί σηκώθηκε καί τούς είπε, 
κάνοντας καί τό σκήμα τό δηλωτικό τής πράξης μέ 
τό χέρι του :

« — Μόνε τό «τάδε» είναι μή ήθικόν ; Δέν Εχει 
κι άλλα πράματα μή ήθικά ;

«Καί παρατήθηκε.
Τούς ξέρει δλους τί λέρες είναι καί σά νάν τούς 

είπε*
« — Βρέ μπερμπάντες, τίνος τά πουλάτε αύτάτά 

ήθικολογήματα ;
“Εστειλε κι άπό τήν έξοχή του στό Γραμματέα 

τής Σύνοδος Εναν άγγούρι παμμέγεθες μέ τή ση
μείωση : «Κι αύτό είναι άνή&ιχο ;» καυτηριάζον
τας τή σεμνοτυφία των ταρτούφων. ’Ανακάλεσε τήν 
παραίτησή του».

ΒΔΕΑΥΡΑ ΠΡΑΜΑΤΑ. “Οχι ή ’Αστυνομία, 
μά μερικοί ήθικολόγοι, χαραχτηρίσανε βδελνρή τή 
«Φιορέλλα» τού Χόρν κ’ Ετσι τό δραματάκι αύτό μιά 
φορά καί μόνη παραστάθηκε στό θέατρο Κυβέλης.

Δυστυχώς οί ήθικολόγοι αύτοί είναι καί λόγιοι, 
μερικοί τους μάλιστα καί σοβαροί λόγιοι, πού μπο
ρούσανε κ’ Επρεπε νά βλέπουν καί πιό πέρα άπό τή 
μύτη τους καί νά ζητάνε άπό Ενα Εργο σκηνικό κά- 
πια άλλα χαρίσματα πού δέν Εχουν καμιά σκέση μέ 
τις ταρτούφικες καί μισοκακόμοιρες κριτικές πού φαί- 
νουνται κάθε τόσο στά Άθηναίϊκα φύλλα.

Τούς λογίους μας τούς θέλαμε πιό ριζοσπάστες 
καί πιό άνοιχτομάτηδες.

- Χ 

ΩΡΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ. Σοφό τό μέτρο τού κ. Ύ-
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πουργού τής Παιδείας, νάρχινήσουνε φέτο τά μαθή
ματα νωρίς νωρίς στά δημόσια σκολειά, μόλις μπει 
δ Σεπτέβρης.

Δέν πρέπει, λέει, τά παιδιά νά χάνουν πολύτι
μες ώρες και τδ Έθνος δέν μπορεί νά χασομεράει. 
"Ο,τι είναι νά γίνει, πρέπει νά γίνει μιά ώρα άρχύ- 
τερα.

Πάνε πιά τά χουζούρια και άφεριμ ! Μιά κ’ έ
γινε τέτια σπουδαία μεταρρύθμιση τά σκολειά, καί 
χτυπήθηκε κατακέφαλα δ σκολαστικισμδς καί μπή
κανε πιά τά πράματα στδν ίσιο δρόμο, δέν πρέπει νά 
χάνεται ούτε στιγμή, μά τά παιδάκια πρέπει νά τρέ- 
ξουνε λαχανιασμένα νά γευτοΰνε τή θρεφτική τρο
φή πού δ κ. Τπουργδς μέ τά σοφά του μέτρα τούς 
μαγέρεψε.

- X -

ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΙΕΣ. Ό φίλος Γρανίτσας, μάς 
λένε, ξεκαλοκαιρεύει σ’ ένα μέρος τής Ευρυτανίας 
πού μιλιέται ή άγνότερη, καί ποιητικώτερη άκόμα, 
δημοτική γλώσσα. Είναι καί δημοτικιστής βέρος δ 
φίλος Γρανίτσας, το μολογάει μάλιστα καί στδ ση- 
μερνό του άρθρο πώς στις τελευταίες έκλογές πολε- 
μήθηκε ώς μαλλιαρός.

Κι δμως στδ σημερνό του ίσια ίσια άρθρο, πού 
τδγραψε κεΐ πάνου στήν Εύρυτανία, τριγυρισμένος 
άπδ γνήσιους Ρουμελιώτες κι άπδ έλατα, δείχνει τέ
τια άπονιά στή γλώσσα του, πού λίγο άκόμα καί 
θάν τή μασκάρευε σέ καθαρεύουσα.

Τί σημαίνει αυτό ; Πώς δέν μπορεί δ Γρανίτσας 
νά γράψει δημοτική ; Κάθε άλλο. Ό φίλος μας ά
πιστε!, παράσπονδε! στή γλώσσα του, δχι γιά νά 
κρυφτεί, μά γιά νά διαβαστεί δίχως προκατάληψη 
άπδ περσότερο κόσμο, άκόμα κι άπδ κείνους πού δέ 
βλέπουνε μέ καλδ μάτι τδν άγώνα μας καί δέ χω
νεύουν τή δημοτική.

Συχωρεμένος λοιπδν νάναι δ φίλος μας — μά 
νά μήν τδ ξανακάνει.

- X -

ΜΙΣΟΝΕ-Ι-ΣΜΟΣ. “Ωστε νά, κ* ένα άλλο χά
ρισμα του κ. Δημητρακόπουλου, δ μισονεϊσμός. Ό 
κ. Γρανίτσας μάς τδ λέει στδ σημερνό του άρθρο. 
Ό Παπαναστασίου άποκλείστηκε άπδ τδν Κυβερνη
τικέ συδυασμδ στις τελευταίες έκλογές γιατί δέν τδν 
ήθελε δ κ. Δημητρακόπουλος, πού δέ χωνεύει, λέει, 
τούς σοσιαλιστές, πού δέ θέλει δηλ. νά μπούνε στή 
Βουλή νέοι άντρες μέ ιδέες καί μέ χαραχτήρα άνε- 
ξάρτητο.

Κι δμως δ κ. Δημητρακόπουλος εΐτανε 'Γπουρ- 
γδς τής Δικαιοσύνης σέ Υπουργείο *Ανορθωτικό, σέ

Ύπουργεϊο δηλ. πού ήθελε νά φαίνεται, μπορε! καί 
νάν τδ λαχταρούσε στ’ άληθινά, πώς υποστηρίζει 
τούς νέους πολιτικούς, πού άκολουθάνε κάπια δρι- 
σμένη πολιτική άρχή κ* έχουν κάπιο χαραχτήρα.

- Κ -

0  κ. ΓΟΓΝΑΡΗΣ. Τστερ’ άπδ τδ φαμφαρόνικο 
πολιτικέ γράμμα τού κ. Μαυρομιχάλη, ήρθε καί 
μάς ξαλάφρωσε κάπως δ κ. Γούναρης μέ τίς σεμνές, 
τίμιες καί άξιόπρεπες πολιτικές του δήλωσες. Ό κ. 
Γούναρης θά παρουσιαστεί μέ δικό του κόμμα μέσα 
στή Βουλή. Μά τήν έπιτυχία του δ νέος άρχηγδς δέ 
θάν τή στηρίξει πάνου στά προϊστορικά πολιτικά 
τερτίπια, στά «θά πολεμήσουμε μέ 6,τι έχουμε καί 
δέν έχουμε», «Κάτου ο£ φόροι, κάτου τά δάνεια!» 
καί στάλλα τέτια καί τέτια πού μυρίζουνε πιά 
μούχλα προϊστορική. Ό κ. Γούναρης θάναπτύξει, 
λέει, πρόγραμμα, θά προτείνει μέτρα, θά ζητήσει 
μ’ έργασία κι δχι μέ δημοκοπία νάναδειχτεΐ. Ή 
ώρα ή καλή ! Μιά τέτια άντιπολίτεψη μάς δή
λωσε άλλοτε κι δ κ. Βενιζέλος πώς δνειρεύεται καί 
νά, πού τού τή δίνει δ Πατρινδς πολιτευτής.

Η  Κ Ο Ι Ν Η  Γ Ν Ω Μ Η
ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

»

Φίλε «Νονμά» ,

*Οχι πώς τδχω κ* έγώ σκοπέ νά καταπιαστώ 
άλφαβητάριο γιά τδ διαγωνισμέ τού Έκπ. "Ομίλου, 
πού μπορε! καί νά τδ κάνω κιόλας, γράφω τούτες 
τίς γραμμές. ΑΖτία σ’ αδτές μοΰ στάθηκε τδ πέμτο 
άρθρο τής προκήρυξης, πού κατά τήν ιδέα μου, ά- 
φήνει τδ ζήτημα τής γλώσσας κάπως σκοτεινό. Δυ
στυχώς μέ τήν παντιέρα, πού σήκωσε κάθε δημοτι
κιστής, τά θαλασσώσαμε κάμποσο καί γεννιέται ή 
έρώτηση, πώς τήν έννοεΐ τήν κοινή όμιλονμένη δ 
“Ομιλος.

Γιά νά γράψη κανείς άλφαβητάριο, πρέπει νά- 
χη γιά βάση του μιά γραμματική μέ τδ φτογγολο- 
γικδ καί τυπικό της, άν θέλη νά μή πελαγώση κι 
άν θέλη νά γράψη άλφαβητάριο γερέ κι δχι σακά
τικο. ΈμεΙς γιά τήν ώρα γραμματική έχουμε μιά, 
τού Φιλήντα. Πάνω σ’ αύτήν νά στηριχτή κανείς, 
ή νά κάνη κάποιες υποχώρησες έδώ κ' έκε! άνάλο· 
γα μέ τδ γούστο του καί τήν παντιέρα του ; Αύτδ 
δέν τδ λέει ή προκήρυξη κι αύτοΰ μού φαίνεται πώς
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είναι δ κόμπος. Ύστερα, θαρρώ, πώς κι δ ίδιος δ 
'Όμιλος έχει δική του παντιέρα. Μά, θά μου πήτε, 
πώς δ 'Όμιλος άφήνει τον καθένα έλεύτερο νά δου- 
λέψη δπως θέλει* καλδ αυτό, μά κι δ καθένας δέν 
είναι γλωσσολόγος, κι άν φωνάζει δ ένας κι δ άλλος 
γιά τδ καί τό, νά είμαστε βέβαιοι πώς γιά έπιχεί- 
ρημα τδ γούστο τους προβάλλουνε κι δχι γλωσσο- 
λογική μόρφωση, που δέν είναι δά καί τόσο εύκο
λη. Γιά τούτο θάθελα τδ πέμτο άρθρο τής προκή
ρυξης νάταν πιδ μεγάλο καί φωτιστικδ δσο πάει.Έ- 
τσι δλοι, που θά λάβουν μέρος στδν διαγωνισμό, δέ 
θά μεταχειριστούν π. χ. τά αυ, ευ, κυ, παρά, αφ, 
εφ, ηφ, ή άνάποδά κ’ έτσι υπάρχει καί κάποιο κέρ
δος άρκετά σοβαρδ γιά τήν έπιτυχία τοΟ διαγωνι
σμού κι αύτδ είναι, που δ συγραφέας, λευτερωμένος 
άπδ τή σκουτούρα του φτογγολογικοΰ καί τυπικού, 
θάδινε δλη του τήν προσοχή στή μεθοδικότητα.

Δέν ξέρω άν Ιχω δίκαιο σ' αυτά, που έγραψα, 
μά θαρρώ, πώς δέν έχω καί άδικο πέρα πέρα. Γιά 
νά έπιβάλουμε τήν ιδέα μας μιά μέρα, πρέπει να
χού με έτοιμασμένη δουλειά καλή, πάνω σ’ ώρισμέ- 
νους πιά κανόνες, μακρυά άπδ τά άτομικά γοΟστα, 
άν θέλουμε νά νικήσουμε μιάν ώραν άρχήτερα. Για
τί βσα είπα παραπάνω γιά όσους θά καταπιαστούν 
άλφαβητάριο γιά τδ διαγωνισμό, τά ίδια μπορώ νά 
πώ καί γιά τήν έπιτροπή, πού θά κρίνη. Τρία, τέσ-, 
σερα, πέντε πρόσωπα άν θά δριστοΰνε, τρεις, τέσ- 
σερες, πέντε γνώμες θάχουν νά παλέψουν άνάμεσό 
τους γιά τδ ένα καί τδ άλλο κ’ έτσι φοβούμαι μή 
καί κείνο πού θά βραβεφτή είναι άλφαβητάριο καλδ 
γιά τον "Ομιλο, μά δχι καί γιά τήν Τδέα μας.

Νά γιατί τδ πέμτο άρθρο τής προκήρυξης^ΙοΟ 
διαγωνισμού δέ μου φάνηκε γεμάτο, κι άν ρωτ^ε- 
τε τήν ιδέα μου, θά σάς πώ, πώς, πριν άπδ τδ άλ
φαβητάριο γιά τά παιδιά, μάς χρειάζεται μιά γραμ- 
ματικούλα γιά τούς μεγάλους, σύντομη σύντομη,πού 
νά μοιραστή μονάχα στούς δημοτικιστές, κι αύτή νά 
μάθη σέ πολλούς άπ’ αύτούς πολλά πράματα, πού 
δέν ξέρουνε, μά πού είναι άνάγκη νά ξέρουν, κ9 έ- 
χτδς άπ’ αύτό, νά τδ πάρη δ καθένας μας άπόφα- 
ση ν9 άφίσουμε τίς άτομικές μικροφιλοτιμίες καί τά 
γουστάκια μας καί ν9 άκολουθήσουμε δλοι, μά δλοι 
πιά, ένα σύστημα μονάχο. Αύτή τή δουλειά έπρεπε 
νά τήν έχη κάνει ή γραμματική τού Φιλήντα, μά 
δέ τήν έκανε γιά δυδ λόγους- πρώτος, πού είναι με
γάλη, άκριβή κ’ έπιστημονική καί δτύτερος, άγκα- 
λά κ’ είναι βραβεμένη άπδ τδν Ψυχάρη, πού είναι 
σέ πολλά, πρδ πάντων στούς.δρους, έτσι ριζοσπα
στική, πού καταντάει πολλές φορές στδ γελοίο, καί 
ρίχνει μέλια καί μίλια πίσω τδ ζήτημά μας. Κι αδ- 
τά τά λέγω, δχι γιατί δέν έχτιμώ κ9 έκεΐνον ποδ

τήν έγραψε κ’ έκείνον πού τή'βράβεψε. Ό Φιλήν- 
τας μέ τιμάει μέ τή φιλία του καί τδν Ψυχάρη τδν 
άναγνωρίζω Διδάσκαλό μου καί άρχηγδ στδ ζήτη
μα. "Ισια ίσια γιατί τούς άγαπώ καί τούς δυδ τά λέω 
αδτά καί γιατί άγαπώ πιότερο τήν Ιδέα μας, πού 
δ μονάκριβός μου πόθος είναι νά νικήση μιάν ώρα 
άρχήτερα;

Samsoum ΑΡΓΥΡΗΣ Ν. ΚΟΡΑΚΑΣ

Τλ6 τήν νψ . προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ Ι  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Πλατεία Κάνιγγος)

ί Ι Κ Ρ ϊ Ι Α  ÏÏA H P Û TÎ A N Û T EP A I Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η ! Ε Κ Π Α ΙΑ Ε ΪΙΕ ίϊϊ)

Α νώτερα ’Εμπορική Σχολή :
(Σκοπεί τον επιστημονικόν καταρτισμόν * Εμπόρων, Λογιστών, 

τραπεζ. υπαλλήλων κλπ.).
Χημική-Βιομηχανική Σχολή :
(Σκοπεί τον καταρτισμόν Χημικών και Χημικών βιομηχάνων).
Γεωργική Σχολή :
(Σκοπεί τον καταρτισμόν επιστημόνων Γεωπόνων).
Μηχανουργική Σχολή :
(Σκοπεί τον καταρτισμόν επιστημόνων Μηχανουργίαν δια το 

πολεμικόν και τό εμπορικόν ναυτικόν, δια τους σιδηροδρόμους 
διά τα μηχανουργεία κα ί βιομηχανικά εργοστάσια).

’Αρχιτεκτονική Σχολή :

(Σκοπεί τον επιστημονικόν καταρτισμόν Αρχιτεκτόνων).
Μεταλλευτική κα ι Μεταλλουργική Σχολή :
(Σκοπεί τόν καταρτισμόν επιστημόνων Μ εταλλεντών καί Με

ταλλουργών).

Προπαιδευτικόν σχολεΐον (πρακτικόν γυμνάσιον : )

(Τοντο επεχον Οέσιν πρακτικόν γυμνασίου άποτελεΐίαι εκ δύο 

τάξεων και εϊνε προπαρασκευαστική σχολή (école préparatoire) 

σκοπούσα τήν κατάρτισιν τών μελλόντων να εγγραφώσιν εις τάς 
ειδικός σχολάς κα ι μή εχόντων rà πρός τούτο προσόντα).

Δελτίον Μηνιαΐον τών προόδων τών επιστημών καί τεχνών 
εις 12500 αντίτυπα Συνδρομή ετήσια δρ. 3.

Χημεΐον επιστημονικόν

και *Εργαστήρια πρακτικώ ν εφαρμογών

‘Εγγραφοί από τής 20 Αύγουστου κα ί εξής.

'Έναρξις μαδημάτων τήν 15 Σεπτεμβρίου.

ΑΚΑΑΗΙΑ ΓΚΟΝ Ε ΪΟ Ι 1912-1913
-.V

παρίχρται δωρεάν.


