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ΔΗΛΩΣΗ

Δυο Σάβατα τώρα δέ βγήκε δ «Νουμάς» γιά 
ϋήν ακόλουθη αφορμή. Ό  εκδότης του πήγε στή 
Θεσσαλία γιά δουλιά του καί κεΐ αποκλείστηκε δέ
κα μέρες ένεκα που κι ό Λαρισσαΐκός σιδερόδρομος 
καί τά βαπόρια τής γραμμής Βόλου—Πειραιά δέ 
δεχόντουσαν επιβάτες. Φεύγοντας είχε παρακαλέσει 
τό Ρήγα Γκόλφη νά βγάλει το φύλλο, μά κηρύχτη
κε ή έπιστράτεψη κι δ συνεργάτης μας από τούς πρώ
τους πρώτους ντύθηκε τό χακί. Τό ίδιο κι δ 
Τάκης Οίκόνομάκης πού θά μπορούσε νά τόν αντι
καταστήσει. Έτσι, ανώτερη βία, νά ποΰμε, μάς ά- 
νάγκασε, ΰστερ* από δέκα χρόνια ταχτική έκδοση, 
νά καθυστερήσουμε δυο βδομάδες.

Μά καί τώρα, δσο ξακολουθεΐ ή έπιστράτεψη, 
κι δσο τά πράματα βρίσκουνται μπερδεμένα, δέ θάν 
τά καταφέρουμε νά βγάζουμε ταχτικά τό φύλλο. *0 

«Καλλιτέχνης» σταμάτησε, γιά τήν ώρα, δλωςδιόλου. 
Τά «Παναθήναια» θά βγαίνουνε μιά φορά τό μή
να, δχι σέ διπλά, μά σέ μονά, ταχτικά φυλλάδια. Κι

δ «Νουμάς», γιάνά κρατήσει τή σειρά, θά βγαίνει 
κάθε Σάβατο μά μέ οχτώ σελίδες. Στούς συντρομη- 
τάδες τοΰ Εξωτερικού θά στέλνουμε τό φύλλο κάθε. 
δεκαπέντε μέρες, τά δυο υχτωσέλιδα φυλλάδια μαζί, 
καί στούς συντρομητάδες τής Τουρκιάς δέ θά στέλ
νουμε καθόλου φύλλο, αφού κι α στέλνουμε θά πη
γαίνει χαμένο, μά θά κρατούμε τά φυλλάδια στο 
γραφείο καί θάν τούς τά στείλουμε όλα μαζί, άμα 
μέ τό καλό γαληνέψουν τά πράματα.

Ο ΝΟΓΜΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Όλα στή θέση τους, δλα μελετημένα άπό 
πρίν, δλα άπό πρίν κουρντισμένα. Κι δ Βενιζέ
λος δημοσιεύοντας τό Διάταγμα τής Έπιστρά- 
τεψης, λές καί πάτησε τό ήλεχτρικό κουμπί 
κι δλα μονοστιγμίς άρχινήσανε νά κουνιούνται 
κανονικά, ρυθμικά, σοβαρά.

Άπό τά 78 ίσαμε σήμερα, τετάρτη έπι
στράτεψη αυτή. Κι δμως ή π ρ ώ τη . Γιατί 
πρώτη φορά ή Ελλάδα έπιστρατεύεται σοβαρά. 
Καί πόλεμος νά μή γινότανε, καί ή έπιστράτε
ψη νά διαλυότανε ήσυχα ήσυχα ΰστερ’ άπό ένα 
δυό μήνες, πάλι πόλεμο κάναμε έμείς καί πάλι 
νικήσαμε. Πόλεμο κατά τής περασμένης Ελ
λάδας καί νίκη κατά τού περασμένου έαυτοΰ μας.

Αλλάξαμε, ξαναγεννηθήκαμε. ΙΙάει πιά. 
Ό,τι λαχταρούσαμε, δ,τι δνειρευόμαστε, σαρκώ
θηκε σέ πραγματικότητα. Ό  χτεσινός ρωμιός 
πέρασε στήν ιστορία. Καί ζεϊ σήμερα ένας άλ
λος ρωμιός στοχαστικός, ψυχροαίματος, ισορρο
πημένος. Κοίταξα τό ρωμιό, είπε κάπιος, ρω
μιός κι αύτός, καί δέν τονέ γνώρισα. Κοίτα
ξα τόν έαυτό μου καί τοδβγαλα μέ σέβας τό 
καπέλλο.

' Άλλοτε καί τώρα. Άλλοτε διαδήλωσες καί 
ζήτωπόλεμοι καί σκέδια πολεμικά πάνου στά 
τραπέζια τού Ζαχαράτου καί σταυραετοί. λι· 
γδιάρηδες καί «πρά, πρά, δρέ καί πούναι τό
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ΤοΟρκο!» καί «θ α  πολεμήσουμε μέ δ,τι έχου
με καί δεν έχουμε» καί «θά φάμε άρτον ξηρδν 
καί λάχανα» καί άπαλλαγέντες καί τόσ’ άλλα | 
μαραφέτια πού είχανε καταντήσει άπαραίτητα 
κι άναπδσπαστα άπδ κάθε Ρωμαίϊκη έπιστρά- ΐ 
τεψη. Καί στο τέλος άσκέρια άσόνταχτα κι ά- 
γύμναστα πάνου στα Σύνορα, δίχως πολεμοφό
δια, δίχως έπιμελητεία, δίχως υγιειονομική ύ- 
περεσία, μέ άξιωματικούς παρμένους μές άπδ 
τα γραφεία καί τούς καφενέδες, μέ λεπτομερή 
άναγραφή στις έφημερίδες τής κάθε, καί τής πιδ 
παραμικρής, στρατιωτικής κίνησης καί μέ τόσα 
καί τόσα άλλα, πού δέν τά θυμάται κανείς, καί 
πού κι άν τά θυμάται ντρέπεται, διάολε, νάν τά 
καταστρώσει μέ τδ νϊ καί μέ τδ σίγμα στδ χαρ
τί. Καί τδ συμπέρασμα : Μάς πρόδωσε ή Ευ
ρώπη, μάς πρόδωσε ή Αύλή, μάς προδώσανε οί 
στρατηγοί, μάς πολεμήσανε θεοί καί δαίμονες. 
Καί νικηθήκαμε.

Καί τώρα τίποτ’ απ’ δλα αυτά. Ούτε δια
δήλωσες, ούτε αντάρτες, ούτε άπαλλαγέντες, 
ούτε ρητορείες, ούτε φαμφαρονισμοί. Σοβαρά, 
μελετημένα, ισορροπημένα δλα. θ ά  πολεμήσου
με μέ δ,τι έχουμε. Καί δ,τι έχουμε φαίνεται 
νάξίζει κάτι, άφού μάς τδ λογαριάζουν καί οί 
άλλοι, άφοΰ τδ λογαριάζουμε άκόμα καί μεΐς. 
Καί μέ τδ νάν τδ λογαριάζουμε καί μεΐς έγινε 
τδ θάμα καί κατορθώθηκε ή άλλαγή.

Κι δλ αυτά γιατί πιστέψαμε στδν εαυτό μας} 
γιατί ριζώθηκε μέσα μας ή πεποίθηση πώς κά
τι είμαστε καί μεΐς, κάτι άξίζουμε, κάτι μπο
ρούμε νά καταφέρουμε.

Καί νά, τδ μέγα έργο τού Βενιζέλου, τδ δη
μιουργικό. Μάς δημιούργησε την ΠΕΠΟΙΘΗ- 
ΣΗ καί μάς την έδωσε άχώριστο συντρόφι μας 
πιά.

Ό άγώνας έ δεκάχρονος του «Νουμά* αΰ- 
του πάντα γύριζε. ΙΙώς έχει σπέρματα ζωής μέ- | 
σα της ή Φυλή καί πώς χρειάζεται ό "Ενας πού 
θάν τά συγκεντρώσει αύτά τά σπέρματα, καί 
θάν τά μεταμορφώσει σέ Δύναμη.

Ό  "Ενας αυτός, φαίνεται, βρέθηκε καί δ Έ 
νας αύτδς μάς ξαναγέννησε σήμερα καί μάς ό- 
δηγάει στδ Ξαναζωντάνεμα τής Φυλής.

Α. II. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ "
Ένα δυνατό φύσημα κ’ ένα μεγάλο κύμα έκα

μαν νά τρίξει φοβερά τδ καΐκι. Ό αγέρας έκανε 
νά βράζει δλη ή θάλασσα· τάστέρια στδν ούρανδ 
είχαν σβύσει· άπδ μακρυά βροντές έμούγγριζαν, καί 
χοντρές σταξιές βροχής έπέφταν άπδ τά σύγνεφα : 
Τδ καΐκι έκαλαντάριζε, ανέβαινε έκατέβαινε μεγάλα 
βουνά, ταξειδεύοντας μέ γλιγωράδα.

«Χρειάζονται μωρέ τά βλοημένα», τού άποκρί- 
θηκε δ μπάρμπας άπδ τήν πλώρη «καί ή θυγατέρα 
τής Σάββαινας τάχει. ΊΙ αγάπη μοναχά δέ χορ
ταίνει, εΐξερέ το!»

Τδξερε· κα γιά τούτο είχε ξεφύγει ως τώρα τή 
Ρήνη, κ’ είχε πασκίσει νά πνίξει καί νά νικήσει 
τήν άγάπη στήν καρδιά του. Καί νά πού τώρα ή 
ζήλια τήν έκανε νά προβάλει μέ πλιδ. μεγάλη δύνα
μη, άψιά, φλογερή, χαλάστρα σάν τδ πέλαγο τδ τα
ραγμένο, σαλεύοντάς του τδ λογικί σπρώχνοντάς 
τον άβάσταχτα ώς καί στή φτώχεια.

*()χι·ένας άλλος δέ θά τού τήν έπαιρνε! ΤΑ κυ- 
ρά Επιστήμη, κυρά Επιστήμη.

Τδ πλοίο αρμένιζε πάντα στήν τρικυμία, καί οί 
δύο ναύτες στήν πλώρη ¿τραγουδούσαν άδιάφορα 
θαλασσινά τραγούδια κοιτάζοντας τή μελανή τή θά
λασσα.

Μά τώρα είχαν φανεί τής Στεριάς τά φανάρια.
«θά σοΰ τήν πάρω», είπε πάλι δ Άντρέας ά- 

ποφαστικά μέ το νοΰ του.
«Έγώ θά τήν πάρω κι δχι δ άλλος. Καί πρέ

πει νά μού δώκεις δσα σού ζήτησα: τά εξακόσια. 
Τί τά χρειάζομαι καί χωρίς αύτά πνίγομαι κ’ εί
μαι χαμένος άθρωπος. ΙΙρέπει νά μου τά δώκεις. Κι 
άπδ τήν έκκλησιά θά τήν έπαιρνα άπδ τά ίδια τά 
χέρια τού γαμπρού, δχι νά γένει γυναίκα του».

Τώρα πού ή γής ε'ϊταν σιμά ή θάλασσα κι ό 
άγέρας έπράαιναν, καί τδ πλοίο ήσυχώτερα έσκιζε 
τά κύματα πού έγενόνταν μικρότερα. «Τόσον καιρό 
γιατί δέν τδκανα ;» ξακολούθησε δ Άντρέας μέ τ ί 
νου του, «γιατί δέν ήθελα νά σέ βιάσω νά μού τά 
δώ/εις. Μά τώρα ήρθε ¿κόμπος στδχτέ ι. Τήν πάν
τρεψες άλλου καί μ’ αύτό μού χαλάς τή ζωή μου. 
Ά  κυρά Επιστήμη,δέν τήν άξιζα μία μικρή θυσία;»

Ό άνεμος είχε πέσει τώρα καί ή θάλασσα εί- 
ταν ήσυχη. Οί δύο ναύτες στήν πλώρη ¿τραγουδού
σαν θαλασσινά τραγούδια, καί ήσυχα τδ καράβι άρ- 
μένιζε. Καί ή καρδιά τού Άντρέα παρόμοια είχε ή- 
συχάσει μέσα στά στήθη του, γιατί τώρα είχε πά
ρει τήν άπόφαση.

«Ρίξε άνκορα», έπρόσταξς. Κ’ είπε μέ τδ νού 
του. «Είναι δική μου κι ας πέσει ό κόσμος!»

β

Σάν κάθε βράδι ή Ρήνη είχε άνάψει τή λάμ
πα στή μικρή κάμαρα τού σπιτιού της, πού έχρη-

(*) Κοίταξβ άριθ. 487,488, 489 καί 490.
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σίμευε γιά τραπεζαρία καί γιά σαλόνι, κ' ειταν,τώ
ρα στδ μαγειριό, κ’ ¿φυσούσε τ’ άθράκια γιά νά έ 
τοιμάσει τδ δείπνο. Ή μάννα τη; δεν είχε ακόμα 
γυρίσει άπδ τδ εργοστάσιο. Τώρα πού οί μέρες εί
χαν μικρύνει έργαζότουν στις σφυρίδες ώς καί το 
βράδι. Τάδέρφια της δέν είταν σπίτι. Κ’ εΐταν τώρα 
ταραγμένη ή νέα, κ’ είταν ωχρή, κ1 έκρατοΰσε τδ 
βλέφαρό της κατεβασμένο· τά ξανθά της μαλλιά 
πλεγμένα σέ δύο χοντρές πλεξίδες τής έκρεμόνταν 
πισώπλατα· κάπου κάπου αναστέναζε.

Κ’ έσυλλογιζότουν μοναχή της : «Τί νά κάμω; 
Όλοι οί άντρες είναι δμοιοι· καί μέ τδ λένε δλοι : 
δ Άντρέας βέβαια θά μ* αλησμόνησε. Άπδ κείνο τδ 
βράδι ούτε τδν είδα πιά, ούτε τδν ακόυσα. "Ηθελε 
κι αύτδς προικιά, κι άφοΰ δέν τάχα μ’ άπαράτησε. 
Αυτά ¿προτιμούσε κι δχι ¿μένα». Κ’ έκούνησε πι
κρά τδ κεφάλι καί θλιβερά ¿χαμογέλασε. «Νά1 δώ
σω τώρα» ξακολούθησε «τδ λόγο μου ; Νάπ-.οσμεί- 
νω άκόμα ; Μά τί νά προσμείνω ; Τδ φτωχόπαιδο 
τδ καϋμένο πού μ5 ¿ζήτησε δέν ¿ρώτησε γιά προι
κιά : Μέ παίρνει δπως είμαι. Λουλεύτρα είμαι, μα
θημένη στήν έργασία, δπου κι αν πάο) ζώ μέ τδν 
κόπο μου, ποιόνε θάχουμε ανάγκη. Ά χ , δ Άντρέας 
έσκιαζότουν μήν ξεπέσει ! Ιναί μή δέν τδ σήκωσε ή 
μάννα μου, ένα φτωχογύναικο τδ σπίτι μου, μ’ δλο 
πού δ πατέρα; είναι σπατάλης ; Καί δέν είμουνα 
κ’ έγώ καλή νά κάμο) τδ ίδιο ; Ή, άς μ’ είχε πά
ρει, καί θά τδβλεπε. Δέ θά μετάνοιωνε. Μά έσκια- 
ζότουν. Ήθελε νά μ' έχει καθισμένην στήν καρέ
κλα, γιά νά κάνω τήν κυρά, μήπως κ’ έξευτελιζό- 
τουν τδνομά του, γιατί οί γυναίκες τού σπιτιού του 
είταν μαθημένες νά μή δουλεύουν. Τί σάπιες, τί 
σκουριασμένες ιδέες ! Γι’ αύτδ καί ή φτώχεια τδν 
¿κατάβαλε. "Ω τδ φτωχόπαιδο αυτά δέν τά γνοιάζε
ται. Τί νά κάμω; Τί νά κάμω ;.... Νά μείνω πάλε 
άνύπαντρη δλη μου τή ζωή; Μά δέν είμαι κ’ έγώ 
άξια "νάχω τδ σπίτι μου, τδ νοικοκυριό μου, τδν άν
τρα μου.... νά κουναρήσω παιδιά δικά μου, παλλη- 
καράκια πού ν’ άςαίνουν τριγύρω μου σάν τά γα
ρούφαλλα ;» Καί άπδ μέσα άπδ τήν καρδιά της μία ί 
φωνή τήν ¿παρακινούσε τώρα νά πάρει τδ φτωχδ 
παιδί πού τήν ¿ζητούσε, καί νά μή ζηλεύει πλιά 
τήν άγάπη τού άλλου, καί νά μήν έπιθυμήσει νά 
σηκωθεί ψηλότερα άπ’ δ,τι τής έπρεπε. «Ψηλότερα, 
ψηλότερα», ¿συλλογίστηκε πάλι μ’ ένα περγελα- 
στικδ χαμόγελο* «χαντακωμένοι στά χρέγια είναι 
οί Ψήδες, κι άκόμα δέν τή βάνουν κάτου. Πιάνον
ται άπδ καθρέφτες γιά νά μήν ξεπέσουν . περσότε- 
ρο· κ’ είναι πδχουν τήν κυβέρνηση κοντά τους, άλ- 
λοιώς θάτανε σήμερα βυθισμένοι. Νά μήν ξεπέσουν, 
νά μή δουλέψουν, δπως δ άλλος κόσμος : αύτδς εί
ναι δ φόβος τους. Ντρέπονται κάθε δουλειά, καί θυ
σιάζονται οί ίδιοι. Κ’ έτσι μέ πήρε καί μέ στδ λαι
μό του. — *Ω τδ φτωχόπαιδο τδ καϋμένο.... θά τδ 
πάρω».

Είχε πάρει τήν άπόφαση. Μά ¿κείνην τή στιγ
μή άκουσε νά χτυπούν στήν πόρτα, κι δταν τήν ά
νοιξε ευρέθηκε μπροστά της δ Άντρέας. Έκοκκίνη- 
σε, ή καρδιά της έβάλθηκε δυνατά νά χτυπάει, κι 
άπδ τήν ταραχή δέν είμπόρειε νά πάει ούτε μπρδς

ούτε πίσω, ουδέ νά μιλήσει, ουδέ νά κάμει άλλο τί
ποτα. Καί κείνος ώς τόσο τήν ¿κοίταζε μέ πόθο νά 
ρουφήσει μέ το βλέμμα του δλην τήν,πανώρηα της 
τή ηειότη, καί νά χορτάσει άγάπη, καί τδ πλατύ 
του στήθι άνεβοκατέβαινε γοργά κι άνοιγοκλειούσαν 
τ’ άρθούνια του καί ¿φούσκωναν οί φλέβες στδ λαι
μό του καί στδ πρόσωπό του πού τώρα είταν άκόμα 
πλιδ κόκκινο, κι δμως έτρεμε σύγκορμος.

Έκοιταχτήκαν καί τδ βλέμμα τους έπρόοωσε 
τήν άγάπη. Καί τώρα δλο·. οί λογαριασμοί τής κο
ρασίδας, δλοι της οί φρόνιμοι στοχασμοί μοναμιάς 
έρειπιζόνταν μπροστά στδν άντρα πού τήν είχε κά
μει νά .υποφέρει, καί γροικούσε πώς ή θέλησή της 
έγενόταν ένα τίποτα μπροστά σ’ ¿κείνον πού ή καρ
διά της άληθινά καί πρώτον τδν είχε αγαπήσει. Γιά 
νά τδν εύχαριστήσει θάκανε τά πάντα. Όλο της τδ 
είναι θάθελε νά τδ θυσιάσει στήν εύτυχία του. Κι 
ώς τόσο μέ φωνή σιγαλή, φοβισμένη μήν τής έχα* 
νότουν άγύριστα τής στιγμής ¿κείνης ή άπέραντη 
γλυκάδα τοδπε :

«Ή, ά δέν έρχότουν τδ νερδ ώ; στά χείλη δέν 
άναφαινόσουν».

«Τόνε παίρνεις», τήν ¿ρώτησε άχ/ζοντας.
«Τί νά κάμω ; Άφοΰ τόσον καιρδ μ’ άπαράτη- 

σες ;» Καί μέ τδ μαντήλι ¿σφούγγισε ένα δάκρυ 
χοντρδ πού μέ πόνο τής έβγαινε άπδ τδ μάτι. Καί 
σέ μία στιγμή τού ξανάπε μέ χαρά καί μέ λύπη : 
«Μά ποιός ξέρει, αν κι αύτδ τδ φτωχόπαιδο θά μέ 
θέλει άκόμα* Ή Άντρέα, θά σ’ είδαν πού ήρθες !»

Καί τώρα όλομεμιάς τής έρχονταν πάλι ό νούς 
της καί ξάστερα άναμετροϋσε τ’ άποτελέσματα. Μέ 
τή γλιγωράδα τής άστραπής πλήθος ιδέες ¿πέρα
σαν άπδ τήν καρδιά της : οί γειτόνοι, ή μάννα, ό 
γαμπρός, ή τιμή της· ή άδυναμία τού Άντρέα νά 
πάρει γυναίκα φτώχιά, τδ πείσμα τής μάννας νά μή 
δώσει τά χρήματα, ή τελειωτική καταστροφή της. 
Κ’ ένώ 6 Άντρέας τήν' ¿κοίταζε άκόμη, μήν ξέρον
τας πώς νά τής φανερώσει τέλος τδ σκοπό του, τού 
ξαναπε :

«Θά σ’ είδαν, θάρθει ή μάννα, τί μούκαμες!»
’Εκείνος ¿κίνησε τδ κεφάλι· «Μ’ είδαν» τή; είπε 

χαμηλόφωνα μέ σοβαρδ ύφος* «οπου κι αν είναι, ή 
μάννα σου έφτασε».

«Ώ μ’ έχασες», τού άπολογήθηκεή Ρήνη σταυ- 
ρόνοντας άπελπισμένα τά χέρια της «τώρα θά μ’ά- 
παρατήσει κ’ ¿κείνος. Μά δέ σού το γράφω σέ κα 
κό : θά σ’ έσπρωξε ή άγάπη !» Καί μέσα στά δά
κρυα της ¿χαμογέλασε.

«ΤΙ άγάπη καί ή ζήλεια» τής άποκρίθηκε.
Κι αυτήν τή στιγμή τδ βλέμμα της έπεσε στήν 

πόρτα, πούχε μείνει άνοιχτή, ν' είδε πώς άπδ τδ 
δρόμο, ή Κωσταντίνα ή γειτόνισσα τούς ¿παραμό
νευε. Άχνισε σάν τδ παννί ντροπιασμένη, κι άμέ- 
σως τής ήρθε ή ίδέα νά κλείσει, μά ¿φοβήθηκε.

«Μάς βλέπουν», τούπε περίτρομη.
«Πάμε», τής είπε μέ άπόφαση.
Αναταράχτηκε. ’Εκείνη τή στιγμή έπρεπε νά 

πάρει άπόφαση, μία τρανή καί μεγάλη άπόφαση, 
πού θάζιαζε βαρειά γιά δλο τδ ' μάκρος τής ζωής 
της. Κ’ ένώ σά νά μήν τδν είχε καταλάβει τδν ¿ρω
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τούσε: «Που νά πάμε ;» Καί κείνο; τ^ς άποκρινό- 
νότουν ήσυχα: «2 πίτι μου- νά σέ κάμω γυναίκα 
μου1 οέ μέ θέλει;;» έσυλλογιζότουν :—«Τώρα τού; 
είχαν ίδεΐ· αύτδ είταν βέβαιο. Και ή μάννα σέ λίγε; 
στιγμές θάταν έδώ και θά άγρίευε καί θά χαλούσε 
τδν κόσμο. Κι δ γαμπρός ; Ίί2 δ γαμπρός, δέν τήν 
¿πείραζε ! Τδ τίμιο φτωχόπαιδο που τήν είχε ζη
τήσει δέν τάγαποΰσε. θά τοπαιρνε, ναί, γιά νά άκ- 
κουμπιστεϊ, μά δ διαλεχτός τη; είταν τώρα μπρο
στά τη; ! Άλλά ή ντροπή πού τήν πρόσμενε ; Για
τί νά δεχτεί τδν Άντρέα, γιατί δταν ήρθε νά μήν 
τρέξει στο δρόμο, νά μή φωνάξει, δπω; είναι τδ χρίος 
κάθε τίμιας κοπέλλας, δπω; τής τόχε διδάξει ή μάννα 
τη;, λέγοντας πώς έτσι μόνο θ’ άποχτοΰσε άκουσμα 
καλό καί δόξα ;»

«Πάμε, γιατί άργοΰμε», τής ξανάπε. «θάχου- 
με λόγια, φωνές καί βάσανα, αν πρέπει νά σέ πάρω 
άπδ μπροστά της».

Ή Ρήνη έκλεισε τά μάτια. Καί τότες σά σέ δ- 
νειρο έφαντάστηκε πώς ή μάννα της έρχότουν, ψη
λή, λιγνή, ζαρωμένη μέ σπίθες στά μάτια πού εΐ- 
ταν ακόμα νέα, καί πώς άγρίευε καί πω; τού; άπη- 
χοΰσε καί τού; δυο μέ τούς γρόθους, φωνάζοντας, 
Ινώ δξω άπδ τδ σπίτι έσυναζότουν κόσμο;, καί πώ; 
έτσι έγινόνταν βουρδούλιο καί θέατρο. Καί πάλι δ 
στοχασμό; τη; τήν ήσύχασε: — Κι αν έρχότουν ή 
μάννα, κι άν έφώναζε, κι αν έδερνε δέ θά έπράαι- 
νε άμέσιος, άμα δ Άντρέα; άνοιγε τδ χείλι ;

«θάρθεις ;» τής ξανάπε πιάνοντάς της τδ χέρι 
καί σέρνοντάς την λίγο πρδς τήν πόρτα.

«Άφισέ μου», τού άποκρίθηκε* «άς τήν προ- 
σμείνουμε* άς'ποΟμε τής γειτόνισσας πού μάς βλέ
πει γιατί ήρθες, θά μά; βοηθήσει κ9 έκείνη».

Μά δ Άντρέας άνυπομόνησε τώρα : — «Πάει 
καλά», τής είπε* «κάθισε βράσε σπίτι σου καί υπό- 
φερε. Ή  δπω; λέω, ή τίποτα. Φεύγω».

«Ώ  δυστυχία μου !» άπολογήθηκε κλαίοντας.
«Μάσε τά ρούχα σου».
«θά γυρέψεις περσότερα1 γι’ αύτδ θέλει; νά 

φύγω. Τί νά κάμω, θέ μου !»
«Πάμε !»
’Εμεινε μία στιγμή σκεφτική, ένώ άπδ τά μά

τια της έτρέχαν ποτάμι τά δάκρυα, κ’ έπειτα ¿κα
τέβασε τδ κεφάλι σά νάδειχνε πώ; υποταζότουν σέ 
μία δύναμη άνώτερη· αν έλεγε τδ δχι, ή υπόληψή 
της είταν γιά πάντα χαμένη καί ή ζωή της άδιάκο- 
πο μαρτύριο. Βιαστικά έβάλθηκε νά συνάζει τά ρού
χα της. Κι δ Άντρέα; έβγήκε μία στιγμή γιά νά 
κράξει τού; συντρόφους του νά τά πάρουν, καί κα
θώς ¿διάβαινε άπδ τδ καντούνι είπε τής γεινόνιασας 
πού κοροϊδέφτικα τδν ¿κοίταζε: «Απόψε τήνε 
παίρνω».

*

Καί δέν είχαν περάσει παρά λίγα λεφτά τής 
ώρας, άπ’ δταν οί δύο νέοι είχαν φύγει, πού ή σιό
ρα Επιστήμη ¿γύριζε σάν κάθε βράδυ βιαστική στδ 
σπίτι της. Μά άπόψε στή-ν άκρη τού καντουνιού,κά-

του άπδ ένα φανάρι ή γειτόνισσά της τήν ¿σταμά
τησε.

«Ερχόμουνα νά σ’ εύρω στδ έργοστάσιο», τής 
είπε ή Κωσταντίνα χωρίς νά καλησπερίσει· «σούτήν 
¿σήκωσε, τώρα, τώρα».

«Ποιάνε ; τ ί ;» ¿ρώτησε άχνίζοντα;.
«Τή Ρήνη σου,δ Άντρέας,καϋμένη Επιστήμη!»
Τδ μυαλό τη; ¿ταράχτηκε, άκουσε στ’ αύτιά 

της μία βουή σά νά έπετούσαν τριγύρου της χιλιά
δες μέλισσες, τά σπίτια,, δ δρόμος, τά άστέρια τής 
φανήκαν πώς γυρίζουν, θολούρα καί σκοτούρα έκυ- 
ρίεψε τδ λογικό τη;. "Έμεινε καμπόσες στιγμές σάν 
καρφωμένη στδν τόπο της, καί ή καρδιά της ώςτό- 
σο δυνατά ¿χτυπούσε καί τής ¿φάνηκε τέλος πώς 
δλα τά πάντα ¿βυθίζονταν κάτου άπδ τά πόδια τη; 
στδ χάος, καί πώς άμέσως τότες έπρεπε νάπεθάνει.

«Κουράγιο», τής είπε ή γειτόνισσά πονεμένη 
βλέποντας τήν ταραχή της.

«Τή Ρήνη μου ;» είπε μέ άδύνατη φωνή καί 
μέ άχνότατο χείλι.

«Ναί».
Τώρα ή κυρά Επιστήμη άξαφνα έρεθίστηκε:
«Πάλε» είπε, «αύτδ; δ μεθύστακα; τά φταίει ! 

Μ’ έτρωε τδ φείδι, καί τού τδπα νά προσέχει. Μά 
τού κάκου ! Τώρα τδ κακδ έγένηκε Γ» Καί μέ τρο
μάρα έπρόσθεσε : «*ίί θά μά; γδάρει!» Μά δλομε- 
μ.άς μία άχτίδα έλπίόα; έφεξε στδ μυαλό τη;:«Τώ
ρα, τώρα, είπε; ;» έρώτη·ε.

«Δέν είναι δύο λεφτά· άν ένα; τρέξει τού; βρί
σκει στδ δρόμο».

Άνάσανε βαθειά. "Ολο τδ είναι της τής έλεγε 
νά τρέξει, νά τούς προφτάσει, νά τήν πάρει δπίσω, 
πρίν τήν κάμει γυναίκα του, νά τού τήν άρπάξει, 
δχι γιά νά μήν τού τή δώσει πιά, μά γιά νά γλυ
τώσει τδ σπίτι της, τδ καϋμένο τδ χρήμα πού το- 
χε συνάξει φράγκο φράγκο, δεκάρα δεκάρα, δου
λεύοντας δλην τη; τή ζωή μέ τά τίμια της τά χέ
ρια, τδ καταλάβαινε τώρα, τά πάντα έκιντύνευαν, 
γιατί δ Άντρέας δέ θά στεφάνονε τή θυγατέρα τη;, 
ά δέν τούδινε πρώτα δσα τή; είχε ζητήσει, ή καί 
περσότερα άκόμα· γι’ αύτδ τής τήν είχε κλέψει.

Κι δλοι τούτοι οί στοχασμοί είχαν περάσει άπδ 
τδ μυαλό της, μέ τήν γλιγωράδα τή; άστραπής, ό
πως μάς έρχονται πάντα οί ιδέες, κατακλυσμός,στις 
μεγάλες στιγμές τή; ζωής μα;. Καί χωρίς νά συλ
λογιστεί άποφάσισε νά τρέξει.

Κ’ έτρεχε τώρα τδ μεγάλον τδ δρόμο τού προά- 
στειου, σπρώχνοντας τούς άθρώπους, ρίχνοντας τά 
παιδιά πού ¿βρίσκονταν μπροστά της, άδιάφορη πού 
τήν ¿κοίταζαν μέ περιέργεια άπδ τά μαγαζειά οί 
μαγαζάτορες κι δ κόσμο; στδ δρόμο. Νά προφτά- 
σει. Κ’ έτρεχε. Κι δσο οί στιγμές περνούσαν, περ- 
σότερο έβιαζότουν. Ώ  τώρα δ Άντρέας θά τήν ά- 
νέβαζε σπίτι του· δέ θά πρόφτανε. "Ιδρος κρύος τής 
έβρεχε τις παλάμες καί τδ μέτωπο* ή άναπνοή της 
είταν κοντή καί γλίγωρη- ή καρδιά της ¿πάσκιζε 
νά τής σπάσει τά στήθια. Κάθε .στιγμή άξιζε περ- 
σότερο άπδ ένα χρόνο. Ώ  δέ θά πρόφτανε. Κ’ έ
τρεχε. Δύο άμάξια πού άνταμωθήκαν τής έφραξαν 
μία στιγμή το διάβα, κ9 ¿χρειάστηκε νά προσμένει.
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Ή  στενοχώρια της έπέρσεψε, κ’ έπέρσεψε, κ’ έπέρ- 
σεψε. Κάτι της έσφιξε τήν καρδιά. «Μωρέ χάνεται 
άθρωπος» ' ¿φώναξε στους αμαξάδες που δεν τήν α
κόυσαν, και μή ξέροντας τί νά κάμει ¿κινούσε πάν
τα τα πόδια της, σά να μπορούσε νά προχωρέσει 
μέ..τον ψεύτικο βηματισμό! "Ω! έχάνονταν στιγ
μές ! Και το κορίτσι Ικιντύνευε. 'Ίσιος τώρα τοοαζε 
στδ κρεββάτι. ”Ω, ώ ! «Μωρέ τραβάτε, μωρέ!» ξα- 
ναφώναξε. Τώρα ό δρόμος είχε ¿λευτερωθεί καί 
γλίγωρα δσο έδυνότουν, σά για νά κερδίσει τό χα- 
μένον καιρό, έβάλθηκε πάλε νά τρέχει. Μά ή καρ
διά της απελπισμένα της έλεγε πώς δέ θά πρόφτα- 
νε. Γλίγωρα, γλίγωρα, έσυλλογιζότουν.

Τέλος έφτασε στδ σπίτι του Άντρέα. "Ενα μι- 
κρδ καλοσυγυρισμένο σπίτι μ’ ένα πάτωμα σ’ ένα 
στενό του προάστειου πρδς τή θάλασσα, Στο καν
τούνι καμμία ταραχή, καμμία άνησυχία, το σπίτι 
του Άντρέα κατάκλειστο. «"Ω δέ θάναι έοώ», είπε 
άγκουσεμένη, παρέτοιμη νά δειλιάσει καί σταματαί- 
νοντας χωρίς νά ξέρει τί νά κάμει. Έκοίταξε όλό- 
γυρά της. Στδ δίπλα τδ σπίτι είδε τδ μπάρμπα τού 
Άντρέα, πού έκαθότουν στο κατώφλι του κ’ ¿κά
πνιζε αδιάφορα, καί τού φώναξε: —

«Σπύρο, πού είναι 6 ανιψιός σου;»
Ή στενοχώρια της δέν είχε δρια· ¿χτύπησε τδ 

κεφάλι της μέ τούς γρόθους· «ΙΙοΰ είνα ι;» έξανχ- 
ρώτησε.

Ό άλλος χωρίς νά βιαστεί ήρθε σιμά της καί 
τήν ¿καλησπέρισε ήσυχα.

«"Ω πού είναι» τούπε άγρια. — « Τί έχεις σιόρα 
Επιστήμη», τής άποκρίθηκε μ’ ένα χαμόγελο-«θά- 
σαι άρρωστη άπόψε!»

«Πού είναι, λέγε γλίγωρα !»
«Νά σκεφτώ μία στιγμή.»
«Απάνθρωπε χάνεται άθρωπος!»
Ό άλλος έτριψε τά χέρια του. «θάναι» τής εί

πε αδιάφορος «στσή θειάς του, πέρα στσού Άλκά- 
δες. Μά κυρά Επιστήμη, γιά τδ καλδ πού σοϋ θέ
λω, άμε κάλλιο σπίτι σου». Καί πονηρά έκλεισε τδ 
ένα μάτι.

Ή γυναίκα ¿κατάλαβε πώς τήν ¿γελούσε- καί 
τήν έκυρίεψε ¿κείνην τή στιγμή ένας θυμδς αψύς. 
Τήν έπεργελούσε κι δλας ή άτιμη ή φάρα, κι ώς 
τόσο ή θυγατέρα της ή κακομοίρα ¿κιντύνευε, ή κι 
δλας, αχ! εϊταν χαντακωμένη! Έ  οργή τήν έσπρω
χνε νά χυμήσει άπάνου του, νά τού ξεσκίσει μέ τά 
γράτσουνα τδ πρόσωπο, νά τόνε δαγκάσει, νά τόνε 
πνίξει, σά μανιωμένη λιοντάρισσα δταν τής αρπά
ζουν τά παιδιά της. Μά θάχανε ώρα μέ τδν ψεύτη. 
Καί σά λάμψη τής άπέρασε άπδ τδ νού ή ιδέα πώς 
6 Άντρέας είχε φέρει έκεϊ, στδ σπίτι του τή θυγα
τέρα της, καί πώς δλα είταν έτοιμασμένα καί μελε
τημένα γιά νά τή γελάσουν. Κι δλη της ή μάνητα,
6 θυμός, ή ένέργεια ¿στράφηκαν τώρα στήν πόρτα. 
Έρρίχτηκε μ’ δλη τή δύναμή της γιά νά τή χαλά
σει, καίτή χτυπούσε μέ τά πόδια, μέ τά γόνατα, μέ 
τούς γρόθους. μέ τδ κεφάλι, δπως είμπόρειε. Κ’ έ- 
φώναζε μ* δλη της τή δύναμη: — «Άνοΐχτε ! εί- 
σαστε άπάνου, σκυλιά, τδ ξέρω!»

(’Ακολουθεί) Κ. ΘΕΟΊΌΚΗΣ

ΙΠΟΡΙΕί ΤΟΪ ΠΕΜΓΙΥ Μ Ι 1 ΙΚΡΙΠΙΜ
Ά γ α η ψ ϊ κύριε Ν. Σαντοριναΐε,

’Επί τέλους έρχομαι νά σάς ευχαριστήσω γιά τις 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥ ΚΑΙ ΊΊΙΣ ΑΚΡΟ
ΓΙΑΛΙΑΣ δπου τις διάβασα μέ δλως διόλου ιδιαί
τερη ευχαρίστηση.

Τό μικρό βιβλίο σας, μέ όλο πού είναι μέτριο 
στύ μέγεθος, δείχνει πώς έχετε πιά τά ουσιωδέστερα 
προτερήματα πού κάνουν έναν καλό διηγηματο- 
γράφο. 'Η ευτυχισμένη εύρεση των υποθέσεων, ί| 
ακριβής ψυχολογία των προσώπων, ή υποβλητική 
(suggetive) περιγραφή, ή ίκσνώτατη οδηγία τής 
αφήγησης καί ή απαραίτητη χάρη τού Λόγου (style) 
δλα τά στοιχεία αύτά συνδυάζουνται σέ διάφορες 
δόσεις μέσα στά οχτώ διηγήματα πού αποτελούν 
τή συλλογή σας. Πρέπει νά προστεθεί1 ακόμα καί ή 
δισλογική Τέχνη, πού δυναμώνει τή ζωηρότητα xui 
ό φυσικός τρόπος μέ τον όποιον εκθέτετε, δπου 
βοηθεΐ τόσο δυνατά τις ψυχολογικές άναπαράστα- 
σες των προσώπων κσνοντάς τας νά γίνονται καλύ
τερα γνωστά στον αναγνώστη από δσα λένε στούς 
διαλόγους, παρά από τις περιγραφικές ανάλυσες τού 
συγγραφέα. Αυτήν τή δυσκολότατη Τέχνη τήνε 
βρήκα σέ σπέρμα μέσα στις ΙΣΤΟΡΙΕΣ σας, αλλά 
μοΰ φαίνεται νά μήν τήνε καλλιεργήσατε τόσο δσο 
θά εΐτανε επιθυμητό, ούτε νά τής παραχωρήσατε τή 
θέση πού πρέπει νά κατέχει.

Δείτε τά θαυμάσια διηγήματα τού Δασκάλου Μ;υ- 
χάρη.

Σ’ αύτά πρέπει νά θαυμαστεί ή τέλεια τέχνη τού 
διάλογου δσον αφορά τις ερωταπόκρισες πού δρα- 
ματοποιούνε τήν αφήγηση διαπλάθοντας τούς χαρα- 
χτήρες καί παρουσιάζοντας γυμνή την ψυχή των 
προσώπων στούς σχηματισμούς της τούς πιο περιε
κτικούς.

Έχετε ένα χάρισμα πολύτιμο, τήν παθητική συ
γκίνηση, πότε απλή καί ευαίσθητη πότε πάλι γεμάτη 
καρδιοσωμό καί μέ άγωνία τραγική, καί αύτά τά 
δυο είδη τής συγκίνησης αποτελούν τό ενδιαφέρον 
των περισσοτέρων διηγημάτων σας. Στήν πρώτη 
κατηγορία βάζω τό ΒΟΥΤΟΣ, πού ξεχωρίζει σέ 
απλότητα αισθημάτων καί σέ γραμμές περιγραφικές 
καλοκαμωμένες, αλλά ή υπόθεση αυτή θά εΐτανε 
πιο δραματική άν ό σκληραγωγη μένος αρραβωνια
στικός χανόντανε στή θάλασσα. ΙΙροτιμώ σ’ αυτό 
τό είδος ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ, τον καλό, 
γερωπαππού δπου ένα σπλαχνικό δνειρο τόνε νανου
ρίζει μέ τή χαρά καί τά χάδια τής πολυαγαπημένης
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μικρούλας έγγονής του ti] στιγμή πού βυθιζόντανε 
για πάντα στην κακία θάλασσα. ΙΙάντα στον ίδιο 
τόνο παρατήρησα ιδιαίτερα τή ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΤΑ- 
ΜΕΣΙΣ ΤΟΥ 1ΙΕΛΑΓΟΥ, πού για τή γνώμη μου 
είναι από τά καλύτερα διηγήματα τής συλλογής. Με- 
λκγχολικύ καί τρυφερότατο πνέει τή συγκίνηση τήν 
πιο αληθινή καί τήν πιο μεταδοτική.

’Ανάμεσα στα διηγήμιχτά σας πού κυριαρχεί ή 
τραγικότητα ζεχωρίζω το Μ ΑΣΤΡΟ ΣΙΜΟ, τήν ανί
κητη κατάρα τής άσπλαχνης πεθεράς πού δέ ξαρ- 
ματώνεται μπροστά στην αγωνία τής νυφοθυγατέ
ρας πού δέ θέλει, καί πού γίνεται αιτία ξερά κι’ 
απότομα, τού θάνατου του γιου της πού τήν παρα- 
καλάει μάταια νά μαλαχτεί καί νά χαριστεί τήν πει- 
σματάρικην έχτρα. Καί δίνο) τώρα τό στεφάνι τής 
αξίας (la palme) στή ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΤΙΙΣ ΠΟΝΗ
ΡΟΥΣ, στήν ιστορία αυτή του πάθους με τήν αθώα 
καί πρωτόγονή της αφέλεια καί τής όποιας τό ξετύ- 
λιγμα θυμίζει σέ μερικά χαραχτηριστικά τή θρησκευ
τική φρίκη των Αρχαίων δραμάτων.

Νά σάς πώ τό ενδιαφέρον γιά τή ΜΟΡΦΟΥΛΑ 
μου φάνηκε μέτριο: Οΐ ιστορίες των μαγγανειών 
καί των μαγικών δεν είναι ενδιαφέρουσες καί σάν 
αληθινές παρά όταν πίσω από τήν δισειδιχίμονη καί 
άλαφραΐσκιωτη παράδοση, ό αναγνώστης ειδοποιη
μένος παρατηρεί τά αληθινά αίτια των συμβάντων. 
Τό ίδιο λέγω καί γιά τή ΜΑΓΕΜΕΝΗ, ιστορία 
πολύ απλή γιά νά είναι αληθινά άξια προσοχής. 
"Οσο γιά τή ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ή διήγηση τού γέρω 
ναύτη Μαθιοΰ είναι ενα περιστατικό όλο μαζύ αρ
κετά κοινό πού δεν κινεί τήν περιέργεια καί ευχα
ρίστως συμπαθάμε τούς ακροατές πού αποκοιμηθή
κανε. Πρέπει νά επαινεθεί ιδιαιτέρως, τό χρώμα καί 
ή ευχαρίστηση πού προξενεί ή Ρωμαίϊκη γλύκα 
τού Αόγου σας.

’Αποδοκιμάζω ώς τόσο μιά κάποια κατάχρηση 
από "Ομηρικές επανάληψες πού δέν έχουνε πάντα τή 
χάρη καί τήν απλότητα πού πρέπει. ’Εξόν απ’ αυτό, 
στή γλώσσα σας ή οποία άλλως τε είναι ή αγνή Δη
μοτική, μου φαίνεται πώς μεταχειρίζεστε πολύ συχνά 
όρους τεχνικούς, πού φαίνουνται νά είναι μάλλον 
ιδιωματικοί τών θαλασσινών παρά τής κοινής δημο
τικής γλώσσης. ’Ακόμα μιά λεπτομέρεια πού πρέπει 
νά ειπωθεί, ο'ι στίξεις σας είναι ελαττωματικές καί 
σέ μερικά μέρη λείπουν. Αυτό μαζύ μέ αρκετά τυ
πογραφικά λάθια δυσκολεύουνε πού καί πού τήν 
ανάγνωση.

Αυτά όμως είναι ελαφρές κηλΐδες εύκολες νά 
καθαριστούν καί πού δέ χαλαρώνουν ουδέ ¿λιγο
στεύουν τήν ωραιότητα καί γενική επαινετή αξία 
τού έργου σας.

Δεχτήτε, αγαπητέ κύριε Σαντοριναΐε, μαζύ μέ τά 
συγχαρητήριά μου τή βεβαίωση τής πρός τό άτομό 
σας ζωηρής συμπάθειας μου.

EUGENE CLÉMENT

prof, au Lycée de Nice
Nice 12,8)1912

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ

Του κ. Φωτεινού η κριτική περι τη Φυσική του 
κ. Βλαστού (Δελτίο Εκπ. Όμιλου, Ιούλιος 1912) 
είναι βέβαια πολυ καλύτερη απο τις συνειθισμένες 
των Διαμαντήδων Τσίρων (της Εστίας) κι’ άλλων τέ- 
τιων μισοαγράμματων ανθρωπάκων. Σ’ ένα κεφά
λαιο μάλιστα συφωνούμε, δηλ. πως ο κ. Βλαστός 
έπρεπε όλα τα μέτρα και βάρη ναν τα είχε κατα
γράψει μ’ ένα σύστημα.

Εκει όμως που δε συφωνούμε είναι ως προς 
τους όρους. Νομίζουμε πως πολλοί τους πρέπει να 
δημοτικιστούνε. 1 [ιοί θα δημοτικιστουν και πιοίδχι, 
εννοείται πως είναι ζήτημα ατομικής κρίσης. Τετιο 
κριτήριο το νομίζει ψεγάδι (φαίνεται) ο κ. Φωτει
νός. ΰστόσο είναι κριτήριο που δεν κυβερνάει μονα- 
χα τους επιστημονικούς όρους του κ. Βλαστού, παρα 
πέρα πέρα τη γλώσσα κάθε ανθρώπου. Χά, γιατί ο 
Φωτεινός λέει «το ξετύλιγμα της δημοτικής» κι’ έ
πειτα «ποιά είναι τά όριά της», αντις να πει είτε 
«ή ανάπτυξη τής δημοτικής» είτε «τά σύνορά της;»

Τώρα ως προς την εκλογή των όρων έχει ο κ. 
Β. σωστή κρίση; Φυσικά αδύνατο είναι ένας άνθρω
πος να μην κάνει και λάθη σε τέτιο ζήτημα, μα ως 
προς το γενικό εγω νομίζω πως έχει τη χρειαστη 
κρίση, κι’ όχι μοναχα την κρίση παρα και την επι
στήμη.

Πάρε το τριχωποούνή που ξαφνίζει τδν κ. Φ. 
ή δημοτικη το—ειδής το λέει με την κατάληξη — 
ωπός. Έτσι το κοκκινοειδής λέει κοκκινωπός, κι’ 
ανάλογα το τριχοειδής γίνεται τριχωπος. Μέ την 
αφαιρημένη πάλι δημοτικη κατάληξη—βύνη (κα
λοσύνη, γληγοροσύνη, ατζαμοσύνη κτλ.) γίνεται 
τριχωποούνη. Πολυ απλο. Απο τ’ άλλο μέρος την 
έχει αφτη την κρίση κι’ επιστήμη ο κ. Φ. ; ΙΙολυ 
το αμφιβάλλω. Τ^κρίση είναι αφτη που παραδέχε
ται το οτερνοκλειδομαοτοειδης, και τί επιστήμη που 
δεν κατέχει πως το πιοτόνιείναι δημοτική λέξη κα- 
θημερνης συνήθειας;

Όλος αφτος ο πόλεμος των δημοτικών όρων 
που κάνει ο Όμιλος δεν έχει άλλη πηγη, φοβούμαι, 
παρα τον τρόμο των Τσίρων (της Εστίας.) Ο τρόμος
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μην περγελασ:εις μη σε πει κάνει; μαλλιαρό. Είναι 
«ήθικη δείλια που χαραχτηρίζει το Ρωμιό, και που 
τον κάνει συχνά να πολέμα ό τι κατα βάθος εγκρί
νει. Σ’ αφτο χρωστούμε και τη γλωσσική ανακατο
σούρα του Όμιλου, ανακατοσούρα μάλιστα ατέριαστη 
προ; το σκοπο του. Γιατί ενω αγωνίζεται να δεί
ξει πω; το γλωσσικό μα; σύστημα είναι πολύπλοκο 
και λοιπον ασύμφορο, απο το άλλο μέρο; μα; θέλει 
να μαθαίνουμε και τη Γραμματική του Γεννάδιου 
για να κλίνουμε το μϋς — του μυός και το δ'ξύ -  
του όξέος, και μαζι και τη δημοτικη Γραμματική 
για να λέμε της γλώσσας.

A. II.

N E T S  Β Ι Β Λ Ι Α

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ: ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ. 
Βγήκε τώρα, μύ άπό τύν ερχόμενο Γεννάρη θά κυ
κλοφορήσει. Κι όποιος τό θέλει, ας γράψει τότε στον 
κ. ΙΙάλλη (Alex. Pallis Esq. — Aigburth Drive - Li
verpool) και θάν του σταλθεΐ χάρισμα.

"Υστερ’ άπό τή «Φυσική* του τήν πολυθόρυβη, 
αφού τόσο ξάφνιασε κα'ι τόσο κουβεντιάστηκε τό βι
βλίο του αυτό, ό κ. Βλαστός μάς έδωσε τα «Κριτι
κά Ταξίδια» του, για να ξεθυμώσουν όσοι. θυμιάσανε 
με τή «Φυσική» του καί γιά νά μάς ξαναθυμίσει j 
τον παλιό μας συνεργάτη Έρμονα .που στόλιζε, σέ | 
περασμένα χρόνια, τις σελίδες του «Χουμά» μέ τ'ις j 
«Κριτικές αναποδιές» του, μέ τις φιλοσοφικοκοινω- ! 
νικές μελέτες του «Ή  Φυλή» καί «Ό ΙΙραγματι- | 
σμός», μέ τάξέχαστα «Γράμματα άπό τήν ’Αθήνα» j 
καί μέ τάλλα, τά διαλεχτά του πεζογραφήματα.

Μπροστά μπροστά στό καινούριο βιβλίο του τυ
πώνεται τύ ανέκδοτο «Κασμίρι», που τό διαβάσαμε 
μέ ξεχωριστή προσοχή καί μέ κάπια αγάπη, όχι μό- i 
νο γιατί στις ζωντανές περιγραφές του καί στή λαγα
ρή φράση του βρήκαμε τον Έρμονα του «Ταξι- | 
δεύοντας» καί τού «Λιμάνια καί Γέρματα», μά καί 
γιατί οί πολιτείες καί τά ποτάμια καί οί λίμνες του 
Κασμιριού μέ τά όνόματά τους (Srinagar, Martond, 
Dal κλπ.) μάς θυμήσανε τά ομώνυμα τραγούδια πού 
βρίσκουνται μέσα στήν « ’Αργώ του—άντιφεγγίσμα- 
τα κι αυτά λυρικά του ταξιδιού του στήν Ίμαλα- 
γένια χώρα.

Τό «Κασμίρι* του κ Βλαστού, έτσι πού μάς 
ήρθε, μέσα στή νευρικότητα πού μάς ξεχαρβαλώνει 
τούτες τις μέρες, φέρνει μέ τις άπαλοδροσερές σε
λίδες του κάπιο ξανάσασμα στήν ψυχή καί κάπιο 
γαλήνεμα στα νεύρα.

Τ,

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ .  Ι ΙΜ Α Η

* * * * 3(i<8)yn»

Σεβαατϊ κύριε Άλέξαντρε Πάλλη

Λίβερπουλ

Βέβαια θά άπορέσετε που σά; γράφει ένα πρό- 
σιοπο δλω; οι* όλου άγνωστο σέ σά;, στδ όποιο δμω; 
είστε γνωστός εσείς άπδ τέσσερα χρόνια καί έοώ.

ΙΙολλέ; φορέ; έπιΟυμούσα νά σά; γράψω δυδ 
γραμμέ; γιά νά σά; ζητήσω μερικά βιβλία- μή γνω
ρίζοντας δμω; τήν διεύτυνσι σα; φυσικά δέν μπο
ρούσα. Είχα γράψει π:δ μπροστά καί στδ σεβαστό 
μα; δάσκαλο, τδν κ. Γιάννη Η’υχάρη δυδ φορές, χω
ρίς νά αξιωθώ μια απάντησή του : φαίνεται 'ή τά 
γράμματά μου χαθήκανε ή οέν καταδέχτηκε νά μ 
άπαντήση.

Σά; παρακαλώ λοιπόν, άν μπορείτε νά μέ στεί
λετε μερικά βιβλία γιά νά τά δώσιο στδ Συλ/.ογό 
μας καί νά ξυπνήσουμε ιού; δικού; μα; πού κοι
μούνται- ακόμα βαθυά στή; πρόληψι; τήν αγκαλιά.

Μένω μέ μεγάλη ύπόληψι 

ΙΙρόθυμος
# $ ΐ  % $ ,

* * * * 27 τού Αύγουστου 1 θ 1 '2 

*Αξιότιμε Κύριε Άλ. Πάλλη

Liverpool

Έτυχε προχθές νά διαβάσω ένα έργοΆ τού Έλ. 
Γιαννίδη, πού έπιγράφεται «Έργα καί Ζωή» κα
θώς καί μιά μετάφραση τή; Ίλιάδο; καμωμένη άπδ 
Σάς.

11α ρά πολύ δέ μου άρεσαν και τά δυδ διότι τδ 
«Έργα καί Ζωή» πραγματεύοταν τόσον όμορφα το 
γλωσσικό ζήτημά μα; καί μού έδωσε νά έννοήσω 
τή δύναμη τής ζωντανή; δημοτικής μας γλώσσας, 
γιά τήν όποιαν ώς τά προχθές δέν είχα καί καλή-

καλή ιδέα.........................................................................

Μένω μέ ύπόληψι 
* * * *

Τελειόφοιτος Γυμνασίου
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ΛΗ/ΛΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ι

Ία δώδεκα ξαδέρφια κ* οΐ εννιά άδρεφοί 
Πόλεμο νεγυρέβα δέν εύρίσκανε, 
πόλεμο νάγροικήσαν σέ μακρύ χωριό.
Κ’ έκεΐ πού πολεμούσαν μέρα δέν εΐτανε, 
παρά πολύ σκοτάδι και λιανοβροχή.
Διψάσανε τ ’ άδρέφια νά πιούνε κρυό νερό, 
πηγάδι νεγυρέβα δέν εύρίσκανε, 
πηγάδι νάγροικήσαν στον πλατύτραφο 
χίλιες όργιές τάβάθου κ’ εκατό πλατύ.
Κ’ ένας άπό τ ’ άδρέφια ό πιλειό στερνός 
άραχνη νείχε μοίρα καί ροιζικό πικρό
— Δέστε με, μπρέ άδρέφια, νά βγάλω κρυό νερό.,..
— Άσκώστεμε, μπρέ άδρέφια, τ ’ είν’ τό νερό πικρό, 
τ' είναι φαρμακωμένο καί δέ μπορώ νά πιω.
Κ* δντας τόν άνεβάζα νέκόπηκ1 δ αλυσσος, 
κ* έπεσε δ ένας μέσα καί μείναν οί οχτώ.
Κ’ ένας από τ’ άδρέφια νεπόνεσε πιλειό, 
μαύρο καβαλλικέβει μαΰρ’ όγλήγορο.
Κ’ ¿πήγε νά περάση τόν πλατύτραφο.
Κόπηκεν ή σέλλα, τό σκαλόλουρο, 
κ’ έπεσεν δ αφέντης μέσα, βγήκ’ ό μαύρος του 
κ’ δ μαύρος πάει στό σπίτι καί χλιμίντρουνε 
κ* ή κόρη ποΰχε πόθο τόν έρώτουνε:
— Μαύρε μου, παιχνιδιάρη κι άλογο καλό, 
α δέ πρς νά μοϋ φέρης τόν πολύ αγαπώ 
πιλειό σου νά μήν έρθ^ς στό σπίτι μοναχός.
Καί τ’ άλογο τής κόρης τής απάντησε:
— Τά δώδεκα ξαδέρφια κ’ οί εννιά άδρεφοί 
πόλεμο νεγυρέβα δέν εύρίσκανε,

.......................................................... Ο

- Κ -

Ο /ΛΑΥΡΟΣ ΤΟΥ Κ9ΣΤΑΝΤΑΚΗ

2
Χριστέ μου, τί έκαμάρωσε τού Κωσταντάκη ό Μαύρος 
Γιατί έχει σέλλα δλόχρυση κ’ άργυροσαλιβάρι 
κ* έχει καί τό σκαλόλουρο μέ τό φιλί δεμένο, 
μέ τά φιλί, μέ την άντρειά, μέ τή πιδεξοσύνη.
"Οσα κοράσια κ’ αν διαβοΰν τόν Κωσταντά φιλούνε, 
μιά κόρη άπό τό Γαλατά φιλάκι δέν τού δίνει 
κ’ εκείνος Ιχολεύτηκε κ’ δλο χολομανάει 
κ’ εκείνη, τόν άρώτουνε άν είναι παντρεμένος.
— Κόρη μου, εϊμ’ άνύπαντρος, νά παντρευτώ γυρέβω.
Κ* δ Μαύρος του εΐταν’ άμιλος κ’ έκεΐ δμιλιά τού βρέθη:
— Γλήγορα φεύγα, λίγερη, γλήγορα φέβγα κόρη·
μη σέ πλανέση δ Κωσταντάς, γιατί ’ναι παντρεμένος.
Σέ κάθε κάστρο νέχει τρεις, σέ κάθε χώρα πέντε

ν * ,1 ¿ α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ ό  τ ρ α γ ο ύ δ ι  μ έ ·  τ ά  ί δ ι α  λ ό γ ι α ,  δ π ω ς  κ α ^  
σ τ ή ν  α ρ χ ή ,  κ α ί  τ ε λ ι ώ ν ε ι  Ι τ σ ι :

Κόπηκεν ή σέλλσ, τό σκαλόλουρο, 
κ’ έπεσε δ άφέντης μέσα κ’ ήρθα μοναχός.

καί μέσα στό σεράγι του τή στεφανωτικιά του.
Κ’ δ Κωσιαντάς άπάντησε τ ’ άλογου του και τούπε *
— ’Αγάλι, άγάλι, Μαύρο μου, κ' ά δέ σ' άντιμηδέψω, 
κι ά δέ διαβώ νάπ1 άλυκιές νά σέ φορτώσω αλάτι, 
νά βάλω μόδια άπό τή μιά καί μόδια ’πό τήν άλλη, 
νά βάλω μεσοσάμαρα βουβάλα γκαστρωμένη.
Κ δΟ' είναι λάσπες καί νερά θά σέ καβαλλικέβω 
Κ’ όπου είναι λιανοστούρναρο Θά σέ ξεκαλιγώνω
— Κάμε μου, άφέντη Κωσταντά, κάμε μου τούτα κι άλλα, 
τί Θέ νάν έρθη ένας καιρός νά γυρευτοΰμ’ οί μαύροι
νά τύχωμε σέ πόλεμο, νά πάμε σέ σεφέρι, 
νά σκύφτω τό κεφάλι μου, νά παίρνω τό δικό σου.

- X -

Η ΣΚΛΗΡΗ ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ

3

Μιά ρήγισσα, μιά τούρκισσα νέδειρε τόν ύγιό της, 
γιατί τήν είπε τούρκισσα, γιατί τήν είπε σκύλλα, 
γιατί τήν έφασκέλωσε μπροστά στούς άφεντάδες.
Τόν έβαλε στή φυλακή νά κάμη πέντε μήνες 
καί παραπέσαν τά κλειδιά κ’ έκαμε πέντε χρόνους. 
Βαρέθηκαν τά μάτια της κοιτάζοντας τις στράτες, 
βαρέθηκε τό στόμα της ρωτώντες τούς διαβάτες:
— Διαβάτες, πού περάσατε, στρατιώτες, πού περνάτε, 
μήν εΐδετε τό γιόκα μου τόν πολυαγαπημένο;
— Μά εχτές, προχτές τόν είδαμε στόν άμμο ξαπλωμένο. 
Μαύρα πουλιά τόν τρώγανε κι άσπρα τόν τριγύριζαν.
Κ’ ένα μαύρο καλό πουλί δέν ήθελε νά φάη
— Φάτε, πουλιά μου, φάτε με, φάτε χορτάσετέ με 
κ’ άφήτε μου τή γλώσσα μου καί τό δεξί μου χέρι 
νά κάμω τρία γράμματα, τρεις κοντυλιές μελάνι 
νά στείλω τσή μανούλας μου τσή πολυκαταρούσας 
όπου μ’ έκαταριότουνε τις τρεις γιορτές τού χρόνου, 
τσ’ άπόκρηες καί τις τυρινές καί των άγιώ θοδώρω.

Γαρδελάδες-Κορφών 1012 ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΑΛΒΑΝΟΣ

ΑΙΑΒΑΣΕ ΕΡΓΑΤΗ!

Ένα φυλλαδάκι καλογραμένο και καλοτυπω- 
μένο, γραμένο απο αληθινό εργάτη, τον κ. Σπύρο 
Παλιούρα. Λέει αρκετες αλήθιες. Μα κι’ υπερβολές. 
Τις συνειθισμένες που παιδιού άπειρα κι’ αμελέτη
τα, καθώς τον κ. Τρανό και κ. Γιανιο, αντιγράφουν 
απο ξένα συγγράματα χωρίς ναν τα εννοούνε. Η ι
δέα λ. χ. πως ο κεφαλαιούχος είναι πάντα κακός 
άνθρωπος είναι κολοκυθένια. Μπορεί να είναι πολυ 
καλός μάλιστα, αφου τδ κεφάλαιό του συχνά σημαί
νει νοημοσύνη, φιλέργεια, οικονομία. Αν δεν έχεις 
κεφάλαια, δεν έχεις περίσεμα- δίχως ατομικα περι- 
σέματα, έχεις έθνος φτωχό και μπαίγνιο των άλλων.

Ό τι έπρεπε νά κοιτάξουν οι εργάτες—τουλάχι
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στο τώρα στήν Ελλάδα—είναι το να γίνεται κάθε 
δουλια δημόσια τίμια και το να μην παίρνει κάνεις 
μισο παρα δημόσιο δίχως ναν του αξίζει. Αφτο ό
μως δεν το κάνουνε. Δρόμοι κακοί, υπάλληλοι αρ
γόμισθοι, σιρατιωτικοι και ναφτικοι ακαμάτες, πα
πάδες ραδιούργοι και φαγάδες, ταχυδρομεία ελεει
νά, σκολια χειρότερα, πανεπιστήμιο γελοίο κτλ. όλα 
αφτα υπάρχουν και τα πλερώνει ο εργάτης με τον 
κόπο του, σαν αγγαρεμένος σκλάβος, χωρίς να λέει 
μια λέξη. Και τα πλερώνει τρίδιπλα παρ’ ό,τι πλε- 
ρώνουνται στα ξένα ανάλογες δουλιες καλα οργανι- 
σμένες.

Α. Π.

Ο ΠΡΟ Φ Η ΤΙΚΟ Σ
Εϊδε ό Ποιητής. Και μίλησε. Μίλησε δ Ποιη

τής, μίλησε ό Προφήτης

.... πού'κοιτάζει 
με τά μάτια του όραμάτου 
κι ό Προφήτης πού κηρύττει 
μέ του Αύριο το στόμα.

Κι δ,τι κήρυξε δ Ποιητής χτές, τδ βλέπουμε 
αήμερα κι άναγαλλιάζουμε.

Πρωτοδιάβαζα τούτες τις μέρες (δανείζουμε τή 
φράση άπδ τδ Νίτσε) για έκατόστή φορά τδ Δωδε- 
κάλογο χοϋ Γύφτου. Ζητάνε οί φημερίδες μας κα- 
θεμέρα νά μιλήσουν οί ποιητές μας, νά έμπνευστοΟ- 
νε άπδ τά σημερνά γεγονότα, νά μάς τά υμνήσου
νε, νά μάς ένθουσιάσουνε. θέλουνε οίφημερίδες μας 
καί τδν άλη^ινό ποιητή ένα είδος ρεπόρτερ, που νά 
πίνει τά κατακάθια του δημοσιογραφικού καφέ καί νά 
έμπνέεται. Σάματις δ αληθινός ποιητής νάμή γράφει 
μιάγιά πάντα γιά κάθε έποχή καί γιά κάθε ζήτημα!

Έγώ άντί νά γυρεύω σημερνά ποιήματα, έτρε- 
ξα στά χτεσινά. Καί βρήκα δ,τι ζητούσε ή ψυχή 
μου. Καί τδ βρήκα στδ Δωδεχάλογο τοϋ Γύφτου> 
στδν Η' Λόγο του, τδν Προφητικό. Καί προσευκήθη- 
κα μαζί μέ τδν Ποιητή καί είπα :

Ό δικέφαλος αϊτός σου ν ά ! μακριά 
μακριά πέταξε μέ ταξια καί μέ τάγια, 
καί θά ίσκιώσουν τά τετράπλατα φτερά 
λαούς άλλους, κορφές άλλες, άλλα πλάγια.
Προς τή Δύση καί προς τδ Βορριά 
την κορώνα φέρνει καί κρατά 
— καί τά νύχια του ειν’ αρπάγια — 
καί τή δόξα καί τή δύναμη κρατάνε 
καί το γέλιο, καί τό ψέμα τό Βασίλειο 
πού γεννήθηκε από σένα μές στον ήλιο,

κοίτα Θεέ ! θά σέρνεται μπροστά 
σέ μπαλσαμωμένη κουκουβάγια.
Μ’ δλα σου θά ζεΐ τά χαμηλά, 
μέ καμιά σου δέ θά ζεΐ μεγαλοσύνη, 
κ* οί προφήτες πού θά .προσκυνά, 
νάνοι καί αρλεκίνοι.
Καί σοφοί του καί κριτάδες 
τού άδειου λόγου οι τροπαιοΰχοι 
καί διαφεντευτάδες 
κυβερνήτες του οί ευνούχοι

Καί θά φύγεις κι απ’ τό σάπιο τό κορμί,
ώ Ψυχή παραδαρμένη από τό κρίμα,
καί δέ θάβρει τό κορμί μιά σπιθαμή
μές στή γη γιά νά την κάμει μνήμα,
κι άθαφτο θά μείνει τό ψοφήμι,
νά τό φάνε τά σκυλιά καί τά ερπετά,
κι ό Καιρός μέσα στούς γύρους του τή μνήμη
κάπιου σκέλεθρου πανάθλιου θά βαστά.

"Οσο νά σέ λυπηθεί
τής αγάπης ό Θεός,
καί νά ξημερώσει μιάν αυγή
καί λ ά σέ καλέσει δ λυτρωμός,
ώ Ψυχή παραδαρμένη άπό τό κρίμα !
Καί θ’ ακούσεις τή φωνή τού λυτρωτή, 
θά γδυθείς τής αμαρτίας τό ντύμα, 
καί ξανά κυβερνημένη κι άλαφρή 
θά σαλέψεις σάν τή χλόη, σάν τή πηγή, 
σάν τον κόρφο τό γυναικείο, σάν τό κύμα, 
ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΙΟ ΚΑΤΟΓ ΑΛΛΟ

[ΣΚΑΛΙ
ΝΑ ΚΑΤΡΑΚΥΛΗΣΕΙΣ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ 
ΣΤΟΓ ΚΑΚΟΓ ΤΗ ΣΚΑΛΑ 
ΓΙΑ ΤΑΝΕΒΑΣΜΑ ΞΑΝΑ ΠΟΓ ΣΕ ΚΛΑΕΙ 
ΘΑ ΑΙΣΤΑΝΘΕΙΣ ΝΑ ΣΟΓ ΦΥΤΡΩΣΟΥΝ,

[Ω ΧΑΡΑ,
ΤΑ ΦΤΕΡΑ,
ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΙΝΑ ΣΟΥ ΤΑ ΜΕ-

[ΓΑΛΑ!

Τδν «Προφητικό» τδν πρωτοδιάβασα πρδ πέντε 
χρόνια. Ένα δυδ χρόνια πριν τυπωθεί, δοκίμασα τή 
μεγάλη τιμή καί χαρά νάν τδν ακούσω άπδ τδ στό
μα του ίδιου του Ποιητή. Κι άπδ τότε πού τδν πρω- 
τάκουσα ριζώθηκε μέσα μου ή πεποίθηση, πώς δέ 
γίνεται, μιά καί κατρακυλήσαμε στοϋ κακού τή 
σκάλα, φτάσαμε στδ τελευταίο της σκαλί, θάρχινή- 
σουμε τάνέβασμα, άνέβασμα δχι σιγανό, σκαλί σκα
λί, μά δρασκέλωμα, πέταμα μέ φτερά, μέ τά πρω
τινά φτερά τής Φυλής μας, τά μεγάλα, πού μας 
τά προφήχεψε δ Ποιητής.

Λ. Μ. ΜΟΙΡΑΣ
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Β·

Τρία μεγάλα τολμήματα έχει ή πολιτική τού 
Βενιζέλου :

α) Τήν άνάμιξή της ατό Γλωσσικό ζήτημα, 
β) Τήν 'Εργατική Πολιτική. Καί (
γ) Τήν όργάνωση τής Παραγωγής μέ σοσια

λιστική κατεύϋ'νναη.

Όταν κάμποσοι δη μοτικισταί ¿ουλευταί Ανταμω
θήκαμε ένα ¡ίρ δυ στα Γραφεία του «Εκπαιδευτι
κού Όμιλον» (ο: κ. κ. Αεμερτζής, Παπαναστασίου, 
Άραοαντινός, Περικλής Καραπάνος, Ίατρίδης,ΤΓετ- 
μεζάς, Μαβίλη·;, Κουτούπης καί δυό-τρεϊς Ακόμη 
θαρρώ) καί από μας μερικοί καί Από του; μή |3ου- 
λευτάς (Δραγούμης, Π-τροκόκκινος, Μάρκος Τσιρι- 
μώκος), εύρηκαν σωστή τή γνώμη του κ. Μαβίλη 
νά μή παρασύρουμε τον Βενιζέλο σέ φανερόν Αγώ
να, διό« ήταν κίνδυνος νά τον χάσομε ολότελα. 
Όργίαζε στις εφημερίδες ή συκοφαντία, ή Ανάμιξη 
του Δημοτικισμού μέ τήν Άθέ?α, δ ανακατωμός τού 
μαλλιαρισμού μέ τήν προδοσία. Μολαταύτα έγεινε

*ι Ή  άρχή του στον άριθ. 489. \

μια τριμελής έπιτροπή καί άνετέθη σ’ έμενα νά τού 
ζητήσω τή γνώμη του. Ό Βενιζέλος Απροκάλυπτα 
μου είπε δτι πρέπει στή Βουλή νά γείνη δσοτό δυ
νατόν πλατύτερη καί δυνατώτερη υποστήριξη "ής 
Δημοτικής, δχι πώς ήμπορούμε μέ τούτο νά ελπί
ζουμε τίποτε, άλλο παρά τήν έξοδο τού ζητήματος 
Από τήν πολλήν Αντιπάθεια καί τήν επιβολή του 
στήν προόοχή τής Κοινής Γνώμης, ή ¿ποια σέ μιά 
τόση παρουσίαση δημοτικιστών μέσα στή Βουλή θά 
έπαυε νά νομίζη τσΰς Δημοτικιστά; ώς μασώνους, 
όργανα τής ρωσσικής προπαγάνδας, προδότες καί θά 
ήθελε νά συζητήση τό ζήτημα. Καί τό νά έπιτύ- 
χομε μιά γενική Ιξέταση του ζητήματος, δίχως 
τήν πέτρινη προκατάληψη δτι ή Δημοτική είναι ύ
πουλη ξενική κατάχτηση, ήταν τό μεγαλήτερο που 
είχε νά ζητήση ό γλωσσικός Αγών. Τί τό οφελος νά 
έχουμε τό δίκαιο, νά έχομε καί ένα Πρωθυπουργό 
μαζύ μας, δίχως ή ολότης νά Οέλη ν’ Ακούση λόγο 
γιά τό ζήτημα αυτό; Πώς ήμπορούμε νά επιβάλο
με τή θέλησή μας, Αφού φυσικά πέντε-ές χιλιάδες 
άνθρωποι είναι όλιγώτερο: Από πέντε-έ; εκατομμύ
ρια; Καί πώς είκαι δυνατόν τά εκατομμύρια αυτά νά 
γείνουν δημοτικισταί; Μέ συνταγματικές διατάξεις 
ή μέ διδασκαλία ; Μπορούμε νά υποθέσουμε πώς οί 
Βέλγοι σοσιαλισταί παίρνουν σήμερα τήν έξουσία 
στα χέρια τους. •Γηφίζουν λοιπόν Αμέσως ένα νέο 
Σύνταγμα καί καταργούν τό δικαίωμα τής ιδιοκτη
σίας. Τί όμως έχουν νά κερδίσουν στο Λαό που ι
σχυρά συγκροτημένος στους Συλλόγους «"Αγιος Ι 
σίδωρος» καί «ΙΙαναγία τών Χωραφιών» Απαγγέλ
λει κάθε πρωί τό πιστεύω στήν ιερότητα τής ιδιο
κτησίας ;

Πόσον δυνατά έπίστευε καί πιστεύει δ Βενιζέλος 
μόνον στήν τακτική τής διδασκαλίας ώς μόνης Α
ποτελεσματικής διά τήν πρόοδο καί νίκη τού Αγώ- 
νος, μπορεί νά μαρτυρήση τούτο: ’Αμέσως Αμα ήλ
θε στήν Ελλάδα, έβαλε σ’ ενέργεια τήν Ανασύστα
ση του Βασιλικού θεάτρου μέ ηλήρη αύτονομία.

Ό νους του πρώτα-πρώτα γιά τήν διεύθυνση 
έπήγε στον ΙΙαλαμά καί στον κ. Κώστα Χαντζό- 
πουλο. Έβολιδοσκοπήσαμε τον δεύτερον μέ τον κ. 
Νιρβάνα καί τον πρώτον θαρρώ μέ τον κ. Παπα
ναστασίου καί μέ τους κ. κ. Ποριώτη καί Καζαν- 
τζάκη αν δέν μέ άπατά ή μνήμη. 'Ατυχες καί οί 
δύο προσπάθειαις γιά λόγους τους όποιους αυτοί 
μπορούν νά είπούν. Όμως ό Βενιζέλος γυρίζει 
ά'.όμα στό σχέδιό του έκεΐνο, τό μόνο πού μπορεί 
νά πείση τον κόσμο δτι ή Δημοτική δέν είνε κάτι 
τι ξένο, ρωσσικο, άθεο, Αλλά ή δική του γλώσσα, 
τό γάλα του, ή Αναπνοή του, ή ζωή του. Τί κερ
δίζομε νά φωνάζομε πώς είμαστε Δημοτικισταί καί
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δ Ααδς νά άπομακρύνεται άπδ ή μάς ; Και ποιο 
γλωσσικδ μανιφέστο ¿βοήθησε τή δημοτιστική έπέ- 
κταση δσο ή θεατρική έργασία τοΰ κ. Χαντζοπού- 
λου, τοΰ κ. Μάνου, τοΰ Χρηστομάνου και άλλων, 
πού δεν τους ένθυμοΰμαι αυτή τή στιγμή ; θα έρω- 
τοΰσα άκόμα : τα γλωσσικά κηρύγματα τοΰ Ψυχά
ρη, τοΰ Παλαμά, τοΰ Πάλλη, τοΰ Έφταλιώτη δυ- 
νάτεψαν τον αγώνα ή τά έργα των πού δσο τά δια
βάζει δ λαός, τόσο πείθεται πώς τούς αδικεί; (*)

Τδ δτι ώφέλησε δ Βενιζέλος τον άγώνα, θά εί
ναι μιά μεγάλη άνειλικρίνεια αν το άρνηθοΰμε. Μέ 
τδ χέρι του έτσακισε τά είδωλα, πού λέγονται Μι- 
στριώτηδες καί Γαρδίκηδες, πού ένας λόγος τους 
άρκοΰσενά βάλη τδ λαδ νά μας ψήση. Μέ τήν ή- 
ρωϊκή του δήλωση πώς είναι δημοτικιστής ¿χαλά
ρωσε τή φανατική πρόληψη πού μάς έχώοιζε άπδ 
τδ λαδ σάν προδότες, μασώνου?, άθέους. Σημειώνω 
μιά λεπτομέρεια χαρακτηριστική : Στήν παραμονή 
τής τελευταίας Ικλογής ¿κυκλοφόρησε στήν Αιτω
λοακαρνανία ένα μαΰρο μανιφέστο γεμάτο άφορι- 
σμούς γιά τδν κ. Καφαντάρη καί γιά μένα. Έξώρ- 
ζε τδ λαδ νά σώση τήν Εκκλησία καί τδ Έθνος 
καί νά μή μάς στείλη στή Βουλή. Ό λαδς τδ ¿διά
βασε καί το επέταξε. Καί μολαταύτα αύτδς δ ίδιο; 
δ λαδς ένα χρόνο πριοτήτερα άποκαλοΰσε τδν Μι- 
στριώτη έθνομάρτυρα.

*

Ά λλ’ αν τδ γλωσσικδ τόλμημα τοΰ Βενιζέλου 
δεν τδ βλέπουμε ακόμα σ’ ολη τήν έκταση τών συ
νεπειών του, δμως στήν εργατική του πολιτική τδ 
έχουμε άκέραιο εμπρός μας, τεράστιο γιά έναν τό
πο, πού ώς τήν ώρα τοΰ έρχομοΰ τοΰ Βενιζέλου, 
τύπος καί πολιτικοί ¿φώναζαν, δτι δεν υπάρχει έρ- 
γατικδ ζήτημα στήν Ελλάδα. Μάταια ένας βουλευ
τής προσπαθούσε νά πείση τδν κ. Ράλλη στήν τε
λευταία του πρωθυπουργία νά είπή ένα λόγο πώς ε
τοιμάζει έργατική νομοθεσία. Ούτε ήθελε ν’ άκού- 
ση λέξη πώς υπάρχει τέτοιο ζήτημα στήν Ελλά
δα. Καί δμως σήμερα έχουμε μιά έργατική νομοθε
σία, πού δπως έλεγεν δ κ. Κουτούπης, άλλοΰ θά 
έπαιρναν μέ θυσίες καί μακρούς αγώνες, καί ή δ- 
ποία θά έτιμοΰσεν ένα κόμμα ρεφορμιστών, αν ή το 
έργο του. Καί ή έπιτυχία αύτή ¿σημειώθηκε σ’ ένα

(*. Έκαμα πειράματα σέ λα'ΰες ιάςει; ακόμα καί σε 
βουλευτάς καί μου είπαν «μπα! αύτή δέν εΐ*αι μαλλιαρή 
γλώσσα;» Μαλλιαρή ¿θάρρευαν εκείνα τά αποτρόπαια πράγ
ματα πού εφκιαναν οί εφημερίδες γιά νά συκοφαντήσουν 
τον άγώνα.

τόπο άστικής παντοκρατορίας, σ’ ένα τόπο, πού ή 
άστική τάξη είναι τόσο μαχητικά «.οργανωμένη γιά 
πολιτικούς άγώνες, ώστε νά καταλύση τρία παλαιά 
κόμματα (έργον τών Συντεχνκον καί τών Εμπορι
κών Συλλόγων ήταν κατά τδ πλείστον τδ άναπο- 
δογύρισμα τοΰ παλαιού πολιτικού καθεστώτος).

Ό κ. Τριανταφυλλόπουλος μοΰ διηγείτο προ 
μηνών τδ τί γίνεται στά δικαστήρια καί στδ 'Υπουρ
γείο τής Εθνικής Οικονομίας. Οι χθεσινοί ραγιάδες 
¿πήραν ένα τόσον αέρα, ώστε νά είναι άδύνατον νά 
πιστέψη κανείς πώς είναι οί άνθρωποι πού προχτές 
προσκυνούσαν τήν πόρτα τοΰ Λεβίδη καί τοΰ Μερ- 
κούρη. Ποιός ¿βοήθησε αύτή τή θριαμβευτική είσο
δο τής Εργασίας είς τδν άγώνα τών δικαιωμάτων 
της, ποιός άλλος συνέτρεξε πραγματικά τήν οργάνιο- 
ση τής έργατικής δυνάμεως, δίχως τήν δποία είναι 
σαπουνόφουσκες τά μανιφέστα καί τά σοσιαλιστικά 
κόμματα ; Ζητούσαμε άπδ τδ Βενιζέλο ’ νά φα- 
νερωθή ξάστερα άπδ τήν άρχήν γνήσιος σοσιαλι
στής. ’Αλλά πολιτικδς σοσιαλισμός, κοινοβουλευ
τική σοσιαλιστική ένέργεια είναι ένα τελευταίο φα
νέρωμα πού παρουσιάζεται, άφοΰ στρωθή πρώτα ή 
στερεά βάση τής έργατικής δυνάμεως, όργανωθή, 
χαλυβδωθή, σχηματισθή λαγαρή σοσιαλιστική συ
νείδηση. Ό ΟΛάεη δέν έβαπτίσθη σοσιαλιστής.'Ό- 
μως σ’ αύτδν κατά μέγα μέρος δφείλεται ή έργατι
κή οργάνωση τοΰ Μάντζεστερ καί τδ ξάνοιγμα τής 
άγγλικής έργατικής σκέψεως στά μεγάλα οικονομι
κά καί κοινωνικά ζητήματα, θά εΐμουν περίεργος 
νά μάθω ποιά γνωριμία μέ τά ζητήματα αυτά έχει 
κάνει ή έργατική τάξη τής Ελλάδος, αν έχει καν 
είδηση πόσους φόρους πληρώνει στδ Καραπάνο,Φω- 
τιάδη, ΙΙλατανιώτη γιά τδ ψωμί, στδν Ζαβογιάννη 
γιά τδ σαποΰνι, στδν Τάδε γιά τά σπαρματσέτα,στδν 
Δείνα γιά τις ψάθες. Επάνω σέ μιά τέτοια κατά
σταση δχι σοσιαλιστική πολιτική μά μήτε ευσυνεί
δητη κοινοβουλευτική δέν ή μπορεί νά σταθή. Μόνον 
ή δργάνωση τής έργατικής δυνάμεως, ό χωρισμδς 
τοΰ έργάτου άπδ τά παράσιτα, ή άναπόφευκτη έπο- 
μένως δημιουργία έργατικής συνειδήσεως καθαρής 
καί φιοτεινής θά φέρη στή Βιυλή τά μεγάλα οικο
νομικά ζητήματα, θά προκαλέση μάχες έπάνωτους 
θά άναμορφώση τήν πολιτική άερολογία είς άγώ
να οικονομικόν, θά χωρίση τδν έργάτην άπδ τδν άερ- 
γον είσοδηματίαν, θά κατατάξη τά κόμματα στήν 
υπηρεσία τών έργατικών τάξεων, αί όποΐαι θά γνω
ρίζουν τί θέλουν, τί ζητοΰν, τί δέν τις συμφέρνεικαί 
ποιο είναι τδ κοινωνικώς ώφέλιμο. Έργο λοιπδν τοΰ 
τιμίου πολιτικοΰ είναι νά βοηθή τήν έργατική μά
ζα σέ μιά τέτοια κατεύνθυση. Καί τδ έργο αύτδ τδ 
έκαμε μέ τδ παραπάνω δ Βενιζέλος, άφοΰ έδωκε
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δεκαπλάσια άπό δσα αόριστα ζήτησαν τά λιγάριθμα 
έργατικά σωματεία.

#

Εκείνο όμως πού θά μείνη ώς γεγονός σημαν
τικό για τήν 'Ελλάδα και 0ά μεταπλάση ριζικά 
τήν κατάστασή της είναι ή πολιτική τοϋ Βενιζέλου 
στην Ιίαραγωγή. Ταυτόχρονα έξεδηλώθη στά δυο 
μεγάλα κεφάλαιά της: Στήν αύξησή της καί ατήν 
οργάνωσή της. Βέβαια τό ζήτημα τής όργανώσεως 
ένδιαφέρει τόν σοσιαλιστικόν άγώνα πού έχει σημαία 
τδν καθαρισμό τής Παραγωγής άπό τόν παρασιτι
σμό της κ~ί τήν απόδοση των μέσων της στόν έρ- 
γάτη. Άλλα σ’ ένα τόπο πού ή Παραγωγή' είναι 
φθισική κάθε απόπειρα όργανώσεως της είναι έπι- 
κίνόυνη δσο δύσκολη είναι, άφοϋ δργανωθή δυνα
τά καπιταλιστικώς. ’Αξιομνημόνευτοι σοσιαλισται εις 
άλλα μέρη έβαλαν νερό στό κρασί τους άκόμα γιά 
τή δασμολογική πολιτική των Κρατών, παίρνοντας 
ιό μέρος τής ΙΓαραγωγής άπό άπόψεως κατ' έπιφά- 
νειαν άντίθετης πρός τις σοσιαλιστικές αρχές. Τί το 
δφελος νά γείνη μιά μέρα ή Εργασία κυρίαρχος 
τής Βαραγωγής, άλλ’ ό παραγωγικός όργανισμός 
νά μήν ήμπορή νά στέκη στά πόδια του ; Καί γι’ 
αυτό δχι μόνο καί κάποια προστατευτική πολιτική δέ
χονται (γιά τίς βιομηχανίες βέβαια πού είναι βιώσι
μες καί έχουν πλατύν κύκλον έργασίας), άλλά καί 
τή δασμολογική αστάθεια των Κρατών δέν τή βλέ
πουν πάντοτε μέ ευχαρίστηση διότι σαλεύει ¿ξαφνι
κά τή βάση τής Παραγωγής.

Έ  πολιτική του Βενιζέλου στήν Παραγωγή ά
κόμα δέν είσήλθε σιό δασμολογικό στάδιο (τώρα έ- 
τοιμάζεται γιά τόν άγώνα αύιόν τόν μεγάλον στήν 
Ελλάδα οχι μόνον άπό άποψη παραγωγική άλλά 
καί ταμιευτική (έφ’ δσον κ. Χρηστουλάκη ζητοϋμεν 
συμμαχίες, στρατούς, ήρωϊκές άντιστάσεις, κλπ.). 
Ά λλ ’ ένφ άκόμη δέν ¿θεμελίωσε καλά-καλά τήν 
έργασία τής αύξήσεως τής Παραγωγής μέ τήν ά- 
φιέρωση εκατομμυρίων, ένώ πρώτα ολίγες χιλιάδες 
έξώδευε τό Κράτος γιά τήν ένίσχυσή της, ταυτο- 
χρόνως κατά τρόπο καταπληκτικό άπεπειράθη τήν 
οργάνωσή της στον κυριώτερο κύκλο της, στόν ά- 
γρονομικό «στό πρόβλημα τών προβλημάτων» κατά 
τούς σοσιαλιστάς. Πρέπει πρώτα-πρώτα νά έξηγήσω 
γιατί χαρακτηρίζω κυριώτερο κύκλο τής Παραγω
γής, τήν άγρονομική περιοχή της. ’Εδώ καί κάμ- 
ποσα χρόνια οί Ιργασίες του Liebig, Thaer, Solari 
καί άλλων έρριψαν βέβαια τό φάσμα τών προφη
τειών τού Μάλθου, δτι δ κόσμος θά τελεκόση άπό 
άντίθετη κατεύθννση τής Παραγωγής πρός τήν άΰ

ξηση τού πληθυσμού. Ά λλ’ ή Ευρώπη στό θέαμα 
τού καναλισμοΰ τού Λαούτης πρός τούς παρθενικούς 
τόπους τής Αύστραλίας καί τής ’Αργεντινής έγύρισε 
καί σαν άνύποπτος έμπορος άνεκάλυψε πώς δέν κρα
τεί λογαριασμό στήν παραγωγική της εκδήλιοση.Ή 
βιομηχανική παραγωγή περισσεύει κατά εκατομμύ
ρια άπό δσα ζητεί ή κατανάλωσις. Ή άγρονομική 
παραγωγή έξ άλλου παοουσιάζει τεράστιο έλλειμμα, 
τό ¿ποίον αύξάνει καθεμέρα μέ τή χαμμαρρώδη Αγρο
τική έξοδο, πού Ιρήμασε τά χωράφια καί έγιγάντε- 
ψε τίς άστικές μερμηγκοφωλιές «τής θυγατέρες του 
καπιταλισμού».

Οί σοσιαλισται δέν ήταν δυνατόν νά μείνουν ά- 
διάφοροι Ιμπρός σ’ αυτό τό φαινόμενο. Βέβαια ή ά- 
γροτική έξοδος αύξάνει τή στρατιά τών προλετα
ρίων καί άσφαλώς δ άνακατωμος τού άγροτικοΰ 
πληθυσμού μέ τήν επαναστατική βιομηχανική μάζα 
είναι ένα κανάλι πού σουδιάζουν οί σοσιαλιστικές 
ιδέες καί στις άκίνητες λίμνες τού άγροτικού ραγια
δισμού. Άλλά γιατί νά πληθαίνει τόσο ή Ανθρώπι
νη δυστυχία αφού είναι δυνατό μέ μιά καλή οργά
νωση τής ’Αγροτικής Παραγωγής καί τόν αγροτικό 
πληθυσμό νά κρατήσουμε στή σωματική του υ
γεία (*) καί τήν διανοητική του κατάσταση νά καλ
λιεργήσουμε καί τήν ιδιωτική παραγωγή νά μετα
βάλουμε σέ ομαδική ; Βέβαια δέν παίρνουμε άπό 
κοντά έκείνους πού έτράβηξαν τήν ιδέα αύτή 
ώς τά άκρα τών ιδεαλισμών τού Μογπ.«; πού 
βλέπει τό μέγαρο τής ’Αγγλικής Βουλής μεταβλη- 
μένο σέ μιά άποθήκη χημικών λιπασμάτων. Άλλά 
τό βλέπουμε τό ζήτημα, έκεϊ δπου τό τοποθετούν 
αυστηροί Αγροτικοί συγγραφείς βπως ό Μελίν (« Ε
πιστροφή στή Γή»), Βαντερβένλντε («Τό ’Αγροτικό 
Ζήτημα στό Βέλγιο» — «’ Αγροτικός Σοσιαλισμός»), 
ώς μιά άδυσώπητη οικονομική καί κοινωνική Ανάγ
κη τής παραγωγικής ισορροπίας.

Μεγαλήτερο καί βιαστικότερο άπό δλα τά 
Κράτη άντικρύζει σήμερα ή Ελλάς τό ζήτημα 
αύτό. Καί πρώτα-πρώτα διότι δέν έχει βιομηχα
νική έργασία πλατειά καί σταθερή, αυτοδύναμη νά 
σταθή στόν ίδιο τόπο της, δχι ν’ άπλωθή καί έξω 
τών Ελληνικών συνόρων. Καί έπομένως ώς τε
χνητή στον οργανισμό της, αφού ή ζωή της δέν 
είναι ή έργασία, δημιουργεί μία ψεύτικη βάση 
Αξιών, μιά κατάσταση θριάμβου τοϋ άτομισμοϋ,

(*) ΙΙόσο τό απότομο ρίξιμο τού άγροτικοΰ πληθυσμού 
στήν αστική ζωή καί στή βιομηχανική έργασία είναι ολέ
θριο, μπορεί κανείς νά τό ίδη στις μελέτες του Sergio 
Panunzto «Sosialisme Juridique» καί «Droit Pertal et le 
Sosialisme».
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τοΰ θράσους, τής έπιτηδειότητος, της ληστείας, μία 
τέλος αντικοινωνική ένέργεια τής έργασίας στο κα
θαρό νόημα καί σκοπό τής κοινωνικής ώφελείας. 
Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να περιμένομε άπό τους 
διαφόρους κοινωνικούς κύκλους άντίληψη πλατύ
τερη, κοινωνικότερη, ανθρωπινότερη μέ τέτοιον 
άναποδογυρισμό τής ουσίας καί τοΰ σκοποΰ τής 
έργασίας ; Και πώς είναι δυνατόν να μή βλέπομε 
τό θρίαμβο τοΰ συμβατικού έπί τοΰ πραγματικού τής 
θρασύτητος έπί τής ειλικρίνειας, τού ατομισμού 
έπί τών γενικών συμφερόντων, τής μετριότητες σέ 
οικονομική, κοινωνική καί πολιτική αποθέωση καί 
τούς άξιους καί έργατικούς ός άναρχικούς, μασό
νους, περιτρίμματα ; ’Εξετάσατε βαθύτερα τό ζή
τημα τής ψεύτικης οικονομικής, κοινωνικής καί πο
λιτικής ζωής πού έδημιούργησε ή βιομηχανική 
ψευτοζωή τής Ελλάδος καί θά ίδήτε δτι μέγα 
μέρος τής καθαρευουσιάνικης κυριαρχίας δφείλεται 
στήν δργανική αυτή άρρωστεια. ’Αλλά για τήν 
Ελλάδα τό ζήτημα αυτό έχει μιάν άλλη μορφή, 
αύτή πού δημιουργεί ή έθνική πολιτική. Ευρισκό- 
μεθα διαρκώς υπό τήν απειλή τής έκκαθαρίσεως 
τών έθνικών δοσοληψιών. Δίνομε εκατομμύρια σέ 
μεγάλα γυμνάσια καί παραγγελίαις καί άπό τήν 
άλλη μεριά με τή γενικότερη πολιτική φορτώ
νουμε τόν κόσμο στα καράβια γιά τήν ’Αμερική 
δπου στέλλομε τόν κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλο νά τόν 
¿ργανόση για τή μέλλουσα έθνική δράση. Με
γάλη θά είναι ή δύναμη τοϋ άταβισμοΰ άν μεθαύ
ριο γυρίσουν αύτοί οί άνθρωποι νά πολεμήσουν 
στά σύνορα γιά νά σώσουν άπό τή μία μεριά τά 
τσιφλίκια τοΰ κ. Καραπάνου καί άπό τήν άλλη 
τοΰ κ. Φο>τιάδη ΙΙλατανιύτη καί άλλων έφέν- 
τηδων.

Γιά τό ’Ιρλανδικό πραξικόπημα τοΰ Γλάδστωνος 
«πολύ λίγοι εϊνε οί ’Αγγλοι έγραφε δ Cairnes—που 
μπορούν ν’ ακούσουν δίχως ρίγος τρόμου νά γίνε
ται λόγος περί κανονιαμοΰ διά τοΰ Κράτους τών 
άγρομισθωμάτων». ’Αν τό τοπικό έκεΐνο άνεπαρ- 
κέστατο κίνημα τοΰ Γλάδστωνος σέ μιά Χύραάλω- 
νισμένη άπό τά δυνατά κηρύγματα τοΰ Pobert 
Owen καί τοΰ Henri George, σέ Χάρα ποΰ δ 
αγροτικός σοσιαλισμός είναι καταδικός της, άπάν- 
τησε τόση άντίσταση, στήν Ελλάδα τήν άνέγγι- 
χτη άπό τέτοιες ίδέαις πώς πρέπει νά θεωρή
σουμε τήν άγροτική πολιτική του Βενιζέλου άνά- 
μεσα σ’ ενα πλήθος άνθρύπων (μή έξαιρουμένων 
ούτε κάποιων υπουργών του) πού έχαρακτήριζαν 
τήν άπαλλοτρίωση ληστεία καί άρπαγή ; Βέβαια 
στήν άρχήν της είναι άκόμα καί δφείλομε νά μήν 
τό κρύψωμε πώς δέν τήν βλέπομε ώς τήν ώρα

αυστηρά συγκροτημένη τήν πολιτική αύτή τοΰ Βε
νιζέλου. θά ήθέλαμε δηλαδή νά προχωρή ή έγκα- 
τάσταση τών άκτημόνων μέ υποχρεωτικό συναιτε- 
ρισμό, ώστε νά έχουμε τή μικρή ιδιοκτησία μέ τά 
καλά τής μεγάλης καλλιέργειας, τουτέστι δλάκαι- 
ρη τήν έφαρμογή τοΰ συστήματος τών Γερμανών 
ρεβεζιονιστών πού ξέχωρα άπό αύτούς άκόμα καί 
πολλοί' Μαρξισταί ορθόδοξοι (Καούτσκι—Γκάτι) τό 
θεωρουν πώς μπορεί νά δδηγήση στήν δμαδική 
καλλιέργεια.

Ά ν  δμως δέν έγεινε στήν αρχή δπως έπρεπε 
άγκαλιασμένη μέ τήν άπαλλοτρίωση ή συναιτερι- 
στική οργάνωση, έτοιμάζεται νά ύποβληθή στήν 
έρχομένη σύνοδο ή σχετική έργασία, καθώς βλέ
πομε σέ κάποιες άνακοινόσεις τοΰ νέου υπουργού 
τής Εθνικής Οικονομίας κ. Άνδρέα Μιχαλακοπού- 
λου, πού μέ τί πλατύτατη μόρφωσή του καί τό 
έλεύθερο μυαλό του ήταν δ μόνος άξιος νά έργασθή 
δημιουργικά έπάνω στή Γεωργική πολιτική τοΰ Βε
νιζέλου. Ό κ. Χρηστουλάκης καί δ κ. Τρανός μέ 
έρωτοΰν ποΰ είνε οί πολιτικοί Σύλλογοι πού ύπε- 
σχέθη δ κ. Βενιζέλος. Ό  θεός τόν έφώτισε καί 
μάς έφύλαξε άπό τό παραπάτήμά τού αυτό. Τί εί
δους θά ήταν αύτοί οί Σύλλογοι καί ποιά υπηρεσία 
θά προσέφεραν στόν κοινωνικό μετασχηματισμό; Τις 
γνώμαις των; Καί άπό ποιά μεριά ; Άπό τή μεριά 
τών συμφερόντων του ιδιοκτήτου, τοΰ καλλιεργη- 
τοΰ, τοΰ βιομηχάνου, τοΰ καταναλωτοΰ, πού θά 
ήσαν δλοι μαζύ ανακατωμένοι ώσάν μέσα σέ μιά 
κυψέλη μέλι, σφήκες, μέλισσες, κάμπιες, μερμή
γκια, μελισσοφάγοι;

Μόνον ή έπαγγελμάτική δργάνωση θά μάς σώ- 
ση. Μόνον αύτή θά χωρίση τά συμφέροντα τών τά
ξεων, τουτέστι θά καθαρίση τήν Έργασία άπό τις 
σφήκες, πού λέγονται έπιχειρη ματιές, κεφαλαιοΰχοι 
μεγαλοϊδιοκτήτες, έμποροι, μεσίτες. Μόνον αύτή θά 
μάς λύτρωση τήν παραγωγή άπό τά δρνια της καί 
θά τήν παραδώση στή κατανάλωση μέ κυριαρχικά 
δικαιώματα τής πρώτης έπί τής δευτέρας (*). Διότι

(*) Είναι κωμικό πράγμα νά μας στενόχωρη ή περιορισμένη 
νομική μορφή πού έχει ή νομοθεσία τήςέπαγγελματικης όργα- 
νώσεως καθώς και τά αναγκαστικά αστικά κινήματα τών Κυ
βερνήσεων άπέναντι τής έλευθέρας κινήσεως τών έπαγγελμα- 
τικών ενώσεων. Ή ουσιαστική ενέργεια τής συγκεντρωμένης 
εργατικής δυνάμεως ούτε βοηΟεΐται παραπολύ άπό τάς Κυ
βερνήσεις όπως τό δείχνει ό γαλλικός σοσιαλισμός μέ τά 
παθήματά του, άπό τόν ΜϊΙΙεηβκΙ, τόν νίνίεπΐ καί τόν 
Βπεηά, ούτε καθυστερεί μέ όποιαδήποτε αντίπραξη άν έ
χει μέσα του ζωή δπως τό φανερώνει δ βελγικός σοσιαλι
σμός πού αναποδογυρίζει σέ ώφέλειά του τις εργατικές 
οργανώσεις, πού ιδρύει επίτηδες δ κλήρος γιά νά τόν πο-
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δέν πρέπει νά λησμονούμε οτι ό συνδικαλισμός κα! 
δ συναιτερισμδς δέν είναι οριστικά! μορφα! της μελ- 
λούσης Κοινωνίας, άλλά όργανά της, τα όποια μοι- 
ραίως θα άλληλοπολεμήσουν δυνατά ϊ(ύξ δτου δρι- 
στικά έπικρατήση ή άνάγκη της καταναλώσεως, 
ώς κυριάρχου, ώς διευθυντρίας, της Παραγωγής έρ- 
γαζομένης κατ’ έπιταγήν της. Διότι τί μεγάλη ώ- 
φέλεια θά είναι γιά τήν κοινωνία, άφοΰ κάθε μέλος 
της είναι κατά τά 9)Ό καταναλωτής και κατά τδ 
.1)10 παραγωγός, άν διώξουμε τδν καπιταλιστή έπι- 
χειρηματία άπδ τή διεύθυνση της Παραγωγής και 
τήν παραδώσουμε σέ νέο τύραννο, στδν αυτόνομο 
παραγωγό ;

Ευτυχώς ή ταυτόχρονος οργάνωση των παρα
γωγικών κα! καταναλωτικών ένώσεων μαζύ μέ τήν 
έργατική πολιτική μάς δδηγεϊ σέ μιά δργανική ά- 
νάπτυξη τών παραγόντων της μελλούσης Κοινωνίας 
δηλαδή της άπολυτρωμένης Παραγωγής άπδ τδν 
παρασιτισμδ κα! της άπολυταρχικης Καταναλώ- 
σεως. Πολλά βέβαια μέτρα χρειάζεται άκόμα ή όρ- 
γάνωση της Παραγωγής γιά μιά άσφαλη έξέλιξή 
της πρδς τήν ευρύτερη άνάπτυξητών δύο παραγόν
των της κα! ίσως κατορθώσουμε άπδ τδ «Νουμά» 
σέ μιά είδικώτερη σειρά άρθρων νά δώσουμε μιά 
μορφή του Αγροτικού Ζητήματος (ποδ καταλαμβά
νει τά 9)10 της έλληνικης παραγωγής), ώς μέρους 
του παγκοσμίου άγροτικοϋ προβλήματος, μέ τά άνά- 
λογα μέτρα πού Ινέπνευσεν εις άλλα Κράτη κα! τΙς 
σχετικές ιδέες κα! προγράμματα τών Σοσιαλιστών.

*Αλλ’ είτε έχει είτε δέν έχει τή δύναμη ό Βε- 
νιζέλος γιά τή συμπλήρωση της πολίτικης του αδ- 
της (ήμεΐς έχομε απόλυτη πίστη στή πνευματική 
κα! ψυχική δύναμη του) είτε λοιπδν ό Βενιζέλος 
έχει τήν άξιάδα νά άνανεώνεται, νά πηγαίνει άγκα- 
λιαστά μέ τήν πνευματική έξέλιςη της έποχης του, 
πράγμα τδ δποϊον ό κ. Χρηστουλάκης θεωρεί έλάτ- 
τωμα και ήμεϊς ώς τή μεγαλήτερη άξία του πολί
τικου, ποτέ δέν θά τδ άρνηθοΟμε δτι αδτδς 
ήταν άρχή νά βλέπομε ώς βέβαιον αύριον μία νέα 
κατάσταση ποΰ δίχως αύτδν θά ήταν άπροσδιόρι- 
στα μακρυνή άποψη της ιστορίας μας. ’Ανάγκη 
δμως άμα συζητούμε νά έχομε άπδ προτήτερα ώρι- 
σμένη τή θέση μας. Ή νομιμοποίηση σέ τέτοια 
ζητήματα είνε θαρρώ ή έξης: Είμαι δημοτικιστής 
κα! κρίνω τδν Βενιζέλο μόνο στήν άνάμιξή

λεμήση. ’Από τήν πολιτική δέν εχει νά περιμένει παρά κά
ποια πλάγια υποστήριξη δσο νά πάρη τήν πρώτη πνοή του. 
"Επειτα δυνατεύει μόνος του άν έχει ζωή και διευθύνει τήν 
πολιτική κατάσταση.

του στδν γλωσσικδν άγώνα. Είμαι έρθόδοξος σοσια. 
λιστής ή συνδικαλιστής κα! μου είνε σέ τούτο ωφέ
λιμος κα! σ’ έκείνο μέ ζημιώνει. Είμαι ρεφορμι- 
στής, έννοώ τήν πολιιική ώς δργανο του άγώ-4 
νος κα! τδν κρίνω μέ τής άνάλογες άξιώσεις 
μου. ’Αλλά νά τδν κρίνω σ’ ένα άρθρο ώς δημοτι
κιστής, ώ; σοσιαλιστής:, ώς έθνικόφρων, δηλαδή ώς 
Ψυχάρης, ώς Χαντζόπουλος, ώς δημοσιογράφος, 
ώς Δασκαλογιάννης αυτδ 3,τι θέλετε είνε, άλλά 
κριτική βέβαια δέν μπορεί νά ονομασθη. (*)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝ1ΤΣΑΣ

 -----------

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Β Ε Ο Ρ Η Σ Η

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΓ. "Οσοι βιαστήκανε νά 
ζητάνε άπδ τον κ. Βενιζέλο πρόγραμμα έςωτερικης 
πολίτικης, ικανοποιηθήκανε σήμερα κι άποστομω- 
θήκανε. Μέσα σέ δυδ χρόνια μάς παρουσίασε τήν 
Ελλάδα συνεννοημένη μέ τάλλα Βαλκανικά κράτη, 
τήν Ελλάδα έτοιμοπόλεμη κα! τδν Έλληνικδ εγ
κέφαλο όπωςδήποτε ισορροπημένο.

Πάνάθεμά το ! Έπρεπε νά μάς κυβερνήσει ένας 
Κυβερνήτης δημοτικιστής γιά νά ίδοΟμε και μείςοί 
Ρωμιό! θεοϋ πρόσωπο. Μέ τους κλασικοθρεμένους 
άρχηγούς μας δλο κα! τδν κατήφορο κατρακυλού
σαμε.

- X -

01 ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ. Μιά μέρα, σά γαληνέψουνε μέ 
τδν καιρδτά πράματα, έχουμε νά πούμε πολλά, πώς 
ένέργησαν οί δικοίμας,πώς φερθήκανε,πώς δουλέψανε 
σέ τούτη τήν κρίσιμη περίσταση. Κι άνάμεσα σέ δλους 
μας, ένας, άπδ τούς πιδ διαλεχτούς, μέσα άπδ τδ 
γραφείο του, συστηματικά κι άθόρυβα, δούλεψε νά 
σαρκώσει τδνειρο του Ρήγα. Κα! κρυφοκαμαρώνεί 
σήμερα πού ή δουλ.ά του στεφανώθηκε μέ έπιτυχία 
κα! τή χαίρεται άλάκαιρο τδ "Εθνος, πού βλογάει 
τδν Άγνωαχο ήρωα.

- X -

ΤΙ ΕΝΩΣΗ. Πολιτικά ένώθηκε ή Κρήτη μέ

(*) θ ά  ήθέλαμε νά ρωτήσομε τον κ. Χριστουλάχη τί 
λέγει τώρα γιά τήν έξωτερική πολιτική του Βενιζέλου; Θά 
θυμάται βέβαια πώς έπέμεινε ότι τίποτε δέν γίνεται καί 
ότι ήταν παλαιοπολιτικό κόλπο ό υπαινιγμός μας ότι ό 
Βενιζέλος δέν μπορεί νά φανερώση άκόμη τήν έξωτερική 
του έργασία.
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τήν Ελλάδα, πάντα με κάπια τυπική έπιφύλαςη, 
για να μην πειραχτςύνε τά νεύρα τήςΚύρωπαϊκής δι
πλωματία;. Ύστερ’ από τή βαρυσήμαντη δήλωση 
του κ. Βενιζέλου στη Βουλή, δλοι χαιρετήσαμε την 
Κρήτη ενωμένη, δλοι θαμάσαμε τή διπλωματική έ- 
πιδεξιοσύνη τού Κυβερνήτη μα;, δλοι πιστέψαμε την 
ένωση, καί μόνο μερικοί από τού; Κρητικού; πλη
ρεξούσιου; έπιμένανε να παίζουν πρόσωπο Ηωμά- 
δων, ποιο; ξέρει γιά ποιου; σκοπούς. Νά σάς πούμε 
την αλήθεια, ή Κοινή Γνώμη άρχίνησε νάγαναχτεΐ 
έναντίο του;, μα ευτυχώς ή άύγή τή; Τρίτη; τούς 
βρήκε κι αυτού; με φρονιμώτερε; σκεψε; κ’ έτσι I- 
λειψε άπδ τή μέση καί το μαύρο αύτό σημάδι κα\ 
τα πράματα βαδίζουν τδ δρόμο του; τον κανονικό.

»< -

ΕΧΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ. Στα 97 δλοι κυβερνούσα
με τούτο τον τόπο, δλοι κανονίζαμε τήν πορεία 
τού στρατού, δλοι νικούσαμε τού; Τούρκου; πριν 
πέσει τό πρώτο τουφέκι. "Ολοι μας, δλοι μας, καί ! 
περισσότερο απ’ δλου; μα: ό Τύπο;. Αυτός τά κα- | 
νόνιζε δλα, αύτό; ρυμουλκούσε τήν Κυβέρνηση,αυ
τό; τελαλούσε κάθε στρατιωτική κίνηση καί κατέ
στρωνε κάθε σκέδιο πολεμικό.

Καί γΓ αύτό πήγαμε κατά διαόλου. ΙΙολλοί πε
τεινοί τότε λαλούσανε καί πού νά ξημερώσει ! Σή
μερα πού λαλεϊ ένα; πετεινό;, ή Κυβέρνηση μπο
ρεί κανεί; νά έλπίζει κάπιο ξημέρωμα.

- Η -

ΟΜΟΦΩΝΤΑ. Ύστερ’ από τήν προχτεσινή δή
λωση πού κάμανε μέσα στή Βουλή οί κ. κ. Θεοτό- 
κης, Μαυρομιχάλης καί λοιποί άντιπολιτευόμενοι 
πώ; στις σημερνέ; κρίσιμες περίστασες δέν μπορεί 
νά υπάρχει άντιπολίτεψη, δλο τό Έθνο σύσωμο κι 
όμόφωνο στέκεται πλάϊ στήν Ελληνική Κυβέρνηση 
καί καρτερεί τις διαταγές καί τις όδηγίες της.

Σέ μια τέτια κρίσιμη περίσταση άξιζε καί μιά 
τέτια ομοφωνία καί γΓ αύτό έτσι πού φέρθηκε ή άν- 
τιπολίτεψη σηκώθηκε πολύ στήν κοινή συνείδηση.

Ο ΝΈΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ’Ανάλογα μέτήν περί
σταση καί ή έκλογή τού νέου Προέδρου τής Βου
λής. 'Ο κ. Ζαβιτσιάνος κρίθηκε άπ’ δλους υπερά
ξιος γιά τό τιμητικό αξίωμα. Καί ή Κοινή Γνώμη, 
πού τονέ θεωρούσε πρό λίγου καιρού γιά βέβαιο Υ 
πουργό καί ξαφνιάστηκε γιά τόν παραγκωνισμό του,

σήμερα κάπιο; ικανοποιήθηκε πού τονέ βλέπει νά 
διευτύνει τις έργασίε; τή; Βουλής.

- X -

ΚΡΓΟ ΑΙΜΑ. Σήμερ' αύριο πού θά βροντήσει 
τό κανόνι, κρύο αίμα πρέπει νάχουμε. ()ί επιτυχίες 
νά μή μάς μεθούνε κι οί αποτυχίες νά μή μά; α
ποκαρδιώνουνε. Πόλεμο; είναι κι άπ δλα θάχει. Κι 
ποτυχίες καί στέρησε; καί θυσίες άπειρε;1 έμεί; τό 
χρέος μα; νά κάνουμε καί συνετοί ίσαμε τό τέλο; 
νά φανούμε. Τά περασμένα δλα νάν τόπολησμονή- 
σουμε κι άπ1 αύτή τήν καινούρια δοκιμασία καινού
ριοι άθρώποι νά βγούμε.

Νά, τό πρώτο καί τό θετικώτερο κέρδος. Τάλλα 
έρχουνται δευτερώτερα.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ. Σ’ άλλη περίσταση, όπωσδήποτε 
γαληνεμένη, πολλά μπορούσε νά πεΐ κανεί; πάνου 
στο σημερνο άρθρο τού Γρανίτσα. Ές άλλοτε δμως. 
Τούτο μόνο μπορούμε νά πούμε, πώς μέ το άρθρο 
του δΓρανίτσας βγάζει τό στίγμα από τόν κ. Βενι- 
ζέλο γιά το άνελεύτερο άρθρο γιά τή γλώσσα πού 
μπήκε στο Νέο Σύνταγμα, τού σηκώνει όλωσδιόλου 
τήν εύτύνη από πάνου του.

Τέτιες μέρες, πού δ Βενιζέλος υψώθηκε σημαν
τικά στή συνείδηση άλάκαιρου τού "Εθνους, άξιζε 
νά καθαριστεί κι άπ’ αύτό τό στίγμα.

ΣΟΝΕΤΟ ΠΕΤΡΑΡΧΗ XC.
(Pace non trovo)

Δέ βρίσκω ειρήνη, πόλεμο δεν ή μπορώ να κάμω,
Κ’ ελπίζω κι απελπίζομαι, καίω καί ξεπαγιάζω, 
Πετώ ψηλά στον ουρανό, στο χώμα πέφτω χάμω, 
Καί δέν άδράζω τίποτα, κι ΰλην τη γή αγκαλιάζω.

Σέ τέτοια πάθια, στα δεσμά μ’ έχει, δέ μέ κλειδώνει, 
Και δέ μου ανοίγει, τή θηλιά δέ λύει καί δέ μέ θέλει, 
Καί δέ με σφάζει ό "Ερωτας καί δέ μέ λευθερώνει, 
Καί δέ μέ βγάνει άπ’τόν καημό,ουδέ κιαζώ τή μέλει.

Μάτια δέν έχω καί θωρώ, καί δίχως γλώσσα λέω, 
Καί νά πεθάνω άποζητώ καί θέλω νά γλυτώσω, 
Καί εμέ τόν ίδιο δχτρευομαι , κι αγάπη έχω στον άλλο. 
’Από τόν πόνο τρέφομαι,κι ολο γελώντας κλαίω,
Κι οσο μισώ τό θάνατο καί τή ζωή άλλο τόσο,
Καί παραδέρνω εγώ γιά σέ, κυρά, σέ τέτοιο σάλο.

Καρουσοίδες ¿HM. ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ, γιατρός
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Ο 0,ΤΙ ΦΕΛΕΤΕ

"Γστερ’ από τήν «Τιμή καί τό Χρήμα» τού κ. θεοτόκη, θά 
δημοσιέψουμε στό «Νουμα» μιά σειρά παλαιά χαρτιά τοΰ κ. 
Μ. Μαλακάση μέ τόν τίτλο «Σοβαρά καί γελοία» καί μέ 
τούς ύπότιτλους «Ό πόλεμος τοΰ 97— Τρία -φιλολογικά σα
λόνια — Τά Ευαγγελικά — Ή έμφάνίση τοΰ Ματσούοίά — 
Ή ποίηση τοΰ Ματσούκα — Χαρίλαος Τρικοΰπης — θ. Δε- 
ληγιάννης — Οί κομπογιαννίτες των νεοελληνικών γραμμά
των κτλ. Τ’ άρθρα του αυτά δ κ. Μαλακάσης μάς έγραψε 
πώς θά μάς τά στείλει σέ λίγες μέρες.

— Βγήκε σέ δυό τόμους (σελ. 763), μεταφρασμένο δη
μοτικά από τόν κ. Στέλιο Χαριτάκη, «Τό "Εγκλημα καί ή 
τιμωρία» τοΰ μεγάλου Ρώσου συγραφέα Φεοντόρ Ντοστογέφ- 
σκη. Τό συσταίνουμε στους αναγνώστες μας, πού μπόροΰνε 
νάν τό ζητήσουνε άπό τόν έκδότη του κ. Γοργία Π. Φορτσά- 
κη (Χανιά—Κρήτη).

—Ό Παλαμάς έγραφε Ινα έξοχο ποίημα «’Εμπρός!» πού τό 
τονίζει δ Καλομοίρης. Τό ποίημα αύτό μαζί μέ τή μουσική του 
μάς τό τάξανε γιά τό «Νουμά» κ’ Ισως τό τυπώσουμε στ’ 
άλλο φύλλο.

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. κ. *Ay. Καραμ. 'Ηράκλειον, A . Κ ιοσ. Τράνσβαλ. Ζ . 
Φωτ., Ν. Αυμπ., Δ. Σπ υρ ίδ . Πόλη, Κ . Ν . Π απ., Β οτ. 
καί S t .  Καραβ. Άλεξάντρα, A . K a te . Chebin el Kom, 
ï .  N . Hait. Mit Gam, P. Giam, Βιένη. Λάβαμε τή συντρο- 
μή κ’ ευχαριστούμε.

Ν£7^ B I B A W

ΙΔΑ — «,Γθσθ6 ζω ντα νο ί»  δρ. 2 (γιά τδ έξω- 
τερικδ φρ. 2,25).

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) « Α γ κ ά θ ια  κα ί 
τρ ιβ ό λ ο ι»  δρ. 1 (γιά τδ έξωτερικδ, φρ. 125.

OSCAR WILDE -  «DE PROFUNDIS» μετάφρ. 
Άλεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιά τδ έξωτε- 
τερικδ φρ. 2,25).

VERNON LEE — « Ή Α ρ ιά δ ν η  βτή Μ ά ν- 
τ ο υ » » , δράμα σέ πέντε πράξες (μετάφραση 
Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (γιά τδ έξωτερ. φρ. 1,25).

ΑΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΓΛΟΓ « rI I  μ,ουσεχή δ ιά  
τώ ν  α ιώ νω ν»

S ’ όσους φίλους μάς γράφουνε ν»Α 
τους στέλνουμε το « Νουμά » , αναγκαζό
μαστε νά παρατηρήσουμε πώς μάς είναι 
αδύνατο νάν τονέ στέλνουμε χωρίς προ- 
πλερωμή· Ά ς  προς αύτό ή απόφασή μας 
είναι τελιωτική·

ςτο τ  “ηοτπλ,, n  s s n  η

η η  η  η  τ ο  γ ρ α φ ε ί ο
— ----  Δ ΡΟ Μ Ο Σ Ο ΙΚΟΝ ΟΜ ΟΥ 4 ■=

πονλ ιονντα ι τάχόλου&α β ιβλία πρός Μ ΙΑ  δραχμή tà  

εξόν άπό Sea ε ίνα ι σημειωμένα με άλλες τιμές

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή Ματιά».—«’Αγκάθια καί Τριβό- 

λοι» (δηγήματα).—ΧΑΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «Ό «Μέγ" Άλέξαν- 

τρος».—ΒΑΡΔΕΝΤΗ, «Δόξα καί Ζωή».—ΗΑΙΑ Π. ΒΟΓ· 

ΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης καί Χλόη» τοΰ Λόγγου, μετάφρ.),— 

«Τίμωνας ό Μισάνθρωπος» τοΰ Λουκιανού (μετάφρ. λ. 50), 
I «Ό Προσκυνητής».—ΡΙΙΓΑ ΓΚΟΛΦΗ, «Τά Τραγούδια 

τοΰ Απρίλη» (Δρ. 2). — Π. Σ. ΔΕΛΤΑ «Στοχασμοί περί 
τής άνατροφής τών παιδιών μας» (λ. 50).— «Γιά τήν Πα

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

μύθι δίχως δνομα» (δρ. 3,60),— «Τόν καιρό τοΰ Βουλγαρο- 

κτόνου» (τόμοι 2, δρ. 4,50)). — ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΕΝ'ΓΡΙΝΟΓ 

« Από τόν Κόσμο τοΰ Σαλονιοδ».—ΑΡΓΓΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 

«Φυλλάδεςτοΰ Γεροδήμου».—ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Νη
σιωτικά Τραγούδια».—Κ. ΘΕΟ'ΓΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τοΰ 

Βεργίλιου» (λ. 50)*—«Σακούνταλα» τοΰ Καλλιδάσα (δρ* 

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

Τραγούδια τοΰ Στρατιώτη» (λ. 10). — ΑΝΤΩΝΗ Κ. A Κ. 

ΚΟΙΙΟΓΛΟΓ, «Τό Βιολί».—ΑΛΕΕ. ΜΑΡΠΟΓΤΖΟΓΛυΓ »De 

Profundis» τοΰ Ο. Wilde (δρ. 2). — ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΟΡΙΤΗ 

«Δηγ. τοΰ Δειλινού» (δρ. 2 ) - ,«ΟΙ νεκροί τής ζωής» (δρ.2). 

«Στό "Αλμπουρο» (δρ. 2). — ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗ, «Ό έμπορος 

τής Βενετιάς» (Β' έκδοση). — ΑΛΕΞΑΝΤΡΑΣ ΠΑΠΑΜΟ- 

ΣΚΟΓ, « ’Αθρώπινος Μηχανισμός». — ΣΤΕΦ. PAMA, «Τά 

Παλιά καί τά Καινούργια». — ΖΙΙΣΙΜΟϊ ΣΙΔΕΡΗ, «Ό 

Αίας» τοΰ Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΗΛΙΑ ΣΤΑΓΡΟΓ, «Πλου

τάρχου : Περί Παίδων ’Αγωγής» (μετάφρ.). — ΓΙΑΝΝΗ 

ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». — Δ. Π ΤΑΓΚΟΠΟΓΑΟΓ 

(δράματα): «Ζωντανοί καί Πεθαμμένοι»,— «Ό Άσωτος»,— 

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

θρύλους τών Αιώνων», — «Γραμματική τής Ρωμαίΐκης 

-Γλώσσας» (Α’ έκδοση) καί Β' έκδοση, τόμοι 2 (δρ. 5).— 

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

γ ιάλ ι» ,— «Χτισμένο στόν Άμμο». —ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΤΙΑΔΗ 

«Τό Γλωσσικό Γύήτημα». — «Στή «Φοιτητική Συντροφιά» 
(λ. 50). — ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ, «Μελάχρα». —

Γ ια  τό  έξω τερ ιχό , λ. 2 5  παραπόνου i  χά&ε τόμος.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τοΰ «ΝΟΓΜΑ» (Ιξόν άπό τόν πρώ

το πού δέν ύπάρχει κανένα του άντίτυπο) πουλιούνται δρ. 

12,60 δ ένας γιά τήν 'Ελλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τό έξω* 

τερικό.


