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Στοχασμοί

"Οταν μιά κοινωνία ζεΐ μέσα σενα μικρόζηλο 
και μικρόψυχο χάος, δπως ή νέα ελληνική, κατανταει 
πολύ δύσκολο και άχαρο έργο νά ζητήσει κανείς νά 
βρει, έστω και σέ μιά ύτοτυπώδη μορφή, κινήματα 
πνεβματικά, άντικαθρέφτισμα ψυχικών άναπαλμών 
και πόθων ζωικών μέσα στή σφαίρα τής πνεβματι-

κής δημιουργίας.
Και δπως ή δημιουργία είναι τόσο αδύνατη τοσο 

ωχρή καί τόσο ακαθόριστη, £τσι καί. η ικανότητα 
Ικεινών, πού δέχονται τήν επίδραση άπό τις ροπές 
άφτές, είναι πολύ ατροφική γιά νά μπορεί νά τις 
ξεδιαλύνει καθαρά καί νά τις κρί ει Ή  άφτοσυνει- 
δησία είναι ό ανώτατος βαθμός ιής πνεβματικής κα 
λ έργειας καί ή συνειδητή καθοδήγηση τής ζωής 
είναι ή ανώτατη κατάχτηση τοϋ νοϋ. "Οσο^ περισό
τερο απέχει μιά κοινωνία άπό τό Ιδανικός άφτό^, 
τόσο λιγότερο πολ τισμένη εϊναι. Καί ή ελληνικη 
κοινωνία απέχει πάρα πολΰ.

Μολατάφτα ας προσπαθήσουμε \ά  ρίξουμε μιά 
ματιά στά λίγα σπασμωδικά φανερώματα κοσμοθεω
ρίας καί βιοθεωρίας, πού εϊτε σά μίμηση ξένων 
παρόμοιων ροπών, είτε σά δημιουργήματα δικά 
μας, πάντα δμως άπό αίτιες, πού έχουν στενή και 
αίτιατή σχέση μέ τή δική μας κοινωνική κατασταση 
καί τίς αυνθήκες τής ζωής τοϋ τόπου μας, παρου 
σιάζονται τόν τελεφτα'ιο καιρό. Βέβαια ή σύστημα 
τική εξέιαση άφ ιώ ν τών ροπών δέν είναι έργο ε ός 
σύντομου άρθρου. Ε π ε ιδ ή  δμω: πρέπει έστω καί μέ 
χό λίγο καί μέ τό σύντομο νά προπαιδεβόμαστε

πάντα, νά ασκούμε τό μάτι μας καί τη συνείδηση 
μας, νά καθοδηγούμε τόν έαφτό μας καί τούς ά λ 
λους, χρέος μας είναι νά επιχειρούμε σέ κάθε στιγμή 
καί μέ τά μέσα, πού διαθέτουμε,τό διαφωτισμό μας. 
Ό  σοσιαλισμός είναι κοντά στάλλα και ή προσπά· 
θεια νά καθοδηγεΐιαι επιστημονικά ή ζωή, οχι μόνο 
άπό τούς λίγους, μά και άπό τόν τελεφταιο πολίτη. 
Ό  πόλεμος ήταν αναμφισβήτητα Ι'νας κυκλώνας οι
κονομικός, ηθικός καί πνεβματικός γιά τήν αστική 
κοινωνία. Νέο στοιχείο μέσα στον κυκλώνα αφτόν 
δέν παρουσιάστηκε βέβαια κανένα. Ολα τά αίτια 
πού δημιούργησαν καί πόλεμο καί τά αποτελέσματα 
του προϋπήρχανε καί ενεργούσανε άπό πολύν καιρό 
Γ ι’ άφτό εϊναι κάμποσο άφελεϊς εκείνοι, που νομί
ζουν τόν πόλεμο γιά δημιουργική αιτία νέων κατα
στάσεων. Ό  πόλεμος ή ψ ν  κρίση τού άστικοΰ ιμπε· 
ριαλισμοϋ. Γύρω άπ αφτην μπλέχτηκαν τοπικές 
εθνικιστικές κρίσεις, εσωτερικά άπολυτρωτικά κινή
ματα, μεταστάσεις άπό φεουδαρχικές σέ άστικες μορ
φές, άπό μοναρχίες σέ δημοκρατίες, η σέ σοσιαλι
στικά καθεστώτα. Ή  βαθύτερη δμως κρίση τής αστι
κής κοινωνίας είναι η άντίθεση μέ τήν εργατική 
τάξη και άφτή ή κρίση καθόριζε καί πριν από τον 
πόλεμο καί ύστερ άπ αφτόν τά πνεβματικά κινή

ματα τών λαών.
Ή  γενική ροπή, πού παρουσιάζεται σάφτά είναι

μιά επιθετική επιστροφή τής άστικής τάξης, που απο
κορυφώνεται στά πολιτειακα συστημ&ΤΧ με το φα^ 
σισμό καί τίς φανερές ή κρυφές διχτατορίες, πού



κυριαρχούν στην Έ β ρ ώ π η  καί άπλοόνονται κάθε μέρα 
και περισότερο. Ή  περίοδο τής αστικής άπολυταρ 
χίας άρχισε ολοφάνερα. Παράληλα φαινόμενα τής 
έντονης αντιδραστικής επίθεσης τοϋ άστισμοϋ έχουμε 
στή σφαίρα τών πνεβίΐατικών λειτουργιών, στή 
σφαίρα τοΰ πνεβματικοΰ συμβολισμού, τών οίκονο- 
μικο-κοινωνικών τάσεων, τις προσπάθειες νά ξανα
ζωντανέψουν τά κλονισμένα ιδανικά τής αστικής 
πατρίδας, τής θρησκείας, τής πατριαρχικής οίκογέ- 
νειας, τής ατομικής ίδιοχτησίας, τήν προσπάθεια νά 
ξαναζωντανέψουν παλιότερες μορφές τής ϊδεαλιστι 
κής φιλοσοφίας, προσπάθειες νά θεμελιωθούν νέα 
μυστικιστικά συστήματα μέ επιστημονική τάχα μορφή 
η και χωρίς άφτή, νεορομαντικές τάσεις καί κάθε 
λογής συναιστηματικές βιοθεωρίες. Μέσα στό πλαίσιο 
τής αστικής αντίδρασης οί προσπάθειες άφτές πα
ρουσιάζονται και στήν Ελλάδα.

Τό επίσημο νά πούμε κίνημα κι εδώ είναι τό 
ξαναζέσταμα τών π α λ ιώ ν  Ιδανικών. Τό Κράτος 
μέ τις πνεβματικές οργανώσεις του, σκολειό, Π α 
νεπιστήμια, ’Ακαδημία, Στρατό, ή Έκλησία μέ τις 
δικές τις “Οργανώσεις, 'Ιερά Σύνοδο, Θεολογική 
Σκολή, 'Ιερατικές Σκολές, 'Ιεροδιδασκαλεία, Θρη- 
σκεφτικά περιοδικά, Θρησκευτικούς συλόγους νέων, 
ό αστικός Τΰπος καί οί χρονογράφοι του, καθώς καί 
διάφοροι σύλογοι κοινοινικής δράσης, η καθαρές 
συμφεροντολογικές οργανώσεις, δπως οί Ε νώ σεις  
Βιομηχάνων, ή 'Έ νωση τών Τραπεζών, τά Β ιομηχα
νικά και Ε μ π ο ρ ικ ά  Επιμελητήρια ,ο ί αστικές ενώσεις 
ίδιοχτησίας, μέ κρυφά ή φανερά μέσα, μέ ποικίλο- 
τροπο επηρεασμό, καταγίνονται νά τονώσουν τόν ξε
θωριασμένο πατριωτισμό τής παλιάς μάρκας, τή θρη- 
σκεφτικότητα μέ τήν πατροπαράδοτη στόν τό π ι μας 
μορφή τής εξωτερικής τυπολατρείας, τήν ηθική τοΰ 
πατριαρχικού σπιτιοΰ, τήν αγιότητα τής ατομικής 
ίδιοχτησίας. Οΰτε στή Φιλοσοφία δμως, οΰτε στή 
Θεολογία οΰεε στήν Τέχνη, οΰτε στήν Επιστημονική  
διδασκαλία, οΰτε καί στή δημοσιογραφία δέν έχει νά 
παρουσιάσει τό κίνημα άφτό οΰτε πρωτότυπη οΰτε 
καί έντονη κλασική διατύπωση,Άναμασήματα άτονα, 
ξεψυχισμένα, βροντοφωνήματα κοΰφια, τενεκεδο- 
κρουσίες. Τό καλύτερο τους επιχείρημα φαίνεται 
πώ; είναι ό βούρδουλας τοΰ χωροφύλακα. Καί άφτό 
τό επιχείρημα καταγίνονται νά κάμουν δσο μπορεί 
αποτελεσματικότερο. 'Ό σο καί αν βοηθούν οί κ α θυ 
στερημένοι οικονομικοί καί ψυχολογικοί δροι τής 
νεοελληνικής κοινωνίας, καθώς καί ή φαινομενική 
καί πρόσκαιρη αστική σταθεροποίηση τό κίνημα 
άφτό, μολατάφτα ή ελειψη εσωτερικής πίστης καί ή

αδυναμία τής λογικής διατύπωπης είναι τόσο με
γάλη, δπου πραγματικά οΰτε νά σημειώσει κανείς 
δέ θά είχε κανένα ξεχωριστό πνεβματικό φανέρωμα 
καί νά σταματήσει σάφτό.

Κάπως περισότερο θά είχε νά προσέξει κανείς, 
πάλι μέσα στό πλαίσιο τής αστικής αντίδρασης, τις 
ροπές, πού παρουσιάζονται μέ τή μορφή τοΰ μυ- 
αχικιαμοϋ

'Έ ν α  κρυφό χωρίς σχεδόν δημόσια εμφάνιση καί 
δμως αρκετά πλατύ ρέμα είναι τό Θεοσοφικό.  'Η  
θεοσοφία, καθαρός μυστικισμός μέ προσπάθεια πα
ραμορφωτικής προσαρμογής στήν επιστημονική τάχα 
γνώση τοϋ καιρού μας, άρλουμπολογία στηριγμένη 
στις μυστικοπαθές ροπές τής γυναίκας καί τήν καθο
λική αδυναμία τής ανθρώπινης ψυχής γιά μιά μετα
θανάτια ζωή, βρίσκει στήν μεταπολεμική περίοδο, 
πού εκατομΰρια μανάδες, αδελφές, γυναίκες, παιδιά 
έχασαν τούς δικούς των άδικοθερισμένους άπό τό 
φριχτό Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, μεγάλη απήχηση στις 
ψυχές, πού λαχταρούν τις χαμένες μορφές, καθώς 
καί στόν κλονισμένο καί ανήσυχο ατομικισμό μέ 
τήν απέραντη έγωπάθεια του.

Καί δώ λειτουργοΰν στοές θεοσοφικές σέ πολλές 
πολιτείες, τυπώνονται μεγάλα θεοσοφικά βιβλία καί 
γίνονται ανάρπαστα. Καί άπό αφτί σέ αφτί οί μυστι
κοπαθές μεταξοντυμένες κυράδες μεταδίνουν αναμε
ταξύ τους τήν παρηγοριά, πώς θά ζήσουν σέ άλλα 
αστέρια μέ δλα τάγαπημένα τους πρόσωπα to ίδιο - 
και καλύτερα λαμπροντυμένες καί άνάμεσα, σέ ζεστό 
τσάϊ καί μυρωδάτα βουτήματα.

Στήν ίδια βάση στηρίζεται καί ό η νεβμ α τ ισ μ ός , 
μέ κέντρο στόν τόπο μας τήν εταιρία τών ψυχικών 
ερεβνών. 'Έ να ς  ερασιτέχνης γιατρός, κοσμικός λόγιος 
καί πνεβματιστής διεφτΰνει τήν κίνηση.’Αρκετή άγυρ- 
τεία καί πολλή φανιασία γΰρω άπό μερικά ανεξακρί
βωτα «φαινόμενα» καί σκαρώνονται άμέσως «επι
στημονικές αποδείξεις γιά τήν ύπαρξη τοΰ θεού».

Στήν ιδία δμως κατηγορία, άν καί χωρίς τήν 
τόση έντονη μυστικιστική διάθεση καί άγυρτική εξάρ
τηση πρέπει νά κατατάξουμε καί μερικά άλλα φανε 
ρώματα.

Ό  νεοχριστιανισμόζ,  ή προσπάθεια δηλαδή νά 
παρουσιαστεί ή βασική αρετή τοΰ χριστιανισμοΰ, ή 
άγαπη, σάν τό μαγικό κλειδί, πού μπορεί νά φέρει 
τόν κοινωνικό παράδεισο στή γή, αντίθετα μάλιστα 
με το σοσιαλισμό, πού πηγάζοντας τάχα άπό εγωι
στικά ένστιχτα δέν αποτελεί λύση τοΰ κοινωνικού 
προβλήματος, είχε καί στόν τόπο μας κάποια αδύ
νατη καί περαστική έκδήλωση στό περιοδικό «Έλ-



ληνικά Γράμματα». Συγγενικές μέ άφτόν είναι καί 
κάποιες άπό θεολόγους γενόμενες απόπειρες νά παρα- 
σιαθεΐ ή θρησκεία γενικά καί αόριστα, τό θρη- 
σκρφτικό συ αίστημα, ή θρησκεφτική διάθεση σάν 
το αποκορύφωμα της ζωής, άνοίγοντας έτσι τήν 
πόρτα στήν αγιαστούρα τοΰ ραίοφόρου καί σιήν 
προστασία ολόκληρου τοΰ σημερινού έκμεταλεφτικοΰ 
συστήματος άπό τό «Θεό». Ή  «τριλογία τοΰ πνεύ
ματος» τοΰ κ. ΓΙαπανοΰτσου καί κάποιες μελετοΰλες 
τοΰ κ. Λοΰβαρη άντιπροσωπέβουν άφτή τή ροπή.

Μέσα στό ίδιο πλαίσιο τοΰ μυστικισμοΰ, περιβλη- 
μένου εντελώς άκαθόριστα καί συγχυσμένα μέ ανα
μνήσεις τής αρχαίας Ελλάδας, μέ δρφικοπυθαγό 
ρειες άορισ'ολογίες, άνακατωμένου μέ παραστάσεις 
αρχαίων δραμάτων, μέ άμφικτιονικές ιδέες, μέ ΰπο- 
στήριξη τής ντόπιας χειροτεχνίας, μέ αρχαίο ιμάτιο 
καί ντουλαμά, μέ «ιερόν πΰρ» παρμένο άπό τόν 
xoVo τοΰ Γάλου «Αγνώστου Στρατιώτου», μιά σα 
λατα ρούσικη άπό λίγη πατρίδα, λίγη προγονοπλη
ξία, λίγο ελληνοκεντρισμό, λίγη Τέχνη, λίγη θεαμα
τικότητα, πολύ θατρινισμό καί άρλουμπολογία γιά 
«Μ ητέρα;— ’Ιδέες», γιά όμφαλούς τής Γης, γιά 
παγκόσμια πνεβματική ένωση, πελαγοδρεμεΐ καί ή 
μεγαλόστομη προσπάθεια τοΰ «Δελφικοΰ Λόγου» 
τοΰ ποιητή κ. Σικελιανοΰ. Τό μόνο, πού ξεκαθαρί

ΚΑΤΙ Π ΟΥ  Α ΰΙΖ Ε Ι ΝΑ ΣΗ Μ Ε ΙΩ Θ Ε Ι. Άποφασίσεηκ 
νά ξαναβγεί ή «Άκρι',πολη» τοϋ μακαρίτη Γαβριηλίδη 
γιά νά συνεχίσει τήν παράδοση τοϋ ιδρυτή της. Λοιπόν ό 
κ. Βουτσινας στέλνει γράμα στούς πολιτικούς αρχηγούς γιά 
να τοΰ ποϋν τή γνώμη τους καί τό γράμα εϊναι γραμένο σέ 
μια κολαριστη καθαρεβουσα. «Λαμβάνω τήν τιμήν νά γνω
ρίσω υμΐν, κ. πρόεδρε κ. τ. λ.» Οί αρχηγοί δλοι, καί 
άφτός ό κ. Παπαναστασίου, απαντάνε σιήν ίδια κολαριστή 
κΐίθαρεβουσα. Καί μονός ο κ. Βενιζέλος θυμήθηκε, πώς ό 
Γαβριηλιδης ηταν απο του$ πρωταγωνιστές γιά τό σπάσιμο 
χήζ άρχαίστικής παράδοσης καί γιά τήν καθιέρωση τής δη 
μοτικής καί γράφει τήν απάντηση του σέ γλώσα δημοτική. 
Νά τόνιωσαν άραγε τό μάθημα καί οί άλλοι καί πρό πάν
των δ κ. Βουτσινας ;

* **
ΖΗΤΩ ! Β ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ! Σωστός καθρέφτης γιά τή μαντα- 

λιτε μητροπολιταδων, πολιτικών άρχηγών καί «διανοουμέ
ν ω ν ^ !  απαντήσεις ποΰστειλαν στό «Μπουκέτο», τώρα πού 
συμπλήρωσε πέντε χρόνια άπό τήν έκδοση του.’Από κεί μα
θαίνουμε τρισχαριτωμένα πράμ/τα . "Ενας Μητροπολίτης 
διαβάζει ταχτικά τό Μπουκέιο άπό τήν άρχή πού βγαίνει 
καί τό θεωρεί αξιόλογο, ό κ. Μιχαλακόπουλος τό θεωρεί 
Λαμπρόν περιοδικόν, «άξιον πάσης ύποστηρίξεως» ό κ. Τσι-

ζει απο όλα άφτά είναι μιά καλή προπαρασκεβή 
καί σκηνοθεσία παραστάσεων αρχαίων δραμάτων 
σέ'ναν τόπο, πού τό'νομα του άπηχεϊ σέ κάθε βαθιά 
ή ρηχά ελληνομορφωμένο λόγιο. "Ολα τάλλα είναι 
μιά σαπουνόφουσκα, πού θά σβήσει μόλις έξαντλη- 
θοΰν τά ψιλά, πού άπάνοο σάφτά στηρίχτηκε.

’Εδώ τέλος πρέπει νά κατατάξουμε καί τόν «Με- 
τακομουνισμό» τοΰ κ. Καζαντακη.

Έ δ ω  ή σαλάτα είναι φκιασμένη μέ λίγα στοιχεία 
γνωσιολογικοΰ έμπειριοκριτικισμοΰ,μέ άλλα τόσα στοι
χεία μπερξονικής μεταφυσικής, μέ άλλα τόσα 
στοιχεία νεοπλατωνισμού καί πανθεϊσμού, καί τό 
όλον πασπαλισμένο μέ αρκετό αλάτι «πραγματισμού» 
καί «σορελισμοΰ», 'Ό λα  άφτά σερβίρονται σά μιά 
«ύπερνίκηση» τοΰ στενού καί άποπνιχτικοΰ κομου
νισμού, ενώ δέν είναι τίποτε άλλο παρά πολύ προ- 
κομουνιστικές, πολύ μικροαστικές, πολύ άρνητικές 
καί πισωδρομικές νοσταλγίες.

Καί δμως δέν τελειώσαμε ακόμη τά πνευματικά 
κινήματα τής αστικής αντίδρασης. “Εχουμε νά εξε
τάσουμε άκομη τις νεορωμαντικές ροπές, γιά νά πε
ράσουμε έπειτα στήν επισκόπηση τής φιλελέφτερης 
αστικής ιδεολογίας, καθώς καί τοϋ σοσιαλισμοΰ καί 
τοΰ κομουνισμού. ’ \ φ τ ό  θά  γίνει στό ερχόμενο 
φύλο.

ριμώκος, πρόεδρος τής Βουλήν τό παρακολουθέ, δ ΔιΟι 
κητής τής ’Εθνικής Τραπέζης έχει «τήν άπερίφραστον γνώ
μην, δτι εϊναι έν τών καλυτέρων περιοδικών μας, δ Αή· 
μαρχος Αθηναίων κ. Παισης «τό διαβάζει μέ εύχαρίστησιν 
πάντοτε» δ Πρΰτανις τοΰ Πανεπιστημίου τό βρίσκει ένα 
άπό τά καλά περιοδικά, ό Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας τό 
βρίσκει έκλεχτό, ό κ. Νιρβάνας τό βρίσκει «άρτιον ελλη
νικόν περιοδικόν», ό κ. Πώπ τό παρακολουθεί «πάντοτε 
μετ’ επιμελείας», δ κ. Βασιλείου, πρόεδρος Πρωτοδικών, τό 
«παρακολουθεί τακτικώτατα άπό τής αρχής τής έκδόσεως 
του» καί ένας τέλος γενικός επιθεωρητής τής Παιδείας κη- 
ρΰχνει, πώς «ΰποβοηθεί τό ψυχικόν άνέβασμα τών νέων, 
τούς κάνει πιό βαθυστόχαστους στό αντίκρισμα τής ζωής 
καί συντελεί στή δημιουργία μιας ανώτερης ζωής στόν 
τόπο μας».

Τί αποκάλυψη !! Νά λοιπόν μέ τί μορφώνεται ή ανώτε
ρη ιντελιγκέντσα τοΰ τόπου μας. Καί έ'πειτα έ'χομε καί πα
ράπονα. Μωρέ ζήτω, ζήιω, τρεις φορές ζήτω !!

* *
*

Λ Α Τ Κ Η  ΔΙΑ Π Α ΙΔ Α ΓΩ ΓΗ ΣΗ . Στή Γιουγκοσλαβία 
ενας συνταγματικός βασιλιάς άπό τή μιά μέρα σοήν άλλη 
έγινε απολυταρχικός τσάρος καί οί δημοκρατικές εφημε
ρίδες τής ’Αθήνας παραστήσανε τό πραξικόπημα οτό λαό

Σ X Ο Λ I Α



σάν κάτι πολύ φυσικό καί τό επιδοκιμάσανε. Ά φ τ ό  λέγεται 
στήν ελληνική μανταλιτέ δημοκρατική διαπαιδαγώγηση τοϋ 
λαοΰ. Μά τί νά παίζουμε μέ τίς λέξεις. Ή  δημοκρατία 
έγινε καί γίνεται κάθε μέρα περισότερο έλοχλητικο έπιπλο 
γιά τούς αστούς. Δημοκρατία δέν υπάρχει. Ε ’ίναι δ φυσικός, 
ό μοιραίος καί αναγκαστικός δρόμος. Ή  αστική απολυταρ
χία θά προετοιμάσει τή σοσιαλιστική επανάσταση.

* *
*

ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ: Οί Εφημερ ίδες άρχισαν 
κιόλας νά κοροϊδέβσυν μέ τά πολύ έξυπνα αστεία τους τήν 
Ιδέα τοϋ λατινικοί αλφάβητου, πού έριξε ό κ. Γληνός στή 
διάλεξη του γιά τήν άγραματωσύνη καί ό κ. Φιλήντας στό 
άρθρο του στήν «Πρωτοπορία». 'Όπως για ολα έτσι καί γιά 
τό σπουδαιότατο πρόβλημα τής ελληνικής ορθογραφίας οι 
ελληνες δημοσιογράφοι έχουν ένα καλαμπούρι στήν τσέπη 
τους γιά μόνο διανοητικό έφόδιο. Καί όμως η ιδεα άφτη 
εχει μέσα της τόσα στοιχεία πραχτικής αλήθειας, πού γρή
γορα θά πάψει νά είναι μιά αστειότητα καί γιά τους ανί
δεους δημοσιογράφους μας.

** *
ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ : Τόν άγώνα τοΰ «Νέου 

Δρόμου» καί τοΰ «Έκπαιδεφτικοΰ ’Ομίλου» τον κρίνει η 
τρισχαριτωμένη «Εστία» μέ τά γνωστά στήν αστική νοο
τροπία καί στήν αστική ήθική μέτρα. Μά οι άνθρωποι, 
πού θυσίασαν τά πάντα γιά τ ί ;  ιδέες τους, έδωκαν τή μεγα
λύτερη απόδειξη, πώς δέν «έξεμεταλλεύοντο το κομμά τών

φιλελευθέρων διά θέσεις καί θεσούλας κτλ.» Απεναντίας 
αποδείξανε μέ δλη τή στάση τους καί άπό τά 1917 καί 
π ρ ω ιύ^ρ α ,  πώς οί θέσεις δέν είχαν καμιά αξία γ ι’ άφτούς 
παρά μόνο δσο χρησίμεβαν γιά νά προάγεται τό γενικό 
καλό. Ά πό  τή στιγμή, πού τό κόμα τών φιλελέφτερων 
έγινε αντιλαϊκό καί αντιδραστικό, τοΰ πέταξαν στό πρόσω
πο καί θέσεις καί θεσούλες. Μά ή «Εστία» κρίνει κατα τό 
μέτρο τής δικής της ηθικής υπόστασης καί τών χαμόδουλων 
άνθρωπίσκων, πού έσπασαν τή σποντυλική τους στήλη γιά 
νά είναι καθηγητές στά Πανεπιστήμια, διεφτυντές στά 
υπουργεία καί άβλοκόλακβς τής «Εστίας».

* **
Κ ΑΚΟΣΗΜ ΑΔΙΕΣ : Ή  «Φοιτητική Συντροφιά» έγινε 

ενοχλητικό κουνούπι στήν «Εστία» καί στό «Ελεύθερον 
(!!) Βήμα» Ά ν  τά παιδιά, πού τήν αποτελούν, ήταν τρόφι
μοι τών ντάνσιγκ, άν σκουπίζανε τή λάσπη άπό τά παπου 
τσια τών Κύρων καί τών καθηγητάδων τους, άν έκαναν τήν 
προπαιδεία τους γιά νά γίνουν πνεβματικοί μπράβοι στά 
χρηματοκιβώτια τών «λοβιτουραίων», θά ήταν λαμπροί 
νέοι. Τώρα, πού πονούν τό λαό τους καί ή ψυχή τους φλο
γίζεται άπό τά σύχρονα κοινωνικά προβλήματα, είναι αναρ
χικά καί άταχτα παιδιά καί τούς τραβούν τάφτί. Μά μέ 
ολα τά μέσα τής διαφτοράς, πού κατέχει ή αστική τάξη 
δέ θά μολύνει τά αγνά νιάτα. Ή  αλήθεια φωτίζει τίς νέες 
•ψυχές κα άπό κεί θά βλαστήσει μιά μέρα τό άνθος τής 
λεφτεριας καί τής δικαιοσύνης.

Τ Ο  Κ Υ Μ Α  Τ Η Σ  Α Γ Ρ Α Μ Α Τ Ω Σ Υ Ν Η Σ

Γ'.
Το γεγονός, δτι οί τελειόφοιτοι άπο τά Γυμ νά

σια παρουσιάστηκαν τόσο άνορθόγραφοι, δε μπορεί 
νά οφείλεται μόνο σέ προσωπική άμέλεια τών π α ι
διών καί τών δασκάλων τους. Γιατί καί ή άμέλεια 
άκόμη, ή καταφρόνηση δηλαδή τής ορθογραφίας, 
σά στοιχείου μόρφωσης, πρέπει νά εξηγηθεί. Γιά 
νά περάσει ενα παιδί άπο δημοτικό σκολείο, απο 
ελληνικό σκολειό, άπό γυμνάσιο καί νά πάρει άπολυ- 
τήριο άνορθογραφώντας τίς περισότερες λέξεις ση
μαίνει, πώς δασκάλοι καί καθηγητές καί μαθητές 
δέ δίνουν σημασία στήν ορθογραφία. Δέν την θεω 
ρούν γιά άπαραίτητη, δέν τήν προσέχουν.

Γιατί άφτό ; Ε ίναι ή ορθογραφία πραγματικά 
άξιοκαταφρόνητο στοιχείο τής γλωσικής μόρφωσης ; 
”Οχι βέβαια. Έ μ ε ΐΰ  οί δημοτικιστές κάθε άλλο είμα
στε παρά αναρχικοί στό ζήτημα τής ορθογραφίας. 
‘Ίσ α  ίσα επειδή δίνουμε τόση σημασία στή μορφή 
τής γλώσας, άλλο τόσο θεωρούμε σημαντικό στοιχείο 
καί τήν ορθογραφία, Καί άπό σοσιαλιστική ακόμα 
άποψη ή ορθογραφία είναι στοιχείο κοινωνικής προ
σαρμογής καί σάν τέτιο εχει άξία μεγάλη. "Αλλο

δμως είναι τό ζήτημα τής ορθογραφίας γενικά καί 
αλλο τό ζήτημα τής ελληνί'-ής ορθογραφίας.

Ή  έλληνική ορθογραφία έχει χρεωκοπήσει. Π ρ ώ 
τα πρώτα έχει χρεωκοπήσει άντικειμενικά. Έ ν ώ  ίξ 
προφορά τής γλώσας άλαξε μέ τόν καιρό στό στόμα 
τοϋ λαοΰ, ή γραφή έμεινε προσκολημένη στήν ίστο- 
ρική μορφή τών λέξεων.

’Έ τσ ι  δημιουργήθηκε ενας τεράστιος ορθογραφ ι
κός παραλογισμός. "Ενας καί μόνο φτόγγος, τό t 
έχει εβδομήντα τόσες μορφές. Τά διπλά σύμφωνα 
δέν προφέρονται καί δμως γράφονται. Τά πνέβματα 
δέν προφέρονται καί δμως γράφονται.

"Ενας τόνος δυναμικός προφέρεται, τρεις τόνοι 
γράφονται μέ πολυποίκιλους κανόνες. Τά μακρά καί 
τά βραχέα φω ήεντα έπαψαν νά υπάρχουν, τά δί 
χρονα τό ίδιο καί δμως διατηρείται δ διαφορετικός 
τονισμός τους καί δημιουργιέιαι απειρία άπό κανό
νες γιά κάτι άνΰπαρχτο. Τό ενα τρίτο ή καί οί μισυι 
κανόνες τής γραματικής είναι κανόνες ορθογραφικοί.

Καί δέ φτάνει μόνο άφτό. Οί διάφορες θεωρίες 
σχετικά μέ τήν ιστορική καταγωγή διαφόρων λέξεοιν 
καί καταλήξεων, σχετικά μέ τό χρόνο, πού Ιχουν



Ο  Ν Ε Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Τ Ο Υ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Φ Τ ΙΚ Ο Υ  Ο Μ ΙΛ Ο Υ 

Β γ α ίν ε ι  κά θε Ί 3  ή μ ε ρ ε ς  

Διεφ&ύνεται άπο Σ υντα χτ ική  ’Ε π ι τ ρ ο π ή

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
Χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η ..................................... , Δρχ. 50
Έξάμηνη ......................................  * 2 5

Τιμή κάθε φύλου δρχ. 2.50 

Τά μέλη τοϋ Ε. Ο. παίρνουν τό φύλο δωρεάν 
ΓΡΑΦΕΙΑ : ’Αθήνα, οδός Σταδίου 28 (Μέγ. ’Εφεσίου) 

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Σ  

Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ  Π . Ε·

“Ν Ε Α  Ζ Ω Η„

διάφορα φωνήεντα σέ ελληνικές καί ξένες λέξεις καί 
καταλήξεις, σχετικά μέ τήν εφαρμογή τοϋ νόμου τής 
αναλογίας καί στή γραφή, δημιούργησαν πολυτυπία 
ορθογραφική, διφορούμενα, αβέβαια καί άφταίρετα, 
έτσι, πού ή σωστή  ιστορική γραφή έγινε προβλημα
τική γιά πάμπολλες λέξεις, ή ή εφαρμογή τής ιστο
ρικής ορθογραφίας φέρνει σέ άτοπα, σέ ανυπέρβλη
τες διδαχακές δυσκολίες.

”Ας πάρουμε ενα δυό πρόχειρα παραδείγματα. 
Τό «νά δώσει» γράφεται μέ έξη τρόπους. «Νά 
δόσχι», νά «δόση», νά «δόσει», νά «δώσχρ, νά 
«δώση», νά «δοΐσει», άνάλογα μέ τή θεωρία τοΰ 
καθενός καί τό δρθογραφ κό του σύστημα’ άν προ- 
στέσουμε ku'i τή φωνητική ορθογραφία «νά δόσι» 
γίνονται εφτά. "Ολοι άφτοί οι τρόποι βρίσκονται τυ
πωμένοι σέ ελληνικά βιβλία. Ό  καθένας έχει τή 
δικαιολογία του. Ποιο είναι τό κανονικό ; Τί θά 
δώσει ό δάσκαλος στό παιδί γιά κανόνα ;

Τό «νά δοθεί» γράφεται σήμερα κα ονικά  κατά- 
τρεΐς τρόπους «νά δοθή», «νά δοθή», «νά δοθεί». 
Ποιός είναι δ κανόνας ;

Σ ύμφω να μέ τή δίδασκα) ία τοϋ κ. Χαιζιδάκη 
γιά τήν ιστορική ορθογραφία πρέπει νά γράφουμε 
ό Βασιλείς, ό Δημήτρις, ό Γιάννης. Π ώ ς θά δώση 
δ δάσκαλος κανόνα στά παιδιά ; Τί είδους ορθογρα
φία εϊναι άφτή πού πρέπει νά άνάγεται  τό παιδί 
στό άγνωστο γιά νά γράψει τό γνωστό καί όμοιο- 
πρόφερτο. Καί δ Μ ιχάλη ς  πώς θά γραφτεί σωστά;

Στή συνίζηση έχουμε άλλες θεωρίες καί πολυτυ
πίες. Σύμφω να μέ τήν ιστορική ορθογραφία ή «ελιά» 
θά γραφτεί «έλαιά», ή «μηλιά» δμως «μηλεά» 
ή «δουλιά» πρέπει νά γραφτεί «δουλειά» καί τά

«παλιά, βαθιά πηγάδια» θά γραφτούν «παλαιά βα 
θεά πηγάδια». Τρεις διαφορετικές ορθογραφίες γιά 
τόν ίδιο φτόγγο τής συνίζησης. Π ώ ς θά βγεί κανόνας 
γιά τά παιδιά; “Ας άφήσουμε, πού τό «ελιά» πολλοί 
τό γράφουν ακόμη άπό μιά ανόητη θεωρία μετατρο
πής τοΰ αι σέ η— εληά, ή «εληά».

’Ο ρθογρα φ ία  δε μπορεί νά υπάρχει χωρίς 
βέβ no, σταθερό, ομοιόμορφο κανόνα. "Οποιος 
ξέρει λίγη ψυχολογία, καταλαβαίνει, πώς δταν μιά 
ορθογραφία σέρνει τόσα νεκρά στοιχεία, οπως δ 
γιωτακισμός, δ πνεβματισμός, ό τονισμός, τά μακρά 
καί τά βραχέα, τά δίχρονα, τά διπλά, τά αυ, ευ, ηυ, 
διπλοπρόφερτα καί συνάμα τόσες πολυτυπίες, τόσες 
αμφιβολίες, τόσα «καθόριστα στοιχεία, εϊναι όρθο 
γραφία αντικειμενικά χρεωκοπημένη, δέν εϊναι ορ
θογραφία, είναι ανορθογραφία καί ή δέ μπορεί νά 
διδαχτεί δλότελα ή πρέπει νά παραμεριστοΰν πάρα 
πολλά άλλα χρήσιμα στοιχεία τής μόρφωσης γιά 
χάρη της.

Ή  αντικειμενική χρεωκοπία τής ελληνικής ορθο
γραφίας είχε γιά αποτέλεσμα αναμφισβήτητο τήν 
υποκειμενική της χρεωκοπία στή συνείδηση δασκά
λων, παιδιών, γονιών. Πρέπει μάλιστα νά πρ ότέ- 
σουμε, πώς στήν υποκειμενική χρεωκοπία συνεργή
σανε καί άλλοι συντελεστές.

Ή  διατήρηση τής ιστορικής ορθογραφίας μέ δλες 
τις φοβερές της δυσκολίες καί τά ελατώματα ειχε γιά 
στήριγμα ιδεολογικό τόν αρχαϊσμό καί τόν καθαρε- 
βουσιανισμό. Ά π ό  τή στιγμή δμως, πού τό άρχαϊ- 
σιικό ιδανικό γκρεμίστηκε στή συνείδηση τής ελληνι
κής κοινωνίας, έπεσε καί τό σπουδαιότερο άπακούμ- 
πι τής ιστορικής ορθογραφίας καί έτσι κανείς πιά 
δέν π ισ τέβ ε ι  στήν αξία τής ορθογραφίας άφτής, 
πού εϊναι τόσο άντιπρ χχτική. “Ισα ίσα μάλιστα στήν 
εποχή μας μέ τό κυρίαρχο πραχτικό π:νέβμα της 
αρχίζει νά γίνεται δλοφάνερο πόσος καιρός καί κόπος 
καί χρήμα ξοδέβεται άσκοπα γιά τήν ορθογραφία.

'Έ νας έμπορος έκαμε τήν παρατήρηση, πώς γιά 
νά δαχτυλογραφηθεί ένα ελληνικό κείμενο μέ τόνους, 
πνέβματα καί ύπογεγραμένες χρειάζεται κατά τό 1)3 
περισότερος καιρός παρά νά δαχτυλογραφηθεί τό 
ϊδιο κείμενο χωρίς τόνους πνέβματα καί ύπογεγρα
μένες, ή ισόποσο κείμενο αγγλικό. "Οπου σημαίνει, 
πώς άν ένας έλληνας έμπορος χρειάζεται τρεις δα- 
χτυλογράφους γιά τή δουλειά του, ένας εγγλέζος γιά 
τήν ϊδ ια δουλειά χειάζεται δυό.

“Ας άφήσουμε τό ζήτημα τής καταπληχτικής 
απλοποίησης τής τυπογραφικής εργασίας, δταν απλο
ποιηθεί ή ελληνική ορθογραφία.



Ή  αντικειμενική και υποκειμενική χρεωκοπία τής 
ελληνικής ορθογραφίας μας δίνει τήν εξήγηση γιά 
τό φαινόμενο τής συστηματικής καί έντονης άνορ{)ο- 
γραφίας, πού παρουσιάστηκε στούς τελειόφοιτους τοΰ 
Γυμνασίου. Ούτε θεωρητική ιδεολογική, ούτε πραχ- 
τική αξία εχει ή ορθογραφία άφτή γιά τά παιδιά τοΰ 
σκολειοΰ. Εϊναι ένας εφιάλτης. "Ενας άντιπραχτικός

Παλιός χρόνος. Και\ούργιος χρόνος. ΤΙ μας 
έδωσε ό παλιός; τί υπόσχεται νά μάς δώσει δ κχι 
νούργιος;

’ Ας πάρουμε τό πρώτο. Ή  επιστροφή τοΰ Βενι- 
ζέλου στήν πολιτική σήμανε πραγματικά τό ξημέ
ρωμα μιας καινούργιας μέρας γιά τή ζωή μας; Γ ρ ά 
φοντας λίγες μέρες πριν άπό τις 19 ’Αβγοΰστου 1928 
γιά τό πολιτικό μας πρόβλημα, τελειώναμε μ’ άφτά 
τά λόγια: «’Έ τσ ι τό πολιτικό πρόβλημα τοΰ τόπου 
μας μένει πάντα ακέριο καί σ5 δλη του τήν οξύτητα. 
Τό πρόβλημα άφτό δέν ϊΐναι ζήτημα πολιτέβματος, 
ούτε ζήτημα προσώπων, δπως άτοπα τό παρουσιά
ζουν τά πολιτικά κόματα, στό Λαό, πού εργάζε
ται. Ή  Δημοκρατία ε'ίναι σήμερα μιά άξία, πού δύ
σκολα θά άναλάβει ενα δποιοδήποτε κόμα, δση δύ
ναμη κι άν συγκεντρώσει, νά καταλ«σει κι άντικατα- 
στήσει. Τό πρόβλημα βρίσκεται σ ’ άφτή τήν οικο
νομική μας άνάπτυξη. Ή  επέχιαση τής έκμετάλεφ- 
σης μας άπό τις κεφαλαιοκρατικές δυνάμεις τής nay  
κόσμιας οικονομίας, τό δυνάμωμα τής τοπικής μας 
κεφαλαιοκρατίας, ή αντίθεση, πού προκαλεΐ άπό τή 
μιά μεριά μέ τήν αγροτική καί μικροαστική τάξη, άπό 
τήν άλλη μεριά μέ τήν καθαρά προλεταριακή τάξη, 
εϊναι ή βάση τοΰ προβλήματος, άπό τά σημαντικό
τερα πού άντιμετώπισε ή νεοελληνική κοινωνία στήν 
ιστορική της εξέλιξη. Κι υπάρχει στό σημείο άφτό 
κάτι πού τοΰ δίνει μιά τέλεια ιδιότυπη μ°ρφή. Ή  
ιιονοπώληση δηλ. τής πολιτικής εξουσίας καί τής δη
μόσιας γενικά δράσης άπό τήν άστική τάξη. Είναι 
θλιβερό τό θέαμα κι δμως άναμφισβήτητο. Ά φ τ ά  
ιά κόματα, πού λένε δτι σκοπέβουν νά εξυπηρετή
σουν τά συμφέροντα τών εκμεταλεβομένων, έχουν 
<-τελέχη μεγαλοα», ακά, δπως γιά παράδειγμα συμβαί- 
m  μέ τη Δημοκρατική ’Έ νωση. ’Έ τσ ι ό αγώνας 
παρουσιάζεται άνισος καί χωρίς τίς άπαραίτηι;ες 
προϋποθέσεις του. Βλέπει κανείς τούς εργάτες μας, 
τούς χωρικούς καί τούς μικροαστούς, πού θά

παραλογισμός. Καί δσο κι άν εϊναι βαθιά ριζωμένοι 
στήν ψυχή τών άνθρώπων μερικοί παραλογισμοί, 
έρχεται ή στιγμή, πού γκρεμίζονται. ’Ίσω ς ή στιγμή 
τής ελληνικής ορθογραφίας νά μήν εϊναι πολύ 
μακριά.

Γιά τά άλλα αίτια τής άγραματωσύνης θά μιλή
σουμε στό ερχόμενο σημείωμα. Δ. Γ.

έπρεπε σήμερα νά άντιπροσωπέβουν στό τόπο μας 
τίς μεγάλες κινητήριες δυνάμεις τής προοδευτικής 
επανάστασης, νά άδρανοΰν, νά σβύνουν, νά τροφοδο
τούν τά πολιτικά συγκροτήματα τών εκμεταλεφτών 
τους.Κι δταν φανερότατα τούς σφυροκοπιούνται σκλη
ρότατα δεσμά, πότε μέ τή μορφή Κυβερνήσεων Συνα- 
σπισμοΰ, καί πότε μέ την απροκάλυπτη διακήρυξη, 
πώς ή Κεφαλαιοκρατική Διχτατορία εϊναι άνάγκη, 
δπως άφτή τή στιγμή γίνεται άπό τό Φιλελέφτερο 
Κόμα βλέπομε νά μένουν θεατές άνήμποροι καί αδύ
ναμοι μπρος στήν ηθική, οικονομική καί πολιτική 
υποδούλωση, πού τούς προετοιμάζεται».

’Έ τσ ι  γράφαμε τότε. Ή  19 Ά βγούσιου  1928 
επιβεβαίωσε ολοκληρωτικά τούς φόβους μας,Όλόκλη 
ρος ό εργατικός,δ άγροτικός κι ό μικροαστικός π ληθυ
σμός μας,ή τεράστια λαϊκή πλειοψηφία,άποροφήθηκε 
άπό τά δυο άντιμαχόμενα άστικά στρατόπεδα, έξω 
άπό τό ασήμαντο ποσοστό, πού συγκράτησε τό Κ ο
μουνιστικό Κόμα. 'Η  πλειοψηφική μηχανή άπό τήν 
άλλη μεριά καθιέρωσε τή φιλελέφτερη μονοκρατορία, 
τήν άπεριόριστη εξουσία, πού ζητοΰσε δ Έ λ .  Βενι- 
ζέλος.

Καί τί έγινε; Μιά παροιμία λέει: ή καλή μέρ* άπό 
τό πρωί φαίνεται. — Καί μιά Κυβέρνηση πραγματικά 
λαϊκή εϊναι τέτια άπό τίς πρώτες της στιγμές. Ή  
Φιλελέφτερη Κυβέρνηση πώς θά μποροΰσε νά τό 
άποδείξει; Άφξαίνοντας τούς εϊσαγωγικούς δασμούς 
γιά νά φτηνίνει τό ψωμί, θά ακριβαίνει τή ζωή του
λάχιστο γιά τήν άγροτική τάξη. Πανηγύρισε πώς εξα
σφάλισε ιή Βαλκανική Ειρήνη. Μολαταύτα δ σύνδεσμος 
μέ τ ό ν ’Ιταλικό’Ιμπεριαλισμό γίνεται δσο πάει πιό φα
νερός καί ή συμφωνία μέ τή Σερβία μένει άκόμα υπό
σχεση μέ άμφίβολο περιεχόμενο. Ύποσχέθηκε νά λε- 
φτερώσει τήν οικονομική ιιας ζωή άπό τό άποπνι- 
χτικό άγκάλισμα τοΰ ξένου κεφαλαίου. Δέν κατόρ
θωσε νά έλατώσει ούτε τόν τόκο ενός έσωτερικοΰ 
δανείου. Διαλάλησε πώς θά αναμορφώσει τήν Π α ι
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δεία πάνω σέ λαϊκές Δημοκρατικές βάσεις. Κι έχει 
εξακόσια δημοτικά σκολεία κλειστά. Κι έκαμε τόν 
πλαστό θόρυβο γιά τό περίφημο χύμα της άγραμα- 
τωσΰνης, γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα πώς
φταίνε  τά Λατινικά και οί φοιτητές, πού έργά
ζονται σέ δημόσιες θέσεις. Ύποσχέθηκε προστασία 
στήν εργατική τάξη. Γ ι ’ αντίκρισμα, σέ δυό απεργίες 
συμάχησε μέ τό κεφάλαιο και φίμωσε τήν εργατική 
φωνή. Καί ή προστασία κορυφώνεται στό περίφημο 
νομοσχέδιο «περί ασφαλείας τοΰ κοινωνικού καθε 
στώτος» πού ανατρέπει τό δημοκρατικό μας Πολί- 
τεβμα σάφτές τις κύριες βάσεις του, καί πού εξασφα
λίζει «τήν ελεφτερία τών πολιτών», παραβιάζοντας τή 
συνείδηση τους. Τί άλλο θά ήθελε κάνεις γιά νά 
πειστεί γιά τήν κωμωδία πού παίζεται, γιά νά (βε
βαιωθεί πώς τό Φιλελέφτερο Κόμα λαϊκή πολιτική 
οΰτε θέλει ούτε μπορεί νά κάμει;

Καί δέν άρκει τάχα γιά νά τό αποδείξει τό γε
γονός άφτό, δλη ή θετική Κυβερνητική πολιτική, πού 
ξοδέβεται, κάτω άπό τήν επίδραση πού τής άσκοΰν 
γνωστοί οικονομικοί καί τεχνικοί κύκλοι, σέ μιά άσυ- 
λόγιστη δημιουργία άπό τρομαχτικές δ «πάνες, γιά 
δημόσια εργα, πού η έχτέλεση τους θά γίνει χωρίς 
ουσιαστικό λαϊκό έλεγχο, μέ αναμφισβήτητο αποτέλε
σμα τήν ουσιαστική υποδούλωση τοΰ λαοΰ κάτω άπό 
τη δυσανάλογα οικονομικά βάρη;

Νά λοιπόν τί μάς έδωσε ό παλιός χρόνος. Καί <5 
κηνούργιος; Τάχα δέ θά μποροΰσε νά φέρει τήν 
απολύτρωση τών τάξεων τής δουλειάς; “Ας μή παρα 
ξηγήσουν μερικοί τό νόημα. Ό  Σοσιαλισμός δέ μ πο 
ρεί νά πραγματοποιηθώ μόνο σέ μάς. Καί τίποτα 
δέν κάνει νά προβλέπουμε μιά πλατύτερη μεταβολή. 
Ακόμα προϋποθέτει κοινωνικές καταστάσεις πού δέν 

έχουμε άποχτήσει ώς τήν ώρα. Ή  ζύμωση λοι
πόν μοιραία θά  γίνει μέσα στ π σημερινή μας ζωή 
γιά νά δημιουργήσει τις συνθήκες πού θά τή μετ■<- 
βάλουν. Οι δύσπιστοι θά σκεφτοΰν : Μά μπορεί σ’ 
ενα χρόνο μέσα νά ιποχτήσουν καινούργια ουνείδηση 
τά έκατομύρια οί δουλεφτάδες μας, πού είναι βουτη·
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Στό καινούργιο βιβλιαράκι του δ κ. Καρδάτος πραγμα- 
τέβεται ενα πολύ λίγο γνωστό επεισόδιο τής βυζαντινής 
ιστορίας. Πρόκειται γιά τό κίνημα τών Ζηλωτών, πού ξέ
σπασε σι:ή Θεσαλονίκη τό 1842 ενάντια στό σφετεριστή τοΰ 
θρόνου Καιακουζηνό καί κράτησε ώς τά 1349. Τό έπεισό 
διο άφτό προσπαθεί ό κ. Κ. νά τό διαφωτίσει μέ βάοη τήν

γμένοι στό σκοτάδι;Βέβαια δχι.Μά ποιός θά μποροΰσε 
νά άρνηθεΐ τόν πόθο τους γιά τή λύτρωση, πού 
τούς έριξε στραβά στό Φιλελέφτερο Κόμα; ποιός θά 
μποροΰσε νά άρνηθεΐ πώς υπάρχουν, σκόρπιες κι 
άσύνταχτες, μέ τό σαράκι τής αμφιβολίας, πού τις 
κρυφοτρώει, πολύτιμες δυνάμεις;

Ή  αδυναμία τοΰ κομουνιστικοΰ κόματος δέ ση
μαίνει τίποτε γι’ άφτό. Γιατί μέσα σέ ανθρώπους 
φυσικά δύσπιστους, άφοΰ στά 55)οο είναι άναλφά- 
βητοι, συνδεμένους μέ τήν πρόληψη καί τις κακίες 
συνήθειες εκατό χρόνων ανοργάνωτης πολιτικής 
ζωής, ό κομουνισμός μένει ανεδαφικός, δτσν μάλι" 
στα ή επαναστατική ταχτική του εξαντλιέται σέ μιά 
στείρα άρνηση καί σ’ ενα άδικο σκόρπισμα πολύτι
μων δυνάμεων.Γιατί ακόμα σ’ έναν τόπο δπου ή κα
θολική ψήφο σά μέσο ταξικοΰ άνταγωνισμοΰ δέν 
έδωσε δλο τό δυναμικό της περιεχόμενο, καί οί λαϊ
κές μάζες μένουν όπισθοπορεία στή ζωή, ή ταχτική 
τοΰ κομουνισμοΰ δέ μπορεί παρά νά είναι μιά άσκο
πη φρασεολογία, πού άπομακραίνει άπό τό δ ια
φωτισμό κι εκείνους πού έπρεπε νά είναι οί κύριοι ( 
φ ιρεϊς τοΰ εργατικού κινήματος. Μέ μιά λέξη : 
Καθυστερεί τό Σοσιαλισμό.

Νά λοιπόν τί θά μπορονσε νά έλπι ;-ί άπό τόν και
νούργιο χρόνο ένας σοσιαλιστής. Νά ch τικατααταθεΐ 
δ πολιτικός ουτοπισμός άπό τόν πολιτι> ρεαλισμό, 
πού θά αντιμετωπίσει τά προβλήματα τής ζωής μας 
μέ τό φ ώ ;  τής επιστήμης καί τής δημιουργικής εργα- 
οίας. Νά σχημαιισιεί πυ;ή.Γίς πού θα φωτί ι ας 
συνειδήσεις, θά ξεριζώσει ί :  αμφιβολίες, θά κάμει 
τούς άσυγκίνητους θεατές ,~ς υποδούλωσης τους, 
αληθινούς μαχητές γιά τήν ’ "ολύτρωση τους. Νά 
σχηματιστεί ό πυρήνας, πού θΰ οργανώσει τήν ερ
γασία, γιά νά τήν προετοιμάσει < τις στιγμές πού 
ί)ά τήν βαρύνει ό κλήρο: νά θεμελι ο η  τή κοινούρ- 
για Δημοκρατία τής Ειρήνης καί τή: Ιαραγωγικής
’Εργασίας άπό δλους γιά δλους.

Στράτης Σ ιμερίτης

υλιστική αντίληψη τής ιστορίας καί χρησιμοποιώντας τις 
λιγοστές πληροφορίες πού έχουμε σχετικά, νά καθορίσει τό 
κοινωνικό του περιεχόμενο, νά τό τοποθετήσει κοι\ωνιο- 
λογικά.

Ό  κ. Κ. μας βεβαιώνει πώς γιά τή σοσιαλιστική φιλο
λογία ή μελέτη του «δέν έχει μόνο τοπ,,κό διαφέρο, μά καί 
γενικώτερα διεθνικό». Ή  βεβαίωση άφτή πρέπει, θαρώ 
νά γίνει δεχτή μέ αρκετή επιφύλαξη.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ



Πρώτα πρώτα, μοΰ φαίνεται, πώς ονομάζοντας ό κ. Κ. 
τό κίνημα τών Ζηλωτών «Κομούνα» βρίσκει βέβαια έναν 
πετυχημένο τίτλο γιά τό βιβλίο του, δχι δμως καί γιά τόν 
πραγματικό κοινωνικό χαραχτήρα τοΰ κινήματος. Μ’ δλη 
τους τήν άριστερότητα, οί Ζηλωτές, σύμφωνα μέ δσα λέει 
ό κ. Κ., ήτανε μιά ομάδα καθαρά αστική καί τό κίνημα 
τους δέ βγαίνει έξω από τό πλαίσιο κάθε αστικής επανά
στασης. Κανένας λ. χ. δέ σκέφτηκε νά ονομάσει «Κομού
να» τή Γαλική Επανάσταση τοϋ 1789, πού χτύπησε αλύ
πητα τόν κλήρο καί τήν αριστοκρατία καί μοίρασε τά χτή
ματά τους.

"Επειτα, μ’ δλο πού τό κίνημα τών Ζηλωτών είχε βέ
βαια σημασία μεγαλύτερη «άπό εκατό νίκες το">ν Τσιμισκή- 
δων», δ συγρα<ρέας δέν κατορθώνει νά πείσει τόν αναγνώ
στη πώς ε’ίναι κάτι παραπάνω άπό ένα άπλό τοπικό επει
σόδιό, που η επίδρασή του έμεινε πολύ περιορισμένη. Καί 
στό σημείο άφτό ίσα ίσα γενιέιαι μοιραία μιά σκέψη. Τί 
ώφελοΰνε τήν αληθινή κοινωνιολογική επιστήμη τέτιες 
λεπτομερειακές μελέτες, τή στιγμή πού, δπως τό λέει καί 
δ κ. Κ., κανένας ώς τά τώρα δέν καταπιάστηκε νά μελετή
σει τήν ιδιότυπη εξέλιξη τής βυζαντινής κοινωνίας στό σύ

νολο της ή τουλάχιστο τούς πιό χαραχτηριστικοΰς σταθ
μούς της ! Γιατί—ή μήν πειραχτεϊ δ κ. Κ.—τά λίγα πού 
λέει στίς 12 σελιδοΰλες τής εισαγωγής του ούτε έξαντλοΰνε 
τό θέμα ούτε τούς λείπει ή σχηματικότητα καί ή προχειρό
τητα. "Ενα χτυπητό παράδειγμα μάς δίνει ή αντίφαση πού 
παρατηρεί κανείς στή σελ. 12 σχετικά μέ ιά  «Κεφαλοχώ
ρια». Σ ’ άφτά, λέει ό κ. Κ., ζούσαν λέφτεροι άγρότες καί 
«ή κυριότητα  τών χωραφιών, τών βοσκών καί τών δασών 
εϊτανε κο ινο τ ικ ή». Μά λίγο παρακάτο) προσθέτει πώς οί 
’Ίσαβροι «προστάτεψαν τούς έλέφτερους, χωριάτες», στό 
τέλος δμως «δ φεουδαρχισμός νίκησε, γιατί οί αντικειμενι
κοί δροι ήτανε τέτιοι, πού έβνοούσαν τήν καταστροφή, τόν 
εξαφανισμό τής μικρής  ίδιοχτησίας τής γης».

'Ωστόσο, μ’ δλα του τά έλατώματα, τό βιβλίο τοΰ κ. 
Κ. εϊναι άξιομελέτητο, γιατί ταράζει— έστω καί τόσο ανά
λαφρα—τά βαλτονέρια τής έλληνικής Ιστοριογραφίας. "Αλ
λωστε ή γλώσα του, δημοτική άρκετά στρωτή—αν εξαιρέ
σει κανείς μερικούς χυδαϊσμούς καί καθαρεβουσιανισμούς, 
προπάντων εκείνα τά άνυπόφορα «δέ»,—κάνει τό διάβασμά 
του έφκολο κι έφχάριστο.

Γ. ΝΙ,κολάου ,
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Τό Ιδιώνυμο άδικη μα.

Τό Κυβερνητικό Νομοσχέδιο «περί ασφαλείας τοΰ κοι
νωνικού καθεστώτος καί προστασίας τής έλεθευρίας τών 
πολιτών» απασχόλησε σοβαρότατα τής Δ. Ε. τοΰ Ε. Ο. στις 
τελεφταϊες δέκα πέντε ημέρες.

Ό  Ε. Ο. σωματείο πνεβματικής πρωτοπορείας, δέ μπο
ροΰσε νά μείνει αδιάφορος μπρός σέ μιά προσπάθεια, πού 
κάτω άπό τό πρόσχημα νά άσφαλίσει τό κοινωνικό καθε
στώς, έχει φανερό σκοπό της νά χτυπήσει κάθε αντίδραση 
στήν άστική όλιγαρχία καί νά καταλύσει τή δημοκρατική 
μορφή τοΰ πολιτέβματος μας. Θεώρησε ομα^ άκόμα δτι 
στό δράση του άφτή θά έπρεπε νά ζητήσει τή συνεργασία 
καί δλων τών άλλων Σωματείων καί Όργανοισεων, πού θά 
μπορούσαν νά έχουν μιά ταφτότητα συμφερόντων καί σκο
πών μαζί του.—Στή πρόσκληση άφτή οοΰ Έκπαιδεφτικοΰ 
’Ομίλου απάντησαν ήδη πρόθυμα ή Γενική Συνομοσπον
δία τών ’Εργατών, ό Σύνδεσμος γιά τά δικαιώματα τής 
γυναίκας, ή Φοιτητική Συντροφιά, καί άλλοι πρόκειται νά 
άπαντήσουν άφτές τίς ημέρες, δπως ή Γενι ή Συνομοσπον
δία τών Δημοσίων ύπολλήλων, οί 'Ομοσπονδίες Μέσης καί 
Δημοτικής, ό Δημοκρατικός Σύλλογος ’Αθηνών μέ τή 
Δημοκρατική Νεολαία. Τό άποτέλεσμα άπό τίς ενέργειες 
άς τές τοΰ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου, άνεξάρτητες άπό τήν 
κίνηση ποϋ έ'καμε γιά τό ϊδιο ζήτημα κι ή ’Εργατική Βσή 
θεια, ελπίζομε νά εκδηλωθεί σέ μιά δημόσια συγκέντρωση 
άπό δλα τά Σωματεία καί ’Οργανώσεις πού θά συμπράξουν 
μέσα στό ερχόμενο δεκαπενθήμερο.

Α νακοίνω ση

Ή  Δ. Ε. παρακαλεϊ άλλη μιά φορά τά Μέλη, πού δέν 
έχουν ταχτοποιήση τή συνδρομή τους τοΰ 1928 νά τήν 
έμβάσουν τό γρηγορότερο στόν ταμία της. "Αν δέν πληρώ

σουν, δέ θά μπορέσουν νά λάβομν μέρος στίς Συνελέφσει- 
τών τμημάτων καί στή Γενική Συνέλεφση τοϋ Σωματείου, 
καί στό τέλος θά διαγραφοΰν άπό τόν κατάλογο τών Με
λών του.

Τ μ ή μ α  ‘Α&ήνας

Ή  Ταχτική Συνέλεφση τών Μελών τοΰ Τμήματος 
δναβλήθηκε άπό έλειψη απαρτίας καί θά γίνει όριοτικά 
τή Δεφτέρα 21 τοϋ Γενάρη 1929 ώρα 6 1)2 τό βράδυ στήν 
’Αθήνα τήν αίθουσα τής 'Εταιρείας τών Πολιτικών Ε π ισ τη 
μών μέ δσα μέλη κι άν έλθουν.

Τ μ ή μ α  Πειραια

'Η  ταχτική Συνέλεφση τών Μελών τοϋ Τμήματος άνα· 
βλήθηκε άπό έλειψη άπαρτίας καί θά γίνει οριστικά τό 
Σάβατο 19 τοΰ Γενάρη 1929 ώρα 6 1]2 τό βράδυ στά Γρα
φεία μας (δδός Σταδίου 28, Μέγαρο ’Εφεσείου) μ’ δσα 
μέλη κι αν έλθουν

Δ ι ί λ ω α η :

Παρακαλοϋμε οσους επιθυμούν νά διαβά- 
1 ζουν τό «Νέο Δρόμο» νά γρίίφοΰν συνδρο- 
5 μητές. Ά π ό  ιό ερχόμενο φΰλο δέ θά πουλιέ- 
\ xut μέ τό Πραχτορεϊο παρά μόνο στήν Ά θ ή -  
| να, στόν Πειραιά καί στή Θεσαλονίκη.


