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ΡΩΜΑΙΪΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

(…) Στὶς στῆλες τοῦ «Νουμᾶ» δῶ καὶ δύο τρεῖς μῆνες ἄνοιξε πλατιὰ συζήτηση γιὰ τὸ σοσιαλι-

στικὸ  ζήτημα.  Σοσιαλιστὰδες  δικοί  μας,  ὁ  Γ.  Σκληρός,  ὁ  Πέτρος  Βασιλικός,  ὁ  Ζαβιτζιάνος,  ὁ

Ντέλος κι ὁ Γιαννιός, ζώντας στὴν Εὐρώπη καὶ μελετώντας ἀπὸ σιμὰ τὴ μεγάλη σοσιαλιστικὴ κίνη-

ση, ὄχι μοναχὰ στὰ βιβλία μὰ καὶ στὴ ζωή, μᾶς φωνάξανε πὼς ὅλ’ οἱ ἀναμορφωτικοὶ καὶ στὴ γλώσ-

σα καὶ στὶς ἰδέες πρέπει νὰ γίνουμε σοσιαλιστάδες γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ χτυπήσουμε ἀποτελεσμα-

τικὰ τὴ ρουτίνα. Ἄλλοι δικοί μας, φωτισμένα μυαλὰ κι αὐτοὶ καὶ ψυχὲς φιλελεύτερες, τοὺς ἀντείπα-

νε,  ἀκολουθώντας  τὴ σωστὴ ἰδέα πὼς ἐμεῖς  οἱ  Ρωμιοί,  σὰν Κράτος  ἀκόμα ἄφτειαστο καὶ  σὰν

Ἔθνος χιλιοσκορπισμένο, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ Ἐθνισμὸ πρῶτα κι ἀρχῆς, κι ὁ Σοσιαλισμὸς γιὰ τὴν

ὥρα εἶναι γιὰ μᾶς ἐπικίντυνη πολυτέλεια.

Ὁ ἀγῶνας ξακολουθάει στὸ «Νουμᾶ» καὶ φαίνεται πὼς θὰ ξακολουθήσει γιὰ καιρὸ ἀκόμα, γιατὶ

κι ἀπὸ τὶς δυὸ μεριὲς κατεβήκανε στὸν ἀγώνα πολεμιστάδες μὲ γερὲς ἀρματωσιές. Ἡ δική μου ἡ

γνώμη εἶναι πὼς μεγάλο κέρδος θὰ βγεῖ ἀπ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Σοσιαλιστὲς καὶ νατσιοναλίστες θὰ

δώσουνε στὸ τέλος τὰ χέρια κ’ ἔτσι σιγὰ σιγὰ θὰ γεννηθεῖ στὴν πατρίδα μας ἕνας καινούργιος σο-

σιαλισμὸς ποὺ νὰ ταιριάζει καὶ μὲ τὴν ψυχή μας, καὶ μὲ τὴν ζωή μας, καὶ μὲ τὸ κλίμα μας, ἀκόμα

καὶ μὲ τὰ ὄνειρά μας τὰ ἐθνικά, ἕνα εἶδος νὰ ποῦμε Ρωμαίϊκος σοσιαλισμός. 

Πρῶτα-πρῶτα ὅμως νὰ φωτιστοῦνε οἱ ἐργάτες, νὰ ξυπνήσουνε, νὰ δοῦνε στὸ πλάϊ τους ἀληθινο-

ὺς καὶ τίμιους προστάτες. Ἀπὸ  χέρια νὰ γίνουν  ἀθρῶποι καὶ ἀπὸ  κουκιὰ νὰ γίνουν  πολῖτες. Γιατὶ

στὴν πατρίδα μας σήμερα δὲν εἶναι μονάχα τὸ Κεφάλαιο ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὸν ἐργάτη· εἶναι καὶ

ἡ Πολιτικὴ ποὺ τὸν ἐκμεταλλεύεται καὶ τὸν ἀποχτηνώνει. Κεφάλαιο καὶ Πολιτικὴ δουλεύουνε σή-

μερα δῶ ἀδερφωμένες γιὰ τὴν ἀποχτήνωση τοῦ ἐργάτη, γιὰ τὴν ἐξαχρείωση τοῦ λαοῦ. Κορμὶ καὶ

ψυχὴ τοῦ βυζαίνουν τὰ δύο αὐτὰ τέρατα. 

Τοῦ λόγου σου τὸ βλέπεις τὸ Κεφάλαιο νὰ ἐκμεταλλεύεται τὸ κορμί. Ἐμεῖς, οἱ δημοτικιστάδες,

τὸ βλέπουμε τὸ Κεφάλαιο νὰ ἐκμεταλλεύεται τὴν ψυχή. Ποιός ἄλλος ἀπὸ τὸ ἄτιμο Κεφάλαιο συντη-

ρεῖ τὰ σκολιά, πλερώνει τοὺς δασκάλους, ξαπλώνει τὰ ἠλίθια βιβλία ποὺ στραγγουλίζουν τὸ μυαλὸ

τοῦ παιδιοῦ, ποὺ τοῦ ξεχαρβαλώνουν τὸ χαραχτήρα καὶ τὸ προετοιμάζουνε, μιὰ καὶ τὸ κάνουν ἀνί-

κανο γιὰ κάθε πραχτικὴ δουλιά, γιὰ θροφὴ τῆς Πολιτικῆς; Δὲ θᾶχε ἡ πατρίδα μας τόσους θεσιθῆρες

καὶ τόσα κοπρόσκυλα τοῦ Κεντρικοῦ ταμείου, ἄν τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ μορφωνόντουσαν σὲ σκολιὰ

ἀνθρωπινώτερα καὶ πραχτικώτερα. Μάγερας λοιπὸν τῆς Πολιτικῆς εἶναι τὸ Κεφάλαιο, καὶ δίχως τὸ

μάγερα αὐτὸ ἡ Πολιτικὴ ἐξαχρείωση θὰ ψοφοῦσε ἀπὸ τὴν πεῖνα. (…) 
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