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λ ί α, βεβαίως δεν είνε αληθές, δτι προήλθεν
έκ τής ανάγκης έκτελέσεως τών δρων τής ειρή
Δ. ΣΦΗΚΑ : - Διπλωματική Έπισκόπησις,
νης υπό τοϋ έχθροϋ, άφοϋ διά την έκτέλεσιν
I. ΦΕΡΜΟ : — Συνέντευξις μετά τοϋ κ. Βενιξέλου.
ταύτην ένδιεφέρετο καί ή ’Ιταλία ούχ· όλιγώΘ. ΚΟΤΤΟΥΠΗ : — Ό σοσιαλισμός έν Έλλάδι.
τερον τών άλλων Συμμάχων. Προήλθεν έκ τής
Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ : — Σκέψεις περί τή; διοικήσεως τών νέων
χώρων,
άνάγκης άντιμετωπίσεως κοινής τής ’Ιταλικής
Π ΝΙΡΒΑΝΑ '· — Ψυχολογία τοϋ γλωσσικού ζητήμα ο;.
άρπακτικότητος καί άπετέλεσε την προϋπόθεΜ. ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗ :
Δηλώσει: έπΐ τοϋ οικονομικού ζη“
σιν,ήτις
ήτο απαραίτητος διά νά έπακολουθήση
τήματος.
τό
σθεναρόν
Διάγγελμα τοϋ Ούΐλσων καί νά
Ε. ΜΠΕΡΤΡΑΝ :
Προσωπικαΐ ’Αναμνήσεις.
A. GUILLAND : — Αί θεωρίαι του Τράϊτσκε.
άποφασισθή ή ρΰθμισις τών πραγμάτων τοϋ
—
To vfov Έ ίίνι. όν Δάνειον.
Κόσμου καί άνευ τών αντιπροσώπων της Ι τ α 
ΑΡ. ΚΑΜΠΑΝΗ : - Σολωμό;.
λικής
Κονσούλτας.
—
’Εξηγήσει; έπΐ ίής φορολογίας τής καθαρας
Διότι αί έργασίαι τής Συνδιασκεψεως τής
προσόδου.
Ειρήνης βεβαίως δεν θά διακοποϋν με την άναχώρησιν τών κ. κ. Όρλάνδο καί Σοννίνο έκ'
Παρισίων. Οί λοιποί Σύμμαχοι άσφαλώς θά
προχωρήσουν εις τό εργον των, υπάρχει δέ με
Ά θή να ι 11 ’Απριλίου.
γάλη πιθανό της ήδη, δτι εις γενικάς συνελεύ
Η άποχώρησις των Ιταλών αντιπροσώπων σεις τών αντιπροσώπων δλων τών συμμάχων
έκ της Δι^χσκεψεοός της Ειρήνης αποτελεί γε εθνών, μικρών καί μεγάλων, θά καταρτισθή ό
γονός, τό όποΚ’ν ωρισμένως όεν ήτο άρχήθεν νέος χάρτης τής Ευρώπης έπΐ τή βάσει τής αρ
απρόβλεπτον ' καί' δεν έθεωρεϊτο τελείως απί χής τών έθνοτήτων καί τών δικαιωμάτων τών
θανο ν. "Οσοι γνωρίζουν την παγίαν ιμ λαών, τών οποίων την προκήρυξιν ήμπόδιζε τό
περιαλιστικήν κατεύϋυνσιν τής Κσνσούλτα^, σον πολύ ή παρουσία τών κ.κ. Ό ρλάνδο καί
δεν άνέμενον εΰκολον παρέκκλισιν από τούτης. Σοννίνο εν Παρισίοις. Ή συνθήκη τοϋ Λον
Τούς έφόόιζε δε μόνον τό γεγονός τής τελευ δίνου, ήτις, συναφθεΐσα εις στιγμήν κρίσιμον .
ταίας χλιαρότητος τοϋ Ούΐλσων, ήτις ήτο δυ διά την Ά γ λ ία ν καί την Γαλλίαν, άπετέλει ένατόν νά άποβή αιτία διαπράξεως καί άναγνω- νόχλησιν φοβεράν ήδη διά τον Λόϋδ Τζώρτζ
ρίσεως θανασίμων σφαλμάτων. ’Α λλ’ ό Ού«λ- καί τον κ. Κλεμανσώ, δεν ύφίσταται πλέον με
σων άνένηψε την τελευταίαν στιγμήν καί πλή τά την κατηγορηματικήν διακήρυξιν τοϋ Προ
ρης οργής, άπεκήρυξεν επί τέλους την Ιταλι έδρου Ούΐλσων. 'Τοϋτο δέ άσφαλώς αποσοβεί
σφάλματα τής Συνδιασκέψεως, τά όποια θά ήκήν βουλιμίαν.
Είνε ανάγκη νά σημειωθή ένα γεγονός διά σαν πολύ όλεθριώτερα τών διαπραχθέντων τφ
νά έννοηθή δλη ή εκτασις τής σημασίας τής ά- 1815 υπό τού Συνεδρίου τής Βιέννης, καί δί
ποκηρυξεως ταΰτης καί νά συναχθώσι συμπε δει ελπίδα πραγματικήν, δτι τά συστήματα καί
ράσματα ακριβή, κατά τό μάλλον καί ήττον, αί μέθοδοι άλλάσσουν πράγματι καί οτι ή άνπερί τής εφεξής έξελίξεως τής καταστάσεως. θρωπότης δεν έπολέμησε ματαίως, αλλά διά
Τό γεγονός τοΰτο είνε ή σΰναψις τής Ά γγλ ο - τοϋ άγώνός της κατέκτησε κάτι, έπέτυχεν ενα
Γαλλο-Άμερικανικής συμμαχίας, ή άναγγελ- ακόμη βήμα προς την έλευθερίαν της.
Α ί μικραί έθνότητες, αλλά καί οί μεγάλοι
θείσα προ ολίγων ημερών. Ή συμμαχία αΰτη,
ά π ό τ η ν ο π ο ί α ν ά π ε κ λ ε ί σ θ η ή’Ι τ α- σύμμαχοι λαοί, είνε βέβαιον, δτι άφίνουν στε-

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

ναγμόν άνακουφίσεως ήδη, δτε δεν πιέζει πλέον
το στήθος των έν ΙΙαρισίοις ό Ιταλικός εφιάλ
της. Ό Λόϋδ Τζώρτζ, ό Κλεμανσώ, ό Ούΐλσων ασφαλώς έχουν διαγράψει εκ τών προτέρων την πορείαν των μετά την άποχώρησιν τής
’Ιταλίας έκ τής σκηνής τοΰ Συνεδρίου τής Ει
ρήνης. Καί τάς ληφθησομένας μετ' ολίγον α
π ο φ ά σ ε ι ς τής Κ ο ι ν ω ν ί α ς τών Ε 
θ ν ώ ν θά έχουν δλην την δΰναμιν νά επιβά
λουν εις την Ιταλίαν ήνωμέναι ή Αμερική, ή
’Α γγλία, ή Γαλλία, ή Ε λλάς, ή Σερβία, ή
Ρουμανία, ή ’Ιαπωνία, τό Βέλγιον, ή Πολω
νία, ή Τσεχοσλοβακία, εις περίπτωσιν, καθ ή\
νέοι φιλελευθερώτεροι αντιπρόσωποι φιλελευθερωτέρας Ιταλικής Κυβερνήσεως δεν έφθανον εγκαίρως εις Παρισίους κομισταί αξιώ
σεων όλιγωτέρων καί ήδτκωτέρων άπό έκείνας.
τάς οποίας ύπεστήριξαν ό Ορλάνδο καί ό Σοννινο.
Τό παλαιόν σχέδιον τής Κονσούλτας κατεδικάσθη πλέον όριστικώς. Ή άδριατική πολι
τική της είνε ήναγκασμένη ήδη νά μεταβληθη.
Ό Ά δρία ς δεν θά γίνη π ο τ έ Ιταλική λεκά
νη. Καί ή αλβανική πολιτική τής αδελφής Ι 
ταλίας ύφίσταται καί αύτή σήμερον τήν αρχήν

μιας καταδίκης δι* έλλειψιν προϋποθέσεως δαλματικής, προερχομένήν έκ τής σερβικής έπικρατήσεως.
Γενικώς, δύναταί τις νά εΐπη, αί πατροπαr άδοτοι κατευθύνσεις τής Κονσοΰλτας τής Ρ ώ;·.ης χρεωκοποϋσιν όριστικώς σήμερον. Θά ήτο
δέ όξύμωρον τραγικόν νά συνέβαινεν άλλως
μετά την πτώσιν τοΰ γερμανικού ιμπεριαλι
σμού,

Ή Έλληνοσερβορρουμανική ενωσις, άποκρυσταλλουμένη εις γραπτήν συνθήκην συμμαχίας πολύ προσεχώς—άν δεν έγινεν ήδη τού
το—θά άποτελέση, μετά την Άγγλογαλλοαμεοικανικήν συμμαχίαν, τον έτερον τοίχον τής
μάνδρας.

Ή προκληθεΐσα ήδη άποχώρησις τών κ. κ.
Ό ρλάνδο καί Σοννΐνο έκ Παρισίων ασφαλώς
δεν πρόκειται νά έπιβαρδύνη τήν υπογραφήν
τής ειρήνης. Τούναντίον, θά τήν έπιταχύνη.
ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΧΦΗΚΑΣ
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ΙΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΤ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΚ
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Ό διακεκριμένος Ρουμάνος δημοσιογράφος κ. 1.
Φέρμο εσχε τάς τελευταίας ημέρας έν ΙΙαρισίοις συνέντευξιν σοβαρωτάτην μετά τοΰ κ. Βενιζέλου, ήτις
δεν έγνώσθη μέχρι τούδε έν ’Αθήναις. Τήν συνέντευξιν ταύτην κατωρθώσαμεν νά προμηθευθώμεν, φρονοΰμεν δέ, δτι προσφέρομεν αληθή υπηρεσίαν εις τό
'Ελληνικόν Κοινόν δημοσιεύοντες ταύτην σήμερον εν
πιστή μεταφράσει.
«Μεταξύ τών μελών τών διαφόρων αποστολών έν
τή Συνδιασκέψει τής Ειρήνης, γράφει εις τήν εφη
μερίδα ταυ ό κ. Φέρμο, ό Έ λλην πρωθυπουργός είναι
μία τών μάλλον ένδιαφερουσών φυσιογνωμιών. Ό Δ’
Άνούντσιο βεβαίως δεν ύπηνίχθη τον κ. Βενιζέλον,
δταν κατά τον τελευταϊον φιλιππικόν του έναντίον
τής Συνδιασκέψεως τών Παρισίων ώμίλησε περι^ άρτηριοσκληρώσεως. ’Εάν ή πολιτική τοΰ κ. Βενιζέλου
έθριάμβευεν άπό τής αρχής ετι τοΰ Παγκοσμίου πο
λέμου, έάν δλοι οί γείτονες τής Βουλγαρίας ελαίμβανον
άρχήθεν μίαν καθωρισμένην στάσιν, μή έπιτρεπουσαν εις τήν Βουλγαρίαν νά δηλώση, δτι είναι [ ε αία
περί τής μή έπεμβάσεως τής 'Ελλάδος καί ^ ονμα^
νιας, ακόμη καί άν έπετίθετο κατά τής Σ ε ρ ο ί ς, ισως
πολλά τών γενομένων κατά τόν 'Ανατολικόν πο .εμο\
δέν θά έγίνοντο ν.αι ίσως και ο πόλεμοζ cx επερατσι
το ταχύτερον.

«Βεβαίως αί έπί υποθέσεων β«™ζόμζναι έπικρίσεις
δέν έχουν τό κΰρος αποδεδειγμένος πραγμάτων. Τού
το δμως δέν αποκλείει τό δικαίωμα τής κρι|πκη4
ιδίως' διότι πηγή πολλών άτυχώ γεγονότων, έπισυμβάντων είί τό ’Ανατολικόν μέτωπον, είναι τό γεγο
νός, δτι εις ακριβή τινα καί υποχρεωτικά κείμενα,
προϊόντα πολλής σκέψεως καί μελέτης μετά τόν πό
λεμόν τού 1913, έγένετο απόπειρα νά δοθΐ) ερμηνεία
ά π ο μ α κ ρ ύ ν ο υ σ α τάς αμοιβαίας μεταξύ των συμβληθέντων υποχρεώσεις. Ή ερμηνεία αυτη υπήρξε καί
δι’ ημάς, τούς Ρουμάνους, πολύ άτυχης·
«j’O κ. Βενιζέλος δύναται νά ύπερηφανεύεται σή
μερον, δτι είδε -καθαρά τήν κατάστασιν άπό^ τής πρώ
της στιγμής τής έκρήξεως τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου.
’Ακόμη πρότερον, κατά τό υπό τήν προεδρίαν τον
Βασιλέως Κωνσταντίνου σνγκροτηθέν τήν 16 ην Μαΐου 1913 Υπουργικόν Συμβούλιου, 6 κ. Βενιζέλος,
ύποστηρίζων τό έπωφελές τής συνομολογήσεις Ελληνοσεοβικής συνθήκης, έλεγεν ακριβώς τα εξης :
«Ό Βουλγρικός κίνδυνος είναι έπικείμενος, ενω _αφ
έτέοου ό κίνδυνος δι’ ήμάς έκ της άποδοχής του οοου τής
τΓιΎ,ρβοία:5 (ή
(ν
εζητει ,δπως η orΕλλάς
εζι
tiiu, Σεβρίας
ν I Σερβία
«
ύποχοεωθή νά τήν βοηθήση εαν τρίτη τις δυναμ,ς
ήθελεν έπιτεθή έναντίον αύτης» είναι άπομεμακρυσμενος. Καθ' ήν ή μέραν ή Αυστρία θά έπιτεθη εναν-

τίον τής Σερβίας, ή Ρωσσία θά έπέμβη καί θά έπέλθι] ό Ευρωπαϊκός πο/.εμος. Ιη ν ήμεραν εκείνην, επει
δή η ίν^ιας ϋο. είναι υποχρεωμενη να ταχΰή εις τό
πλευρον τής Ζυνεννοήσεως, η ΰποχρεωσις, ήν θά iiχομε,ν ΰώσει εις τήν 2.ερϋι«ν, δεν ϋα μάς εστενοχώρει ποσώς.»
Ί
« Έ ν έτος βραδύτερον, τήν 2δην Ιουλίου 1914, ό κ.
Βενιζέλος, ευρισκόμενος έν Μονάχω καί έρωτηθείς
τηλεγραφικώς υπό τού Σέρβου Ιίωρθυπουργοΰ, ποία
θα είναι ή στάσις τής 'Ελλάδος, άπηντησε τά εξής :
«^Καίτοι δεν δύναμαι νά δώσω οριστικήν άπάντησιν,
διότι τό Υπουργικόν ΣυμβουΛιον πρέπει νά” άποφασιση, δέν διστάζω έν τούτοις νά έ?*φράσω την γνώ
μην μου, ήν ϋα άνα/.οινώσω εις τό 'ϊπουργείον. Κατ
εμε, η 'ύλλ,άς δέον να τηρήσ{) τάς στρατιωτικός αύ1*|ς ουναμεις έτοιμους όπως τας άντιταςΐ| ενάντιον
χης ϋουλγαριας, έν περιπτωσει καθ ήν αυτη ϋα έπειΐι/ετο εναναον της 2-εροιας, αποσοοηΰή Ot ουτω οιοσοηποτε κινουνος Oiu τΐ)ν Βέροιαν προσϋολής αύτής
εκ των νώτα,ν καί έξασφαΛισθή ή συνθηκη τού
Βουκουρεστίου.» ϋαρόμοια τι^ γρ α φ η μ α τα άπεσταλησαν εις Βερολΐνον και εις όλους τούς έν τώ Εξωτερικφ αντιπροσώπους τής Ε/»λάδος. Γά έπακολουθησαντα εινε λίαν γνωστά, ώστε νά μή είναι ανάγκη
να τά έπαναλάβωμεν. 11 πολιτική τού κ. Βενιζέλου
διεταράχ-fh], παρεκωλύθη καί θά έλθη ημέρα, καθ’ ήν
θά γνωσϋωσιν όλοι οί παράγοντες, οί συντελέσαντες
εις τούτο. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, δστις είναι εις
τών παραγόντων αύτών, πρέπει νά σκέπτεται μετά πι
κρίας σήμερον τούς λόγους, ους είπεν εις τόν ανταπο
κριτήν της « Ημερήσιας τοΰ Βερολίνου» κατά τινα συνέντευξίν του, δημοσιευθείο'αν τήν 12 Μαρτίου 1916.
«Εις τά πολιτικά ζητήματα, έλεγε τότε μετ’ ειρωνείας
ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ύ κ. Βενιζέλος είναι ίδεόλόγος.» Ό Ιδεολόγος ούτος όμως ήτο αληθής προ
φήτης.
«Είιρον πρό ήμερών, έξακολοι»θεΐ ό κ. Φέρμο, τόν
•Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος έν τφ ίδιαιτέρω γρααείω τΟυ το ξίνεν^δοχείου «Μερσεδές», δπου ή Ελλη
νική ά π ο ό το λ κ α τέχ ει ολόκληρον διαμέρισμα.
« Ό ίδιος δπως καί κατά τό 1913, δταν τόν έγνώρισα τό πρώτον. Μετριόφρων, σαφής καί έχων συνείδησιν τοΰ τί θέλει καί τοΰ τί δύναται. Τ ί διαφορά
άπό δλους, οϊτινες φαντάζονται δτι ή σοβαρά μορφή
των είναι αρετή άναπόσπ'αστος τής θέσεως, ήν κατέχουσι, δτι ή στρεψοδικία είναι στοιχειώδης άρετή ε
νός διπλωμάτου καί δτι ό πολιτικός άνήρ πρέπει νά
επωφελήται πάντοτε τοΰ μεν καί τοΰ δέ καί νά μή
εχΒ μίαν κατεύθυνσή ώρισμένην !
«Μία έρώτησις καίει τά χείλη μου : Σήμερον, δτε
δλα τά γεγονότα είνε γνωστά, φρονείτε είσέτι, δτι αν
ή Ρουμανία καί ή Ελλάς έπληροφόρουν έγκαίρως τήν
Βουλγαρίαν, δτι θά προσεβάλλετο καί αύτή έάν έπε
τίθετο κατά τής Σερβίας, τά πράγματα θά έλάμβανον
άλλην τροπήν ; Ά λλ’ είμαι ήναγκασμένος νά παραι
τηθώ της έρωτήσεως ταύτης. Σήμερον ό κ. Βενιζέ
λος είναι αρχηγός τής Κυβερνήσεως καί ή άπάντησίς
του θα ηδύνατο νά σκοτίση μέτωπά τινα, τά όποΤο
εχουσι τήν στιγμήν αυτήν άνάγκην απολύτου διαύ
γειας. Π αρ’ δλα ταΰτα υπάρχει τρόπος. Εύρον κα
τάλληλον διατύπωσιν καί έπέτυχον τήν κατωτέρω άπάντησιν :

Περισσότερον παρ’ άλλοτε ό πόλεμος οΰτος άπέδειξε πόσον μέγα όφελος θά μάς έφερε
καί δύναται νά μάς φέρη μία στερεά ενωσις
μεταξύ Σερβίας, Ελλάδος καί Ρουμανίας.
— Ποιον είναι, κατά τήν γνώμην υμών, τό μέλλον
τής πολιτικής έν τφ Αΐμω ; Πιστεύετε εισέτι εις τό
δυντόν τοΰ Βαλκανικού Συνδέσμου, ή τόν θεωρείτε
ώς δνειρον θνησιγενές ;

— Είνε αδύνατον, άπαντά ό κ. Βενιζέλος με
τά πεποιθησεως, νά όμιλήση τις σήμερον περί
Βαλκανικού Συνδέσμου, τοΰ όποιου νά μετάσχη
καί η Βουλγαρία. Είνε λίαν ζωηρά ή άνάμνησις τών παθημάτων, τά όποια ύπέστημεν έξ αι
τίας τής χώρας ταύτης πάντες. Φρονώ όμως,δτι
είναι απολύτως αναγκαία στενή ενωσις μεταξύ
Ρουμανίας, Ελλάδος καί Σερβίας. Ή ενωσις
αυτη δέν πρέπει νά έχη χααρκτήρα έχθρικόν έ
ναντίον τής Βουλγαρίας, αλλά πρέπει νά είναι
μία έγγύησις τών ,ήμετέρων αμοιβαίων συμφε
ρόντων. Έ άν βραδύτερον ή Βουλγαρία απόδει
ξη ότι έσωφρονίσθη, τότε δέν αποκλείεται τοΰ
νά μετάσχη καί αύτή τής ήμετέρας συμμαχίας.
’Αλλά τοΰτο αποτελεί ζήτημα τοΰ μέλλοντος.
Επί τοΰ παρόντος δέν δύναται νά γίνη λόγος
είμή μόνον περί Ρουμανοελληνοσερβικής ένώσεως. (Γνωρίζετε καλώς ότι, όσον αφορά τήν
Σερβίαν, εϊμεθα πάντοτε τής γνώμης, ότι πρέ
πει αυτη νά ζήση έν πλήρςι άρμονία μετά τής
Ρουμανίας, ότι έχομεν κοινά συμφέροντα νά ύπερασπίσωμεν καί ότι έκ τής άμοιβαίας ημών
φιλίας δέν δύναται νά προκύψη είμή ωφέλεια
δι’ άμφοτέρας τάς χώρας. Σήμερον είμαι μάλ
λον πεπεισμένος περί τής ώφελείας τής φιλίας
ταύτης και ότι οί μεν καί οί δέ πρέπει νά πράξωμεν παν τό δυνατόν όπως σφυρηλατήσωμεν
αυτήν.
—Φρονείτε δτι ή Κοινωνία τών’Εθνών θά είναι εγγύησις πραγματική διά τήν κοινωνικήν· άνάπτυξιίν
τών μικρών Κρατών, καθ’ δν τρόπον θά προέλθη έκ
τής Συνδιασκέψεως εής Ειρήνης ;

— ’Έχω εμπιστοσύνην είς τήν Κοινωνίαν
τών Εθνών. Ά λ λ ’ ακριβώς έν τφ συμφέροντι
τής ιδέας ταύτης φρονώ, ότι είναι άναγκαΐον
όπως ή Ρουμανία, ή Σερβία καί ή Ε λλά ς άποτελέσωσιΣύνδεσμον. Εντός εΐκοσιν έτών ήΡουμανία θά άριθμή 30,000,000 κατοίκους, ή
Ε λλάς 15,000,000 καί ή Σερβία 20,000.000.
Τοΰτο θά έσήμαινεν ότι αί τρεις αύται χώραι
ήνωμέναι, θά έκπροσωπώσιν έν τη Κοινωνία
τών Ε θνώ ν μεγάλην δύναμιν, 70,000,000
σχεδόν κατοίκων. Κατά συνέπειαν δέ φρονώ,
ότι τά συμφέροντα ημών θά είναι δυνατόν νά

ύπερασπισθώσι καλλίτερον, δταν έκαστος ημών
θά δύ,ναται νά όμιλή έν όνόματι 70.000.000
άνθρώπφν.Καί δι’αΰτην έτι τήνΚοινωνίαν τών
Ε θνώ ν θά είναι μία ευκολία νά διαθέτη ομί
λους μεγάλων δυνάμεων ή μικρόν αριθμόν μι
κρών κρατών, κεχωρισμένως έκαστον με τά
ίδια αΰτοΰ συμφέροντα.
-— Βλέπετε κίνδυνον Μπολσεβικικόν διά την Ε λ 
λάδα ;

— Νομίζω όχι. Η μ είς δεν έχομεν σχεδόν βι
ομηχανίαν. Ό Έ λλην χωρικός προσεχώς θα
ικανοποιηθώ δι εΰρείας αγροτικής ιίοταρρυθμίσεοί'. ήτις όριστικώς είναι καθωρισμένη καί
ή\· δεν ίδυνηθημεν νά έφαρμόσωμεν ενεκα τοϋ
πολέμου. "Απαξ ικανοποιηθείς έν ιώ ζηχήματι
τούτοι ό Έ λλην χωρικός, όστις είναι στοιχείον
τάξεως, θ ’ άποτελέση φραγμόν ισχυρόν έναντίον οίασδήπετο άποπείρας Μπολσεβικισμοϋ εν
Έλλάδι.
Έξακολουθούσης τής συζητήσεως έν τώ ζητήματι
τούτω ό κ. Βενιζέλος μσί δίδει πληροφορίας τινάς περί
τών συμβάντων περί την ’Οδησσόν, δπου ο! Μπολσε
βίκοι, εσχον έπιτυχίας τινάς καί δπου παρά τό πλευρόν τών συμμαχικών στρατευμάτων είναι και μία Ε λ 
ληνική μεραρχία.
Μίαν τελευταίαν έρώτησιν.
— Μετά την σκληράν πείραν, ήν έ'σχετε κατά τήν
* εναρξιν τοΰ Ευρωπαϊκοί’ πολέμου, ποία είναι, κατά
τήν γνώμην υμών, ή καλλίτερα έγγύησις, ή όποια/
δέον νά ληφθή, δπως έν τή εσωτερική διοργανώσει
ενός Κράτους ή θέλησις τοΰ Λαοί» ή πάντοτε σεβα
στή, ή δέ δικτατορία είτε ενός Βασιλέως, είτε ενός
πολιτικού άνδρός μή είναι δυνατή ;
Μετά μικράν σκέψιν καί μέ τό κΰρος άνδρός, ούτινος ή ατομική πε^ρα παρέσχεν εις αυτόν πεποίθησιν, ό κ. Βενιζέλος μοί δίδει τήν κατωτέρω άπο(ντησιν £

— Δεν βλέπω είμή μίαν έγγύησιν* τήν δΰναμιν τής λαϊκής άντιδράσεως.
Καί ό κ. Φέρμο περαίνει ώς εξής :
«Κατά τινα συνεδρίαν τον Ελληνικού Κοινοβου
λίου τώ 1914 ό κ. Βενιζέλος έπεράτωσε τήν άγόρευσίν του διά τών εξής λόγων : «Ή μ η ν πάντοτε μετα
ξύ εκείνων, οϊτινες ουδέποτε άπηλπίσθησαν περί τοΰ
μέλλοντος τής Ελληνικής Πατρίδος καί τής πραγματώσεως τών εθνικών πόθων..»
«Καί δταν ή Γερμανία προσεπάθησε νά παρασύρη
τήν Ελλάδα ένντίον τής Σερβίας, ό κ. Βενιζέλο, α
πήγγειλε τούς λόγους τούτους, οίτινες παρέμειναν α
ξιοσημείωτοι,: « Ή Ελλάς είναι μικρά χώρα, δπως
διαπράξη τόσφ μεγάλην ατιμίαν.»
«Τά γεγονότα δλα τον εδικαίιωσαν.»
_
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Ό Σοσιαλισμός έν 'Ελλάδι δεν είνε αυτοφυής. Με
Τί (. υτεύίιη έκ τών άλλων χωοών τής Εύρώπης. οΛου
ίίκιιασεν ή βιομηχανία καί. ή Μ τό α ύ τ ο συναντησις
-τολλών .6ιοΜηχα*νικών Ιργα ΐω ν ήτ!α ευκοΛος- ^ α λ λ
άν εις την Ελλάδα ό Σοσια? ισμός είσήχθη και δεν
-αοήχθη, ούτε τό συνταγματικόν πολίτευμα
αυτο
φυές. Και αύαό είσήχθη έξωθεν, μαλιστα κατά πλήρη
αντιγραφήν. Ό μόνο: του ιδιαίτερος χαρακ-τήρ είνε
τό δικαίωμα τής καθολικής ψηφοφορίας, τό οποίον,
αποτελούν τήν σπονδαιοτέοαν διάταξιν τοι πολιτεύμα
τος- έδόθη εις τον ελληνικόν λαόν πριν ή δοθή εις άλ
λονς πεοισσότεοον προηγμένους της Ευρώπης λαούς,
οΰτε τής Μεγάλης Βρεττανίας έξαιρουμένης, οποίέγεννήθη, άνεπτΰχθη καί ευδοκίμησε πληρέστατα ίο
συνταγματικόν πολίτευμα. Δικαίωμα καθολικής^ ψηφο
φορίας απόλυτον δεν υπάρχει οΰτε σήμερον έν Αγ
γλία ήτο δέ πεοισσότερον περιωρισμενον δταν εισήυ9η εις τήν Ελλάδα. Ό Σοσιαλισμός εις τήν 'Ελλάδα
(ϊχ. μόνον είσήχθη εξοίθεν, αλλά καί έπεβλήθη υπό
ολίγων εις ολίγους κατ’ άρχάς προσηλύτσυς, στρατολσγηθέιντας μεταξύ ζωηρών ή ανήσυχων στοιχείων, τα
\^ποΐα μία ιδεολογία απολύτως αντικειμενική, χωρίς
προσωπικόν τινα υλικόν υπολογισμόν, ώθησεν ιείς τον
σχηματιομόν τον πυρήνος τής κοινω ικής και πολιτικής
αρχής, ηίις περισσότερον πάσης άλλης έξηπλώθη εσχά
τως εί; τον κόσμον σύμπαντα, δπου υπάρχει ελευθερία
οίκέψεως
έπιτρέπουσα ύποστήριξιν άλτρου-στικων
αρχών.
Καθόλου παράδοξον κατά τοιοΰτον τροπον προκοψας έν Ελλάδι ό Σοσιαλισμός, δυσκόλως να κερδίςη
έδαφος- Ώ ς πολιτικόν κόμμα είνε κ^τι ανύπαρκτον.
Οί έν τή Βουλή σοσιαλισταί βοολευι ^Vjii !,ε"/9ι τοΰδε
ώς τοιοΰτοι έμφα,νισθέντες, δέν έσταί.ηααν εις την
Βουλήν μέ τοιαύτην έντολήν έκ μέρους τών εκλογέων
τον. Ούτε έξελέγηοαν μέ καθαρόν σοσιαλιστικόν πρό
γραμμα, τό όποιον είχον ύπ’ δψιν των καί έπεδοκίμαοαν
of έκλεξαντες αυτούς έκλογεΐς. Είνε δέ ζήτημα άν τα
χέως θά είνε δυνατόν να συγκρατηθή έν τή ελληνική
Βουλή σοσιαλιστικόν κόμμα άξιον λόγου, στηριζόμενον
εις σοσιαλιστάς έκλογεΐς καί ύίπό αύτών αντλούν την
δύναμίν του. Θά χρειασθΓ] ό άπαιτούμενος χρόνος, δπιος 6 Σοσιαλισμός περιλάβη εις-τους κόλπους του τόν
αγροτικόν κόσμον τής Ελλάδος καί τότε όχι μόνον
θά έμφανισθίι ώς χωριστόν πολιτικόν κόμμα, άλλα και
ώς άρκετά ισχυρόν τοιοΰτον. Μέχρι τοΰδε περιοριαιμεvoc κυρίως μεταξύ εργατών τής β ιο μ η χ α ν ία ς και τών
μείαφορων έχει ύπύστασιν αξίαν λόγου μονόν <.u κέν
τρα τινα β·.ι μηχανικά καί ν α υ τ ικ ά
αυτήν την
Θεσσαλίαν,. δπου τό α γ ρ ο τ ικ ό ν ζήτημα ητο τοιαύιης
όΞυτάτης φύσεως. ώστε νά δικακλογήται καί νά επι
βάλλεται ΰπαρξις σοσιαλιστικού κόμματος, δέν επαρουσίασεν οΰτε ενα σοσιαλιστήν άντιπρόσιοπον. Μολονότι
δέ εις θαυμαστόν βαθμόν σ υ ν ε κ ρ ο τ ή θ η , ιδίως εις τον
νομόν Τρικκάλων, ίδιον π ο λ ιτ ικ ό ν κόμμα ιιέ άρχάς και
σκοτών τήν λύσιν τοϋ ά γ ρ ο τ ικ ο ύ ^ ζητήματος, το κομμά
τούτο, τό όποιον θά ήδύνατο ν άποτελέσΐ] ισχυρόν πυ

ρήνα σοσιαλιστικού κόμματος, έχώρ>οε τελείως τήν
ύ.ιαρξίν του από κάθε ά/.λην ύπάρχουσαν σοσιαλιστικήν
κ« ιευθυνσιν.
Ή αδυναμία τοΰ έν Έλλάδι σοσιαλισμού έχει πολλά
τά αίτια. Καμμία ιδέα δέν έσυκοφα,ντηθη τοοον έ'ΚλλσΐΜ, όσον ό Σοίτιαλισιιός. Οί κατ’ αυτού δηιιοκόποι,
γνωρίζοντες ώρισμένας τοϋ λαοϋ αδυναμίας καί π ’.ανας. μετεχειρίσθησαν ταύιας κοίτα τον μάλλον άχαιΜ;κιήρισταν τρόπον. Ή θρησκεία έχρησιμοποιήΰη αφθόνως καί καπηλικώς. Σοσια/ ισμός, μασιονισμός, άθείο»
παρεστάθησαν ώς συχ-ώνυμοι Λεξεις. Καί αυτό τό γλίοσσικόν ζήτημα, έχρησίμευσε προς δηιιοκο-ίαν εναντίον
τού Σοσ1ολισμού. Είς τών σκοπών του, κατά τούς άντιδραστικούς, ήτο και ή κατάλυσις τών χρηστών ηθών.
^ύμπτωοις ί'έ στομαχικοί ν παραδοξοτήτων μερικών έκ
τών πρώτων σοσιαλιστών, διαστρεβλωθείσα παρέστησε
τον Σολ'ολισμόν εχοντα κοινόν σκοπόν μέ τήν χοοτοtpαγίαν. Εχρησιμο~οιησε δηλαδή εναντίον τοϋ Σοσια.'.ισμοΰ έν Έλλάδι ή άντίδραοις τό τραγικόν καί το κωμι
κόν συγχρόνως. Ή λεξις Σοσιαλισμός εμποιεί ακόμη
απόκεντρα τής Ελλάόος μέρη τρόοον, ώς κάποια
ι*εικη /xitclqo, μια κοινωνική πληγη· Και τό περίεργον
είνε οτι οι περισσότεροι εμπεσοντες είς τήν πλάνην
'5 εκείνοι τών όποιων την οικονομικήν κατάστασιν
καί τήν κοινωνικήν θέσιν επαγγέλλεται νά βελτίωση ό
Σοσιαλισμός.
Μέχρι τοΰ 1909 ή ολίγον πρότερον ό Σοσιαλισμός
(έν Έλλάδι περιωρίζετο μεταξύ ίδεολόγων τινο>\·, εν εί
δος ανθρώπων μυστικοπαθών, οιτινες ουνεδρίαζον έν
κρυπτό). Καί είχε μεν γραφή ή λέξις «Σοσιαλισμός» μ,
μεγάλα γραμματα ·,ος τίτλος εφημερίδας έκδιδομένη;
κατά χρονικά διαστιμιατα ακανόνιστα, άλλά τό οίκηιια
τό γέρο.· τόν τίτλον τούτον ητο άπέριττος καλύοη ίπ οθεν του Σταδίου, οπου η λεςις δέν ήδύνατο νά προκαλέση δημόσιον σκάνδαλον. Η κατ' εξοχήν άλτρουιστική ιΟεα, ή έπαγγεΗομενη τήν μεΐωσιν τής άνύρω»ίνης δυστυχίαίς διά τής ίσότητος είς τά μέσα τής
παραγωγής^ έμενεν έν 'Κλ/,άδι—κατά τούς αντιδραστι
κούς εννοείται εις: τά όρια τής ουτοπικής ανοησίας
και με οπαδούς παραδοςους τινάς τύπους ή μέ έπιστήμοηις, υποστηρικτάς αυτής θερμοκεφά/^’ς τίνος
ά ρ τ ι ε ς
Ε σ π ε ρ ί α ς
έπανακάμψαντ α ς μέχρι τού Ιουλίου τοΰ 1909. Μία έφημερίς ύπό
τίτλον «Τό Μέλλον», έκδιδομένη ύπό τού κ. Διον. Κοκκίνου, έπαρουσίασε τόν Σοσιαλισμόν υπό τήν επιστη
μονικήν του ύπόστασιν, κατ’ άντίθεσιν πρός άλλα προηγούμενα φύλλα, διεκτραγωδοΰντα τ(\ δεινά τών έργατικών τάξειον, πιεζομένων ύπό τοΰ κεφαλαίου.
Τόν Ιούλιον τού 1909, σοσιαλισταί τινες έργάται τΕλληνες έκ Βουλγαρίας, έπυη,'χόντες τήν
συγκατάθέσιν εκείνων, οίτινες κατόπιν εις ττ]ν Βου
λήν έκλήθησαν Κοινωνιολόγοι, δπως ομιλήσουν ένώπιον τών εργατών έν Πειραιιϊ, έξέδωσαν καί έτοιχοκόλληοαν προγράμματα καλσύντες τούς έργάτας είς
αιΟο^'σάν τινα είς το Πασσσλιμάνι. Ή ’Αστυνομία
ταραχθεΐσα καί έκτελούσα διαταγάς τής Κυβερνήσεως
Θεοτόκη, εκύ>:λωσέ τήν αίθουσαν δι’ Ιππικού, έπροκάΛεοε θόρυβον καί έτσι έγένετο αφορμή νά κοινοποίησή
ευρύτερον 6,τι ήδύνατο νά μείνε- είς στενόν κύκ/.ον.
t Τί έπηκολούθησε τήν έπομένην ήτο άπεράγραπιον.
Ο αθηναϊκός τι»πος έζήτει συνεντεύξεις μέ τούς όργαΐ
νωσαντα; τήν έν Πειραιεί δ'άλεξιν, ήτις εΐχεν όγκωθή
εις τήν φαντασίαν πολλών είς τρομεροί· συλλαληιήριον

σκοπούν τί|ν διατάραξιν τής τάξεως. Επειδή ό σκοπός
ιής δια/έξεως δέν ενείχε κανένα πολιτικόν σκοπόν, οί
όργ^νωταί τη; δέν έπεδίωξαν έπίτασιν τοΰ θορύβου,
αΛΑ* ή πρόληψ'ς του ήτο αδύνατος. Συνέπεσεν όμως
να προκληθή λόγος ανατροπής τής Κυβερνήσεως &εοτόκη καί βραδύτεροι· νά έκραγή ή έπανάστασις τού
1··09, ώστε ή σοσιαλιστική ιδέα να παραμερίστ, ή νά
οιγχωνευθή μέ τήν ύποσχομένην βελτίωσιν τής καταστάσεισς Έπανάοτασιν. Κατά τήν Έθνοσυνέλευσιν εύρεθησαν άντ'πρόωποι τής κοινωνικής μεταρρυθμίσεως
κ>ά οπαδοί πλήρους εργατικής νομοθεσίας επτά 6ουλευτίαί, άποτελέσαντες τήν κληθείσαν όμαδα τών Κοι
νωνιο/ΐόγιαν, τής ί^οίας ή πρώτη έμφάνισις ήτο έπερώτησις διά τινα απεργίαν τών τροχιοδρομικών ύπα/λήλβ>ν. Ή έργατική νομοθεσία, ή προκυψασα από τήν
Λιπλήν Βουλήν, ύτο πράγματι άφθονος. Είς οίδέν
Κράτος έπέτυχον 'τόσον ευκόλως καί έντός τόσου βραχέος χρονικού διαστήματος όσα οί 'Έλληνες έργάτα.
ό.ι») τής Διπλές Βουλής καί τής μετ’ αυτήν πρό καί
μετά τούς πολέμους τοΰ 1912— 1913.
Διότι όμως οί εογάται έπέτυχον εύκόλίος καί άνευ
ιδιαιτέρας τίνος έκ ιιερους των προοπαθείας, διά τού
το καί δέν έξετίιιησαι προσηκόντως τρ έΛι.τευχθέν
άγαθόν. Οί έργάται ΐίγον μεταβληθή είς τούς φοναα•/.ωτέρους οπαδούς τού κ Βενιζέλου καί έθεώρησαν
την εργατικήν νομοθεσίαν άμοιβην τής βενιζελικότητός
των. Ή εργατική όμως αύτη νομοθεσία περιωρίσθί'ι
μόνον διά τούς βιομηχανικούς έργάτας καί τούς έργά
τας των μεταφορών. Οι άγρόται Ικανοπο'ήθησαν θεο>
ρητικώς μέ τό άρθρον 17ον τού’ Συντάγματος περί
άπαλ/Λτριώσεως λόγω δημοσίας ώ φ ε λ ε ί α ς καί
οχ: μόνον ά ν ά γ κ η ς, καί μέ μίαν θαυμασίαν
άγόρευσιν τοϋ κ. Βενιζέλου περί ιδιοκτησίας. Έλήφθησαν καί μερικά μέτρα ύπέρ τών αγροτών βίεσσαλών,
άλλ- όχι τοιαΰτα έπαγγελλόμενα τήν οριστικήν θερα
πείαν τής άφορήτου καταστάοεώς των.
Π ερί Σοσιαλισμού ως· ποΛι'τιικοΰ κόμματος ,αϊίου
λόγου θά δυναται νά γίνη λόγος μόνον όταν εύρυνθή
ούτος άπύ βιομηχανικό; καί μεταφορικός πού είνε, εις
γενικόν, περιλαμβάνοντα καί τούς άγρότας. ΙΙεριλα(.ιβιίνει ά/.ηθώς τούτους καί τώρα, αλλά μόνον θεωρητικώς. ’Ακόμη δέν προέκιι|;αν ύποψήφιοι σοσιαλισταί εις
αγροτικά κέντρα Ό άγροτ·κός Σοσιαλισμός θά συναντήοη μεγάλος δυσκολίας είς την Έλ/.άδα τήν προ
τού 1881, διότι ή διανομή τής γής καί ή ιδιοκτησία
αυτής ύπό τών καλλιεργητών της εύρίσκεται είς Ικανο
ποιητικόν βαθμόν. Είνε όμως άρκετά Ιελκυστικαί αί
έπαγγελίαι τού Σοσιαλισμού καί έπαυσεν ούτος νά
θεωρήται ώς άνατρεπτική πάσης ηθικής άρχής θεω
ρία, ώστε θά βλέπη διηνεκώς αύξανομένου«ς τούς όπαδούς του. Στ-νετάχθησαν άλλως τε είς τάς ’Επαρχίες
οί όλίγο· βιομηχανικοί καί ναυτικοί έργαται καί ούτοι
διαδίδοντες τό πνεύαα τής άλλΐ)λεγγύης, θά συντελέowv είς τήν όιάδοσιν τών σοσιαλιστικών αρχών.
Ό ,τι ήμπόδιζε τήν έπικράτησιν .τού Σοσιαλισμοίεν Έλλάδι ήτο ή εθνική μας ύπόθεσις. Μέ έκατομμύρια υποδούλων δέν ήδυνάμεθα νά σκεπιωμεθα τούς
έ/.ευθέρους δούλους τοΰ ελληνικού Κράτους Ό περατωθείς πόλεμος θά δο'ιση τοιαιπτην έπεκτασιν εις τάς
σοσιαλιστικός άρχάς έν 'Ελλάδι, όσην δέν έπαρουσίασεν είς κανέν Κράτος μέχρι τοΰδε πρό τοΰ πολέμου.
αναμενομ.-'ντ ευνοϊκή λϋσις τού έθνικού μας ζητή

μα,τος, ή άπόκτησις χωρών ένθα ή γή άνήκει είς ολί
γους, ή διαρκοΰντος τού πολέμου καλλιτέρευσις τής
ζωής το ν εργατών μέχρι τοΰ σημείου ώστε ούΐοί νά
θεωρούνται π'έζοντες τάς λοιπάς τάξεις καί όχι ;ritζόμενοι, ή έπε:4τασις τον Σοσιαλισμού εις τά εύρωπα-κσ
κράτη καί ή ττλήρης αΐτον έπικράτησις είς τήν Ρωσσίαν, τήν Γερμανίάν, τήν Αυστρίαν, τήν Ο ίγγαρίον

{Ιά είνε λόγοι διά νά έπεκταθή και έν 'Ελλάδι ή ίοχύς
ιού Σοσιαλισμού. ΙΙοία θά ενΤε ή μέλλουσα μορφή του
πρυτιμώμεν νά ιιή θίξοιμεν an» τοΰδε. Ή κυρία έμφάνιοις τον ώς πολιτικοί κόιιματος θά γίνη έΐς τήν μ ι 
λούσαν Συντακτικήν διά νά γίνη πραγματικόν κόμμα
εις τήν ιιεθιποιιένην Βουλήν.
ΘΑΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ .ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ
·

Μετά την εθνικήν μας άποκατάστασιν, ή οποία δι- και τώ καταρτισμώ τοΰ κλάδου τών δημοσίων λειήλθε κατά τά τελευταία ετη την τραγικωτέραν αυτής τουργών, διοικητικών καί δικστικών, επί βάσεων έξφάσιν άπό τής πτώσεως τής Βασιλίδος, καθ’ ήν δμως ασφαλιζουσών τήν επιτυχή έκπλήρωσιν τής άποστοή 'Ελληνική ψύχη καί ό αθάνατος Ελληνικός νούς, λής των* εννοείται άφ’ έαυτοΰ δτι ή κατάστασις αύέξεπροσωπήθησαν άπό τόν μεγαλουργόν έντολοδόχον τη ούδέν τό σταθερόν καί πάγιον ένεφάνιζεν ακόμη,
τών εθνικών παλμών, παντός άλλου ζητήματος προρ- ευρισκόμενη εις τάς άπαρχάς τής έμπεδώσεώς της·
χει ή κρατική τοΰ δλου “Εθνους όργάνωσις, ίδιαίτα- ούτως έχόντων τών πραγμάτων, παρέστη ανάγκη ή
τα δέ ή διοίκησις τών νέων μεγάλων τμημάτων τοΰ (Ελληνική Διοίκησις νά έπεκτείνη τούς πλοκάμους αύΈ θνους, τά όποια θά άποτελέσοιτν όσονούπω μέρος τής καί είς τά τελευταίως άποκατασταθέντα τμήματα
ολοκληρωτικόν τοΰ δλου Κράτους.
τοΰ 'Ελληνισμοΰ, τά όποια άπό αιώνας δλους έναγωΕΙνε σκληρόν, άλλ’ άληθές καί όφείλομεν νά τό ά- νίως άνέμενον τήν ημέραν καθ’ ήν πλήν τής ελεχίθεναγνωρίσωμεν, δτι τά ευτυχή γεγονότα τοΰ 1912 καί ρίας των, θά άπέκτων διοίκησιν καί δικαιοσύνην, έξ1913 καί ή συνεπεία τούτων άπελεχθέρωσις μεγά- ασφαλιζούσας ίσοπολιτείαν, ισονομίαν καί ικανοποίλου τμήματος τοΰ “Εθνους εύρον ημάς δλως άνετοι- ησιν τών καθ’ έκαστον άτόμων ε’ις τάς νομίμους αύμους δπως άντιαετωπίσωμε ν τάς νέας άνάγκας, αϊ ό- τών αξιώσεις. Η Κυβέρνησις τών Φιλελευθέρων έν
ποΐαι έγεννήθησαν διά τήν διοίκησιν τών νέων χω- τή έπεκτάσει τής ιδκαισδοσίας της καί επί τών νεων
ρών. Σύστημα διοικητικόν άπηρχαιωμένον, μέ δλας τούτων τμημάτων τοΰ Κράτους, εδειξεν δλας αυτής
τάς νοσηράς εκδηλώσεις τής προ τοΰ 1909 καταστά- τάς άγαθάς διαθέσεις, φροντίσασα κυρίως δπως γενσεως, παντελής ελλειψις άληθοΰς διοικητικού δργανι- νηθη καί εις τό ξένον στοιχεΐον, τό κατοικούν τά μέσμοϋ, πλήρης ανυπαρξία υπαλληλικού κόσμου, συστή- ρη ταΰτα, ή έντύπωσις καί ή πεποίθησις, οτι κατα
ματα καί μέθοδοι πεζωτάτου εμπειρισμού, έν συνδυα- τό πολιτικόν αυτής Εύαγγελιον, δέν ύπήρχον δι αυσμώ προς έξηχρειωμένον κομματισμόν, συνετέλουν δ- τήν ούτε Τούρκοι, ούτε ’Ιουδαίοι, αλλά^μόνον πο?*ΐπως εμφανίζεται ή Ελλάς έν τή κρατική αυτής έκδη- ται ενός καί τού αυτού Κράτους. Καί εν τφ κύκλφ
λώσε1 ώς τό έξουθένωιια τών Ευρωπαϊκών Κρατών, τούτο) τής δράσεώς της έπέτυ/εν ασφαλώς τόν σκοπροκαλο’ΰσα τόν οίκτον τών φίλων καί τήν περιφρό- πόν της. Άπόδειξις, η επανειλημμενως έκδηλωθεΐσσ
νησιν καί τούς μυκτηρισμούς τών εχθρών. 'Επήλθεν προς αυτήν εύγνωμοσυνη τών Γαυρκων καί τών
εύτυνώς ή έξέγερσις τής λαϊκής ψυχής μετά τό «λ- ουδαίων. Ύπελείπετο ομως τό δυσχερέστερον μερο»
λεπάλληλα ραπίσματα, καί ή 'Ελλάς υπό τήν έμπνευ- rnc αποστολής της, ή έξεύρεσις τού καταλληλότερου
σμενην καί θαυματουργόν διεύθυνσιν τού Μεγάλοι: τρόπου διοικήσεως, και η διά τών άριιοδίων ^ογααύτής τέκνου ήρχιζε νά άνασυγκροτήται,. χαράσσου- νων Ιφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής. Εις το
σα νέας οδούς έν τή κρατική καί έθνική· αύτής στα- μέρος τούτο δέν δύναται ή Κυβέρνησις τών Φ'λελευδιοδρομία,, έξασφαλιζούσας 6ιά μέλλον ούχί πολύ θέρων νά καυχαται επί άπολύτο) επιτυχία, και οι λοάπέχον τήν εύρωστίαν καί δλας τάς εκδηλώσεις τής γοι τής μή επιτυχίας είνε πρόχειροι, όφειλομενοι το
πολιτικής καί έθικής μας ζωής. Είνε άναντίρρητον, μέν είς αίτια 'έκτος τής θελήσεώς της,^ το δε εις ελδτι κατά τό βραχύ χρονικόν διάστημα άπό τοΰ 1909 λειψιν περισσοτέόας προνοίας περί την εφαρμογήν
μέχρι τού Βαλκανικού πολέμου εύγενεϊς κατεβλήθη- τών ένδεικνυομενων μέτρων καί τήν εκλογήν των κασαν προσπάθειαι δπως διά σειράς νομοθετικών καί ταλλήλων οργάνων. Καί αίτια μέν εξωτερικά είνε τό
διοικητικών μέτρων έξασφαλισθή κανονική καί έπω- άνετοιμον είς τήν δικαστικήν μας όργανωσιν, ή μή
φελής ή κίνησις τής δλης διοικητικής μηχανής, ουτω ακριβή» γνώσις τών λεπτομερειών τού ^ κραδέ κατωρθώθη τό άπροσδόκητον αποτέλεσμα νά έμ- τοΰντος συστήματος έν Τουρκία μέχρι της απελευφανίσωμεν ποιάν τινα μορφήν Κράτους, παρέχοντος θερώσεως τών νέων χ ω ρ ώ ν , καλυφθεισα δια προχείτήν ελπίδα, δτι θά ήδύνατο μετά πάροδον χρόνου τι- ocov μελετών καί πληροφοριών, παρα προσο^πων πολνός μετά πεποιθήσεως ν’ ατενίζη είς μέλλον έξασφα- λάκις δλως αναρμοδίων, ή ελλειψις.διοικητικού προλίζον είς αυτό πρωτεύουσαν θέσιν έν τώ Βαλκανικώ σωπικού, αί συνθήκαι^ ύφ ac διε^ηχ)οη ° πσλεμρ£
καί Εύρωπαϊκώ κόσμω.
καί ύπεγράφη η ειρήνη, ο αμεσω., επακο .ουθήσα-,
Ό έπελθών διπλασιασμός τού Κράτους, εύρεν ή- κατά τής Βουλγαρίας συμμαχικός πόλεμός και η τοΰμάς άφ’ένός μέν διεξάγοντας άγώνα προς συστήματα κατά τής Βουλγαρίας συμαχικοςπόλεμός, καί ή ιτθΰκαί μεθόδους καταδικασθείσας μέν,βαθέως δμωςάκόμη τον τ ε ρ μ α τ ί σ α σ α συνθήκη τού Βουκουρεστιου, αλλά
έρριζωμένας είς κάθε έκδήλωσιν τής πολιτικής μας ακόμη καί αλλα τινά αίτια, επιβάλλονται σο>, την αμεζ(οης, άφ’ ετέρου δέ έν τη έ ραρμογή νέων μεθόδων σον έπέμβασιν τής Ελλην. διοικήσεως. ιτια δέ όφει-

λόμενα είς έλλειψιν προνοίας είνε πρό παντός ή είς
τούς δρόμους άνεύρεσις τών οργάνων, τά οποία άπεστάλησαν είς τάς Ν. Χώρας διά νά έκπροσωπήσουν
τό Κράτος. Δέν όμιλώ περί τών άνωτέρων λειτουρ
γών, άν καί περί τινων έκ τούτων ήδύνατό τις πολλάς νά έχη επιφυλάξεις- ή πληγή αυτη τών κατά
τοιοΰτον τρόπον έξαπολυθέντων οργάνων τής Διοικήσεως είς τάς Νέας Χώρας, έσχεν ούχί λίαν ευχάρι
στα έπακόλοιθα έπί τοΰ φρονήματος τών κατοίκΧν
τών μερών τούτων. Τήν ούχί τόσω εύχάριστον ταύτην
κατάστασιν, έπηύξησεν ή κατά τό 1915 έπιδρομή τής
άνακυψάσης φαυλοκρατίας, ή οποία ώς άλλος σιμούν ένέσκηψεν έπί τών ατυχών τούτων χωρών, άποξηράνασα πάσαν ζωτικήν ικμάδα καί διαφθείρασα
τά πάντα" πρόσφατος είνε ή οίκτρά διοίκησις τ<)η
Γούναρη καί τών οργάνων του, Ιστορική δέ θά μείνη
ή άκατονόμστος δράσις τού Γ ονδ α έν Μακεδονία,
μεταβαλό\τ:ος τό τμήμα τούτο τού Κράτους είς τιμάοιον τών πατρώνων του.
Τά ανωτέρω είνε τόσον γνωστά, ώστε έκτενεστέρα
αυτών άναγραφή θά ήτο περιττολογία.’Έπρεπεν δμως
νά λεγθώσι ταΰτα '/.αχ παρά φίλοι' τού σημερινού καΛεστώτοί διά νά γίνωσι μάλλον πιστευτά άφ’ένός,άψ’
ετέρου δέ νά ένισχύσωσι τήν άντίληψιν, τι όποια κοαror. διά Λ'ά γίνωσι ‘μάλλον πιστευτά άφ’ ενός, άφ’ έτέοου δέ νά ένισχύσωσι τήν άντίλη\|ην, τι οποία κρα
τεί είς τούς ευσυνείδητος καί άνιδιοτελώς έξυπηοετοΰντας τήν πολιτικήν τού κόμιιατος τών Φιλελευθέρων, δ'τι ή άλήθεια λεγομένη άπό τούς φίλους, είνε
κατά πολύ εύεργετικωτέρα παρά έάν λέγεται άπό τούς
εχθρούς, καί δτι ή άναγνώρισις τών ιδίων σφαλμάτοιν
καί ή καταπολέμησις αυτών, άποτελούσιν άσφαλές
κριτήοιον, περΐ τής ηθικής ύποστάσεως ενός οιουδύποτε όονανισμού, είτε κόμμα είνε οΰτος, είτε οίαδήποτε άλλη έκδήλωσις τής κοινωνικοπολιτικής ημών
ζωτΪΓ.
Μετά τά άλ·ωτέρω έκτεθέντα. άποτελούντα συιιπέρασμα έξαετού: πείρας,, ας μοί έπιτραπή έν γενικού:
yoauuaic, νά έκθέσοι σ/έι|'εις τινάς, σχετικάς προς
τύν μέλλουσαν διοίκησιν τών Νέων Χωρών.
$$9
’Εν πρώτοις φρονώ δτι ή Κυβέρνησις οφείλει νά μίι
διαγοάιΐιη διά mac ιιονοκονδυλιάς' καθεστοκ διοικητι
κόν άπό αιώνων ίσχύον είςτά μέρη ταΰτα καί τόδποΤον
’'rrft>a, Λ; έν πλείστοί" φέοει την σιροα'»ίδα τού 'Ελ
ληνικού πνεύματος καί τον 'Ελληνικού πολιτισμού, αλ
λά τοχ’ναντίον νά σεβασθη τό καθεστώς τούτο, έφ’ ών
σηιιείων έκ τών προτέοων δέν θέλει ενει ιιοοφωιιένην
την κνώιιην, δτι τούτο ποάττουσα άλαικαθιστά τό
νεΐοον διά τού κρείττονος.’Εν συλ'δυασιιώ ποο- Τ»ν "·?ft'Yrrno'· το," '/οατοΰντο; καθεστώτοΓ. οοοείλ.ει ή Κνο ν "'"- νά γη·ησιυοποιή«η τό έννο'ιοιον στοινειο»’.
καθιστώσα αυτό παράγοντα βοηθητικήν τΐ\: Λιοικήσεωί. δ'ά τ-fic όο·''ανώσεως τοπικών συιιβοχ»λίων. τών
όιτοίων η ννώιιη πολύ θέλει βάούνει έπί τών άποαιάσεων καί ενεργειών τή ; Διοικήσεων. "Ετεοον ίήτιι11α, ιό όποιον όορείλει ν’ άπασγολήση την Κυβέονησιν, είνε τό φοοολογι/όν. διότι όωείλοηεν νά διιολο^'ήσοχιεν, δτι ή τακτική τήν οποίαν ηκολοιθήσομεν αιια
τή καταλήιΐ’ει τών Νέων Χωρών, ούτε δίκαια ήτο καί
ούτε κατ’ ακολουθίαν συνετέλεσεν εις τό νά γεννήση
εις τούς νέους ύπηκόου'ς τού Κράτοχις την άντίληψιν
δτι ή τύχη των εβελτιωθη.

"Οσον αφορά τήν Δικαιοσύνην, ή έπιβολή αύτής
δέον νά ή άμεσος καί άποτελεσματική, δέον δέ διά
νομοθετικών Διαταγμάτων νά κανονισθή ή λειτουρ
γία αύτής, άπλοποιουμένης τής δικονομικής της έμφανίσεως, ιδίως δέ περιοριζομένου τού άριθμοΰ τών
δικαζόντων δικαστών καί διά πολλούς μέν ά?Λους λό
γους, ιδιαίτατα δμως διά τήν έλλειψιν Καταλλήλου καί
επαρκούς προσωπικού. Ή λύσις τής ίδρύσεως μονομε
λών δικαστηρίων, ασχέτως τού δτι προσαρμόζεται
πρός γνώμας κρατούσας ήδη άλλαχού, μάς άπαλλάσσει τού φαινομένου τής άναζητήσεως καί εξευρέσεως
δικαστών είς τά ναυάγια τού δικηγορικού κλάδου. Έ ν
γένει ή Κυβέρνησις οφείλει νά χορηγήση είς τούς
Γενικούς Διοικητάς εύρχττάτην εξουσίαν, μή έξαρτώσα έκ τής έγκρίσεως τού Κέντρου τόν διακανονισμόν
λεπτομερειών τής διοικήσεως, αΐτινες μόνον είς τήν
άντίληψιν καί τήν κρίσι.ν αυτών δύνανται νά ύπαχθώσι. Ταΰτα λέγων δέν έννοώ πλήρη άποσχισμόν τής
περιφερείας άπό τού Κέντρου, ά/<λ’ άντιλαμβανομαι
τούς Γεινκούς Διοικητάς είς τάς άκτίνας, at όποΐαι
συνδέουν τό Κέντρον μετά τής περιφερείας. Ή τοιαύτη έλευθερία κινήσεως είνε άπαραίτητος, διότι, άλ
λους ή διά τών Γενικών Διοικήσεων έπιδιωκομένη άποκέντρωσις καθίσταται χάρτης άγραφος, καί θεσμός
επιζήμιος μάλλον ή έπωφελής. ’Ενθυμούμαι κατά τό
δεκάμηνον διάστημα τής έν Κρήτη δράσεώς μου, δτι
έν τών ιστιοφόρων, τών μεταφερόντων τά τρόφιμα
είς τούς άλλους νομούς, άπώλεσε κατόπιν τρικυμίας,
ένα τών ίστών του καί ώς έκ τούτου ήδυνάτει νά έκτελέση τό ταξείδιόν του, καθ’ ήν στιγμήν αλλεπάλλη
λα μοί ήρχοντο τηλεγραφήματα, δτι είς Ηράκλειον
καί Ρέθυμνον άπειλεΐται ή τά ξιςIώς έκ τής έλλείψεως
τροφίμων* έπειδή είς τήν προκυμαίαν τοΰ λιμένος Χα
νιών ήσαν έρριμένοι στύλοι τηλεγραφικοί, φερόμενοι
τήδε κακεΐσε υπό τού ταραχώδοχις Κρητικού πελάγους, άπετάθην είς τόν διευθύνοντα τό Τηλεγραφεΐον
καί τόν παρεκάλεσα δπως μοί χορηγήση ενα έκ τών
στύλων διά νά τόν χρησιμοποιήσω ώς Ιστόν, αυτός
δμως στερούμενος διαταγής τής έν Θεσσαλονίκη Γε
νικής Διευθύνσεως, ήρνήθη νά μοί παραδώση ενα έκ
τών αδέσποτων εκείνων στύλων.’Εννοείται δτι εγώ έπί
προσωπική μου ευθύνη, παρέλαβον ένα εξ αύτών καί
οΰτως έξησφαλίσθη ό έπισιτισμός τής νήσου.
Τό εγχώριον στοιχεΐον δέον νά χρησιμοποιηθή είς
τήν διοίκησιν, προσλαμβανομένων καταλλήλων προσώ
πων είς τάς διαφόρους θέσεις. Είνε δέ ευτύχημα δτι
εις τά νέα τμήματα ύπάρχουσι στοιχεία παρέχοντα
δλας τάς έγγυήσεις, καί λόγω μορφώσεως καί λόγφ
πολιτισμού, διά τήν επιτυχή έκτέλεσιν τών άνάτεθησομενων είς αυτά υπηρεσιών Ευτυχώς δτι τούτο άντελήφθη ή Κχ»βέρνησις, καί άπό τούδε λαμβάνει τά
κατάλληλα μέτρα διά τήν άντιμετώπισιν τών διαφόοων αναγκών, υπάρχει δέ πιθανότης, δτι αί έν πολ
λοί; δεδικαιολογημεναι άτέλειαι, αί παροχ^σιασθεΐσαι
"ατά τό ταοελθόν, θά εκλείπουν έντελιος είς τό μέλ
λον, ουτω δέ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων θέλει έχει
τήν τιμήν καί τήν δόξαν οχ’’ μόνον τής άπελευθεοώσεως τών νέων τμημάτων τού 'Ελληνισμού, άλλά καί
τή; Γκοπίιισυ καί έπωφελούς αυτών διοικητικής όργανώσεως.
Τό ζήτημα τής διοικήσεως τών προσαρτηθησομένων μερών άπασγολεΐ καί κράτη μάλλον ημών προ
ηγμένα, ένΓαλλία δέ ευρύτατα σηζητεΐται σήμερον τό

ζήτημα τής διοικήσεως τής ’Αλσατία; και Αωρραίνης
καί διαπρεπείς συγγραφείς καί δημοσιολόγοι άποφαίνονται δτι ήΓαλλική |Κυβέρνησις οφείλει νά σεβ'ασθτ)
τό είς τάς χώρας ταύτας κρατήσαν καθεστώς, βαθμη
δόν δέ καί κατ’ ολίγον νά ύποκίαταστήση τοΰτο διά τοΰ
Γαλλικού διοικητικού συστήματο;, εκεί δπου άνευ βλά
βης θά ήτο δυνατόν νά λάβη χώραν ή τοιαύτη ύποκατάστασις.
Έ ν πάση περιπτώσει ή Ελληνική Κυβέρνησις ο
φείλει νά έπιστήση μεγάλως τήν προσοχήν της εις
την εκλογήν τών καταλλήλων προσώπων, τά όποια
θα άπσστείλη είς τάς Νέας Χώρας, φροντίζουσα νά
εξεύρη ταΰτα μεταξύ τών αρίστων δημοσίων λειτουρ
γών, μεταξύ τών επιστημόνων έπιτάσσουσα τούς καλλιτέρους, καί μεταξύ τών στοιχείων τών Νέων Χω
ρών, αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύματος.
Ουτω μόνον υπάρχει μεγάλη πιθανότης δτι τό κόμ
μα τών Φιλελεύθερων νέα; δαφνας θά δοέψη καί έπί
τοΰ πεδίου τής ειρηνικής καί εκπολιτιστικής αΰτα'ΰ
δράσεως.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Βουλευτής "Λο της

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Τ Ο Υ Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Ο Υ Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Εκείνο ποΰ έμελετήθη όλιγώτερον εις τό πο?α’6άσανον Γλωσσικόν Ζήτημα, είνε ή ψυχολογί'α του. Δέν
έννοω την ψυχολογίαν τών γλωσσικών φαινομένων.
Εννοώ στενώς τήν ψυχολογίαν τοΰ ζητήματος, αυτοί
καθ’ εαυτό. Διότι, με δσα κ*αί αν λέγωνται άπό τούς
θέλοντας νά τό παραμερίσουν,νά τό άρνηθοΰν ή νά τό
αγνοήσουν, ν~ό μίαν όκνηράν διάθεσιν «βολικών» λνο.:ων, τό ζήτημα ύφ'σταται. Καί ύφίσταται εντονώτατα. Καί ύφίσΤαται έν συνεχεία. Καί εκδηλώνεται με
μίαν περιοδικότητα τυπικήν, άπό διαφορετικά; κάθε
φοράν άφόρμας, αλλά up, την ιδίαν ένταση’ πάντοτε
καί τήν Ιδίαν όρμήν. Έ άν έν τφ μεταξύ ή νεοελληνική
γλώσσα, ακολουθούσα τόν δρόμον της,ενα δρόμον μετ’
έιιποδίων. άλλα ενα δρόμοι', τόν όποιον κανείς δεν
είμπορεΐ νά σταματήση, τείνει νά διαμορφίοθη αυτο
μάτως εί·: ενα πάγιον οπωσδήποτε φυσιολογικόν τύπο·.·,
αψηφούσα τ ιύ ; γύρο) της ακαδημαϊκούς αγώνας, πα
ραλήλως τό ζήτημα εξακολουθεί να ύφίστατα,ι, σχεδόν
ανεξαρτήτως κάποτε τών γλωσσικών φαινομένων. Οί
συζητοΰντες σήιιερον και οί έπιδιώκοντες τήν ακαδη
μαϊκήν του λύσιν, συζητούν απαράλλακτα, δπως οί συζητήσαντες χθες καί οι συζητήσαντες προχθές. Καί θά
εξακολουθούν νά συζητούν αίίριον κατά τόν ΐδ .ίν τρό
πον καί με τήν ιδίαν ορμήν, μέχρις δτου εύρεθοϋν
έξαφνα προ ιιιάς αύτομμάτου λύσεος, ή όζοία θά έχη
έτέλθτι ίσως χωρίς να τήν άντιληφθούν οϊ π ζητηταί.
Καί είνι επίσης πιθανόν, δτι θά εξακολουθούν νά
συζητούν καί τότε ακόμη, περί τοΰ τί θά έπρεπε νά
είχε γίν>* καί τί δεν θά έπρεπεν, όπω; συζητούν σήμε
ρον τ ίοέπει ;:«1 τί δέν ζοέπει νά γίντ.

' §

Έ άν συμβαίνουν είς τήν 'Κ λάδα τά παράδοξα αυ
τά, αλλά καί πολύ ενδιαφέροντα διά τόν ψυχρόν παρα
τηρητήν, πράγματα,κατά ενα τρόπον έντελώς ξεχωρι
στόν καί 6 όποιος, δσον καί αν παραβολλ ετα,ι προς τά
συμβ'αίνοντα εις τήν γλωσσικήν ιστορίαν άλλιον λαών.
παρουσιάζει, έντελώς ιδιότυπα καί αξία μελέτης χαρα

κτηριστικά, τούτο συμβαίνει ακριβώς, διότι είς Τό Έλ«ηνικόν Γλωσσικόν Ζητημα εισέρχονται παράγοντες
έντελώς ιδιαιτέρας «ρύσεως καί συγκρούονται ζαρά
γοντες συναισθηματικής μάλλον παρά λογκής μορφής,
Πουν κα> αν φαίνωνται, δτι ανήκουν είς τήν τελευταίαν
κατηγορίαν. Καί οί παράγοντες αυτοί κυρίως αποτε
λούν τήν γενικήν ψιχολογίαν τού ζητήματος εν ουνόλφ.
Ένώ καθένας χωριστά αποτελεί τήν ψυχολογίαν τών
διαφόρων μικρών καί μεγάλων ομάδων, αί όποιαι εύρίοκονται έκάστοτε αντιμέτωποι είς κάθε άνακίνηΟιν
τοΰ ζητήματος. Αποτελεί δηλαδή τήν ίδικήν του ψυ
χολογίαν.
Καί δαως, δπως προεΐπα, εκείνο πού όλιγώτερον έμε,ετήθη είς τό ζήτημα αυτό, τό όποιον κατέχει,, κατά
τρόπον τόσον καταπονητικόν καί ανιαρόν, ενα τόσον
μέγα μέρος τή ; ζωής ιιας, είνε ή ψυχολογία του- Και
έν τούτοι; ή μελέτη αύτή. ενώ θά ήτο έξόχως ενδιαφέ
ρουσα, ένώ θά εφεοεν είς φως. έκ τής αναγκαίας συναφεί'ας της πρός απειρίαν άλλων εθνολογικών, ιστορι
κών καί φυλετικών καταστάσεων καί φαινομένων, άξιολογώτατα συναφή πορίσματα, θά σινετέλει ίσως καί
είς μίαν καλυτέραν συνεννόησιν, μεταξύ τών άντιμα/ομενων μερίδων, την συνεννόησιν, πού έλειψεν άκ,ρ<ιβώς κιαί εξακολουθεί νά λε,’πη είς τό ζήτρ,ιια αυτό. Καί
ίσιος μία τέτοια συνεννόησής, ποΰ θ ’ άπέροεεν ώιο τή'
συνείδησην τών ειδικών ψυχολογικών ελατηρίων, τά
όποια ό ενας θ ’ άνεκάίυπτεν είς τόν άλλον καί καθένας
είς τόν εαυτόν του, θά μετέθετε1τό πεδίον τών συζητή
σεων είς όμαλώτερον καί εύνοΐκώτερον επίπεδον καί
ί!ά οιτνετέλει Είς κάποιας μέσαξ: λύσεις έν τώ μεταξύ
καί είς μίαν ταχυτέραν ολοκληρωτικήν λύσιν εις τό
μέλλον. Διότι καθένας θά έλάμβανε καθαρωτέραν συνείδησιν τού διατί φροΐ'εϊ ουτω καί διατί επιθυμεί τοΰ
το καί διατί άποστέργει εκείνο· καί καθένας επομένως
θά ήτο περισσότερον διατεθειμένος ναάναγνίορίση είς
τόν άλλον τήν καλήν πίστίν — δπου, εννοείται, ύ-τάονει 'αύτή — διεκδικών όμοίαν άναγνώρισιν καί
διά όν εαυτόν του. Καί τότε αντί άγώνων αμεί
λικτου
πείσματος, έπιτεινόντων
μίαν κωμικήν
σύννυσιν πράγιιάτων είς τήν
συνείδησιν τών
πολλών. θά εΐναιιεν ΐσίος ιιίαν άμοιβαίαν ά— ,Αν, ή όποία θά έ'φερεν είς μίαν. ματαίαν άλ'αγνώοισιν v sj βαθμηδόν εις αίαν κοινήν γλωσσικήν ουνεϊδησιν. της ό'οίας άποτέλεσμα θά ήτο ή κοινότης τού
ένιπί'ου πλέον φυσικού γλωσσικού οργάνου.
Δεν πρόκειται βεβαίως, οι;τε εΤνε δι·νο:τόν, ούτε
riuai παοεσκευασιιένος νά κάμω ό ίδιος τήν στιγμή»'
ούτήν, αυτό ποΰ ζητώ. Ή ψυχολογική μελέτη, τήν
όποιαν άπλώς υπαινίσσομαι και υποδεικνύω, είς τάς
γ.ραμμάς αύτάς. δέν είνε εργον ούτε ενός προχείρου
δοκιμίου, ούτε μια; προχείρου στιγμή τ, ούτε τού πεοιιορισμένου χώρου, τόν όποιον διαθέτει μία γενική
έπιθεώρησις, δπως ή«Έλληνική ’Ανεξαρτησία».Γύρω
ατό τό πολυίΐρύλητον αϊτό νεοελληνικόν ζήτημα που
ε’νε το Γλίοσσικον, δέν συγκρούονται μόνον αντιλήψεις
«ορισμένων προσώπων καί ειδικών κύκλων. Συγκρούον
ται άντϊλήψεις όμάδο.'ν., καί κυρκος συναισθήματα ομά
δων. Κα! αύτή του άκριβώ ςή δποψις τό κάμνει εξαιρε
τικά); ενδιαφέρον διά τήν επιστημονικήν περιέργειαν
Ή υπόΟί σις τής «καλούμενης ζωντανής γλωσσης. δέν
ί-Όρήκε τήν κυρίαν εναντίον της άντιδρασιν είς «ορισμέ
νους κύκλου; ή «ορισμένα πρόσωπα ακαδημαϊκών σο
φών. Τό περίεργον καί τό δίξιον μελέτης είνε, δτι τήν

εύρήκε κ’αί τήν ευρίσκει εις μεγάλας <.α;>.άς .c^daδας. 'Ό σον καί αν θέλωμεν νά πιοτευωμεν ότι δυο ή
τρεις γλωσσαμύντορες παρέσυραν τάςμεγάλας ομάδας
είς· τήν ιδιαιτέραν των σχολαστικήν άντίληψιν, συκυφαντουν:'ες, διαστέαοντες. επισείοντες φανατικούς κιν
δύνου:, όημιουργονντες θρησκευτικούς φανατισμούς,
θά ήτο άστεΐον νά δεχθώμεν, ότι ενοζ λαός θά έπειθετο
πο.τε νά θεώρηση ώς εχθρόν τής ύπάρξεως του, τύν
γλώσσαν, τήν όποιαν ό ίδιος όμιλεί καί με τήν όποιαν
Ιή κι/ι ϊπάρχει, μόνον καί ujvcv ες αφορμής μιας κα
κής καί μίοράς υποβολή;. Ίούτο θά ιιτο μεγάλη τιμι.
δια τήν σκιάν ενός Μιστριώταυ καί κάθε έπιζώσαν
o-yuv. Το γεγονός, τό όποιον ή επιστημονική ειλικρίνεια
οφείλει να μήν άονΓ,ΟΓ. είνε ότι ό ελληνικός λαός έσυ(νείΟίΓο νά θεωρέ τήν γλώσσαν, την όπο.αν όμιλεί.
ώς δργανον κατίοτέρας ποιότητος yJal αξίας, απέναν
τι τού οποίου υψώνεται οίλλο δογανον, ή Καθαρεύουσα·
δργανον εύγενέστερον καί τελ-ειότερον, άνέφικτον είς
αύτόν, άλλ1 αςιολατρευτον ως είδωλον, τό όποιον φιλο
δοξεί νά προσέγγιση. Π ώς συμβαίνει τό παράδοξον
αύτό , Εις ποια αίτια οφείλεται ; Είς ποιαν συνδρομήν
περιστάσειον; Είς ποιαν προγονικήν παράδοσιν; Ιδού
άμέ<κι>; ένα σπουδαιότατον κεφάλαιον τής Ψιχολογίας
τον Γλωσσικού Ζητηιιατος
«
’Έχομεν κατόπιν τήν τάξιν τών λεγομένων «ανε
πτυγμένων», Επιστημόνων, πολιΤικών, δι|μοσιογράφων, τήν τάξιν τών ανθρώπων, οί οποίοι κατέκτησαν δπωσδήποτε τήν δύσκ. . ιον χρησιν ενός τεχνητού
«εδγενούο γλωσσικού όργάνον- πού ικανοποιεί δι’ α ϊ
τούς δλας τά- άνάγ/.ας μιας ειδικής συνεννοήσεις, άπό
τΐ|ν όποιαν απουσιάζει έντελώς τό συναισθηματικόν
στοιχεΐον. Αυτοί χειρίζονται τάς Κ^ιθάρευούσας— καθέ
νας εχει και τήν ίδικήν του— δπως θ ά έχειρ ζοντο καί
τήν Aativixijv καί οίανδήποτε επίσημον νέκραν γλώσ
σαν. Ί Ι Καθαρεύουσα είνε δι’ αυτούς δργανον, ιό
όποιον έκα/λ·εργήθη είδικώς, πρός τον σκοπόν αύτόν,
εγινεν είχρηστον είς τά χέρια τα>ν, τούς προσφέρε·δ.τι ζητούν. 'Έχουν επομένως τήν πίστιν των καί τ_ν
ερωτά των. ίίιθανί'Λ' πολλοί απ’ αυτούς νά έχοιν ακα
δημαϊκά); τήν ορθήν γλωσσικήν άντίληψιν. ’Αλλά
υπέρ αύτήν έχουν τήν γλωσσικήν των ψιχολογίαν. Ποια
είνε ή φύσις καί ποιο; ό ρόλος τής ειδικής αύτής ψυχο
λογίας ε',ς την γενικήν ψυχολογίαν τοΰ Γλωσσικού 7ητηματος : ’Ιδού άλλο κεφάλαιον.
δ
’Έχομεν γενικωτερον — διά νά θίξω άκόμη έτσι
παραδειγματικώς καί χωρίς σειράν ή τάξιν μερικά
σημεία άκόμη — έχομεν τήν λεγομένην «Αογίαν
Παράδοσιν», τήν παράδοσιν τής1. Καθαρευούσης
ή τών Καθαρευουσών. Ή λογία αύτή ■παράδο1σις δέν είνε μία αςτηρημένη έννοια. Περι
λαμβάνει γενεάς μεγάλων καί σοφών μυστών τής .Ελ
ληνικής Παιδείας, οί όποιοι μέ τά βλέμματα έστραμμενα διαρκώς πρός τό δνειοον μιας Έ/ληνικής ’Αναγεν
νήσεως, έκαλλιέργησαν μέ ίερόν ζήλον, τόν οποίον κα
νείς δέν δύναται νά είρωνευθη, καί τήν ώρ'αίαν σύτοπίαν μιάς γλωσσικής άναστάσεως. Ήπατήθΐ]σαν, ήπάτησαν, έκληροδότηάαν τήν απάτην άπό γ ε ν ε ά ς είς
γενεάν, μέ καλήν πίστιν.Άλλ’ ή πίστις τοον αύτή ήτο
μία υιΐηιλή πίστις καί ή ούτο^ία το>ν μία ωραία ουτοπία,
μία ουτοπία, ή όπο'α μέ πσλλάς άλλ ας, διετράνωσε διό
μέσου τών αιώνων τήν μενάλην καί άδιάππωτον συναί-

θύσιν, τόν όποιαν διετήαησεν ή έ/ληνική qnwtii Γ·ρι
τής εϋγενείας της καί ή -ό-οία ουναισδησις έάν οέν
{πραγματοποίησε τα θαύματα της προς την διεύθυνσιν
τής οώτοπίας και τής χίμαιρας, τα έπραγματοποιηοεν
όμως, άφθαστα καί λμπρά, ττοι,ς τόοας ct/.λας διευθυΛ·cci;. ’Από μίαν τόσον ο:·ραίαν πηγήν κατεβαί νει λοιπόν
ή λογιο. Γλιατσική Παράΰοοι;. Καί δι’ αύτό άκριϋώς
έγινε, θρησκεία. Θοησκεία με ·ψ«ντι·κα είδωλα, άλλα
ίίρησκαα πάντοτε. ίΊινε α ρ κ ετόν άρα γε να τήν άρνηti '-μεν απλώ ς ή ya την περιφρονήσωμεν : Ζη μεταξύ
μας άκόμη. Κινείται. Είσήλθεν είς την ζωήν μας. Είοήλ3εν άκόμη είς τήν γλώσσαν -τού όμιλον:ιεν, φέρουσα
a., αύτίμ έτοιιια καί άφοη.ιοιωμενα καί βιώσιμα πολλά
στοιχεία, άπό τα όποια άφεύκτως θά είχεν ανάγκην να
π/ουτισΟΓι ό ζωντανός λόγος καί τά όποια θά έκοπίαζεν,
αργά ή γρήγορα, οι πως ή «Λ/.ως, νά τό ζητηοη· νά
τά ευρ'5 καί να τά άφομιώση. Άλλα μέσα είς όλα αντά
δέν υπάρχει μόνον γραμματική, λεξικόν, γλωσσολογία
Υπάρχει αίσύημα. 'Υπάρχει πάθος. 'Υπάρχει ψυχο
λογία ατόμων καί ομάδων. ’Ιδού άλλο κεφάλαιον ά
κόμη.

§
’Ιδού έπειτα ό αγών τού λεγομένου Δημοτικισμού,'
ό άγιον διά τό ζωντανόν, τό σύγχρονον γλωσσικόν όργανον. 'J ό γλωσσικόν αύτό κίνημα είνε τάχα εργον
σοφάς μόνον, έπστιίμης, λογικής σκέψεως; Οί τεχνίται τού λόγου εύρίσκονται όλοι σήμερον είς τό στρατόπεδον <ί ιό. Τούς «οδήγησαν οί σοφοί διά τής βίας;
"Οχι βέβαια I Τούς έ'φερεν ή άνάγκη. Ή άνάγκη
τού νά έκφράοουν τά διανοήματα και τά ουναισΐ)ήματά
των, μέ τόν καλύτερον καί τόν έντονώτερον τρόπον.
Θά έφθαναν εκεί καί χωρίς την Γλωσσολογίαν. Οί σο
φοί τής νέας γλωσσικής έπ,ιοτήμης τούς έδωκεν άπλώς
τό θάρρος νά κάμουν πληρέστερα καί μεθόδικώτερα
καί έν συνειδήσει πλέον τής έπιστημονικής του ορθό
τητας, εκείνο τού εκαμναν μέ φόβον κα συστολήν, άπό
συναισθηματικήν, άπό καλλιτεχνικήν ανάγκην. Ί Ι ώθησις τήν οποίαν έδωκεν έ'ναςΨυχάρης,μέ τήν έπιση'ιμην
του μάλλον παρά μέ τό παράδέιγιιά του, εις ri|v γλωσ
σικήν άπολύτρωσιν, υπήρξε σημαντική καί αποτελεί
σταθμόν εις τήν ιστορίαν τών νεοελληνικών Γραμμά
των. ’Αλλά -ρό τού Ψυχάρη ύπήρξεν ό Σολωμος καί ό
Βαλ’α ωρίτης, οί Έπτανήσιοι ποιηταί. (Καί προ τοΰ
Ψυχαρη άκόμη, ποιηταί, συνεχίζοντες είς τούς
στίχους των τήν λόγιαν παράδοσιν, δπως · ό
Παράσχος καί
ό ΖαλοκώσΤας, έγραψαν τούς
ώρα,ιοτερους στίχους t o j v είς τήν γλώσσαν πού τού;
γράφουν όλοι άνεξαιρέτω; οί σημερινοί ζοιηταί. Ό
λογοτεχνικός δημοτικισμός τής σήιιερον είνε άποτέλεσμα
άνάγκης δηιαουργικής. "Οπως ό επιστημονικός καθαρευουσιασμός είνε επίσης άποτέλεσμα 'ανάγκης όίλλης.
Δύο δια,φορετικαί άνάγκαι ηέρουσαι είς διαφορετικά
άποτελέσι.ιατα Καί δημιουργούσαι άπέναΛτπ τού Γλοχισικού Ζητήματος δύο διαφορετικός ομαδικός ψυχολο
γίας. ’Ιδού αλλο κεφάλαιον συγκριτικής ψυχολογία;
αςιολ' Ολης της περιεργειας μα; και ολη; τη ; μελέ
τη ; μας.
S
Ποΰ εύρίσκεται κατ’ άρχήν σήιιερον ή γλο)σσική
αλήθεια καί ή γ?.ωσσική πραγματι.κότης δέν είνε πλέον
,πιδεκτικόν συζητήσειος. Κατά ποιον τρόπον καί πόιτε ή
ζωντανή γλώσσα τού Ελληνικού λαού, άφοΰ έκέρδισε
τήν περιοχήν τής λογοτεχνίας, θά κερδίση καί τάς

άλλας περιοχας τοΰ λόγου, είνε ένωρίς νά προφητεύστ)
κανείς. Ισως τό γλωσσικούς άνακαινιζόμενονΣχολεΐον,
δϊδον τήν σφραγίδα τοΰ ακαδημαϊκού Νόμου εις τό
ζωντανόν γλωσσικόν δργανον, θά ιό άναπτύξη βαθ
μηδόν και είς δργανον γενικωτέρας έκφράσεως εκτός
τής λογοτεχνικής '/αί θά τό 'άνυψώση διά τήν πτωχαλαζονικήν λαϊκήν συνείδησιν, τήν κύπτουσαν έκ παραδόσεως υπό τήν πρόληψιν 'τοΰ Νόμου, εις Νόμον
γλωσσικόν, άρα εις κανόνα ζωής. Πόσα προβλήματα,
πόσοι συνδυασμοί φαινομένων, πόσα ρεύματα 'αντί
ξοα είς τό περιεργόΐατον αυτό νεοελληνικόν ζήτη
μα ! ’Άλλα τόσα 'ψυχολογικά φαινόμενα, όπίσω
από’ κάθε κινησιν, κάθε ροπήν, κάθε τάσιν σχετι
κήν ατόμων καί ομάδων. 1 Καί έν τούτοις πόσον ο

λίγον ύπελογίσθησαν από τους ακαδημαϊκούς συζητητάς καί τούς αφηνιασμένους ρήτορας τών γλωσσικων αγώνων. ’Αργά ή γρήγορα όμως θά μελε
τήσουν έπαξίως, δπως θά μελετηθη μίαν ημέραν
καί ή σύγχρονος γλωσσική φαινομενολογία— *λλη πε
ριοχή πκχρημελημένη άπο τούς γλωσσολόγους.' Καί τότε
τότε μόνον τό Γλωσσικόν ζήτημα 5ά μάς παρουσιασθή
ΰττό τήν *αί)αράν καί πραγματικήν ταυ ιιορφήν καί θά
μας δtoo.' τήν κλείδα μερικών μυστηρίων του, τά όποια,
ματαίως κοπ'άζομεν σήμερον νά έξηγήσωμεν.
Ή ι| ΐ '/ϋλογία τοΰ Γλωσσικού Ζητήματος εΐνε μία
ψυχολογία a fa ire. Καί αξίζει δ) ον τόν κόπον νά
γίντι.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
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Διερχόμείί.ι περίοδον άναπλάσεως δημοσιονομικής,
άναμφισβητήτως. Μεταβολαί ριζικαί διαδέχονται ί|
μία τήν άλλην. Καί είς τό οικονομικόν μας στερέωμα
σημειοΰνται φαινόμενα νέα, άξια προσοχής μεγαλειτέρας τής συνήθους, λόγω τής γενικωτέρας πολιτικής
καί κοινωνικής σημασίας των. Τ ο' Ύπουργείον τών
Οικονομικών ίσως διά πρώτην φοράν άπό τής συστάσεώς του εργάζεται π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς έπΐ τή βάσει
ωρισμένου προγράμματος, ακολουθεί ώρισμένην κατεΰθυνσιν καί τείνει πρός κάποιον συνειδητόν καί ώρισμένον σκοπόν. Ποιος είναι επακριβώς ό σκοπός
οδτος καί ποιον τό άκολουθούμενον πρόγραμμα, δέν
εΐναι ίσως ακόμη είς πάντας γνιοστόν, καθ’ όσο·<( α
φορά τάς λεπίομερείας τουλάχιστον. Ά ν κρίνη τις
διιως έκ τών κυρίων γραμμών, τάς όποιας άποτελοΰν
τά πρώτα εφαρμοζόμενα ήδη μέτρα, επιτρέπεται άδίστακτον τό συμπέρασμα, δτι ή ’Ελλάς εισέρχεται σή*
μερον είς οδόν άναγεννήσεως οικονομικής.
Ή «Ελληνική ’Ανεξαρτησία» θέλει προσπαθήσει
νά παρουσίαση είς τό κοινόν πλήρη τήν εικόνα τής
γινόμενης έν τώ Ύπουργείω τών Οίκονομικνώ έργασίάς, τοΰ άκολουθουμένου συστήματος καί τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ. Εΐναι δέ ευτυχής σήμερον δημοσιεύουσα δηλώσεις σχετικάς τοΰ Ύπουργοΰ κ. Μ. Νεγροπόντη, ύπό τήν έ'μπνευσιν καί διεύθυνσιν τοΰ ο
ποίου έπιτελεΐται τό άρξάμενον έΐργον.

— Έπιδιώκομεν, μάς είπεν ό κ. Νεγροπόντης, πλήρη δημοσιονομικήν1 άναδιοργάνωσιν.
Έπιδιοικομεν νά έγκαταστήσωμεν έν Έλλάδι
σύστημα
δημοσιονομικόν άνταποκρινόμενον
πρός τάς συγχρόνους κοινωνικάς αντιλήψεις
τής δικαιοσύνης και τής ίσότητος, αλλά καί
πρός τά έκ τού πολέμου προκύψαντα διδάγμα
τα. Μάς ένδιαφέρει ή οικονομική επάρκεια τού
Κράτους. ’Αλλά μάς ένδιαφέρει έξ ϊσου ή οί
κονομική πρόοδος τού Λαού και ή διά παντός
μέσου άνάπτυξις τή; Εθνικής μας οικονομίας.
Δέν χωρίζομεν τόν Λαόν άπό τό Κράτος, διότι
κοινή είναι πάντοτε ή τύχη άμφοτέρων και κοι
νά τά συμφέροντα. Τήν πίστιν δέ ταύτην προσπαθούμεν νά έμπνεύσωμεν και είς τούς πολί-
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τας διά διδασκαλίας μεθοδικής, τήν όποιαν άπό
τού παρελθόντος θέρους άνέλαβε τό άρτισύστατον Τμήμα Δημοσιότητος. Και είμαι ευτυχής
δυνάμενος νά διακηρύξω σήμερον τήν πλήρη
εύχαρίστησίν μου έκ τών πρώτων άποτελεσμάτων τών καταβαλλομένων προσπαθειών μας.
Ό Ελληνικός Λαός, φύσει ευφυής, ήρχισεν
ήδη νά αντιλαμβάνεται, δτι τό Κράτος είναι ίδικόν του, ότι Κράτος είναι άύτος ό ϊδιος, ότι
χωρίς Κράτος υγιές δέν είμπορεΐ ποτέ νά προοδεύση. Καί έπιτελεί μέ ενθουσιασμόν αληθώς
καταπληκτικόν τό καθήκον του. Γνωρίζει ήδη,
οτι όταν πληρώνη φόρον, τόν πληρώνει είς τόν
εαυτόν του καί ότι όταν δανείζη τό Κράτος του
δανείζει τόν εαυτόν του. Είναι τούτο εν μέγα
βήμα, τό όποιον γίνεται πρός τήν οικονομικήν
άναγέννησιν τού τόπου μας. Ούδείς λαός προώδευσε ποτε καί ούδέν Κράτος εζησε χωρίς
άνεπτυγμένην τήν αλληλεγγύην ατόμου καί
Κράτους. ’Αποβλέπω ήδη μετά μεγάλης εμπι
στοσύνης πρός τό μέλλον τής Ελλάδος καί πρός
την ταχεϊαν οικονομικήν ανεξαρτησίαν της, έξ
ής απορρέει καί δι’ ής άσφαλίζεται πάσα άλλη
τοιαύτη. Ή διάθεσις 170 έκατομμυρίων έντο
κων γραμματίου καί ή προβλεπομένη ήδη ύπερκάλυψις τού δανείου τών 75 έκατομμυρίων, ή
χορηγία δηλ. έκ μέρους τού Λαού εις τό Κρά
τος 245 όλων έκατομμυρίων είς διάστημα όλίγων μηνών μόνον, ή θερμή υποδοχή άφ ετέ
ρου, ής ετυχον αί νέαι φορολογικοί μας μεταρ‘ ρυθμίσεις, διά τών οποίων μεταθέτομεν τό
μέγα μέρος τών βαρών έκ τής τάξεως τών πτω
χών είς τήν τάξιν τών ευπορούντων, όλα αύτά
μάς ένθαρρύνουν μεγάλως είς τό έ'ργον μας καί
ενισχύουν τήν πεποίθησίν μας, ότι ή ημέρα τής
πλήρους οικονομικής άναγεννήσεως τής Ε λ 
λάδος ύπό τήν οδηγίαν υγιούς Κράτους δέν
θά είναι μακράν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Μία Αραβική παροιμία, τήν όποιαν αναφέρει περίφημον ποίημα, λέγει οτι συχνά αί σφοδρότεροι τών
πυρκαΐών γεννώνται άπό ασθενή σπινθήρα. Καί ή
παροιμία αυτή, ήτις άποδεικνύει πόσον είναι αλάθη
τος ή λαϊκή διορατικότης— μία παροιμία, τήν οποίαν
άπεμνημόνευσα κατά τήν διάρκειαν τών νεανικών μου
σπουδών—Επανήλθε πολλάκις ει(ς τήν μνήμην/ {ιου
κατά τήν έκτύλιξιν τών γεγονότων, είς τά όποια βραδΰτερον άρκετά ζωηρώς άνεμίχθην, ώστε νά δύναμαι
νά ομιλώ περί αυτών μετά τίνος άκριβείας.
Προήδρευον τοΰ Συμβουλίου
τών
Ιωνικών
Προξένων, τοΰ έπι*φορτ\σμένου τήν διοίκησιν τής
νήσου Κρήτης, έν συνεργασία μετά 'Υπάτου 'Αρμοστοΰ τών Τεσσάρων Ποοστατίδων Δυνάμεων καί
τή συνδρομή τών Γαλλικών, ’Αγγλικών, ’Ιταλικών καί
Ρωσσικών στρατευμάτων τής κατοχής.
’Τίτο ίκανώς περίπλοκον τοΰτο, θά μέ πιστεύσητε,
άλλ’ώς ελειτούργει ό συινδι'ασμός αυτός θάδιήρκει έπί
τινα χρόνον ακόμη, αν δέν έπήρχετο τό διπλοΰν,Βουλγαρικόν καί Αυστριακόν πραξικόπημα—ή προσάρτησις τής Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης καί ή άνακήρυξις
τής Βουλγαρικής Η γεμονίας είς Βασίλειον ανεξάρ
τητον. Δέν έχρειάζετο τίποτε περισσότερον διά νά
έξεγερθή ή νήσος άπ’ άκρου είς άκρον διά μιάς. Καί
τήν αυτήν ημέράν, καθ’ ήν τά δύο γεγονότα έγνώσθησαν, 20 χιλιάδες Κρητών είχον κατέλθει έκ τών περιστοιχιζόντων τάΧανιά όρέων,έκήρυξαν τήν προσάρτησιν τής νήσου είς τήν Ελλάδα καί ώπλι,σμένοι μέχρις
οδό ντο >ν -ήλθαν νά γνωστοποιήσουν «λίαν εΰσ&βάστω;»
είς έμέ καί τούς συναδέλφους μου τήν άπόφασιν, τήν
οποίαν θά έλάμβανον έν συλλαλητηρίω εις τήν πλα
τείαν τοΰ τΣυντριβανίου». Πράγματι δέ, άπό πολλών
ετών οι Κρήτες ετεινον είς τήν μετά τής Ελλάδος
ενωσίν των καί τήν ευχήν αυτήν τήν μετεβίβαζαν από
γενεά- Fir νενεάν μέ τάς διηγήσει: τών αίιιατηρών
εναντίον τών έπιδρομέων αγώνων των.
Κατά τους τελευταίους χρόνους, δπως τούς καθησυνάσουν καί τους καταστήσουν ιιάλλον υπομονητι
κούς έπέσειον τόν Βαλκανικόν κίνδυνον πρός δικαιο
λογίαν
τής
αναβολής
έκπληρώσεως 3χ,ι
βε
βαίως κατηγορηματικών ύποσχέσειον, . τουλάχιστον
ougk ελπίδων, τά; όποιας ami να ν νά γεννώνται μετα
ξύ τοΰ φιλοπάτριδος και ενθουσιώδους τούτου λαοί?.

Καί έλέγετο τότε, λογικώς άλλως τε, ότι ραγείσης τής
ισορροπίας είς τά Βαλκάνια έκ μέρους τών Αυστρια
κών καί τών Βουλγάρων, οοδέν άντετίθετο πλέον είς
τήν ένωσιν τής νήσου μέ τήν μητέρα πατρίδα, καί διά
νά είναι βέβαιοι περί άποφυγής νέων αναβολών, ήρχισαν νά θέτουν τήν Ευρώπην ενώπιον τετελεσμένου
γεγονότος.
Θά έχρειάζετο νά μακοηγορήση τις καί νά ύπερ6ή τά όρι'α τής σύντομοί' τούτης άνασκοπήσεως, εάν
έπρόκειτο ν’ άφηγηθη τά επεισόδια, τά όποια διεδέχοντο άλληλα έν Κρήτη ι.ιέχρι τοΰ 1912. Θά ήτο δέ
αρκετόν διά νά δώση τις ασθενή ιδέαν τούτων, νά
ύπενθυμίση, ότι κατά τήν διάρκειαν όλης αυτής τής
περιόδου, τριετοΰς περίπου, ή νήσος έκυβερνάτο, ή
δικαιοσύνη απενέμεχο, οί φόροι είσεπράχχοντο έν όνόματι τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων, άνευ τής συγκαταθέσεώς του, παρά τάς σφοδράς διαμαρτυρίας τοϋ
Σουλτάνου τής Τουρκίας καί ύπό τά όμματα τών
Προστατίδων Δυνάμεων, αι όποΤαι έπολλαπλασίαζαν
’-’■■’""’λάξεις «αρχής» καί αφιναν τούς πράκτορας των
νά διακανονίσουν τήν χαώδη αυτήν κατάστασιν, ή ο
ποία θά ήχο κωμική αν δέν είχον νά δώσουν εύθύνας
δι’ αυχήν καί άν αί αταξία! τών Κρητών δέν ήΐσαν
φύσεως τοιαύτης, ώστε νά δημιουργούν έπικΐνδυνία
διά τήν γενικήν ειρήνην γεγονότα.
Ούτοι πράγ[ αχί, απογοητευμένοι έκ τής καταστάceoj.t, "·· είχον δημιουργήσει οί ίδιοι καί έκ τής οίκοyphi '-V κρισεως, ήτις προέκυπτεν r-ftc>r»v νά θέσουν
τέρμα είς αύτάς καί έπροκάλουν ρήξεις έξοργιζούσνχς τήν Τουρκίαν τών Νεοτούρκων, οί όποιοι, μή: τολμώντες νά διαμαρτυρηθοΰν αμέσως πρός χάς Προστάτιδας Δυνάμεις, έστρέφοντο έναντίον τής Έ/^λάδος, τήν οποίαν ήπείλουν είς πάσαν στιγμήν δι’ εισ
βολής είς Θεσσαλίαν. I Ιάνΐα τά θλιβερά χα'ΰτα γεγο
νότα είναι πρόχειρα εις τήν μνήμην όλ(.ον καί δέ)<
χρειάζεται νά τά ύπενθτιμίσωμεν. Α ξίζει έν τούτοις
νά άναφέρη τις τήν έπίδειξιν, τήν οποίαν έπεχείρησεν είς δοθεΐσαν σχίγμήν, μετά πολλάς περιπετείας,
ό'μιλος βουλευτών τής νήσου, άποβι&ασθέντων είς τόν
Πειραιά διά νά μεταβούν καί λάβουν μέρος είς τάς
συνεδριάσεις τής Ελληνικής Βουλής καί τό ότι, άφ’
ετέρου ή Τουρκία θά έθεώρει ώς « casus belli» τήν
επίσημον χούτων αποδοχήν ώς Κρητών βουλευτών.
’Εδώ έμιρανίζεται έν όλη της τή ρώμη ή προσωπικότης τοΰ Βενιζέλου καί άρχίζει ή σειρά τών διευθετήσειον, τάς όποιας τοΰ ύπηγόρευσεν ή διορατικότης
του, ή άποφασισχικότης του ώς αληθοΐ% πολιτικού.
’Από τίνος ήδη χρόνου είχεν άναλάβει τήν έξσυσίαν
έν Έλλάδι, αλλά πολύ πρωτήτεΟα είχεν άρχίσει νά
προαισθάνεται τόν Κρητικόν κίνδυνον, ό οποίος από
τών πρώτων ακόμη ημερών τής άφίξεώς του εις ’Α
θήνας χόν εθετε προ τοΰ διλήμματος : ή νά Τδη έκρηγνυόμενον τόν εμφύλιον πόλεμον έν τώ Βασιλείω,
άν μετεχειρίζετο κακώς εκείνους, τών οποίων μοναδι
κόν εΐ'κληιια ήτο ότι ήθελον τήν ιιετά τής ιιητρός
-'ατοίδος ενοι^ιν, ώς διεκήρυχταν, ή νά διατρέξη τόν
κίνδυνον δειιτέρας έπιθέσεως τών Τούρκων, οί όποιοι
προ ολίγων ετών καί διά τήν αυτήν αιτίαν είχον εισ
βάλει εις τό Ελληνικόν έδαφος. Έπροτίμησε ν’ άντιιιετωπίση τόν χελευταΐον αυτόν κίδυνον καί εκτοτε
ήρχισεν ανευ διακοπής νά παρασκευάϋπ τήν Όιιοσπονδίαν τών Βαλκανικών Κρατών, τής όποιας ύπήοξεν η τ|η>χή ’/Π' τή- όποιας αί νικηφόροι στρατιαί ε-

μέλλον νά σΐαματήσουν μόνον έξω τών πυλών τής
Κωνσταντινουπόλεως, ενώπιον τής Τσοτάλτζας, διά
γνωστούς πολιτικούς λόγους.
Τά κατόπιν συμβάντα είνε γνωστά. Μετά τόν δεύ
τερον Βαλκανικόν πόλεμον ή συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου ^δημιούργησε μίαν Σερβίαν, ή όποί'α ήτο κόρ
φος εις τους οφθαλμούς τής Αυστρίας καί αφινε νά
ύφίσταται ήττημένη, άλλ5 όχι συντετριμμένη ή Βουλρί'α, άναμενουσα την ευκαιρίαν δπως έκδικηθή τούς
συμμάχους, ους είχε προδώσει καί οί όποιοι τήν είχον
δεόντως τιμωρήσει.
Καί οΰτω ή Γερμανία ένεδρεύουσα εύρεν έδαφος
τελείως προητοιμασμένον και ίαότοχρόνως πρόφασιν
δπως εξαπόλυση τήν θύελλαν, ήτις' παρ’ ολίγον νά
ρίψη εις τήν ά'βυσσον τόν πολιτισμόν καί τήν ανθρω
πότητα.
Ά ν τό Κρητικόν ζήτημα, είχε λυθή συμφώνως πρός
τό δίκαιον καί τήν τιμήν, εν ετος πριν, ό Βαλκανικός
πόλεμος θ ’ άπεσοβεϊτο καί μετ’ αύτόν ίσιος δ οικουμε
νικός πόλειιος θ ’ άνεβάλλετο διά πο?.λά ετη, πολλά δέ
γεγονότα δέν θά έλάμβανο” χώραν
Εις ττ|\· πολιτικήν ό κερδιζόμενος χρόνος είναι αν

εκτίμητου αξίας. ’Αλλά τοΰτο είσηλθεν ήδη είς την
περιοχήν τής 'Ιστορίας, διότι ή Νίκη ερριψε τόν έν
δοξον πλέπλον της επί τών σφ&λμ.ίτων τοΰ παρελθόν
τος. Είθε τό παρελθόν τοΰτο νά χοησιμεύση ώς δί
δαγμα. Ό «Μεσσα,ζέ ντ’ Ατέν» «νέφερε τελευταίος
τούς λόγους τοΰ Αόρδου Σαλισβαυ^.υ είς τό συνεόριον
τοΰ Βερολίνου : ’Αποφάσεις, διακήρυττε, μή ίκανχτο;υί< αι τήν 'Ελληνικήν φυλήν, δ έν θά Γ υνεπήγοντο ο ΰ 
τε την ήσυχίαν τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ·ΰτε τήν ειρήνην τής Ευρώπης.
Περί τής ησυχίας τής Τουρκικής Αυτοκρατορίας,
ή οποία καταρρέει εις τό πλευρόν τίυν συμμάχων, τους
οποίους εξέλεξε, δέν δύναται πλέρν νά γίνη λόπει νά περιφρουρηθή. Μένει ή ειρήνη τής Ευρώπης.
Καί πρός τοΰτο χρειάζεται δπως ή Διάσκεψις τών
ΙΙαρισίων προσέξη μήπως άπό τήν μισοσδυσμένην
τέφραν εξέλθη αύριο ν ό σπινθήρ τής ’Αραβικής πα
ροιμίας.
' ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΡΤΡΑΝ
’Ανταποκριτής τοϋ Παρισινού «Χρόνον»
έν'Ελλάδι. τέως πληρεξούσιος'Υπουι.γό". πρώ
ην Γενικός Πρόξενος τής Γ α λλία ς!ν Κρήτη.

ΑΙ ©ΕΩΡΙΑΙ ΤΟΥ Τ Ρ Α Τ Τ Σ Κ Ε
’Ή δη οϊδ συνετελέτθτ ή χρεωκοπία τής πρωσσική;
πολιτικής μεθόέου, είνε οίγ· άνευ ενδιαφέροντος μία έπι
-■/λ - γζ - τοΰ ανθρώπου έχ;·-νου. wrrtc ύπήρξεν ό μάλλον
ούθεντιχός καί ό'μάλλον διάσημος Οεωριολόγος καί ύπο
στηριχτής ταύτης. Ό χνΘοω-Βος αύτος εινε ό ίστορικος
Έορίκος Τράιτσκε. 0·1·:είς τών πνευματικών οδηγών ^τής
τύτοκρατορικής Γεομαν-ας ,'.πήλαυσε τόσης πίστεως όσης
αύτός. Ά λ λ ' είνε τάχα το'.το λόγος διά να βλέπωμεν έν
~ώ προίώτοο τοΰ ιστορικού τούτου τΓ.ν χατ έςοχήν άντι
,τρόσωπον τ ις τ-αγγερμανιστικής ιδέας όπως συνήθως γ·
νε-ςι είιο τής χώρας του ; Αναμφιβόλως. διά τών μαθζ
μάτων του :· Ύράιττ/.ι συνετέλεσεν εις τήν μεταβολήν
'τής νηραιάς ίδεαλιστικνς Γερμανίας τής ειρηνικής
κα: μελετηρά?, ήτις ώς Γεώδες είχε νά ύπερβάλη τα
λοιπά έΟντ με τήν πτήσιν τής σκέψεως της, είς Εθνος
•πιθετικόν καί καταχτητικόν. έπηρεασν.ενον απολύτως^ απ".
τήν ιδέαν τών ύλιχών αγαθών καί όνειρευομενον να έ;
καθιδούση διά τής ισχύος του το κράτος του έφ’ δλου
τοΰ κόσμου.. Ά λ λ ’ η θεωρία. at διδασκαλία*. ηκολουο·\
σαν άπλώς τά πράγματα. Εκείνο, τό όποιον πρωτιστως
ένηονησεν ϊσχυρώς *π: τοϋ Γερμανικού πνεύματος, ήσαν
α: 'ΐέγισται έπιτυχίαι έπΐ τών πεδίων τών μαχών κατ
άρχάς, κατά τά ετη 1364, 1866 καί 1870, ή τελευταία
οικονομική έξάπλωσις κατόπιν, ήτις^ έφερε μακραν, εις
ολα τά μέρη τής γηΐνης σραίρας τούς καρπούς της Ιεο
μαν.κής έργασίας. Είνε α>'τό. τό οποίον έξήψε τόν ένω
ισμον τοϋ λαού καί Ιδωχεν εις αύτόν μιαν ύπερμετρον
ιδέαν τής ’σχύος του ναι τοΰ ρόλου, τον όποιον είχε κλη
Ilf νά παίξη έπΐ τής γής. Ήδυνήθη νά πιστεύει
τούς λόγους τών άπο;τόλ^·>ν τής Μεγάλης Γερμανία*.,
οίτινες έκήρυττον εις αύτον άπο υ,ακροϋ χρονου την θειαν
αποστολήν του καί την εξαιρετικότατα τών εθνικών εφο
5!c>)V, ήτις ε·χε καταστήση δυνατόν το μεγαλείον του.
Έάν ό Τράιτσκε ύπήρςεν ό εύγλωττότερος τών άπ·;
στόλων τούτων, δέν είνε έν τούτοις ό πρώτος κατά χρο

νο/,ογικήν τάξιν. Τό έ'ργον του δέν είνε παρά ή κατά
-τηέ'ς μιας μακράς εργασίας, τής οποίας διακρίνει τις
τά πρώτα ίχνη ήδη άπό τοϋ τέλους 18ου αϊώνος.
Πρό τού 1-789. είς Γερι-.ανος δημοσιολόγος, ό Μόζερ,
εκ-νδύνευε να π7οαί?ρονήαη επί τή στ.έόει τής παγκοσμίου
ΐσ/ύος. ί)τ:ς μι^ν ΎμλζΊ.Ί ώφειλε αναποδράστως νά έπα
νίλΟη είς τήν χώραν του
«Μέ μίαν καλλιτέραν όργάνωσιν τής Γερμανίας, εγρα
ςε. Οά έδ ιΐοντρ διαταγαι άπό τοΰ *Αμβούργου εις τάς
όχΟας τοϋ Γάγγου».
Τήν χαλλιτέραν τα^ττν όργάνωσιν πολλά π'^εύματα
τήν έίνεπον εις το Κράτοτ τοΰ Φρειδερίκου τοΰ Μεγά
/.ου. Επεβεβαιωθη δέ τούτο ιδίως κατά τούς πολέμους
τής Άτελευβερώσεος, ότό^ε πολλοί Γερμανοί ήλθον ν':
άναλάίουν υπηρσίαν έν Π.:ωσσία διά νά ανυψώσουν τήν
χώραν καί ο Φίτχε. /α Γΐτ,··ητής τοΰ Πανεπιστημίου έν
Βερολίνω, έρριπτεν είς τούς «Λόγους» του πρός τό Γερ
μο,νΐκόν έΟν;ς τάς ύπεοηϊ.ίνους αύτάς λέγεις-1 «Σείς ε:
σ*)ε. ο:· όποϊ- μεταξύ :λων τών νεωτέρων έθνών έλάβετε
έν άφθο,’ία τά σπέρματα τής ά'^θρωπίνης τελειότητος.
Έάν σείς -'ποκυψητε, ή άν^οωπότης ύποκύπτει μαζύ σας,).
Ή
οτι ή Γερμτν'α αντιπροσωπεύει έν τώ κόσμω
τήν καλλιτέραν άνθρωπίνην σκέψιν καί οτι ή Πρωσσία,
τό κατ’ έτοχήν Γερμανικόν τοΰτο Κράτος, είνε ό οορεύς
τής ιδέας ταύτης. έχρητίμευκτεν ώς βάσις όλων τών πο
/.ιτικών θεωριών όσαι έξεκολάφθησαν είς τήΜ χώραν έ
κείνην άπό τοΰ Έ γκ ελ καί τής Σχολής τοϋ 'Ιστορικού
Δικαίου υ,έχρι τού Ντάλμαν» καί τοϋ,Σύμπελ διά νά φθά
σιοιιεν είς τόν Τράιτσκε.
Διακρίνει τις εύχερώς τήν καταγωγήν καί τήν έςέ/.ι
ξιν τής ιδέας ταύτης. Έ ξ άντιδράσεως πρός τάς γαλλ;
κάσ έταναστατιχάς θεωρίας ό Έ γκ ελ, πλήρης θαυμασμού
πιός τό Κράτος τοϋ Μεγίλου Φρειδερίκου, θέτει ώς 6ά
σι« τοΰ πολιτικού του συστήματος τά αξιώματα τοϋ έστεμ
μενού φιλοσόφου. Καί έκεΐνος είχεν είπη- «Έ νας φιλό

σοοος ϋα ?ε£ασθή τάς καθιορωμένας καί νομιμοποιημένες
άπό τό ’Έθνος συνήθειας, τήν Κυβέρνησιν καί εκείνους,
οίτινες τήν άποτελοΰν* . 'νΐπόθεν ό Φρειδερίκος συνήν;
τ: συμπέρασμα, οτι ό οιλόσοφος θά είνε συντηρητικός, οτι
ό λαός θα είνε ύπστεταγμέ'.ος, οτι ό ήγεμών θά είνε άπό
λυτός, ·;τι τ: Κράτος θά ε’νε κυρίαρχον δλου τοϋ κόσυ.ο·.
και ότι ο ήγεμών δεν Οά είνε είμη ό πρώτος υπηρέτης
αύτου. «’Λντικείμενον τού Κράτους., συνεπέραινε, εινε ή
παγιωπις τοϋ Κράτους καί ή αύξησις τής δυνάμεοις του,\
Ενισχυέμενος έν τή ιδέα ταύτη ές δσων πρό μικρού ό
Βοναπάρτης ειχεν έπιτελέτη έν Γαλλία, μετά το πραςι
κόπημα τής 10ης Νοεμβρίου, ό ’Έ γκελ εγραψεν έν τώ
έργω του ·<ΙΙάρατηρήσ>εΐς επί τού Κράτους τής Γερμανί
3ΐς». :περ έδημοσιεύθη τώ 1801* «Ή Γερμα'^ία δέν ύοί
σταται πλέον ώς Κράτος. Χρειάζεται νά καθιδρυθή ε·ς
α-τήν μ;ία ϊιευθυνουσα δ ύ ν α μ ι ς ».
Από τήο στιγμής αυτής ή ιστορία. ή~ις έξελίσσετϋ
ύπό τούς οφθαλμούς του, υπαγορεύει είς τόν ’Έ γκελ τά
σναπεράσ'Λατά του. Ε ίς'τή ν Ίέναν, όπου είνε καθηγητής,
βλέπει Ί.ετα τήν μάχην τόν Ναπολέοντα να παρελαύνη
έντός τής τ.ό/,εως περιστο'.χιζόμενος άπό λαμπρόν έπιτε
λείον. Δηλοί. δτι δίακρί-ει έν αϋτώ τήν «ψυχήν τού
κόσυ.ου».
Τό δόγμα του περί δικαίου εξέρχεται έκ τών γεγο
νότοιν* λέγει, δτι θέλει νά οίκοδομήση τό πολιτικόν το.ι
σύστημα έπΐ τοΰ Γεγονότος. «"Ο,τι υπάρχει, λέγει, είνε
ή πραγυ,ατοποιουμένηί λογι-.ή». Λέγει επίσης* «Έάν το
Γεγονός είνε Λογική, εινε επίσης Δίκαιον καί Άλήδειαείνε τό Παν. Τό Σόμπαν είνε τό καθολικόν Γεγονός καί
ή ’Αλήθεια του υπάρχει έν αύτφ τώ ίδίω. Ά λ λ ’ έάν τ:
Σύαπα'; είνε τό καθολικόν Γεγονός, έχει ενα κύριον, τήν
ίσχύν», Έ κ τούτου' συνάγει δλον του τό σύστημα. Δη
λοί. οτι είς τήν πολιτικήν ε:νε άν.ατανόητον «νά φανταζώ
μεθα μίαν ιδανικήν πραγματικότητα, ξεχωριστήν άπό τήν
δε'ΐομένην πραγματικότητα..1. "Ο.τι ε'νε ή Φύσις ώς πρός
τήν Φυσικήν τάξιν, είνε το Κράτος ώς πρός τήν ήθικήν
τά ξ ιν ... Φιλοσοφία είνε ή κατανόησις παντός δ,τι είνε
παρόν καί πραγματικόν. . . . » Λοιπόν ((Τό Κράτος είνε
τ κοινωνική μορφή τής ιδέας, τό Κράτος έχει εν έαυτώ
τόν σκοπόν του* είνε ή ά'.έλυτος πραγματικότης καί τό
ατομον δέν αποτελεί 'αότό τοΰτο αντικειμενικότητα, άλή
θειαν καί ηθικότητα, είμή :<?’ όσον είνε μέλος τοΰ Κρά
τους. 'Η ιδέα είνε θεός. Τό Κράτος ενσαρκώνει τήν ίδέ
αν. Καί ό ήγεμών ενσαρκώνει το Κράτος. Πέραν τοϋ κυ .
ριάοχου ήγεμόνος, ό λαός είνε μία άμορφος αάζα. Ή μά
ζα αΰτη δέν Οά ήδύνατ: νά άποτελέση νοαίμ.ως τήν ψρία·>
ίσχύν τοϋ Κράτους, άλλα Οά ώφεΟ.ε νά μεινη μία μάζα
ΰποτεταγμένη. Αί Βουλαί προερχόμενα! έκ τοϋ λαοΰ. δστις
αγνοεί τί θέλει, δέν οφείλουν νά είνε παρά., μόνον
βοηθοί ήγεμόνος. Τά κόμυατα είνε στοιχεία διαλυτικάκαί είς τόν ή-,-εμόνα μόνον ανήκει ή προστασία, ή διαιτη
σία καί η δ'εύθυνσις τοΰ δλου Κράτους».
Ή πολιτική αυτη θεωρία, ητις άυτέτασσεν είς τά «Δ;
καιονματα τοϋ Ανθρώπου» τά πηγάσα^τα έκ τής άνθρο
π’ντς λογικής, τά «Δικαιώματα των Κρατών» πηγάζον
τα έκ τών χρονικών τών αίτοκρατοριών καί ήτις άπέβν
με τόν ’ Αιχορν, τόν ΙΝιίμπαρν καί τόν Σαβινύ ή θεωρία
τής 'Ιστορικής Σχο7.ής τοΰ Δικαίου έν Γερμανία, έχαρακτν
ρίσθη θαυυ :·σίως ύπό *οϋ ’Αλβέρτου Σορέλ’ «Συνάγουσα
'“ :αίως έκ /.ατοο/ρήσεο-ίν χρονίων τήν άρχήν τοΰ διηνεκούς
τών καταχρήσεων, μετατρέπουσα διά τοϋ μάλλον άνεξν;
θαύματος είς νομιμότητα τήν παλαιάν ΐδιοποίησιν,
ίιύ,-.ιζουσα επιτηδειως την επ'σσωρευθείσαν αδικία'^ διά

.‘ά εςαγαγν; εξ αύτής e*vce δήθεν ιστορικόν δίκαιον, εδω
είς τό άοχαίον καθεστώς μίαν οψιν δικαστικού μεγά
ρου υ.- ώραια ρωμαντ’κά εμβλήματα διά να προσελκύη
τούς διαβατας». Αντιδραστική πρός τόν πρώτον άρχοντα
ή Σχολή αυτη. ώς είπε μετά πολλής άκριβείας ενας Γάλ
λος φιλόσοφος μαθητής τού Κάντ, ό Ρενουδιέ, «αφύπνισε
/.αί ήρεθισ-. τήν επικίνδυνον δρεςιν τοΰ παρελθόντος, κα
"Λήγουσα εις την μοίραιαν έξέλιξιν, τήν παγκοσμίαν,
ε’ς^τήν υπεροχήν τής ιστορίας επί τής λογικής, τοΰ γε
γονοτος επ: του δικαίου, τής ισχύος έπΐ τής δι^αιοσύ
νης».
XSV

Εινε δ υστύχημα διά τήν Γερμανίαν, δτι οί μάλ).ον ση
μαινοντες πολιτικοί ιστορικοί της τοϋ 19ου αϊώνος ένεπο
τισθησαν με το πνεύμα τού'ο. Εναντίον τών θεωρητικών
-ής A u f k l a r u n g , οίτινες ίσχυρίζοντο μετά τού
Κάντ, ότι η «πολιτική σύνταξις παντός Κράτους οφείλε·
νά είνε δημοκρατική»,ίιεκήρυξαν δτι ή «δυναμις οφείλει
νά συγκεντρωθή είς χεϊρας ένός μόνον και δτι τό Κράτος
οφείλει νά είνε μοναρχικόν,,. ’Ακόμη οί ιστορικοί, οίτινες
ενεφανίζοντο ώς φιλελεύθεροι, δπως ό Ντάλμαινυ καί οίτι
ν:-ς επ'ιστευον, δτι δύναντα: ν’ άποδείΣουν, «δτι οί συνταγ
ματικοί θεσμοί ένεκλείοντο είς τάς παλαιάς μ,ορφάς το^
γερμανικού δικαίου καί τ ις γερμανικής πολιτικής», έζη
τουν ίσχύν κρατεράν. Αποστρεφόμενοι δ,τι εκαλείτο «τό
φάντασμα τοΰ φυσικού δικαίου καί τοΰ κοινωνικού συμβο
λαίου», άπέβησαν δλοι. συν τώ χρόνω, θαυμασταί καί όπα
δοί τών Κρατών, τών δημιουργουμένων ύπό τής ισχύος,
Ύπό τήν έ'ποψιν ταύτην τό πρωσσ'>κόν Κράτος ήτο δι’ αύ
τούς τό ιδεώδες καί, κατάτό ύπόδειγματοϋ ’Έγκελ, δστις
συνήγαγεν έκ τών καταχτήσεων τοϋ Μεγάλου Φρειδερί
κου τάς άρχάς τής πολιτικής του. ευρον είς τάς πρωσσι
κάς νίκας τοΰ 1864, I860 καί 1870* τήν δικαιολογίαν
των θεωριών τ&>ν. Καί παρέστη τις τότε είς τό μοναδι
κόν αύτό θέαμα φιλελευθέρων δπως ό Ντρόΰσεν, δ Σύυ.
τελ. ό Βάιτς, ό Γκίζεμπρεχτ, ό Χώϋσερ, ό Γκνάιστ, οίτι
ιζς κατά τό 1862 είχον πολεμ,ήση κρατερώς τήν άντιφιλε
λευθέραν πολιτικήν τοϋ Γιούνκερ Μπίαμαρκ, νά γίνωντα:
ήδη. ώς ελεγέ τις έξ αυτών, οί «νεανικοί θαυμασταί του>,.
Ε ίς μόνος έξ αύτών εκαμεν έξαίρεσιν, ό Μόμσεν· δέν αφή
κε τόν εαυτόν του νά θαμβωθή άπό έκείνο, τό οποίον ό
7 ράιτσκε ώνόμαζεν «ή μεγαλοφυής τόλμη τοΰ σιδηρού καγ
γελαρίου» καί ΐέν έγινε ποτέ συνεργάτης τής άντιδράσε
ως· έν τουτο'-c μεγαλυνας διά τών ιστορικών μελετών του
-.·.■> ’Ιούλιον Καίσαρα συνετέλεσε καί αυτός έπίσης είς τήν
έπέκτασιν τής λατρείας τής ισχύος έν Γερμανία,
, ' ° Τοάιτσκε, ό νεώτερος ίστορι/.ός τής σχολής ταύτης,
'το uc:vcv '-« τ η ς κατά τήν εποχήν τής πρωσικής συνταγ
ματικης πάλης. Ό πω ς ^ο! πρεσβύτεροί του, ήτο καί αύ
■^ T-Tf φανατικός αντίπαλος τής πολιτικής τοΰ Μπ:
συαοκ, άλλ’_όλιγώτερον ά - ’ εκείνους άκόμη δέν ήδυνήθη
--α άντισταΟή είς ^το γοητρίν τών νικών. «"Ενας άνθρω
πος. που εοωκεν ενα τίσον ώραιον κτύπημα, «^.εγε μετα
την Σάντοβαν, εχει δίκαιον ένα'ηίον δλων». Καί άπό τής
στιγμής εκείνης άπεβη ό κορυφαίος τής ιμπεριαλιστικής
"Ο λιτικής και ρραδυτερον υπερέβη τήν σκέψιν αυτού τού
]\[-ισμαρκ, άποκαλυπτόμενος φλογερός αποικιακός, όνε·,
ρευομενος μιαν μεγαλειτέραν Γερμανίαν, τής όποιας ή
‘σχύς ωφειλε νά έκτείνετα·. πέραν τών θαλασσών. Τοιαύ
τη ΰπήρξεν ή υλη τής ιστορικής καί πολιτικής δίδασκα
λ'-ας του είς τά Πανεπιστήμια τής Λειψίας, τοΰ Φρίμ
πουργ, τοϋ Κίελου, τής Α νδελβέργης καί του Βερολίνού.
Προικισμένος μέ σαγηνευτικήν ευγλωττίαν., επί τεσσαρά
κοντά έτη διέπλασσε τήν ψυχήν τής γερμανικής νεολαίας

Ίίδυντθησαν νά ειπουν μ? -/οποίαν λογικήν, ότι ή δράσίς
'ου ?έν ύπήρςε πολύ διάφοίος της δράσεως τών Γάλλο'ν
καθηγητών τής Ιίαλινοοθώσεως κα: τής Μοναρχίας, το.'
Y.'.'fk’.i. τοΰ Βίκτωρος Κουϋέν, τοΰ Γκιζω. τού Κινέ το";
ΝΓισελί. ’Αλλά ποία ζαφορά μέ αυτούς τους ανθρώπους.
Ένώ οι I άλλοι ιστορικοί ίΟετον τήν επιστήμην των είς
τήν ύπηρεσίαν τής ελευθερίας, τής δημοκρατίας καί τής
άνθρω-ότητο-ς. > ΙΙρώσσΟ'; ιστορικός έ'γινεν ό όχβρασζ·.
στής τής πλέον όπισθοίρομ'κής καί τής μάλλον» στενής
εθνικιστική - πολιτική.
Τήν έπιδρασιν ταύτην ο.πό τοΰ ίψοος τής πανεπιβΓτη
μ·.ακής έδρας ο Τράιτσκε έπεξέτεινεν εις το Κοινόν δι
άρθοων του εις τάς έβηιερίδας καί τάς επιθεωρήσεις, τ;«
όποια ίκαμον νά θεωρτθή ώς ό πρώτος δημοσιολόγος τή;.
εποχής του. Τήν έχεξίτεινεν επίσης διά τών βιβλίων του,
ίδ'ως τής ‘'-Ιστορίας ·:ής 1'εομανίας κατά τον 19ον αί(Ι
/?». ήτις Tcv κατέλεοε, μετά τον \Ιόμσεν. ώς τον πρώ
τον ιστορικόν πολιτικόν τής χώρας του'. ZNIe ενθουσιασμόν
δυνατόν, «πάθος καί θυμόν» όπως έ'λεγεν ό ίδιος, έξιστ?
ρήσε τάς περιπε,τείας τοΰ άγώνος διά τήν γερμανικήν ενω
■τ'ν άπό τής έπο/ής της Γερμανικής 'Ομοσπονδίας μέχρι
τής έπαναττάσεως τοΰ 18-'ib. Ό θάνατος τοΰ Τοάιτσκε
έ:.:συμίάς τώ 1896, t σταμάτησε τό έ'ργον, δπερ έμεινεν
ήμιτελές, άλλ’ ή ΐπιδίατις τοϋ άνδρός έςηκολοΰθησε νά
άσκήτζι επί τών νέων γενεών, ιδίως οτε έδημοσι-ευθη, κα
νά τό 1898, ή «Πολίτικη» του, καρπός τής διδασκαλίας
του είς -.ό Πανεπιστήμιον τοϋ Βερολίνου. Ι ό εργον τοΰτο,
όποιον θά ήδυνατό τις νά όρίσ?; ώς Σόνοψιν τής πρωο
οιν.ής πολίτικης η Ε.-Γ^γε/.ιον τών αντιδραστικών, εινε
μία έ'ςα,ρσι^ τής πολιτικής τής ισχύος., τής' παντοδυνα
;.·ίας τοΰ Κράτους, το·ι κατακτητικού ιμπεριαλισμού καί
-cv Ί·λϊτ».'··Γαθΰ. Γραι/.μένον μέ ενθουσιασμόν, δέν είνε
ποσώο ν.ία ςηρα δογματικά έκθεσις- άλλ’ εινε εν ε'δος
ύυχικής έςονολογήσεως εις τόν "Ιωσήφ ντέ Μαίσερ, ήτις
άποκαλύπτε·, παρίλλήλως πρός τόν άσυνήθως <ραν«τισμ·έ
νον ίτΌοΐκόν πολιτικόν, ενα συγγραοέα μεγάλου τα/.αντο.'
ήθικολο ηνΑ~>, χιουμοριστικού καί σατυρικού συγχρόνως.
Διά τών έργων του ό Τ-,άιτσκε έσχε σημαντικήν έπ·.
:p arv έπί τής μοοςωιιενης τάξεως τής χωράς του καί
ά'πέόη. υ.ετά τοϋ Νίτσε μία τών μεγάλων φυσιογνωμιών

Τοάιτσκε, οστις δεν ή··»ττα τον Νιτσε— τον άπεκαλει τρελ
λόν καί αόριστον—·καί όστις κατεδίκαζε δριμέως τό «ά?

/t.v τόν θαυμασμόν πρός τόν δυνατόν άνθρωπον εκείνον.

,ττκε έξυανεί τούς ήρωας τής έσκεμμένης θελήσεως, τους
μενάλους πολίτικους εγ/εώ λους, τόν Κοόμ6ελλ, τόν Φρει

τ ο ν . ν*
'■» •••i--r · ; · ■_
τοΰ, νά ϊμπνεύστ. «ί? αύτόν πεποιθησιν περι της ιοιατ

::£ίας του,
νά τόν διδάξη τόν ρόλον, «τόν όποιον v t προ
σ.'-.·τα του
Τόν έ·/::λομν
νάπαίξη είς τόν κόσμον».| Ύκύ
την έπού’ν ταύτην δέν δόναταί τις νά άρνηΟή, ότι ό Τρά
•ισκε συνί'ζλε κατά μέγα μέρος είς τόν σχηματισμόν τής
ϊ:ανοητ·κότητος τής ν'.·».ς αυτοκρατορίας, τής τετυφωμ.ε
νης. ττς
επιθετικής
και κτηνώδους. Τον ρολοντου
τούτον θά έδοκιμάζομεν νά καθορίσωμεν. έκΟέτοντες τά;
•ττοοικάς καί πολιτιν.άς '.ου θεωρίας είς τό πρόσεχες
ούλλον.
A. GUILLAND

ίλίετ. Δ. Σ .'!

TO NEON ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Το Εθνικόν Δάνειον τών Ί 5 έκατομιΐνρίων έκδίδεται
εΐ.- Δημοσίαν εγγραφήν «πο τής αύριον 15 τρέχοντος.
Τό Κράτος ζητεί τά αποθέματα μας. Άλλα δέν μας
τά ζητεί ύπό μορφήν Οισίας· Απλούοτα,τα Οά τα Οανεισωμεν έκ τού ασφαλούς και άπενανΐι πλεονεκτημα
των, τά όποια ούδεμία άλλη τοποθέτησις κεφαλαίων
δυνατόν νά παρουσιάση.
β
Παοαλείποντε,ς νά άναπ,τιζωμεν εν πυος εν ν.ι
πλεονεκτήματα ταϋτα βά περιορισθώμεν είς δυο μονόν
τά.κυριώτερα. Είνε δέ ταΰτα δια τους έγγραφησοαενους
ή απόλυτος άφ' ενός ασφάλεια τών κεφαλαίων των καί
το παρε/'όιιενον άφ' έτερου εις αύτά ίκαν'οποιητικώτερον κέρδος.
_
t
,
„
Το Δάνειον δέ·.· ^ινε ήγγυημέναν μόνον έκ της ηβι
κής πίστεως τοΰ Κράτους, πρός τήν όποιαν ούδεμία
ιδιωτική χρηματική έξασφάλισις δύνοίται νά έξισωθη
ασφαλίζεται καί είδικώτΤ«ιον διά τών πλεονεκτημάτων
τών ντο τήν διαχείρισιν τοΰ ΔιεΟνοΰς Ε?.εγ/;οι ^ π*. <γόων Ιίροσόδοχν, έκ τών όποιων ή Εθνική Τράπεζα
ίΐά κοατΓ, ,τό άναγκαΐον ποσόν διά τήν πληρωμην τών
τόκων καί την έζοφλησιν τοΰ κεφαλαίου τον Δάνειου1’Ινε δέ τό περίσσευμα τών Υ πεγγύων ΙΙροσόυων 17
περίπου εκατομμύρια έτησίως, ενώ διά τήν δλην υπη
ρεσίαν τοϋ Δανείου απαιτούνται κατ’έτος 6 1)2 μόνον
εκατομμύρια. Έ ν άλλοις λόγοις ή έγγυησις καλύπτει
ε ί ς τ ό τ ρ ι π λ ά σ ι ο ν τάς έκ τού Δανείου δημιουργουιιένας υποχρεώσεις τοΰ Δημοσίου.
'Ό σον άφορά τόν τόκον τών κεφολαίων, τά όποια
ί!ά έκδοΑώσιν είς ομολογίας τοΰ ’Εθνικού Δανείου, θά
i-’vc. ο ΐΐος είς τήν πραγματικότητα κατά πολν άνώτερος
ιόΰ όριίομένου έν τώ έπιοήμω προγράμματί· Πρός
άκοιβή δέ υπολογισμόν αϋτοΰ πρέπει πρό παντος να
ληφθώσιν ύπ’ όψει οί έξης δροΓ α' > ότι αί όυολογίοι
έκ?' δονται εί: τιιιήν τών 95 δραχμών ένώ η εξόφληοίς
των θά γίνη είς τάς 100 δραχμάς, β 'Ι δτι τό Δάνειον
απαλλάσσεται παστός φόρου, τελών χαρτοσήμου ή ·:ίλ
λΐις κρατήσεως.
’ι\φοΰ έκάοτί] ομολογία άγοραζομένη αντί 95 δραχ.
ί)ά άποφερυ. είσόδηιια G δρ. κατ’ έτος, επεται ότι ό έκ
τοΰ Δανείου πραγιιατικότ τόκος δέν είνε πλέον 6, αλλά
() S2 o'* ο Τόν τόκον δέ τούτον7 Οά είσπράττη ό ομολο
γιούχος α κ έ ρ α ι ο ν , άνευ ουδεμιάς άπολύ-τως κροτ!\αεακ· ΐν φ άντιθέτιος αν είχε τά κεφάλαιά του δ*αίΙέση εΐ.ς οΐανδήποτε οίλλην τοπο8ίτ»|σιν θά έπ/.ηρωνε
τέλος χαρτοσήμου διά τήν εϊσπραξιν τοΰ τόκου καί
φόρον εισοδήματος 3 ο·ο Τί συνάγεται έκ τούτου:
ότι ό τόκος
6,32 ο Ιο τόν οποίον
απολαμβάνει
ακέραιον
,
_
, · ,
.
ό ομολογιούχος τοΰ Εθνικού Δάνειου, εινε εις την

πραγματικότητα ίσος πρός τόκον 6.96 ο)ο τόν όποιον
τυχόν θά έλάμΙκινεν έξ άλλης τοποθετήσεως τών κεφατ
λαίων τοι. Διότι είς τήν δευτέραν περίπτωσιν Οά έπλή
ρωνε 10 λεπτά κατά μέσον όρον διά χαρτόσημον και
54 λεπτά διά φόρον εισοδήματος θά τοΰ άπέμενε δηλαδή
ή Ιδία καθαρά πρόσοδος τών 6 32.
’Αλλά τό έκ τών ομολογιών τοΰ Έθνικοΰ Δανείου
πραγματικόν εισόδημα δέν περιορίζεται μόνον είς τό
6.32 ο)ο. Άγοραζομένη σήμερον πρός δραχμάς 9Γ>
έκαστη ομολογία θά εξοφληθώ έν τέλει προς δραχμάς
100. Θά γιΐνη δέ ή εις ΐό άρτιον έξόφλησις όλων τών
όμολογ'ών έντός 20 ετών τό βραδύτερον, δι’ εξαμηνι
αίων κληρώσεων, ήτοι ό μέσος δρος της προθεσμίας
διά τήν έςόφλησίν των είνε 10 έτη. Είς τό διάστημα
τών 10 τούτων έτών αί 95 δραχμαί τοΰ ομολογιούχου
(τιμή της αγοράς) γίνονται 100. ΤοΰΟ’ δπερ σημαίνει
πρόσθετον κέρδος 5 δραχ. έπί τών 95, ήτοι 52 1(2
Λί,πτά έ.τί τοΐς εκατόν κατ' έτος.
'Εχομεν άρα πραγματικόν τόκον δραχ. 6.96 καί
πρόσθετον κέρδος 52 112 λεπτών ο 1ο, ή πραγιιατικί|

δηλ. έτηοία πρόσοδος τών κεφαλαίων, πού θά ένδυθοΰν
είς όμολγοίας τού Έθνικοΰ Δανείου, θα είνε 7.48 ο;ο.
Διά τούς έγγραφομένους έξ άλλου είς τό ’Εθνικόν
Δάνειον δι’ εντόκων γραμματίο>ν ή έτησία πρόσοδος
γίνεται άκόμη μεγαλειτέρα, συμποσουμένη είς 7,70
ο)ο κατά μέσον δρον.
Ποιους τάχα συιιφεροτέρους δρους θά ήδύνατο νά
έπιζητήση κανείς δι- ασφαλή τοποθέτησιν τών άποθομάτων του; Fm : τώρα οί φρονιμώτεροι προύτίμίον ώς
άσφα/.εστέραν τήν κατάθεσιν αϊτών είς τάς Τραπέζας
καί τά Ταμιευτ>ιρια.
i\fj. αι Iοαπεζαι δίδουν τόκον 4 ο)ο μόνον κοτ'
•χνώτατο'· ορον και τι’,ν περιωοισμένην σχετικώς έγγυΐ|ο·ν τής πίστεως καί τών κεφαλαίων των. Ένώ τό Κράc's. έρχεται να προσφέρη είς τά άποθέιιατά μας τόκον
7 00 τοΐς εκατόν κα τήν ύπερασφάλειαν τής ηθικής
π'στεώς του καί τών παρεχόμενων νπ’ αύτσΰ ειδικών
καί γενικών εγγυήσεων. Ποιος λοιπόν θά διστάση νά
ιού εμπιατευΟίί τάς οικονομίας του;
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’Έ χουν παρέλϋει 6 δεκαετηρίδες ά</' στον ο 'Ιά
κωβος Πολνλά;, μ α ΰψ η ς και διδάσκαλος μαζί τον
Σολωμοϊι, κριτικός και βιογράφος τον, είέδ>>·'ε τον
γνωοτόν τόμον τών «Ευρισκομένου·» τον Έ πτανηοίον
λυρικόν. Κ αί όμως, μολονότι εκτοτε, χάρις εις τό
παράδειγμα τών JΙον ίων ποιητών κα) την κριτικήν
τών Ροίδη, Καλοογούρον και Κ ο ν τή Παλ.αμά, ή Σολιοφική τιοίησις έπεβλήΰη και θεωρείται γενικώ ς
σήμερον άπό τονς γνωρίζοντας και άπό τους δλως
άγευστους αΐηϋητ ικών συγκινήσεων ώς άνι^ώσασα
τόν άνϋρώπινον λόγον εις σημεΐον, ωστε ουτος νά μήν
εχΐ) άνάγκην νά έπικουρηϋή άπό την μουσικήν, προκειμενού νά έκφρασή τό δυοέκφραστον, ό Σολωμός
και τό εργον του απομένουν κατά τό ημισυ μόνον
γνωστοί. ’Ίσ ω ς οντε κατά τό ήμισυ. Α ί ελπίδες τοΰ
Πολνλά δτι τά άποκρνπτόμενα εργα τον ποιητον άπό
τήν αισχροκέρδειαν ή τόν φΰόνονt #ά ήρχοντο έπι
τέλους εις τό φω ς τής ημέρας, δεν έπηλήΰενσαν.
Μονον ολίγα άνέκδοτα τον βίου τον, μέρος τής ιδιω
τικής και φιλολογικής του άλλη/.ογραφίας προσετε&η εις τά «Ευρισκόμενα» τής έκδόοεως τον 1859.
)Και σχεδόν τίποτε άλλο. Τ ί νά οικοδομήση επ’ αντών ή κριτική; Π ώ ς νά μάς άναπαραοτήση τόν λε
πτόν Έπτανηοιον έφ ’ δσον έξ αύτοΰ δέν έχει νπ’ δy’Si της παρά σχεδόν μόνον συντρίμματα; Διότι, μο
λονότι ό Σολωμός είναι ποιητής χθεσινός, τό εργον
του εχει νποστή μεγαλειτέρας φθοράς παρ’ δσον τό
εργον τής Σ απφονς. τον- ’Αλκαίου και τοϋ' ’Αλκμάν
νος. Ά λ λ ’ ένώ τών έν λ.όγφ άρχαίων λυρικών τό ερ
γον, καίτοι ουντειριμμένον, δύναται ν’ άναπαρασταΰή
είς τήν διάνοιαν τον ευφαντάστου άρχαιοφίλου, είτε
με τήν βοήΰειαν τών Λ ατινικώ ν μιμήσεων, είτε άπό
τά παραόο’&έντα περι λυρικών άπο τους αρχαίους άνεκδοτογράφους, το εργον τοϋ Ζακ-υνΰίον διδασκά
λου απομένει μυστηριώδες, διότι δέν γνωρίζομεν αν

ΤΟ
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ποτε συνετελέοϋη εις άκέραιον, ή άν ό ποιητής μό
νον τό εφαντάπϋη καί τό έπραγματοποίησε μόνον έν
μερει δι ελλείψιν ΰελησεως, δ ι’ έλλειψιν ηβικής η
ορεμίας,
εμιας, διά λόγους ήλαττωμένης υγείας, διά λόγους
If! λ.όγους tmnwp
ι
l . i . λό
1I
οκνηρίας, διά
υποκειμενικούς
ε η ε. διά
γους
αντικειμενικούς,
διά
τήν
δυσκολίαν
μέ
την
όποιαν
έχειρίζετο
τήν
γλώσσαν,
οπως νποπτενει ό κ. Σ ιμός Μενάρδος, μίαν γλώσ
σαν ακόμη εν τώ γίγνεσϋαι, άνευ επαρκών γραπτών
μνημείων.
Δ ι όλα αντα δεν η&ελα τολμήσει νά τ)ίζω τήν νπόΰεσιν τοϋ Σολωμοϋ, δεδομένου δτι δέν ϋά είχα νά
προσδέσω τι περισσότερον είς δσα έγραψεν ό ΪΙολυλάς, ο Κα/.οσγοϋρος, ο Παλαμας. ”Α ν δ’ έτόλμησα
τοΰτο. πρέπει ν’ άποδοϋή εις τό δτι κα&’ ήν στιγμήν
ο τερματιομός τον πολέμον ϋέτει είς περίοπτον &έσιν τ ανθρωπιστικά ιδανικά καί τά δίκαια τών λαών
δπως αντοκνβεονώνται, σκόπιμον θά ήτο νά μελετήσωμεν τόν Σολωμόν ώς ένα τονν προφητών τον άνΰρωπισμον, σιη'δέσαντα εις τόν φιλελεύθερον ύμνον
τον τήν Ε λληνικήν ελευθερίαν πρός τήν έλευθερίαν
ολων τών έϋνών εντεύθεν καί πέοαν τοϋ Ώκεανοϋ.
***
Ό κόμης Διοη'σιος Σολωμός έγεννήθη εις τήν
Ζάκυνθον κατά τό τέρμα τον 18ου αιώνος, καθ’ δ έ
τος έγεννήθησαν ό ’Ιταλός Λεοπάρδης καί ό Πολω
νός Μ ίκιεβιτς. Κατά τονς βιογράφονς τον, οί πρό
γονοί του εϊχον κατέλθει απ’ αιώνων έξ ’Ιταλίας είς
Κρήτην καί έκείθεν είς Ζάκυνθον. Ε ίς μικράν η
λικίαν έχασε τόν πατέρα τον κ’ έμεινε με τόν άδελφόν του Δημήτριον κληρονόμος σπουδαίας ττεριονσίας. Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη άπό τόν ’Ιταλόν
πρόοφτνγα Ρώαοην. ’Αργότερα εστάλη από τόν κη
δεμόνα τον Μεσσαλάν εις τήν Βενετίαν, δπον είοήχθη είς τό Λ νκειον τής Ά γ ι α ς Αικατερίνης. Ό κη-

*

δεμών ήναγκάσ&η νά τ όν άνακαλέση, διότι ό δυσή
νιος χαρακτήο τον νέου δεν ήδύνατο νά νποταχθή
εις ιό αυστηρόν περιβάλλον τον Σγολείον. Ε ίς τήν
Κρεμώνα έμνήϋη ϋανμασίως εις τήν Λ ατινικήν και
Ιταλικήν φιλολογίαν και έλαβε πλήρη σννείδησιν
τοϋ μεγάλείον τής κλασικής τέχνης. Ε ις τό Πανεπιοτήμιον τής Π ανίας συνεπλήαο/σε τάς οπονδάς τον
γενόμενος προλύτης τής νομικής χω ρίς νά προδώοη
<(ανεραν έπίδοοιν εις τό Ρωμαϊκόν δίκαιον, άπεοροφημένος, καθώς ήτο, άπό τήν λογοτεχνίαν. Ά λ λ ’-ας
δώσωμεν τόν λόγον εις τόν Πολνλάν:
«Τόν εϊχεν ήδη ονναρπάσει ή ποίηαις, πρός τήν
οποίαν μακρόθεν αίσθάνθηκε σφοδρά τά ποώτα όρμηματα τής ψνχής τον. Προτού ακόμη μεταβή εις
τήν Ιταλία, μίαν ημέραν ένω έτιεριδιάιβαζε εις τήν
έξοχη μ ’ εναν ομήλικό τον< και έξαφνα άκούσθηκε
το λαλημα μιας φλ.ογέρας, άστραψε εις τήν φαντασία
τον ή έξοϊτερική φύσι μ ’ όλη τήν ήμερη χάρι πώ χει
εις τό μικρό νησί τον, τόσον ώστε έγύρισε πρός τό)
σύντροφόν τον και τόν έρώτησε: «77 αισθάνεσαι;»
— Τίποτε, τον άποκρίϋηκεν εκείνος. Ψνχρότης,
την όποιαν ό ποιητής έμελλε ν’ άπαντήση ονχνά εις
τό δρόμο τής ζωής τον, όταν έζητοΒσε εις τούς άλ
λους ένθονσιο,ομόν ανάλογο uk τή φλόγα τής καρ
διάς τον.-»
Ε ίς τά 1818 έπέστρεψεν εις τήν Ζάκυνθον πλου
τισμένος, ojjj'uς λέγει ό βιογράφος τον, με τό άνθος
τής ’Ιταλικής σοφίας και προσανατολισμένος τελικώς
πρός την ποίησιν και τήν- λογοτεχνίαν. Ε ίναι ή άλήθεία, δτι δεν ήταν ακόμη αποφασισμένος νά άναλάβη
τόν ρόλον τον ϋεμελιαηοϋ τής νέας μας τέχνης. Ή
Ιτα λικ ή γλώσσα, τόσον διαδεδομένη μεταξύ τής Ζακννϋινής αριστοκρατίας, είς τήν όποιαν άνήκεν δ Σολωμός, τόσον εισηγμένη είς τάς συνήθεια,: της, τό
σον ακόμη φανερώς έπιδρώοα είς τήν γλώσσαν τών
πόλεΐ'ον, φναικόν ήτο νά νπάρξη είς τήν αρχήν τον
σταδίου τον ή φιλολογική τον γλ.ώοοα.
Ε ίς αντήν δοκίμασε διά πρώτην φοράν τάς δυ
νάμεις τής νεαράς τον μεσημβρινής φαντασίας.
Αλ.λά τό Ε λληνικόν αίμα, τό όποιον ερρεεν εντός
του, τό κοσμοϊστορικόν γεγονός τής ’Επαναστάσεως,
τό όποιον άπέδειξεν ότι ή δονλοϊθείσα η υλ.ή είχ ίν
αρκετόν σϋένος διά νά θραύση δεσμά θεωρούμενα
άκατάλντα, αί ανατάσεις τών φιλιών τον, τό ’Ελληνι
κόν έπι τέλονς περιβάλλον. ή μοίρα, άν θέλετε, τόν
ώθησαν νάλάβη μίαν γενναίαν καιδύοκολον πρωτοβον
λίαν: Νά γράψη εις τήν νέαν Ε λληνικήν και συνεγίζων τό παράδειγμα, τον Ι\ οονάρον, τον Χορτάτ-η^
τον Ρ ήγα Βελεστινλή, τον Χρηστοπούλου, τοΰί Βηλλ,αρά και τών ανωνύμανν ποιητών τής δημοτικής μας
ποίησε ως, νά χρησιμεύση ώς ή αφετηρία τής γλωσσικής, τής αισθητικής και τής ηθικής άναγεννήσε
ως τοΰ Γένους. 'Ιδια ιτέρω ς λ.έγετα ι,ό τι έπέδρααεν
είς τήν λήφιν αυτής τής αποφάαεως άπό τόν κάπως
άτολμον και άναποτράόΐθτ·ον Σολωμόν ( άτολμον και
άνατιαφάσ ιστόν ώς κάθε εσωτερικός, κάθε άνθρω
πος ρέπων φύσει προς τήν ήσνχον καί ακίνητον θε
ωρίαν τής Ιοιής) , ό ίστοοικός και διπλωμάτης τον
άγώνος Σπυρίδω ν Τρικούπης.
Τά πρώτα τον νεοελληνικά γυμνάσματα, όχι εντε
λώς άτυχή, άτελώς όμως έπιτρέποντα νά μαντεύσωμεν τήν κατόπιν έξέλιξιν τον έργου τον, είναι αί

μεταφράσεις ποιημάτων τοΰ Μεταοτασίον, ή Ξανϋούλ.αy καί τό καλλίτερον όλ,ων ή μελωδική
ωδή
εις τήν Σελήνην. Αλλά περισσότερον ίσως αυτών
χαρακτηρίζουν τι)!' θέρμην τής φαντασίας καί τό λυ
ρικόν έκχείλισμα τής μεσημβρινής και τής ρωμαντικι ς και ολίγον μυστικοπαϋονς^ Όσσιανιζονσης και
Βνρωνιζονσης φαντασίας ή «Τρελλή Μάννα» και τά
«Δύο άδέλφια» τά οποία περιλαμβάνονται εις τά σχε
διάσματα τον Λάμπρον, περί τών οποίων ϋά όμιλήσωμεν κατωτέρω.
*
1λλά τό εργον εκείνο τό όποιον πληρέστεροι· εδειξε τί ήδύνατο νά κατορθώση τότε ό Σολωμός εΐναι
ο " Υμνος είς τήν ’Ε λευθερίαν. ’Ε γράφη τόν Μάϊον
τοΰ 1823 καί έαχεν επανειλημμένος εκδόσεις. Τόση
δε ήτο ή επιτυχία τον ώστε ό ποιητής άπό τής σ τιγ
μής τής έκδόσεως έγινε μεγάλη έθνινή φυσιογνω
μία τήν όποιαν ή σννείδηοις τον γένονς εταξεν άμέσως τιληοίον τών ηρωικών φυσιογνωμιών τοΰ άγώ 
νος. Είναι άλήϋεια ότι ή γλώσσα δέν είναι εντελώς
άπηλλαγμένη ιδιωτισμών. "Οτι είς μερικά σημεία ό
ποιητής δεν κατορθώνει ν άποκρύψϊ) τήν μεγάλην
προσπάθειαν πού κατέβαλε διά νά ύποτάξη τήν γλωσ
σικήν νλην. Ε νια χο ύ ό αντοσχεδιασμός είναι φανε
ρός. Αναμφιβόλως όμως τό μακρόπνοον ποίημα ε
ξέρχεται τών ορίων τής λεγομένης ιδιωματικής ποιήσεως είς την οποίαν έγραψαν οί Κ ρήτες ποιηταί,
ή μορφολογία τής γλώσσης τον είναι πολύ πανελ.ληνιωτέρα εκείνης τον Βιλ.λ.αρά, καί πολν περισσότε
ρον ζανντανή άπό τήν κάπως άναρχικήν γλωσσικήν
μορφ<ήν τών έργω ν τοΰ Χρηστοπούλου. Α ί περισσό
τεροι στροφαί, σήμερον άκόμη, δεν μάς ξενίζουν.
Μ ε τόν 'Ύ μ νο ν ό Σολωμός έδωκε τό πρώτον άνεκτόν δείγμα ποιητικής γλώσσης. Μ ε τά τελευταία
του αποσπασματικά έργα έφΰαοε νά πλάση αντήν τήν
παράδοσιν τής ποιητικής γλώσσης. Τόσον ώστε τήν
στιγμήν αντήν στίχοι τινες τών Έλενθέρο>ν Πολιορκημένων ν’ άποτελοΰν όχι μόνον καλλιτεχνικόν άλλα
καί γλωσσικόν ίδεύοδες.
<ιΓνήσιον καρπόν τής ’Ελληνικής φαντασίας μετά
είκοσι αιώνων μαρασμόν» ονομάζει ό Πολνλ.άς τόν
"Υμνον. Κ αί τοΰτο εΐναι
βεβαίως νπερβολ,ή.
Διότι δεν είναι δννατόν σήμερον νά σβύσωμεν με
μίαν μονοκονδνλιάν τήν δημοτικήν καί εκκλησιαστι
κήν ποίηοιν, τόν λυρισμόν τοΰ Γρηγορίου, τόν VIκριτικόν κύκλον, τά Ρόδια τραγούδια, τό Κρητικόν
θέατσον, αύτόν τόν ’Ερωτόκριτον. ’Αναμφιβόλω ς όμω ς ό "Υμνος είναι περισσότερον όλων τούτων άρμοσμένος πρός τό πνεΰιμα τής τέχνης, περισσότερον
σννδέετ αι πρός τό παράδειγμα τών 'Ελλήνων
κλασικών_ τονς όποιους ό Σο/Μμός εμελέτηοεν. Λ α 
τινιστί, Ίτα λισ τί καί μέχρις ενός αημείον Ε λ λ η ν ι
στί. Α ί υποσημειώσεις που συνοδεύουν τήν έκδοσιν
τοΰ "Υμνου μάς τό αποκαλύπτουν, μάς τό αποκαλύ
πτει ό Μεγαλοπρεπής τον ισχυρισμός όταν άπαντών
είς τούς ψέξαντας τήν διαίρεσιν μιας λέξεω ς είς
δύο στίχους:
”Ετσι πέφτοννε τά θερισμένα στάχια στους άγρονς
επικαλείται πρός δικαιολ.ογίαν τό παράδειγμα τών
μεγάλων Πινδάρουι ' Ορατίον, Δάντε, Άριόστον, όμον με τό «άπόκρυφον τής τέχνης τον»· Ά λλο νI ε
λεγειακός, άλλον επικός συνυφαίνει τό άσρεν καί τό
θήλυ στοιχείον, σνγκιρνώ ν^ τάς σκληράς εικόνας

τον πολέμου μέ τάς μαγικάς είδνλλιακάς εικόνας
μάς δίδει ενίοτε τό αίσθημα τοΰ υψηλόν καί καθιστά
λίαν ανζητήοιμον τόν ίσχνριομόν τοΰ καθηγητον κ.
Σίμον Μ ε νάρδον, ό όποιος έδίδαξε κάποτε είς τήν
'Οξφόρδην τά εξής:
«Τον Σολωμοΰ ό ενθουσιασμός ήτο μάλλον ευαι
σθησία γυναικεία, όχι ^ενθουσιασμός βαρέος νμνων
χαλκεντοΰ τήν όποιαν ό ίδιος εννοούσε καί έφρόντιζε νά σνγκρατη. Τοιοντοτρόπως, ενώ δέν έπεχείρησε καν νά διαγράψΐ] τήν άδράν φυσιογνωμίαν κα
νένας τών ορεινών ή θαλασσινών ηρώοιν τών όποιων
έθαύμαζε τήν δνναμιν καί τήν τόλμην, άφήκε σειράν
μικρών γυναικείων τύπων καί παιδικών τύπων είς
ψνχικάς καταστάσεις ποικιλίοτάτας, άλλ.ά πάντοτε
φνσικάς.»
’Ό χ ι ό Σολο>μός δεν ήτο μόνον ελεγειακός. Ή
εναισϋησία τον ήτο βεβαίως νπερτάτη, τό αίσθημα
Τής μελωδίας φθααμένον εις τά άκρότατα,άλλ’ όταν ή

ΠΩΣ

τέχνη τό άπήτει έγίνετο Δωρικώτερος, άρήίος, άρρενωτώς πραγματικός νμνων χαλκευτής, επικός αφη
γη τές μέ έξαίρετον άναπαραστατικήν δύναμιν.
Ε ντνχώ ς οί άναγνώσται γνωρίζονν τόν " Υ ιινον κα' ύέ” ϋό άξιώσοι ν παραδείγματα είς κύρωοιν ιών Ισχυρισμών μον καί θά μέ διευκολύνουν ό
πως κλείων τήν περί τοΰ "Υμνον ομιλίαν προχω
ρήσω είς τό κατόπιν εργον τον Σολωμοΰ.
I I ωδή εις τόν ϋάνατον τον Λόρδον Μπάνρον, ό
που ό ποιητής πειράται νά δοξολογήαη τό ενγενές
θύμα καί νά ί.ξνμνήση τά κατορθώματα τών ηρώων
τοΰ Μεσολ.ογγίου είναι πολν κανοηέρα τοΰ νμνον ώς '
σύνολον. Τήν βλάπτει δτκος καί τόν ύμνον ή διδα
κτική πρόθεσις τον ποιητον καί ή ποικιλία τών σκοπονμένων. ' Υπάρχουν έν τούτοις καί είς αυτήν ολί
γοι στίχοι πού ϋά έχονν διαρκή άπήχησιν είς ώτα
άκονόντων.
ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΠ-ΑΝΗΣ
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Από τήν ημέραν τής δημοαιεύοεως τοϋ Νόμου
περί φορολογίας τών καθαρών προσόδων έως σή
μερα έγράφηοαν άρκετά περί αντοΰ. Ά π ό τό ένα
μέρος οί έ ρ μ η ν ε ν τ a ί είπαν τό καί τό περί αν
τοΰ’ άνέπτνξαν τάς δνσκολίας ποΰ ϋά παρονσιάσΐΐ ή
εφαρμογή τον, έπέκριναν τήν σπονδήν τον Κράτονς,
καί μερικοί καλοί κομπογιαννίτες έδωσαν καί σννταγάς πρός δ ι ό ρ ϋ ω σ ι ν τ ο ΰ κ α κ ό ν .
Άπό
τό άλλο μέρος οί διάφοροι ριζοσπάσται έφώναξαν,
έν όνόματι τής δικαιοσύνης καί τής ίσότητος, κ, α 
τ ά τ ή ς ν έ α ς φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς τών έργατικών
καί gotικών τάξεων, τών οποίων παρουσιάζονται
αντόκλητοι νπερασπισταί.
’Ά ς μάς επιτρέψουν καί οί μέν καί οί δέ νά τούς
πούμε καθαρά, ότι δέν έχονν δίκαιον. Ε π έβ α λε, λέγονν, ή Κνβέρνησις νέους φόρους, φόρους βαρείς,
φόρους, οί οποίοι πλήττουν κυρίως τονς βιοπαλαιστάς ενώ τονς ραντ ιέρηδες, τονς πλουτοκράτας,
τούς απορροφώντας τό αϊμα τών εργαζομένων τά
ξεων, δέν τους ϋ ίγει, τούς χαϊδεύει άπλώς. Ποΰ<
τά βρήκατε αυτά όλα, ευλογημένοι άνθρωποι; Σ το
νόμο, ποΰ ερμηνεύετε καί κατακρίνετε; ’Έ , μά τότε
σάς λέμε πώς δέν τόν έμελετήσατε. τόν άνεγνώσατε
άπλώς σάν ένα αρϋρον ε φ η μ ε ρ ίδ α ς , που δέν σάς κι
νεί τό ενδιαφέρονt ή σάν μιά πραγματεία ξένη πρός
τάς γνώσεις σας. "Η , αν ϋέλετε νά πούμε τήν κα
θαρά άλήθεια, δέν τόν έδιαβάσατε καθόλ.ον.
Διά τοΰ νόμου 1640 δέν επιβάλλονται ν έ ο ι φ ό 
ρ ο ι . Κ αί ιδού διατί.. Κατά τήν μέχρι τοΰδε ίσχύονσαν φορολ.ογίαν έφορολ.ογοΰντο αί οικοδόμοι.
Φορολ.ογοννται καί τώρα. Έφορολ.ογούντο τά έκ
γαιώ ν μισθώματα. Φορο/.ογοϋΗ·ται καί τώρα. Έ φ ο ρολογοϋντο* τά έκ κινητών άξιών εισοδήματα. Φο
ρολογούνται καί τώρα. Έφορολ,ογοΰντο τά έξ εμπο
ρικών καί βιομηχανικών έπιχειρήσ&ων κέρδη, τά
έκ γεω ργικώ ν επιχειρήσεων, αί άμοιβαί έκ μισθών,

Κ ΑΘΑΡΩΝ
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β
αί άμοιβαί τών ελευθερίων έπαγγελματιών. "Ολ.α
αυτά φορολ.ογοϊνται καί τώρα. Μ έ μίαν όμως ουσι
ώδη διαφοράν. Π ρώ τα έφορολ.ογούντο τά ά κ α θ ά
ρ ι σ τ α είοοδήματα. Τώρα φορολογούνται τά κ α 
θ α ρ ά κέρδη. Αυτό κάτι σημαίνει βέβαιο. ’Ά ς τό
έξετάσωμεν. Κατά τήν παλ.αιάν φορολογίαν τών οι
κοδομών έφορολ.ογείτο τό έτήοιον ένοίκιον κάθε
σπιτιού, τό α κ α θ ά ρ ι σ τ ο ν . Δηλ.αδή ένας ιδιο
κτήτης έπαιρνε άπό τό σπίτι τον 1000, 2000’ 5000
δραχμάς τό χρόνο. ’Ά ν χρωστοϋοε καί πλήρωνε τό
κους αν έδαπανούσε δι’ έπιοκευάς, άν έπλ.ήρωνε δη
μοτικούς φόρους, άν ένας μισθωτής τον έτρω γεν
ένα-δυό ενοίκια τό χρόνο, αυτά δέν τά λ.ογάριαζε τό
Κράτος, ήϋελε φόρο πρός 6.30 ο)ο έως 10.08 ο)ο
(άναλ.όγως τού ένοικίου) σέ όλο τό ετήσιον υπο
θετικόν μίσθωμα. Σ ήμερα τί γίνεται; Σ ά ς λέει ό
νόιτος 1640: Ά π ό τό άκαθάριστον εισόδημα τ on
1000, 2000, 5000 δραχμών θ’ άφαιρέσετε τούς τόκονς ποΰ πληρώνετε, αν έχετε έννπόθηκον χρέος, τά
έξοδα επισκευών καί σνντηρήσεως τοΰ σπιτιού πρός
7 ο)ο επί τον έτησίον ένοικίον, τούς φόρους πού πλη
ρώνετε είς τόν Δήμον (νερό π. χ .) καί θά βρήτε τό
κ α θ α ρ ό εισόδημα. ’Έ χ ε τ ε άκόμη καί ένα άλλο ενεργέτημα5 έάν το εισόδημά σας είναι μέχρι 2000
δραχμών, ( δηλ.αδή έάν συμβαίνω νά εΐσθε μικροϊδιοκτήτης καί επομένως μικροειοοδηματίας), τό έξης:
Ά π ό τό κ α ί) α ρ ό ν εισόδημα τής οικοδομής σας
θά άφαιρέσετε, -.'ΐΐ<ς έλάχιστον ποσόν συντηρήσεως»^
(αϋτός είναι ό όριομός του νόμον), δρχ. 1200 καί
επί πλέον 240 δραχμάς γιά κάθε μέ/.ος τής οικογέ
νειας σας, μέχρι πέντε. Ά φ ο ΰ γίνονν δέ όλαι αυταί
αί έκπτώ σεις( ’έ ρχεται καί μία άλλ.η έκτττωσις. Ά π ό
τό υπόλοιπον ποΰ ϋά μείνη άφαιρείται 37 1 )2 ο)ο
έάν τό υπόλοιπον τοΰτο εΐναι μέχρι δρχ. 900. 25 ο)ο
έάν εΐναι άπό 900 έως 2701. καί 12 1 )2 ο)ο έάν
είναι άπό 2700 — 7201 δραχμών.
μάς είπή

*

τώρα ό κά&ε δίκαιος καί λογικός κριτής: ποιος νό
μος είναι δικαιότερος, δ παληός ή ό νέος; Μ ια σοφή
λαϊκή παροιμία δίδει την άπάντηαιν: «Χωριό ποΰ
φαίνεται κολαούζο δεν θέλει».
’Απάνω οτάς αυτάς περίπου βάσεις γίνεται ό λο
γαριασμός διά τόν υπολογισμόν τοϋ φόρου έξ ένοικίου γαιόη1. Ε ις λεπτομερείας δέν είσερχόμεθα, διά
νά μη μακρηγορήσωμεν. "Οποιος θέλει δμως νά μάθΐ] λεπτομερείας και νά πεισθή, άς διαβάοη τάς οδη
γία ς τον 'Υπουργείου τών Οικονομικώνt που έμοιράαθησαν είς χιλιάδας αντιτύπων.
'Η φορολογία τών κινητών άξιών δέν ένδιαφέρει,
ώς έπί τό πλείστον, τόν πολνν κόσμον. Ά ς ξέρουν
όμως όλοι δτι η φορολογία αντή, ή όποια βαρύνει
κατά κανόνα τους ραντιέρηδες, δέν είναι μέν βαρυτέρα καθόλου τής πα/.αιάς, (ιαω ς έλαφροτέρα), άλλά σ’ αυτήν ό νόμος δέν κάνει καμμιά έκπτωσι. Ε ί
ναι σάν νά λέη: Κ ύριε A . Β . μέτοχε τής δείνα *Ε 
ταιρείας·, ή κύριε Γ . Δ . που δανείζεις έπί τόκω, ίχ εις εισοδήματα άκοπα, πλήρωσε λοιτών κάτι παρα
πάνω άπό τους άλλους.
Μπαίνομε τώρα στά κέρδη τών έμπορικών καί βι
ομηχανικών επιχειρήσεων. Ποιά είναι αυτά τά κέρ
δη ξέρομε όλοι. Π ώ ς έφορολογοΰντο δμως μέχρι
τούδε; Έφορολογοΰντο δυνάμει τοϋ νόμου περί φο
ρολογίας τών επιτηδευμάτων κ α τ ά τ ε κ μ ή ρ ι ο ν .
Δηλαδη έλεγε ό νόμος: Ό μπακάλης οτάς ’Αθήνας
λ. γ .' ή ό έμπορος υφασμάτων, ή ό έμπορος πολυτε
λείας κλπ. θά πληρώση τό χρόνο από 80 έως 5Ι>Γ:
δραχμάς επιτήδευμα. ‘Ο έφορος έμπαινε στο μ α γα 
ζί σου, έβλεπε τις μόστρες σον, καί καμμιά φορά ό έβλεπε τίποτε5 καί άπεφαίνετο: Έ α ν θά πληρώσης
1 60 δραχμάς, εσύ 3 2 0 , έσυ 5 6 0 .Παραπάνω άπό
5 6 0 καί παρακάτω άπό 8 0 γιά ένα μπακάλη ή έναν
ύφασματέμπορΟ' δέν μπορούσε, παρά σε εξαιρετικός
περιπτώσεις, νά βάλη φόρο. Ποιον ήτο τό άποτέλε
σμα; Ά νισότης. αρα αδικία. Τ ί θά γείνη δμως άπό
δώ καί μπρός; {Καθένας έμπορος, καθένας βιομήχανος, θά δηλώση τά πραγματικά κ α θ α ρ ά κέρδη
του. Θά πή δηλαδή εις τό Κράτος: έκέρδισα άπό τήν
έπιχείρησί μου 10.000 δραχμάς, έχω έξοδα ( υπαλ
ληλία 'ένοικων, φωτισμό κλπ.) 2.000 π. χ. μοϋ έ
μεινε καθαρό κέρδος 8 ,0 0 0 δραχμαί. Αύτό νά μοϋ
φορολογήσης. Α ντές οί 8 .0 0 0 δμως δέν θά fpoρολο
γ ηθονν είς όλόκλνοον. θ ά γίνουν πρώτον αί εκπτώ
σεις (χέλαχίστου ποσοΰ συντηρήσεωςς, έπειτα αί δια
βαθμίσεις τοΰ νόμου, καί τό υπόλοιπον >θά φορολο
γ ηθή πρός 6 ο)ο, δηλαδή άπάνο>κάτω έπί 8 0 0 δρ.
καθαρού κέρδους θά πληρώση ό επιτήδευματίας 200
δραχμάς φόρον. Έ ά ν δμως κερδίζη 1 0 0 χιλιάδες η
καί 200 χιλιάδες δραχμάς, — δπως κερδίζουν πολ
λοί έπιχειρηματίαι, — <5έν θά σταματήση πλέον ό φό
ρος, δπως έγινότανε ώς τώρα, στις 5 6 0 δραχμές,
αλλά θά προχωρήση τόσο περισσότερο, όσο μεγαλείτερο είναι τό κέρδοςy δηλαδή θά πληρώσΐΐ περίπου
ό πρώτος 5 1 ) 2 χιλιάδες δραχμές καί ό δεύτερος
11 1 )2 χιλιάδες. Αυτό, κύριοι, λέγεται η δχι φορο
λογική Ισότης καί δικαιοσύνη;
Τά κέρδη τών γεω ργικώ ν έπιχειρήσεων φορολο
γούνται κατά τρόπον άνάλογον πρός τά κέρδη έξ έμ
πορικών καί βιομηχανικών έπιχειρήσεων. Α ί δέ
αάμοιβαί έξ υπηρεσιών έλευθερίων έπαγγελμάτων»,
δηλαδή τά κ α θ α ρ ά έπαγγελματικά εΐοοδήματα

τών ιατρών, άρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ. φορολο
γούνται πρός 4 ο)οt άφνϋ έξ αυτών γίνουν καί at
εκπτώσεις «ελάχιστου ποσού αυντηρήσεως» καί αί αλλαι διαβαθμίσεις.
’Ά ς έξετάσωμεν τώρα τιοίος είναι ό φόρος τών
«αμοιβών έκ μισθωτών υπηρεσιών», εις τόν όποιον
περιλαμβάνονται καί τά έργατικά ημερομίσθια, διά
τά όποια δά οί Φιλιππικοί τών διαφόρων κοινωνιοοίκονομο-λόγων. Πρώτα-πρώτα πρέπει νά λεχθή μιά
άλήθεια: δτι ό νέος νόμος πράγματι γιά πρώτη φορά
φορολογείt μαζί μέ άλλα εισοδήματα έξ άμοιβών υ
πηρεσιών, τούς μισθούς τών δημοσίων υπαλλήλων
καί τά έργατικά ημερομίσθια. Πόσον ελαφρά τά φο
ρολογεί θά τό δούμε παρακάτω. Έ δ ώ άξίζει νά πού
με δτι ό φ ό ρ ο ς είναι βέβαια βάρος τοϋ πολίτου,
αλλά βάρος πού ανακουφίζει τήν Πολιτείαν καί γ ι’
αύτό, έ φ ’ δσον λογικώ ς καί δικαίω ς έπιβόάλεται, ή
πληρωμή του αποτελεί νποχρέωσιν, γιά τήν όποιαν
κανένας καλός πολίτης δέν παραπονεϊται. Γ ια τί τά
χα νά θέλωμε νά πιστεύωμε δτι ό έργάτης, πού» τόσα
άλλα προθύμως προσφέρει εις τήν Πατρίδα του, θά
ι :ενοχωρηθή διότι ένα έλαχιστότο,τον μέρος τής τι
μής τοϋ ίδρώτός του θά τό δώση είς τήν Π ολιτείαν
ώς φόρον; θ ά μάς πήτε: 'Ο έργάτης τά πληρώνει
λλα, αϊ τός τόν καπνό, αυτός τό ψωμί> αυτός δλα.
Ν αι. ’Α κριβώ ς λοιπόν διότι οί έμμεσοι φόροι ( τά
τελωνιακά δηλαδή) βαρύνουν τήν τιολυπληθεστέραν
τάξιν τών δχι είσοδηματιών λαϊκών τάξεων, έγινε
ή μεταρρνθμισις αύτή γιά νά μετατεθή σιγά-σιγά τό
βάρος είς τούς ώμους τών δυνατωτέρων οίκονομικώς.
δούμε τώρα πώ ς γίνεται ό λογαριασμός
γιά τό φόρο. Π ρώ τα γιά τούς υπαλλήλους( δχι τούς
ημερομισθίους έργάτας. ’Από κάθε μισθό καθαρό ε
νός μηνός (έξω χαρτόσημον, κρατήσεις κλπ.) άφαιροϋμε δραχμές 150. Έ ά ν ό υπάλληλος έχτ] καί οικο
γένειαν άφαιροϋμεν άλλας 20 δραχμάς τόν μήνα γιά
κάθε μέλος τής οίκογενείας του έω ς πέντε καί έπει
τα κάνομε μερικές άλλες έκπτώσεις καί έπί τοϋ υπο
λοίπου υπολογίζομε φόρο πρός 4 ο) ο. Ά ς πάρω μ*,
ένα παράδειγμα. ”Ενας υπάλληλος παίρνει λ. χ. κα
θαρό μηνιαίο μισθό δραχ. 450 καί έχει δύο μέλη οί
κογενείας ποΰ συντηρεί' τί θά πληρώοη φόρο; Β γ ά 
ζομε άτώ τάς 450 τάς 150 καίάλλας 40 διά τά δύο
μέλη τής οίκογενείας του, τό δλον 190. μάς μένουν
260. άπό τάς 260 σύμφωνα μ έ τόν νόμον (άρθρον
2 4 ) ξεπέφτομε τής μισές, μένουν 130, επ’ αυτών
λογαριάζομε τόν φόρο πρός 4 ο)ο καί βλέπομε πώς
είνε 5.20. Ά ς δοϋμε τώρα τί θά πληρώση καί ένας
ημερομίσθιος έργάτης, ό όποιος παίρνει ημερομίσθιο
18 δραχμάς, έχει δέ καί αυτός τή γυναίκά του καί
&ύο παιδιά. Ά π ό τάς 18 δραχμάς έκπίπτομεν τάς <*,
μένους 12. Γ ιά κάθε μέλος τής οίκογενείας έκπίπτομεν λεπτά 80, τό δλον 2 .4 0 καί μένουν 9.60. Σ ’
αυτές τής 9.60 λογαριάζομε φόρο δχι πλέον πρός
4 ο)ο, άλλά ιχόνον πρός 1 ο)ο (ένα τοΐς εκατόν) καί
βρίσκομε μιά δεκάρα φόρο. Δηλαδή έπί τούI ήμερομισθίου 25 ημερών πρός 18 δρχ. ήτοι έπί 450 δρχ. ό
εργάτης θά 7ΐλ.ηρ0)0 )] φορο 2 1 )2 δραχ. Αυτός είναι
ό βαρύς, ό άδικος, ό καταθλιπτικός φόρος τοΰ έργάτον. Α ΰτά πρέπει νά τ’ άκονση καί νά τά μάθΐΐ καλά
ό έργάτης, καί έπειδή είναι αρκετά νοημων καί πε
ρισσότερο δικαιοκρίτης άπό πολλούς καλαμαράδες

\

τών διαφόρων σχολών, θά βάλϊ] άσφαλώς στη θέοι
τονς τούς σοφούς, πού θέλουν νά τόν προστατεύσουν.
Κ αί πρέπει νά τούς πή: «Κύριοι, τά άρθρα σας καί
ή φω νές σας δέν άξίζουν ούτε μιά δεκάρα, δσος εΐνε
ό φόρος πού θά πληρώσω.»

"Οσοι έργοδόται χρησιμοποιούν έμμισθον ή ήμε: ίαθιον προσωπικόν, δηλαδή υπαλλήλους, έργάτας
■λπ. πρέπει νά παρακρατούν άπό αυτούς τόν φόρον
ί: ί τάς άμοιβάς j( δηλ. τούς μισθούς καί τά ήμερομία) πού θά πληρώνουν άπό 1ης ’Απριλίου 1919
; μπρός, τόν φόρον δέ αύτόν θά καταβάλλουν εις
’> ' ημόσιον κατά Σεπτέμβριον καί Μάρτιον.
■Ι'άρον έπί τών ημερομισθίων θά παρακρατούν μόνον οσοι, έργοδόται χρησιμοποιούν τακτικά καί συήμερομίσθιον προσωπικόν.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ r τηματικά
'■ν κανείς πάρη εργάτην ή έργάτας εκτάκτους
Τ'
·
,
,
διά εργασίαν δχι τοΰ έπαγγέλματός του, π.χ. διά έπι1'
φ«»ί>ι>>»ο/ν*\>:*.ε'Όΐ ν *
σκευάς πού σπιτιού του κλπ. δέν ·δά παρακρατήφ;ι
/ ί μ ο ν ι ν Λ-χ-y. -51'»ν μ.-/}·'*
φόρον, ι)λλά οί έργάται αυτοί θά δηλώσουν μόνοι των
λ·.»>ν 1 ί ) 1 ί» .
•:3ε Σεπτέμβριον καί Μάρτιον δλον τό §ϊσόδημα,
πού είχαν άπό τήν τοιαύτην έργασίαν των κατά τό
Ο ΣΟ Ι ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ εις τήν Ελλάδα,
έξάμηνον /καί θά πληρώνουν τότε τόν φόρον.
3ά δηλώσουν τό καθαρόν εισόδημα; ποΰ είχαν απ'
Είς τάς Οίκονομι,κάς ’Εφορίας δίδονται δωρειίν
αΰτάς από 1 ’Απριλίου 1918 μέχρι 1 ’Απριλίου 1919
δελτία τυπωμένα έπίτηδες διά εκκαθαρίσεις τού φό
καί θά πληρώσουν μαζύ μέ τήν δήλωσιν μόνον τό εν
ροι' έπί τών ^ημερομισθίων.
τρίτον τοΰ φόρου.
'Ό σοι τόκοι καθίστανται απαιτητοί, δηλ. αρχίζουν
Ο Σ Ο Ι ΕΧΟΥΝ ΓΑ ΙΑ Σ (δηλ. κτήματα) είς τήν νά χρεωστοΰνται μετά τήν Ιην ’Απριλίου 1919 (καί
'Ελλάδα καί τάς ενοίκιασαν, θά δηλώσουν τό καθα είινα άπό καταθέσεις μέ προ3εσμίαν ή άπό έγγυήσεις
ρόν εΙσόδημα ποΰ έπήραν άπό τήν ένοικίασιν άπό 1 ή από δάνεια μέ υποθήκην ή άπό δάνεια μέ ένέχι^
’Απριλίου 1918 μέχρι 1 ’Απριλίου μ919 κ'αί θά πλη ρον ή άπό απλά δάνειία, θά (ρορολογηΌοΰν μέ 8 τοΐς
ρώσουν μαζΰ μέ τήν δήλωσιν μόνον τό έν τρίτον τοϋ εκατόν ί8 ο)ο) φόρον, δταν /θά έξοφληθούν.
φόρου.
'Ο φόρας πηγαίνει εις βάρος εκείνου πού εισπράτ
Ο Σ Ο Ι ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΕΠ Α ΓΓΕΛ  τει τούς τόκους, δηλ. τοΰ δανειστού, ό οποίος πρέπει
ΜΑ εις τήν 'Ελλάδα (ιατροί, αρχιτέκτονες, συμβο νά άγοράση φορόσημον τόσης αξίας δσος είναι δ φό
λαιογράφοι, καλλιτέχναι κλπ.) θά δηλώσουν τήν κα- ρος καί νά τό κολλήση επάνω εις τήν άπόδειξιν ή είς
θαράν πρόσοδον (άμοιβάς) τήν οποίαν έπραγματο- τήν έπιστο?ιήν κλπ. δπου θά δά>ση διά έξόφλησιν. Ά ν
ποίησαν άπό 1 Απριλίου 1918 μέχρι 1 ’Απρίλιο^ δέν κολλήση τό φορόσημον καί ά\'ακαλτ'φ\)η, θά τιμο)1919 καί θά πληρώσουν συγχρόνως μέ τήν δήλωσιν οηθη ι<έ πρόστιμον καί μέ φυλάκισιν ενός μηνός. Και
μόνον τό ήμισυ τοΰ φόρου.
δ οφειλέτης δμως, ποΰ πληρώνει τούς τόκους, πρέπει
Ο Σ Ο Ι ΕΠ ΙΤΗ ΔΕΥ Ο Ν ΤΑ Ι, έχουν κέρδη άπό έμ- νά προσέξη ώστε νά κολληθή τό φορόσημον, διότι
πορικάς καί βιομηχανικάς επιχειρήσεις (έμποροι, βιο- διαφορετικά 3ά τιμο)ρηθή καί «υτός μέ πρόστιμον.
μήχανοι, εκμεταλλευόμενοι μεταλλεία ή λατομεία η
ΙΕπιεικώς εφέτος ή υπηρεσία τής φορολογίας δέν
δάση, παραγγελιοδόχοι, μεσ'ζται, άργυραμοιβοί, ερ
3ά τιιιωρήση μέ προσθέτους φόρους ,(προσαυξήσεις)
γολάβοι, ίδιοκτήται 'πλοίων, (προεξοφληταί, ζαχαρο- εκείνους ποΰ δέν θά μπορέσουν νά δώσουν τάς δηλώ
πλάσται, γαλακτοπώλαι, καφφεπώλαι, ζυθοπώλαι, ξε σεις των τόν ’Απρίλιον καί θά τάς δώσουν τόν Μάνοδόχοι, οίνοπώλΙαι, παντοπώλοίι, ίχθυοπώλαι, λαχα- i'ov. Πληροφορίαι καί έ'ντυπα τώνδηλώσεων, διά τάς
νοπώλαι, ,μικροπωληταί, βιοτεχναι, κουρεϊς, βιβλιοδέ- έμπορι,κάς έπιχειρήοεις, δίδολπαι είς τό παράρτημα
ται, άμαξηλάταί, πεταλωταί, ^ανωταί, κρεοπώλαι,, τής ’Εφορίας ’Αττικής (εμπορικόν τμήιια) είς τήν
αρτοποιοί κλπ.) θά δώσουν τήν δήλωσιν των εντός όδόν Μητροπόλεως άριθ. 47 είς τάς Αθήνας, εις δέ
τοΰ ’Απριλίου 1919, μόνον έάν έκλεισαν τόν ισολο τόν Πειραιά είς τό ’Εμπορικόν Έπιμελητήριον έπί
γισμόν των μετά τήν 31ην Αύγουστου 1918 καί ένωτής δδοΰ Έμμ. Ρέπουλη.
ρίτερον τής 1 Μαρτίου 1919.
Διά τάς ά'λλας κατηγορίας τής φορολογίας, δηλ.
Εις τήν δήλωσίν των αυτήν θά γράψουν τά καθαρά τάς οικοδομάς, τάς γαίας, τά ελευθέρια επαγγέλματα
κέρδη, τά όποΐα είχαν σύμφωνα με τόν Ισολογισμόν κλπ. πληοοφορίαι καί έντυπα τών δηλώσεων δίδον
των. Έ άν δέν κλείουν ισολογισμόν θά γράψουν είς
ται εις τό Κατάστημα τής Εφορίας.
τήν δήλωσιν τί έκέρδισαν άπό τό επάγγελμά τα>ν κα
τά τό ημερολογιακόν έτος 1918 (δηλαδή άπό 1 Ι α 
νουάριου 1918 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1918).
ΣΗΜ ΕΙΩΣΙΣ.·— Ά ν ό ισολογισμός τοΤ’ φορολο
γούμενου κλείση μετά τήν 28ην Φεβρουάριου 1919,
TOT ΑΑΧΕΙΟΤ ΤΠΕΡ TOT Ε0Ν. ΣΤΟΛΟΤ
καί ένοιιρίτερον τής 1ης Σε.ϊτεμβρίου 1919, ή δήλωσις θά δοθΓ] εντός δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ποΰ κλείει ό ισολογισμός. Αί .«λλοδαπαί έταιρείαι καί
Γενήσεται τήν 28 ’Απριλίου (11 Μαΐου) 1919.
οί αλλοδαποί συνεταιρισμοί θά δώσουν τήν δήλωσίν
των, αντί τοΰ ’Απριλίου, ρόν ’Ιούλιον καί άντί τοΰ
Σύνο/.ον κερδών Δραχμα'ι 200,000
δευτέρου μηνός άπό τοΰ ’Ισολογισμού, τόν πέμπτον
Μέγα κέρδος
»
80,000
μήνα.

ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜ

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΗΡΩΣΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ

εις το

ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΑΝΕΙΟ

75,000,000 ΤΟΚΟΣ 6,321.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ -15— 2 0 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΚΑΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 100 ΔΡΑΧΜΩΝ

Τ ΙΜ Α Τ Α Ι 9 5 Δ Ρ Α Χ Μ Α Σ
Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε ΙΣ : ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΓΓΥΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
τ ά όποια είναι τριπλάσια τώ ν άπαιτουμένω ν διά τό δάνειον και
κ α τα τίθ εντα ι είς τήν ’Ε θ ν ικ ή ν Τράπεζαν.

^

A t όμολογίαι κα'ι τοκομερίδια είναι ά πηλλαγμένα παντός φόρου,
τέλους ή κρατήσεως τοΰ παρόντος ή μέλλοντος.
Τ ό τίμημα καταβάλλεται το ις μετρητοις ή κατά δόσεις.
Δρ. 15 κατά τήν έγγραφ ήν 15-20 ’Α πριλίου
» 40 έντός 2 μηνών άπό τής έγγ ρ α φ η ς
» 40 έντός 3 μηνών άπό τή ς έ γγρ α φ η ς
"Οταν ή πληρωμή γίνεται δ ι’ εντόκω ν γραμματίω ν ώφελούνται
έπ'ι πλέον οί άγοράζοντες 1 δραχ. κατά ομολογίαν.
"Οταν ή πληρωμή γίνεται άμέσως (τοΐς μετρητοις ή μέ έντοκα)
οί άγοράζοντες λαμβάνουσι τόκον προεξοφλήσεως 1,20 ο)ο είσέτι.
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