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Συνάδελφο μέ κράζεις ποιητή,
Έσΰ, «πηγή ύδατος άλλομένου»,
Νάμα ψαλμού ζωής πατρίδας αίνου,
Πού αιώνια Ελλάδα βονΐζει θαυμαστή.

Καί άμποτες άπ’ αυτό νά ποτιστή 
Τό χώμα αύτοΰ του τόπου τού καμένου,
Καί νάναι και ή βουλή τού πεπρωμένου 
Ξανά μέ δάφνες νέες νά στολισιή.

*
Μάεγώ είμαι έρημου βράχου μιά βρυσούλα, 
Πού έρημη ρέει σ’ έρημο γιαλό —
Καί ρέει, σά νά κλαίή τήν ερμιά της·

Καί μόνον νύχτα—μέρα—βράδυ—αύγοΰλα 
Κρένει μέ τού πελάου τό βογγητό.......
Καί αν ερτη φτερωτός^νά πγή διαβάτης.

Λνξαύρι, 1911, Χρκηόγίννα · Μ. ΑΒΛΙΧΟΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ Μ. ΑΒΛΙΧΟ ΤΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΤ

Ρεματαριά ή βρυσούλα ή ποταμός, 
ζωής νάμα τό νερό τού Τραγουδιού, 
πότε μιας πολιτείας ό ταραμάς, 
πότε μέρωμα τάγριου λαγκαδιού.

Ρέει, κλαίει.,. Τύ πίνει ό φτερωτός διαβάτης 
γιά νά ΰψωθή στάγνά καί στάνοιχτά.
ΤΙ αμαρτωλή Ψυχή τήν παρθενιά της, 
μέσα του σά λουστή, ξαναποχτά.

Καί στή φήμη καί κάτου άπό τή λήθη
καί σά στών ’Ολυμπίων τό πλευρό,
πάει τό Τραγούδι. Ό Κόσμος, παραμύθι'
τό Τραγούδι, τάθάνατο νερό.

»
Κι αν τίποτε δέν ηύρε νά ποτίση 
κι αταίριαστο κυλάει κ’ έρμαδιακό, 
μέ τό δικό του μοναχά μεθύσι 
ζή, θεριεμένο ή πράο, βασιλικό.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

-— —

Κ Ο Υ Β Ε Ν Τ Ε Σ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Βλέποντας τή φόρα που Εδωσε τώρα κοντά δ 
«Νουμας» στήν πολιτική, — κι δχι πώς τάχα άπο- 
δοκιμάζω τδ πρόγραμμά του, παρά έτσι άπδ τών ι
δεών τήν άλληλουχία, θυμήθηκα ενα μου άςάδερφο 
που δταν ξαναήρθε πρώτη φορά στον τόπο του άπδ 
τήν Αθήνα, καί δηγότανε στους συντοπίτες του τά 
δσα είδε κι άκουσε στή μαρμαρένια τήν πρωτεύου
σα, τούς έλεγε κ’ ένα πράμα που τοΰ άφήκε βαθύ
τερη Ιντύπωση άπδ κάθε άλλο, πώς σ’ δποίο καφε
νείο κι αν έμπαινες στήν ’Αθήνα, σ’ οποία «Λέ
σχη», σ’ δποιο ζαχαροπλαστείο, άλλο δέν άκουγε; 
παρά ηολιηκά. Καί μέ τέτοιο σοδαρδ τρόπο τδλε— 
γε αύτδ ό· φίλος, πού έμένα τουλάχιστο, — μιά πι
θαμή μαθητούδι τότες, — μοΟ φαινότανε πώς. οί ’Α
θηναίοι κουβεντιάζανε γιά τήν πολιτική τοί  ̂ ’Αρι
στοτέλη, άς πούμε τδ πολυ Απλοποιημένη.
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"Εμεινε αυτή ή έντύπωση στό' νοΰ μου κάμποσα 
χρόνια, ώσπου άρχισα νά διαβάζω στις έφη μερίδες, 
«Βούλγαρις, Κουμουνδοΰρος, άπαρτία, συζήτησις} 
κώδων του Προέδρου», καί χίλια άλλα . κατώτερης 
πολιτικής άςίας πράματα, που περιττό έδώ πέρα νά 
τάραδιάζουμε, σάν πασίγνωστα ποΟ είναι. "Επρεπε 
δμως νά περάσουν άκόμα μερικά χρόνια γιά νά τό 
καλονοιώσω πώς ο! κουβέντες των ‘Αθηναίων εϊτανε 
άκόμα χαμηλότερης άξίας, καί πώς τό κάτω κάτω 
θέμα τους καί θεμέλιο τους είχανε τά αίώνια τά 
προσωπικά. Ένα είδος συμφεροντολογία άνεβασμέ- 
νη σ’ άπιστή μη, άν εϊταν κ’ έπιστήμη.

’Από τότες πολλές φορές συλλογίστηκα, ί πώς 
γίνεται, σέ τόπους ποΟ ή πολιτική, ή σοβαρή ή πολιτι* 
κή. παίρνει καί δίνει, καθώς λόγου χάρη στήν’Αγ
γλία, πολύ σπάνια άκούς πολιτικά στά μέρη ποΟ 
μαζεύεται δ κόσμος, μέσα σέ τραίνα, σέ μπόρσες, 
σέ καφενεία. Τό πολύ μιά λέξη γιά κάτι σημαντικό 
πού ή λέχτηκε ή πράχτηκε Ιχτές στή Βουλή ή στά 
Υπουργεία. Κι δμως άν τύχη κι άνταμώσης χανέ- 
ναν άπ’ αύιουνούς σέ Συλλαλητήριο τό βράδυ, καί 
τόν Ιχουνε βαλμένο στδ πρόγραμμά γιά νά μιλήση, 
μπορεί νά σηκωθή δ φίλος καί νά κουβεντιάζη ώς 
μιά ώρα, χωρίςρ νότες, χωρίς τίποτα, κι δχι λόγια 
του βρόντου, παρά πράματα άποδειγμένα μέ Αριθ
μούς, μέ στατιστικές, μέ μελέτη καί μ’ άληθινή έ
πιστήμη.

Κ’ έρχεται τώρα ή καθαυτό ή ιστορία. Αύτός δ 
άνθρωπος, που καθεμέρα σάν άνταμώνει τούς Ο

μοιους του άλλο δέν κάνει παρά νά φλυαρή γιά παι
χνίδια καί γιά περιπέτειες σέ τούτο ή σ’ έκείνο τό 
ταξίδι ή τό κυνήγι, που καί πώς βρήκε καιρό νά μά- 
θη τά πολιτικά του τόσο τέλεια, που νάποστομώνη 
πολλές φορές καί τούς πιό δεινούς άντίπαλούς του ; 
Κι δχι μονάχα νά τά ξέρη, κι δχι νά μπορή, άν 
θέλη, νά τά πετάη λίγα λίγα καί κομματιαστά ά- 
πάνω στήν κουβέντα, μέ τή μέθοδο τού ζαχαροπλα
στείου, παρά νά σηκώνεται, καί μόνος του άντικρί- 
ζοντας ένα άκροατήριο που δέ σκοπεύει τίποτις νά 
του χαρίση, νά πολεμάη τάλλο τό κόμμα μ9 έπιχει- 
ρήματα άληθινοΰ ρήτορα,' μόνη του βοήθεια έχον
τας ένα ποτήρι νερό στό τραπέζι.

Γιά νά τή λύσης σωστά αύτή τήν άπορία πρέ
πει νά πιάσης άπδ τήν άρχή τήν ιστορία τού φίλου. 
‘Από τότες που εϊτανε στό Σκολειό, καί μάθαινε νά 
τή μιλάν, κι δΧι μονάχα νά τή γράφν τή γλώσσα 
του. ’Από τότες ποΟ μιλούσε καθώς έγραφε ή έγρα
φε καθώς μιλούσε στά μαθητικά τά συλλαλητήρια 
πού τούς σκάρωνε, τουλάχιστο μιά φορά τή βδομά
δα, δ* δάσκαλός τους, καί γινότανε . Πρόεδρος αύτός 
καί τούς δδηγοΰσε στή συζήτηση. Έπρεπε τότες δ

καθένας τους νά παίρνη τό λόγο γιά ένα δρισμένο 
χρονικό διάστημα, καί νά ξηγάη τή γνώμη του γιά 
τόπροκείμενο ζήτημα, πριν άποφασιστή μέ'ψηφοφο
ρία στό τέλος· δ,τι κι άν εϊτανε τό ζήτημα έκείνο: 
πολιτικό, κοινωνικό, φιλολογικό, θρησκευτικό.

Βρίσκει δμως κατόπιν δ φίλος κι άλλα Σκολειά, 
τότες πού βγαίνει στόν κόσμο νά δουλέψη γιά τό 
ψωμί του. Καί μάλιστα μήν ευκαιρώντας τή μέρα, 
πηγαίνει τίς βραδινές στις ψεύτικες έκείνες τίς. Βου
λές, πού κάθε πόλη έχει κι άπό μιά, μέ συμπολίτε- 
ψη, μ’ άντιπολίτεψη, μέ Πρόεδρους, ώς καί μέ υ
πουργούς δνομα πρός δνομα, κι άκολουθάει έκεΐ τίς 
συζήτησες πού είναι κι αύτές παρμένες άπδ τά πρα- 
χτικά τής χτεσινής τής άληθινής τής Βουλής. Ζή
τημα σοβαρό δέν υπάρχει πού δέν τό μαθαίνει έκεΐ 
καί δέν τό χωνεύει.

Βλέπεις τό λοιπόν άξαφνα πώς αύτός δ Κύριος, 
πού δέν άνοίγει τό στόμα του νά μάς πή λέξη πο
λιτικά στά μέρη πού συνανταμώνεται μέ τόν άλλο 
τόν κόσμο, καθώς έκαμναν άλλοτες, καί θαρρώ πώς 
κάνουν άκόμα στήν ’Αθήνα, βγαίνει άξαφνα ρήτο
ρας άπό τούς καλούς, καί τόσο συνεπαίρνει τούς ψεύ
τικους βουλευτάδες του, πού άργά ή γλήγορα μι
λάει δμπροστά καί σ’ άληθινούς βουλευτάδες* παρά
δειγμα I σημερνδς δ άρχηγδς τής άγγλικής τής άν- 
τιπολίτεψης.

Α. £.
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ΤΡ ΙΣΤΑΝΟΣ « ί ΙΖΟ Λ ΔΗ "

(Παρουσιάζεται ό ΤΡΙΣΤΑΝΟΣ άπδ 
τή θύρα δεξιά. Ή  δμορφη και φλο
γερή νιότη φανερώνεται στή μορφή 
και στδ κορμί του. Δέ φορεΐ άρμα
τα, μήτε πολεμική φορεσιά, παρά ένα 
μεταξωτό χιτώνα σφιγμένο στή μέ
ση. Μοιάζει πιώτερο τραγουδιστής 
παρά ϊππότης, άν καί κάθε του κί
νημα φανερώνει τή λεβεντιά καί τή 
δύναμη πού κράζεται1 «Πηγή της ιπ
ποσύνης, γέρακας μέσα στόύς πλα
νόδιους ιππότες».)

ΤΡΙΣ. Γλυκέ μου άφέντη, σέ ζητώ στήν τύχη.
Τδ νέο σκοπό δέν ακόυσες στήν άρπα 
πού τραγουδούσα. — Πικραμένος είσαι;

P.M. Σ’ άκουσα, γιέ μου* είναι γλυκός δ ήχος. 
Μά πώς δίχως σπαθί; Πού έχεις άφήσει 
τήν δμορφη ^ορτάνα ; — Σοΰ είναι βάρος ;

(*) Ή άρχή του στό περασμένο φύλλο.
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ΤΡΙΣ. Μ’ αρέσει τώρα το τραγούδι, αφέντη* 
κυνήγι και τραγούδι· και τη σπάθα 
παράτησα* πού κόβει και θεριεύει, 
για τό γοργό δοξάρι, για την άρπα 
την άκακη.

P.M. * Δέν ωφελεί, Τριστάνε,
τη δύναμή του νά ρημάζη ό ιππότης. 
Όκνό, σκουριάζει, σπάζει, και τό νεΰρο !

ΤΡΙΣ. Δέν έχω φόβο, ρήγα μου. Ποτέ μου 
δέν είχα τόση λεβεντιά κα'ι τέχνη.
Μα όχι άνθρωπο νά βλάψω ! Θά ιστορήσω 
ένα τερπνό κυνήγι, καί συ μέτρα 
μην έσφαλα στην πράξη. Μέ τάστέρι 
τής χαραυγής σηκώθηκα, και μόνος 
στο πράσινο λαγγάδι τράβηξα. Εΐταν 
ένα φτεροΰγισμα ολόγυρα, αηδόνια 
λαλοΰσανε γλυκά και λιγωμένα, 
γοργά, μ’ αχνές ή τρέμουλες φωνουλες, 
ίδιο άμα σέρνω τό πλάνο δοξάρι 
στις ηχερές μου κόρδες. Μαγεμένος 
στάθηκα. Καί, ν ά ! βρήκε στην καρδιά μου 
αντίλαλο τοΰ κυνηγιού ή αντάρα.
Δίπλα στο ρέμα πετάχτηκε ωραίο 
λάφι. Εΐταν ομοιο σά νάτρεχε δέντρο, 
κα'ι τά κλαδιά πλεγμένα στο λαιμό του 
φεγγίζανε τό δρόσος τής αύγούλας.
Σάν τό είδε πέρα τώ σκυλιών ή φάρα, 
χύθηκε φρενιασμένη νά τάρπάξη· 
κι άπ τά δασά του άκροΰμια τά ζαγάρια 
κρέμονταν κιόλα, πού άξαφνα τό λάφι, 
τρελό άπ τον πόνο τίναξε την κόμη 
και άγκομαχιόντας, μέ σπασμούς τριγύρω 
σκορποί τό σκυλομάνι. Πιάνω τότε 
τάλάθευτο δοξάρι μου. Τεντώνω 
μέ τή γλυφή την κόρδα, κα'ι στηρίζω 
στο στήθος τό νευρί, κα'ι στο δοξάρι 
τό σίδερο, και κάνοντας μ’ εκείνο 
τό τέντωμα έναν κύκλο σά φεγγάρι, 
μέ τά γυρτά μου δάχτυλα τό ρίχνω 
τόσο γερά, πού πέταξε ή σαίττα, 
βρήκε τάγρίμι στάστρο τοΰ μετώπου, 
κ9 έπεσε αύτό μπρος στοΰ Θεοΰ τον "Ηλιο. 
Είχε στά μάτια τοΰ δρυμοΰ τον πόθο, 
και τής πηγής· και την κλαμένη φλόγα 
πού γλυκοσβεΐ στά μάτια των αρρώστων. 
Θάνατο μοΰ ζητούσε, κα'ι τοΰ δίνω 
τό θάνατο, κ9 έτρεξε βρύση τό αίμα.
Τό σκούπισα, και βλέποντας μπλεγμένα 
τά κλώνια του, τά κόβω, κα'ι τά σμίγω* 
κα'ι τ'ις κορφές τους στολίζω μέ κρίκους 
χρυσούς κα'ι λαμπερούς.—Στη νέα καρδιά μου 
άρεσε αύτό, κα'ι τό τραγούδι άπλώθη 
στο λόγγο πού ποτέ δέν είχε νοιώσει 
στά βάθη του τέτοια δροσιά κα'ι νιάτα !

P.M. Παιγνίδι αύτό, γιά κείνον πού είχε σφάξει 
το δράκο τής Τρλάντας. Δυο κομμάτια 
τοΰ έσκισες την καρδιά του τή μεγάλη, 
κα'ι πήρες στο καμπάγι νά μοΰ φέρης 
τή γλώσσα του τήν τρίδοντη.

ΑΝΤ. Εΐταν δμως
I

'  πιό. δύσκολος ό αγώνας μέ τό γίγαντα 
τοΰ Πράσινου Νησιού. Άμορόλδος εΐταν 
τό μισητό όνομά του· τό θυμάσαι.;

P.M. Είχε σηκώσει αρμάδα τις γαλέρες, 
όλες μέ πορφυρά παννιά, τό δόσιμο 
ζητώντας τό σκληρό. Σωστές τρακόσιες 
παρθένες κορασίδες απαιτούσε, 
τό βάρβαρο χαράτσι των προγόνων;
Κ’έφτά φορές διαλάλησε τή διάτα!

ΤΡΙΣ Μά τή φορά τήν έβδομη, τί σοΰ είπα; 
«Ρήγα, τρανός καί μέγας ό Άμορολδος* 
μ’ αν έρχεται μέ τάδικο στή γή μας, 
μέ τάρματα γιατί δέν τοΰ άπαντοΰμε ;»

P.M. Και σοΰ.ειπα γώ: «Παιδί μου, και ποιός άλλος
θά βγή μπροστά του, άν όχι εσύ κα'ι μόνος;» 
Γιατ9 εΐσουγ άξιος· μά κοπέλλι ακόμα' 
δέ σοΰ έντυνε τό σίδερο τήν κόμη, 
και γαΰρο δέν άνέμιζεν ακόμα 
τό μπλάβο σου τό φλάμουλο στής μάχης 
τούς ανέμους. Και τότε εγώ σέ πήγα, 
νυχάτο μου γεράκι, στο μεγάλο 
φόρο, στις σκήτες των άγιω λειψάνων.
Σοΰ ράντισα τήν κεφαλή μ’ άγιασμα, 
μέ τό σπαθί μου σ’ έκρουσα στά μάγουλά, 
και μπρος στο Θεό, καί μπρος στο συναγμένο 
λαό, Τριστάνε Λεωνίδη, σέ είπα 
διαφεντευτήν ιππότη, και τή σπάθα 
σοΰ χάρισα, τήν ξακουστή Κορτάνα, 
τήν Κοψομύτω, μά διπλή στήν κόψη, 
μ9 αυτή νά μοΰ χαλάσης τον κουρσάρο, 

ί ΤΡΙΣ. (μέ νέαν δρμή πολεμοχαρής φλόγας.)
! Ναί· στο “Ατυχο Νησ'ι τοΰ βγήκ’ άγνάντιά I

Μέ δύναμη μεγάλη αύτός στό κράνος 
μέ χτύπησε, κα'ι μούπε άναγελώντας:
«Μικρό μου κοπελλάκι, δέ φοβάσαι;
Είπες στήν Παναγιά τήν προσευκή σου;» — 
κι όλο χτυπούσε και ξανά χτυπούσε!
Μά τότε έγώ, φουχτώνοντας στά δυό μου 
χέρια μαζ'ι τή σπάθα, τήν καρφώνω 
στήν κεφαλή του μέσα μέ μιά λύσσα, 
πού ρίζωσε στό κόκκαλο μιά σκίζα 
σά δόντι.σιδερένιο: — «Νά τό δόσιμο!
Νά ή πλερωμή πού δίνει ή Κορνοβάλλη!» 
στό νεκρωμένο γίγαντα φωνάζω, ·
πού στρώθηκε στό χώμα και μέ στόμα 
τό δάγκανε άφρισμένο. Μ9 ένα σκοΰσμα 
φριχτό σηκώθη, και στό χώμα πάλι 
ξεψύχησε στρωμένος. Κ9 έγώ τότε 
στό λεύτερο γυρνώντας άκρογίάλι, 
πού λάβαρα τό στόλιζαν ώραΐα, 
φτάνω μπροστά σου, κι δλος θράσος, μέσα 
στό σάλαγο, στους βρόντους, στις καμπάνες, 
τινάζω τ'ις δυό σπάθες στον αιθέρα, * 
κι ό "Ηλιος τις έδέχτη σά δυό Νίκες!

P.M. "A ! σέ γνωρίζω ! Είσαι ρηγάδων αίμα!
ΑΝΤ. Ό Αεωνίδης τίναξε τή χήτη !
P.M. Κράξε λοιπόν τά φλογερά φαριά σου, 

τό Σταχτερό, to Γρίβα και τό Μαΰρο, 
καί σύναξε τούς εκατό σου ιππότες, 
τι σ9 έργο θά κίνησης πιό μεγάλο I
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ΤΡΙΣ. Τί έργο, καλέ μου αφέντη;
P.M. Ό Φιεραμόντης

εκδίκηση ζητεί από σέ,.καί αρμάδα 
σήκωσε νάρθη.

ΤΡΙΣ. Τής Γάλλης ό κΰρης
κι άπδναν τυφλοπόντικα πιο μαύρη 
έχει καρδιά, και τό αίμα του μ’ άσβόλη 
καί μέ χολή τδχει ανακατωμένο.
Μ’ άν τρόμαξες μήν τόν ίδής μπροστά σου, 
στείλε του Παλατιού σου. τούς άρχόντους 
νά τόν άντροκαλέσουνε· καί άνίσως 
είναι λεβέντες δσο καί προδότες, 
μέ νίκη θά νικήσουνε μεγάλη!

ΑΝΤ. Μέ βρίζεις! .
P.M. Χάνεις τό μυαλό σου;
ΤΡΙΣ. Ή Ρήγα,

πολέμησα γιά τή δική σου άγάπη, 
στή δούλεψή σου τσάκισα κοντάρια, 
δέ ντρόπιασα ποτέ μου τό σκουτάρι!
Πήρα γιά σέ καί φλάμπουρα καί χώρες, 
καί τρεις φορές διασκόρπισα τίς φάρες 
τού Σκώτου ρήγα καί τής Όρβελάντας.
Μά δέ θά σκύψω έγώ στήν. προσταγή σου, 
πού δέν τήν είπες σύ, παρά δ πιο φαύλος 

' τής Κούρτης σου άσικρήτης. Καί είναι τούτος!
ΑΝΤ. (κάνει νά σύρη τό σπαθί.)

Σέ σφάζω εδώ, μπροστά στό Ρήγα!
P.M. Άντρέττο!
ΤΡΙΣ. (γελώντας δυνατά.)

Χά, χά ! καλέ μου άφέντη, ως νά τραβήξη 
τή σπάθα του, θά βγή ή ψυχή του, κ* έχει 
νυχτώσει πιά, καί βγήκανε ΐ ’άστέρια!
Άσ* τον νά ίδής! Στά πόδια μου θά πέση 
σάν τό σκυλάκι πού τρέμει τό ξύλο!

ΑΝΤ. Τό γελοίο αυτό, πολύ θά σοΰ στοιχίση!
ΤΡΙΣ. Στό ρέμα σέ πετώ!
P.M. Τριστάνε ! Άντρέττο !

Μοΰ προκαλεΐτε τήν δργή ! Θά δώσης 
σύ λόγο γιά τήν άρνηση, σύ λόγο 
γιάτό θρασύ τό φέρσιμό σου... 'Η Ρήγισσα !

(Παρουσιάζεται ή ΙΖΟΛΔΗ ή 
• Ξανθή, καί ξοπίσω της ή άβρα της

ή ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, πού φέρνει άπάνω 
σ’ ένα κεντημένο μαξιλλάρι μια σπά
θα. Ή  Ρήγισσα είναι Αψηλή καί 
δρθόστητη σάν κρίνος* καί τά μα
κριά πέπλα τής φορεσιάς της τήν 
περιτυλίγουνε σάν άμέτρητα πολυ- 
σάλευτα άνθοφύλλια. Ή  ξανθή καί 
ωραία της κόμη πέφτει στούς ώμους 

* της, ώς τή μέση καί χαμηλότερα, σά
χλαμύδα άπό διάφανο χρυσάφι. 
Δίχτυ άσημένιο μέ πολύτιμα πετρά
δια τής στερεώνει τή χωρίστρα τής 
κόμης άπάνω στό μέτωπό καί δένε
ται πίσω, άπάνου άπό τό λαιμό σάν 
δμορφη κορώνα.)

ΙΖΟΛ. (Πρός τό Ρήγα,)
Γλυκέ μου άφέντη, ακόυσα τή φωνή σου,

καί φάνη μου πώς μέσα της βογ.γρύσε 
σάν τήν άνεμοζάλη. Καί δμως ήρθα!

P.M. Γλυκειά μου Ίζόλδη, εΐν* άλαφρό γιά μένα 
τό βήμα σου καθώς τό ροδοφύλλι 
στό κύμα τάφρισμένο. Καλώς ήρθες !

ΙΖΟΑ. Καλέ Τριστάνε, σοΰ φέρνω τή σπάθα.
Τήν ξέχασες στοΰ πεύκου τά κλωνάρια. 
Περνώντας τήν ξεκρέμασα. Δέ θέλεις 
άπ’ τά δικά μου χέρια νά την πάρης;

(Ή Ίζόλδη τήν παίρνει άπό τό 
μαξιλλάρι πού κρατεί ή Βραγγιάνα.)

ΤΡΙΣ.'Τήν ξαναπαίρνω άπ’ τμ δικά σου χέρια
σά δώρο τουρανού πού βγαίνει δμπρός μου, 
άπάντεχα, στό δρόμο πού διαβαίνω.

ΙΖΟΛ. Τότε, καλέ Τριστάνε, ξαναζώσου τη,
καί ζώσε τά πλευρά μέ τήν πλατειά της 
ζώνη. Καί τόση δύναμη θά λάβης 
σά νάσουνα ζωσμένος μ* άναμμένο 
διαμάντι. Ά ς  είναι σκέπη καί οδηγός σου 
στά έργα τά φανερά καί τά κρυμμένα.

ΤΡΙΣ. Μέ τήν καλή σου εύχή καί γιά τή μαύρη 
μοίρα πού μοΰ μαντεύεις, θά τή ζώσω: . 
κμί φαίνεταί μου, ώ ρήγισσα, πώς τώρα 
ξανά τό χρίσμα λαβαίνω τού Ιππότη.

(Τή ζώνει στό πλευρό του.)
ΙΖΟΛ. Νά ξαναπής τόν δρκο σου, Τριστάνε,

πού ώρνίστης πριν δοκιμαστής στή μάχη. 
ΤΡΙΣ. (μέ μεγάλη άπ®ρία.) . ,

*Ω ρήγισσα, μήν έπεσα στό κρίμα ; 
Καθρέφτισε ή μορφή μου τήν άπάτη ;

ΙΖΟΑ. Ά ν  πάλι σέ μυρώνω, ,δρκίσον πάλι!
Στοΰ Ρήγα τή χαρά θά λάμψη ωραίος 
δ νέος άρρεβώνας τής ,αγάπης.

ΤΡΙΣ. Κυρά μου ’Ιζόλδη, δς ξαναπώ τόν όρκο!
(Γυμνώνει τή σπάθα, τήν προ
τείνει καί γονατίζει·.)

‘Ορχίζουμαι στό χρίσμα πού λαβαίνω, 
μέ θάρρος καί μ’ άλήθεια νά κρατήσω 
τό νόμο καί τό χρέος τών άρμάτων. 
Όρκίζουμαι, νάρνιέμαι κάθε άξία 
καί τίτλο κοσμικό πού νά μήν είναι 
τιμή γιά τάρματά μου, καί,—αν μοΰ τύχη · 
νά τιμωρώ προδότες, ή κουρσάρους 
νά σφάζω, ή τόν άθώο διαφεντεύω,— 
ή σπάθα μου νάστράφτη νύχτα-μέρα 
στήν προσταγή τού ρήγα ή τής γενιάς του, 
καί άντρόπιαστη ας κοιμάται στό πλευρό μου, 
δσο πού ζώ, καί στήν καλή θανή μου ! 
Τόρκίζουμαι, κι άλυτον δρκο παίρνω, 
στόνομα τού Θεού καί τού Χριστού μας, 
καί στό Βαγγέλιο μέ τούς. Δέκα Νόμους !— 

(Πρός τήν Ίζόλδη.) 
Στούς δρισμούς σου, ρήγισσα! — Στον δρκο 
μήν έτρεμε ή φωνή μου; ,.

ΙΖΟΛ. Είναι ή φωνή σου
σάν τού πολέμου τήν κλαγγή,—Καλέ μου 
Ρήγα, τόν δρκο πώς τόν καλοδέχτης;

P.M. Μετά χαράς, καλή μου,—καί χαρά σου 
‘ γιά. τά γλυκά σου λόγια! Θυμωμένος, 
εΐταν δ Κύρ Τριστάνος. Μά το γέλοιο σου,
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- σαν την ξανθή του Απρίλη αχτίδα, μπήκε 
μέσ* στήν καρδιά τον, κ’ έγινε ρουμπίνι.

(Προς τον ’Αντρέττο.) 
Ό δοΰκας μας ti λέγει;

ΑΝΤ. (με δίβουλο νόημοί.)
Λέγει, αφέντη, 

στον πλάνο μας τον κόσμο πώς προκόβουν, 
άλλοι με το σπαθί, κι άλλοι μέ κούρσας, 
κι άλλοι μέ τις όρμήνειες ή τη γνώση. 
Καλότυχος πού φέρη πολλά δώρα 
καί λίγα βάρη στην καρδιά του αφέντη!

ΤΡΙΣ. Ρήγα μου, μιά σπαθιά καί πέφτει χάμου 
τό γνωστικό μυαλό του !

(Κάνει πώς θά χτυπήση τον Άντρέτ- 
το, καί τούτος τραβιέται πίσω«)

Είδες ; Τρομάζει!- !
Σά γυναίκούλά ί

; Προς ΐήν Ίζόλδη.) j 
Μέ συμπάθειο, ωραία ί

κυρά μου! j
(Κινάεί νά φυγή.) j

ΙΖΟΛ. (μέ σιγανή φωνή.) 1
Έδώ, ΤριΟτάνε,· θάμαι, κ9 έλα...

ΤΡΙΣ. Τρανέ μου Ρήγα, ή προσταγή σου !
(Προσκλίνεται μπροστά σίό Ρήγα, 
καί, μέ μιά ματιά δλη καταφρόνια , 
προς τον ’Αντρέττο, φεύγει από τό 
βάθος.)

P.M. (προς τόν ’Αντρέττο.)
Ώ  μαύρη 

διχόνοΐα πού 0άς έφαγέ! Δέν εΐσαί 
σοφός εσύ πιστός μΟϋ;

ΑΝΤ. Παραπάνω,
τρανέ μου Ρήγα, άπ9 δσο θά ποθούσες!

P.M. Θέλω νά ΐδώ σημάδια! τήν αλήθεια!
ΑΝΤ. Καί θά τά δής!
P.M. (ξεσπώντας.)

Πήγαινε! ή ρήγισσά μου 
δέν μπορεί νά σ9 άκούη!

(Ό Άντρέττος φεύγει.)

■P.M. (Μέ ορμή, όλότρεμος από τή συγ-
νήση, παραδέρνοντας ανάμεσα στήν 
περηφάνεια καί τόν ερωτικό καημό 
του, ζυγώνει στήν Ίζόλδη.)

Γλυκειά μου Ίζόλδη, 
τό χέρι σου! Μπορώ νά τό συντρίψω 
σάν τό λουλούδι1 μά σά δροσονέρι 
στά χείλη μου τό φέρνω.

(Τό φέρνει στά χείλη του.)
Κοίταξέ με!

Φριχτό γιά σένα τίποτα δέν είναι 
μέσ’ στήν τρελή καρδιά μου;

ΙΖΟΛ· Είσαι δλος γνώση !
P.M. Δέν.τρέμεις μήν τό χέρι μου λαθέψη 

στάνή μερα κυνήγια;
ΙΖΟΛ. Εϊσαι δλος νεύρα!
Ρ,Μ, Δέ στόλισα μέ ροδαυγή άπό δόξες 

τουράνιο μέτωπό σου; Μήν δέν έχίή 
τάπέραντο ρηγάτο μου βαλμένο '

στά πόδια σου, ραγιάδες καί χρυσάφι, 
καί σίδερα καί κάστρα;

ΙΖΟΛ. Ναί, βαλμένα!
Ρ.Μ Καί μ9 άγαπφς ;
ΙΖΟΛ. (βάζοντας τά δυνατά της γιά νά μήνκλονιστη.)

Ναί, σ9 άγαπώ.
P.M. Τόρκίζεσαι:
ΙΖΟΛ. ΐόρκίζουμαι!
P.M. (ξεφωνίζοντας άπό τή χαρά.)

”Α ! τό μέτωπό σου! Μόνο
ένα φ ιλ ί!

('Απαλά, τρέμοντας άπό τήν ηδο
νή, Οιά νάγγίζη κάτι ίερό κ9 εύκολό- 
σπαστο, άλαφροχαϊδεύει μέ τά χείλη 
τό μέτωπό της.)

Χαρά μου !
(Καί σά νά κάνη δρκο.)

Καί ας μέ ρίξη 
νέκρό ό Θεός μ’ άστροπελέκι, άνίσως 
δέν πνίξω τή,ν δχιά πού σέ ξαμώνει!

(Φεύγει άπό τό βάθος.)

ΪΖΟΑ. (Μένει μιά στιγμή σάν παραλογια
σμένη, κ9 ύστερα τρέχει αριστερά,

ν κράζοντας·)
Βραγγιάνα μου, Βραγγιάνα!

ΒΡΑΓ, Ό , ρήγισσά μου !
Τ  είνα ι; τί εστάθη;

ΙΖΟΛ. Νέον δρκο πήρα !
Πιστή νά μείνω ώρκίστηκα στο Ρήγα! 
Ντροπή σ9 εμέ ί Σκλάβα του θάμαι πάλι!

ΒΡΑΓ. Τόν εαυτό σου δέν ορίζεις* σκλάβα 
στο μαγικό πιοτό ’σαι! Στο ταξίδι 
τδπιες, κ’ είχε ή μητέρα σου λυωμένα 
μέσα, πετράδια πολύτιμα τόσα, 
καί τδχε σμίξει μέ τέτοια βοτάνια, 
πού κ’ έκατό νά τδπαιρναν κοπέλλες, 
καί τά λιοντάρια άκόμα, καί τά φίδια, 
σ’ ένα θά τάσμιγε δλα, καί τά ταίρια 
κανείς δέ θά τά χώριζε στον κόσμο.
Καί σύ, πώς θάρνηθης τόν εραστή σου, 
πού είναι τού κόσμου ό πρώτος, τής ζωής σου 
ζωή; — θάχης χορτάσει τήν άγάπη ! β

ΙΖΟΛ. Χόρτασα ! "Οχι τήν άγάπη, — μά τό κρίμα,
( καί τήν ντροπή. Δέν ξέρεις τί φριχτή 9ναι 

γλύκα καί πίκρα νά δαγκάνης μήλο, 
πού μέσα κλεΐ χρυσόμελι καί άλόη!
Καλή μου, σ’ έξορκίζω, σέ προστάζω: 
φέρε μου τάλλο φίλτρο, πού νεκρώνει 
τή δύναμη τού πρώτου, κ9 ή τεχνίτρα 
Μοργάνα τδχει στάξει μέ τά ξόρκια.
Μέσ’ στο ρωΐ τό φιλδισένιο φέρ’ το, 
μέ τάσημένια καί χρυσά πλουμίδια.
Αυτό θά μέ γιατρέψη άπό τήν τρέλα, 
καί θά λυθή ή καρδιά μου άπ’τήν καρδιά του!

ΒΡΑΓ. θά  κάνης άμαρτία : μή μ9 άναγκάζης !
ΙΖΟΛ. Σκλάβα ! μέ βρίζεις !
ΒΡΑΓ? Πεθαίνει, κυρά μου !

.πεθαίνει δποιος τό πιή ! Μά, δέν τό βλέπεις; 
Χλωμαίνεις· πιο λευκή καί άπ9 τήν έρμίνα 
γίνεσαι-· m\ τδ στόμα τό ζωηρό σου
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πού πλάστηκε μ’ αχνάρι τδνομά του, 
σοΰ κέρωσε' κι άπ’ τά γλυκά σου μάτια 
τάγρυπνα, φεύγει ή λάμψη !

ΙΖΟΛ. Σύρε σοΰ είπα!
ΒΡΑΓ. Σώσε την, Κύριέ μου, άπό τό κρίμα! —

Πηγαίνω νά τό φέρω. — Νά, ό Τριστάνος!

(Άκολοΐί& εϊ) Μβταφρ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ “ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΕ 
ΠΡΟΖΑ,, TOT CHARLES BAUDELAIRE— 
V: Η ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΑΡΗ * 4 * 4 4 4 4

Μια κάμαρη πού μοιάζει μ’ δνειροφαντασιά, μια 
κάμαρη αληθινά πνεμαζική, όπου ό στεκάμενος αέ
ρας είναι άχνόθωρα βαμένος ροδογάλανος.

Ή  ψυχή λούζεται εκεί, μέσα στη ραθυμία, ά- 
ρωματισμένη μέ νοσταλγία κι άποθυμιά. — Είναι 
κατιτί σαν από σούρουπο, γλυκορόδινο κι άχνογάλα- 
ζο· δνειρο ήδονής άπάνου σέ μιαν έκλειψη.

Τά έπιπλα έχουνε σκήματα μακρουλά, άποστα- 
μένα, λαγγεμένα. Τά έπιπλα είναι σά νά όνειρεύουν- 
ται. Θά τάλεγε κανείς προικισμένα μέ μιά ζωή ύ- 
πνιασμένη, καθώς τό φυτό καί τδρυχτό. Τά υφά
σματα μιλούνε μιά γλώσσα βουβή, όπως τά λουλού
δια, οπως οί βύρανοί, δπως τά ήλιοβασιλέματα.

Στούς τοίχους καμιά καλλιτεχνική αμαρτία. Μπρο
στά στο απλό τδνειρο, στήν άνάλυστη εντύπωση, ή ο
ρισμένη τέχνη, ή τέχνη ή θετική είναι βλαστήμια. 
Έδώ έχουνε δλα τό ανάλογο φως καί τή μαγευτικιά 
σκοτεινάδα τής αρμονίας.

Μιά μυρουδιά απειροελάχιστη από τό πιο εξαί
σιο νοτισμένη πολύ αλαφρά μέ υγρασία, πλέει μέσα 
σ’ αύτόν τον αέρα, δπου τό πνέμα τό γλυκαποκοιμί- 
ζουν αΐστησες σάν από σέρα.

Ή  μουσελίνα χύνει βροχή δάκρυα μπροστά στά 
παράθυρα καί στο κρεββάτι· χύνεται, χιονάτο κρεμα
στό νερό. ’Απάνω στο κρεββάτι κάθεται τό Είδωλο, 
ή Κυρά των ονείρων. Μά πώς βρίσκεται δώ; ποιός 
τήν έχει φέρει; ποιά δύναμη μαγικιά τήν ανέβασε 
απάνω σ’ αυτό τό θρόνο τής ρέμβης καί τής ήδο
νής ; Τί σημαίνει; Νά τη ! τήν αναγνωρίζω.

Νά τα, τά μάτια πού ή' φλόγα τους περνάει τό 
σύθαμπο* τά ψιλούτσικα αυτά καί τρομερά μάτια, 
πού τά γνωρίζω άπο τήν τρομερή τους κακία ! Τρα
βούνε, σκλαβώνουν, τό ρουφούνε τό βλέμμα .τού α
στόχαστου πού τά θωρεΐ. Τάχω συχνά σπουδασμένα, 
τά μαύρα αυτά τάστέρια, πού ορίζουν τό θαμασμό 
καί τήν περιέργεια.'

Σέ .ποια καλή μοίρα τό χρωστώ, πού είμαι έτσί

τριγυρισμένος από μυστήριο, σιγαλιά, ειρήνη κι α
ρώματα ; “Ω, μακαριστή ! Εκείνο πού συνήθως λέ
με ζωή, ακόμα καί στο ξέχυμά της τό πιο ευτυχισμέ
νο, δέν έχει τίποτα νά κάνει μέ τήν υπέρτατη αυτή 
ζωή, πού τώρα δά γνωρίζω, καί τής γλυκοπίνω, κα
θώς σταλάζουν, τά λεφτά καί τά δευτερόλεφτα.

’Όχι ! Δέν έχει πιά λεφτά, δέν έχει πιά δευτερό
λεφτα ! Ό Χρόνος έχει σβύσει* ή Αιωνιότητα είναι 
τώρα πού βασιλεύει, αιωνιότητα καί ηδονή !

Μά, ένας χτύπος τρομερός, βαρύς, βρόντηξε στήν 
πόρτα, καί, καθώς στά όνειρα από τον άδη, μου φά
νηκε πώς μουδωκαν μιά μέ τήν άξίνα στό στομάχι.

Κ’ έπειτα ένα σκιάχτρο μπήκε. Κάποιος κλητή
ρας, πού ήρθε νά μέ βασανίσει εν δνόματι του νό
μου· μιά άτιμη παλλακίδα πού έρχεται νά κλάψει τά 
χάλια της, καί νά βαρύνει μέ τις σάχλες τής ζωής της 
τούς πόνους τής δικής μου· ή ακόμα τό παιδί άπο 
τό διευθυντή τοΰ φύλλου, πού φωνάζει γιά τό χειρό
γραφο μέ τή συνέχεια.

Ή παραδεισένια κάμαρη, τό είδωλο, ή.δέσποι
να τών ονείρων, ή Συλφίδα, καθώς έλεγε ό μεγά
λος René, δλη αυτή ή μαγεία έσβυσε' καί πάει μέ τό 
σκληρό τό χτύπημα τοΰ σκιάχτρου.

Φρίκη ! Θυμούμαι ! Θυμούμαι ! Ναί ! αυτή ή 
τρύπα, αυτός δ τόπος τής αιώνιας στενοχώριας εί
ναι αλήθεια δικός μου. Νά τά έπιπλα; τά κουτά, τά 
σκονισμένα, τά σακάτικα* τό τζάκι, δίχως φλόγα καί 
θράκα, λερωμένο μόνο μέ φτυσίματα* τά λυπητερά 
παράθυρα, δπου μέσα στή σκόνη έχει ανοίξει αυλά
κια ή βροχή· τά χειρόγραφα, δλο σβυσίματα, κι ατέ
λειωτα· ο μεροδείχτης, δπου τό μολύβι έχει σημαδέ
ψει τις απαίσιες μέρες.

Καί κείνο, τό άρωμα άπό άλλον κόσμο, πού μοΰ 
μεθούσε τήν αναπτυγμένη μου αίστηση, αλλοίμονο ! 
είναι αλλαγμένο μέ μιά σιχαμερή μυρουδιά άπό κα
πνό, ανακατωμένη μέ δέν ξέρω τί μούχλα πού φέρ
νει αναγούλα. Μυρίζει τώρα έδώ ή ταγκίλα τής 
θλίψης..

Μέσα στό στενό αύτόν κόσμο, μά έτσι γιομάτον 
άηδία, ένα μόνο γνωστό άντικείμενο μοΰ χαμογελά : 
ή μπουκάλα μέ τό λάβδανο, παλιά καί τρομερή φι
λενάδα- δπως όλες ο! φιλενάδες, άλλοίμονο ! πλού
σια σέ χάδια καί σέ προδοσίες.

Ώ ! ναί! ό Χρόνος· φάνηκε ξανά- ό.Χρόνος βα
σιλεύει τώρα κυρίαρχος* καί μαζί μέ τον άπαίσιο γέ
ρο ξαναφερμένος δλος δ δαιμονόσπαρτος του θία
σος — Θύμησες, Πόθοι, Σπασμοί, Φόβοι, ’Αγωνίες, 
Βραχνάδες; Θυμοί καί Νεύρα; ,

Τώρα, σάς βεβαιώνω, τά δευτερόλεφτα χτυπού
νε δυνατά κ’ επίσημα, καί, ξέπηδώντας άπό τό κρε
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μασμένο ρολόι, τό καθένα τους λέει: «Είμαιή Ζωή, 
ή, άνυπόφορη, ή άπόνετη Ζωή».

Ένα μόνο δευτερόλεφτο υπάρχει στη ζωή του 
ανθρώπου πού νά φέρνει μια καλήν αγγελία, τήν 
καλήν άγγελία, πού προξενεί στον καθένα έναν α
νεξήγητο φόβο.

Ναί! Ό Χρόνος βασιλεύει· ξανα.ιήρε τήν άκαρ- 
δη του εξουσία. Κα'ι με σπρώχνει, σά να εΐμουνα 
βόδι, μέ τή διπλή του βουκέντρα. — «Ντέ ! ζωντό
βολο ! Ίσα, ίδρωνε σκλάβε! Μπρός, ζήσε κολα
σμένε !»

■ ΕΣΠΕΡΟΣ

— 4— {·—

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ <*)

'Α&ψα, 4 τ·'ΰ Δ»χίβρη 1911 

Άγατιητϊ ηοιηχή,
Πολύ σάς εύχαριστώ γιά τά «Τραγούδια» σας 

καί γιά τήν τιμητικώτατη προσφορά τους.
Τά διάβασα μιά κα'ι δυδ φορές, καί ή έντύπωσή 

μου είναι πώς άξίζουν τήν τέχνη "Ο,τι αίστάνεστε 
προσπαθείτε νά τδ έκφράσετε' σάν ποιητής. Μιά ή- 
δυπάθεια συνταράζει τδ στίχο σας, προσέχετε στήν 
εύρυθμία, έχετε κάποια λεπτότητα στδ σκοπό σας, 
κάποια ζήτηση στή φράση σας, πού δείχνει πώς 
μπήκατε στδ νόημα τής Ποιητικής. "Αν είχα καιρδ 
θά σάς άνάφερα στίχους σας πού ξεχωρίζω. ’Αν καί 
τούς στίχους σας μιά πνοή τούς σπρώχνει, καί δέν 
ξέρω αν είναι προτιμώτερος δ «Παιχνιαδάρης Ραψφ- 
δδς» άπδ τά «Ελεγεία», ή τοϋτα άπδ κε'νον. Ε ν
νοείται πώς άν ή άγάπη σας γιά τήν Ποίηση, δένεί-’ 
ναι περαστική έξαψη, μάβαθειά προσήλωση, μέτδν 
καιρδ μπορεί νά βγή καί μιά ξεχωριστή ιδιοσυγκρα
σία, κάτι σάν πρωτοτυπία, άπδ τδ τραγούδι σας.

Σάς εύχαριστώ, καί σάς εύχομαι τδ δεύτερο βι
βλίο σας νά σημείωση χτυπητή προοδο,

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

—  -----------

(3 Ο,ΤΙ ΦΕΛΕΤΕ ^

Φαίνεται πώς τή σαρακοστή θά ευτυχήσουμε ινά δοΰ- 
με στό Βασιλικό θέατρο, άπό ερασιτέχνες, τήν «Τρισεύγε- 
νη» του Κωστή Παλαμά. Ή παράσταση θά γίνει γιά τό 
«Κυριακάτικο σκολειό» τού «Εργατικού Κέντρου» καί τό 
δράμα, πού άρχινήσανε κιόλας οΐ δοκιμές του και πάνε 
πολυκαλά, θά παιχτεί άπό τήν κ. Θεώνη Παπά (Τρισεύγε- 
νη), άπό τις δεσποινίδες Βλυσίδη ) 11ο δούλα), ΑΙμιλία Κα· 
ρσβία (Κυρά Καλή), Ζαμάνου (Γυναΰα τού Δεντρογαλή),

(*) Στάλθηκε ç ity  κ. Τώνη J p .n ü r ¡  γιά τά «Τραγού
δια» του,

Ζερβού (Πραξιθέα) Μ. Τσιλιμίγκρα (Κυρ9 Άλτάνα) κι άπό 
τούς κ. κ. Γεωργό Ν. Πολίτη (Πέτρος Φλώρης), Σπύρο 
Άλιμπέρτη (Πάνος Τράτας), Ναπολ. Λαπαθιωτη (Xίκαρος), 
Α. Ζάχο (Κώστας Μπουρνόβας) καί Πάνο Δ. Ταγκό.τουλο 
(,Δεντρογαλής. *

— Μιά νόστιμη φάρσα παίξαν ε στόν «Αιολικός Άστήρ» 
πού βγαίνει στό Ά ΐβαλί της Μικρασίας κάτι φίλοι μας 
άπό δώ Γιά νίποδείξουν πώς οί διευθυντές του, άν καί 
γλωσσαμύνίορες, δέ σκαμπάζουν άπό φιλολογία, πιάσανε 
καί τούς στείλανε δυό γνωστότατα ποιήματα τού Παλαμαι 
τό «ΠερδικόστηΟη τσιγγάνα» άπό τό «Δωδεκάλογο τού 
Γύφτου» καί τό «Άφκιαστο κι άστόλιστο τού Χ,άρου δέ 
σέ δίνω» άπό τόν «Τάφο», πώς τάχα είναι άνίχδοτα ποιή' 
ματα τού Πολέμη, καί πώς τούς τά στέλνει ό ίδιος δ ποιη
τής, μ' ένα κολακευτικώτατο γράμμα του γιά τόν «Αιολι
κός άστήρ», τόν «μεγάλα ύπισχνσύμενον διά τήν πτωχήν 
δυστυχώς λογοτεχνίαν μας».

— Κι δ «Αίολικός άστήρ» τήν κατάπιε τή φάρσα καί 
τύπωσε στό πρωτοχρονιάτικο φύλλο του μέ καμάρι τό γράμ
μα καί τά ποιήματα... τού Πολέμη!

Η ΚΟίΝΗ ΓΝΩΜ Η

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΤΕΡΟΣ

Φίλε Νουμά,
Στδ 462 φύλλο του «Νουμά» δ κ. Α. Τρανδς 

άφοΟ μιλάει βαθυστόχαστα στδ άρθρο του γιά τά πιδ 
σπουδαία προβλήματα τής ζωής μας, άκόμα πιδ βα
θυστόχαστα, σέ μιά παράγραφο παρατηρεί πώς «ό 
φιλελεύτερος πιστδς είναι υποχρεωμένος όχι νά πι- 
στέψη, μά νά neun j) έπιστημονικά γιάτή θρησκεία 
του». Πολύ περίεργο άλήθεια ζώο πρέπει νάναι αύ- 
τδς δ γερμανοφερμένος φιλελεύτερος πού θά μπο- 
ρέση νά πραγματοποιήση ένα τέτοιο δύσκολο κα
τόρθωμα. Έξδν άν πασκίση νά ξεφορτωθή πρώτα 
άπδ πάνου του τδ βάρος κάθε βαθυστόχαστης πα
ρατήρησης, καί μέ τδ κοινδ μυαλδ πού θά τού μεί- 
νη έπειτα μπορέσει νά καταλάβη πώς γιά τδν κ. 
Τρανδ οί λέξες «θρησκεία, πίστη, έπιστήμη» δέν 
είναι τίποτα άλλο παρά μονάχα λέξες. θάναι δ μό
νος τρόπος έτσι νά δεχτή μιάν άντιφατική συβουλή 
χωρίς τήν δποχρέωση νά τήν άκούση.

11 ράθυμος φίλος σου 
Γ. Π.

' ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ T O flP H

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ TOT ΠΑΛΤΛΝΟΤ
( 1 5  Δ Η Γ Ή Μ Α Τ Α )

Καί πονλφα ι 5  6ρ. ατά Γραφεία μας.
(Ttà rovç ουντρομηχάδτς τον «Νουμά» δρ. 3 . Στδ ¿ξ<ο· 

χτρικό} μαξΙ μδ. νά χαχυδρ., δρ. 3,50).
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Ίδιοχτήτης: A J I  Τ  A  V  Κ  0 1 1 0  Υ  Λ  Ο Σ  

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντρομη χρονιάτικη : Γιά xt|V 'Ελλάδα καί τήν

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

τις επαρχίες δεχόμαοτε καί τρίμηνες συντρομές ( ί δρ. 

τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής α δέν 

προπλερώοει τήν συντρομη τον.

·Χ ·
2 0  λεφτά τό φύλλο. — Τά περασμένα φΰλλα που

λιούνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

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

χίες σ’ ολα τά πραχτορεΐα των Εφημερίδων, 
ι

ΕΑΑΗΝΟΒΟΥΑΓΑΡΙΚΑ
Ό Βενιζέλος δέ μάς κάνει, γιατί δέ μά;.... κά

νει τά ρουσφέτια μας, τά χατίρια μας, τις χάρες πού 
τοΰ ζητήσαμε. Ό Βενιζέλος είναι κακός κυβερνή
της έπειδή πληρονόμαστε άπό τό Μαυρομιχάλη 
πού είναι γι’ αυτό καί μόνο καλός κυβερνήτης. Ό 
Βενιζέλος είναι άναξιος γιατί δέν Ιδιόρισε καθηγη
τές εμάς στό Πανεπιστήμιο. Ό Βενιζέλος μέ τή 
γαλλική αποστολή πού μάς έφερε καταστρέφει τό' 
στρατό, γιατί δέ μάς καλοέρχεται έμάς τούς κάκο- 
.συνηθισμένους, ύστερα άπό τόσω χρονώ χουζούρι, 
ραχάτι, τεμπελιά καί άνεμελιά, νά πηγαίνουμε στά 
γυμνάσια πρωί πρωί στις έφτά. Ό Βενιζέλος χαν
τάκωσε τό ναυτικό γιατί παρασημοφόρησε τόν τάδε 
υποπλοίαρχο καί όχι έμάς. Ό Βενιζέλος είναι μο
χθηρός γιατί μάς ξεσκέπασε καί δέν περνάει πιά ή 
μπογιά μας. Ό Βενιζέλος είναι άθλιος γιατί μάς 
έσφιξε τά λουριά.

’Αλλά πώς νά τά βγάλει κανείς αυτά στό φόρο; 
Δέν πάει. 0ά μάς πουν- «έχετε προσωπικά». Πώς νά 
δικαιολογήσουμε τήν κρίση μας τήν κακή γιά τό 
Βενιζέλο άπό τό δτι δέ μάς διόρισε διευθυντή τών 
φυλακών, ή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, ή δέ μάς 
έδωσε τό παράσημο, ή δέ μάς άρέσει έμάς τούς 
στρατιωτικούς ο κόπος καί τά γυμνάσια· ή. μάς τι
μώρησε γιά την παλιανθρωπιά μο ,̂ ή πληρονόμα
στε άπό τούς άντίθετους; ’ Ά ς ξεσκαλίσουμε λοιπόν 
νά του βρούμε καί μεΐς κουσούρ'ια αύτουνου τού

ξένου. Άμτί ; θά είναι αναμάρτητος; Κι αν είναι 
τάχα, θά τόν άφήσουμε; Πρώτα πρώτα έχουμε τό 
έλεύτερο νά τον φοβερίσουμε έτσι: «θά σέ βάλουμε 
στήν έφημερίδα καί πρόσεχε.» Καί άμα δέν κάνε1 
τίποτα ή φοβέρα, θά τού τή στείλόομε καί γραφτή, μέ 
ανώνυμο γράμμα βέβαια. Άμα κι αύτό δέν πιάσει, 
αρχίζουμε τό βρισολάσι. Καί δός του τότε ψευτιές καί 
διαστροφές καί γενικότητες καί θεωρίες καί φαν
τασμαγορίες, συκοφαντίες, ραδιουργίες καί μεγαλό
πρεπα κατηγορητήρια. Ό Βενιζέλος τδκαμε τούτο 
άπό συμφέρό, ό Βενιζέλος θέλει νά καταργήσει τό 
στρατό, ο Βενιζέλος είναι ζηλόφτονος καί καταστρέ
φει κόσμο, είναι μοχθηρός καί σκοτόνει κάθε άξία, 
είναι άθεος, είναι μαλλιαρός καί βγάζει τό Γίγαντα 
Μιστριώτη, τό μέγα πατριώτη άπό τό Πανεπιστή
μιο, δ Βενιζέλος κάνει ρουσφέτια, δ Βενιζέλος έ
πνιξε τόν κακόμοιρο τό λαό στούς φόρους, δ Βενι
ζέλος είναι προδότης δέ θέλει την ένωση τής Κρή
της, δ Βενιζέλος συμμάχησε μέ τούς Εγγλέζους 
γιά νά διαλύσει τό Γένος γιατί δ έμπορικός στόλος 
μας είναι «κάρφος έν τφ δφθαλμφ τών Άγγλων», 
δ Βενιζέλος τάκαμε ρόϊόο μέ τις διπλωματικές του 
γκάφες, δ Βενιζέλος τέλος είναι αναξιοπρεπής 
γιατί συνεννοείται μέ τούς Βουλγάρους.

— Μέ ποιους, λέε ι; Μέ τούς Βουλγάρους ; μ’ 
αυτούς πού μάς έσφαξαν,πού μάς ρήμαξαν, πούμας 
χαντάκωσαν, πού χλωρό κλαδί δέ μάς άφησαν ;

— Μάλιστα, κύριε, μέ τρύς Βουλγάρους! Τόν 
λές έπειτα προδότη ή δέν τόνε λες; γ

— Ά μ βέβαια προδότης. Πώς, άφοΰ τάφτειασε 
μέ τούς Βουλγάρους.

Βγαίνει τήν άλλη μέρα δ κ. II. καί δ κ. 
X. καί δ κ. Ε. (πού ονομάζονται μέ γενικώ- 
τερο δνομα: δ αντιπολιτευόμενος τύπος) καί ρί
χνουν έπάνω στό παλιόχαρτο τής έφημερίδας τους 
άρθρα μεγαλοφάνταστα, μεγαλορρήμονα καί φλο- 
γερότατα, πασπαλισμένα μέ πυκνότατες ψευτ-.ές — 
σά σταφίδες — καί στολισμένα μέ τρομαχτικές κι
νηματογραφικές ή πανοραμικές Ιτ^γραγέ; σάν καί 
τούτες : «Ό  Βενιζέλος προδότης», «Ή  έθνική ά- 
ναξιοπρέπεια», «’Ιδού, Κύριοι, τό τέλος τού κό
σμου.» Έδώ βάζω δεκατρία θαυμαστικά καί στα
ματώ γιά νά ξαναςάνω. Καί έτσι γίνεται ή περί
φημη Κοινή Γνώμη.

Λοιπόν οί Βούλγαροι είναι λαός βάρβαρος πού 
κατοικεί άριστερά «τφ.είσπλέοντι τήν Μαύρην θά
λασσαν», καί οί Έλληνες είναι λαός πολιτισμέ.νος» 
μέ. ιστορία,, μέ παράδοσες - μέ προγόνους, μέ Μτ- 
στριώτηδες καί μέ θεοτόκηδες, ντιλετάντες πρωθυ
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πουργούς καί ήλίθιους δασκάλους. Οί δυο λαοί αυτοί 
είναι προορισμένοι άπό «τήν θείαν πρόνοιαν» νά 
σκυλοβρίζονται και να σκοτόνονται άναμεταξύ τους.

’Απόδειξη ό Βουλγαροχτονος ! Μά δέ βρέθηκε 
ποτέ κανένας Βυζαντινός να συνθηκολογήσει μαζυ 
τους, να συμμαχήσει; Μπά, ποτέ! Δέν άφησε ποτέ 
ή «θεία πρόνοια.»

"Ωστε άς προχωρέσουμε. ΙΙέρασαν άπό τό 
Βουλγαροχτόνο οί στιγμές, οί ώρες, οί μέρες, οί βδο
μάδες, οί μήνες, τά χρόνια και οί αίώνες καί δταν 
Ιςαφνα ξαναξύπνησε δ βάρβαρος αυτός λαός πιά
στηκε στα χέρια μέ τον πολιτισμένο λαό καί φαγώ- ■ 
θηκαν μεταξύ τους. Τό άποτέλεσμα ποιο; Ό σκο
πός ποιός; Άντίς από τή· θεία πρόνοια, δέ βάζουμε 
κριτή τήν πρόνοια τήν πολιτική ;

Ώ  αοριστολογίες και μεγαλορρημοσύνες, μά τήν 
αλήθεια, θά πιο σήμερα, σάν πάντα, λόγια μετρη
μένα, πράματα όλότελα καθαρά καί ξάστερα.

*
"Οταν άκοΰμε καί λένε «Έλληνοβουλγαρική 

συνεννόηση, σύμπραξη, συμμαχία,» . φανταζόμαστε 
άμέσως κάτι πολύ μεγάλο, ή φαντασία μας παίρ
νοντας άέρα άπό τήν άγνοια καί τήν άφιλοπεριέρ- 
γεια πού μάς δέρνει, κάνει φτερά καί βλέπει τά 
πράματα άλλόκοτα, συνολικά καί παιδιακίσια. Καί 
ούτε μάς αφήνει καν νά τά άναλύσουμε άς είναι καί 
λιγάκι. Γιά νά τά καλοξετάσουμε ούτε λογος. Βα
σισμένοι λοιπόν στή φαντασία μας βγάζουμε συμ
περάσματα, κρίσες, φετφάδες, λόγια, άρθρα, βρι
σιές, δημηγορίες, θυμούς, άφρούς καί τά λοιπά έκ- 
κρίματα τού τωρινού Ρωμιού.

Έλληνοβουλγαρική συνεννόηση ! Γιατί; Τί θά 
πε ι; τί έννοια έχει; Τί πλάτος; Τί βάθος ; Τί περι
φέρεια; Τί ιδιότητες; ΙΙοιοί Έλληνες καί ποιοί 
Βούλγαροι; Τίποτε άπ’ αύτά δέν έξετάζουμε ούτε 
κάν ρωτούμε γιά νά μάθουμε. Τί μάς μέλει; Καί 
δταν τύχει μάλιστα νά τά ξέρει κανείς αύτά καί νά 
μάς τά πει, Ιμεϊς δέν τά προσέχουμε, τά περιφρο- 
νοΰμε τά θετικά πράματα, έμεΐς έχουμε τή φαντα
σία μάς μιά φορά, τί άλλο θέλουμε; Έχουμε καί 
τό πάθος μας γιά τό Βενιζέλο. Καί τό δείχνουμε, 
άμτί παίζουμε; Γιατί νά τό κρύψουμε; Καί πώς νά 
τό δικαιολογήσουμε τό πάθος μας άλλοιώς παρά μέ 
τό δτι είναι «προδότης». "Οταν δέν είναι προδότης 
κανένας τόν κάνουμε καί γίνεται. Τί μάς κοστίζει; 
αφού είναι άνάγκη κάπως νά δικαιολογήσουμε τήν 
άγρια καταφορά μας;

*
Πάνε τριάμισυ χρόνια τώρα, συνέβηκε στήν

Τουρκιά κάτι αρκετά σπουδαίο, — μιά επανάσταση. 
Ό σηκωμός αύτός έγινε άπό μιά τάξη Τούρκους, 
μορφωμένους δπως καί νάναι. καί προπάντων στρα
τιωτικούς, καί σκοπό κύριο είχε νά χτυπήσει κ#ί νά 
σταματήσει τό μεγάλωμα τών άλλων έθνών καί νά 
δώσει στό τούρκικο έθνος συνείδηση εθνική. Γελά
στηκαν ομως οί κακόμοιροι οί Τούρκοι. Άντίς νά 
σταματήσει το μεγάλωμα τών άλλων έθνών, τούς 
κεντήθηκε άμέσως ή όρεξη νά δυναμώσουν άκόμα 
περισσότερο καί νά πάρουν, σάν έθνη, καί άλλα δι
καιώματα πού πριν άπό τό σηκωμό τών Τούρκων 
δέν τά είχαν. Επειδή ομως τό κατάλαβαν αυτό οι 
Τούρκοι, αν καί άργά κομμάτι, βάλθηκαν καί τούς 
κατάτρεςαν δλους τούς χριστιανούς, μέ κάθε τρόπο 
νόμιμο καί άνομο, καί πήγαν νά τούς πνίξουν. Καί 
τότε πρωτοστάτησαν οί Έλληνες τής Τουρκίας, και 
οί χριστιανοί ξεχνώντας προσώρας τού; άγριους 
έθνικούς άνταγωνισμούς ύποσχέθηκαν νά βοηθήσει 
τό ένα τό άλλο έθνος γιά νά μήν τούς πάρουν δλους 
σβάρνα οί Τουρκαλάδες. Καί έτσι έγινε. Αύτή είναι 
ή Έλληνο-Άρμενο-Βουλγαρο-Σερβική συνεννόηση 
πού τήν έκαμαν καμιά τριανταριά, δλοι δλοι, Έ λ 
ληνες, Άρμένηοες, Βούλγαροι καί Σέρβοι βουλευτές 
στήν ’Οθωμανική βουλή, καί ένας-δυό-τρείς σύμ
βουλοι τών Πατριαρχείων. Καί τήν παραδέχτηκαν 
τή συνεννόηση αύτή καί τά θρησκευτικοπολιτικά 
κέντρα, δηλαδή τά Πατριαρχεία, καί δ λαός στις 
έπαρχίες γιατί τούς έσύμφερνε. Κάποιος βέβαια πρέ
πει νά παίρνει πρωτοβουλία καί οί άλλοι σάν κο
πάδι άρνιά ν’ άκολουθούν. Ή ουσία άπό τή συνεν
νόηση τούτη είναι πώς σ’ ένα πολιτικό πρόγραμμα 
έπάνω(Ι) καλοκαθισμένοι οί χριστιανικοί λαοί συν
εργάζονται στήν όθωμανική Βουλή καί έξω (στόν 
τύπο, στώ καφενεία, ατούς δρόμους, στις πολιτικές 
λέσχες πού ι'δρυσαν καί στή δίεθνη πολιτική λέσχη 
δπου τώρα τώρα καί οί ’Αρβανίτες καί οί Άραβες 
άρχισαν νά συχνάζουν καί νά βοηθούν). -

Πού είναι δμο>ς ή Έλληνοβουλγαρική συνεν
νόηση μέσα σ’ αύτά;

<

Πριν άπό τό σύνταγμα στήν Τουρκιά ¿τρωγό
μαστε σάν τά σκυλιά προπάντων μέ τούς Βουλγά
ρους, καί στή Μακεδονία καί στή Βουλγαρία. Ύ 
στερα άπό τό σύνταγμα, επειδή οί Βούλγαροι ήταν

(1) "Οποιας θέλει μπορεί νά μελετήσει τό θπόμνημα 
ποί) στά 1910 οΐ Έλληνες βουλευτές έδωσαν στήν Πόλη 
καί στήν ‘Οθωμανική Βουλή καί πού δείχνει τό πρόγραμμά 
τους που ·ψα ι καί πρόγραμμα τδ>ν έθνων.
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οι πιδ άγριοι, οί πιδ όρμητικοί, οί πιό άξιοι έχ&ροί 
μας, για τούτο ίσια ίσια αύτους διαλέξαμε γιά νά 
τούς προτείνουμε συνεννόηση, συμφωνία καί συνερ
γασία. Ξέραμε πώς αν μάς έβλεπαν ένωμένους κι Α
ποφασιστικούς οί άλλοι χριστιανοί τής Τουρκίας, θά 
μάς Ακολουθούσαν χωρίς Αντιλογία, σάν τδ κοπάδι 
τά Αρνιά. Καί έτσι, έκεΐ πού πριν άπδ τδ σύνταγμα 
στήν Τουρκιά είχαμε, οί Έλληνες, πρόγραμμα Απο
κλειστικό, στενό, στρυφνό, Αρνητικό μπορεί νά πει 
κανείς, γιατί δέν έκάναμε άλλο παρά νά λέμε Αδιά
κοπα «Όχι* έκεϊ πού οί Βούλγαροι έλεγαν δλοένα 
«Ναί», — μόλις άλλαξε τδ πολίτευμα καί νοιώσαμε 
και μεΐς μέ τούς άλλους τί μπορούσαμε μέ τή νέα 
κατάσταση νά κερδίσουμε, Αλλάξαμε τδ φύλλο καί 
γινήκαμε φιλελεύτεροι, μέ τδ Αζημίωτό μας, νά λέ
γεται. Ένας Αέρας Αλλοιώτικος έφύσηξε Αμέσως σ’ 
βλο τδ Ρωμέϊκο, καί έπειδή είναι έξυπνο τδ κακό- 
μοιρο τδ Ρωμέϊκο πήρε, κοντά στήν πρωτοβουλία, 
φυσικά καί τήν πρωτοστασία στήν έφαρμογή τού 
φιλελεύτερου προγράμματός του. Καί τώρα έχει πά
ρει Απάνω του, έχει γίνει Αγνώριστο, προπάντων 
στήν Πόλη. Όχι πώς δέν τδ κατατρέχουν οί Τούρ
κοι έπειδή ίσια ίσια σέβονται τή δύναμή του, δχι πώς 
δέν παθαίνουν χίλια βάσανα καί τυραννίσματα τά 
άτομα, μά αύτά είναι Απδ αιώνες γνώριμα στούς 
Ρωμιούς καί σ’ δλους στήν Τουρκιά τούς χριστια
νούς καί δέν κάνουν πιά τόση αίσθηση. Καί μέσα 
στις στενοχώριες αύτές τίς μικρές,. τίς μίζερες, τις 
καθημερινές, τίς άσκημες, γιατί είναι σά σαράκι πού 
σέ τρώει, έχουν γιά παρηγοριά καί γιά καμάρι έξα
φνα έναν Μπούσιο πού ξεπετιέται στά Οψη τού χα- 
ράχτήρα καί τής πολιτικής όρθοφροσύνης καί μέ δύ
ναμη Αφάνταστη τονίζει «.’Εδώ είμαι, Ρωμιοί, καί 
πάρτε Απάνω σας, γιατί εϊοαοτε κάτι, οϋς τό λέω 
¿γώ,[κοιτάξτε με», καί γίνεται παράδειγμα έτσι, καί 
γίνεται είδωλο, καί γίνεται Αρχηγός.

’Απδ τδ σύνταγμα καί δώθε πηγαίνουμε μέ τήν 
ίδέα πώς ένα έθνος πού έχει Αξία καί δύναμη δέν 
είναι νά χαθεί μέ τδ νά ομολογήσει καί Αναγνω
ρίσει καί των άλλων έθνών τά δικαιώματα. Μέ τδ 
νά γενήκαμε φιλελεύτεροι δέν πάει νά πει πώς άρ- 
νηθήκαμε τδν έαυτό μας, τά δικαιώματα τά δικά 
μας, ούτε καί τήν έργασία καί τδν Αγώνα γιά τή 
νίκη. Μέ τδ νά ζητήσαμε καί νά βρήκαμε συνερ
γασία καί άλλων έθνών σέ όρισμένα σημεϊα, αύτδ 
δέ μάς Αδυνατίζει βέβαια, τδ έναντίο μάς κάνει Ανί
κητους Καί προπάντων γίνεται ώραιότερη ή Ρω
μιοσύνη δταν λούζεται έρωτικά στά νερά τής Έ - 
λευτεριδς καί χάνει τίς ρυτίδες τού γεροντοκόρι- 
τσου πού τέτοιο τήν κατάντησαν οί άθλιοι οί δασκά- 
^οι μέ τδν κλασικισμό τους, καί ή ραγιαδοσύνη ή τέ

λεια τών Αρχηγών της, καί ή τεμπελιά πού φέρνει 
τή μικροκατεργαριά τή ραδιουργία καί τή μεγάλη 
γλώσσα.

(Έχει συνέχεια) ΙΔΛΣ

Ο Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  <*>

Γ .
ΕΞΟΔΑ (Συνέχεια)

Τό γενικό Κεφάλαιο· τών έξόδων τοΰ Υ 
πουργείου τώ ν'Εξωτερικών μάς δείχνει μικρή αύ
ξηση άπδ τδ 1908 ώς σήμερα: έτσι έχουμε 

1912 1908
4.231 χιλ. 4.075 χιλ.

Δηλ. τδ 1912 παρουσιάζει έξοδα πάρα πάνου 
άπδ τδ 1908 κατά 156 χιλ. δρχ. 'Αλλά ή πραγ
ματική διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη στά έξοδα 
τής διοικήσεως. Ά ν  δηλ. Αφαιρέσουμε άπδ τδ 1908 
δρχ. 220.000 πού είναι ή νομισματική διαφορά τό
τε μένουν μόνον 1908: 3.855 χιλ. Τότε έχουμε 
σήμερα αύξηση δαπανών τής διοικήσεως κατά 376 
χιλ. Καί αύτδ δφείλεται στήν αύξηση έξόδων τής 
κεντρικής (92 χιλ.) καί τής προξενικής (141 χιλ.) 
διοικήσεως καί αύξηση τών Απροβλέπτων (100 χιλ.)

- X -

Τό Γενικό Κεφάλαιο τών έξόδων τοΰ Υπουρ
γείου τής Δικαιοΰύνης μάς δείχνει

1912 1908
6.697 χιλ. 6.247 χιλ.

Μιά μεγάλη σχετικώς διαφορά έδώ μεταξύ τού 
1912 καί τού 1908. Ή αύξηση προέρχεται άπδτήν 
έφαρμογή τού νόμου γιά τούς μισθούς τών δικαστών 
καί τήν αύξηση τών έξόδων τής κεντρικής ύπηρε- 
σίας. Σκεπάζεται έν μέρει Απδ τήν έλάττωση τών έ
ξόδων τής ποινικής δικαιοσύνης καί κατάργηση τών 
δδοιπορικών. Μένει δμως μιά διαφορά άπδ 450 χιλ.

- X -

Τό Γενικό Κεφάλαιο τοΰ ‘Υπουργείου τών 
Έοωτερικών δείχνει έξοδα:

1912 1911 1908
17.711 χιλ. 18.627 χιλ. 18.129 χιλ.
Τά κυριώτερα κοντύλια έχουν ώς εξής:

.*) Κοίταξε &(μθ. 462, καί 463 του «Νουμα».
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1912 1911 1908
Διοίκ.νομών καί έπαρχ. 400 χ. 395 χ. 480 χ. 
Δημόσια άσφάλεια 6.791 » 6.611 » 6.255 »
Δημόσια υγεία 620 » 647 » 304 »
Ταχυδρ.Τηλεγρ.Τηλεφ.4.746 » 4.693 » 4.233 » 
Δημόσια Έργα 528 » 517 » 650»
'Οδοποιία 1.150 » 1,970 » 3.560 »

Βλέποομε λοιπόν μιά μεγάλη αύξηση Ιξόδων 
στή Δημόσια άσφάλεια. στή δημόσια υγεία.

Άλλη αύξηση στά ταχυδρομικά, τηλεγραφικά 
καί τηλεφωνικά, μια έλάττωση δμως από 820 χιλ. 
στήν δδοποιία μεταξό τοϋ 1912 καί τοϋ 1911 ποό 
όφείλεται στήν έξόφλη'ση των έργολαβιών συντηρή- 
σεως έπαρχιακών καί δημοσίων δρόμων, πού είχε 
συνάψει τό κράτος προ του νόμου περί οδοποιίας. 
Ακόμα μεγαλύτερη βλέπουμε τή διαφορά μεταξύ 
1912 καί 1908, διαφορά άπό 2.410 χιλ. άλλ’ αυ
τή τήν άπορία τή διαλύουμε δταν κοιτάξουμε στά έ
ξοδα τοϋ είδικοϋ ταμείου όδοποιίας πού είναι γραμ
μένα γιά συντήρηση δρόμων 2 έκατομ. γιά κατα
σκευή δμως νέων δρόμων πεντάρα ! θά ή θέλαμε 
καί αύτά τά 2 έκατ. νά τά προσθέσουμε έδώ καί έ
τσι πρέπει νά γίνη, άλλά τότε θά έπρεπε νά βγά
λουμε τά άντίστοιχα έκατομ. πού είναι χρεωμένος ό 
προϋπολογισμός τοϋ Υπουργείου των Οικονομικών 
(Κεφαλ. Άποδόσεως έμ τών έσόδων). Ακόμα ένα 
παράδειγμα γιά τή σύγχυση πού φέρνουν τά είδικά 
ταμεία, πού τά κάναμε 8 τά τελευταία χρόνια!

Ά ν τά προσθέσουμε γιά μιά στιγμή στά έξοδα 
τοϋ 1912 αύτά τά δυο έκατομ. καί άκόμα 300 χιλ. 
γιά έξοδα Γεωργίας πού πήγε τώρα στό Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας (ή σωστότερο άν τις άφαιρέσου- 
με αύτές τίς 300 χιλ. άπό τό 1908, άν καί λογι
στικές είναι τό ίδιο) τότε βλέπουμε δτι αληθινά τά 
έξοδα τής διοικήσεως τών ’Εσωτερικών τοϋ 1912 εί
ναι παραπάνου άπό τοϋ 1908 κατά 1.882 χ ιλ .— 
Αύτό τό κοντύλιο γιά βοήθειες καί συντρομές άπό 
529 χιλ. μπορούσε νά λείπη νομίζουμε ή νά είναι 
καί λιγώτερα!

- X -

Στό Γενικό Κεφάλαιο τοϋ ‘ Υπουργείου τής 
Παιδείας έχουμε:

1912 1908
6.104 χιλ., 6.786 χιλ.

Άπό τό 1908 δμως πρέπει ν’ άφαιρέσουμε τά 
έξοδα διοικήσεως τής Εκκλησίας (251 χιλ.), πού 
γιά τό 1912 βαρύνουν τό ειδικό Εκκλησιαστικό τα

μείο, έξοδα άρχαιολογικής υπηρεσίας (186 χιλ.) πού 
βαρύνουν τώρα έπίσης τό ΕΖδικό Ταμείο καί πού έ- 
φθασαν τίς 352 χιλ., έπίσης νά άφαιρέσουμε γιά 
τίς ’Εμπορικές Σχολές (99 χιλ.). πού τότε έβάρυναν 
τόν Προϋπολογισμό τοϋ Υπουργείου τής ΙΙαιδείας, 
ένώ τώρα πήγαν στό 'Υπουργείο τής Εθνικής Οίκο
μίας. “Υστερα άπό αύτές τίς άφαιρέσεις μένουν

1912 1908

6.104 χιλ. 5.898 χιλ.

Δηλ. μιά διαφορά έξόδων διοικήσεως παραπά
νου στό 1912 άπό 206 χιλ. Πραγματικά δμως ή 
αύξηση είναι παραπολύ μεγαλύτερη άλλά δέ φαί
νεται γιατί σκεπάζεται άπό τή διαγραφή τοϋ κονδυ- 
λίβϋ έξόδων άπό προκαταβολές τής δημοτικής έκ- 
παίδευσης ποό λείπει έντελώς στό 1912, ένώ στό 
1908 είταν καί παραπολύ· μεγάλο ποσό. Μερικά 
παραδείγματα γιά τήν αύξηση αυτή :

•1912 1908
Κεντρική διοίκηση 135 χιλ. 81 χιλ.
Άνωτέρα έκπαίδευσ. 700 » 585 »■
Μέση έκπαίδευση 989 » 783 »
Ελληνικά σχολεία 2.526 » 2.160 »

- Κ -

Στό Γενικό Κεφάλαιο τ&ν έξόδων τοϋ Υ 
πουργείου τής 'Εΰννκής Οικονομίας. Έδώ γιά τό
1908 πρέπει ν’ άθροίσουμε τί έξοδα είχαν τότε οί 
υπηρεσίες πού ήσαν σκορπισμένες στά διάφορα 'Υ
πουργεία καί σήμερα άποτέλεσαν τό νέο 'Υπουρ
γείο. Έτσι βρίσκουμε:

1912 1908
3.734 χιλ. 2.333 χιλ.

“ΰστε τό 1912 παρουσιάζει έξοδα παραπάνου 
άπό τό 1908 κατά 1.401 χιλ. Αύτά δίνει σήμερα 
τό Κράτος παραπάνου γιά τήν ένίσχυση τών παρα
γωγικών δυνάμεων τοϋ τόπου. Τό μικρότερο μέρος 
όφείλεται στήν αύξηση τών έξόδων γιά τά δάση, τίς 
έμπορικές σχολές, τά μεταλλεία καί τίς άλυκές.Ένα 
μεγάλο δμως μέρος άπό 684 χιλ. αύξηση τό χρω
στούμε στήν προσπάθεια τής πολιτείας ύστερα άπό 
τήν ’Επανάσταση νά ένισχύση μέ κάθε μέσο τή 
γεωργία καί κτηνοτροφία τοϋ τόπου μας (1908: 300 
χιλ., 1912: 984 χιλ.). Καί ένώ δλα τά έξοδα γιά 
τή γεωργία πρώτα πήγαιναν γιά πληρωμή μισθών, 
τώρα βλέπουμε στδν προϋπολογισμό σεβαστά ποσά 
γιά προμήθεια γεωργικών ειδών, λιπασμάτων, φαρ
μάκων, κτηνών, ίδρυση σταθμών Ιπιβητόρων, γιά 
σρατ^σφικά δημοσιεύματα κτλ.
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Στό Γενικό Κεφάλαιο των έξδόων τον Υ 
πουργείου τφν Στρατιωτικών έχουμε:

1912 1908
21.510 χιλ. 18,370 χιλ.

για  αύξηση δηλ. άπδ 3.140 χιλ. «ού όφείλεται 
\ κυρίως στήν αύξηση των έξόδων τροφές ίππόφορ·- 

€ής, ιματισμού, έςαρτήσεως κ»ί όπλισμοΰ. Αύτές δέ 
©ί αυξήσεις προέρχονται άπδ τήν αύξηση του άριθ- 
μοΰ των άνδρών του στρατού καί του άρ'ιθμοΰ τών 
κτηνών πού προβλέπει το 1-912 ‘(άνδρες 25.227, 
κτήνη 3.264), άπέναντι δμως στδν προϋπολογισμό 
τοΰ 1911 έχουμε ,μιά έλάττωση πού προέρχεται άπδ 
πιδ νοικοκυρίστικοι τρόπο τής προμήθειας των τρο
φών και τής ίπποφορ|3ής. Έκτδς δμως άπδ τά έξοδα 
αύτά τα τακτική έρχονται και τά έκτακτα έξοδα γιά 
τδ στρατό άπο το Ταμείο Εθνικής Άμύνης τδ ό
ποιο εξαντλείται δλο έφέτος ύστερα άπδ τά προβλε- 
πόμενα 24.741 χιλ. έξοδα κα'ι στο δποίο δίνονται 
σχεδόν 25 έκατ. άπύ το τελευταίο δάνειο.

Κάί ατό Γονικό κεφάλαιο τοΰ * Υπουργείου 
των Ναυτικών έχουμε:

1912 1908
8.857 χιλ. 8.351 χιλ.

Δηλ. αύξηση άπδ 506 χιλ. έφέτος.
Καί έδώ δμως έχουμε 19 περίπου έκατομ. έκτα

κτα έξοδα άπδ τδ Ταμείο τοΟ Εθνικού Στόλου γιά 
νέα πλοία καί προμήθειες καί γιά τδ σκοπδ αύτδ 
δίνει τδ Κράτος τοΰ Ταμείου αύτοΰ 14 έκατ. περί
που άπδ τδ τελευταίο δάνειο.>

- X -

"Ετσι άφοΰ λάβαμε μιά ιδέα σέ γενικές γραμ
μές τοΰ προϋπολογισμοΰ τών έξόδων δς ρίξουμε μιά 
ματιά πάλι στδν προϋπολογισμδ τοΰ 1912 προτού 
εισέλθουμε στήν έξέτασή του άπδ δημοσιονομική καί 
κοινωνική άποψη.

"Οσον άφορά τά έσοδα είδαμε δτι άπδ τδ 1908 
έως σήμερα έχουμε αύξηση έσόδων άπδ νέους φό
ρους 4.745 χιλ. καί αύτδ τδ ποσδ τδ ηύραμε άφοΰ 
άφαιρέσαμε τδ ποσδ κατά τδ όποίο θά έλαττωθοΰν τά 
έσοδα άπδ τελών, δασμούς άπδ τήν έλάττωση τοΰ 
δασμοΰ τής .ζάχαρης.

Συγκρίνοντας τά έξοδα τοΰ 1912 καί 1908 έ
χουμε μιά διαφορά παραπάνω στδ 1912 άπδ 16 
καί μισδ έκατομ. καί άπδ αύτά 9 άφοροΰν τά έξοδα

τής διοικήσεως, 4 έκατ. στρατιωτικά έξοδα καί τά 
ύπόλόιπα τδ δημόσιο χρέος.

Πρέπει δμως νά ποΰμε δυδ λέξεις καί γιά τά ει
δικά ταμεία, τούς ειδικούς αύτούς κουμπαράδες πού 
τόσο καταστρέφουν τήν ένότήτα του προϋπολογι
σμού καί τήν ταμιακή ένότητα καί καθιστούν δύ
σκολη τή σύγκριση καί τδν έλεγχο. Άύτοί οί ειδι
κοί κουμπαράδες" είναι μίά δμολογία άνικανότήτος 
τών Ελλήνων Κυβερνητών. "Οταν τά άτομα δέν μπο
ρούν νά πρόνοήσουν γιά όλα τά έξοδα, τότε κάνουν 
κουμπαράδες εις τούς όποιους ρίχνουν κάθε μέρα 
μίά δεκάρα γιά έναν ώρισμένο σκοπδ π.^. γιά ροΰ; 
χα ! Καί δπώς δταν τδ άτομο αύτδ τδ στρι|1ώξουΫ 
άλλες άναγκες, σπάζει τδν κουμπαρά καί παίρνει 
τις Ιέκάρες πού είναι μέσα, άν καί είναι γιά άλλο 
σκοπδ προορισμένες, έτσι καί ή Κυβέρνηση παίρνει 
τώρα άπδ ένα είδικδ Ταμείο 3;δ91 χιλ., τδ πλεό
νασμα, καί τδ μεταγγίζει στδ Κεντρικό Ταμείο; Βλέ
πουμε λοιπόν δτι ή Ταμιακή ένότης στά λογιστικά 
τοΰ Κράτους, δχι μόνον είναι άξίωμα πού πρέπει νά 
τηρήται, άλλά καί δτι έκδικεΐται καί έπιβάλλεται 
άπδ τήν άνάγκη!

Καί δσο αύξάνει ή συναίσθηση τής άνικανότη- 
τος τών Κυβερνητών, τόσο αύξάνουν καί οί ειδικοί 
κουμπαράδες I

Πρδ 4 χρόνων είχαμε δυδ τέτοιους σήμερα έ
χουμε δκτώ! Καί αύτά τά 8 Είδ. Ταμεία έχουν 
κάπου 16 έκατ. τακτικά έσοδα. Κοντά σ’ αύτά έφέ
τος δίνουμε καί 38 έκατ. άπδ τδ τελευταίο δάνειο 
στά δυδ πολεμικά -υπουργεία γιά έξοπλισμούς. Ε 
μείς γιά αύτή τή δαπάνη δέν έχουμε τώρα τίποτε 
άλλο νά είποΰμε παρά νά έκφράσουμε τδ φόβο μας, 
δτι μέ τή μανία τών έξοπλισμών, πού μάς τήν έ
δωσε σά θεία καί πρώτη έντολή ή έθνική θέληση 
καί ή έπανάσταση γλήγορα θά φθάσουμε σέ νέα 
κρίση! Καί οσο άργότερα λυθοΰν τά ζητήματα 
αύτά, γιά τά όποία κάνουμε αύτά τά στρατιωτικά 
έξοδα τόσο χειρότερα γιά μάς ! Καί ή ιστορία μάς 
διδάσκει δτι αύτά τά ζητήματα έχουν μιά τάση νά 
διαιωνίζονται !

- X -

Έκτδς άπδ τά έλαττώματα τοΰ συστήματος τής 
κατατάξεως τών έξόδων — καί γι αύτδ τδ ζήτημα 
είπαμε μερικά — καί τοΰ πλήθους τών ειδικών τα
μείων, έλαττώματα πού τά όφείλει τδ 1912 στδ 
παρελθόν καί τών όποίων τή διόρθωση τήν περι
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μένουμε άπδ τδ μέλλον, δφείλουμε νά δμολογή- 
σουμε δτι — αν άντιληφθήχαμε καλά — καί στά 
έξοδα βασιλεύει ή φιλαλήθεια ! Δέν ξεύρουμε τΐ θά 
βγάλουν μερικοί νέοι συνδυασμοί πού έκαμαν οΕ άρ- 
μόδιοι για να έλαττώσουν τα έξοδα, αύτδ άφίνουμε 
νά μας τδ είπή δ άπολογισμδς καί «ύχόμαστε. — 
σήμερα τουλάχιστον — να μεΕνίβ ή Κυβέρνηση γιά 
νά μας τδν δώση ή ίδια, άλλά δέν είδαμε πουθενά 
σημαντικές έλαττώσεις ή παραλείψεις γιά νά μάς 
παρουσιασθοΰν δλιγώτερα έξοδα. Πρέπει δμως νά 
προσθέσουμε, δτι, ένώ στήν έκτίμησή μας γιά τά έ
σοδα έχουμε αρκετή πεποίθηση, διστάζουμε νά έχου
με τήν ΐδια πεποίθηση γιά τά έξοδα. Δέν έννοοΰμε 
άπρόοπτα πού μπορούν νά συμβοΰν, ουτε θέλουμε μέ 
τούς δισταγμούς αυτούς νά άδικήσουμε τδνκ.'ϊπουρ- 
γδ των Οικονομικόν. "Εχουμε ύπ’ δψη μας έκεϊνο 
πού έγραψε δ Necker δτι «καθένας πού έρχεται νά 
διοικήση τά οικονομικά ένδς τύπου, δέν μπορεί παρά 
νά είναι άτελώς παρασκευασμένος, γιατί άύτή ή 
διοίκηση είναι σύνθετη άπδ τέτοια ποικιλία καθη
κόντων (composée d’une telle diversité des devoir), 
άστε καμμιά προηγούμενη μόρφωση δέν μπορεί νά 
είναι άρκετή !»

Γιά νά τελειώνουμε ι τήν ειλικρίνεια πού — δ- 
πως είδαμε στήν άρχή του άρθρου—ζητάει.δ Stourm 
γιά τδν 'Γπουργδ τών Οικονομικών τή βρίσκουμε 
στδν προϋπολογισμό μας’ άν δμως και ή δξύνοια έ
παιξε καλά τδ ρόλο της, αύτδ θά μάς τδ δείξη τδ 
μέλλον !

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΕΝ Τ Υ Π Ο ΣΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΙΚΜ
( ‘Η δίκη της Αάρίβαας. — Οί έπίακοποι πού νο

μίζουν τούς έαυτούς των ύπεύθυνους παιδα
γωγούς των ψυχών μας. — Τά δργανα τής 
θρησκευτικής προπαγάντας έξακολουθοϋν νά 
έμποδίζουν τήν πρόοδο τοϋ πολιτισμού. — 
’Αμάθεια, πνευματική στααιμότη. — Ίδεολο-* ι*
γικά συμφέροντα).

Πολλοί, πολλές φορές, άπδ πολλά μέρη φιλό
σοφοι και έπιστή μονές γράψανε καί φωνάξανε καί 
διδάξανε πώς είναι καιρδς πιά νά πάψουν οΕ έπί τής 
γής μέντορες τής άποκάλυψης τοϋ Ίωάννου καί οί 
έξηγητές τοϋ Δεκαλόγου τοϋ δρους Σινά ν’ Ανακα- 
κατεύουνται στά τής κοινωνίας μας, νά πάψουν έπι- 
τέλους νά παίρνουν ένεργδ μέρος στήν πνεματική 
μας σταδιοδρομία.

Μ’ δλ’ αύτά άν καί τούς εύχαριστήσαμε έπα- 
νειλημμένα γιά τίς υπηρεσίες τους πρδς τήν Ανθρω
πότητα, άν καί σάν συζητητές καλής πίστης τούς 
είπαμε πώς μάς ένοχλοϋνε μέ τά θέσφατα ρήματά 
των, δμως προσποιοΰνται πώς δέν τδ κατάλαβαν καί 
ύποκρίνουνται τούς ήλιθίους έπιμένοντας μέ πείσμα 
στήν έξάσκηση ήθικών άπάνω μας δικαιωμάτων έ
τσι, υπερασπίζουνε μέ τδ χυδαιότερο τρόπο τά συμ- 
φέροντά τους σάν τούς τελευταίους έπαγγελματίες.
■ Μιά τέτοια εικόνα μ’ δλο τδ βδελυρδ πλάτος, τής 
άπδ Ιδιοτέλεια ένεργείας τους, μάς παρέχει ή δίκη 
πού έγεινε έδώ καί λίγο καιρδ στδ Βόλο έναντίο 
τών άθέων τοϋ προτύπου Παρθεναγωγείου καθώς καί 
ή δμοια της πού ξετυλίχτηκε — είναι κάμποσες μέ
ρες — μπροστά στδ Κακουργοδικεΐο Ααρίσσης γιά 
τήν έξύβριση ένδς έπισκόπου.

Δέν ξέρουμε άν ό κατηγορούμενος πολίτης έβρι
σε ή δχι καί πόσο τδ μηνυτή έπίσκοπο, πράγμα γιά 
τδ δποϊο πρέπει βέβαια νά τιμωρηθή άν ή κατηγο
ρία είναι βάσιμη, δπως θά τιμωρούνταν Απ* τήν πο
λιτεία κι άν έβριζε έναν άστό, έκεϊνο δμως πού μάς 
Αναγκάζει μέ Αγανάχτηση νά διαμαρτυρηθοΰμε άπδ 
μέρους δλης τής προοδευτικής καί Αληθινά Αναπτυγ
μένης μερίδας τής κοινωνίας, είναι τδ ύπεροπτικδ 
ύφος μέ τδ δποϊο ό κατήγορος μοναχδς είπε τά πε
ρίεργα έκεΐνα καί άλογα στή δίκη αύτή ι «Ήθέλη* 
σα — Ιλεγε δ μαυροφορεμένος Εερεξεταστής — νά 
προφυλάξω τά κοράσια τοϋ Ποιμνίου μου! καί άν 
δ κατηγορούμενος πατήρ καί δ διευθυντής τοϋ άνω- 
τέρόυ Παρθεναγωγείου ένδιεψέροντο διά τδ σαρκίον 
των, έγώ ένδιαφέρομαι διά τήν ψυχήν των διά τήν 
δποίαν θά δώσω μίαν ή μέραν λόγον είς τδν Ούρα* 
νόν! !...»

Αύτές οΕ φαντασιώδεις ευθύνες μέ τίς δποίες 
προσπαθούνε νά παραστήσουν περιβλημένόυς τούς 
έαυτούς τους οΕ ίερολογιώτατοι πατέρες, είναι καθα
ρή οότοπία, είναι Απόπειρα έξάσκησης δικαιωμάτων 
άπάνω μας μέ τίς γνωστές άγιες μέθοδες. Έμεϊς 
τούς διαβεβαιώνουμε έπίσημα πώς αύτές οΕ συνέν- 
τευξες πού λένε πώς πρόκειται νάχουν μέ τδν "Γψι- 
στο «στά ούράνια δώματα» ένδιαφέρουν αύτούς καί 
τδν δσιο βίο τους, χωρίς καθόλου νά δικαιολογοΰνε 
τήν Ανάμιξή τους στά έσωτερικά μας πράματα. '

Τδ πιδ θαυμάσιο είναι, πώς δ προϊστάμενος τής 
δυστυχισμένης Αγέλης Δημητριάδος είπε σέ στιγμή 
θρησκοειδοϋς καταΦύξεως πώς «έγώ δ πατήρ τής 

•έν τφ Ανωτέρω Παρθεναγωγείο) φοιτησάσης κόρης 
ένδια^έρεται διά τδ σαρκίον της, αύτδς έπιμελεΐται 
τής ψυχής της !» θάτανε νομίζουμε Αληθέστερο καί 

. σωστότερο άν οί θρησκευτικοεπιτηδευματίες έπίσκο
ποί λέγανε πώς ένδιαφέρουνται γιά τήν Τσέπη τών
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Κορασίων τά δπβία όταν άνατρέφουνται μέ καλογε
ρίστικα διδάγματα θά προσφέρουν μιά μέρα τδ ταλλα- 
οάκι τους για τδ Ααδάκι τής Εκκλησίας, τδ Κελ- 
λάχι τού Προεστού, τδ Σπιτάκι του Άρχιμαντρίτη 
καί τδ Παλατάκι τέλος καί τδ χαλίον του Επισκό
που ! Είναι βλέπετε κι αύτδ μιά τέχνη! Οί άγιοι πα
τεράδες κατορθώσανε μέ τή μέθοδο της σωτηρίας της 
ψυχής νά καταργήσουνε γιά τούς έαυτούς τους τήν 
άνάγκη της έργασίας γιά τίς άνάγκες της. ζωη,ς. 
Έπειτα Απ’ αύτό τδ ξεδιάλυμα οί.εύγενεΐς γιά τίς 
ψυχές μας φροντίδες τους έξηγοΰνται άρκετά. Χωρίς 
χριστιανικές συνείδησες, έπισκοπικδ χουζοΟρι καίξά- 
πλωμα είναι άδύνατα.

’Επιτέλους έμείς δίνουμε τδ λόγο μας στούς κη 
φηνες αύτούς, άν καί ένάντια στή λογική, πώς μ’ 
εύχαρίστηση δεχούμαστε νά τούς πληρώνουμε τά 
Τροφεία τους μέ τή συμφωνία νά πάψουνε μιά γιά. 
πάντα νά ¿μποδίζουνε τδ έκπολιτιστικδ έργο των κοι
νωνιών καί τήν πρόοδο τής έπιστήμης.

Λυπηρότερο βέβαια άπ’ δλ’ αυτά είναι πώς πο
λιτικό δικαστήριο τού σημερινού αίώνα καί Κράτους 
πολιτισμένου, σάν τδ κακουργοδικεΤο Ααρίσσης, προε
δρεύεται άπδ πολίτη έ'χονζα φεϋ μη παιδείαν ! γιά 
νά άνέχεται καί έπιτρέπει τέτοιο κατηγορητήριο· 
αυτή μάλιστα ή άνοχή των ,κυβερνώντων έδωσε τδ 
θάρρος σέ γνωστούς έρασιτέχ-νες θρησκολήπτους νά 
υποβάλουνε μηνύσεις κατά τού καθηγητού τής φυ
σιολογίας κ. Ν'ικολαΐδου, γιατί* λέει, άπ’ τήν πανε
πιστημιακή του έδρα δίδαξε -π- όπως γράφει δ μηνυ
τής κ. Γαλανός — υλιστικές θεωρίες έπιστημονικών 
κορυφών. Ό κ. Γαλανός φαντάστηκε φαίνεται τδ έ- 
θνικδ Πανεπιστήμιο Νηπιαγωγείο, στδ όποιο πρέπει 
νά διδάσκεται, κατά τή βρεφική άντίληψή του,· ή 
ίξαήμερος δημιουργοί^ θεωρία τών Γραφών, ϊνα  
πληρωΰ'η τό ύπ  αύτοϋ ρηΦέν: Γεννηθήτω τδ ζωϊ- 
κδν βασίλειον καί έγένετο.... Γαλανός καί οί σύν αύ- 
τω! Γεννηθήτω φώς καί έγένετο... Γαλανός θεόπεμ
πτος άλλά καί θεότυφλος!» ,

Ε. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Β Ι Ο Ε Ο Ρ Η Σ Η
Λεύτερα 16 Γεννάρη —  Τρίτη 24 Γ ην όρη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, θαυμάσια χαρακτηρίζει τ|ς 
δηλώσεις τού κ. θεοτόκη σ’ ένα άρθρο του τη.ς «Ά - 
θήναι» της Δευτέρας ό κ. Κουντουριώτης, ρ^νοντας 
μιά ματιά στδ τί πραγματικά έκανε ό κ. θεοτόκης 
τδν καιρό πού διοίκησε τδν τόπο. Στόν κ. θεοτόκη

άρέσει νά μιλάει μέ γενικές γραμμές καί νά θυμά
ται έκείνες μένο τίς πράξες του —. καί τέτοιες δέ 
λείπουν άπδ καμμιά Κυβέρνηση — πού έφεραν κα
λά Αποτελέσματα* μά κοντά σ’ αύτές υπάρχουν έ- 
κεΐνες οί άπαίσιες λεπτομέρειες, πού σά λεπτομέ
ρειες τίς ξεχνάει τδ μεγάλο μυαλό τού κ. Θεοτόκη, 
πού έν τούτοις φτάνουν νά τδν έχουν υπόδικο τη; 
κοινής συνείδησης. Κι αναφέρει ό κ. Κουντουριώτης 
μερικές λεπτομέρειες άπ’ τή διοίκηση τού κ. θεο
τόκη, όπως τή διοικητική καμαρίλλα, τδ καταφά- 
γωμα τώ μοναστηριών, τά Εύαγγελικά, τίς Τελω
νειακέ; καί οίκονομικές κατάχρησες — κάτι μικρούς 
λεκέδες πού άν τούς βάλει κανείς όλους μαζύ κρύ
βουν μέ τδ παραπάνου τδ ψηλό άνάστημα τού Κερ- 
κυραίου πολιτευτή. Είναι γνωστό δά πώς μέ «φα
σούλι τδ φασούλι» γεμίζει τδ σακκούλι.

*
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Ώς τώρα δέν τδ ξέραμε πώς 

μπορούν οί άρχαιότητες νάχουν σχέση μέ τά ρωμέϊ- 
κα προσωπικά κόμματα· κι όμως είχαμε τήν τύχη 
νά τδ ίδοΰμε κι αύτό, νά ίδούμε γύρω στήν Ακρό
πολη τούς εύγενείς πολιτικούς Αγώνες τού τόπου 
μας καί τδ Φρίαμβο (Τη\ιηιρ1ιζι^) τού Σαρδανά
παλου τού Μαυρομιχαλικού κόμματος. Κι άπ’ τδ 
ψηλό του άρμα άκούστηκε μέ τή μελωδική του φω
νή δ νεαρός πολιτευτής τού νομού Άττικοβοιωτίας 
νά ξεφωνήσει «τούς φάγαμε τούς Βενιζελικούς», Α- 
κούοντας τά χειροκροτήματα τώ Μαραθωνομάχων 
καί Σαλαμινομάχων. Καί δ άκηκοώς ΐήν Αναφώνη
ση μάς'τδ διηγήθηκε καί άληθινή εϊν’ ή μαρτύ
ριά του.

<
ΤΟ ΒΟΓΑΓΑΡΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ. Γράφηκε πώς ί  

Πρεσβευτής της Βουλγαρίας στήν Πόλη έκανε πρό
ταση στδν Πατριάρχη γιά τήν άρση τού σχίσματος* 
δέν έχουμε σκοπό ν’ Ανακατωθούμε σέ συζήτηση 
ριά τδ άν αύτή μάς συμφέρει σήμερα ή όχι. Ένα 
πράμα θέλουμε νά τονίσουμε γιά τδν πολύν κόσμο 
πού μπορεί νάχει στραβή Αντίληψη τού πράγματος 
— πώς δέν πρόκειται γιά ζήτημα θρησκευτικό, μά 
καθαρώς πολιτικό, πώς έπομένως ή λύση του πολι
τικές μόνο συνέπειες θόέχεε καί πολιτικά μόνο Αν
ταλλάγματα θά μάς έξασφαλίσει. Ά ν  τά Ανταλλάγ
ματα είναι άρκετά, άν ή άρση αύτή μάς έξασφαλί- 

. σει Απδ κάθε κίνδυνο τής έλληνικης έθνότητας — 
τότε θά είν’ ή λύση πού πρέπει νά έπιθυμοΰμε, άν 
έχουμε σκοπό, Αφίνοντας υπερφίαλες Αξιώσεις, νά 
περιοριστούμε σέ δ,τι μπορούμε ν’ Αποχτήσουμε.
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ΠΑΡΑΠΟΝΟ. Δέν τα βρίσκουμε άδικαιολόγητ* 
τά παράπονα τής «Άθήναι» γιά τήν έλλειψη κάθε 
ένδιαφέροντος πού δείχνει τδ Έλληνικδ Στέμμα δ- 
σάκις γίνονται δυστυχήματα σέ διάφορα μέρη,τής 
Ελλάδος. Άλλου οί Βασιλιάδες σπεύδουν άμέσως 
στδν τόπο τής καταστροφής κι αυτοί είναι οί πρώτοι 
πού δίνουν τδ σύνθημα τής εισφοράς. Στδν τόπο μας 
έχει δλος δ κόσμος τδ παράπονο αύτδ έναντίον του 
Στέμματος. "Οταν είχε γίνει ή καταστροφή τών 
Τρικκάλων στδ 1907, δ Βασιλιάς μας έκανε βέβαια 
τδ ταξείδι ώς έκεΐ κι οί έφημερίδες έγραψαν πώς 
πρόσφερε είκοσιπέντε χιλιάδες' δμως άν θυμούμαστε 
καλά δέν έδωκε ούτε πεντάρα — καί' πρέπει νά δ- 
μολογήσουμε πώς πολύ λίγη παρηγοριά έρριξαν στήν 
καρδιά τών δυστυχισμένων Τρικκαλινών τά λόγια 
του ΤψηλοΟ Επισκέπτη. Τδ ίδιο σήμερα μέ τούς 
σεισμοπαθείς τής Ζακύνθου καί τής Κεφαλλονιάς, 
οπού κι ή έπίσκεψη δέν έγινε καί εισφορά ώς τά 
τώρα δέν άκούστηκε. Δέ φρονεί τδ Στέμμα πώς τέ
τοιες παραλείψεις δέ συντείνουν στήν αύξηση τής δη- 
μοτικότητάς του, κι άποτελοΰν έλλειψη εύγνωμοσύ- 
νης στδν έλληνικδ λαδ πού ώς σήμερα μόνο άγάπη 
του έδειξε;

*

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ. Δωδάζουμβ στδ «Έμ- 
πρδς» τοΰ Σαββάτου πώς δ Πειραιάς γέμισε άπδ 
μάγους καί μάγισσες, πού κάνουν τής μιανής τδν 
άντρα νά κόψει τδ κρασί, τήν άλλη νά πανδρευτεϊ 
καί τά ρέστα. Δέν είναι βέβαί,α ή πρώτη φορά πού 
παρουσιάζονται οί μάγισσες αύτές· ή κάθε γυναι
κούλα τοΰ κόσμου πού θέλει νά κάνει παιδί ή νά 
παντρευτεί ή νά γιάνει δίνει καί τήν τελευταία της 
πεντάρα γιά νά γίνουν τά σωτήρια μάγια. Μπροστά 
σέ τέτοια χάλια λαοΰ (δέν είναι λίγοι κ’ οί γραμμα
τισμένοι πού καταφεύγουν στή μαγεία!) δέ βρί- 
σκουνται οί άνθρωποι πού νά ίδοΰν τδ τί πρώτ’ άπ” 
δλα μάς λείπει, νά ίδοΰν πώς τίποτε δέ γίνεται χω
ρίς μόρφωση τοΰ λαοΰ κι αύτή νά βάλουν μπροστά; 
Ή έκκλησία είν’ άλήθεια πώς μέ διάφορους κανό
νες της πολεμάει τή μαγεία· μά τδ καταλαβαίνει 
κανείς εύκολα πώς δέν είν’ αύτή, πού ή ίδια στη
ρίζεται σέ υπερφυσικές δυνάμεις, έκείνη πού μπορεί 
ν’ άνοίξει τά μάτια τοΰ λαοΰ· ίσα ίσα αύτή ένισχύει 
τή δεισιδαιμονία του, γιατί κανένας Ιεράρχης δέ 
βρέθηκε ώς τά σήμερα νά ένεργήσει άνακρίσεις μό
λις γράφουνται τοΰ κόσμου οί ψευδολογίες γιά θαύ
ματα διαφόρων άγίων πού τάχα γίνουν,ται στίς φερώ
νυμες έκκλησίες τους τήν ήμέρα τής μνήμης τους καί 
νά πεϊ στδν κόσμο τήν άλήθεια. Ακόμα τίς τελευ

ταίες μέρες διαβάσαμε γιά δοξολογία στή Ζάκυνθο 
γιά νά πάψουν οί σεισμοί, ένώ δέκα αίώνες πρίν, σέ 
μιά έποχή φοβερού θρησκευτικού φανατισμού καί δει
σιδαιμονίας, βρισκότανε διάσημος Πατριάρχης, πού 
άνέβηκε στδν άμβωνα καί είπε στδ φοβισμένο λαδ 
«ώς ούκ έκ πλήθους άμαρτιών οί σεισμοί, άλλ* έκ 
πλησμονής ύδάτων». Νά, λοιπδν δουλειά γιά δσους 
έχουν δρεξη γιά δράση· μόρφωση τοΰ λαοΰ, βγάλ
σιμό του άπ’ τδ σκοτάδι τής πρόληψης καί τής δει
σιδαιμονίας — είναι τδ μόνο έργο γιά δσους έπιθυ- 
μοΰν νά ίδοΰν μιάν άληθινή νέαν Ελλάδα.

ί

*
ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΙΜΗΣ. Νά, κι άλλη έμφάνιση τής 

άμορφωσιάς καί τής κτηνωδίας πού’έπικρατεί στδν 
τόπο μας· δ γάμος, αύτδ τδ μυστήριο, ή κοινωνία 
«θείου καί άνθρωπίνου δικαίου» βασίζεται σήμερα 
στήν κουμπούρα, στή μαχαίρα, στή φαλτσέτα! Ό 
κάθε παλιανθρωπάκος πού δέν μπορεί νά ικανοποιή
σει τή γυναίκα του καί τήν άναγκάζει νά τρέξει σέ 
ξένου άγκαλιά, τολμάει νά νομίζει πώς ή Ζωή της 
τοΰ άνήχει καί μπορεί νά τής τήν πάρει, δταν νομί
σει πώς προσβλήθηκε ή τιμή του. Απέναντι στδν 
ποινικδ νόμο πού είναι στδ χαρτί, γεννήθηκε στήν 
πράξη μιά νέα διάταξη πού έπιτρέπει τδ φόνο τής 
γυναίκας στδν άτιμασμένο σύζυγο — διάταξη πού 
τήν έφαρμόζουν άπαρέγκλιτα οί «έντιμοι» οικογε
νειάρχες πού ώς ένορκοι έχουν νά κρίνουν τούς κα
κούργους, πού άφοΰ πρώτα άφαίρεσαν τήν ευτυχία 
τοΰ άτυχου θύματος τοΰ άφαιροΰνε καί τή ζωή. Δέ 
θά βρεθοΰν έπί τέλους καί σέ μάς οί άληθινά τίμιοι 
έφτά οικογενειάρχες πού νά σταματήσουν τδ γλυ- 
στερδν αύτόν κατήφορο;

*
ΝΟΓΜΕΡΟ ΔΓΟ. Άνοιξε τδ στοματάκι του κι 

δ κύριος Μαυρομιχάλης· τά λόγια πού βγήκανε εΐ- 
τανε φυσικά, μ’ δλον τδν πλοΰτο τοΰ ρήτορα, φτω
χά, μά πολύ φτωχά τφ πνεύματι. Ό κ. Μαυρομιχά
λης, άκολουθώντας τή συνταγή τοΰ θεοτόκη, άνά- 
φερε μέ περηφάνεια τδ τί έκάνε αύτδς άπδ Τπουρ- 
γδς τοΰ Δηλιγιάννή ώςτά σήμερα, κατέκρινε τδ Βε- 
νιζέλο καί άνακοίνωσε τδ πρόγραμμά του, άρχίζον- 
τας άπ’ τή σοφή φράση: «Τδ πρόγραμμα τοΰ Εθνι
κού κόμματος έγκειται δλόκληρον έν τή πολιτείφ 
αύτοΰ.... έν τή προηγουμένη αύτοΰ δράσει τή κατα- 
δειχθείση έν τή Κυβερνήσει τοΰ τόπου». "Οσο γιά 
τδ μέλλον, μάς άναγγέλλει δ κ. Μαυρομιχάλης πώς 
θά καταργήσει τδ φόρο τών σπειρομένων γαιών, δέ 
θά βάλει νέους φόρους, θά μεταρρυθμίσει τδ δασμό-
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λόγιο, θά καταργήσει τις πολυτελείς καί περιττές 
θέσες, θά καθιερώσει τή μικρή θητεία καί θά βελ
τιώσει τή δημοτική έκπαίδευση. Σ’ αυτά τ’ άδειανά 
κι άόριστα λόγια έ'να μόνο θέλουμε νά παρατηρή
σουμε· δ κ. Μαυρομιχάλης έξδν απ’ τά δυδ τελευ- \ 
ταία σημεία του προγράμματός του συμφωνεί πέρα- 
πέρα μέτόν κ. θεοτόκη καί κεϊ δά δέ θά εϊτουν 
βέβαια άδύνατη ή συνεννόηση. "Αν είναι λοιπόν τί
μιοι πολιτικοί (καί γι’ αΰτδ βέβαια δέν έχουμε άμ- 
φιβολία) καί θέλουν οχι νά γίνουν αύτοί πρωθυπουρ
γοί, μά μόνο τό καλό του τόπου, γιατί δέν ένώ- 
νουνται σ’ ένα κόμμα, άφοΰ τούς ένώνει κοινύ πρό
γραμμα, κοινές άρχές;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

 .......

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. I. Μ ηΙ. Γιάννινα. Λάβαμε τή συντρομή του 1912  

κ’ ευχαριστούμε. Τούς αριθμούς τούς στείλαμε. Δόθηκε 
καί τό γράμμα στον Ε Ο. καθώς χ* ή συντρομή. — χ. 
Βλιάγχο Τσιριγώτη. Σμύρνη. Νόστιμο τό χωρατό σου. Ή 
συντρομή πλερώνεται μπροστά χ* είναι 12.50 φρ. τή χρο
νιά. — κ. Γ. Αεον. Σάμο. Λάβαμε τή συντρομή. Βιβλία 
στείλαμε μέ συστημένο δέμα. Πλεροφόρησέφ,ας παραλαβή.

Λ ? τ  Γ κ Η  τ ρ τ τ π Ε ζ τ τ

. Συμφώνως τφ άρθρω 42 τού Καταστατικού προ
σκαλούνται οί κ. κ. μέτοχοι εις έτησίαν τακτικήν 
Γεν. Συνέλευσιν τη 15 Φεβρουάριου I. έ., ήμέρφ 
Τετάρτη καί ώρα 3 μ. μ., συγκροτηθησομένη έντδς 
τού καταστήματος τής Λαϊκής Τραπέζης.

Άντικείμενον συνεδριάσεως:
Υποβολή έκθέσεως έςελεγκτικής έπιτροπής καί 

προϋπολογισμός έξόδων διαχειρίσεως.
Εκλογή έξελεγκτικής έπιτροπής διά τδ άρξά- 

μενον έτος.
Εκλογή δύο συμβούλων πρδς άντικατάστάσιν 

των διά κλήρου δρισθησομένων δύο τοιούτων.
Τροποποίησις τών άρθρων 33 καί 50 τού Κα

ταστατικού.
Οί κ.κ. μέτοχοι οφείλουσι νά καταθέσωσι δώδε

κα ήμέρας προ τής συνεδριάσεως, τάς μεΐοχάς των, 
έν Έλλάδι μέν παρά τινι τών άνεγνωρισμένων> Τρα
πεζών, ώς καί παρά τοϊς κ. κ.. Άδελφοίς Μαρίνου, 
έν Αονδίνφ παρά τή Angle-Foreign Banking Co Ld 
καί τφ οΐκω Rodocanaki Sous & Co, έν Ελβετία δέ 
παρά τοϊς καταστήμασ^τής Bankverein Suisse.

Έ ν Άόήναις τή 20 ΊανουαρΙου 1912.
*0 Πρόεδρος 

Κ. Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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