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ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΑΤΟ, 25 TOY ΦΛΕΒΑΡΗ 1912

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΑΜΑ ΔΕΙΞΗ
Π Ω Σ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΑΡΗΖ

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
MIX. ΓΚΙΩΝΗΣ. Ξυπ'άτβ καί μάς φάγανε οί Σλάβοι!..
Ρούβλια 1!
ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ. Μές στην πολύτροπη !....
ΜΕΝΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Μονοχοντυλιές.
ETTORE MOSCHINO. Τριστάνος καί Ίζόλδη (μεταφρ.
Ν. Ποριώτης) συνέχεια.
ΙΔΑΣ. ’Αρβανιτιά.
Ν. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ. Ρούσσικη φιλολογία -Ό « ’Ωκεανός» τοΰ
Α. Άνδρέγεβ.
ΚΥΒΟΣ. Ή έργατική νομοθεσία Β').
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Σημειώματα στό περιθώριο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. Πολιτική ’Επιθεώρηση.
Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ. — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

IHMEIQMATA ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΟΡΙΟ”
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Κάποια κινήματα, ένα κοίταμα, ένα στάσιμο,
Ιν’ άκκούμπισμα, ένα χαμόγελο, ένα περπάτημα,
ξεφεύγουν άπδ τδ κορμί πού τά χύνει, άπδ τήν ψυ
χή πού τά γιομίζει· παίρνουν Ιδια ξεχωριστή όντότητα, γίνονται πρόσωπα· είναι ψυχές τά ίδια, καί
πιδ πολύ άπδ μορφές, σά νά στέκουνται πιδ άπάνου
άπδ τά δμορφα του κόσμου γύρω μας* δέν είναι κι
νήματα· είναι κίνητρα* πλάστες· δημιουργούν τήν
¿μορφιά.
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Μιά φορά κ’ έναν καιρδ πέρασε δ Ντάντες άπδ
τή Μικρόπολη. Διάβασ’ ένα βράδι σ’ ένα σύλλογο
τδ τραγούδι τής Φραγκίσκας καί τοΰ Παύλου, βγαλμένο άπδ τήν «Κωμωδία» του. Ό Ντάντες, τάπεινδς
καί μέσα σέ δλη του τήν περηφάνια, τδ μέγα ποίη
μά του τδ τιτλοφόρησε άπλά, καθώς ξέρουμε,«Κω
μωδία», χωρίς κανένα έπίθετο. Ό ποιητής είπε τούς
στίχους του μπροστά σέ άδειανά καθίσματα. Λιγο
στοί πήγανε, μολονότι χάρισμα ή είσοδο. Κ’ οί μι(*) Κοίταξε άριθ. 459 (σελ. 686).

J(

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ '4 6 8

σοί άπ’ αύτούς χασμουριότανε. Δυσκολονόητος ό
ποιητής, κ’ ή φωνή του μ’ δλο της τδ άσύγκριτα έκ?
φραστικό, κάπως τσακισμένη άπδ τά χρόνιά κι άπδ
τήν κακοπάθεια; Ή έξορία τδν είχε γονατίσει. Ά δυνατισμένος, κακοτράχαλος, πού θάλεγε δ Βαλαωρίτης. Οί γυναίκες πού τδν είδανε, έξδν μιά ή δ,υό,'
τού γυρίσανε τίς πλάτες. Κακοντυμένος καί χωρίς
τρόπους. Ύστερ’ άπδ καιρό, δέν ξέρω άν ζοΰσε ή
άν πέθανε δ Ντάντες. Μά ή «Κωμωδία» του, διαλαλημένη άπδ τούς θαμαστές του «θεία Κωμφδία»·
καί τδνομα έμενε. Κάποιος τότε ^ερίφημος υποκρι
τής, 6 Ρώσης, πέρασε άπδ τούς Μικροπολΐτες. Κα
λοκαμωμένος· μεστώμένος· Ερμής. Απάγγειλε μιά
βράδειά μπροστά σέ κόσμο πλήθος, μ* δλη τήν άκρίβεια τής είσοδος, τούς ίδιους τούς στίχους τής
Φραγκίσκας καί τοΰ Παύλου. Οί μικροπολΐτες τδν
άποθεώσανε μέ τά χεροκροτήματα καί τδν ξεθεώ
σανε μέ τά διακριτικά μπιζαρίσματα. Οί μικροπολίτισσες άπδ τή συγκίνηση καταλιγωμένες. Οί μικροπολΐτες οί ίδιοι πού είδανε μέ άδιαφορία ή μέ συγ- .
κατάβαση τδ πέρασμα τού Ντάντε τότε, οί ίδιες οί
μφιροπολίτισσες πού τόσο τδν καταφρονέσανε. Ύ 
στερ’ άπδ καιρδ πέρασε πάλι άπδ τή Μικρόπολη
κάποια τραγουδίστρα τεχνήτρα πού είχε πάρει δνομα Κάτη Χαλμπώ, σκαρωμένο άπδ τδ πραγματικό
της τδνομα Κατερίνα Χαλβαδόπουλο, μέ δλους τούς
κανόνες τής εύγένειας τούς άπαραίτητους γιά ν’ άρέση σχούς μή στάξη καί μή βρέξη μικροπολΐτες
καί πιδ πολύ στις ντελικάτες καί μή μου άπτου μικροπολίτισσες. Ή Κάτη Χαλμπώ τραγούδησε μιά βρα
διά στδ ίδιο μέρος πού διάβασε δ Ντάντες καί άπάγγειλε δ Ρώσης. Ή είσοδο μιά λίρα. Έγινε σκοτω
μός, γιά νά τήν άκούσουν. "Αντρες μαχαιρωθήκανε
γιά νάβρουνε θέση, παιδάκια σκάσανε στήν άγκαλιά
τώ μαννάδων τους. Τδ τραγούδι τής Κάτης Χαλ
μπώ είτανε καμιά δεκαριά στίχοι άπδ τδ ίδιο νταντικδ κάντο τής Φραγκίσκας καί τού Παύλου· μά
μεταφρασμένο σέ ξένη γλώσσα πού δέν τήν κατα
λαβαίνανε στή Μικρόπολη καί τονισμένο σέ μουσι
κή κάπως άσυνήθιστη γιά ταύτιά τώ μικροπολίτωνε.
Μά τί βγαίνει! Ή Κάτη Χαλμπώ εΐταν άηδονόλαλη, (τά καημένα τάηδόνια δέ χρειάζεται καί κόπος
γιά νά μπής στδ νόημά τους, καθώς ένας Ντάντες)
έπειτα — τδ σπουδαιότερο — είχε τήν ¿μορφιά τήν
κρυμμένη, τή μααωΫονή, καθώς θάλεγε δ ΙΑμιελ,.
τήν ¿μορφιά τή σατανική. Τδ στόμα της, μεγαλοκά-..
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μωτο, δέν έσταζε τήν ήδονή άπδ τδ τραγούδι του
μονάχο, μά καί άπδ τδ φόρμα του, καί τά- μπράτσα
της μιλούσανε μέ περισσήν εδγλωττία. Οί γυναίκες
ξεΐρελαίνόνταν γιά κείνη, παράξενα. Της δώσανε
χρυσδ στεφάνι, ξεζέψανε τήν άμαξά της, γινήκαν
άλογά της καί τή σύρανε ώς τδ σπίτι της παλλη*
κάρια καί λιγερές. Ύστερ9 άπδ καιρδ πέρασε πάλε
άπδ τή Μικρόπολη ή περίφημη Ζανταράς. Μέ μιά
κομπανία θεατρίνων καί παλιάτσων πού κάνανε
φάρσες, παρψδίες, τοδμπες, καραγκιοζιλίκια, καί
πρδ πάντων τΐςλεγόμενες Επιθεωρήσεις τής χρο
νιάς. ‘Η Ζανταράς φάνηκε σέ μιά τέτοια έπιθεώρηση, θάμα ταχυδαχτυλουργικης εύλυγισιάς, παρασταίνοντας, άράδα άράδα, καί κοροϊδεύοντας τήν 8ψη καί τδ διάβασμα τοΟ Ντάντε, τήν άπαγγελία τοΟ
Ρώση, τδ τραγούδι της Κάτης Χαλμπδ μέ κουνή
ματα, μέ σκέρτΛ, μέ δειξίματα, μέ γυμνώματα, μέ
ξαδιαντροπιές. Οί μικροπολίτισσες κρύβανε άπδ ντρο
πή τά πρόσωπα στά χέρια τους, τή βρίζανε, και τήν
τρώγανε μέ τά μάτια του; άνάμεσ’ άπδ τά δάχτυλά
τους. Οί μικροπολϊτες, χωρίς πολλά ρωτήματα, τή
σηκώσανε χα&εχλοΰλα στά χέρια τους, καί τήν πε
ριτριγυρίσανε στίς ρόΰγες καί στίς πλατείες. Της
δώσανε τδ παράσημο τής Καλτσοδέτας, τδ μεγαλύ
τερο παράσημο τοΟ Κράτους. Ένα της δρόμο τόνε
βαφτίσανε μέ τδνομά της. Τήν πήγανε στδ περίφη
μο κυκλώπικο Κάστρο τους άπάνου, έκεΐ πού τελούν
τις Ιθνικές γιορτές, της βγάλανε λόγους καί της ψάλάν^δμνόυς. Τήν πολιτογραφήσανε Κι άμα τή θυμοδνται, κλαΐνε άκόμα σά μωρά.
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*0 Μεφιβτοφελής δέν έχει δική του δπόσταση
ξεχωριστή. Είναι δ ίσκιος του Φάουστου. Καθώς μέ
σα σ’ ένα παραμύθι τοΟ "Αντερσεν ό ίσκιος ένδς άνθρώπου φεύγει άπδ τδν άνθρωπό του, καί γίνεται άνεξάρτητος κ9 έκεϊνος, έτσι κι ό γκαιτικδς διάβολος
δείχνεται, σά νά εΐταν πρόσωπο, έξω άπδ τδν άν
θρωπο. Καί δμως ό σωστδς δ Φάουστος Ιχει μέσα
του τδ Μεφιστοφελη.
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"Οσοι λιγώνουνται δέν ξέρω άπδ ποιδ κάπως άνιστόρητο κι άψυχολόγητο όνειρο ξαναγυρισμοΟ στά
καλά τάρχαΐα χρόνια τά κλασικά λεγόμενα, ηθικο
λόγοι, στδ νοΟ τους έχοντας τή ζωή, καλλιτέχνες
τήν ¿μορφιά, ποιητές τήν τέχνη, ξεχνάνε, νομίζω,
πώς ή Ελένη παντρεύτηκε άπδ χρόνια τώρα, γιά
καλά, τδ Φάουστο.
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Έ χειρότερη κατάρα. Νά μήν είσαι ποτέ σέ
τάξη μέ τδν έαυτό σου.
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"Αλλο ή φιλοσοφική γνώση κι άλλο ή φιλοσο
φική συγκίνηση. Ό σοφδς φέρνεται άπδ τήν πρώτη.
Ο ποιητής, συχνά, δέρνεται άπδ τή δεύτερη.
β
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Σ’ δ,τι προσμένουμε είναι ή άλήθεια, δχι σέ δ,τι
άποχτάμε. Γι’ αύτδ εϊν* έτσι ώραία ή αυγή- προσμέ
νει τήν ή μέρα.
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Τδ άηδόνι. Δέν έκφράζει μόνο τή δική του τήν
ψυχή. Σάν τδ Ντάντε του Καρντούτση, παρασταίνει
καί τήν ψυχή τών δλων γΟρο :ου. Σωστά δέν είπα
παραπάνου, σημειώνοντας πώς είν9 ευκολονόητο
τάηδόνι.
ΚΩΣΊΉΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

/ΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ...
Μές στήν πολύτροπη τής ζήσης στράτα
σκυφτός, δειλός κι άμίλητος προβαίνω,
κι ά μ9 άκλουθοΰν παντού πιστά τά νιάτα,
κ9 εγώ πιστός στη θλίψη πάντα μένω.
'Η ζωή πού σκορπάς, ήρθε καί στάθη
μέσα μου, σά δροσιά σέ ρόδου φύλλο1
εύώδιασε ύλη, κι άρχισε νά πλάθη
της μυστικής αγάπης μας τό θρύλο.
Νύχτα ποτές στά μάτια σου δε στέκει,
τό μέτωπο σου πόνος δέν τδργώνει,
κ9 ή άραθυμιά τά δίχτια της δέν πλέκει
στο στήθος σου, πού δ πόθος τό πυργώνει.
Μου δίνεις πάντα τη χαρά σά γάλα
καθώς ή μάνα στοΰ παιδιού τό στόμα*
γέρνω νά τή δεχτώ στάλα τή στάλα
κι δλο διψώ, κι δλο διψώ τη άκόμα.
Κακός ό κόσμος! Τό φαρμάκι χύνει
γιά νά σκοτώση τάνθια καί τά γέλια.
Πόλεμος ή ζωή δίχως γαλήνη.
Δέρνει δ βοριάς καί τής καρδιάς τά τέλια.

Ο ΝΟΓΜΑΣ
"Ασε στη λησμονιά της αγκαλιάς σου
νά γείρω τό σβησμένο μου κεφάλι.
Σκουτάρι ας ειν9 τά χέρια τά δικά σου
για τή βουή του κόσμου καί τη ζάλη.
Σε τέτοιο μέσ’ απάνεμο λιμάνι
ένα φιλί άγαθό, θερμό ένα χάδι,
ας ερθη την ψυχή μου νά μαράνη
κι ας τηνέ προβοδίση άργά στον άδη.
ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

-----

φ | φ -----------

Λ\0 Ν0 Κ0 ΝΤΥΛΙ€2
ΚΑ5ΤΡ0
Συντρίμια, μπάλες, σίδερα, σκόρπια μακριά απ' τή χώρα,
Κάποιαν ά>ήμερη σφαγή θυμίζουν έδώ πέρα.
Κ* ή Γίς, μάννα πονετικιά, υψώνει χλόη τώρα
Νά κρύψει τάνομήματα άπ' τόν Τρανό Πατέρα.

ΦΥΛΑΚΗ
Όγρή καί ολοσκότεινη τής φυλακής ή τρύπα,
— ώ ! την άσκήιιεια πρός τό φως ξεχύνει σάν κρατήρας.—
Λες τρομαγμένο; ό αγνός ήλιος άποτραβιέται
'Απ’ τά -κλεισμένα Θύματα τοΟ Κόσμου καί τής Μοίρας.

ΜΑΡΜΑΡ2ΜΕΝ0Σ
Σάν ξωτικό καί σά στοιχειό, κι δ,τι απέθαντο είναι,
Χρόνια τά 'Ελληνικά βουνά σέ είδαν νά διαβαίνεις,
Κάδμε, Άχιλλέα, Άλέξαντρε, ’Ακρίτα, Κωσταντΐνε.
Αένε πώς εμαρμάρωσες τώρα, μά δέν πεθαίνεις.

ΠΑΡΑΠΟΝΟ
Πίσω μιά 'Ελλάδα άγύρισιη—αύιή θάμα τού κόσμου! —
Μιάν άλλη σά γερό κορμί τήν ξαγναντέβω μπρός μου.
Κ’ εΐταν εγώ νά γεννηθώ στοΰ ξεπεσμού τά χρόνια,
Νά σκάβει με ή άρρώστεια της κ' ή ξένη καταφρόνια.

ΠΙΚΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
θαμένη σου περνά ή ζωή - ώ ! τήν πικρή άσκημάδα!—
Σέ κάποιον πού ανοίχτηκε στά στήθεια σου Καιάδα;
Μαύρο κορίτσι! Μοΰρχεται δ ξένος λογισμός,
«Κάλλιο νά είναι όμορφος κανείς παρά καλός».

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ
Τά ταπεινά τά μίσησες καί τή ζωή τή στείρα.
«Λησμονημένος μήν περνάς καί άδοξος μή γέρνεις»,
Σοΰ κράζει αμαρτωλή φωνή μέ μιάν ανάσα πύρα.
«’Αφού δέ δείχτηκες Χριστός, Ήρόστρατος νά γένεις!»
«I

ΣΤΟΥΣ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ
Στους τάφους σας προσκυνητής, λουλούδια νά σάς φέρω
Δέν έρχομαι. Εύλαβικά καντίλι δέ σάς καίω.
Μές τήν καρδιά μου δέ χωρεΐ χαρά ή λύπη τώρα,
Κ* ή χάρη δέ μάπόμεινεν άκόμα ούδέ νά κλαίω.

ΨΥΧΑΡΗΣ
Προφήτες τού τοίμασανε τή στράτα καί προδρόμοι
Καί δέν περνά σά βασιλιάς καί σάν καταχτητής.
"Ενα σταυρό σηκώνοντας καί τής Φυλής διωγμένος
Τραβάει πρός τό Γολγοθά δ Άναγεννητής.

Πάτρα, 1912

ΜΕΝΪΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΤΡΙΣΤΑΝΟΣ κ., ΙΖΟΛΔΗ”
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (έξω φρένων από τό θυμό.)
Σκάσε, τρελέ, — Ξεδιάντροπε!
ΤΡΙΣ.
Καί τούτη,
δέν τη λατρεύεις την καλή κυρά σου;
καί δέν τήν έχεις σκλάβα; Τό ρηγάτο
δέ μοΰδωκες, καί μ’ έκαμες σεργούνι;
Κ' ή μούρη αυτή δέν είναι ή πιο κακούργα
στους διαλεχτούς σου μέσα τούς βασσάλους;
(Γυρίζει καί δείχνει τον Άντρέττο. Ό
Ρήγας γελφ δυνατά καί καλόκαρδα.)
Ρ Μ Χά, χά ! Μ’ αρέσει μέ τά μέτωρά του !
Δαγκάνει! — Κυρ Άντρέττο, εσύ τί λέγεις ;
. ΑΝΤ. (μέ σκληρό τόνο.)
Λέγω, καλέ μου αφέντη, αν μου τον δώκης,
θά τον τραβήξω άπ* τά τσουλούφια πάνου
στον πύργο τόν ψηλό· θά τόν κρεμάσω
σέ μιάν άντέννα, σάν κλαμένο μίμο,
καί στήν ανεμοζάλη καί στις μπόρες
θά παραδέρνη, σκιάχτρο γιά τούς μπούφους
τούς γουρλομάτες καί τις νυχτερίδες I
P.M. Μοναδικό τάστε’ι ο ! — Καί σύ, καλή μου,
(Πρός τή Ρήγισσα.)
νά σοΰ τόν δώσω, τί λες νά τόν κάνης;
ΙΖΟΛ. Είναι τρελός; αλήθεια· μά τόν τρέμω !
"Αφησε νά πηγαίνω!
ΤΡΙΣ. (προχωρεί, ζυγώνοντας πρός τήν Ίζόλδη.)
*Οχι, καλή μου
ρήγισσα, μή μου φύγης ! μή μ’ άφήσης 1
μή μέ καταφρονέσης ! σέ Ικετεύω !
Δες με ίσα μέσ’ στά μάτια, καί στοχάσου !
Δέν τή θυμάσαι τήν κόκκινη μέρα,
ποΰσφαξα γώ τό δράκο, καί, ολη σπλάχνος,
στάρχοντικό σου μέσα εσύ μ’ έδέχτης;
καί φώναζες: «Μητέρα! βάγιες! αβρές!
τά μπάλσαμα ετοιμάστε τά σωτήρια,
τό νηπενθές, τόν αίμοστάτη ! Θέλω
νά γιάνω τόν ιππότη, τό λεβέντη,
πούναι άπό γένος μέγα!» ΤΩ ξεχασμένη,
δέν τό θυμάσαι;
ΙΖΟΛ.
Άνοστε μυθολόγέ!
Τί θέλεις νά θυμοΰμαι; Δέ σέ νοιώθω!
ΤΡΙΣ. Κι άρχισα έγώ νά ταξιδεύω τότε
στά πράοιν’ άκρογιάλια τοΰ γιαλοΰ σου,
καί άρμόνιζα τό βράδυ στο λαγοΰτο
γλυκόλαλα τραγούδια. Στών κυμάτων
άπάνου τόν αφρόν ή μελφδία
κυλοΰσε ή τολμηρή, καί μέ των άστρων
χόρευε τό χορό1 μά τήν αύγούλα,
στο γαλανό τό πέλαγος άπάνου,
έδειχνες σύ τή ρόδινη μορφή σου, καί μ έκραζες! — Θυμάσαι;
(Σιγοτραγουδεΐ ένα γλυκό καί θλιβερό σκοπό.)
(*) Κοίταξε άριθ· 463, 464, 465, 466 καί 467.
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δ ρήγας Βόρδος εΐν’ έκει, δ Γαλάξος,
Και ποιος τέτοιες
δ ΙΙρηγκιβάλλης, κ’ εκατό μαζί τους,
τρέλες και παραμυθία σούχει μάθει ;
πδχουν καρδιά από σίδερο, καί λόγχη
θά ρούφηξες κρασ'ι φαρμακωμένο,
μακρόϊσκη, καί δόξες καί καμάρια!
καί μεθησμένος είσαι άκόμα!
Χτυπούν καί τρέμει ή γίς* γιατί δ καθένας
ΤΡΙΣ.
Ναί, είμαι
τά κάλλη τής κυρας του άπανωβάζει
για σένα μεθησμένος, καί με σένα !
από κάθ’ άλλης όμορφης στον κόσμο.
Μά τό κρασί μου είναι κρασί δικό σου,
Κ’ έβλεπες γύρω νά λάμπουν παβιώνια
κ’ ήπιαμε οι δυό μας τό ίδιο τό μεθήσι!
διαμαντοστολισμένα* καί νάνθοΰνε
Στο πέλαγος, εκεί ! Μαλλιών χρυσάφι
‘στά ξύλινα, καλόφτιαστα πατάρια
στδλόχρυσο καράβι εσύ σκορπούσες*
δλο όμορφιές· σά νάχε τό λιβάδι
σου έφερν’ έκεΐ τό φλόγινο ποτήρι,
άναβλαστήσει, μέ άνοιξη καινούρια,
σά φυλλοκάρδι δλάνοιχτο, ή Βραγγιάνα*
πέλαγος ρόδα. Καί άξαφνα προβαίνει,
καί ανάμεσα στο πράσινο νησί σου
στη σέλλα καθισμένη τάσπρου αλόγου,
καί στο βοερό τό πέλαγος, άπάνου
ή Γινέβρα τού Αρθούρου. Καί ή ματιά της
στο θαμπόν ήσκιον, είδαμε κ’ ερχόταν
γελάει, καθώς στο μέτωπό της τάστρο*
δ Χάρος* μ’ άπ’ τον Ουρανό, ή Αγάπη !
φορεΐ χλαμύδα πορφυρή, καί πάνου
(Τινάζεται ξαφνικά, τρομαγμένη καί
στην κεφαλή μιά λαμπερή κορώνα,
ωργισμένη ή Ρήγισσα. Στυλώνεται άνπού μέσα στο χρυσάφι λαμπυρίζουν
τίκρυ στον τρελό, κ’ ερεθίζει τό Ρήγα
' εφτά καρβούνια Ισόμετρα, δπως φέγγουν
νά τον παιδέψη. Οί άλλοι παρόντες,
αγνάντια στο μεσούρανο φεγγάρι
παίρνοντας θάρρος από τά λόγια τής
τής "Αμαξας τά μάτια. Κι απ’ τον κάμπο
Ρήγισσας, του ξαναρίχνονται. Ό Κα
άπλώθη πέρα ένας άχός: «Αυτή ’ναι
κός Νέος, δ Άντρέττος, δ Δενοάλης
ί1) πιο όμορφη τού κόσμου ! Ευτυχισμένος
καί δ Γοντοΐνος είναι δ αντίμαχος ΧΟ
δ Λαγκελόττος πού μέσ’ στην καρδιά του
ΡΟΣ, καί ρυάζονται δλοι μαζί, κ’ έναςw
\
βασίλισσα τήν έχει!» -Τέτοιο εγκώμιο,
ενας.)
δέν τού άξιζε. "Οχι αυτή, παρά μιάν άλλη,
ΙΖΟΛ. Ψέματα λέει! ψέματα! — Ρήγα Μάρκο,
ή ουράνια Ίζόλδη, δλες περνά στά κάλλη !
στη φούρκα στεΐλ’ τον ! Είναι μαγεμένος !
Γιά νά τό δείξω, βγήκα εγώ στή μάχη.
ΟΙ ΑΛΛ. Στη φούρκα!-Στη φωτιά!-Φωτιά στο μάγο!
Μπλάβα κι ασήμια, μέ χρυσά πλουμίδια,
—Στη θάλασσα!-Στά σίδερα!-Στά κόκκινα,
φόρεσα τότε, καί χρυσή κορώνα*
στά πυρωμένα σίδερα !—Στους λύκους
τάρματα πήρα, καί παληκαρήσια
πετάχτε τον!-Ναί, ν α ί! στους λογιασμένους!
κατέβηκα στήν τζούστρα. Ρίχνω πρώτα
ΒΡΑΓ. (δλότρεμη, σιγανά προς την Ίζόλδη.)
τό Σκώτον Άμορέττο, πού μαχότανε
Ρήγισσα, ίδέ τον, πρόσεξε !
γιά τήν καλή του Σιδωνία, καί ρίχνω
ΙΖΟΛ. (με πνιγμένη κραυγή.)
‘τον Καλβάνο, γιά τήν Κυρά τής Λίμνης,
Ό Τριστάνος!
καί τό Γαλάξο, ως πού μοΰ βγήκε αγνάντια
ΟΙ ΑΛΑ. Στη φωτιά!-Στό νερό!-Στή φούρκα δ μάγος!
μέ τρίμακρό κοντάρι δ Λαγκελόττος.
—Στη θάλασσα!-Σκοτώστετον!-Στή φούρκα!
Ό
δίκαιος θεός, πού άντιστυλώνει
(Ό Ρήγας πού διασκεδάζει πολύ μέ τά
τή
Δύναμη,
μοΰ χάρισε στο χέρι
σκώμματα εκείνα καί μέ τις βρισιές,
τόσην
δρμή,
πού τού έμπηξα τό φράξο
ανοίγει μακριά τον κύκλο των φρενια
στο
θώρακα,
καί
τίναξα τον ήρωα
σμένων αρχόντων, πού στέκει άντίκρυ
όξω απ’ τή σέλλα. Καί σηκώθη τότε
στον τρελό.)
άπό παντού ένας ήχος: «"Αξιος, άξιος,
P.M. "Ακούε, τρελέ. Νά σέ γλυτώσω δν θέλης,
δ ιππότης μέ τά μπλάβα τά σημάδια,
πρέπει τη λεβεντιά σου νάποδείξης.
πού πολεμά γιά τήν Ίζόλδη! Καί άμοιρη,
Μά νάναι τό κατόρθωμα μεγάλο·
ή ωραία κυρά πού ζή στήν Κορνοβάλλη!
γιατί άν δεν είσαι τόσο άντρειωμένος
Ό Ρήγας Μάρκος νάλειπε, δέ θάταν
σάν τον Τριστάνο, θάσαι τότε μάγος,
γυναίκα
πιο χαρούμενη στον κόσμο!»
καί κρύβεσαι! Πούθ’ έρχεσαι;
(Στά τελευταία τούτα λόγια, δ Ρήγας
ΤΡΙΣ.
*
θάκούσης
Μάρκος, πού ως τώρα δλο γελούσε καί
Ρήγα Μάρκο* καί σύ, ρήγισσα, πρέπει
περίπαιζε, ανάβει δλος θυμό. Ή ζή
νάκούσης τί θά πώ, γιατί μέ ξέρεις!
λεια καί ή υποψία ξανακυριεύουνε τήν
Πούθ* έρχουμαι; Ά π 9 τούς κάμπους της
καρδιά του. Χυμίζει φοβερός, αρπάζει
[Βρετάννης,
τον τρελό, καί τον τινάζει χάμου.)
άπ’ τη Γελούσα Βάρδια, δπου δ ’Αρθούρος,
δ Λαγκελόττος, κ* ή ό'μορφη Γινέβρα
P.M. "Οχι, κακούργε! ψέματα! Είσαι ψεύτης!
έχουν μεγάλη σύναξη καλέσει,
Τό αΐσχος αυτό δέν τόπε στόμ* ανθρώπου!
ρηγάδες καί άρχοντόπουλα. Έσύ, λείπεις·
Ή όμορφη Ίζόλδη μ* άγαπφ μέ αγάπη
μά είναι δ "Αγαλάνος, δ άγριος Μαυροδέρμης,
τρίσμέγαλη, πού δύναμη στον κόσμο
καί είναι δ τρανός τής Όρβελάντας κύρης,
ποτέ δέ μοΰ τήν παίρνει, μήτε.δόλος!

ΙΖΟΛ.

Ο ΝΟΓΜΑΣ
Τρελέ καταραμένε! Για to ψέμα
πού είπες, στις φλόγες τής πυράς θά βάλω
νά σέ στήσουν να φλέγεσαι δλη νύχτα!
ΟΛΟΙ Στη φωτιά! στην πυρά!
ΤΡΙΣ. (ξεκαρδισμένος με γέλοια τρελά.)
Ναί, ωραία! άπόψε
θάνάψω μέ τή ρήγισσα ! Τί ωραίος
γάμος πού θάναι μέ χρυσά λυχνάρια!
ΙΖΟΛ. Δεν τον αφήνεις, ρήγα ; Μή θυμώνης !
Δίχως μυαλό στον κόσμο γυροφέρνει,
κι δλα τά χάβει, ο,τι στο δρόμο άκούση!
P.M. "Αχ, ρήγισσα ! Τά λόγια σου μ’ ευφραίνουν.
’Όμορφα τό'πες· και άλλο δέν κακιώνω. —
Τρελέ, δέ θά σέ κάψω! "Ομως, πρίν φύγης,
κάμε μας κι άλλο αστείο. Κύρ Άντρέττο,
κύρ Δενοάλη, κα'ι σι'1, Γοντοΐνε,
παίξετε μέ τον ξένον το λεβέντη
δυο-τρεις σπαθιές.ΙΙοιός ξέρει, ¿κατεργάρης
άν παίξη τό σπαθί και το κοντάρι.
Καλοδεμένος φαίνεται, κι άς είναι
κουρεμένος σάν πρόβατο.
(ΙΙρός τον Κακό Νέο.)
μπρος, νεε
τράβα τή σπάθα! χτύπα !
(Ό Δαρδινέλλος τραβά τό σπαθ'ι και
χύνεται απάνω στον Τριστάνο.)
Ό Ν.
Νά ! λουβιάρη!
ΤΡΙΣ. Τρέχα ! σάν τό σκυλί !
("Εχει αρπάξει τή ράβδα ωυ από χάμου, και φυλάγεται παληκαρήσια.)
Ό Ν.
Φυλάξου!
ΤΡΙΣ.
ΓΙίσω,
και σ’ έφαγα!
P.M.
Μπρός, φίλοι μου,ή σειρά σας!
’Αρχίζει τώρα ό αγώνας των αρμάτων.
(Ό Άντρέττος, ό Δενοάληςκαί ό Γοντοΐνος, καθώς κα'ι άλλοι, βλέποντας τό
Νέο πού τραβιέται πίσω, περικυκλώ
νουνε τον Τριστάνο καί αρχίζουνε μέ
τά γυμνά τους σπαθιά νά τον κεντούνε
σ’ δλο τό κορμί.)
ΟΛΟΙ Δώστε του.—Στά καπούλια! -Στο λαρύγγι!
—Νά τος ό πρωτοστάτης των κυράδων !
—Ό νικητής τού Λαγκελόττου ! - Νά τος
ό ψεύτικοςΤριστάνος! - Δώσ’του!—Κόφ’τον!
—’Αντιστέκεται! -Δώσ’του πάλι!— Θάνα^
μαγεμένος ! - Ζαρώνει! - Άποτραβιέται! >
—Στήν πλάτη !
ΑΝΤ.
Ό χ ι! στο μούτρο! Έκεΐ.
(Τονέ χτυπά προδοτικά μέ μιά μπηχτή
στο μάγουλο, καί τό αίμα πετιέται.)
"Α ! τήν έφαγες !
ΔΕΝ. Κ’ είναι τό αίμα πορφυρό !
ΟΙ ΑΛΛ.
Καί στάζει!
— Πιτσιλάει !
ΙΖΟΛ.
(Βλέποντας τό αίμα, τινάζεται περίτρομη καί βάζει μιά σπαραχτική κραυγή.)
Ά χ!
("Ολοι σταματούνε σαστισμένοι.)
Ρ.Μ,
Ίζόλδη, γιατί τρέμεις*
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(Παίρνει δλο της τό θάρρος καί προ
βαίνει άποφασιστικά.)
"Αρχοντες, Ρ ήγα! φτάνει πιά, σταθήτε !
Είναι δικός μου !
(Άνοίγουνε δλοι τον κύκλο.)
Μόνη εγώ ταιριάζει
σκληρά νά τον παιδέψω γιά τό θράσος του!
"Οχι μέ τό σπαθί* μέ τήν κρεμάλα! —
Γλυκέ μου ρήγα, κάγε μού τον δώρο!
Δέ θά μ’ άγγίξη ή βρώμα, δ σιχαμός του!
Τά μάτια μου θά κλείσω, νά τον πάω
στή φούρκα- καί θά δής, πώς εγώ ξέρω
ναδράχνω τήν ’Εκδίκηση στή φούχτα
μέ τό βαρύ, τό δίκοπο σπαθί της!
Ρ Μ. (πού ξαναγίνεται σκληρόκαρδος.)
Δέν τό γνώριζα, ώ νιόφαντη ’Αμαζόνα,
πώς τέτοια φλόγα σοΰ άναβε τά στήθια !
Είναι δικός σου! Μήν τον θανατώσης,
μά γλέντα μέ τό βάσανο τάργό του !
ΙΖΟΛ. (μέ προσποιημένη απονιά, ζυγώνοντας, στον
Τριστάνο.)
Κατάλαβες, ωραίε μου Τριστάνε;
κατάλαβες;
(Μέ χαμηλή φωνή.)
Σέ λύτρωσα!
(Μέ δυνατή φωνή.)
Γονάτισε!
(Ό Τριστάνος σωριάζεται, ζαρώνει χάμου.)
Χώσου μέσα στή γή, σάν τό σκουλήκι
πού σέρνεται στο χώμα. — Μοναχός του,
άς μείνη εδώ, βαρώνοι! άς μήν άκούη
τον ήχο τής φωνής ή των άρμάτων!
ΤΡΙΣ. (αγκαλιάζοντας τά πόδια τής Ρήγισσας.)
’Αγάπη μου! λαχτάρα μου! λουλούδι
τής καρδιάς μου! Στά χείλη σου άς πεθάνω.
Στήν αγκαλιά σου άς σβήσω! άς ξεψυχήσω !
P.M. Ναί, αφήστε τον. ΙΙάμεί-Έχε γειά, τρελέ μου!
Τή ρήγισσα σοΰ τή χαρίζω. Πάρ’ τη
γιά νά τήν πφς στά σύννεφ’ από πάνου
κοντά στον ουρανό, σ’ ένα παλάτι
γεράνιο καί κρυστάλλινο* κι άν θέλης,
σφάξε κι δλη τή σύναξη τού ’Αρθούρου,
γιά χάρη τής Ίζόλδης πού πεθαίνει
μέ πίκρα καί καημό γι’ αυτό τό μούτρο !
Χά! χά ! Έλα! Πάμε πιά! Σήμερα ή Κούρτη
. μ’ εξαίρετο παιγνίδι έχει γλεντήσει!
("Ολοι γελούνε καί περιπαίζουνε τον
Τρελό. Ό Ρήγας παίρνει άπό τό χέρι
τή Ρήγισσα, κι αυτή προχωρεί καί
μπαίνει στά δωμάτιά της* ύστερα φεύ
γει κι ό ίδιος ανάμεσα στή διπλή γραμ
μή τών αρχόντων πού προσκλίνονται
μπροστά του. Ό Κακός Νέος σιμώνει
στον Τριστάνο, καί τού δίνει μιά μέτό
θηκάρι τού σπαθιού του. Ή Βραγγιάνα βλέπει τό κακότροπο κίνημα καί
τρέχει κρυφά σιμά στον Τριστάνο. Τού
ψιθυρίζει:)
ΒΡΑΓ. Περίμενε!
(κ’ ύστερα μπαίνει κι αυτή στά θωμά?

i
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τια της Ίζόλδης. Τώρα, μόνος ό Ά ντρέττος μένει άκόμα στο κατώφλι. Μ*
ενα πήδημα ό Τριστάνος, άπό κεΐ πού
εΐτανε προύμυτα ζαρωμένος, χύνεται
καί τον αρπάζει άπ’ τό λαιμό, σκού
ζοντας με την αληθινή καί σταθερή
φωνή του:)
ΤΡΙΣ.
Προδότη ! κολασμένε!
Με γνωρίζεις;.
ΑΝΤ. (κατατρομαγμένος.)
Ποιός είσαι;*Αχ! ό Τριστάνος!
ΤΡΙΣ. Ναι! ό Τριστάνος ! Σ’ άρπαξα στα νύχια !
ΑΝΤ. Βοήθεια! Βρυκολάκιασε!
ΤΡΙΣ.
Μή σκούζης!
ΑΝΤ. Ρήγα ! βοήθεια !
ΤΡΙΣ.
Σΰρε τό σπαθί σου !
Φυλάξου, είδέ σε σφάζω! Θά σε πνίξω
στο αίμα σου !
(Ό Τριστάνος έχει σύρει ενα κοντό σπα
θί κάτω άπό τό ράσο του· δ Άντρέττος
απελπισμένος πιά, τραβά τό δικό του.
Παίζουνε λίγες καί γλήγορες σπαθιές·
μά δ Άντρέττος δλο καί υποχωρεί μπρος
στή μανία του άλλου.)
ΤΡΙΣ.
Νά ! έτσι!
ΑΝΤ.
Άχ! καταραμένε!
ΤΡΙΣ. Σέ σκότωσα! Πέθανε, κολασμένε!
(Τονέ σπρώχνει ως τήν κορτίνα δεξιά,
πού κρύβει τήν καμαρούλα, καί τονέ
ρίχνει μέσα μέ μια σπαθιά. — Μόλις
ξαναπέση ή κορτίνα, παρουσιάζεται άπ'
αριστερά ή ΙΖΟΑΔΗ, δλότρεμη άπό α
γάπη καί τρομάρα.)
ΙΖΟΛ. Τριστάνε!
ΤΡΙΣ.
Ίζόλδη!
ΙΖΟΛ.
Τριστάνε μου, εσύ ’σαι;
Σέ βλέπω, καί δέν τό πιστεύω άκόμα*
τρέμω....
ΤΡΙΣ.
Μήν τρέμης· είμαι γώ· μέ βλέπεις!
Γιά νά σέ ίδώ, κούρεψα τά μαλλιά μου,
καί φόρεσα τό σάκκο καί τήν τρέλα!
Δέν έπρεπε νάκούσης τή φωνή μου,
παρά τον ήχο τής καρδιάς μου. Καί είπα,
νά ξεψυχήσω άπό καημό καί λύσσα,
πού είδα τή μέρα πού ή καλή μου φίλη
μ* άπόδιωξε καί μ’ έβρισε !
ΙΖΟΛ.
Ώ γλυκέ μου
Τριστάνε, ίσως καί σ’ ακόυσα καί σ’ είδα!
Μά ή προδοσία μάς ζώνει· κ’ ή άλλαγμένη
μορφή σου, καί των λόγων σου ή άλήθεια,
μπορούσαν νάναι Ιπίβουλο παιγνίδι
' κανενός μάγου! Είμαι δική σου πάντα !
Πάρε με ! Ν α ί! πεθαίνω άπ’ τό μεθήσι
πού ξεπερνφ κάθε χαρά στον κόσμο.
Τήν έχω πιει τή-συφορά μου άκέρια 1
κι δλη ή χαρά μου ετούτη, θά μέ πνίξη!
ΤΡΙΣ. Ίζόλδη, ’Ιζόλδη ! άνάγκη πιά νά φύγω !
ΙΖΟΛ. *Οχι! άν θά φύγης, έρχουμαι μαζί σου !
«Μακριά άπό σέ μαραίνεται ή καρδιά μου,

κ* έσύ πονεΐς δίχως εμέ !» Τραγούδι
πού μούπές σύ, κ’ εγώ θά τραγουδήσω
μέ τή χαρά στο αίμα μου! Μέ σένα !
Τήν ξέρεις σύ τή χώρα τών.Μακάρων,
δπού κανένας δέ γυρνά ! *Ω! ζωή μου!
καί άγάπη μου ! Ή νέα Αυγή στά ξένα
θά μάς φωτίση ! *0 "Ερωτας αίώνια
μάς άγκαλιάζει!
ΤΡΙΣ.
Στήν Αυγή, στά ουράνια,
στο αιώνιο Φως ! Δέν είμαι πιά δ Τριστάνος,
ή Ίζόλδη πιά δέν είσαι: — αίώνια φλόγα,
καί άπέραντη πυρά ζωής καί άγάπης !
Έλα, πάμε, γλυκειά μου !
ΙΖΟΛ.
Πάμε!
(’Ακούονται τά βούκινα πού λαλούνε
γιά τό κυνήγι. Οί δυο άγαπημένοι στέ
κονται τρομαγμένοι.)
Ό Ρήγας
κινάει γιά το κυνήγι.
ΤΡΙΣ.
Δέ μάς βλέπει
κανένας πιά ! Ή ουράνια Έλευτεριά!
(Φεύγουνε, άγκαλιασμένοι, άπό τή δε
ξιά θύρα.)
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ (πού κράζει άπό μέσα, αρι
στερά.)
Άντρέττο ! Κύρ Άντρέττο !
(Ή κβρτίνα άνοίγεται καί παρουσιάζε
ται ή νεκροπράσινη μορφή τού Άντρέττου. Σέρνεται χάμου στο κατώφλι.)
ΑΝΤ.
(μέ άπελπιστικόν αγώνα.)
Δαρδινέλλο !
Ή Ρήγισσα φεύγει μέ τύν Τριστάνο!
Πάρ’ τό σπαθί! Καί τρέξε! Σκότωσέ τον!...
(Ό ΚΑΚΟΣ ΝΕΟΣ μπαίνει μέσατρέχοντας. "Εχει άκούσει τήν προσταγή,
καί αρπάζει τό σπαθί πού τού τινάζει
δ Άντρέττος. Καί καθώς αυτός τρέχει
νά κυνηγήση τό ταίρι πού φεύγει, δ
λαβωμένος δούκας σωριάζεται καταγής
νεκρός.)
Τελειώνει τό δεύτερο μέρος.
( ‘Ακολου&εϊ)

Μεταφρ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ

Έ νας πόθος γενναίος μοιάζει σέ κάθε χώρα σά νάφωλιάζη μέσα στής γυναίκας τά στήθια. Ό πόθος κάπυτες
κάνει φτερά, πετιέτάι όξω και μαζί του σέρνει στάνοιχτά
τήν ψυχή τή γυναικήσια, πού τό κατάλαβε λές πώς είναι
δειλή, καί γιά νά δείξη αντρεία, πηγαίνει νά πάρρ τήν ορ
μή τη; ώςπου νά φτάσρ πιό μακριά κι άπό τόν άντρα.
ΨΥΧΑΡΗΣ
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ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ
Σνντρομη

χρονιάτικη :

Για

την

'Ελλάδα καί την

Κρήτη δρ. 10. Για τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,50.—Γιά
τις επαρχίες δεχόμαατε καί τρή-ηχες συντρομες ( δρ
τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής 3, δέν
προπλερώ >ει τήν συντρομή τον.

-Η 20

λεφτά

τό φ ύλλο . — Τά περοομένα φύλλα που

λιούνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

-X Βρίσκεται <πήν ΆΟήνα σ ’ δ ία τά κιόσκια, καί στις έπαρ

χίες σ’ ΰλα τά πραχτορεία τών ’Εφημερίδων.

ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ
Τό Σούλι πάει, μάς τό τραγούδησε σέ πεντέξη
έξαίρετες ζωγραφιός — μιά σταλιά ρωμαντικές μονάχα μολονότι έπιγραμματικές — δ κ.
Βλαχογιάννης. Καί μέ τό Σούλι άρχισε νά
τελειόνει καί ή παράδοση του φαγωμοϋ μας
μέ τόν Αρβανίτη. «Αρβανίτης» είναι δ Τουρκαλνδς, δ Τόσκας, δ Γκέκας, που πάντα του σ’ άμάχη
βρισκόταν μέ τό Χριστιανό, τό Ρωμιό, τόν «"Ελλη
να», κι άκόμα σέ κάποια μέρη, στήν "Ηπειρο, βρί
σκεται καί τώρα.
Ό Έπειρώτης είναι δ καλλίτερος συνάμα καί δ
χειρότερος σύμβουλος 8σο γιά νά καταλάβουμε, οί
Άρβανιτάδες τί πράμα είναι καί πώς πρέπει νά τού;
φερνόμαστε. Καλός σύμβουλος, γιά νά σου χαραχτηρίσει τέλεια τόν ’Αρβανίτη, τόν ξέρει άπό τήν
κορφή ώς στά νύχια. Κακός σύμβουλος, γιά νά σου
υποβάλει πολιτική άπέναντι στοός ’Αρβανίτες στενή
καί κοντόφθαλμη.
Σοΰ λέει άξαφνα πώς δ Αρβανίτης είναι πονη
ρός, πλιατσικολόγος, άνόργωτος, πολεμιστής, στολιδιάρης — σάν κανένα όμορφο πουλί που δείχνει σάν
άρματα τά φτερά του. Καί πονηρός είναι καί πλεονέχτης είναι καί πρωτόγονος είναι καί βλα τά άλ
λα που σου άριθμοϋν οί Ήπειρώτες τ&χει. Μά δταν
σου λέν· τούς μισούμε καί πρέπει νά ιούς μισείτε καί
σείς, γιατί στά μέρη μας, έχεί χοί) συναπανΓ
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τιόμαστε, οί Ρωμιοί καί οί ’Αρβανίτες, μάς τυραννούν καί μάς βασανίζουν έπειδή έχουν τήν κυ
ρίαρχη θρησκεία καί τήν κυρίαρχη φυλή, τούς
Τούρκους, μαζί τους, δέν πρέπει ή ταραχή γιά
τά βάσανα τών άδερφών μας νά μάς παραφέρνει.
"Αμα βρίσκει, δποιος καί νάναι, άπακούμπι καί δύ
ναμη, γίνεται τύραννος, ή καλλίτερα, άμα άντικρύσει κανένας άνθρωπο πιό άδύνατο τού έρχεται νά
τόν κάνει δούλο του. Λοιπόν τυραννοΰν οί ’Αρβανί
τες. Μά άς πάρουν άν θέλουν άρματα καί οί χριστια
νοί καί άς τούς τυραννήσουν κι αδτοί. Οί μπέηδες
άπό τόν Άλή-πασά έχουν κάμει χωριά δλόκληρα
χριστιανικά, τσιφλίκια τους.Ή Τουρκιά κληρονόμησε
κι αύτή μερικά καταπατημένα χριστιανικά τσιφλίκια
άπό τόν Ιδιο τόν Άλή, όταν τόν κατάστρεψε. Ό δρα
γάτης δ ’Αρβανίτης τυραννάει κι αύτδς, δ χωροφύ
λακας είτε Τούρκος είτε ’Αρβανίτης (τό ίδιο κάνει
τό κάτω κάτω τής γραφής) κι αυτός βασανιστής, δ
δεκατιστής πού παίρνει τά βασιλικά δοσίματα, τύ
ραννος κι αυτός, καί’Αρβανίτης τις περισσότερες φο
ρές. Είναι φυσικό λοιπόν οί Ρωμιοί νά σιχαίνονται
τόν ’Αρβανίτη, στήν "Ηπειρο. 'Ως τόσο ούτε ή ’Αρ
βανιτιά βρίσκεται στήν "Ηπειρο ούτε οί Ήπειρώτες
είναι όλοι οί Έλληνες.

X
Σφυριά κι άμόνια πολεμάν, τήν ώρα τούτη, γιά
νά φτειάξουν μιάν ’Αρβανιτιά. Οί ’Αρβανίτες, ένώ ή
ταν ’Αρβανίτες πάντα, δέν έλαβαν συνείδηση έθνική ξεχωριστή άπό τούς Τούρκους παρά στά τελευ
ταία χρόνια καί πάλι όχι όλοι. Είναι άκόμα χωριρισμένοι σέ φυλές, σέ οικογένειες, σέ άρχηγούς, πού
τρώγονται άναμεταξύ .τους ααί έκδικιουνται, καί σέ
πολλά μέρη δέν ¿χώρισαν άκόμα οί ’Αρβανίτες κα
θαρά τόν έαυτό τους άπό τόν Τούρκο. Μά δλοένα
γίνεται τό &&νος τό Άρβανίτικο μέσα στή αυνείδηοη των Άρβανιτάδων. "Αρχισαν άπό τό 19ον
αίώνα οί Τόσκηδες καί προπάντων μερικοί χριστια
νοί — οί πιό διανοητικοί νά πούμε ’Αρβανίτες — νά
δείχνουν στούς άλλους πώς είναι ξεχωριστό άπό τούς
Τούρκους έθνος. Ή έλληνική γειτονιά τούς έπηρέασε βέβαια σ’ αύτό, καί ή μόρφωση πού δώκαμε μεΐς
σιούς χριστιανούς. Βάλθηκαν καί οί Μιρδίτες, οί κα
θολικοί, ή παπιστάνικη προπαγάντα καί τά σκολειά
τους, νά δώσουν καί στούς Γκέκηδες νά καταλάβουν
πώς είναι προπάντων ’Αρβανίτες. Τά προνόμια τής
άσυδοσίας καί τής δπλοφορίας τών Γκέκηδων, άποτέλεσμα τής άδυναμίας τών Τούρκων νά τούς έπιβληθοΰν, άρχισαν νά γίνονται άφορμή νά ξυπνούν
καί τούτοι έΦνικά, άπό τόν καιρό πού άποφάσισε τό
Τούρκικο τό κράτος νά μεταρρυθμίζεται εύρωπαΐκά,
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μέ ταχτικές στρατολογίες, ταχτικούς φόρους, ’ συγ
κεντρωτικά συστήματα καί άλλα τέτοια καμώματα
ξένα στούς Τούρκους. "Αμα θέλησε τύ Κράτος, δη
λαδή ή Πύλη, νά χτυπήσει τά άρβανίτικα προνό
μια, πάλεψαν οί Αρβανίτες και χύθηκε αίμα. Καί
κάθε χρόνο τώρα γίνεται καί άπύ μια τέτοια αιμα
τοχυσία. Τύ αίμα αύτύ έσκαψε βάραθρο βαθύ πού
ξεχώρισε τούς ’Αρβανίτες, τούς έγδικητές, άπύ τούς
Τούρκους τούς καταχτητές, πού θέλησαν νά μετα
μορφωθούν μονομερώς σέ μεταρρυθμιστές. Άφότου
μάλιστα καί τούτοι κατάντησαν ν’άποχτή'σουν έθνική
συνείδησή καί δ έθνικισμ^ς τους έφερε τύ σύνταγμα
στήν Τουρκιά, δπως οί άλλοι μουσουλμάνοι, ο^
Κούρδοι καί οί Άραβες, έτσι καί οί Τουρκαλβανο^
συναιστάνθηκαν καθαρότερα τήν ξεχωριστή τους
υπόσταση, τύέθνικό τους είναι.
Καί τώρα άναψαν οί Αρβανίτες καί λένε θελη
ματικά «Αρβανίτες είμαοτε καί τήν 'Αρβανιτιά μας
κράτος θά τη φτειάξουμε ξεχωριστό άπύ τ’ άλλα.»
Καί φυτρόνουν ¿λεύτερα άπύ τύ σύνταγμα (1908)
καί δώθε άρβανίτικα σκολειά, καί άρβανίτικες λέσχες
καί σύλλογοι καί άρβανίτικες έφημερίδες.
Λ ’
Καί βέβαια, αν ήταν στύ χέρι τους θά σταμα
τούσαν οί Ήπειρώτες τύ σχηματισμό τής έθνικής ψυ
χής τών γειτόνων τους. Μά δέν είναι, βολετό νά στα
ματήσει κανένας τύν ποταμό. Λοιπόν έμεΐς ας τύν
πάρουμε δπως είναι καί άς τύν βοηθήσουμε νάβρει
τύ δρόμο του. Νάρθει νά μάς πνίξει δέν πιστεύω νά
είναι κίνδυνος. Ένάμισυ έκατομμύριο οί Αρβανίτες
δλοι δλοι, τί θά μάς κάνουν ; θά πείτε δ άριθμύς
δέ σημαίνει, ή ποιότητα άξίζει. Μά ίσια ίσια τήν ά
ξια τους αύτή μπορούμε μέ τεχνικό τρόπο νά τή βά
λουμε κοντά στήν άξία τή δική μας, νά ταιριάξει,
άντί νά τήν άφήσουμε νά πάει νά προστεθεί στήν
άξία άλλων τριγυρινών έθνών καί κρατών, είτε
Σλαύων, είτε Αύστριακών, είτε Ιταλών.
Δέ θά συζητήσουμε σύνορα μέ τούς Αρβανίτες,
δέν είναι καιρός. Κ’ έπειτα μέ ποιόν νά συζητήσεις;
Μήπως ύπάρχει άκόμα κανένα δργανωμένο κέντρο
δικό τ ο υ ς Ά λ λ ο άπύ μπέηδες καί προεστούς καί
άρχηγούς άναρίθμητους δέ βρίσκεις, μόλις τώρα άρ
χισαν νά ξεφυτρόνουν σύλλογοί καί λέσχες. Μέ ποιόν
άπ’ αύτούς νά πρωτοσυνεννοηθεΐς; Ξέρουμε κιόλας
έμεΐς τί είναι δικό μας, δ τόπος πού τύν κατοίκησαν,
οί Χάονες, οί Μολοσσρί καί οί θεσπρωτοί, τόπος
έλληνικός. Πέρα άπ’ αύτύν δέ γυρεύουμε τίποτε,
Ά ν πρέπει νά συναγροικηθούμε μέ τούς άρχη
γούς τών φυλών καί τών οικογενειών καί μέ τού$

συλλόγους πού συστάίνονται — καί πρέπει γιατί δέ
μάς περισσεύει Χάί δ καιρός, ή Τουρκιά ξεπέφτει, οί
ξένοι γύρω άγ.ρυπνοΰν, ραδιουργούν καί δουλευουν
— θά συναγροικηθούμε γιά νά τούς ένώσουμε ατήν
έθνική τους Ιδέα καί στήν Αντίληψη τής Ανάγ
κης νά ουνεργαατοϋμε ”Ελληνες καί 3Αρβανίτες
ένάντια στήν άποκλειστική έπικράτηση τών Σλαύων
στά Βαλκάνια καί Ινάντια στις άφομοιωπκές τάσες
τών Νεότουρκων. Κοινό συμφέρο είναι, δικό μας καί
δικό τους, νά μήν άφήσουμε τούς άλλόφυλους
Σλαύους νά άπλωθοΰν σέ τόπους δικούς μας γιά νά
μάς πλημμυρίσουν καί μάς πλακώσουν. Άύτοί μέτή
γεννοβολιά τους τή γόνιμη, μέ τή γεωργική τους
προδιάθεση, μέ τή λιτότητα τής ζωής τους καί τή
φτήνεια τής δουλειάς τους, άπλόνονται σά λαδιά περίγυρα στούς τόπους δπου έγκαταστάθηκαν, καί πάν
νά διώξουν τούς άλλους. Γιά τήν ίδια τήν ισορροπία
τών έθνών στή Βαλκανική χερσόνησο συμφέρει νά
είναι οί Σλαΰοι περιορισμένοι ώς έκεί πού έγκατα
στάθηκαν. Μέ τούς Αρβανίτες ένωμένοι, αύτύ τύ κα
ταφέρνουμε, χωρίς αύτούς, δχι τόσο καλά ούτε τόσο
εύκολα.
"Επειτα καί άλλος λόγος παρουσιάζεται πού μάς
άναγκάζει νά συνεργαστούμε -- οί έπίβουλοι ξένοι.
Ό Γερμανισμύς φυλάγει μέ πρόσκοπο τήν Αυστρία
γιά νά χάψει τύ Άρβανίτικο έθνος· τού τάζει βέβαια
αύΐονομίακαί τέτοια, καί μέ ραδιουργίες καί συκο
φαντίες τού βάζει τήν ιδέα πώς εμείς δέ θέλουμε τύ
καλό του. Οί Αρβανίτες δέ πρέπει νά γελαστούν
καί νά πάν μέ κείνους. Εμείς τύ κακό τους δέν τύ
θέλουμε, δέν έχουμε συμφέρο νά τύ θελήσουμε, μά
κι άν τύ θέλαμε δέν θά τύ καταφέρναμε γιατί δέν εί
μαστε ούτε τόσο πολλοί στά Βαλκάνια ούτε τέτοιοι
δπως οί Σλαΰοι. Εμείς δέν άπλονόμαστε σέ τόπους
πού δέν είναι άπύ αιώνες καί χιλιόχρονα δικοί μας.
Έμεΐς τήν Αρβανιτιά τή βλέπουμε σάν πρόχωμα
άθάνατο γιά τύ έθνος μας.
Άλλά καί τούς ’Ιταλούς πρέπει νά τούς φο
βούνται οί Αρβανίτες πού δέν έχουν καλούς σκο
πούς γιά τή χώρα τους. Αυτοί θέλουν τήν ’Αρβανι
τιά νά τήν καταχτήσουν γιά νά δρίζουν καί άπύ
τίς δυύ μεριές τήν Άδριατική θάλασσα, έπειτα λιμ
πίζονται τύ λιμάνι τής Αύλώνας. Καί δέν κρύβουν
τίς έπιθυμίες ή τίς βουλιμίες τους, δπως θέλεις πές
τες. Καί άύτοί ύπόσχονται αυτονομία καί τέτοια στούς
’Αρβανίτες. ■
Μά άν είναι νά καταντήσουν μέσα σ’ ένα μεγά
λο κράτος σάν τήν Αυστρία ή τήν Ιταλία, δέκατος
πέμπτος τροχός, άς είναι καί αύτόνομοι, τί τή θέλουν
τήν τέτοια αύτονομία τους ; Ιϊοιός θά τούς λογαριά
ζει ; Παρά νά καταντήσουν έτσι, δέν είναι τάχα καλ
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λίτερα νά χάνουν ¿λεύτερο χράτος δικό τους, κυ
ρίαρχο, πού νά είναι μαζύ με τήν Ελλάδα ενωμένο
κατά τή λεγόμενη δυαδική ένωση ; Δηλαδή ένας βα
σιλιάς καί δυδ κράτη;
’Αλλά καί Ιτσι νά μή γίνει (άν καί συμφέρει
καί σέ κείνους καί σέ μάς) άς μείνει ή ’Αρβανιτιά,
άν μπορεί, κράτος άνέξάρτητο καί κυρίαρχο, φτάνει
νά συνεργάζεται άδιάκοπα καί στενά μέ τήν Ε λ
λάδα πού καί γειτονική της πέφτει καί συγγενική
της είναι καί κοινά έχει συμφέροντα.

λίγο καί οί ’Άραβες καί οί Κούρδοι καί όποιος άλ
λος λαδς τής ’Ανατολικής Αύτοκρατορίας.
Μπορεί νά βεβαιώσει κανείς, χωρίς υπερβολή,
πώς ή τύχη τής Βαλκανικής Τόυρκιάς βρίσκεται
στά χέρια τών Ελλήνων, τών ’Αρβανιτών καί τών
Βουλγάρων άν είναι σμιγμένοι. Έ ένωση — συνεν
νόηση ή συμμαχία — τών τριών άύτών έθνών μπο
ρεί νά διαφεντέψει καί τή διατήρηση τής Τουρκιάς
στήν Εύρώπη, κ7ΐ τήν καταστροφή της.
ΙΔΑΣ

*
ΞΥΠΝΑΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΑΓΑΝΕ 01 ΣΛΑ
Μιλώ γιά τήν ’Αρβανιτιά πού σχηματίζεται, σά
νά ήταν καμωμένη κιόλα, ένώ θέλει καιρδ καί άγώνες άκόμα γιά νά γίνει. Έπειτα, γιά τήν ώρα,δέν
έλειψε ή Τουρκιά καί δέ στέκει νά τδ ξεχνούμε.
Παρά νά καταντήσει ή ’Αρβανιτιά παράρτημα τής
Αύστρίας ή τής ’Ιταλίας, καλλίτερα έχει νά μένει
συσωματωμένη μέ άλλο μεγάλο κράτος, τήν Τουρ
κιά. Ποιά πολιτική νά δείξουμε ατούς άρχήγούς τών
’Αρβανιτών πώς ταιριάζει νά άκολουθουνε τώρα ; Σ’
αύτύ δέν πιστεύω κανείς τους νά μή μένει σύμφω
νος πώς ή Άρβανίτικη πολιτική μέ σ’ στήν Τουρκιά
καί δσο στέκεται τδ Τούρκικο τδ κράτος στήν Εύρώπη, είναι ή πολιτική τών έ&νών, ή πολιτική ¿κεί
νη πού έγκαίνιασαν οί Έλληνες βουλευτές καί πή
ραν φυσικά μέ τδ’ μέρος τους δλου'ς τούς φωτισμέ
νους καί άνεπηρέαστους άπδ τουρκοφοβία άρχηγούς
τών άλλων έθνών. Ή πολιτική αύτή είναι- τύσο κα
θάρια καί διάφανη καί τύσο θεοφάνερα: υπηρετεί τά
συμφέροντα κάθε έθνους βρισκάμενου μέσ’στήν Τουρ
κιά, πού δέν έχει άνάγκη άπδ έξήγηση. Έ πολιτι
κή αύτή γίνηκε γιά νά άσφαλίσει σέ κάθε έθνος 1)
τήν δπύστασή του τήν ξεχωριστή καί 2.) ίσα πολι
τικά δικαιώματα μέ τήν κυρίαρχη φυλή,τούς Τούρ
κους. "Οσο βαστιέται ή Τουρκιά, άλλη πολιτική.δέν
μπορούν νά κάνουν τά έθνη άφοΰ ¿πιμένουν καί θέ
λουν καί καλά νά μείνουν &&νη. Γιά τήν ώρα τούς
’Αρβανίτες τούς συμφέρει νά μήν κυνηγούν τδ χωρισμδ άπδ τήν Τουρκιά δπου έχουν άπδ καιρδ τή θέ
ση τους καί τή δύναμή τους, καί δσο δέν έχουν χω
ριστικές τάσες, αύτό τδ πολιτικό πρόγραμμα πρέ
πει θέλοντας καί μή νά βάλουν μπροστά.
Καί άναγκαστικά λοιπδν θά συνεργαστούν μαζύ
μας πού άκολύυθοΰμε καί μεΐς τδ ίδιο πρόγραμμα,
άφοΰ έμεΐς καί τδ χαράξαμε, δπως άναγκαστικά συ
νεργάζονται μαζύ μας φανερά καί οί'Βούλγαροι καί
Άρμένηδες (δ’σόι δέν τρέμουν υπερβολικά ΐδν Τούρ
κο) καί δπως άναγκαστικά θά μάς άκολουθήσουν σέ

ΒΟΙ I .. ΡΟΥΒΛΙΑ!
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Δώ καί λίγες μέρες δ άνταποκριτής τού «Χρό
νου» έγραφε χαρούμενα άπδ τήν Πόλη καί ζητούσε
συχαρήκια γιά μιά έθνική μας νίκη μεγάλη καί
τρανή πού γίνηκε στίς μέρες τής ΙΙατριαρχείας ’Ιω
ακείμ τού Γ\
Κατώρθωσαν, λέει, οί Έλληνες καλόγεροι τού
Μοναστηριού τών Ίβήρων στ’ "Αγιον "Ορος καί κατάφεραν τδν Πρέσβη τής Ρουσσίας Τσαρικώφ —τδν
γέλασαν δηλαδή τδν Τσαρικώφ! — καί κάνανε μιά
άνταλλαγή μέ τούς Ρώσσους πού βγήκαν γελασμέ
νοι οί Ροΰσσοι. Πήρανε οί δικοί μας ένα κελλί καί
άντίς γι αύτδ δώσανε στούς Ρώσσους μιά Σκήτη
τού «Τίμου ΓΙροοδρόμου» πού έχει δεχατέοοερα
(1 4 ) σπήτια ! Καί οί Ροΰσσοι δώσανε άκόμα στούς
δικούς μας, γιαυτή τήνάθώα άνταλλαγή 1,200,000
φράγκα άπδ είσοδήματα πού τά είχε κατασχέσει ή
Ρουσσία στή Βασαράβια τών δικών μας καί άκόμα
κάτι μαγαζιά καί ένα μετόχι στή Μόσχα πού τά
είχαν κατασχέσει δώ καί δυδ χρόνια, άξίας 2 1)2
έκατομ. φράγκ. καί δυδ χρονώ σοδιά!
Καλές άπόκριες κάνανε οί καλογέρόι μας κεΐ
άπάνω.
' Έ ΐσι πάντα γελοιουνται οί Ροΰσσοι καί δίνουνε
στούς δικούς μας ρούβλια καί έτσι πάντα νικούνε οί
δικοί μας δίνοντας τόπους Ρωμέϊκους στούς Σλάβους.
Οί Σλάβοι μάς έρχονται άπδ πάνω σιγά σιγά
χωρίς τουφέκια κι άρματα- καλά. νά τούς δεχτούμε.
Κανένας σας μήν κουνιέται, νερόβραστοι σημερινοί
Ρωμιοί, έκεΐπού πρέπει, μόνο συρθείτε σάν κούρελόπανα καί πάλιοτενεκέδες δεμένοι στήν ουρά τού
κάθε δημοκόπόύ σκύλου. Νά μωρέ, πόΰ δίνουνε οί
χαχόλοι τά ρούβλια- «δχι στδ «Νούμά» καί στούς
μαλλιαρούς. Δέν τδν νοιάζει τδν Τσαρικώφ — καί
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μάλιστα θά λυπάται — άν δλο τδ Ρωμέϊκο νοιώσει καλόγεροι τούς βούλωσαν τά ρούβλια—. Καί ύστερα
πώς ή ζωτανή του γλώσσα δέν είναι χυδαία πρό- δ Μ. Δούκας "Αλέξιος Άλεξάνδροβιτς έβαλε τδ λιθαστυχια καί προδοτικιά, παρά πώς είναι άγια εύγενι- ροθέμελο μιανής πελώριας καστροεκκλησιάς τ’ Άηκιά καί τιμημένη,, χιλιοπλερωμένη μέ αίμα, ζων Άντρέα. Καί δλα αύτά μέ τήν άδεια τών δικώνε
τανή καί τήν άδράξει καί ζήσει ¿λεύτερο. Μά ρού μας· γιατί ούτε ένα λιθαράκι δέν μπορεί νά χτιστεί,
βλια, άν τείανε βολετδ, δ Τσαρικώφ θάδινε στους κα- νά γκρεμιστεί, νά πουληθεί, άν δέ θελήσει τδ Μο
θαρεβουσιάνους γιά νά βαστάνε στραβδ τδν κόσμο ναστήρι δπου άνήκει τδ κάθε κελί, ή κάθε Σκήτη
νά τδν τρώνε αύτοί καί νά μάς πατάει αύτδς άπδ κτλ. Σήμερα αύτδ τδ κελλάκι έχει .640 Ρώσσους
πάνω.
καλογέρους, εϊνε πεντάπατο έχει άγύριστο Νοσοκο
Νά ώρέ που κιντυνεύει ή φυλή, γλωσσαμύντο- μείο, έκκλησιές μιάν άπάνω στήν άλλη! ! ! καί τί
ρες σπανοί. Καί σείς δημοτικιστές μοναχά στή γλώσ δέν έχει. Έ να εικονοστάσι άξίζει 25,000 ρούβλια.
σα, μά καθαρεβουσιάνοι στά μυαλά, άδειανοί καί τι
Καί γράφει ρούσσικα στή μεγάλη της πόρτα, ή
ποτένιοι, μέ φούμαρα καί βρώμες στδ κεφάλι σά νέες πελώρια αύτή έκκλησιά, κάτω άπδ ένα δικέφαλο
ιδέες, δπως λέτε, παπαγάλοι καί μαϊμοΟδες ξένων, άετό, πώς ή έκκλησιά αύτή θεμελιώθηκε μέ τδ ίδιο
τδ χέρι τής Α. Α. Γ. του Μεγάλου Δούκα ’Αλέξιου
ξυπνάτε.
Μά, δσο νά ξυπνήσουνε αύτά τά κουτάβια, άς "Αλεξάνδροβιτς στις 16 τού Ίού.νη 1867 καί καθιε
δώσει λιγάκι προσοχή έδώ κάθε Ρωμιδς άληθινδς ρώθηκε στις 16 τού Ίούνη τού 1900 άπδ τδν πρώην
πού πειστικά πονάει καί άγαπάει τή γενιά του καί Πατριάρχη Ιωακείμ τδν Γ', δηλαδή τδν καιρδ πού
τδν τύπο του, νά δει πώς αύτές οί καλογεροδουλιές εΐταν αύτδς έξω άπδ τδ θρόνο καί καθότανε
μέ τους Ρούσσους έχουνε μίγαλύτ»ρη πολύ σημασία στ* "Αγιο Όρος.
"Αλλα κελλάκια πούλησε τδ άλλην. Μοναστήρι
άπδ κείνη ποδ φανταζόμαστε καί άς κλάψει μέ
μαύρα δάκρυα γιά τή νίκη μας, καί άς βγεΐ άπδ «δ Παντοκράτορας» καί αύτά χτίστηκαν σ’ ένα· καί
τδ κλάμα πιδ άντρειωμένος.
στά 1881 πήγε ένα βαπόρι πολεμικδ Ρούσσικο μέ
Κεΐ άπάνω στή Μακεδονία δ "Αθωνας είτανε τή Μ. Δ.. Άλεξάντρα Πετρόβνα καί βγήκε δξω δ
¿λεύτερος άπδ τδν καιρδ πού δ Όρχάν άκδμα είτανε πλοίαρχος καί έβαλε τδ λιθαροθέμελο τής καστροκστήν Προύσα (1326 —1360). Είχε δικούς του φύ κλησιάς του καί ύστερα δ Πατριάρχης Ιωακείμ δ
λακες, δικούς του νόμους, δική του διοίκηση, ούτε Γ'. τδ λιθαροθέμελο μιανής πεντάπατης πελώριας
φόρους πλέρωνε καί μονάχα έναν καϊμακάμη είχε πλευράς. Καί νά, τί είναι γραμμένο μέ χρυσά
καί έκανε τεμενάδες στούς καλογέρους. Οί καλόγε ρούσσικα γράμματα σέ μαρμαρένιες πλάκες άπάνω
ροι είτανε δλοι Ρωμιοί, πολύ λίγοι Βούλγαροι, καμιά στήν είσοδο:
«Σέ τούτο τδ μέρος βάλθηκε μιά μάρμαρένια
έκατοστή, καί άλλοι τόσοι Σέρβοι καί πολύ πιδ λίγοι
Ρουμούνοι. Έτσι βρισκότανε μίά αυτόνομη έλληνική πλάκα πού γράφει: Στ’ δνομα τού Πατρδς καί τού
διοίκηση μέσα στήν Τουρκιά. Καί τά μοναστήρια Γίοΰ καί τού 'Αγίου Πνεύματος, βάλθηκε τδ λιθααύτά είχανε καί μετόχια άπέραντα στήν Πελοπόν ροθέμελο, τούτου τού χτιρίου μέ"τδ ίδιο τό χέρι τον
νησο, Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ρουσία, Μ. *Α- πρώην Πατριάρχη Κ)πόλεως "Ιωακείμ %οΰ I " .
στήν Πατριαρχεία Νεόφυτου τού Η' τών πανοσιώτασία, Κρήτη καί παντού δπου 'Ορθόδοξο μέρος.
Οί Ροΰσσοι τά μυριστήκανε γρήγωρα αύτά σάν των "Επιτρόπων καί Προϊσταμένων τού Μοναστηριού
καλά λαγωνικά καί στείλανε διαβόλους μέ ράσα κά τού Παντοκράτορα, στις 12 τ’ ’Απρίλη 1893».
Τότες δ Πατριάρχης ’Ιωακείμ δέν είτανε Πα
νοντας μεγάλες μετάνοιες καί βάλανε ποδάρι στδ
"Όρος, σκορπώντας ρούβλια καί ρούβλια μέ τδ τσου τριάρχης παρά άπλδς καλόγερος καί καθότανε στδ
βάλι. Σιγά σιγά πάτησαν κελιά, πήρανε σκήτες. Μυλοπόταμο. Καί άν είτανε στδ θρόνο τότες, μπο
Πάτησαν ένα δλάκερο μοναστήρι τδν "Αγ. Παντε- ρούσε κανένας νά πεϊ, πώς τδν πίεσαν καί τάκανε
λέημονα καί τώρα ένφ τδ μεγαλύτερο έλληνικό αύτά, μά δέν είτανε, πήγε θεληματικά· άπδ άγάπη
έχει μέσα 180 καλογέρους, τδ ρούσικο πού εϊνε 19ο γιά τούς Ρώσσους; γιά ρούβλια; γ ια τί;
στήν τάξη έχει 1450. Κάθε κελί Ρωμέϊκο έχει 3
Καί άλλα τέτοια πολλά πού δέν μπορώ νά τά ξα
καλόγερους. (Κάθε Ρούσσικο έχει τρεις γιά τά μάτια πλώσω δώ πέρα ένα ένα.
καί καμμιά 50ριά ¿ργάτες μέ ράσα (¿πιστήμονές, άΤώρα έκεϊνα τά κελλάκια τά μικρά είναι ή
πόστρατους, πολιτικούς). ’Αγόρασαν ένα κελάκι άπδ Σκήτη τδν «Προφήτη Ή λία» πού έχει μέσα 500
τδ έλλ. Μοναστήρι Βατοπέδι στά 1830 καί στά Ρούσσους καλογέρους.
1867 δ Μ. Δούκας Κωνστ. Νικολάεβιτς, μονάχος
Καί αύτά τά παραδείγματα τά δυδ-τρία— γιατί
του πήγε καί τδ ώνόμασε Σκήτη - -κιάν φώναξαν οί είναι συχνά τέτοια, — τά ταξίδια τών Βασιλιάδων
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τής Ρουσσίας, τά λέω γιά νά δείξω τί σημασία πολι
τική έδωσεν ή έπίσημη Ρουσσία στδν Ά θω να :
Καί τδ άκόμα χειρότερο είναι πού παίρνουνε καί
τά μετόχια οί Ροΰσσοι τά έλληνικά πού έχουν τά Μο
ναστήρια αυτά στή Μακεδονία, Θράκη καί θά γιομίσουν τά μέρη μας έκεΐνα άπδ Ρούσσους μιά μέρα.
Και στ’ "Αγιο "Ορος χτίζουνε κρυφά καί σκορ
πούνε χρήματα γιά νά κάνουνε στραβά μάτια οί δι
κοί μας πού δλο παίρνουνε ρούβλια καί ύπόσχεσες
πώς δέ θά τδ ξανακάνουνε οί Ροΰσσοι καί δλο τδ ξανακάνουνε και οί δικοί μας τά χάβουν. Χτίζουν
κο'υμπέδες πανύψηλες, χρυσοπράσινες μέ ολόχρυσες
σφαίρες κρεμαστές στραφτερές, σαράγια, άρχονταλήκια, θεόρατα καμπαναριά μέ πολύηχες καμπάνες
καί ρολόγια μέ λογιών λογιών χτυπήματα. ’Αποθή
κες άγύριστες. Χάνω τδ νοΰ μου μήν ξέροντας τί νά
πρωτοπώ.
Καί πιάσανε δλα τά καλύτερα πόστα. Κ* έρχουνται έκεΐ Ροΰσσοι άπόστρατοι μέ παράσημα, πο
λιτικοί γιά νά περάσουν τά γερατιά τους τιαί προ
σκυνητάδες χιλιάδες.
Κάποιος Ροΰσσος είπε στδν Ίσβόλσκυ — νομίζω
— πώς οί Ροΰσσοι καλόγεροι πίνουν βότικα καί κυλιοΰνται σά γουρούνια μεθυσμένοι στδ "Ορος κιαύτδς σατανικά χαμογελώντας, είπε «Έγώ θέλω δια
βόλους νάχω μέ ράσα στδ Όρος».
Ή Ρούσσικια Κυβέρνηση έκανε κ’ ένα άλλο.
Κατάσχεσε τών Μοναστήριών τά χτήματα πού εί
ναι στή Ρουσσία (πιδ πολλά στή Βασαράβια) γιά νά
τά χρησιμέψει αύτδ τδ μέσο γιά πίεση. Κ* έτσι νά
λέει «δόστε τόπο στους Ρούσσους νά σάς δώσω λίγα
χτήματα», κ’ έτσι δλο δίνειάπδ δικά μας λίγα λίγα
καί δλο μάς παίρνει τόπους. Άφτδ γίνηκε καί τώρα.
Στδ Έλλην. Μοναστήρι τών Ίβήρων κοντά εί
ναι ένα κελλί «Γιάννης θεολόγος» πού έξαρτιέται
άπδ τδ Μοναστήρι αύτό. Άφτοΰ κατοικούσανε καμμιά σαρανταριά Γεωργιανοί. Αύτοί σιχαίνουνται
τούς Ρούσσους άπδ φυλετικδ μίσος, μιλούνε Γεωρ
γιανά, ψέλνουνε δικά τους. Άπδ πολύν καιρδ οί
Ροΰσσοι θέλανε νά βάλουνε ποδάρι έκεΐ μά δέ μποροΰσαν. Τώρα μέ τά ρούβλια, τά κατάφεραν, γιατί
ποτέ οί δικοί μας δέ βοήθησαν τούς Γεωργιανούς
πού εΐταν φτωχοί άλήθεια, καί νά τούς άνάβουν πάν
τα τήν έχθρητα μέ τούς Ρούσσους, δπως έπρεπε, μά
καί τούς μάχονταν. Πικαρίστηκαν λοιπδν οί Γεωρ
γιανοί καί άπδ τή φτώχια τους πιδ πολύ, άναγκάστηκαν καί δέχτηκαν τήν προστασία καί τήν υπο
στήριξη τών Ρούσσων μέ τήν άδεια καί τδ θέλημα
τών Ρωμιών καλογέρων πήρανε οί Ροΰσσοι τά 14
σπίτια, τής Σκήτης τοΰ «Τίμιρυ Πρόδρομου» δώσα-
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νέ ένα κελλί τοΰ «Ίωάννου τοΰ θεολόγου», πού δέν
εΐτανε ούτε δικό τους, δώσανε καί 4.000.000 φράγ
κα καί τά μετόχια τής Μόσχας. Αύτή δλη τώρα ή
Σκήτη μέ τά 14 σπίτια θά χτιστεί ένα, σέ κάποιο
κάστρο πανύψηλο μέ κουμπέδες καί μέ στραφτερά
χρυσαφένια στολίδια. Κι αύτδ τδ μέρος είτανε Έλληνικδ άπδ τήν άρχαία έποχή. Έκεΐ είτανε οί άρχαΐες Κλεώνες καί κεΐ εΐτανε στημένος φάρος, γιατί
είναι έξοχη τοποθεσία γιά τά ταξιδιάρικα πλοία.
Τώρα ; Πουλήθηκε στούς Ρούσσους...........
Νά ή κάκή μάς ή ψυχρή κι άνάποδη ’Εθνική
νίκη πού γένηκε στις μέρες ’Ιωακείμ τοΰ Γ' —δπως
λέει ό άνταποκριτής — καί τοΰ Ρούσσου Πρέσβυ
Τσχρικώφ. Καί θάλεγα πώς κοροϊδέβει δ άνταποκριτής μά· αύτδς σοβαρέβεταί καί γράφει1 «Κατ’ ούσίαν ικανοποιούνται αί ΡωααικαΙ άξιώαεις άλλά τά
άντισταθμίσματα τής ίκατοποιήσεως ταύτης άποτελοΟσι μέγιστα ήΰίκά καί υλικά — αύτδ τδ ξέρουμε
— ώφελήματαδιά τήν Μονήν».
Καί τώρα άπδ κεΐ σα πάνω χρειάζεται ένα γράμ
μα γιά τή γλώσσα πού κιντυνεύεϊ καί νά μάς κοπανάει
γιά τά ρούβλια πού παίρνουμε άπδ τούς Ρούσσους !1!
Άθήνφ 17 τοΰ Φλεβάρη 1912

■—

LlX. ΓΚΙΩΝΗΣ

—

*Η αγάπη έχει τή μέθη, έχει χαί τή γλύκα· ή φιλία έ
χει τή γλύχα μέ τή δύναμη* έχει χαί τό γέλιο.
ΨΥΧΑΡΗΣ

NET* Β ΙΒ Λ ΙΑ
ΙΔΑ — «"Οσοι ζωντανοί» δρ. 2 (γιά τδ έξωτερικδ φρ. 2,25).
Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) « Α γκάθια

και
τριβολοι» δρ. 1 (γιά τδ έξωτερικδ, φρ. 125.

OSCAR WILDE -

«DE PROFUNDIS» μετάφρ·

Άλεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιά τδ έξωτετερικδ φρ.

2,25).

' VERNON LEE — « Ή Α ριάδνη «τή Μάντοοα», δράμα σέ πέντε πράξες (μετάφραση
Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (γιά τδ έξωτερ. φρ. 1,25).
ΑΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΓΛΟΓ «

ιών αιώνων» λεφ. 50,

Ή μ,οοβική διά
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νουν οί 'Εργάτες στή σημερινή έπιχείρηση πού συγ
κεντρώνεται σιγά σιγά σέ έπιχειρη ματικούς κολοσ
σούς καί άπασχολεΐ χιλιάδες έργάτες, καί ή έξάρ
τηση της έργασίας τού ένός άπ’ τήν έργασία τού
άλλου, άπ’ τήν άλλη μεριά ή έπανάσταση, πού έ
φερναν κάθε τόσο στούς δρους της παραγωγής οί
νέες άνακαλύψεις καί τελειοποιήσεις της μηχανής,
πού είχαν σοβαρά άποτελέσματα γιά τή θέση τών
έργατών μέσα στήν ίδια έπιχείρηση, έβοήθησαν τόν
έργάτη στήν άπόκτηση έργατικης συνειδήσεως, στή
συνείδηση πώς άποτελεϊ κάποια ιδιαίτερη τάξη στήν
κοινωνία μέ ιδιαίτερα συμφέροντα, πώς τό συμφέρο της τάξεως αύτης είναι καί άτομ-.κό του συμφέρο καί πώς πρέπει νά συνεργαστη μέ τούς συνα
δέλφους γιά τήν έπιδίωξη τού συμφέροντος αυτού.
Στή διαφώτιση αύτή τού έργάτη έβοήθησαν καί με
ρικά φωτεινά πνεύματα, πού χωρίς νά άνήκουν στήν
έργατική τάξη προσέφεραν χωριστά άπό κάθε συμφέρο τίς πνευματικές τους δυνάμεις γιά τήν καλλιτέρευση της θέσεως τού έργάτη.

Είδαμε στό προηγούμενο φύλλο, πώς μέ τή
χρησιμοποίηση τών μηχανών’ στή βιομηχανία άλλα
ξαν έντελώς ο£ δροι της παραγωγής καί ή θέση τού
έργάτη άπέναντι της έπιχειρήσεως καί τοΟ κεφα
λαιούχου καί πώς είναι δυνατό στόν έπιχειρηματία,
τόν κεφαλαιούχο, νά έκμεταλλευθη τήν άδυναμία
του έργάτη καί νά τοΟ έπιβάλη τούς δρους της έργασίας. Έδώ γιά νά άποφύγουμε κάθε δυνατή παρεξήγηση πρέπει νά έξηγήσουμε πώς, δταν μιλάμε
γιά τήν έκμετάλλευση του έργάτη άπ’ τόν έργ.οδότη, δέ θέλουμε νά ποϋμε πώς ή έκμετάλλευση αύτή
είναι κάτι τι υποκειμενικά άνήθικο, πώς πρέπει δηλ.
νά παρομοιάσουμε τόν έργοδότη μέ κάποιον τοκο
γλύφο πού έκμεταλλεύεται τή δύσκολη θέση τοΟ δφειλέτη γιά νά πάρη δυσανάλογο τόκο. Αυτό δέν
είναι σωστό, γιά τύν άπλούστατο λόγο, δτι δ έργοδότης, δηλ. δ ■έπιχειρηματίας, είναι υποχρεωμένος
Έτσι έχουμε τίς διάφορες μορφές τών Εργατι
νά ένεργήση έτσι δπως ένεργεϊ άν θέλη νά διατη- κών συνεταιρισμών μέ βάση τήν αύτοβοήθεια, πού
ρήση τήν άτομικότητα της έπιχειρήσεώς του στδν άποτελούν νέο σταθμό στήν οίκονομική Εξέλιξη καί
έλεύθερο συναγωνισμό. "Οπως δηλ. δ έλεύθξρος συ τήν έξέλιξη τού Ιργατικού ζητήματος. Τώρα πιά δ
ναγωνισμός άναγκάζει τόν έργάτη νά δεχθη τούς έργάτης δ δργανωμένος σέ τέτοιους συνεταιρισμούς
δρους πού τού έπιβάλλει δ έργοδότης, Ιτσι άναγκά- I δέ βρίσκεται στήν ίδια θέση μέ τόν άνοργάνωτο έρ
ζει καί τόν έργοδότη νά έπιβάλη τούς δρους αύτύς γάτη. Πρώτα οΣ άνοργάνωτοι έργάτες εϊταν άνίσχυστόν έργάτη. Αύτό είναι φυσικό, γιατί σήμερα ή τά ρες μονάδες καί φυσικά είταν άναγκασμένοι νά υποση κάθε βιομηχανίας (δταν μιλάμε γιά τή βιομη κύψουν στδν ίσχυρό. Τώρα οί άνίσχυρες αύτές μονά
χανία έννοοΰμε κάθε έπιχείρηση) είναι νά αύξήση δες έγιναν ίσχυροί κοινωνικοί δργανισμοί μέ δύνα
τήν παραγωγή καί νά έλαττώση τή δαπάνη δσο τό μη καί μέ οίκονομικά μέσα, δργανισμοί, πού έχουν
δυνατό περισσότερο γιά νά κατορθώση νά έλαττώση μέν βέβαια πάλι άνάγκη τόν έργοδότη καί τό κε
τή δαπάνη πού άναλογεΐ σέ κάθε μονάδα τού εί φάλαιο, πού άξιούν δμως τό δικαίωμα νά κανονί
δους πού παράγει καί νά μπορέση νά τό προσφέρη σουν μαζύ μέ τόν έργοδότη τούς δρους της έργατισέ δλιγώτερη τιμή γιά νά έπικρατήση στόν Ιλεύθε- κης συμβάσεως καί έχουν τή δύναμη νά μήν ύπορο συναγωνισμό. Άφοΰ λοιπόν δ έπιχειρηματίας εί κύψουν σέ κάθε άπαίτησή του.
ναι άναγκασμένος νά έλαττώση δσο μπορεί περισ
"Οταν δμως μιά φορά δ έργάτης έφτασε στό
σότερο τά Ιξοδά του, είναι φυσικά άναγκασμένος καί σημείο νά ένεργη δχι πιά ώς άτομο άλλά ώς τάξη
νά έκμεταλλευθη, ή καλλίτερα νά έπωφεληθη, τή δέν έσταμάτησεν έδώ, άλλά προχώρησε πάρα πέρα.
θέση πού βρίσκεται δ έργάτης, έξ αίτίας τού Ελεύ "Αρχισε νά έννοη πώς ή σημερινή οίκονομική δρ
θερου συναγωνισμού, γιατί άλλοιώς δέν μπορεί νά γάνωση της κοινωνίας, δηλ. ή κεφαλαιοκρατική της
άνθέξη αύτός στό συναγωνισμό της δίκης του τάξης. μορφή, δχι μάνο έπηρεάζει τή σημερινή θέση του
"Οπως κι άν έχει τό πράγμα δμως, τό βέβαιο στήν παραγωγή, άλλά καί άποτελεϊ ένα άνυπέρβληείναι πώς ή θέση τού έργάτη στή σημερινή κοινω το έμπόδιο γιά κάθε του πρόοδο. Παρατήρησε δτι
νική δργάνωση είναι έξαιρετικά δυσμενής, πώς μιά δσο φιλόπονος καί άν εϊταν δ έργάτης καί δσην Ικα
μεγάλη λαϊκή μάζα είναι καταδικασμένη σέ οίκονο- < νότητα καί ιδιοφυία καί άν έχη, είναι πάντοτε κα
μική καί κοινωνική έξάρτηση καί άνελευθερία.
ταδικασμένος νά μένη έργάτης καί δτι ή οίκονομική
Αύτή τήν έξαιρετική θέση της Εργατικής τάξεως καί κοινωνική του θέση μ’δλη τήν άτομική του Σκαστή σημερινή κοινωνία κατάλαβαν οί ίδιοι οί Εργά νότητα μένει πάντοτε ή ϊδια. Αύτό είναι φυσικό,για
τες. Άπ* τή μιά μεριά ή κοινωνιστική ζωή πού κά τί σήμερα ή πρόοδος έξαρτάται, άπ’ τή μιά μεριά
(*) Κοίταξε περασμένο φύλλο.

άπό μερικά στοιχεία μορφώσεως πού πρέπει άπα-
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ράίτητα νά έχη κανείς καί πού δέν μπορεί νά τ’ άποκτήση ουτε δ Ιργάτης, οδτε τό παιδί τοΟ έργάτη
καί άπ’ τήν άλλη μεριά άπ’ τά κεφάλαια, που δέν
μπορεί βέβαια ποτέ νά άποκτήση δ έργάτης, άφοΟ
ή άμοιβή του μόλις του άρκεΤ γιά νά φυτοζωήση.
Είδε λοιπόν στή σημερινή δργάνωση τής κοινωνίας
μιά μεγάλην άνισότητα καί ένα μεγάλο έμπόδιο γιά
κάθε του πρόοδο. Δέν περιωρίσθηκε λοιπόν στό νά
συγκεντρωθή καί νά άγωνισθή μέ τήν άντίθετη τίτ
ξη, τήν κεφαλαιοκρατία, μέσα στή σημερινή δργάνιοση τής κοινωνίας, άλλά έρριξε τό βλέμμα του
πιό μακριά καί θέλησε νά προπαρασκευασθή καΐνά
άγωνισθή γιά μιά μεγάλη κοινωνική μεταβολή, πού
τήν έπερίμενε καί τήν έβλεπε νά ύποφώσκη σέ κά
τι συμπτώματα τής σημερινής οικονομικής δργανώσεως. ‘Η κίνηση δμως αδτή, άπ’ τή στιγμή πού δ
έργάτης άρχισε νά καταλαβαίνη τό συμφέρο τής τάξεώς του καί τή μεγάλη άντίθεση πού βρίσκεται τό
συμφέρο του αδτο μέ τό συμφέρο τής τάξεως, ποδ
σήμερα κυριαρχεί, άρχισε νά φαίνεται έπικίνδυνο
στό Κράτος, ποδ σήμερα άντιπροσωπεύει βέβαια
τήν κρατούσα τάξη. Άρχισε λοιπόν τό Κράτος άπ’
τή μιά μεριά νά λαμβάνη μέτρα γιά νά πολεμήση
τήν κίνηση αδτή, ποδ άποτελουσε άρνηση τής ση
μερινής του ύπάρξεως, κι άπ’ τήν άλλη μεριά νά
παίρνη τόν έργάτη υπό τήν προστασία του καί νά
έμποδίζη μέ τοδς νόμους του καί μέ τά δργανά του
τήν έκμετάλλευσή του άπό τόν έργοδότη, γιά νάτού
δείξη 8τι τό σημερινό Κράτος δέν είναι τυφλό όργα
νο τής κρατούσης τάξεως καί έχθρδς τού έργάτη,
άλλά προστάτης του.
- '
Αυτός είναι ένας άπ’ τούς κυριώτερους λόγους,
ποδ έγέννησαν στά διάφορα κράτη τή νομοθεσία
υπέρ τών έργατών. Δέν πρέπει δμως στήν άνάπτυξη αδτή νά παραγνωρίσουμε, πώς σήμερα μιά με
γάλη φιλελεύθερη τάξη λαού, ποδ δέν έχει τά ίδια
συμφέροντα μέ τά συμφέροντα τής έργατικής τά
ξεως καί δέν είναι καί σοσιαλιστική έχει άναγνωρίσει στό πρόγραμμά της τήν άνάγκη τής προστασίας
τού έργάτη μέ ειλικρίνεια καί έργάζεται γιά νά άποκαταστήση τήν ίσορροπία στις κοινωνικές σχέσεις.
Αδτή είναι μέ λίγα λόγια ή ίστορία τής κινήσεως, ποδ άχει σκοπό τήν προστασία τού έργάτη καί
ποδ κατέληξε σέ σειρά άπό νομοθετήματα μέ τό
σκοπό αδτό.
Στό άλλο φύλλο θά πούμε μερικά γιά τήν έλληνική νομοθεσία.
ΚΥΒΟΣ

Π ΟΛ ΙΤΙΚΗ Ε Π Ι Θ Ε Ο Ρ Η Σ Η
Τ ετά ρ τη 16 το ΰ Φλεβάρη — Τ ρ ίτη 21 τοΰ Φλεβάρη

ΣΚΕΡΤΣΑ. Δέν μπορούμε τέλος πάντων νά καταλάβουμε τήν πολιτική τού κ, ‘Γπουργοΰ τής Δι
καιοσύνης σχετικά μέ τόν άγροτικό νόμο τής Κερκύρας. Ά ν εΟρισκε τό νόμο άντισυνταγματικό, τότε
πιστεύουμε πώς έπρεπε νά παραιτηθεί παρά ν’ άφήσει νά περάσει ένας τέτοιος νόμος* γιατί τό νά τα
ξιδέψει γιά μέρα μέρα καί ν’ άφήσει νά υπογράψει
δ Πρωθυπουργός τό νόμο γι’ αδτόν, δέν μπορεί βέ
βαια οδσιαστικά νά τόν άπαλλάξει άπ’ τήν ευθύνη.
Άπό τήν άλλη πάλι μεριά άπορούμε καί μέ τήν υ
πομονή τού κ. Πρωθυπουργού ν’ άνέχεται τά τόσα
σκέρτσα τού συναδέλφου του.
-X ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ. Μιά σοφή σκέψη μάς άνακοίνωσετό «’Εμπρός» τής Παρασκευής στό κύριο άρ
θρο του. Ά ν, λέει, δ Βενιζέλος ήθελε νά χρησιμέ
ψει αδτός στόν Ελληνισμό κι δχι δ Ελληνισμός σ’
αδτόν γιά δργανο έπρεπε νά παραιτήσει τήν ίδέα
νά κάνει κόμμα — μά δπως δ Σόλων νά δώσει τοδς
νόμους καί νά πάει ταξείδι, ή, σάν τόν άρχαΐο συμ
πολίτη του τόν ’Επιμενίδη, νά καθαρίσει τόν τόπο
άπ’ τήν άρρώστεια καί νά ξαναγυρίσει στόν τόπο του.
Σέ τέτοιες άκαταλόγιστες σιιέψες δμολογοΰμε πώς δέ
μάς έχει συνειθίσει τό «’Εμπρός». Φαντάζεται τάχα
πώς δ,τι έφταιγε στήν Ελλάδα είταν οί νόμοι, πώς
αδτοί έπρεπε νά ψηφιστούν μάνι ¿ιάνι καί ή δουλειά
θά είταν τελειωμένη, θά σωζότανε τό Ρωμέϊκο ;
Έχουμε στόν τόπο μας τόση πολιτική μόρφωση πού νά
μπορούμε νά είμαστε σίγουροι γιά τήν καλήέφαρμογή δποιουδήποτε νόμου,ποδ νά μπορούμε νά έμπιστευτοΰμε σέ δποιοδήποτε άτομο τήν έκτέλεσή του; "Ομως
κάθε σοβαρός άνθρωπος καταλαβαίνει, πώς τό κακό
έχει ρίζες βαθειές καί δέ γιατρέβεται μέ δέκα νό
μους, μά μέ σύντονη καί μακρά έργασία, ποδ άν
έφαρμόζαμε τή συνταγή τοΰ «Εμπρός» θά χρεια
ζόμαστε δέκα χιλιάδες Έπιμενίδηδες!
-Κ Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ. Ό κ. θεοτόκης τώρα τελευ
ταία έγινε πολύ έπιθετικός μ’ δλο τό τεμπελχανιό
ποδ. τόνε διακρίνει Κοντά στ’ άλλα ποδ βρήκε νά
κατηγορήσει ,τό Βενιζέλο μίλησε καί γιά τήν έκλο-
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θυπουργού. Μά ή διοίκησή της στδ στρατό καί στδ
ναυτικό, στή δικαιοσύνη καί στά οικονομικά (τονί
ζουμε τήν πραγματική πιά είσπραξη τών φόρων
Απ’ δλους), ή φροντίδα της γιά τήν έγχώρια παρα
γωγή —είναι γεγονότα πού μπορεί γι’ αύτά νά είναι
περήφανος δ Πρωθυπουργός καί νά ξεχωρίζει Απ’
τούς παλιούς πολιτικούς τής φαυλοκρατίας. "Οσο γιά
τδ μέλλον καί αύτοΰ δ Πρωθυπουργός μίλησε θε
τικά κα! παστρικά1 Αναθεώρηση τού δασμολογίου
καί τών έμπορικών συμβάσεων μέ τδ σκοπό νά Ιλαττωθούν οί δασμοί στά είδη πρώτης Ανάγκης, τροπή
τών παλαιών δανείων, έλάττωση τής φορολογίας
είδών πρώτης Ανάγκης, Ανάπτυξη τής παραγωγής
τής σμύριδος, νόμος γιά τή μετανάστευση, μεταρ
ρύθμιση τής μέση; έκπαίδευσης, Αναδιοργάνωση τής
χωροφυλακής καί τής Αγροτικής Αστυνομίας, δργάνωση συεργατικών ένώσεων τής παραγωγής, καταναλώσεως καί τής πίστεως, όργάνωση τών τελωνείων,
συμπλήρωση τής έργατικής νομοθεσίας καί τόσα
άλλα ύποσχέθηκε δ Πρωθυπουργός, πού δέν Αμφι
βάλλουμε πώς μέ τδν καιρό θά έπιτύχει τήν ψήφι
σή τους. Λέμε μέ τδν χαιρό, γιατί βέβαια σοβαρή
έργασία δέν μπορεί νά γίνει σέ δυδ καί τρεις μήνες,
μά χρειάζεται καιρό —καί γι’ αύτδ πρέπει νά νοιώ
θουμε δλοι μας πώς δσο δέν παρουσιάζεται άλλος
νέος σοβαρός πολιτικός ή δέ σχηματίζεται τδ σοβαρό
πολιτικό κόμμα Αρχών είναι Απόλυτη Ανάγκη νά
-X ·
διατηρηθεί στά πράματα ή Κυβέρνηση τού ΒενιΟ ΘΡΗΣΚΟΣ. Ά π ’ τήν Ιδια δμιλία τού κ. θεο- ζέλου. Αύτδ άς είναι ή προσπάθεια καί φροντίδα τού
Ηότη παίρνουμε καί τήν έξής Αμίμητη φράση. Τδν καθενός, πού πονάει πραγματικά τήν Ελλάδα, πού
έρώτησαν τί προβλέπει γιά τ’ Αποτελέσματα τών έλπίζει καί γιά τδν τόπο μας καλλίτερες μέρες.
Ικλογών-^κ’ έκεΐνος Απάντησε σοφά «Είμαι θρή&κος καί δέν προφητεύω». Δέ χρειάζουνται βέβαια
-X §χόλια.

γική περιοδεία του, συμφωνόντας φαίνεται καί μέ
τή γνώμη του άλλου κομματάρχη πώς μ* αύτδ πα
ρανομεί δ Βενιζέλος, Αφού Απ’ τδ νόμο δέν έπιτρέπεται στούς δημοσίους ύπαλλήλους ν’ Ανακατεύουνται ένεργά στήν πολιτική ί Δηλαδή χρειάζεται με
γάλο θράσος, γιά νά μιλάει κανέν»ς έτσι σέ κρά
τος μέ κοινοβουλευτικό πολίτευμα, γιά νά παρομοιάζεται δ Πρωθυπουργός, έκεΐνος δηλ. πού ύποδεικνύεταί άπ’ τήν πλειονοψηφία τής Βουλής; μέ
τούς άλλους δημοσίους υπαλλήλους. "Ομως σ’ δλα
τά κοινοβουλευτικά πολιτεύματα οί Υπουργοί καί
Πρωθυπουργοί βγαίνουν καί μιλούν στδ λαό, Ανα
πτύσσουν μόνοι τους τδ πρόγραμμά τους, χωρίς βέ
βαια νά φαντάζουνται πώς τά λόγια τους μόνο καί
μόνο γιατί βγαίνουν άπδ ύπουργικά ή- πρωθυπουργικά χείλια μπορούν νά έπήρεάσούν «τδ έκλογικδ
φρόνημα τοΟ λαού». ’ Αν πάλι τδ περιεχόμενο τών
λόγων τους ε!ν’ έκεΐνο πού μπορεί νά έπηρεάσει
τούς έκλογεΤς, δέ βλέπουμε γιατί τδ δπουργηλίκι
νά εΐναι έμπόδιο στόν πολιτικό νά πει στδ λαό τδ
πρόγραμμά του καί γι’ αύτδ νά ζητήσει τδν ψήφό
του. Ό κ. θεοτόκης μάς βεβαίωσε πώς ούτε αύτδς
θά Ικανέ ποτές έκλογικές περιοδείες ούτε τδ έπιχείρησε ώς τώρα άλλος Πρωθυπουργός. *Ισως φαντά
ζεται πώς τδν αυνιστάειαύΐδ; '

-X -

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μέσα στίς τόσες Αρλούμ
πες πού είπαν οί παλιοκομματικοί γιά τδ παρελθόν
τους καί στα τιποτένια λόγια πού είπαν γιά τδ
πρόγραμμά τους στδ μέλλον, μέσα στίς πρόστυχες
βρισιές πού μόνο βγαίνουν Απ’ τδ στόμα τους κάθε
μέρα (κι αύτδς δ Κυριακούλης άρχισε νά μιμείται
τδ συμπέθερό του!) ξεπροβάλλει σάν άστρο λαμπερό
δ λόγος τού Πρωθυπουργού στήν Πάτρα, δ λόγος δ
σεμνός, ό μετρημένος, δ γεμάτος περιεχόμενο καί
βχι φουσκωμένος μέ άδειες φράσες, μέ λέξες χωρίς
σημασία. Είν* Αλήθεια, πώς καθώς καί άλλοτε εί
παμε, ή Κηβέρνηση δέν εϊταν ώς τώρα έξαιρετικά
τυχερή στά νομοθετικά ·¡της. -μέτρα
καί γ ι' αύτδ
είταν φτωχός στδ σημείο αύτδ κι δ λόγος τού Πρω

ΕΙΡΗΝΗ. Δέν Αμφιβάλλαμε πώς ένα φωτισμέ
νο μυαλό σάν τού σημερνοΰ Πρωθυπουργού θά τό
νιζε τήν Ανάγκη τού τόπου μας νά έπιδιώξει βσο
μπορεί τή διατήρηση τής ειρήνης γιά νά μπορέσει
νά όργανωθεΐ έσωτερικά, νά έξελιχτεΐ σέ γερόν
όργανισμό. Μάς ικανοποίησε γι’ αύτδ πέρα—πέρα δ
κ. Βενιζέλος μέ τις σχετικές δηλώσεις του, δηλώ
σεις πού Απ’ τήν άλλη μεριά δέν άφιναν καμμιάν
Αμφιβολία, πώς άν χωρίς τήν έπιθυμία μας βρεθού
με στή δνοάρεύτη άνάγχη νά πολεμήσουμε, θά εί
μαστε σέ θέση νά τδ κάνουμε καί νά δπερασπίσουμε
τήν Ακεραιότητα τού Κράτους μας..
-Η ΗΜΕΡΩΜΑ. ’Εξόν Απ’ τήν άλλη σημασία πού
είχε ή περιοδεία τού Πρωθυπουργού, δέν μπορούμε

Ο Ν0ΓΜΑ2
νά μήν τονίσουμε καί τόν ήθικοποιητικδ της χαραχτήρα σ' Ινα σημείο. Σύμφωνα μέ τήν αιώνια ρωμέϊκη συνήθεια, στή διαδήλωση τών Πατρών έπαιρ
ναν κ’ έδιναν οί πυροβολισμοί—πράμα πού άνάγκασε τύ Βενιζέλο νά χάνει στούς διαδηλωτές του κ’
ένα μιχρύ μάθημα γι' αυτό. Τύ μάθημα φαίνεται
πώς καρποφόρησε για τήν Spa τούλάχιστο κι’ άς
έλπίσουμε πώς μέ τήν προσωπική έπέμβαση τού
Πρωθυπουργού θά λιγοστέψει λίγο ή παλιά μας
βαρβαρότητα.
- Χ



ΊΟ ΣΗΜΕΪΩΝΟΓΜΕ. Στήν «Εστία» τής Δευ
τέρας διαβάζουμε πώς ό χ. Βενιζέλος μιλώντας μέ
τύ γυμνασιάρχη στύ Αίγιο είπε πώς εΐναι θαυμα
στής τής κλασσικής έκπαίδευσης, πού μορφώνει«τάς
ήγέτιδας τάξεις». Δυστυχώς άπ* τΙς λίγες αύτές λέξες δέν μπορούμε νά καταλάβουμε καλά τή σημα
σία τών λόγων αύτών τοΰ Πρωθυπουργού. 'Οπωσδή
ποτε άρκούμαστε νά τύ σημειώσουμε γιά νά ξανα
μιλήσουμε γι’ αύτύ τύ σημείο, δταν ή σκέψη αύτή
τού κ. Βενιζέλου ξαναεκφρασθε! καθαρώτερα.
-X -

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΓΑΛΟΓΟΙ. Πολύ σωστά μίλησε
γιά τή σημασία τών πολιτικών συλλόγων δ κ. Βε
νιζέλος· αύτοί πρέπει, είπε, νά διερμηνεύουν τις
γνώμες τοΰ κόμματος, γιατί δέν πρέπει νά ξεχνού
με πώς οί ιδέες δέν εΐναι προσωπικό χτήμα τού άρχηγοΰ τοΰ κόμματος—κι άν ό άρχηγύς προδώσει
ποτέ τΙς άρχές του, οί σύλλογοι, οί σωματοφύλακες
αύτοί τών άρχών τού κόμματος πρέπει νά τύν άποκηρύξουν. Συμφωνότατοι* μά θά συμφωνήσετε βέ
βαια καί Σείς μαζύ μας, κ. Πρωθυπουργέ, πώς τέ
τοιοι σύλλογοι ούτε άναπτύχτηκαν, ούτε φύτρωσαν,
ο&τε σπάρθηκαν κάν στύν τόπο μας! Κ’ ή περιώνυ
μη Λέσχη τών Φιλελευτέρων κάθε άλλο βέβαια
εΐνε παρά ένας τέτοιος σύλλογος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
χ. Χαρ. Το. Καλαμάτα. Λάβαμε τή συντρομή τού 19 11
κ’ εύχαριστοδμε.—κ. Α. Σ. Σ. στή Σύρα. Τό «Μαδρο χέ
ρι» δέ βγήκε Αχόμα σέ ξεχωριστό βιβλίο. ΘΑ βγει Αργότε
ρα, Ισως χατΑ τό Μάη, σ* έναν τόμο μαζί μέ τό «Στήν όξώπορτα» χαΐ μέ τό χαινοόριο χι Ανέκδοτο δράμα τοδ Ταγχόπουλου «’Ολόγυρα στους τάφους».
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ο Ο,ΤΙ ΦΕΛΕΤΕ
Στό «Χωρ’ς γραμματόσημο» τοΟ 466 φόλλου (σελ. 80,
στήλη 8) γράφαμε γιΑ χάπια ύπόθεση τοδ Άΐντιοδ ποδμεν ι γιΑ μάς σκοτεινή xal πού φαινότανε πώς βάραινε τόν χ.
ΙΙιχ. Ροδάχη τής Σμύρνης. ΜΑ έρχεται τώρα ό χ. Ροδάχης,
xal μΑς βεβαιώνει μέ γράμμα του (18 τοδ Φλεβάρη 1918)
πώς τά φύλλα τοδ «ΝοομΑ» πού στελνόντουσαν άπό δώ στδνομά του,συστημένα, γιΑ τούς συντρομητάδες τοδ Άΐντιοδ,
τΑ λάβαινε ταχτικά Ισαμε τΙς 7 τοδ Όχτώβρη xal τάστελνε ταχΧικά στό Ά ΐντίνι.
— Έτσι, τό μολογοδμε πώς Αδικήσαμε τόν χ. Ροδάχη,
μΑ τό φταίξιμο δέν είναι δικό μας. Τό φταίξιμο είναι τοδ
χ Ά λ . Σπ. πού μΑς έγραφε πώς δέν πήρανε χανένα φύλλο
στό Ά ΐντίνι δλο τό 19 11 xal πού δέν Απάντησε στΑ συστη
μένα γράμματά μας, πού είχανε μέσα τΙς Απόδειξες τοδ
έδώ ταχυδρομείου xal τή βεβαίωση τής Γαλλ. πόστας τής
Σμύρνης, πώς ό χ- Ροδάχης τΑπαιρνε ταχτιχΑ τΑ δέματα
μέ τούς Νουμάδες, πού τοδ στελνόντουσαν Από δώ συστη
μένα. Τό Αθελο Αδίκημα πού κάμαμε στόν .
τό διορθώνουμε μέ χαρΑ μας μεγάλη.

Ροδάχη

— «Μουσική Ιεροπραξία» τή χαραχτήρισε δ ΠαλαμΑς
τή «Διάλεξη—Συναυλία» τοδ ΜπΑχ πούδωσε τό δειλινό
τής περασμένης Κεριαχής στό Ώδεΐο ή χ. Αύρα θεοδωροπούλου μέ τούς Αξιους συνεργάτες της. Ή διάλεξη τής χ.
θεαδωροπούλου γιομάτη χρίση, όμορφιά xal νοήματα. Κείνο
βμως πού μΑς έκαμε μεγαλύτερη έντύπωση, καί τό χερο»
κροτούμε μέ βλη μας τήν χαρδιά, είτανεή Απόφαση τής χ«
θεοδωροπούλου νΑ μιλήσει, μέσα σέ τέτιο συντηρητικό
Ιδρυμα xal μπροστΑ σέ τέτιο Ακροατήριο, σέ καθάρια δη
μοτική γλώσσα. Κάπιος κύριος τΙς προάλλες μέσα στόν Έχ·
παιδευτικό Όμιλο« σ' ένα όπώςδήποτε δημοτιχιστιχό κέν
τρο, μίλησε σέ ύπερχαθαρεύουσα. Ιίόσο πιό εΙλίχρινΑ xal
πιό παληχαρίσια, Από μΑς τούς Αντρες, φέρνουνται σέ με»
ριχές περίστασες οί γυναίκες!
— Στήν (ερή κατακόμβη τής «Φοιτητικής ΣυντροφιΑ,»
— γιατί τέτια έντύπώση μΑς έχαμε τό σεμνό, Απέριττο xal
στανάχωρο γραφείο της — μίλησε τό δειλινό τής περασμέ»
νης Πέμτης ό χ. ΔΙαντρος ΠαλαμΑς γιΑ τή «Φοινικιά»
τοδ ΠαλαμΑ, ή τό σωστότερο, διάβασε μιΑ αισθητική μελί»
τη του πάνου στό ύπέροχο αύτό ποίημα. ’Η μελέτη τοδ χ·
Α, ΠαλαμΑ χαταχεροχροτήθηχε Από τούς φοιτητές.
— Προχτές τήν Πέμτη, 83 τοδ Φλεβάρη, στή «Φοι
τητική Συντροφιά» ό χ. Φιλ. Αραγούμης διάβασε σέ με
τάφραση ένα κεφάλαιο Από τό έργο «Τό δίκαιο εί/αι ή
δύναμη» τοδ Άργεντιέοβ Bunge. Τήν έρχόμενη Πέμτη ΘΑ
μιλήσει ό χ. Γ. ΣπαταλΑς γιΑ τό Σολωμό. Κάθε Πέμτη ΘΑ
γίνουνται συγκέντρωσες στή Συντροφιά xal κάπιος ΘΑ μι
λάει.
— Όταν Αχούει χανείς τή νύχτα στούς δρόμους τ'ς Α
γριοφωνάρες «Ράλλαρος ! Ράλλάρος I» συλλογίζεται· «Αύτοί
οί Αθρώποι νΑ ξαχολουΐοδνε Ακόμα νΑν τό πιστεύουν πώς
πρό δυό χρόνια παναστατήσανε κατά τής φαυλοχρχτίας ;»
Μωρέ, δλα νά παρωδούνται xal νά ρεζιλεύουνται σ' αύτό
τό ΡωμαίΐχοΙ
— Μέγα γεγονός — καί μέ περηφάνεια τή διαλαλοδμε. Τό περασμένο Σαβάτσ ΑΦεάΦφ Αγοράζοντας Από τό
χιόσχι τής ’Ομόνοιας τό «ΝουμΑ».... Ποιός θαρρείτε ; Ό
Μιστριώτης, μέ τό ΓαρδίχαΙ
— Τώρα πού Αρχίνησε νά διαβάζει τό «ΝουμΑ» ό γέ·

0 NOÏMAS
ρσς, έλπίζουμε νέλλάξει ίβέες καΐ νάθρωπιστεΐ.

— ’Από τό «Χρόνο» τής Δευτέρας μαθαίνουμε
Μιστριώτης έβγαλε καινούριο ήρωα ατή Θήβα, χδ
Παπαϊωάννου. Δηλ. άφοδ «δ κ. Μισιριώτής έν μέσφ
δων λαοβ ώμίλησε περί τήξ γλώσσης καί περί τοδ

πώς δ
γιατρό
χιλιά
*ί·ροβ

Εδαγγελίου άναπτύξας» τΙς γνωστές tco δημοκοπιχές φαμφαρονάδες, σηκώθηκε δ γιατρός Παπαϊωάννου, κ1 έν μέ
σφ των Ιδίων χιλιάδων λάοδ, άπόδεΐξε τό «σεβαστόν διδά
σκαλον των 'Ελληνικών γραμμάτων καί πρόμαχον ΐοΟ *Ιεροδ Εδαγγελίου καί τής ’Εθνικές γλώσσης* (βλέπε «Χρόνο»
της Δεοτέρα;) ψεύτη, δημοκόπο καί φα'φλαιά. *0 άσυλλόγιστος λαός ξυλοκόπησε τό γιατρό,μ& δέ σημαίνει. Τόν έάοτό του ξυλοκόπησε δ λαός, άφοδ δέ'θέλησε ν' Ακούσει τήν
άλήθεια, άφοδ δέ σεβάστηκε τήν ειλικρίνεια καί την παληκαριά. Τέκνα, τιδ πάλαι Κάδμου νέα τροφή, πώς σάς κα
τάντησε ή φαλλοκρατία κι ό δασκαλισμός!
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Γ. X. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή Ματιά».—«’Αγκάθια καί Τριβό- ’
λοι» (δηγήματα).—ΧΑΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «Ό «Μέγ’ Άλέξαν- ;
τρος».—ΒΑΡΑΕΝΤΗ, «Δόξα καί. Ζωή»,τ—ΗΑΙΑ H. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης καί Χλόη» τού λόγγου, μετάφρι),—
«Τίμωνας 0 Μισάνθρωπος» τοδΑουκιανοδ (μετάφρ. λ. 50),
—« Ό Προσκυνητής».—ΡΗΓΑ ΓΚΟΑΦΗ, «Τά Τραγούδια

Υ Π Ε Ρ Ω Κ Ε Α Ν ΙΟ Σ

τοδ ’Απρίλη» (Δρ. 2). — Π. Σ· ΔΕΛΤΑ «Στοχασμοί περί
τής άνατροφής τών παιδιών μας» (λ. 50).— «Γιά τήν Πα
τρίδα—Ή καρδιά τής Βασιλοπούλας» (δρ. 3,50),— «Παρα
μύθι δίχως όνομα» (δρ. 3,50),— «Τόν καιρό τοδ Βουλγαροκτόνου» (τόμοι 2, δρ. 4,50)). — ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΓ,
«’Από τόν Κόσμο τοδ Σαλονιού».—ΑΡΓΓΡΗ ΕΦΤΑΑΙ2ΤΗ
«Φυλλάδες τοδ Γεροδήμου».—ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟϊ, «Νησιώτικα Τραγούδια».—Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τοδ·
Βεργίλιου» (λ. 50)·;—«Σακοόνταλά» τοδ Καλλιδάσα (δρ.
1).—ΙΔΑ, «Σαμοθράκη» δρ. 2). - θ. ΚΑΤΡΑΠΑΝΗ, «Τά
Τραγούδια τοδ Στρατιώτη» (λ. 10). — ΑΝΤ2ΝΗ Κ. ΑΕΚΟΠΟΓΑΟΓ, «Τό Βιολί».—ΑΛΚΕ. ΜΑΡΠΟΓΤΖΟΓΛι >ϊ »De
Profundis» τοδ Ο. Wilde (δρ. 2). — Κ2ΣΤΑ ΠΑΡΟΡΙΤΗ
«Δηγ. τοδ Δειλινοδ» (δρ. 2) - ,«Οί νεκρό'. τής ζωής» (δρ.2).
«Στό Άλμπουρο» (δρ. 2). — ΑΑΕΕ. ΠΑΑΑΗ, «*0 έμπορος
τής Βενετιάς» (Β' έκδοση). - ΑΑΕΕΑΝΤΡΑΣ ΠΑΠΑΜΟΣΚΟΓ, «Άθρώπινος Μηχανισμός». — ΣΤΕΦ. PAMA, «ΤΑ
Παλιά καί τά Καινούργια». — ΖΗΣΙΜΟΓ ΣΙΔΕΡΗ, «Ό1
Αίας» τοδ Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΗΑΙΑ ΣΤΑΓΡΟΓ, «Πλου
τάρχου : Περί Παίδων Αγωγής» ' (μετάφρ.). — ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΗ,. «Μπουμπούκια». — Δ. Π ΤΑΓΚΟΠΟΓΑΟΓ
(δράματα): «Ζωντανοί καί Πεθαμμένοι», —«*0 Άσωτος»,—
«01 Αλυσίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΓ ΦΙΑΗΝΤΑ «Άπό τούςθρύλους.τών Αιώνων», — «Γραμματική τής Ρωμαίϊκης
Γλώσσας» (Α’ έκδοση) κοί Β' έκδοση, τόμοι 2(δρ. δ). —
Ζ. ΦΓΤΙΑΗ, (δράματα) : «Τό "Εκθετο», — «Δίχως Ακρο
γιάλι»,. r - .«Χτισμένο στόν Άμμο». —Φ2ΤΗ Δ. Φ2ΤΙΑΔΗ,.
«Τό Γλωσσικό Πήτημα». — «Στή «Φοιτητική Συντροφιά»
(λ. 50). — ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ, «Μελάχρα». —
Γ ια τά ε ξω τερ ικ ό ,

λ. 2 5

ηαρααάνον

i κάφ ε τόμ ο ς.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τοδ «Χ0ΓΜΑ» (έξόν άπό τόν πρώ
το πού δέν ύπαρχει κανένα Tou Αντίτυπο) πουλιούνται δρ.
10,50 ό ένας γιά τήν 'Ελλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τό έξωτερικό.
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ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΣ ΕΛΙΚΑΣ ΔΙ11ΛΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ ΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΓΣΤΑΘΕΙΑΝ
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ1 5 ΜΙΑ ΑΙΩΝ
Διαμερίσματα έπιβατών Ανετώτατα. — ΑΧδουααι πολυτελείς Α '. καί Ή δέσεως, Κ απνιστήρια
Ιδιαίτεραι αϊδουααι Κ υριών, Μουσικής, ‘ΕστιατορΙου. — Νοοοχομεΐον, Απολυμαντικός κλίβανος,
Λουτρώνες, Κουρεϊον, Π αντοπωλεϊον, Κ αφφενεϊον, Ζ υδοπωλεΐον.—ΛΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣΙΣ καινουρ
γής μέ 2 0 0 χλίνας. — Θέρμαναις διά Καλοριφέρ είς τά διαμερίσματα τώ ν Μ εταναστών. — ’Ιδιαί
τεροι τραπεζαρίαι Μ εταναστών.
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