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Π ΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝ Α
CHARLES BAUDELAIRE. ’Από τά «Μικρά ποιήματα σέ
πρόζα». XXXIII. Μεθάτε ! (μετάφρ. "Εσπερος).
Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ. Μάτια καί Σκέψη’ (Ό σοφός — Τό
τραγούδι—Ή πιπεριά).
*
ΙΔΑΣ. Ή θέση τής Τουρκίας (Γ').
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ. Ένας θεός.
* '
Κ. ΚΑΡθΑΙΟΣ Χαράγματα.
Μ. ΜΑΑΑΚΑΣΗΣ Εσπερινοί αντίλαλοι.
El I ORE MOSCHINO. Τριστάνος καί Τζόλδη (μεταφρ.
Ν. Ιίοριώιης).

ETTORE

MOSCHINO

ΊΓΟ Α ΜΕΡΟΣ
Μεγάλη αίθουσα μέ καμάρες στό καστέλλι τής Τιντσγέλλης, οπου μένει ή Κούρτη τοϋ ρήγα Μάρκου τής Κορνοβάλλης. Ανοίγεται, στον αριστερό τοίχο, ένα παράθυρο
αψηλό, πού φαίνεται άπό μέσα ή θάλασσα, τής Ίρλάντας,
άχτιδολουσμενη άπό τόν ήλιο, Καταντιχρύ, στό βάθος*
Ούρα μέ καμάρες, σκεπασμένη μέ βαρεία πορφύρινη κορτίνα· δεξιά σ τη . Ούρα τούτη, ένα παράθυρο αψηλό μέ
γυαλωτά Ιστορημένα, ανεβαίνει ψηλά, πές δσο φτάνει 5
τοίχος, και αφήνει να φαίνεται τό βασιλικό περιβόλι, πλού
σιο άπό πεύκα, κλήματα μυρωμένα καί δροσερές βρυ
σούλες. Στό βάθος . πυκνά μαυρολογούνε τά δέντρα τοϋ ά
γριου . δρυμού. τού. Μρρράσου. 'Ολόγυρα στού; τοίχους
απλώνονται, κορτίνες καί ξύλινες είκόνες,. ρπου είναι κεν
τημένα ή σκαλισμένα επεισόδια, πολεμικά κ’ ερωτικά, μέ
Ιππότες, βασίλισσες, καί κοπέλλες. "Ενα σκουτάρι ασημέ
νιο μέ δυό,μορφές ανάγλυφες, άπάνου κρέμεται , σ’ έναν
τοίχο, θύρα μικρότερη δεξιά, καί άλλη αριστερά.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. Ό προϋπολογισμός ,(Β').
IIΑΡATI!ΡΗΤΗΣ. Πολιτική ’Επιθεώρηση.
Σ. ΣΚΙΠΗΣ. Στόν Άργύρη Έφχαλιώιη.
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. — Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.
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Τ Ρ Ι Σ Τ Α Ν Ο Σ » ! ΙΖ Ο Λ Α Η '
Ευλογημένη ας ιΐναι ή ψυχή και το α&μα
. όπου διαβάοη την iotoqla τούτη.' —c Στόνομα
τού Θτοϋ. ’Αμήν.
(Παλαιοί Χρονογράφοι.)

ΤΑ ΠΡ0 Σ 2 ΠΑ
'Ο Ρήγας Μάρκος τής Κδρνοβάλλής.
Τριατάνος τής Λεώνης, ίπτζάτΎΐς τοΟ ρηγάτου.
Άντρέττος
Δενοάλης
άρχοντες τής Κούρτης...
Γοντοΐνος
Ό Κακός Νέας: 1
Ό ’Ερημίτης τού Δάαονς.

(Καθώς αρχίζει τό δράμα, είναι στη
σκηνή σί άρχοντες τής Κούρτης: ό
ΑΝΤΡΕΤΤΟΣ, ό ΔΕΝΟΑΛΙΪΣ καί Ó
ΓΟΝΤΟΊ'ΝΟΣ’ ό πρώτος ακκουμπώντας στό παράθυρο πόύ βλέπει προς τή
θάλασσα, ό δεύτερος σιμά στό άλλο
παράθυρο, καί ό τρίτος κοιτάζει θα
μάζοντας τό άργυρό σκουτάρι.)
ΓΟΝ. (προς τό Δενοάλη.)
Κοίτα! Έδώ ’ναι τό θάμα! Στό σκουτάρι
σμίξανε οι δυο κορώνες ! Δεν τό σκίζει
σπαθί* δεν είναι: δύναμη στον κόσμο,
άνθρωπος ή θεός πού θά χωρίση
τό αγκαλιασμένο ερωτικό ζευγάρι
στη φλογερή του αγάπη !
ΔΕΝ.
Έ προφητεία
της μάντισσας Μοργάνας αληθεύει!
Καί δσο προτείνει ή ολόγυμνη κοπέλλα
τό στόμα τάργυρό της στον ιππότη,

Ίζόλδη τής Ίρλάντας, ρήγισσα τής Κρρνοβάλλης. ληνικά μεταφρασμένο, στό Βασιλικό θέατρο τής Αθήνας,
. Από τό θίασο τής Κυβέλης ΆίριανοΒ, «ηΐς 7 τού Αεκέβρη
Βραγγιάνα.
(*) Τό δραματικό το&το, ποίημα, πρωτϋπαραστάθηκι Ιτα
λικά στό θέατρο Γολδόνη τής Βενετιίς, άπό τό θίασο τοΟ
Φ. Γαραβάλια οτίς
τού Φλεβάρη τοΟ 1910* καί νεοελ-

τοΟ 1911, μέ τήν κυρία Κυβέλη καί τούς κ. κ. Π.’ Λέοντα
καί Ν; Ροζ&ν ατούς πρώτους ρόλους (Ίζόλδη, Ρήγα Μάρκο
καί Τριστάνο). — Γιά νά τό παίξη άλλος θίασος, πρέπει
πρώτα νάχη ζητημένη καί παρμένη άπό τό μεταφραστή
του τήν άδειά πού δρίζει ό νόμος.
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ö Νο γ μ α Ε

μια ρήγισσα ξανθή κ9 Ενας λεβέντης
μ’ έρωτα θάγαπιοΰνται.
Είναι καθρέφτης
τού έρωτα τό σκουτάρι "Ας μένη πάντα
Ιερό και σεβαστό!
Σπάστε το χάμου,
κ’ υστέρα μέσα ρίξτε το στο βάραθρο,
μέ τά φριχτά του μάγια νά βουλιάξη !
’Αφέντη Άντρέττο, ή δργή σέ παραφέρνει!
Ό νους σου ύπνο δέ βρίσκει, σάν τη θάλασσα
πού βλέπεις πέρα!
Ή θάλασσα ένεκρώθη!
Γιατί, - να ζοΰσε, νά την κυβερνούσε
τό δίκιο άκόμα,—θά σφεντόνιζε δλα
τά κύματά της κι δλα τά συντρίμμια
νά ρίξη αυτό τό κάστρο. Ά , πιά δεν είναι
ό ωραίος βράχος, μ’ άρματα ντυμένος,
μέ σιδερά μπροστήθια, κι άγκωνάρια
κόκκινα και γαλάζια δρθοστημένα
στον ήλιο! Οί άϊτοί πού τδζωναν μέ κοΰρσος,
οΐ γέρακες πού τδχανε φωλιά τους,
πετάξανε στα νέφη! Κ9 είναι τώρα
κλουβί για τό λυράρη καί τάηδόνια,
γιά κολασμένους Ερωτες κλινάρι!
Ποιός,ποιός θά τό λύτρωση άπ’τή σκλαβιάτου;
Στο παραθύρι πού είσαι δέν ταιριάζουν
τά λόγια τά αίμοβόρα. Τό θυμάσαι
καλέ μου Άντρέττο; "Ενα πρωΐ τού Μάη,
•πού βρέθηκε ανοιχτό, δυο χελιδόνια
μπήκανε έρωτοπαίζοντας* καί τδνα
κρατούσε γνέμα χρυσό, κι άπ’ τό στόμα
τού άνέμιζε στην κεφαλή τριγύρω
τό φωτεινό στεφάνι. Έκεΐ, στήν πέτρα
τάπίθωσε και πέταξε. Μιά τρίχα
εϊταν άπ9 τό ρηγάτο τής Ίρλάντας,
άπό τήν κόμη τής Κυράς' Ίζόλδης.
Κι δ Ρήγας Μάρκος, δ καλός μας ρήγας,
τήν επιασε, κ9 Εδεσε τδνομά του
μ’ αυτή, και τήν καρδιά του τή θλιμμένη,
και τή ζωή του.
Κα'ι ή χαρά πού πήρε!
Σάν Εφτασε ή ωραία νύφη, τέτοια
σκόρπισε λάμψη, πού καί τό καράβι
καί τό καστέλλι κι δ ούρανός άκόμα
φανήκανε δλοφώτιστα. Κ9 έφάνη
στο Ρήγα, νέας άνοιξης άνάβρα
πώς πλημμυροϋσε τά λευκά του γένεια!
Κι αυτό 9ναι τό αίσχος! ‘Η καρδιά τού ρήγα
Μάρκου—άπονο μωρό, λΰκος στά δίχτυα·
πετρώνει, λυώνει, αλλάζει, παιγνιδίζει
σάν τή σημαία στήν άλλαγή τού. άνέμου.
Έφτά φορές είδε τήν προδοσία,
κ* εφτά φορές πίστεψε καί ξεπίστεψε.
Μ’ δν ύπομένη αύτός τήν καταφρόνια,
κι αν δ δμορφοΰλης ανιψιός κ’ ή ρήγισσα
ή δολερή τον έχουν υποπόδιο,
στο δόλο εμείς θά σκύψουμε κεφάλι,
τον άρπαγο τού θρόνου νά τιμούμε;
Φίλος καί ξάδερφός σου είναι δ Τριστάνος.
Γιά τούτο καί τό δίκιο μοΰ ληστεύει!
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ΑΝΤ.
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ΑΝΤ.

ΓΟΝ.
ΔΕΝ.

Τί κι δν αυτός καυχιέται γιος πώς είναι
τού Μελιάδη καί τής Έλιαβέλλας;
Είχε ή μητέρα μου δνομα Λευκάνθη
καί άρχόντισσα μέ τόση εΐταν αξία,
πού αύτός δ Μάρκος, δ άδερφός της δ άγριος,
δν Εχη τώρα σκήπτρο καί κορώνα,
χάρη στήν άδερφή του τάχει μόνο.
Μά νά, τάρχαίο τό σκήπτρο, τό δεμένο
μέ σίδερο, κατάντησε βεργούλα,
καί θά τάρπάξη δ νιος μέ τά ωραία
τά μάγουλα, νά τό κρατή νά παίζη
στήν κέδρινη τήν άρπα του ήχοσκόπια
κ’ ερωτικά τραγούδια!
"Οχι· δ Τριστάνος,
.αληθινά, δέν είναι τέτοιος νέος.
Γέρακας είναι μέσα στούς Ιππότες!
Καί τό θυμάσαι· στήν Άλικη Πέτρα
πδχτισεν δ Μερλΐνος, σκαλισμένα
λάιιπουνε τρία δνόματα, τρεις ήλιοι!
Ό γιος τού Ρήγα Βάντου, δ Λαγκελόττος,
Ιππότης των άρμάιων καί τής τόλμη;·
δ Γαλεόττος, των Νησιών των Πέρα,
πού δεκαπέντε κυβερνάει ρηγάτα,
κι δ Λεωνίδης δ Τριστάνος, πδχει
τδλόχρυσο λιοντάρι γιά σημάδι
τής μεγάλης καρδιάς του.
Ώραΐε μου δούκα!
Τόσο εύκολα δέν τόξερα πώς βρίσκει
συχώρεση οποίος Εκαμε άτιμία.
Δική σου ή Φλωριδέλφα είτανε, ή κόρη
πού Εμοιαζε γάλα καί ρόδα ή μορφή της.
Μά σού τήν πήρε, μέ τέχνες καί μάγια,
- δ ανήμερος πετρίτης I
Ξανανοίγεις
πληγή μέσ’ στήν καρδιά μου πού γιά πάντα
κλεισμένη τή θαρρούσα. Μά δ Τριστάνος
δέν Εφταιξε, δσο κείνη!
Έκαμα λάθος,
συμπάθησέ με. Σέ ήθελα μαζί μου
σύντροφος νάρθης,—καί σύ, Δενοάλη!—
νά βγάλουμε άπ9 τή ρίζα τό ζιζάνιο
πού φύτρωσε δω μέσα. Θέλετε ίσως
χάμου νά σάς κυλήση; νά σάς πνίξη ;
νά σάς σκοτώση; Διωγμένος δς φύγη !
κ9 εγώ θά κάμω τρόπο, πού γιά πάντα
νά λειψή αύτός, αν κάμη τον άντάρτη!
Καί τί θά κάμης;
(άφού κοιτάξη δλόγυρα μήν άκούη κανείς :)
Έχτρα δ Φιεραμόντης
δ Γάλλος τού Εχει! Θέλει νά έκδικήση
τήν προσβολή πού τού Εγινε στήν κόρη,
πού έσφάχτη γελασμένη στήν αγάπη !
Κ’ Ερχεται μέ φουσάτα, κι δν δ Ρήγας
δεμένο δέν τού δώκη τον δχτρό του,
θά κάψη καί καράβια καί καστέλλια,
κι άρματα Εδώ φαρμακωμένα τόσα
θά φέρη...
’
Τ ίμ ο ύλές;
Καί ποιός σ’ εσένα
φανέρωσε τον άνομο σκοπό του;

ö NofttAS
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ANT. Ό ίδιος ό Φιεραμόντης !
ΓΟΝ.
Καί μάς θέλεις
βοηθούς του;
ΑΝΤ. (ικετευτικά.)
Δενοάλη, Γοντοίνε,
δέ σάς ζητώ νά γίνετε προδότες,
τό δίκιο μου απαιτώ! Μου έχουν αρπάξει
απ’ τό βασίλειο τό μισό, κ’ εγώ *μαι
θεριό δίχως φωλιά, κ’ έχω σκισμένο
τό στήθος, καί τό στόμα μου πικρό ’vau
Σάς λέγω, νά σκοτώσουμε είναι άνάγκη·
και άνάγκη θάναι ακόμα... Μη μιλάτε.
(Έχει τεντώσει έμπρος τό λαιμό, γιά
νάκουση καλήτερα, ζυγώνοντας σιγάστήν άλικη κορτίνα. Μ’ ένα πήδημα,
βγαίνει όξω από τήν αίθουσα, καί α
κούεται ή φωνή του ώργισμένη.)
Ά ! σ’ έπιασα! Κρυφάκουγες !
'Η φω νή τής Βραγγιάνας.
Βοήθεια!
ΑΝΤ. Τοΰ κάκού!

ΒΡΑΓ.

*Ω! εσύ δέν ξέρεις
αγάπη τί θά π ή ! Είσαι διαστρεμμένος!
ΑΝΤ. Κι ό ζήλος σου τί ωφέλησε ; Ή κυρά σου
σέ πήρε άπό κακό, καί νά σέ σφάξη
σ’ έδωκε σ’ ένα δοΰλο. Κι άν εκείνος
πονόψυχος δέν εΐτανε, αν ή σπάθα
τοΰ Παλαμήδη, τάλλόθρησκου ιππότη,
δέν έσωνε νά κόψη τά δεσμά σου,
θάνουν άκόμα στο δέντρο δεμένη,
ή ό λύκος θά σοΰ λιάνιζε την άσπρη
τή σάρκα, πιο λιχούδης κι άπ’ τό Ρήγα
πού τήν έχάρη!
ΒΡΑΓ.
Ανώφελα μέ βρίζεις!
Ή ίζωή, τό φώς μου, είν’ όλα τής Ίζόλδης!
ΑΝΤ. Κ’ έσύ ’σαι σκλάβα ! καί στήν πλάτη σου έχεις
τοΰ πυρωμένου σίδερου τή. βούλλα!
ΒΡΑΓ. Καί σύ, στο. μέτωπό σου τή σφραγίδα
τοΰ δόλου* χαραγμένη!
ΑΝΤ. (χύνεται απάνω της.)
"Αχ! πόρνη! σκύλλα!
ΒΡΑΓ. "Α!
'
(Στήν άγρια κραυγή τής κοπέλλας,
χϋμίζει ορμητικά στή σκηνή ό ΡΗΓΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ* “Ασπρη καί μακρότατη εί
ναι ή γενειάδα τον, μά τό κορμί του
είναι δυναμώμένο, καί στά κινήματα καί
. στή |ϊορφή του φανερώνεται πότε ή
βάρβαρη περηφάνεια μέ τή δύσπιστη
κα^ίά^ καί πότε ή άσπλαχνη δύναμη
μέ την καλόβολη αδυναμία.)

(Σέρνει μέ μανία μέσα ατή σκηνή τή
ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, που παλαίβει νάτοΰξεφύγη.)
' =
. ·;
ΒΡΑΓ.
Μή! Γλυτώστε με, τρεχάτε!
ΑΝΤ. Δέ μου ξεφεύγεις, όχι/! Μή φωνάζης!
Σώπα, ή σοΰ δένω. τό στόμα μέ τοΰτο
τό δέμα τώ μαλλιώ σου ! καί σοΰ φράζω
ταύτιά πού πάρα-άκοΰνε, καί αγρυπνούνε
σάν τοΰ λαγωνικού γιά τό κυνήγι!
Τ’ ήρθες; τί θέλεις ; δούλα τής Ίζόλδης
Μοΰ είσουν χωμένη* γιά νά κλέψης λόγια
Ρ. Μ.Άντρέττο! ;Τ ί; μήν έγινες γυναίκα,
κ’ ύστερα νά τά φέρης αλλαγμένα,
κι άρπαξες τήν άντ(ζηλη στά νύχια,
στήν όμορφη κυρά καί στον Ιππότη;
μέ λύσσοί τυφλωμένη;
ΒΡΑΓ. Δέν είν’ άνάγκη νά στμθώ νφίούσω !
ΑΝΤ. (προσκλίνε^σί μέ τάπεινοσύνη.)
. Φέγγουν όί στοχασμοί σου! .
”Ω, βασιλιά μου!
ΑΝΤ.
. Μέ. συμπόνια;
P. M. Τίσούκαμε; γιά τί; : ■
ΒΡΑΓ. Μ’ έχτρα καί μίσος!
0
ΑΝΤ.
Καλέ μου αφέντη,
ΑΝΤ.
Λάθος έχεις! λάθος!
. είναι γλωσσοΰ* καί κάτω άπό τή γλώσσα
Πλέκαμε εδώ τό εγκώμιο τής κυράς σου,
τής έμεινε φαρμάκι απ’ τά βοτάνια,
τήν αρετή της λέγαμε.
πού νύχτα γιά τά μάγια της μαζώνει. ·
ΒΡΑΓ.
Ή άρετή της
P .M . Σέ πρόσβαλε;
θρο’φή δέν είναι γιά τά δόντια έσένα
ΑΝΤ.
Κρυφογλιστράει σάν ήσκιος
τοΰ λύκου!
άερόντυμένη,
άπό
θύρα σέ θύρα.
ΑΝΤ.
Ωραία τό λές, Ιού πού είσαι
Τήν άρπαξες άπ’ τά μαλλιά; Δαγκάνει,
καθρέφτης καί λυχνάρι τής άγάπης,
καί σόΰ φωνάζει, οΰτ’ άσπρο ή Κορνοβάλλη
καί τόχειςκαί καμάρι! Έσύ στή θέση·
δέν πιάνει μπρος στά βάτα τής Ίρλάντας.
τής ρήγισσας δέν πλάγιασες, σγοΰ Μάρκου
Ρ. Μ. (δέ θυμώνει, παρά χαμογελάει.)
τοΰ ρήγα τό πλευρό, τό πρώτο βράδυ
Είναι πιστή, καί τής πρέπει νά λάβη
τοΰ γάμου της; Δέν άλλαξες τή ζώνη
συμπάθειο, Κύρ Άντρέττο. Στής Ίρλάντας
τής παρθενιάς σου μέ τό νυφικό της
την Κούρτη είδε τό φώς, κ’ έχει λατρεία
χιτώνα; Τό θυμάσαι; Δύο κοπέλλες
στην ομορφη κυρα, που είναι κυρα της
κινήσανε νάρθοΰνε απ’ την Ίρλάντα,
(Προς τή Βραγγιάνα.)
κ’ ένα κρινάνθι ή καθεμιά κρατούσε...
Μά σύρε στήν Ίζόλδη εσύ* μή§φεύγης
Καί ή μιά τους χάνει τάνθος στο καράβι,
ποτέ σου άπ* τό πλευρό της* ή ^δν σ’ άρέση
καί τό δικό της ή άλλη τής χαρίζει!
καλήτερα, πορφύρες καί τζαμφέδες
“Επαιζες τή ζωή σου, μά θυμάσαι
κάθου
νά τής κεντάς, καί,τά τραγούδια
πικρά τήν ώρα εκείνη στήν καρδιά σου,
νά τραγουδφς τά ξενικά σου. — Σύρε!
καί κλαΐς πού άλλη κυρά πιά νά δουλέψης
(Ή Βραγγιάνα προσκλίνεται μπρος
δέ θά μπορέσης καί μέτήν τιμή σου
τό Ρήγα σιωπηλή' αστραπή καταφρόνά τής σταθής σκουτάρι!
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νιος λάμπει στά μάτια της, καθώς στρέ
φει τό βλέμμα στον οχτρό της. Φεύγει
από τή μεγάλη θύρα.)
Γοντοΐνε, Δενοάλη! Έτοιμασιητέ,
καλοί μου άποκοισάροι, για την Κούρτη
του ’Αρθούρου. Θα διαβήτε με πενήντα
φαριά και ιππότες άπ’ τό Καμελόττο,
και στο μεγάλο το παλάτι μέσα,
στη γέσμινη κολόννα τή μεγάλη,
«
δπου τριάντα χρυσές κι ασημένιες
βρυσούλες τό ροδόνερο αναβρύζουν,
τά τρία λευκά φακιόλια νά κρεμάστε,
πού στέλνω εγώ κανίσκια στον καλό μου
ρηγάρχη, αφέντη και διαφεντεντή μου,
και στη Γινέβρα καί στο Λαγκελόττο, —
σημάδι τής αγάπης πού τούς έχω.
Ή προσταγή σου, δυνατέ μου Ρήγα!
Τιμή για μάς, και δόξα μας μεγάλη !
(Χαιρετούνε τό Ρήγα, σταυρώνρντας
τά χέρια πάνου στο στήθος, και φεύ
γουνε.)
Άρχοντ’ Άντρέττο, ό θυμός σου ας πάψη.
Κούφιος άέρας τά γυναικεία λόγια.
*Η Κούρτη μου γιά νά εύφρανθή, τά δάση
πλούτισα με ζαγάρια, και μέ λάφια
γοργόποδα καί μέ καθάριες βρύσες.
Κοίτα! Έκεΐπέρα, δσο τό μάτι απλώνει,
πεύκα μοσκομυρίζούνε, καί γύρω
βραγιές τά κυπαρίσσια γιά τον ήσκιο.
Τρία παβιώνια, ριγλάτα μέ κιννάβρα,
κυράδες θά δεχτούνε καί κοπέλλες
γιά τις, χαρούμενες γιορτές, κι αν δώση
ό Θεός, θά χτίσω πύ$γο σιδερένιο,,
νάχη καθρέφτη τό γιαλό, κι άπάνου
στακρόπυργο θά λάμπουνε ρουμπίνια
καί λυχνιτάρια, πού θά φέγγη ό τόπος.
Καί Ιππότες θάρθουν από ξένες χώρες,
χριστιανοί καί αλλόθρησκοι, νά λένε· —
Δέν είν’ αυτός ό Πύργος τής Αγάπης;
Γύρω σ’ αυτόν ή ξωτικιά ή Μοργάνα
μήν έπλεξε τά λαμπερά της μάγια ;
Θάματα ακούω, καί ταιριαστά σου άφέντη.
Θά σούλεγα δμως, αν είναι ορισμός σου,
πώς κάλλιο από τούς κήπους σου, καί ¿π’ δλα
τά μέταλλα καί τά ζαγάρια, βάζω
τούς δμορφους τού τραγουδιού τεχνίτες,
κι απ’ δλους έναν, δπου τόσο ωραίες
ρίμες στήν άρπα γλυκοτραγουδάει.
Τον κύρ Τριστάνο !
Αυτόν, καλέ μου αφέντη*
κανείς στή μαστοριά δέν τον περνάει,
κανείς δέν τονέ φτάνει στο τραγούδι,
σάν τό άρχινά, καί μεσημέρι ακόμα:—
' «Ώ φοινικιά πολύφυλλη, ώ γλυκειά μου,
ή αγάπη σου μέ φλέγει καί μέ λυώνει!»
(’Ακούεται από μέσα δ ήχος τής άρ
πας καί τό ερωτικό τραγούδι τού Τριστάνου. Ή μελφδία είναι γλυκειά, καί
ή φωνή απαλή καί παληκαρήσια. Τρα
γουδάει:)

Ή φωνή τοϋ Τριοτάνου:
«ΤΩ φοινικιά πολύφυλλη, ώ γλυκειά μου,
ή αγάπη σου μέ φλέγει καί μέ λυώνει
κ’ ή φλόγα στήν καρδιά μου
σάν τά κλαδιά σου αχτιδωτή φουντώνει.
Ή ολόδροση μορφή σου
χαρά καί φως σκορπάει.
σάν ήλιος στήν αυλή σου,
σάν κρίνο καί τραντάφυλλο τού Μάη.»
ΑΝΤ. "Ακούστε! ακούστε! Νά, καί τώρ’ ακόμα
λέγει τάγαπημένο του τραγούδι!
P.M. 1σκύβοντας μ’ εύλάβεια.)
Ό Θεός προστάτης σ’ οποίους τραγουδάνε
μέ τέχνη, γιατί μόνοι αύτοί γνωρίζουν
καί μπαίνουνε μέσ’τήν καρδιά τού ανθρώπου*
φέρνουν χαρά, καί τήν πίκρα γλυκαίνουν.
(Ό Άντρέττος κλει τό παραθύρι. Τό
τραγούδι τού Τριστάνου δέν ακούεται
πιά.)
Μά πώς αύτό; — νάλλάξης ; καί δ,τι πρώτα
σέ γέμιζε θυμό, τώρα σ’ αρέσει;
Καταφρονούσες τον Τριστάνο...
ΑΝΤ.
(μέτήν προσποιημένη ταπεινοσύνη καί
τήν ψεύτικη γλύκα τής φωνής του, πού
θά κρύβουνε αδιάκοπα τό μίσος πού
βράζει μέσα του, καί τήν κακοπιστία.)
Κ’ είχα
λάθος, καλέ μου Ρήγα ! Γιατί βλέπω
πώς τό γλυκό καί τεχνικό τραγούδι
πιώτερο μέ λιγώνει κι απ' τά φίλτρα,
πού είναι ϊεχνίτρες ή τρανή μας Ρήγισσα
κ’ ή παρακόρη. .
P.M.
Ταχείς δοκιμάσει;
ΑΝΤ. Εΐπ* ένας πού ήπιε: άνοίξανε τά ουράνια!
P.M. Καί μέ τί μέτρο μπορείς καί συγκρίνεις
τά φίλτρα καί τής άρπας τό τραγούδι;
ΑΝΤ. Στάώραΐα τά φίλτρα,στούς σκοπούς τής άρπας
άγνωρη νοιώθω μουσική, πού χύνει
καημούς στά φυλλοκάρδια, δπως στά. δέντρα
φέρνει χυμούς τής θάλασσας τάέρι.
Τάχα τί νάναι αύτό ; Πόνος ή ’Αγάπη ;
P.M. (πού τον κυριεύει πάλε ή υποψία.)
Δέν ξέρω γιατί πάντα συνταιριάζεις
τάταίριαστα, καί αστόχαστα προφέρεις
τδνομα τής καλής μου.
ΑΝΤ.
Τδνομά της
σάν τό κρίκο στο δάχτυλο, σάν τάνθος
στό κλωνάρι, μέ κάθε ώραιο ταιριάζει,—
κ’ ή θλιβερή καρδιά μου γαληνεύει
ολόχαρη σταύλάκι τής μεγάλης
καί σπλαχνικής καρδιάς σου.
Ρ. Μ.
Τόσο μέλι
τί τό σκορπφς ; Δέν ξέρω εγώ τό σπλάχνος!
ΑΝΤ. Καλέ μου, άφέντη, ή λησμονάς, ή δ νούς σου
νυστάζει καί δέ βλέπει πόσο άξίζει
τό σπλάχνος της καρδιάς σου.
Ρ. Μ. (τον κοιτάζει καλά, κ’ ύστερα ξεσπφ.).
Άντρέττο! Άντρέττο!
Μεγάλωσες σάν τώργισμένο δέντρο,
πού δσο τό θρέφεις τόσο ¿φορεμένους

ΟΝΟΤΜΑΣ
καρπούς μεστώνει. Πρόσεξε σοΰ λέγω:
. μή μέ κεντρίζεις !
ΑΝΤ.
Σέτί σέ πικραίνω,,
και σάναψε ό θυμός; Τάδολα εγκώμια
είναι γλυκά στον άντρα πού τάξίζει.
P.M. Δέν tlv’ εγκώμια τά δικά σου· δόλος
ειν«ι. καί μετά λόγια τάπαλά σου
τά πράσινα φαρμάκια του αναδεύεις
ΑΝΤ. Μέ υποψιάζεσαι;
P.M.
Όχι!' σέ γνωρίζω
μέσ’ στήν ψυχή ! Δέ χόρτασες άκόμα;
Θέλεις νά σκούξω τήν κραυγή τοΰ ταύρου
πού σπάζει τά δεσμά κάτου απ’ τήν κάμα
τοΰ μακελλάρη; Μπηγμένη στά στήθια
καιρό τήν είχα, κι όνομα είχε μαΰρο:
Ζήλεια! Ζητάς άκόμα νά ,μοΰ σκίση,
νά μοΰ σπαράξη τήν καρδιά; —πού πήγα,
ώ ψεύτη φίλε, μέ τίς κατηγορίες
πού σκόρπιζες, νά διώξω τήν κυρά μου
καί τό πιστό μου άνίψι! Καί δέν πρέπει
στή μούρή νά σέ κρούσω μέ κλεισμένο
χερόφτι, δπως ταιριάζει σ’ έναν ψεύτη
καί συκοφάντη ;
ΑΝΤ.
Τό λαιμό νά μο"δχες
κόψει, πιο λίγη θά λάβαινα πίκρα,,
παρά μέ τήν οργή πού σέ τυφλώνει!
Σέ τί έφταιξα, πού φρόντιζα γιά σένα ;
Σούδωκα συμβουλές γιά τό καλό σου,
γιά τήν τιμή σου...
P.M.
Καί άδικος ό κόπος!
Σύ κάρφωσες ολόγυρα στήν κλίνη
τής ρήγισσας δρεπάνια τροχισμένα,
τά γόνατα τοΰ κλέφτη νά θερίσης.
Καί νύχτα έσύ πασπάλισες αλεύρι,
νάφήση μέ τά πόδια του σημάδια,,
καθώς στο χιόνι αφήνει άχνάριρ ό λύκος.
Τί τόφελος; Ποιόν επιασες ; ποιόν είδες;
"Α! ζήτα, ζήτα άπ’ τον γκαβό τό νάνο
τοΰ Αύγερινοΰ τό δρόμο νά κοιτάξή,
νά ρίξη μάγια μέ τούς*νεκρομάντες !
Τοΰ Ρήγα Μάρκου ή Ίζόλδη, θά σοΰ ποΰνε,
εφτά καί δεκαφτά φορές πώς είναι
ή αγνότερη πού φόρεσε κορώνα,
καί λάμπει μέσα στις ρήγισσες δλες
■ σάν τή χρυσή τή ρήσα στό λαγγάδικαί σάν προβαίνει ομπρός μου στό κατώφλι
λευκή, μέ ουράνια χρώματα ντυμένη,
μέ τά ξανθά μαλλιά στεφανωμένα
μ’ ασήμι καθαρό καί μ’ άατρολίθια,
πετάει δλη ή καρδιά μου στήν καρδιά της,
καθώς πετάει τό λάφι στή βρυσούλα,
καί λησμονά) πολέμους καί θριάμβους,
σφαγές καί δόλους, καί ξεχάνω άκόμα
τά γερατειά μου τά πικρά πού αλλάζουν,
μέ νέα βλαστάρια δλανθισμένα πάλι!
Αυτό νά πής στό νεκρομάντη νάνο,
πού σοΰ μαθαίνει δίβουλες μαγείες·
καί ξαναπές στούς φαύλους πώς δέν παίζουν
έτσι εύκολα μέ τήν καρδιά τοΰ Ρήγα!
ΑΝΤ. Ρήγα δικαιοκρίτη, κι αν σέ πρόσβαλα,
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κάνμ> μετάνοια- δέν είχα στό νού μου
σέ λύπη νά σέ βάλω ή σέ υποψία.
Γιατ’ είναι άλήθεια ή ρήγισσα-Ίζόλδη
δροσάτο ρόδο, φωτοβόλο κρίνο,
πετράδι λαγαρό, καθάριο στάρι.
Μά δρκό σοΰ κάνω στό Αίμα τοΰ Χριοτοΰ μας,
πώς είμαι ασπίδα σου γερή, καί κάλλιο
τδχω εκατό φορές νά ίδώ υψωμένο
τον Κύρ Τριστάνο στήν κορφή τοΰ κόσμου,
γιά νά μπόρεση μέ τάντρίκια στήθια
καί τό θρασύ του μέτωπο νά γίνη
προπύργιο στον δχτρό σου πού προβαίνει.
(σά φοβισμένος.)
Τί είπες; δχτρός προβαίνει;
Ρήγα Μάρκο,
τή θάλασσα διαβαίνει ό Φιεραμόντης
κ’ έρχεται μέ φουσάτα νά χτυπήση
τήν Τινταγέλλη.
Ώ Θεέ μου Παντοδύναμε,
πώς τόσο εγώ νά πέφτω στήν οργή σου ! —
Τί θέλει αυτός δ τρομερός κουρσάρος;
Κι άλλα σφαχτά στήν πείνα του νά σύρηκι άλλες γυναίκες όμορφες νάρπάξη!
Σάν τον αϊτό πού χύνεται στό λάφι,
έτσι κι αυτός χυμίζει στον οχτρό του:
τον πνίγει, τον πατα, τον κομματιάζει!
Καί μήτε δ Παλαμήδης, μήτε δ Άστόρρης
δ Ναμτικός, μήτ’ δ “Αλικος Βρουνώρος
κ’ οί άλλοι λεβέντες τής ’Αρχαίας Τάβλας,
μηδέ τής Νέας, τοΰ γγίξανε τά στήθια,
πού σίδερα τά ζώνουν καί χρυσάφι.
Μόνο δ Τριστάνος μπορεί νά τό κάμη,
άν ξεκινήση αγνάντια του, άν άφήση
τά πλάνα του τραγούδια, πού τον κάνουν
αγγελικό, μά κ'αί μωρό παιδάκι.
Καί πώς νά τον ξεκόψω απ’ τά τραγούδια;
Ξανάναψέ του τον πόθο τής μάχης.
Κι άν δέν τάρέση π ιά ;
Δευτέρωσέ του
τήν προσταγή.
Κι άν τήν καταφρονέσή ;
Δέν είσαι ό Ρήγας Μάρκος;
Μέ τή βία;
Καί μέ τό νόμο!
Κι άν άρνιέται ακόμα;
Κάλεσε τότε τοΰ δήμιου τήν τέχνη :
θά τον κρατή δεμένο κάποιο κρίμα.
Λοιπόν, ξανά στήν υποψία μέ ρίχνεις;
Ρήγα, μή μέ ρωτάς. - Νά, δ Κύρ Τριστάνος!

(Ά χολου& εΐ)

Μεταφρ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ
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στής; ΠοΟ πόνεσε; Που χάρηκε; ΠοΟ χαμογέλασε;
Γιατ’ ή μουσική είναι μιλιά, είναι κουβέντα. Καί
πώς τάκαν’ αύτά δλα τάχα; Πώς πλάστηκε τδ
τραγούδι; Ποιάς ίδέας, ποιάς δρμής, ποιου πόθου εί
0 50Φ 0Σ
ναι γέννημα;
Μου λέει δ διπλανές μου, στδ δρόμο, δείχνοντάς
ΤοΟ κάκου! Τδ χαρτί στέκεται άψυχο, βουβό,
μου ένα γέρο πού πήγαινε σκυφτός*
άκίνητο, σά μνήμα, δείχνοντας τά μαύρα του σημά
— "Ηθελα νάμουν σάν κι αυτόν.
δια, σκοταδερά μυστήρια.
— Ποιός είν’ αύτός;
Οδτε ποτέ θά μάθω δ,τι τοΟ γυρεύω, δσο κι άν
— Σοφός!
τ’ άκούσω. Εκείνος πού τδ δημιούργησε, έχάθηκε.
— Καί τί κάνει;
Κι αΰτ'δ άπομένεί δρφανό, τάφος κλειδωμένος., Σ'έ
— "Ο,τι κάνουν ο; σοφοί: Φωτάει τδν κόσμο.
κανένα χέρι πιά δέ θά παραδώση τδ ίερδ κλειδί:
— Κι δ κόσμος, άμα φωτίζεται, τί κάνει ;
έκεϊνο πού θά τ’ άνοιξη γιά νά φανερωθή ή ψυχή
— Μαθαίνει..., νιώθει
.
του πατέρα του. Αύτδς μονάχα ήξερε τδ μυστικδ
— Τδ δύστυχο !....
του παιδιού του, κι δπως αύτδς τδ τραγούδησε, άλ
— Ποιόνε;
λος δέ θά μπορέση πιά νά τδ ξανατραγουδήση. "Οσο
— Τδν κόσμο. Εΐτανε. άπλός, καλός, άθώος, δί ξακουστδς μαέστρος κι άν είναι, ποτέ δέ θά πή τέ
χως τούς σοφούς κι οί σοφοί τδν χάλασαν. Τδν κά λεια, οΰτε θά έκφράση άληθινά ένα τραγούδι, πού
νανε δύσκολο, κακό, πονηρό. Τδν ξεπλανεύουνε, δεί δέν τδκάνέ αύτός.
χνοντάς του τά μυστικά' τής ζώής, πού τραβάνε σάν
Είναι καθώς ένας άνθρωπος πού δέν μπορεί ποτέ
τά μάγια. Τδν κάνουνε νά σκέφτεται* καί ποιά κα νά βάλη μέσα του άλλουνοΰ ψυχή. Καί κάθε . τρα
κομοιριά είναι πιδ μεγάλη άπδ τή σκέψη ; Αυτή εί γούδι, δπως κάθε πλάσμα, έχει τή δική του: έκείναι ή Φάουσά.
4
νη πού τούδωσε ό πλάστης του.
«Ό σοφος !. αύτδς είναι δ μακελάρης, πού έ
σφαξε τήν πλάνη μας, έπνιξε τήν άπλότη μας, σκό
- Ο - Γ ·..·
τισε τήν άδερφική μας τήν άγάπή; αύτδς "είναι δ μά
■/. . 1 ' Η ΠΙΠΕΡΙΑ
γος πού μάς λέει τδ τί θά γείνη, τδ πώς θά γέίνή,
τδ πότε θά γείνη. Ό κόσμος έχάόε τήν άληθινή τήν
,;· Ξαπλωμένη καταμεσής-σιδ δρόμο,.. τρελλή σά
ευτυχία άπδ τότε πού ξέρει τή ζωή του, άπδ τότε
γυναίκα
μ’ άνταρίασμένα τά μαλλιά καί μέ συνεπού γεννήθηκε ή σκέψη. Αυτή είναι ή συφορά μας.
Εκείνος πού θά δίωξή τή σκέψη' άπδ τδν κόσμο,· έ- παρμένα τά φουστάνια, κοίτεται ή μεγάλη πιπεριά,
πού χρόνια τώρα, καταφρονούσε τδ χειμώνα. Τάλλα
κεΐνος θά είναι δ μεγάλος, δ. άληθίνός·'σοφός.
Ό γέρος χάθηκε άπδ μπρός μας.... Μά^σέ λίγο τά δέντρα σέβουνται τδ μεγάλο νόμο τών δέντρων,
.πού λέει πώς.,πρέπει·, κάθε χειμώνα νά πεθαίνουνε.
πάλι ξαναφάνηκε.
Τ’ άλλα τά δέντρα #φρόνιμα άκοΰνε τήν προσταγή
-Ο καί-παραδίνουνε κι άνθδ-καί φύλλα καί ζωή στδν
Τ Ο ΤΡΑΓΟΥΑ1 τύραννο.
Αυτή είταν άνυπάκουη* σάν τ’ άσυλλόγιστο κο
Στέκετ’ . άνοιχτδ μπροστά μου, μά βουβό, τδ τρα ρίτσι, πού άντιστέκεται στδν άγώνα τής ζωής, δί
γούδι πού είναι γραμμένο στδ χαρτί. Ποιός τδ γέν χως καμμιά νάχ’ όποστήριξη άλλη άπδ τήν πλάνησε;, ποιός τδ πρωτοτραγούδησε; πώς τδπαιζε στδ ναν ¿μορφιά της, καί ξεπέφτει στήν ξαφνική τή συ
δργανο; πώς πρωτοβγήκε άπ’ τήν ψυχή ; ’Ακού φορά, καί πάει... έτσι κ’ ή νιά ή πιπεριά, θαρρεύονστηκε στήν πλάση πόνος ή χαρά; ιδέα ή ήδονή ;■ τας στή χλωρασιά της τήν αιώνια πήγε νά παλέψη
ποιό αίστημα; ποιά σκέψη; ποιός ρυθμός ; ποιό μέ μέ τδ βάρβαρο όχτρό, δίχως νά νιώθη πώς ή γής
τρο ; ποιό χρώμα; ’Αργά βγήκε; πονετικά; λαχτα δέν τήν κρατούσε, πώς εϊταν άδύνατες οί ρίζες,της,
ριστά ; άπελπισμένα; ή γοργά, παιχνιδιάρικα, χαρ πώς δέν είχε άπδ πουθενά βοήθεια.
Κι άλλα δεντρί άντιστέκουνται στήν άντάρα του
μόσυνα,; Βγήκε πόθος; τρομάρα; άγάπη ; παράπο
νο ; Άκούστη δυνατά ή σιγανά; Σιγανούτσικαή λίγο χειμώνα — ναί, λιγοστά δεντρί, δπως λιγοστοί εί
πιδ ζωερά απ’ δ,τι σημειώνει; γλυκά; άγρια; Εκεί ναι κ’ οί άνθρωποι πού τά βγάνουν πέρα μέ τις συ
να τά σημάδια δέ μιλάνε, μόνο δείχνουνε. Που χα- φορές καί τ ις . άρρώστειες — μά τά βοηθάει.κ’ ή γής
μήλωσ’ ή φωνή πρώτη φορά, καί ποΰ άνέβη; πήγε πού τά κρατάει καλά άπδ τις ρίζες* αύτά. έχουνε μιά
τραβηχτά, ή κόπηκε; Που άνάστέναξε δ τραγούδι- μεγάλη προστασία. Κι δ χειμώνας δσο θέλει άς άρ·

Μ Α Τ ΙΑ Κ Α Ι
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ματώνεται τώρα με βοριά, τώρα μέ σιρόκο, υστέρα
μέ γρέο, μέ μπόρα, μέ πλημμύρα, γιά να τά ρίξη
κάτου. Θά ντά τσουρουφλίση, θά ντά γονατίση, θά
ντά ξεγυμνώση, μά δέ θά ντά νικήση. Καί θά πέ
ραση κι άλλη μιά φορά νικημένος άπό πάνου τους.
Έ πιπεριά, ή μαλακιά κι δμορφοπράσινη νική
θηκε. Ή άμυαλη ! Δέν ήξερε πώς μόνο ή ¿μορφιά
δέν τά νικάει ¿λα.
Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
— ·>—«^ΐ>ΦΦς§>-ί·—

ΕΣΠ ΕΡΙΝΟΙ Α Ν Τ ΙΛ Α Λ Ο Ι
ι

ΤΩ βσεϊς όπου κλειστήκατε έκεΐ μέσα, όνοίξειέ μου,
Πόθοι, χαρές, παλμοί,
Στέκομαι απ’ έξω, ανθότοποι δέ σάς ξεχνώ ποτέ μου,
Μυρώνετε μιαν ώρα εσπερινή,
Καμπάνα πού χτυπάς άργά κι ατό μακριά σ' άκοΰω,
Σκυμένος, σιω ιηλός,
Τώρα τό συλλογίζομαι πόσο άδικα νά κρούω
Μιά θύρα πού τή σκεύρωσε ό καιρός....
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Είναι μακριές οί νύχτες στοός λαούς — βαστού
νε πολλά χρόνια. Καί πολλά χρόνια χαίρουνται οί
κουκουβάγιες καί τ' άλλα νυχτοπούλια....
Μά ίδές!.... Στόν ούρανό φεγγοβολάει σά δια
μάντι τό άστρο τής Αύγής.... Ό ούρανός ροδίζει
στήν ’Ανατολή. Τό σκοτάδι σκορπάει.... καίτά που
λιά χαιρετάνε τήν ήμέρα μέ χαρμόσυνα τραγού
δια! — Ό “Ηλιος έρχεται! —
Δέκα χρόνια τώρα λαμποκοπά σάν άστέρι φω
τερό — δ «Νουμάς». Ό ούρανός ροδίζει στήν ’Α
νατολή.. Τό σκοτάδι σκορπάει. "Ας τραγουδήσουμε
τραγούδια χαράς — Έρχετ’ ή ’Αλήθεια!
Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ

ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ
«Ώ ! μέσα μου γεννιέται ένας θεός !»
Κ. ΠΛΑΑΜΛ (Τά μάτια τής ψυχής μου).

Κ' εκείνη ή ποθητή στιγμή ποτέ, ποτέ δέ φτάνει,
Ό λο νΰγγίξω κι όλο μακριά,
Το αμάραντο πού μοΰ.τλεξες, ακάνθινο στεφάνι
Τό βλέπεις τώρα ατά άσπρα μον μαλλιά.
Γελφς; ώ άς παίξει απάνω μου σαν ήλιος τοδ Γεννάρη,
Του πλάνου χαμογέλιου σου τό φώς,
Μιαν απριλιάτικη ομορφιά, μαγιάτικη μιά χάρη,
Μήδ’ ονειρευτή δ κρύος μου ουρανός.
3

Μπουμπούκι τό τριαντάφυλλο κι δ νέος πού τό προσφέρνει
Περίσσ α ευγενικός.
*
Μέ πόση πίστη, κοίταξε, μπρος στην ωραία του γέρνει,
Ποΰναι κ* εκείνη άνθός,
Ό μως γιατ'ι έτσι επίμονα την παλαιήν είκόνα,
Νά στέκω νά θώ ρώ ;
Μήν είναι εκείνος πού έπεσεν δ πρώτος στόν αγώνα,
Μήν δ στερνός εγώ ;
4

—Σκιές μισοσβημένες χάνονται μες’ στοΰ βοριά
τό τρελλό πανηγύρι. Σά νά περνούνε από μιά μεγάλη
πύλη σκυφτοί οί αϊώνες. .
— Τής νύχτας τό πυκνό σκοτάδι τό κεντούνε
χιονιού νιφάδες, λευκές κατάλευκες. Σά νά πλέ
κουνε στεφάνι σέ λείψανο κάποιου νεκρού.
— Τά φανάρια σέ κάθε γωνιά, χύνουν τρεμουλιαστά τό φώς τούς, μά χλωμό, σάν αγιοκέρια. Σά
νά φωτίζουν έναν κόσμο πού πεθαίνει.
Όλόγυρά μου ένα στεφάνι μέ κυκλώνει: Ό
βοριάς, τό χιόνι, τό σκοτάδι, μόνοι σύντροφοι μου
στο δρόμο πού τραβώ.
Κάτω στά πόδια μόυ τριζοβολοΰνε τά κρουσταλιασμένα νερά, πού μέσ’ στήν καρδιά μου χτυπάει
ό άντίλαλός τους. Ή παγωνιά δλα τάχει νεκρώσει:
πλάση, ¿μορφιά, θαρρώ πώς τή νοιώθω άγρια ναγγίζει τήν ψυχή μου
·

Στή δύση απόψε πένθιμο σταμάτησες φεγγάρι,
Και στήν ανατολή
‘Όση μαιιρίλα όύνεται δ άπελπισμός νά πάρει,
Κι δ τάφος όση κλεΐ.
λ
Μά τ’ αγιασμένα ερείπια σέ δέχονται, ώ σκοτάδι,
Σά μιαν αϋγη χρυσή,
Κ’ εξωραΐζεις, πένθιμο φεγγάρι, άπόψε βράδι,
Τή δυστυχία εσύ.
Μ, ¥ Μ Α 8 Λ ? Β ?

Κάποιος περνώντας μέ ρωτά:
« — Γιά πού τραβάς ; *
<— Μήν τάχα ξέρω ; Τ’ άγριο φύσημα τού βο
ριά και τό σκοτάδι μέ συνεπαίρνει.»
«— Και πού θά φτάσης ;»
« — Όλότελα κί’ αύτό δέν τό σκέφτηκα,
«Στοχάζομαι μονάχα, γά σταματήσω ; ’Εκεί πού
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θά τελειώσουν oí αιώνες κι δπου τό χιόνι σταματά : ΑΠΟ ΤΑ “ ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΣΕ
πριν γίνει σάβανο νεκρού.
ΠΡΟΖΑ,, J O T CHARLES BAUDELA.IRE"Οπου τελειώνει 'τό ψευτκό ■φως''·; και, χύνεται Χ κ Κ Π ί ί Μ Ε θ Α Τ Ε ! ' t * t . J ft
φως αληθινό κι ανέσπερο· φώζ πού φωτίζει καινούρ
για ζωή με νέους συντρόφους, καινούργιους φίλους»
άλλοιώτικους από τούς τωρινούς, πού τά .γλυκά τους
Πρέπει νά είναι κανείς πάντα μεθησμένος. Αυ
λόγια σταλάζουνε στην. ψυχή μου ,μισος κ’ εκδίκηση.
τού. είναι- ;όλομ είναι τό*ζήτημα τό μόνο, Γιά νά μήν
Νά ζήσω θέλω σέ κόσμο καινούργιο. Νέα. θρησκεία
αίστάνεστε τό .βάρος .τό φριχτά τού Χρόνου, πού, σάς
να πιστεύο). Καί νά λατρεύω δικό μου. Θεό
;
τσακίζει τούς ώμους, καί σκύβετε στή γης, πρέπει νά
μεθάτε αδιάκοπα.
— Κι ό διαβάτης χάθηκε. Εΐτανε ή στερνή σκιά
. Μά μέ τ ί ; Μέ κρασί, 'μέ ποίηση ή μ’ αρετή, —
απ’ αυτές μού μισοσβηστά χανόντανε στου βοριά jo μ’ ο,τι,σάς. αρέσει, Μά χά μεθάτε,. ,
;
τρελλό πανηγύρι1 ό στερνός αιώνας πού διάβαινε
Κι αν καμιά φορα, στα σκαλοπάτια ενός παλα
σκυφτός απ’ τή μεγάλη πύλη.
·; .·. τιού, σ’ ενός χαντακιού τήν πρασινάδα απάνω, στή
μαύρη μοναξιά τής κάμαρής σας, ξυπνήστε, μισόΚαί ξάφνω, σάν τά λόγια με τον πόθο μου νά . μεθησμένοι, ή ξεμέθηστοι-, ρωτήστε τόν.άνεμο, τό κύ
πήρανε σάρκα, ξανοίγω μές στο βαθύ τρισκόταδο : μα, τάστρο, τό πουλί, τό ρολόι, δ,τι φεύγει, δ;τι σΐέ^
φως, απ’ την ’Ανατολή φωτίζοντας. Ξανοίγω πιο 1νάζει, δ,τΐ’ κυλά, δ¿τιτραγοϋδέί, δ,τι μιλάει, ρώτήπολύ καί βλέπω, ακόμα, καλύβι φτωχικό ·
στε τί ώρα είναι* κι ό άνεμος, τό .κύμα, τάστρο, τό
Κάτι μέ τραβάει σ’ αυτό. Μά πόσο μακρυά μου! πουλί, τό ρολόι, θά σάς απαντήσουν · «Είναι ή ώρα
Τάχα θά τό φτάσω ;
νά μεθήστε ! Γιά νά μήν εΐσαστε οί βασανισμένοι
— Μά ναί, τό θέλω ! Καί νάμε, ζύγωσα.
σκλάβοι τού Καιρού, μεθάτε- μεθάτε άδίάκοπα. Μέ
κρασί, μέ ποίηση ή μ’ αρετή — μ’ δ,τι σάς αρέσει.»
Γιά φως, τώρα] ξανοίγω άστρο μεγάλο, γλυκο
ΕΣΠΕΡΟΣ
χάραγμα, αυγή, φωτοπλημύρα, ήλιο πού δε βασι
λεύει. Φύσημα ελαφρό τής αύρας παιγνιδίζει καί
—■
ζεστασιά γλυκειά παντού σκορπιέται. "Ενα στεφάνι
από ήμερα στοιχειά ολόγυρα μέ κυκλώνει· πόσο πιο
διαφορετικά από τά πρώτα.
ΣΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΑΙΠΤΗ
Καί νοιώθω, ή ζεστασιά π αγκάλιασε τό κορμί
μου, νά λυώνη μέσα μου δλα τά παλιά, πού ή πα
γωνιά τά είχε κρουσταλλιάσει. Καί νοιώθω, στήν
αδειανή θέση τών πεθαμένων πού κηδεύτηκαν, κάτι
καινούργιο νά γεννιέται! Κάτι πιο δυνατό απ’ τό
βοριά καί τό χιόνι, πιο δυνατό απ’ δ,τι βαθειά μου
είχε ζήσει.
Μήν είμαι γώ τό φτωχικό καλύβι, πού μέσα
μου άναψε καί καίει τό φως; Τό φώς, πού φωτίζει
καινούργιο κόσμο, αληθινή ζωή, ανθρώπους άλλους,
νέους συντρόφους, δικούς μου φίλους ;
• Ναί, κάτι καινούργιο βαθειά μου γεννιέται καί
μέσα στο αίμα μου άργοκυλάει μιά νέα πίστη.
"Ω! ναί μέσα μου γεννιέται ένας Θεός, αυτός:
ή Α γάπη.

Ή Φύση ή έλληνική σέ διάλεξεν
ή ίδια νά γίνει; ή χαρά μα;
και σουδωκε τί; χάρε; ολων μα;,
. δίχως τά σφάρματά μας.
ΤοΟ ξαναγεννημοΰ μας στάθηκες
ήρωάς σεμνός. Σάν κάτι νάχεις
άπδ τή φρόνηση ένος Χέσιορα,
μέσα στό κόρωμα τής μάχης,
εύγενικός, πολυσυμπάθητος
έπρόβηκες χαμογελώντας,
μέ πίστη γιά τή βέβαιη νίκη μας,
καί πάντοτε νικώντας.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

:i— "
Εΐτανε δ αγώνα; μας μεγάλος .ή Ελλάδα είναι όνομα
γλυκό καί δοξασμένο- μά ενώ λέγανε οί άλλοι πώς ή Ε λ
λάδα έχει μόνο παρελΟό, εμείς λέγαμε .πώς έχει μέλλο. Τέ
τοιος ό πόλεμός μας.
ΨΥΧΑΡΗΣ

Οί Ιστορίες,σου.οί Νησιωτικές,
του γέρο-Δήμου σου οί Φυλλάδες,
*■
κι δλα σου τά ϊργ %— τοΰ πνεματικοΰ
του κήπου μας περιπλοκάδες.
19 ίο

' ΣΩΤΗΡΗΣ^ ΣΚΙΠΗΣ
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τήν ξεφορτωθούν εύκολότερα καί έτσι δέν τήν υπο
φέρουν τόσο ήσυχα καί υπομονετικά.
'Ως τόσο αύτές οί χωριστικές τάσες πρώτ’ άπ’
Β ΓΑ ΐρίβΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΑΤΟ
δλα δέ' φανερόνοντάϊ τό ίδιο'δυνατές σ’ δλα τά έθνη
της-Τουρκίας, είτε γιατί σ’ δλα δέ μορφώθηκε μέ
Ίδιοχτήτης: Λ Π - Τ Α Γ Κ Ο Ι ΙΟ Υ Α Ό Σ
τήν ίδια ένταση ή έθνική συνείδηση, είτε γιατί δλα
δέν
έχουν γειτονικούς «¿λεύτερους άδελφούς» πού
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ, 4, ΑΘΗΝΑ
νά τούς χρησιμεύουν γιά παράδειγμα πού νά τρα
■Σνντρομή χ ρ ο νιά τικ η : Γιά τήν . 'Ελλάδα χα’ι τήν
βάει. Έπειτα αύτές οί τάσες σ’ δλα τά έθνη τής
Κρήτη δρ. 10. Γιά τό έξωτερικό ,φρ. χρ. Ι2 δ0.—Γιά
Τουρκιάς μπορούσαν κάμποσο νά έξουδετερωθούν
τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές.( δρ.
μέ καλλίτερους δρους ζωής μέσα στό ίδιο τό Τούρ
τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται αυντρομητής α δέν
κικο τό κράτος:
προπλερώοει τήν συντρομή την. : .
• Αύτό λοιπόν ίσια ίσια θά έπρεπε ή Τουρ
*><·
κιά νά μπόρεση νά καταφέρει, νά δώσει δηλαδή
2 0 λεφ τά τό φύλλο. — Τά περσομένα ηύλλα που
στούς λαούς τής Αύτοκρατορίας καλλίτερους δρους
λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.
ζωής, καλλίτερη διοίκηση, καί δταν λέγω καλλί
-X τερη διοίκηση έννοώ έθνική αναγνώριση καί δι
Βρίσχεται στήν ’Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις επαρ
καιοσύνη καί ισότητα δσο γίνεται πιό άμερόληπτη.
χίες σ’ όλα τά πραχτορεΐα των ’Εφημερίδων.
Καί άς πάρουν παράδειγμα οί Τούρκοι τήν
Αύστρία. Καί κεϊ υπάρχουν, άς πούμε, Σέρβοι, μά
οί Σέρβοι τής. Αύστρίας ούτε τδβαλαν ποτέ μέτό νοΰ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ τους νά συγχωνευτούν μέ τό βασίλειο τής Σερβίας,
έ.νώ τήν ίδια ώρα οί. Σέρβοι τής Παλιάς Σερβίας
στήν Τουρκία κάνουν τον κόσμο άνω κάτω γιά νά
κολλήσουν τόν τόπο τους καί τήν ύπαρξή τους στό
Γ.
Σερβικό βασίλειο.’Οί'Σέρβοι τής Αύστρίας δέν έπα’ Ας υποθέσουμε πώς τό Τριπολίτικο ζήτημα ψαν νά είναι Σέρβοι δσο καί νά βρίσκονται συσωκαί τό Κρητικό λύθηκαν. Τάχα μ’ αυτό θά ήσυχά- ματωμένοι μέ τήν Αύστρία. Τό δικαίωμα τής έθνισει ή Τουρκία; Ό χι βέβαια. Τά πολλά έθνη που κής αύθυπαρξίοΐς τό έξασκούν ολόκληρο στέλνοντας
είναι συσωματωμένα μέσα της, δσο πιό καθαρά, κα βουλευτές Σέρβους στήν Αυστριακή βουλή καί έ
ταλαβαίνουν τόν έαυτό τους, και δσο δέ βρίσκουν χοντας τοπική δίαιτα δική τους, παιδεία σέρβική,
στό Τούρκικο κράτος μέσα τούς δρους έκείνους πού τή σέρβική γλώσσα στά δικαστήρια καί στή διοί
τούς χρειάζονται γιά νά προκόψουν "σέ κάθε είδος κηση καί άλλα τέτοια. Μόνο πού δέν έχουν πολιτική
προκοπή, τόσο γίνονται πιο έχθρικά πρός τό κρά αύθυπαρςία, μά. δέν τούς νοιάζει καί πολύ, άφοΰ μέ
τος αύτό καί πρός έκείνους πού τό διαφεντεύουν, τά δικαιώματα πού άπολαβαίνουν (έθνική αυθυπαρ
τόσο ριζώνουν μέσα τους καί θεριεύουν οί χωριστι ξία καί ίσοπολιτεία), ζοΰν καί προκοφτούν δσο μπο
κοί πόθο .Τούτο γίνεταν.. πολύ περισσότερο τώρα παρά) ρούν σάν κοινωνία, καί σάν έθνος.
άς πούμε στό 17ο καί στό 18ον αιώνα, γιατί στό
Τό παράδειγμα τούτο έπρεπε νά μιμηθοΰν καί
άναμεταξύ έχουν σχηματιστεί, στό 19ο, κράτη έθνι- οί Τούρκοι, καί θά τό μιμηθοΰν σίγουρα άν είναι
κά γύρο) στήν Τουρκιά καί άπό τά ίδια της τά άξιοι νά διατηρήσουν τό κράτος τους. ’Αλοιώς θά
σπλάχνα βγαλμένα. Τά μισά έθνη άπό τά δσα γίνουν χίλια κομμάτια. Καί ώς τώρα τουλάχιστο
έχουν άπομείνει μέσα στό Τούρκικο τό κράτος έχουν δέν τό ιάπόδειξαν. πώς είναι άξιοι νά κυβερνήσουν
«άδελφούς έλεύτερους» καί δσο βλέπουν πώς ¿κεί τόν τόπο τους δπως κυβερνά τό δικό της ή Αύστρία.
νοι είναι άνεξάρτητοι πολιτικώς καί αύτόνομοι,. τόσο Φιλελεύτερο '^πολίτευμα διάλεξε νά πάρει καί ή
τούς έρχεται καί αύτωνών ή δρέξη νά γίνουν σάν Τουρκία άπό τά 1908, μά γιά νά είναι άληθινά
καί κείνους. Ή τυραννία δέν είναι τώρα περισσό φιλελεύτερο έπρεπε νά φανερώσει καί πρός τά έθνη
τερη καί βαρύτερη στήν Τουρκιά παρ’ δσο είτανε της φιλελεύτερο πνεύμα, : ένώ βλέπουμε όλότελα τό
στούς περασμένους αίώνες. Είναι μάλιστα αληθινά άντίθετο πώς κάνει. Καί κείνα τά δικαιώματα αύπολύ έλαφρύτερη, μά ίσία ίσια' γΓ αύτό κάί πιό θυτταρξίας καί κάποιας έθνικής αυτοδιοίκησης πού
άνυπόφορη, για τί: μέ τό νά μή βαραίνει τόσο πιά είχαν καί μέ τήν άπολυταρχία τά έθνη καί αύτά
έπάνω τους, τούς δίνει τήν έλπίδα πώς μπορόύν νά τά-πολεμά. Ό χι'νά τούς δώσει καί πολιτικά -δι.
·. ,ί> ; ; ·
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καιώματα ίσα μέ κείνα που έχουν οί Τούρκοι. Τδ
φιλελεύτερο πολίτευμα έπρεπε πρώτα πρώτα νά άναγνωρίσει καί νά έπικυρώσει τά έθνικά δίκαια πού
τόσου; αιώνες μέ τδν τύπο τών «προνομίων» ανα
γνώριζαν οί απολυταρχικοί Σουλτάνοι, καί έπειτα
, νά παραχωρήσουν, δπως τδ γράφει δά καί τδ δθωμανικδ σύνταγμα, καί ίσα πολιτικά δικαιώματα σ’
δλα τά έθνη άδιάφορο τί θρησκεία καί τί γλώσσα
έχουν.
Ίσως τδ νέο κόμμα πού σχηματίστηκε φανεί
πιδ έξυπνο δηλαδή πιδ πολιτικό καί δώσει σ’ δλα
τά έθνη τής Τουρκίας έκεϊνο πού τούς άνήκει (έθνική αυθυπαρξία), καί κείνο πού γράφει τδ σύν
ταγμα (ίσοπολιτεία)
Στδ πρώτο μου άρθρο γιά τή «θέση τής Τουρ
κίας» μπορεί κανένας πού δέν καλοξέρει τά πρά
ματα τής ’Ανατολής νά βρεί μιάν άντίφαση. Λέγω
δηλαδή στήν άρχή πώς οί Νεότουρκοι τόΰ κομιτά
του σά φιλελεύτερο κόμμα πού ήθελε νά είναι,
μπορούσε νά στηρίξει τήν Τουρκιά άντίς νά τή
σείσει. Καί παρακάτω λέγω πώς τδ νεοσύστατο
κόμμα έπειδή έχει συντηρητικά στοιχεία μέσα του
παρουσιάζει περισσότερες πιθανότητες έπιτυχίας.
'Όποιος δμως καλοεξέτασε τά πράματα- τά άνατολικά, εύκολα θά ξεδιαλύνει τί ήθελα νά πώ μ' αύτές
μου τις φαινομενικά άντιφατικές βεβαίωσες. Τδ συνταγματικδ πολίτευμα είτε τδ διαφεντεύουν φώελεύτερα κόμματα είΐέ τδ κυβερνούν συντηρητικά,1είναι
άναγκαστικά πιδ φιλελεύτερο άπδ τήν άπολυταρχία τών Σουλτάνων. *Αλλά στήν Τουρκιά ένώ τδ
άληθινά φιλελεύτερο κόμμα θά έπρεπε νά άναγνώρίσει στα έθνη της αύθυπαρξία καί ίσοπολιτεία, τδ
συντηρητικδ θά περιορίζουνταν νά άναγνωρίσει μόνο
τδ πρώτο καί σιγά σιγά, ύστερα άπδ πολλά παλέ
ματα καί άνταγωνισμούς, καί τδ δεύτερο ίσως. Καί
αύτδ θά ήταν καλλίτερο παρά νά διοικεί τήν Τουρ
κιά ένα ψευτοφιλελεύτερο κόμμα σάν τδ κομιτάτο
πού δέν είναι άλλο παρά μιά απολυταρχική δλιγαρχία χειρότερη καί άπδ τήν ίδια άπολυταρχία
τών Σουλτάνων, γιατί ένώ τδ άπολυταρχικδ πολί τευμα ποτέ δέν έπαψε νά άναγνωρίζει τήν έθνική
αύθυπαρξία καί κάποια έθνική αύτοδιοίκηση, δσο
καί νά μή θέλησε νά δώσει πολιτικά δικαιώματα
στα άτομα τού έθνους πού κυριαρχούσε καί στά άλλα
έθνη πού άναγνώριζε, τδ δλιγαρχικδ πολίτευμα
τών Νεοτούρκωγ προσπάθησε καί προσπαθεί καί
τώρα άκόμα μέ τυραννικές μονοκοντυλιές νά σβύσει
τίς έθνικές διαφορές, νά ισοπεδώσει τά έθνη (πράμα
άδύνατο) καί νά μήν παραχωρήσει κιόλα καί στά
άτομα τών ισοπεδωμένων έθνών, ούτε καί σ’ δλα τά
άτομα τού έθνους πού κυριαρχεί, τά πολιτικά δι

καιώματα πού ή δλιγαρχία τά κρατεί γιά λογαρια
σμό της μόνο.
Μ’ ένα συντηρητικό κόμμα στά πράματα θά
άπόμεναν στά έθνη έκείνα τούλάχιστο τά δικαιώ
ματα πού είχαν καί τδν καιρδ τής άπολυταρχίας
τών Σουλτάνων, ένώ μέ τδ τωρινό ψευτοφιλελεύτερο
κομιτάτο δχι μόνο άλλα δικαιώματα (τά πολιτικά)
δέν άπόχτησαν τά Ιθνη, μά ούτε καί κείνα πού
πρώτα τά είχαν έξασφαλισμένα, τώρα δέν τά άπολαβαίνουν έλεύτερα.
Τδ χειρότερο πολιτικό λάθος τών Νεότουρκων
τού κομιτάτου δέν είναι πού δίνουν ίσοπολιτεία στούς
λαούς παρά πώς υπονομεύουν καί τίς έθνικές έλευτερίες.
Καί έπειδή τδ νέο κόμμα, πού κι αύτδ λέγεται
φιλελεύτερο., θά είναι συντηρητικό τούλάχιστο δσο
γιά τήν έξακολούθηση τής άναγνώρισης τών έθνικών
έλεύτεριών, ..γι’ , αύτδ τά έθνη τής Τουρκίας μ’ αύτδ
τό κόμμα θά έχουν συμφέρο νά συνεργαστούν καί
αύτδ νά φέρουν στήν έξουσία, μήπως αύτδ κατα
φέρει καί βαστάξει τήν Τουρκιά σάν κράτος έξασφαλίζοντας τήν προκοπή κάθε δμάδας έθνικής καί
κάθε άτόμου. Καί όταν τδ κάθε άτομο ίδεί χαίρι
άπδ τήν' Τουρκιά, άς είναι βέβαιοι οί Τούρκοι, πώς
δέ θά παρασέρνεται πιά τόσο εύκολα άπδ έθνικά
ίδανικά, ούτε θά γυρεύει διαζύγιο άπδ τδ κράτος τδ
Τούρκικο, ούτε αύτδ τδ ίδιο τδ άτομο, ούτε ή έθνική
¿μάδα δπου . άνήκει.
ΙΔΑΣ
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Λύτά είναι μέ ειλικρίνεια καί μετριοφροσύνη υ
πολογισμένα κατ’ άντίθεση πρδς τήν παλαιότερη
συνήθεια νά παρασταίνουνται έξογκωμένα. Τά έσοδα
άπδ έμμέσους φόρους καί ιδίως τελωνειακούς δα
σμούς λογαριάζονται κατά 4.900.000 δρχ. λιγώτερο
καί αύτδ όφείλεται κυρίως στήν έλάττωση τού δασμού
τής ζάχαρης, όποθέτουμε δμως δτι έδώ ή μετριο
φροσύνη καί ή ειλικρίνεια μετεβλήθη σέ άπαισιοδοξία, δτι δηλ. μπορούσαν νά σημειωθούν τά έσοδα άπδ
τελών, δασμούς σέ μεγαλύτερο ποσό, μάλιστα δταν
λάβουμε ύπδ σημείωση τό δρόμο πού πήραν προς
τά έπάνω τά έσοδα αύτά τδν τελευταίο καιρό1καί τό
χτύπημα πού θά ύποστή τδ λαθρεμπόριο τής ζάχα
(*) 'Η άρχή στό περασμένο φύλλο,
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ρης υστερ" άπδ τήν έλάττωση του δασμού. Καί μέ
τήν ευκαιρία αυτή, πού έγινε λόγος γιά τδ δασμδ
τής ζάχαρης, μάς φαίνουνται, περίεργες οί δυσκο
λίες πού βάζουν στδ έμπόριο αυτές οί διατυπώσεις
τής συσκευής τής ζάχαρης σέ πακέτα ώρισμένου
βάρους και ή άλλη του να έχη ή ζάχαρη ώρισμένο
σχήμα, οί ταινίες κτλ. Ά ν τά έλάμβαναν αύτά τ*
μέτρα πρωτήτερα προτού έλαττωθή δ δασμδς θά εί
χαν δικαιολογημένα ίσως, άλλά σήμερα είναι υπερ
βολικά, αυστηρά, δίνουν δυσκολίες και θά δώσουν άφορμή στους έμπόρους νά κοιτάζουν πώς μέ κάθε δι
καιολογία νά τσεπώσουν 3σο τδ δυνατδ μεγαλύτε
ρη ώφέλεια άπδ τδ δασμδ πού τούς άφησε τδ κράτος.
Στούς άμεσους φόρους βλέπουμε σημειωμένο τδ
φόρο τοΰ εισοδήματος μέ 1.100.000 δσα δηλ. ήσαν
καί γιά τδ 1911, πού δέν τδ είδαμε άκόμη καί πολύ
φοβούμαστε, πώς μέ τΙς ’υποχωρήσεις πού κάνει δ
κ. Τπουργδς κάθε μέρα καί τίς άναβολές δέν θάείσπράξη τδ ποσδν αύτό, μάλιστα όταν συλλογισθή
κανείς 8τι γιά τδ 1912 θά συμπέση ή βεβαίωση καί
είσπραξη δυο χρήσεων, τοΰ 1911 καί του 1912,καί
αύτδ βέβαια δέ θά είναι πρδς δφελος τοΰ δημοσίου*
έκτδς αύτου θά έπηρεάση καί τή βεβαίωση καί εί
σπραξη του' φόρου οικοδομών, γιά τον όποιον πρό
κειται νά συνταχτοΰν οί νέοι φορολογικοί κατάλο
γοι γιά τήν προσεχή πενταετία καί φοβούμαστε,
δτι θά μάς παρουσιάσουν κάποια δπισθοδρόμηση μέ
τήν. κρίση τών ένοικίων τών τελευταίων χρόνων. Γιά
τούς άμέσους φόρους θά είποΰμε περισσότερο παρακάτου σχετικά μέ τή δημοσιονομική πολιτική τής
Κυδερνήσεως, γιατί μάς φαίνεται δτι τά ώραΤα λό
για πού άκούσαμε πέρυσι στήν. εισήγηση τοΰ προϋ
πολογισμού τοΰ 1911, θά μείνουν λόγια!
ΐδ γενικδ κεφάλαιο τοΰ προϋπολογισμού «τέλη
καί δικαιώματα» είναι συνταγμένο έπίσης μέ είλικρίνεια (σημειώνει , 28 έκατομ. άπδ τά όποια 16
έκατομ. είναι τέλη χαρτοσήμου καί 6 τέλη ταχυ
δρομικά τηλεγραφικά καί τηλεφωνικά) καί υποθέ
τουμε δτι θά δώση πολύ περισσότερα άπδ δ,τι νομίζει.
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,π.χ. βλέπουμε άκόμη νά καταλογίζουνται στά τακτικά
έσοδα ποσά πού προέρχονται άπδ άπαλλοτριώσεις
κινητής καί άκινήτου περιουσίας τοΰ κράτους. Έ 
πίσης στά τέλη χαρτοσήμου κατατάσσονται καί τέ
λη κληρονομιών, ένώ δημοσιονομικώς έπρεπε νά εί
ναι στούς άμέσους φόρους, άν καί είσπράττονται τεχνικώς μέ χαρτόσημο, χωρίς νά είναι τέλη. Τδϊδιο
λέμε γιά τά τέλη τών μερισματαποδείξεων, πού κατατάσσουνται μέ τρόπο πού φέρνει σύγχυση στά τέλη
καί δικαιώματα χωρίς νά είναι. Έπίσης άν άπδτά
έσοδα άπδ τέλη ταχυδρομικά τηλεγραφικά καί τη
λεφωνικά πού είναι 5.889 χιλ. άφαιρέσουμε τά έ
ξοδα διοικήσεως (4.300 χιλ.) καί έκείνα πού άνήκουν στήν Eastern καί ξένες τηλεγρ. εταιρείες καί
διευθύνσεις (740 χιλ.), μένουν 849 χιλ. δραχ. πού
δέν είναι πιά τέλη, άλλά φόροι καί ώς φόροι έπρεπε
νά σημειωθούν άλλου.
Ή πιδ σημαντική έλάττωση τών έσόδων προέρ
χεται άπδ τήν έλάττωση τοΰ δασμοΰ τής ζάχαρης
(κατά 2 1)2 έκατ.)* οί δέ αύξήσεις προέρχονται κυ
ρίως άπδ προσόδους κεφαλαίων τοΰ κράτους (τόκοι
1.750 χιλ,) άπδ άπολήψεις .άπδ τά έξοδα τοΰ προϋ
πολογισμού (3.591 χιλ.) πού είσέρχουνται άπδ τδ
Ταμείο τής Έθν. Άμύνης, ώς πλεόνασμα, άπδ ένα
έκατομ. περίπου άκόμα (κληροδοτ. Δομπόλη καί κα
ταβολές πού. γίνονται γιά τόκους , καί χρεωλύσιοτών
δανείων τών προσφύγων στή Θεσσαλία).
"Ολα τά τακτ.έσοδ. τοΰ 1912 είναι 141.217.000
άφαιροΰμε τις αύξήσεις πού . είπαμε
παρά πάνω (δηλ. τδ πλεόνασμα τοΰ
*
Ταμ. Άμύνης πού εισέρχεται στδ τα
μείο του κράτους καί τούς τόκ. κεφαλ.)
5.341.000
μένρυν κανονικά έσοδα δραχ.,
καί αύτά μόνον μπορεί νά λογαριάση
κανείς ώς τακτικά έσοδα.
Ό προϋπολογισμός τοΰ 1911 έπρόβλεπε κανονικά τακτικά έξοδα
ώστε δ προϋπολ. του 1912 ζητεί λιγώτερα άπδ τά περυσινά κατά δραχ.
καί αύτδ δφείλεται κυρίως στήν έλάτ
τωση τοΰ δασμοΰ τής ζάχαρης.
Στά* παραπάνου έσοδα
προσ,θέτονται γιά τήν τέλεια άποκατάσταση τών προσφύγων τής Άνατολ.
Ρωμυλίας έκτακτ. έσοδ. άπδ τδ δάνειο
κ’ έτσι δλ,α τά έσοδα τακτικά καί έ
κτακτα άνέρχονται εις

135.876.000

138.730.000
2.854.000

Δέν μπορούμε δμως νά έγκρίνουμε τήν τακτική
πού άκολουθεί δ προϋπολογισμός στο Ιζ'. Κεφάλαιο,
141.217.000
νά καταχωρίζη δηλ. στάς «προσόδους κεφαλαίων,
έργων καί συμμετοχή τοΰ δημοσίου» καί τούς τό
κους κεφαλαίων πού είναι κατατεθειμένα σέ Τρά*2.401.000
πεζες, άντί νά τά μεταχειριστούμε ώς έκτακτα έσο
δα, πού δέ θά τά ίδή πάλι δ προϋπολογισμός. Αύ
143.618.000
τδ συμβαίνει καί στίς «άπολήψεις έκ τών έξόδων τοΰ
προϋπολογισμού» πού σημειώνουν 3 1)2 έκατ. πού
Έτσι βλέπουμε πολύ συντηρητικά υπολογισμέ
είσέρχουνται άπδ το Ταμείο τής Άμύνης. Στδ σύ να τά έσοδά, άλλοΰ μέν επί τή βάσει τών εσόδων
στημα τής κατατάξεως τών έσόδων βρίσκουμε μι τών περασμένων χρόνων, άλλοΰ δέ μέ έλεύθερη έκρή διαφορά άπδ τούς περασμένους προϋπολογισμούς κτίμηση, άλλά καί αύτου βλέπουμε τούς ύπολογι-
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Ό προϋπολογισμός του 1908. δέν .
.
σμούς μετριασμένους άπδ υπερβολική ειλικρίνεια πού
ήξερε
τίποτε
άπό.
αύτά
παρά
μόνο
.
μοιάζει κάπως σάν άπαισιοδοξία, πού δχι άδικα τήν
. 7 0 0 χ.
¿γέννησαν οί ψεύτικοι προϋπολογισμοί καί απολογι γιά φόρο οίνοπνεύματος
σμοί τοϋ περασμένου καιροΰ. θά θέλαμε δμως μιά
"Ωστε έχουμε κληρονομήσει
5 έκ.. 700 χ.
φορά άκόμα νά εύχηθοΟμε δπως οί συστάσεις πού έμμεσους φόρους άπδ τήν. έπανάστα- . . .
κάναμε παραπάνου γιά τδ συστηματικό μέρος νά ση. Άπδ αύτά. πρέπει νά;.άφαιρέσουμε
λάβουν σάρκα καί δστά.
γιά τήν έλάττωση τοϋ δασμ. τής ζάχαρ. 3 έκ. 500 χ.
"Αν παραβάλουμε τώρα τά καθαρώς φορολογικά
"Ωστε καθαρή αύξηση
2 έκ. 20U χ.
βάρη πού έπρόβλεπε δ προϋπολογισμός του .1908.»
Άπδ τήν άλλη μεριά έχουμε κάποια αύξηση καί
δηλ. δ προτελευταίος πριν τής έπαναστά,σεως μέ έ- στούς άμεσους φόρους άπό τήν έπανάαταση κ’ έδώθε.
κείνα πού προβλέπει δ σημερινός τοΟ 1912 έχουμε Φόρος οικοπέδων
' 80 χ.
1908
J 912
» είσοδήματ. άνωνύμων έταιριών
985 »
1)Άμεσοι φόρ. έγγειου παραγ. 14 052 χ. 13.180 χ.
» κληρονομιών
380 »
2) Λοιποί άμεσοι φόροι
8.070 » 11. — »
»
συμπληρωματικός του είσοδή-,
3) "Εμμεσοι έπί τής καταναλ. 54.760 » 56. — » ματος (πού δέν έφαρμόστηκε άκόμα) 1 έκ. 100 »
4) Μονοπώλια .
14. — » 13. — *
Δηλαδή άμεσοι φόροι
2 έκ. 545 χ.
Σύνολο
90.882 χ. 93.180 χ μαζί μέ τήν αύξηση τών έμμέσων άπδ- 2 * » 200 »
άν τά χωρίσουμε αύτά σέ δυδ γενικές κατηγορίες,
μιά τών άμέσων φόρων καί άλλη μιά τών έμμέσων
μαζί μέ τά μονοπώλια έχουμε:
"Αμεσοι
"Εμμεσοι
Σύνολο

1908
1912
22.122 χ. 24.180 χ·
68.760 * 69. - »
90.882 χ. 93.180 χ.

Σωστότερο θά ειταν άν είχαμε δριστικούς άπολογισμούς θετικούς μπροστά μας, άλλά άφοΰ δέν έ
χουμε κανένα γιά χρόνια ύστερα άπδ τήν έπανάσταση άρκούμαστε μέ τούς προϋπολογισμούς.
'Ο προϋπολογισμός τοϋ 1912 μάς δείχνει στά
έσοδα άπό καθαρούς φόρους μιά διαφορά παραπάνω
απ' τόν προϋπολογισμό τοϋ 1908 κατά 2 έκατ. 298
χιλ. Είπαμε δμως πώς τά έσοδα τοϋ 1912 είναι πο
λύ μέτρια, πολύ χαμηλά ύπολογισμένα καί ή δια
φορά αύτή θά ρίναι πάντως μεγαλύτερη. ’Οφείλε
ται δμως αύτή καί στή σύνθεση πού έχουν αύτοί οί
δυδ προϋπολογισμοί τοϋ 1908 καί τοϋ 1912. Έτσι
στον προϋπολογισμό τοϋ 1912 τά έσοδα τών τελω
νείων φιγουράρουν κατά 3 1)2 περίπου έκατ. λιγώτερα (έλάττωση κατά τδ 1)2 του δασμού τής ζάχα
ρης). ’Απεναντίας στούς άλλους φόρους τής καταναλώσεως πού έχει δ προϋπολογισμός του 1908 προστέτουμε καί τούς:
Πρόσθετο δικαίωμα καπνοΰ
2 έκ. 210 χ.
Δικαίωμα οϊνοπνευμ. υγρών καί ποτών
610 »
» καταναλώσ. οινοπνεύματος 2 * 550 »
» μετουσ.φωτ.οίνοπ.
350 ».
» άνθρακασβεστίου
230 »
» φωτ.καίήλεκ.ρεύμ.
100 »
» έκρηκτ. υλών
350 *.
6 έκ. 400 χ.

έχουμε δλική φορολογ, αύξηση τά
τελευταία τρία χρόνια
4 έκ. 745 χ.
Είναι δμως, δπως βλέπουμε, ή αύξηση τών ά
μέσων φόρων κάπως μεγαλύτερη άπό τήν αύξηση
τών έμμέσων, άν, έννοεϊται, έφαρμοσθή δ φόρος του
εισοδήματος.
Γιάτή σημασία δμως αύτών τών αύξήσεων, γιά
τή δημοσιονομική πολιτική τοΰ τόπου άπό τήν έπανάσταση κ’ έδώθε θά μιλήσουμε παρακάτω, δταν
τελειώσουμε πρώτα καί μέ τά έξοδα του προϋπολο
γισμού κάί μάλιστα στο μέρος πού θά κρίνουμε τή
δημοσιονομική πολιτική καί τότε θ’ άναγκασθοΰμε
νά κρίνουμε τή δημοσιονομική πολιτική όλου του
καιρού άπό τό 1909 ώς σήμερα, γιατί είναι ή ίδια
πολιτική καί άποτελεϊ σχεδόν Ινα σύνολο. Μέ αύτά
λοιπόν τά έσοδα έρχεται δ προϋπολογισμός τοΰ 1912
νά άντικρύση τά έξοδά του τά τακτικά καί μικρό
μέρος τών έκτάκτων, ένώ τά έκτακτα έξοδα πού περιστρέφουνται σέ στρατιωτικούς καί ναυτικούς έξοπλισμούς τά σκεπάζει μέ τά έσοδα τών ταμείων τής
Εθνικής Άμύνης καί του ’Εθνικού Στόλου, στά δποΐα δμως δίνει καί τό μεγαλύτερο· μέρος άπ’ το υ
πόλοιπο του δανείου πού κάναμε πέρυσι δηλ. 38.
241.439 δραχ.
Έτσι άφοΰ πήραμε μιά ιδέα γιά τά έσοδα άς έρ
θουμε στά

ΕΞΟΔΑ
Δέ θά θελήσουμε νά κουράσουμε τήν καλοσύ
νη τοΰ αναγνώστη μέ πολλούς αριθμούς καί -πολλές
λεπτομέρειες, ίσως μάλιστα σέ πολλούς πού δέν άνακατέβουνται μέ οικονομικά ζητήματα ·.τούς φανούν
καί αύτά τά λίγα πολλά, ούτε οί στενές στήλες τοΰ

Ο ΝΟΊΓΜΑΣ
περιοδικού χωρούν γιά ν’ άναλυθοϋν όσο χρειάζουντάι 500 μεγάλες σελίδες τού τόμου τοϋ προϋπολο
γισμού, γιά νά χωρέσουν στριμωχτά. Ελπίζουμε δμως πώς θά καταλάβουν κάτι περισσότερο άπδ δ,τι
καταλαβαίνουν διαβάζοντας τις συζητήσεις τής Βου
λής στις έφημερίδες. ’Αμερόληπτα θά προσπαθή
σουμε νά διευκολύνουμε κ’ έδώ -τή σύγκριση τοϋ
προϋπολογισμού του 1912 Εδίως μέ τον προτελευ
ταίο πρίν τής Έπανασχάσεως. Στδ τέλος των έξό-,
δων έπιφυλασσόμαστε νά ρίξουμε και μιά ματιά στδ
σύνολο των έξόδων.

-X -

Τό Δημόαιο χρέος χρειάζεται υπηρεσία στδ
1912 άπδ 36.788 χιλ. ένώ στδ 1908 χρειαζότανε
32.535. Τώρα δηλ. χρειάζεται 4.253 χιλ. παραπάνω καί αύτδ όφείλεται στδ τελευταίο δάνειο.
01 ϋποχρεώοεις τοϋ Κράτους δείχνουν

1912
11.715 χιλ.

1908
20.996 χιλ.

Μή μάς γελούν δμως οί άριθμοί.
Άπο τδ κονδύλι του 1908 πρέπει νάφαιρέσουμε
ποσό 9.500 χιλ. γιά τις «άποδόσεις άπδ τά έσοδα
τοϋ Κράτους» πού τις καταλογίζει ό προϋπολογι
σμός τοϋ 1908 έδώ, Ινώ ό προϋπολογ. τοϋ 1912 τις
βάζει στδ Γενικό κεφάλαιο τής Διοικήσεως τών Οικο
νομικών. Τέτοιες άποδόσεις είναι π.χ. αύτά πού δίνει
τδ Κράτος σέ ξένες τηλεγραφ. έταιρεϊες, (στήν Ea
stern', αύτά πού δίνει γιά τή δημοτ. έκπαίδευση,
γιά τά δυδ πολεμικά ταμεία κτλ.
Ά μα άφαιρέσοϋμε αύτά τότε μένουν
1912
1908
11.715 χιλ.
11.496 χιλ.
Αέ φαίνεται άπδ τούς άριθμούς αύτούς μεγάλη
διαφορά κι 8μως μέσα σ’ αύτούς είναι ένα κονδύλι,
πού αύξαίνει διαρκώς.
Στδ είδικδ κεφάλαιο τών συντάξεων.
1912
1908
4.257 χιλ.- στρατιωτ. συντάξ. 3.353 χιλ.
4.447 .» πολιτ. συντάξεις 3.741 »
8.704 χιλ.

*

7.094 χιλ.

δηλ. μιά διαφορά έπΐ πλέον στδ 1912 άπδ 1.610
χιλ. μέσα σέ τρία χρόνια κι αύτδ όφείλεται στήν αύ
ξησή τών συνταξιούχων, μάλιστα ύστερα άπδ τις έκκαθαρίσεις. Φαίνεται δμως στδ σύνολο τοϋ Κεφα
λαίου νά σκεπάζεται αύτδ τδ μεγάλο ποσό άπδ με
ρικά άλλα κονδύλια, δπως ένα τής νομισματικής
διαφοράς- πούεΐταν τότε.
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Στδ Γενικό Κεφάλαιο:
Διοίκηβη τώ ν Οικονομικών βλέπουμε
•1912
1911
1908
25.102 χιλ.
26.536 χιλ.
6.844 χιλ.
Πρέπει δμως ν’ άφαιρέσοϋμε τόσα άπδ τά δυδ
χρόνια 1912 καί 1911 γιά νά συγκρίνουμε α') τις
άποδόσεις άπδ τά έσοδα, (παραπάνω έφέραμε τρία
παραδείγματα ποια είναι αύτά) πού δεν είναι έξοδα
διοικήσεως καί πού τά υπάγει ό προϋπολογισμός τοϋ
1908 στδ Κεφάλαιο «υποχρεώσεις τοϋ Κράτους».
Αύτά είναι 11.242 χιλ. γιά τδ 1912 καί 10.506
χιλ. γιά τδ 1911. β') Ύστερα πρέπει ν’ άφαιρέσουμε τά ποσά πού είναι κυρίως γιά άγορά είδών τών
Μονοπωλίων, πού τά μεταπωλεΐ τδ Κράτος καί έπομένως δεν είναι έξοδα τής Διοικήσεως καί τά όποια
δ προϋπολογισμός τοϋ 1908 τά κατατάσσει σέ ιδιαί
τερο Γεν. Κεφάλαιο. Αύτά είναι 2.291 χιλ. γιά τδ
1912 καί 2.8 76 χιλ. γιά τδ 1911. Κατά τή γνώ
μη μας αύτά τά κονδύλια (καί άλλα άκόμα, πού δεν
έπιτρέπει έδώ δ χώρος νά ποϋμε πιδ πολλά, δπως
π.χ. δαπάνη γιά τήν κατασκευή χαρτοσήμου, γραμ
ματοσήμου) έπρεπε νά άποτελοϋν ιδιαίτερο γενικό
κεφάλαιο καί νά μήν άνακατεύονται ούτε μέ τίς υ( ποχρεώσεις τοϋ Κράτους, ούτε μέ τά έξοδα Διοικήσεως. Μάλιστα θά έπρεπε άπδ τήν %. κατηγορία
πολλά νά πηγαίνουν στούς Είδικούς Προϋπολογι
σμούς τών διαφόρων Υπουργείων, δπως οί άποδόσεις γιά ξένες τηλεγραφ. έταιρεϊες νά πηγαίνουν στά
έξοδα τοϋ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών.
γ') Ύστερα άπδ τά έξοδα τής Διοικήσεως τών
Οικονομικών πρέπει νά βγάλουμε τά έκτακτα έξοδα
γιά τήν τελειωτική εγκατάσταση ' τών προσφύγων,
πού είναι 2.400 χιλ. γιά τδ 1912 καί 3.425 χιλ. γιά
τδ 1911.
Ύστερα άπδ τήν άφαίρεση αύτών :
1912
1911
1908
25.102 χιλ.
26.526 χιλ. 6.844 χιλ.
15.933 »
16.807_»
--_______
μέν. 9.169 χιλ.
9.729 χιλ. 6.844 χιλ.
Πρέπει δμως ν’ άφαιρέσοϋμε καί 1 έκατομ. γιά
άποζημιώσεις συνεπεία δικαστ. άποφάσεων καί γιά έπιστροφή άχρεωστήτων πού τά γράφουν έδώ οί
προϋπολογισμοί τοϋ 1912 καί 1911 χωρίς νά είναι
έξοδα διοικήσεως, ένώ ό προϋπολογισμός τοϋ 1908
τά έχει στις Υποχρεώσεις τοϋ Κράτους, άκόμη καί
615 χιλ. πού σημειώνονται γιά τήν άγορά τοϋ κι
νίνου τοϋ Κράτους, πού τδ πουλάει κατόπιν μέ μι
κρότατη αύξηση (35 χιλ.), καί άναγράφεται καί στά
έσοδα, ποσό πού λείπει άπδ τδ 1908. Άφαιροΰνται
κι αύτά άπδ τδ 1912 καί 1911 καί μένουν
1912
1911
1908
7.554 χιλ.
8.114 χιλ. 6.844 χιλ.

»
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Γιά νά είμαστε δμως δίκαιοι πρέπει ν’ άφαιρέσουμε άπδ τά έξοδα τοΰ 1908 590 χιλ. γιά έξοδα
δασών καί μεταλλείων καί δρυχείων, πού ύστερα άπδ
τή σύσταση τοΰ Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας
δέ βαρύνουν πιά τδν προϋπολογισμό τοΰ Υπουρ
γείου τών Οικονομικών τοΰ 1912 καί 1911, ένώ βα
ρύνουν αύτδν στδ 1908. Καί μετά τήν άφαίρεση αύτή άπδ τδ 1908 μένουν έξοδα Διοικήσεως τών Οίκονομικών πού μποροΰν νά συγκριθοΰν άμερόληπτα.
1912
1911
1908
7.554 χιλ.
8.114 χιλ. . 6.254 χιλ.
Τδ 1911 λοιπόν δείχνει έξοδα περισσότερα άπδ
τδ 1912 ! Αύτδ τδ χρωστάει στις παλιές άμαρτίες
πού πλήρωσε γιά χρήσεις τών παλιών έτών 1 9 0 7 1 9 1 0 , πού φτάνουν τδ ποσό τοΰ 1.200 χιλ. Δέν φαί
νεται δμως αύτδ στούς τελειωτικούς άριθμούς γιατί
τό-. σκεπάζουν τά μικρότερα έξοδα'τών προσφύγων,
πού θά έχη τό 1912.
Άπδ τήν άλλη μεριά δμώς βλέπουμε νά έχη τδ
1912 έξοδα οίκονομ, διοικήσεως μεγαλύτερα άπδ τδ
1908 κατά 1.300 χιλ. καί αύτή ή.αύξηση. προέρ
χεται άπδ αύξηση τών έξόδων γιά προσωπικό τοΰ
Τυπογραφείου, και ιδίως τών Ταμείων (744 χιλ.), ύ
στερα σέ αύξήσεις πάλι τοΰ προσωπικού τών Τελω
νείων καί τής Τελωνειακής αστυνομίας χάρη στδν
τελευταίο νόμο περί Τελωνειακής Αστυνομίας.
(Στδ άλλο φ ύ λ ίο τίλοξ ( Γ ') : τά νπ άλο ιπα βξοδα κ α ί 'ή
δημοαιονομι*ή Λολιχιπή μάς)

Ο ΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

λειά αύτή, πού νά κάνουν συνειδητούς τούς καθημερνούς οίκονομικούς άγώνες άνάμεσο τώ διαφόρων
τάξεων, πού νά κινήσουν σέ συνεργασία μακριά άπδ
προσωπικά πάθια δσους έχουν κοινά συμφέροντα, ό
σους πολεμοΰν κοινόν έχτρό.
-X ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ. Διαβάζουμε στίς έφη μερίδες πώς
στδ Ναύσταθμο δουλεύουν μέρα νύχτα ταχτικοί κι
έκτακτοι τεχνίτες γιά νά έτοιμαστεΐ ώς τδ Μάρτη δλόκληρος δ στόλος μας καί πάει στήν Άλεξάντρεια
«πρδς άναρρίπισιν τής φιλοπατρίας τών έκεΐ ομογε
νών». Δέν είναι δυνατόν, κ. Βενιζέλε, στήν Πρωθυ
πουργία σας.νά ,λείψουν τέτοια καραγκιοζιλίκια;
-X ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ. Στδ «Χρόνο» τής Τετάρ-.
της δημοσιεύτηκε τδ πρόγραμμα ένδς νέου κόμμα
τός πού ώνσμάστηκε προοδευτικό. Τδ πρόγραμμα
συμφωνεί στά' περσότερα σημεία μέ τίς γνώμες μας*
μήν ξέροντας βμως τά πρόσωπα καί τούς .σκοπούς
τους θά τηρήσουμε πρδς τδ πάρδν έπιφυλάκτική στά
ση απέναντι τόυ. Ένα πράμα τονίζουμε άπδ τώρα, ’
πώς άν οί ιδρυτές τοΰ νέου κόμματος σκέφτουνται
νά έργαστοΰν σοβαρά καί μέ ειλικρίνεια, θά προσθέ
σουν στδ πρόγραμμά τους καί τήν κατάργηση κάθε
διάταξης πού περιορίζει τή σκέψη —. καί ,τδ κυριώτερο δέ θά άνακατωθοΰν στήν πολιτική προτοΰ μορ
φώσουν καί ¿ργανώσουν έκείνους, πούτά συμφέροντά τους θά άντιπροσωπεύει τδ κόμμα.
-X - ■
■

Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η Ε Π ΙΘ Ε Ο Ρ Η Σ Η
Δευτέρα 9 Γεννάρη—Κυριακή 15 Γετνάρη.

ΡΩΜΑΗ·ΚΑ.·Μάς θύμισαν 8,τι γράψ *με γιά τδ
νόμο τών κοινοτήτων σέ άλλο φύλλο τοΰ «Νουμά»
δσα διαβάσαμε γιά τδ πώς έγιναν οί έκλογές τών
έπιτρόπων στις διάφορες ένορίες τοΰ Πειραιά. Είναι
γνωστό, πώς, μέ τδ νέο νόμο περί ένοριών, τούς έπιτρόπους δέν τούς βγάζει πιά τδ δημοτικό συμβού
λιο μά οί ίδιοι οί ένορίτες. Έγιναν λοιπόν στδν Πει
ραιά στίς 8 τοΰ μηνός οί πρώτες έκλογές καί δέν
μποροΰμε νά ποΰμε πώς πέτυχε ό σκοπός τοΰ νό
μου· γιατί έξδν πού ψήφισαν μόλις 5 1)2 0)0 άπ’
τούς ένορίτες, έγιναν κι άλλα σκάνδαλα, πού άποδείχνουν πώς προτοΰ δοθοΰν περισσότερες πολιτικές
έλευτερίες πρέπει νά φροντίσουμε νά μορφωθεί δ κό
σμος πολιτικά γιά νά μπορεί νά τίς χρησιμοποιή
σει. Καί γιά νά μορφωθεί σωστά πρέπει νά βρεθοΰν
οί άφιλόκερδοι άνθρωποι πού ν' άναλάβουν τή δου

ΤΑΓΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ. Έννοοΰμε α.ύτές τών άντιπολιτευόμενων έφη μερίδων στούς άρχηγούς τών πα
λιών κομμάτων,.Μά τί νά χάνει τδν κόπο. του κα
νείς νά μιλεϊ γιά τά φύλλα αύτά; Ώς τά προχτές
έβριζαν τά παλιά κόμματα καί ζητωκραύγαζαν γιά
τδ βενιζέλο. Τώρα σάν έχασαν τίς έλπίδες τους γιά
προσωπικά κέρδη θέλουν πάλι μέ τρόπο περσότερο
ή λιγώτερο εύσχημο νά ξαναγκαλιάαουν τούς πα
λιούς'. Άρχισε φαίνεται νά βγαίνει πάλι εύωδία άπ9
τδ άνοιγμα τοΰ πουγγιοΰ τοΰ Μαυρομιχάλη — ίσως
γιά άλλους νά έξασφαλίστηκε καμμιά θέση στήν ύπουργική άγκαλιά τοΰ θεοτόκη. "Ετσι μέ άνορθωτικδ χαβά άρχίζουν νά έξυμνιοΰνται ένας ένας οί πα
λιοί άρχηγοί, πού άδικα τούς πήρε τό ρεΰμα, ένώ
αύτοί γιά τίς προσωπικές άρετές τους είταν άξιοι
καλλίτερης τύχης! Ένας άπ’ αύτούς είταν φυσικά
κι δ κ. θεοτόκης πού έρωτοτροπώντας μέ τδ Διευ
θυντή τής «Άθήναι» μάς παρέχει τήν άπόλάύσηνά
διαβάζουμε τίς γεροντικές σκέψες καί κρίσες του καί
τήν έπίκριση τής προδοτικής πολιτικής τοΰ Βενιζέ-

t) ΝΟΫϋΑΣ

Η Χ Ο ΪΚ Η ΓΝ Π Μ ^

λου. Αογάκια χρυσά, πού ιδιάζουν σέ' γεροντικές
άγάπες!
‘X -

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟίΤΗΤΙΚΗϋΤΝΤΡΟΦίΑ
Φίλε

έΝ οϋμά»

,

ΤΟ ΣϊΝΤΗΡΗΤίΚΟ ΚΟΜΜΑ. Τδ Σαβατδθυμάσαι ένα άδίρφάτό πού Ιδρύθηκε πρόπερσι
βραδο μοιράστηκαν σέ πολλές χιλιάδες άντίτυπα έκαί τδ λέγανε «Συντροφιά ;» Ά ν πέρσι, στήν ήρωίνδς προγράμματος συντηρητικών, προγράμματος πού
κή έποχή τού Μιστριώτη καί της Βουλής τών Ε λ
ή πρώτη του φράση φτάνει νά νοιώσει κανείς πώς
λήνων, δέν έκινήθηκε, δέν έφανερώθηκε ουτε πρω
είναι Ιργο άνισόρροπου· τήν παραθέτουμε άπαράλτότυπα, δπως έπρεπε, ούτε κοινά — δηλ. δέ βγήκε
λαχτα χωρίς άλλα σχόλια : «Ό προορισμός του Ε 
νά διαφεντέψη τδ είναι του σά ζωντανό σώμα, ή
λευθέρου Ελληνικού Βασιλείου έστίν, ή άδιάκοπος
τούλάχιστο σάν κοινό έλλαδίτικο, σαλέβει δμως τώ
προσπάθεια πρδς άνάκτησιν της άρχαίας τού Ε λ 
ρα. Καί νά. τήν περασμένη Τρίτη, τδ βράδι, στίς
ληνικού Έθνους εύκλείας, καί ή κραταίωσις αύτου
έφτά, μαζεφτήκανε, προσκαλεσμένοι, δλοι οί φίλοι.
πρδς παγίωσιν της ειρήνης έν τη άνθρωπότητι,, διά
Καί διάβασε πρώτα δ κ. Πετρίδης, ένα ίπ -τά τρία
της διαλάμψεως τών φώτων καί τού πολιτισμού,τών
μέλη της έπιτροπη'ς, τδν άπολογισμδ τού 911 μαζί
έκπορευθέντων ύπδ τών άρετών μεθ’ άς ό θεδς πεμέ λίγα παράπονα καί μέ λίγες γνώμες τους. Είπε
ριεκόσμησε. τούς άρχαίους ήμών. προγόνους τούς
πώς δέν έχουμε- λεφτά, ένώ μπορούσαμε νά έχουμε,
λαμπρύναντας διά της παιδείας, της τέχνης καί τών
πώς μάς χρειάζουνταί μερικά έπιπλα. Καί είναι
λοιπών, τοιούτων άπασαν τήν δφήλιον καί στηρίξανχρέος κάθε φίλου νά φέρνεται κάπως πρόθυμα, νάρτας τήν θρησκείαν πρδς άγαθοποίησιν τών λαών».
χεται δηλ. στά γραφε?α γιά νά άλληλογνωριζόμαστε
έτσι. Καί πώς"πρέπει λιγόλογα νά τάποφασίσουμε
-X νά τδ βαστάξουμε τδ άδερφάτο πραγματικό — δχι
μόνο τδνομα καί καμμιά δράση. Έπειτα κάποιος
άλλος της έπιτροπης θά ■μάς διάβαζε ένα δήγημά
ΞΕΤΣΙΠΩΣΙΑ. Έτσι μονάχα μπορούμε νά χα
του φαίνεται γιά τδ έπισημότερο -γ-, έμπνέφστηκε
ρακτηρίσουμε τή διαγωγή τού πρφην άπογοητευμέδμως σοφώτερα κι άντίς άφτδ. έκανε μιά πρόταση
νου άρχηγού, πού .αίστάνεται, φαίνεται, μέσα του δ -'
Νά προσδιορίσουμε ποιός πρέπει νάναι δ σκοπός τού
ρεξη γιά δράση ! Ό κ. θεοτόκης θά εΐτουν καλλί
άδερφάτου καί άvάλoγαj ποιό τδ πρόγραμμά του,
τερο νά μήν ςαναπολιτευτεϊ, γιατί κανένας δέν αίΑκολούθησε συζήτηση λίγα λεφτά ..τη? ώρας, *αί ή
στάνεται τήν άνάγκη του· ή, άν ό ίδιος αίστανότα-.
άπόφαση: νά έκλέχτη μιά έπιτροπή γιά νχ.σκεφτη
νε τήν άνάγκη νά πολιτευτεί, έπρεπε τοδλάχιστο νάκαί νά καταρτίση ένα πρόγραμμα πού θά τδ παρουχει τήν ειλικρίνεια καί νά πει πώς στδ παρελθόν, άν
σιάση σέ μιά γενική συνεδρίαση νά συζητηθη, νά
καί μπορούσε, δέν έκανε τίποτα καί πώς γιά τδ μέλ
τροποποιηθη καί νά ψηφιστη. Ή έπύροπή έκλέλον υπόσχεται νά ξεχάσει όλότελα τδν έαυτό του τού
χτηκε καί σέ λίγες μέρες θάναι, πιστέβω, έτοιμη.
παρελθόντος καί νά έργαστεΐ γιά τήν έπιτυχία ένός
Τώρα, δ,τι ίδέα κι άν παρουσιάση, τέτοια ή άλλοιώώρισμένου προγράμματος όχι μέ τίς άόριστες μά
τικη, άδιάφορο, ένα πράμα είναι βέβαιο — πώς τδ
αιώνιες μπουρμπουλίθρες' πού άνάφερε (οικονομίες μέτρο τούτο δίνει κουράγιο κι έλπίδα σ' δλους πού
στρατός καί στόλος!) μά μέ ώρισμένες καθαρά άρτήν δνειρεφτήκανε τή συντροφιά — συντροφιά κι δχι
χές, έκεΐνες πού θά είταν σύμφωνες μέ τήν ιδεολο
Κοκκωνιά. θά χαράξουμε ένα δρόμο, θάχουμε ένα
γία του. "Οσο δέν έκανε τίποτε άπ’ τά δυδ αύτά,
σκοπό, θάμαστε άποφασισμένοι κάπου νά φτάσουμε.
δσο μάλιστα τολμάει νά βγάζει άπ’ τδ στόμα του άν
Κι άφτδ μπορεί νά τδ πη κανείς ζωντανάδα — κάτι
θρωπος πού άνακατεύεται στήν ένεργό πολιτική:
άρχισε νά σαλέβη έντός μας.
«δέν γινώσκω δέ άν άπεδόθη τδ πεμπτημόριον τού
Τί θάποφασίση ή έπιτροπή, είναι γνωστό άπδ
1908 καί Ικεϊνο τού 1909, καθόσον δέν διεχειρίτώρα, μπορώ νά πώ,. γιατί δλα τά παιδιά φαίν-.υνται
σθημεν ήμείς τήν χρησιν τού 1908 μέχρι τέλους
άξια άρκετά ώστε νά ρωτήσουνε: Τί σημασία έχει δ
αύτής καί τήν χρησιν τού 1909» — άξίζει νάέξαΔημοτικισμός; Τί έχουμε στδ νοϋ μας δταν έτικετκολουθοΰμε νά τδν θεωρούμε γιά πολιτικό' πτώμα.
ταριζόμαστε; δημοτικιστάδες; — Άπλούστατη ή άπάντηση στδ ρώτημα: Δημοτικισμός — δχι τύπος μο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
νάχα — σύθετο ζήτημα* άθρωπιστικό, κοινωνικό,πο
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λιτικό, Ιθνιχιστικό. Δημοτικισμός θά ;πή ξεσκλάβωμα, λεφτεριά, ζωή.
Λοιπόν ;' Λοιπόν-, ό σκοπός μας' ένας — προπαγάντα, γιά νά λύσουμε τδ ζήτημα. ’Ανάγκη νά τδ
νοιώση δ λαός, δ κοσμάκης, τδ ζήτημα. Καί'.πού θά
πή άνάγκη πρδς τδ λαδ νά κατεβουμε έμεΐς οί φω
τισμένοι. Νά καταδεχτούμε, νά κουραστούμε. 11Αν .
θελήσουμε νά τδνομάσουμε φιλολογικό, άπεριόριστα,
τάοερφάτο, ολοφάνερο πώς θά ράνουμε μιά τρύπα
μέσ’ στή θάλασσα. Καί δέ θέλω νά πω πώς προπαγαντισμδς κ’ ένα είδος φιλολογίας δέν είναι συνεξάρτητα. Συχνά δμιλίες πάνου σέ διάφορα θέματα —
παιδαγωγικά, ψυχολογικά, οικονομολογικά, έγκυκλοπαιόικά κτλ. έστω καί διηγηματάκια δποιος μπο
ρεί νά γράφη ρεαλιστικά, παρατηρητικά, άφτδ άν
μπορούμε νά τδ πούμε φιλολογία, άφτδ χρειάζεται.
Γιατί έτσι δλοι οί φίλοι θά μορφώνουνται, θά μαθαί
νουνε πράματα, καί συνεπούμενα, θά καταντούνε
πιδ καπάτσοι γιά τήν προπαγάντα. Έπειτα, έκδρομές. Τί, άκόμα στά καφενεία; Χωρίς άέρα, χωρίς
κίνηση, χωρίς σκληραγωγία τί σημασία μπορεί νάχη ή νιότη ; Καί άν, γιά παράδειγμα, τδ πούμε φι
λολογικό τάδερφάτο, τότε τί θά κάνουμε; θά βγά
λουμε περιοδικό. Κάθε φορά πού θά μαζεβόμαστε,
δ ένας θάχη νά διαβάση τά πράσινα του τά τραγούota, δ άλλος τά γαλάζια του, δ τρίτος τδ παραμυθάκι του κτλ. Συνακόλουθο — οί παρατηρησ-,ΰλες:
Ιδώ ή γλώσσα δέν είναι καλή. Ναί, μά έγώ πιστέβω στδν Ψυχάρη. Έγώ δέ θέλω νά ξέρω τδν ΙΙαλαμά. Έγώ θέλω τήν τέχνη γιά τήν τέχνη. "Οχι, έσύ
θέλεις τήν τέχνη γιά τή γλώσσα κτλ. κτλ. καί μαλ
λιά καί κουβάρια. Τάπρτέλεσμα - ή Σοφία, θά κα
ταντήσουμε τάδερφάτο των κριτικών καί των μονάκριβων φιλολόγων, θά τούς γκρεμίσουμε όλους —
ΙΙαλαμάόες, Ψυχάρηδες κτλ. — στδν κύκλο μας,
γιατί τέτοια είναι ή πάστα μας, τέτοια κ’ ή . άνατροφή. θά χωριστούμε σέ σχολές — άν άγαπατε —
καί... Τδ άλληλοφάγωμα άναπόφεβγο, γιατί ίσως. ή
κριτική έπιτροπή τού περιοδικού νά μήν κρίνη καλδ
τδ ποίημα τού Α ή τδ άρθρο του Β. Καί. τότε δ Α
καί δ Β θαρρείτε πώς δέ θά θυμώσουνε; θά τρίξουν
δόντια καί θά βρίσουνε όλους ώς τδν Ω, Καί όμως
θά λεγόμαστε φίλοι κι άδερφοί. Έτσι θά καταντή
σουμε. Τδ σωστδ είναι όσοι θέλουνε νάναι π,οιητάδες
καί τεχνίτες τού λόγου, άς είναι. "Ομως κι όσοι δέ

ση όλοι. Γίνουμαι μηχανικός, γίνουμαι δικηγόρος,
γίνουμαι γιατρός. Είμαι καί δημοτικιστής. Δημοτι
κισμός δέ θά πή μονάχα φιλολογία, καί, μάλλα λό
για, τήν συντροφιά, γιά νά γραφτώ κ’ έγώ, δέν τηνε θέλω φιλοκογικδ άδερφάτο. θέλω δημοτικίστικο
άδέρφάτο, γιά νά λύσουμε άφτδ τδ ζωτικδ τδ ζήτη
μα τού δημοτικισμού, δχι φιλολογικδ γιά νά γεμί
σουνε τδν τόπο άπδ ποιητάδες.... Τώράνά.δούμε τί
θάπή ή έπιτροπή. — Διάλεξες," μικροομιλίες, συζή
τησες-, Ικδρομές κτλ. γιά νά γίνουμε ικανοί γιά τή
προπαγάντα* δηλ. γιά νά φωτίσουμε τδ λαό. Ή πε
ριοδικό, γιά νά μαλλιοκουβαριαστούμε καί νά γί
νουμε άκατάδέχτοι φιλολόγοι όλοι μας, έτσι' γιάνά
χάφτη ό λαός τά «σοφία σούζα κτλ.» καί νά ßaotλέβη καί νά κυριαρχή αιώνια δ δάσκαλος. Έ έπι
τροπή είναι καλά παιδιά. Νά διούμε.
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

(3 Ο,ΤΙ ΦΕΛΕΤΕ
Έ ώραία μελέτη τού κ. Μανόλη Τριανταφυλλίδη «Επιστήμη καί Ζωή. "Ενα βιβλίο γιά τή γλώσ
σα μας», πού «δημοσιεύτηκε στδν τελευταίο άριθμδ
τού Δελτίου τού «Εκπαιδευτικού Όμίλου» (χρόνος
Β'. άριθμδς Α'.) βγήκε σέ όμορφοτυπωμένο χωρι
στδ φυλλάδιο καί πουλιέται γιά 2ό λ. στά βιβλιο
πωλεία τού Έλευθερουδάκη καί τής «Εστίας*. Ό
«Νουμάς» έχει στή διάθεσή του μερικά άντίτυπα καί
στέλνει χάρισμα άπδ ένα σέ όποιον άπδ τούς συντρομητές του τδ γυρέψει μέ μιά κάρτα.
— "Υστερ’ άπό τον «Τριστάνο» 5ά τυπώσουμε ατό
«Νουμά» τό «Μπαλσαμωμένο ά/ώρι», μονόπραχτο δραματάκι του Μίλτου Κουντουρα.
— Ό ποιητής Σωτήρης Σκίπης τύπωσε τό «Γύρο των
‘Ωρών*, ονειρόδραμα σέ πέντε μέρη καί πρόλογο. Τό βι
βλίο πουλιέται 4 φρ. κι οποίος θέλει νάν τάποχτήσει μπο
ρεί νά γράψει άπ ευθείας αχόν ποιητή: Mons. S Scipis. La
Bastiane. Rognac. 1Bouches—du - Rhône) France. Γιά τούς
βιβλιόφιλου; έγινε καί ξεχωριοτή έ<δοση σέ όλλαντέζικο
χαρτί (15 φρ.ΐ καί σέ γιαπωνέζικο (30 φρ.). Ά μ α λά
βουμε τό βιβλίο θά γράψουμε πλατιά γι’ αυτό.
— Ό κ. Louis Roussel καθηγητής στό Λύκειο τοΰ Λix,
ετοιμάζει μιά μεγάλη γραμματική τής δημοτικής μας γλώσ
σας ‘Η γραμματική αύτή, μαζί με μιά συλλογή από Μυκονιάτικα παραμύθια, Θάναι οί thèses του, καθώς μας
γράφει.

.

θέλουνε νά σκοτίζουνται μέ τις μούσες — έλέφ^εροι. Τί, γι’ άφτδ ξεμπερδέψαμε άπ’ τά νύχια -τού
δάσκαλου, γιά νά πέσουμε στις μοσχερές άγκάλες

— Διαβάζουμε στήν «’Αλήθεια» τής Κύπρου πώς τό
«Μαΰρο χέρι» τοΰ Ταγκόπουλου παίχτηκε τελευταία στή Λε
μεσό από τόν κ. Σαραμαντή καί τήν κ. Βουτσινα. Γιά τό
«Μαϋρο χέρι» δημοσιεύει στήν «’Αλήθεια» (5 τοΰ Γεννάρη,
σελ. 3) σύντομη ανάλυση ό κ. Βίκτ. Ζήνων.

τής τέχνης όλοι; Ψεγάδι μας καί τούτο — άπ’ τή
μιά τήν άκρη στήν άλλη. Άντίς νά γίνουμε πραχτικοί λιγάκι, πάμε πιδ πέρα κι άπδ τδ δάσκαλο.Ποίη

— Τό δράμα αύτό Θά παιχτεί καί στή Σμύρνη άπό τό
θίασο τής κ. Κυβέλης, μεταφράζεται καί ρούσικα άπό τόν
κ. Φιλ. Στεφανίδη γιά νά παιχτεί στό Θέατρο τής Όδέσσας.

