
Ο ΝΟΥΜΑΣ
X P O f l I A  Ι £ ' . - φ ΰ λ .  4  $  ΑΘΗΝΑ, ΙΑΒΑΤΟ , 27 ΤΟΥ ΦΠΕΒΑΡΗ 1916 $  Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  5 β 5

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΑΜΑ ΔΕΙΞΗ 
ΠΩΣ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΨΥΧΑΡΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ. Πέρα από τή ζωή.
ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ. Ό  πρωτομάστορας. (Συνέχεια). 
ΜΥΡΤίΩΤίΣΑ. ‘Απλώθηκε τό χιόνι.—Στή φιλενάδα μου Μ. 
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΗ. ’Από τη συναυλία τη 3 Μέλπως Λογοθέτη. 
Γ. 3ΕΝΟΠΟΥΛΟΣ. Κριτιν,ό περιβόλι.
ΠΟΡΙΩΤΗΣ. Ή  Κριτική τοΰ «Νουμα^.
ΣΑΙΞΙΠΙΡ Ό  Όθέλλος (Τέλος). ■
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ.—Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. -  ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜ

ΜΑΤΟΣΗΜΟ,

ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
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Να:, είν5 αλήθεια1 καί δέν τώκαμα για να παίξω, 
άλλα μ’ όλο μου τό σοβαρό: Στο άντίτυπο τοϋ «Κόκ
κινο υ Βράχου·» ποΰ έστειλα για τον κριτικό τοΰ | 
«Νουμά-, τον όποιοδήποτε, — άλλο από κείνο που 
χάρισα χωριστά, προσωπικά, για τό φίλο μου Ταγκό- 
πουλο, — έγραψα: «Στόν αίσθητικώς άγριάνθρωπο 
που θά βρίση κι’ αυτό τό έργο μου δπως δλα μου...» 
Και νάποΰ δεν είχα καθόλου άδικο! Γιατί κΓ'ό «Κόκ
κινος Βράχος», στο «Χουμά», βρίστηκε άπαράλλαχτα 
όπως δλα μου. ‘Ή μή δεν είνε βρισιά να γράφουνται 
για Ινα ελληνικό ρομάντσο που χάλασε κόσμο,—χωρίς 
καμμιά όπερβολή,—δέκα μόνο αράδες μέ ψιλά ' στην 
τελευταία σελίδα, ποΰ οί πέντε μάλιστα άπ’ αυτές λένε, 
πώς «άλλα πρεσβεύω ώς συγγραφέας και άλλα γράφω 
ώς κριτικός»,—δρισμός τάχα τοΰ ξ ε ν ο π ο υ λ ι σ μ ο ΰ ,  
—καί πώς συχνά «καταιβάζω τά έργα μου από τό 
επίπεδο τής τέχνης, για νά τους εξασφαλίζω περισσό
τερες παράστασες στό θέατρο ή περισσότερους άγορα- 
στές στά βιβλιοπωλεία;»

Ιίαρακαλώ μονάχα τό φίλο μου Ταγκβπου/ο νά 
συλλογισθή, νά φαντασθή, τΐ κοσμοχαλασιά, τΐ νταβα- 
τοΰρι θάκανε ό «Χουμάς», άν κανένας άπό τους δικούς 
του,—δύσκολο λιγάκι, άλλα μπορεί τελοσπάντων νά 
τό υπόθεση για μιά στιγμή,—έβγαζ’ ένα ρομάντσο σαν 
τον Κόκκινο Βράχο». Μά τό λίγο-λιγώτερο, ένα δλά- 
καιρο φύλλο θάφιερώνουνταν στόν πανηγυρισμό τοΰ 
βιβλίου, ποΰ δέν άξιών&ται σήμερα, μόνο καί μόνο 
γιατ’ είνε δικό μου, παρά δέκ’ άράδες μέ ψιλά, στήν 
,ελευταία σελίδα, καί τής πέντε όβριστικές!. , Ά ) λ ά

κ’οί έπαινετικές τί τάχα λένε; Όρίστε:«Ό Ξενόπουλος 
είνε συγγραφέας μέ ταλέντο καί μέ θέσι διαλεχτή στά 
νεοελληνικά γράμματα.Ό Κόκκινος Βράχος μιά άπό τίς 
μεγάλες του έπιτυχίες κΓδχικ’ή μοναδική». Δηλαδή : 
Γ κ ρ ά τ σ ι α ν τ έ λ ά β ί ζ ο !  Πάρ’τον στό γάμο σου νά 
σου πή καί τοΰ χρόνου.Μά,φίλε μουΤαγκόπουλε, άγα- 
πητέ! «συγγραφέας μέ ταλέντο καί μέθέση διαλεχτή» 
είνε ό κ. Α., ό κ. Β., δ κ. Γ., κι’ άλλοι ένα σωρό, ένα 
πλήθος.Νά τόλέςδμως καί για τον άνθρωπο ποΰ έγραψ* 
έναν «Κακό Δρόμο» καί μιά «Στέλλα Βιολάντη», γιά 
τό συγγραφέα ποΰ άπ’ τό τίποτα ή τό σχεδόν τίποτα, 
δημιούργησε στήν Ελλάδα Ρομάντσο καί θέατρο, 
ίκανό νά διαβάζεται καί νά βλέπεται μέ τ ή ν ΐ δ ι α  
ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ η  άπό έναν Παναμά κι·’ άπό μιά μοοι- 
στρούλα, καί νά νομίζης μάλιστα πώς έξοφλείς, πώς 
είπες πια δ,τι μποροΰσε κανείς νά πή στήν περίσταση, 
— I, μ’ αύτό καταντφ βρισιά σαν τής άλλες, καί χει
ρότερη.

Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, μέ τον ΐδι· στανικό, βια
στικό, τυπικό κι’ άνεπαρκέστατο έπαινο, ή καί μέ ξά
στερες κατηγορίες, βρίστηκαν ώς τώρα στό Νουμά» 
δλα μου τό έργα, καί τά φιλολογικά, καί τά θεατρι
κά. Κι’ άπό τον Ταγκόπουλο, κι’ άπό τον Ψ'υχάρη, 
κι’ άπό τον άνώνυμο «Κριτικό τοΰ Χουμά*, κΓ άπό 
τόν Παρορίτη, κι’ άπό τόν Έρμονα,— μολονότι αύτό; 
δοκίμασε κάποτε νά κάμη μιά Ιξαίρεση κι’ ώνόμασε 
τήν «’Αναθρεφτή» μου δ ι α μ ά ν τ ι  τής φιλολογίας 
μας, ποΰ είνε επιτέλους κάτι τί,—κΓ άπό τόν Ιΐαλα- 
μδ, κΓ άπό ιόν Χατζόπουλο, κΓ άπό τόν ΙΙοριώτη, 
κΓ απ’ δποιον άλλον ψυχαρικό καταπιάστηκε μ’ έργο 
μου ’ς αυτή τήν εφημερίδα. Στόν ίδιο καιρό, οί ίδιοι 
άνθρωποι ανέβαζαν ώς τόν έβδομο ουρανό άλλα φιλο
λογικά ή θεατρικά έργα, π*ΰ μπροστά στά δικά μ·υ, 
—καλλιτεχνικώς δέν είνε κομπασμός συνειθισμένηςεγω- 
πάθειας, είνε ά π ό λ υ τ η  ά λ ή θ ε ι α  αύτό ποΰ λέω.— 
ένας εύσυνείδητος κριτικός, άπηρέαστος άπό Σχολές κΓ 
άπό κόμματα, θα δίσταζε νά τά όνομάση καί μέτρια.

'Ομολογώ, πώς αύτό τό πράμμα μέ κάνει, σαν άν
θρωπο, καί νά ζηλεύω,—γιατί δχι; — καί νά θυμώνω, 
καί νά πικραίνουμαι. Ά λλά πολύ περισσότερο μ’ α
γανακτεί σαν ένα άδικο, ποΰ γίνεται ίχ ι πιά σε μένα, 
μονάχα σέ μένα, άλλά στή Φιλολογία μας γενικά. Δέν 
είνε δά καί τόσο πολλές οί άξιόλογες έργασίες ποΰ γί- 
νουνται’ς αύτή, γιά νά παραβλέπεται έτσι,καί νά υπο
βιβάζεται, άπό ένα κέντρο σάν τό«Νουμά»,μιά άπό τής 
σημαντικώτερες, καί ίσως-ίσως,στή σημερινή μας δημι
ουργική πεζογραφία,ή σημαντικώτερη.Δέν ξέρω,άν αύτό 
ποΰ γυρεύω είνε λογικό, βολετό ή πολύ, π ά ρ α π ο λ ύ



άνθρώπινο* ήθελα όμως, στον κύκλο μας τουλάχιστο,— 
καί δεν έννοώ τώρα τον ψυχαρικό, άλλά τόν πλατύτερο 
κύκλο των ανθρώπων τής πέννας, ποΟ μέ μικρές, π ο λ ύ  
μ ι κ ρ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς ,  κυνηγοΰμε τό ίδιο Ιδανικό,—ή
θελα  νάχουν δλοι τή  δική μου δικαιοσύνη, χή δική μβυ 
ε ιλ ικρ ίνεια  κ ι ’ άφοβία. Κ ι’ δπω ς ίγ ώ  δέ δίσχασα ποχέ
μου, άκόμα κ’ένάντια στο άτομικό μου συμφέρο, νά κη
ρύξω, νά βροντοφωνήσω τόΚαλό, δπου κι’άν το βρήκα, 
καί στον πιο άσπονδο άκόμα εχθρό μου, έτσι ήθελα 
νάκαναν κι* οί άλλοι για μένα, έστωκΓάν μέ ΘεωροΟν 
άκόμα γι’ έχθρό άσπονδο...

Γιατί λέω μέ τό νοΟ μου: τί σχέση μπορεί νάχη μέ 
τη δημιουργική μου έργασία, μέ τό ταλέντο μου, 
μέ τή θέση που μου άνήκει στή σημερνή φιλολογία, ή 
κριτική ποΰ έκαμα του ψυχαρισμοΟ; Έ  κατά τι μπο
ρεί νά μ ’ έλαττώνη, σά συγγραφέα, σά διηγηματογρά- 
φο, σά δραματουργό, ή άποστροφή μου, ή ά π ό π ε- 
π ο ίθ η ση άποστροφή μου γιά κάποιες ό π ε ρ β ο λ έ ς ,  
—έτσι τις είπα πάντα, έτσι τΙς λέω καί τώρα, — στήν 
καλλιέργεια καί στή διαμόρφωση τής ζωντανής μας 
γλώσσας; Καί γιατί, ¿κείνος που χρωστά νά μοΟ 
δώση δ,τι μοΟ άνήκει, πρέπει πρώτα νά μ’ άναγκάση 
νά παραδέχουμαι, νά λέω καί νά γράφω α ΐ σ Τ η μ  α 
ά σ Τ έ ν ε ι α ,  Φ τώ μα (*), π λ η X τ ικ  ό, ά κ α λ ά ι _  
στ η  αία,  καί άλλα τέτια, που δέ μάρέσουν, καί δέν 
τά βρίσκω σωστά, καί δέ μοΟ φαίνονται ούτε κάν 
αναγκαία; Ή λογοτεχνία λοιπόν, τό ρομάντσο, τό 
διήγημα, τό δράμα, ή κωμωδία, είνε μόνοΓραμματική 
Κι’ οποίος τενεκές γράφει ά θ ρ ω π ο ς ,  γ ε γ ο ν ό τ ο ’ 
π ρ α μ μ ά τ ο υ, εΐν ’ έξοχος, μεγάλος, καί θαυμαστός 
ένω κΓ έ άξιώτιρος, άμα γράφει ά ν θ ρ ω π ο ς ,  γ ε 
γονός ,  π ρ ά γ μ α τ ο ς ,  έστω κι’άν έχει λάθος ’ςαύτά, 
είνε μονάχα, άπλουστατα, ξερά, κάποιος «συγγραφέας 
μέ ταλέντο καί μέ θέση διαλεχτή»; . . . Νά τί δέ χω- 
ρεί έ νοΰς μου, νά τί δέ θά παραδεχθώ ποτέ μου, γιά 
όλο τον κόσμο ! Καί νά γιατί, δλοι οι ψυχαρικοί πού 
μ’ έκριναν ώς τώρα στο ■ Νουμά» — [_ή κι’ άλλοΰ, — 
μου φαίνεται πώς δέν έχουν τή δικαιοσύνη, την ειλι
κρίνεια καί την άφοβία τή δική μου. >'**)

* *
*

θά  μοΟ πή κανένας: Κι* άν αυτή είνε είνε αληθινά 
ή πεποίθησή τους; 'Άν έχουν πραγματικώς την ιδέα,

(*) Ό φίλος Ταγκόπουλος μου είπε πώ; τό Φ τ ώ μ α ό 
Ψυχάρη: τό ε ξ α ι ρ ε ί .  Στά<:Ρόδα καί Μήλα», σέ μια υ 
ποσημείωση, λέει* δ η  πρέπει νά γράφουμε Πτώμα. Πολύ 
καλά, τό παραδέχουμαι. Έγώ δμως εξαιρώ κι’ άλλα πολλά. 
Αυτό είνε δλο ! Ουτε είπα πώ; ό Ψυχάρης γράφει Φ τ ώ μ α. 
Έ φερα ένα παράδειγμα άπό λέξη ποΰ δέ μπαίνει στήν ψυ- 
χαρική «ομοιομορφία». Δέν ήξερα ή δέ θυμήθηκα τή ση
μείωση ποΰ την εξαιρεί. "Αν την ήξερα, θά έ^αζα μια λέξη 
άλλη. Κ’ είνε τόσο πολλές αύτές, που δέ μάρέσει νά τις  
μεταχειρίζουμσι έτσι αλλαγμένες I Γρ, Ξ.

(**) Τον Πάλλη τον εξαιρώ. Επίσης καί τόν Έφτα^ 
λιώτη. Γρ. Ξ.

πώς τά ρομάντσα σου. τά διηγήματα σου, τά δράματά
σου,δέν άξίζουν σάν ¿κείνα τάλλα,ποΰ είδες τόσες φορ ές
νά ύπερεπαινοϋν ; — Ψέμματα ! ψέμματα! ψέμματα
Είμαι βεβαιότατος γιά τό αντίθετο. Μερικοί απ ’ αύ-? 
τούς μπορεί väi είνε :αίσθηχικως αγριάνθρωποι > ‘ oi
περισσότεροι δμωξ νοιώθουν πολύ καλά άπό Τέχνη κ ’ 
είνε σέ θέση νά ξέρουν καλλέτερά μου πόσο ακριβώς 
ζυγιάζει τό Έργο του καΙενός. Καί γιά παράδειγμα ( 
θά φέρω τώρα τόν πιό άξιο καί τόν πιο μεγάλο άπ ’ 
δλους : τό/ Κωστή Παλαμά,

Λοιπόν, κατά τόν Κωστή.Παλαμά, ποιος νομίζετε 
πώς είνε σήμερα ό πρώτος ρωμιός' πεζογράφος, διη- 
γηματογράφος, μυθιστοριογράφος καί δραματικός; Ό  
κ. Α ; ό κ. Β ; κάποιος τελοσπάντων άπ’ αυτούς ποΰ 
άνέβασε μέ τις κριτικές του στά μεσούρανα ; Έχετε 
λάθος. Κατά τόν Κωστή Παλαμά, πρώτος είνε δ Ξε- 
νόπουλος. Γι’ αυτό είμαι έτσι βέβαιος, δπως σάς βλέπω 
καί μέ βλέπετε. Τό ξέρω, τό κατέχω, τό είδα μέ τά 
μάτια μου. Καί θά σάς πώ. Γιά χρόνια, σχεδόν κάθε 
μέρα, πήγαινα στο σπίτι του Παλαμά. Γιατί τάγαποΰσα 
τόσο πολύ, ποΰ δέν τό ξεχώριζ’άπό τό δικό μου. Ένα 
βράδυ, έτυχε νά πάω καινά μπώ ίσια στο γραφείο του 
ποιητή.Τόν'βρήκα σέ μιά θέση, σέ μια κατάσταση άπε- 
ρίγραπτη.Έταν τόσο συγκινημένος ποΰ μόλιςμποροβσε 
νά μου μιλή. Τά μάτια του δμως έλαμπαν άπό χαρά? 
άπό άγαλλίαση, καί τό πρόσωπό του, μεταμορφωμένο, 
εκστατικό, σάν ύπερκόσμιο, φωτοστεφανωμένο, μαρ- 
τυροΰσε πώς είχ’αίσθανθή, καί την αίσθάνουνταν άκό
μα, μιά μεγάλη απόλαυση, μιά βαθειά ευτυχία . . .

— Άφισέ με, καϊμένε . . . μβυ ψιθύρισε, χωρίς 
καλά-καλά νά τόν ρωτήσω. Αυτή τή στιγμή, 6,τι τέ- 
λειωσα τον ; Κακό Αρόμο» σου . . . .  Είνε περιττό νά 
σου πώ τίποτα γιά την έντύπωσί μου. . . Μέ βλέπεις..,

Ναί, τόν έβλεπα. . .  . Κ* ήταν ή πρώτη φορά ποΰ 
τόν έβλεπα έτσι, άν καί, καθώς σάς είπα, γιά χρόνια, 
πήγαινα στο σπίτι του κάθε μέρα. Πολλές φορές τόν 
βρήκα νά οιαβάζη βιβλία, καί νά φαίνεται μάλιστα 
κ’ εύχαριστημένος. Όρκίζουμαι δμως, πώς την ευχα
ρίστηση, τή συγκίνηση, τόν ενθουσιασμό, την έκστα
ση, ποΰ είδα κείνο το βράδυ στον αγαπημένο μου 
Παλαμά, καμμΓ άλλη φορά δέν τά είδα !

Ά λ λ ο : Προσκάλεσα κάποτε τον ποιητή νά έλθη 
στό Δημοτικό νά ίδή τή «Φωτεινή Σάντρη>. Ήταν 
μιά τελευταία παράσταση τής Κυβέλης, ποΰ έφευγε, 
σχεδόν πανηγυρική. 'Όλ’ ή Βασιλική Οικογένεια, 
πέρα-πέρα, καί το θέατρο γεμάτο άπό πάνω ώ; κάτω. 
"Ημουν μέ τούς δικούς μου ’ς ένα θεωρείο, δίπλα ’ς 
εκείνο που είχαν δώσει στον Παλαμά, ποΰ ήταν κΓ 
αύτος μέ τούς δικούς του. Δέν τον έβλεπα δμως, γιατί 
καθόμουν στό βάθος. Μόνο στό τέλος, σάν έπεσε ή αυ
λαία, μπήκα μιά στιγμή στό θεωρείο του γιά νά τόν 
εύχαριστήσω ποΰ μουκαμε τήν τιμή νάέλθη καί να τόν 
άποχαιρετήσω.,.Έ, δέν θά ξεχάσω ποτέ τό θέαμα ποΰ 
είδα κείμέσα: έναν Παλαμά κατάχλωμο,κατασυντριμ
μένο,·τρεμουλιαστό, βουτημένοστά δάκρυα του,άνίκανο?
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δχι πια νά μιλήση, άλλά καί νά σηκωθή έπ'5 τή θέση | 
του, γιά νά φύγη... ’Άφωνος/ μούπιασε τό χέρι καί 
μου τώσφιξε, κλαίγοντας άκόμα. Κ ’ ύστερα, σά συν
ήλθε λιγάκι, μού είπε :

«— Τό έργο σου, φίλε μου, εΐνε εξοχο, έξοχο, εξ·- 
χο ! (έτσι, τρεις φορές). «Εκείνο που θέλει νά πή, τό 
λέει στήν έντέλεια».

ΚΓ άλλες φορές μοδτυχε νά ίδώ τον ΙΙαλαμά στό 
θέατρο, ’ς άλλα έργα, ποτέ δμως μέ τέτοια έντύπωση 
στό τέλος. ’Αλλά,--κι’ αύτά μοΟ φαίνεται άκόμα πιο 
σπουδαίο,—καί κ α ν έ ν α ν  ά λ λ ο  θ ε α τ ή  τής «Φω
τεινής Σάντρη»,σοφόν ή άπλον άνθρωπο, δεν είδα ποτέ 
μου νάπάθη αύτό που έπαθε ό μεγάλος μας ποιητής.

’Έρχομαι τώρα στο κυριώτερο. Γιατί αύτά έπιτέλους 
δ Παλαμάς μπορεί,— δ λόγβς τό λέει, — νά πή πώς 
δέν τά θυμάται, ή πώς δεν τον έκαμε νά κλάψη τό 
έργο μου παρά τό παίξιμο τής Κυβέλης, ή πώς δέν 
έχει καμμιά σημασία δταν ένα έργο σέ φέρνει καί 
κλαίς,—κΓ άς εΐνε ή ήρωίδα του «δημιούργημα πλα
στικό καί δραματικό», δπως τώγραψε δ ίδιος δ Παλα- 
μάς γιά τή Φωτεινή Σάντρη. Ναό, μά τό άλλο ποΟ θά 
σάς πώ τώρα, δέν επιδέχεται ούτε διάψευση, ούτε 
άμφισβήτηση, ούτε άμφιβολία. Είνε ένα ντοκουμέντο· 
Λοιπόν, δταν δ Κωστής Ιίαλαμάς, ό μεγάλος μας ποι
ητής, εδιάβασε τό ρομάντσο μου «Έρως ’Εσταυρωμέ
νος >,αίσθάνθηκε τόσο μεγάλη συγκίνηση, ώστε σπρώ- 
χθηκε νά γράψη ένα ποίημα, έν’ άπό τά ώραιότερά 
του μάλιστα ποιήματα, τά πιό εμπνευσμένα κΓ αληθι
νά, τό περίφημο:

Φνχή του θρήνου,
Τού μαρτυρίου καί τής θυσίας,
Στέλλα Βιολάντη ! . . .

Καί τό ποίημ’αύτό μοϋτώστειλε αμέσως, χειρόγρα
φο, στό σπίτι μου, μέ τή σημείωση: .«Στόν κ. Γρηγ. 
Ξενόπουλο. άφοϋ διάβασα τον Έσταυεωμένον Έ 
ρωτα». Γωτώισέ ποιόν άλλο ρωμιό διηγηματογράφο 
αϊσθάνθηκε τήν ψυχική ανάγκη νά κάμη τέτοια τιμή, 
νά’ύψώση τέτοιο βωμό, , ί  μεγάλος μας ποιητής; Αύτό 
άν δέν σφάλλω, στη φιλολογία μας, εΐνε κάτι μοναδικό 
άπαραδειγμάτιστο.Ξέρω πολλά διηγήματακαί ρομάντσα 
πού βγήκαν άπό στίχους ένός[μεγάλου ποιητή’ δέν ξέρω 
δμως κανένα ποίημα,--καί ,τέΓθΐο θαυμάοιο, σαν τή 
«Στέλλα Βιολάντη» του Παλαμά, — εμπνευσμένο άπό 
ένα ^ήγημα. Ό πεζογράφος, πού μ’ ένα δημιούργη
μα τής φαντασίας του, κστώρθωσε νά συγκίνηση «μέ- 
χρις έμπνεύσεως» ένα μεγάλο ποιητή, μπορεί, μά τήν 
αλήθεια, νά καυχιέται.

Γιά ολους αύτούς τού; λόγους, καί γ ι’ άλλους, ποϋ 
δέν εύκαιρώ τώρα νάραδιάσω, έχω τή βεβαιότητα πώς 
μέσα στό νοΰ καί στήν καρδιά τοΰ Κωστή Παλαμά, δ 
πρώτος ρωμιός πεζογράφος εΐν’ εκείνος ποΟ έγραψε 
τόν «Κακό Δρόμο», τόν «Κόκκινο Βράχο», τή «Στέλ- 
κα Βιολάντη». Καί δμως! είδατε ποτέ σας νά τό γρά-

ψη αύτό πουθενά ό κ ρ ι τ ι κ ό ς  Παλαμάς; Τόν άκού- 
σατε ποτέ σας νά δμιλήση γιά έργο το· Ξενόπουλου 
μέ τόν ένθουσιασμό έκεΐνο που έδειξε τόσες φορές 
μιλώντας καί γιά τόν τελευταίο ψυχαρικδ ποιητή ή 
πεζογράφο; Μια μικρή μόνο μελέτη πού δημοσίεψε 
κάποτε γιά μένα στα «Παναθήναια» (*)—αύτή δά που 
έβαλα καί γιά πρόλογο στόν «Κόκκινο Βράχο», — άν 
έξετασθή σ χ ε τ ι κ ά  μέ άλλες ποΟ έγραψε γι’ άλλους  ̂
καί τούς πιό κατώτερους μου, δέ λέει τίποτα. Έκεί 
ποΟ σοΰ φαίνεται πώς κάτι θά πή, έκεί πού τό περι
μένεις,λές καί θυμάται άξαφνα κ ά τ ι  ά λ λ ο  πού τόν 
έμποδίζει. Κομπιάζει δλοένα. Τά μπορε ί ,  τά ά ν, τά 
σ τ ο χ ά ζο υ μ α ι, κΓ δλα τά επιφυλακτικά, δίν ουν καί 
παίρνουν έκεί μέσα. Μέ κακομεταχειρίζεται, μέ ειρω
νεύεται σαν άνθρωπο καί μέ ύποτιμά σά συγγραφέα. 
Άκόμα καί γιά νά πή πώς είμαι«άπό τούς διαλεχτούς», 
μεταχειρίζεται ένα μ π ο ρεί. Ό κριτικό; δε θέλει νάχει 
εύθύνη ! ΚΓαύτό δέν τό παρατήρησα μόνον έγώ. Γνω
στότατος λόγιος, καί κάθε άλλο παρά φίλος μου, γρά
φοντας στο «Νέον Άστυ» γιά τόν «Κόκκινο Βράχο»} 
βρήκε τήν μελέτη τού Παλαμά πάρα πολύ αύστηρή. 
'Ο κ.Ροδοκανάκης στό «Έθνος»διαμαρτυρήθηκε άκό
μα ζωηρότερα,λέγοντας πώς αφού ό«ΚόκκινοςΒράχος» 
ε!νε τό τελειότερο πού μπορούσε νά γίνη στήν Ε λ
λάδα, δ Παλαμάς, ποϋ έπα:νεί πρόθυμα τό κάθε τί, έ
πρεπε νά μιλήση μέ περισσότερο ενθουσιασμό. Καί 
τώρα θυμοΰμαι·*πώς δ θαυμάσιος Ζαχαρίας Παπαντω- 
νίου, δταν πρωτοφάνηκε αύτή ή παράξενη μελέτη, 
έλεγε γελώντας, πώς έπρεπε νά μαζευτούν δλοι οί 
λόγιοι άπέξω άπό τό σπίτι τού Παλαμά καί νά φωνά
ξουν: «Πές το, Γέρο, πές το!», δπως, εκείνον τόν 
καιρό, το φώναζαν απέξω οί διαδηλωτές άπό τού Δε- 
ληγιάννη, πού δυστροποΰσε νά χρίση κάποιον υπο
ψήφιο.

Ά λλη  απόδειξη πώς δ κριτικός Παλαμάς δέ θέλει 
ή φοβάται νά γράψη γιά μένα δ,τι τού λέει δ νους κ1 
ή καρδιά του, εΐνε κΓ'αύτό. 'Όταν έτύπωσε δ ίδιος τό 
ποίημα τής «Στέλλας Βιολάντη» στήν « ’Ασάλευτη 
Ζωή», ξέχωρ’ άπό μερικά άλλα, άσήμαντα διορθώ
ματα πού τοδχαμε, άλλαξε καί τό στίχο πού έλεγε:

κ’ έγεινα Μούσα ’ς έναν ποιητή 
καί τού ψιθύρισα νά σέ ά ν α σ τ ή σ ε ι,

καί τόν έκαμ’ έτσι:

καί τού ψαθύρισα νά σέ ί σ τ ο ρ  ή σει.

Τό «άναστήσει», βλέπετε, τοΰ φάνηκε ύστερα πάρα 
πολύ γιά μένα... Δέν άνάστησα τάχα τή Στέλλα Βιο- 
λάνιη’ τήν«(στόρισα»μοναχά, σά νά μήν ήταν πλάσμα 
δικό μου, δημιούργημα ίκανό νά έμπνευση καί τον 
ίδιο, παρά μιά άπλή ιστορία ή μιά κοινή ζωγραφιά.

(*) ΚΓ αύτή μή νομίσετε πώς τήν έγραψε αύ&όρμητα, 
άπό καθήκον κριτικού. Τόν παρακάλεσαν τά α Παναθήναια * 
και μάλιστα τήν παράκληση τήν διαβίβασα έγώ.—Γρ. Ξ.



(Γιατί τδ ί σ τ ο ρ ώ  ή Ι σ τ ο ρ ί ζ ω ,  θά πή, καθώς ξέ
ρετε, καί ζ ω γ ρ α φ ί ζ ω). Πρώτα, στήν άρχή, έγραψε 
σαν ποιητής τδ σωστό, δηλαδή τδ σύμφωνο μέ τήν 
ψυχή του. Έπειτα, σαν ήλθε ή ώρα νά τδ τύπωση, για  
νά  μείνη , τδ μετάνοιωσε. Μ πήκε στή μέση i  κρ ιτ ικ ό ς  
καί τδν έκαμε νά τδ σβύση, νά τάλλάξη, κ ι’ 8σο μπο
ρούσες να τδ χαλάστ). . .

“Έτσι ωραία δίκαια, μου φέρθηκε πάντα δ Παλαμάς, 
σαν ποιητής καί σάν άνθρωπος- κ’ έτσι άσχημα, άδικα, 
σάν κριτικός.Καίτήν αιτία τήν ξέρουμε.Εΐν’ έκείνη ποΰ 
είπα.Καίνά γιατί ξαναλέω πώς δΠαλαμάς, σάν κριτικός 
δεν έχει τή δικαιοσύνη, τήν ειλικρίνεια καί τήν Αφο- 
βία τή δική μου. Φοβάται νά πή τήν άλήθεια γιά 
μένα, μήπως δέ συμφέρει, μήπως, δέν ταιριάζει. Νά τί 
δέ φοβήθηκα έγώ ποτέ μου: ταιριάζει δέν ταιριάζει, 
συμφέρει δέ συμφέρει, θά πώ τήν ιδέα μου κΓ ας χα- 
λάση ό κόσμος! ’Αποτέλεσμα: άπόμεινα μονάχος μου. 
Κανένα φιλολογικό κόμμα δέ μέ θεωρεί γιά δικό του. 
Κατάντησε άκόμα νά εινε μετρημένοι στά δάχτυλα κ ’ 
οί συνάδελφοι ποΰ μου λένε μιά καλημέρα. Ξένος γιά 
ολους, μαλωμένος μέ δλους. Μονάχος μου. Ναι- μ’αότό 
εΤνε καί μένα τδ καύχημά μου, αύτδ εϊνε καί μένα τδ 
μεγαλείο μου. Έ  σείς, ένάρετοι, πού σάς τριγυρίζουν 
δσοι πιστοί κ ι’ δπου κάμετε, δέ βρίσκετε παρά φίλους.} 
Έδώκυττάξτε, ’ς εμέ! 'Υπάρχει ΑΡΕΤΗ άνώτερηκι’ 
από τή δική σας’κι’δλη ή πείρα του κόσμου, δλη ή'Ιστο
ρία, μαρτυρεί πώς τέτοια είνε ή ’Αρετή τών ’Ανθρώ
πων εκείνων, ποΰ άπομονώθηκαν από τούς άλλους καί 
τά χάλασαν μ’ ολους, γιά νά τάχουν καλά μέ τδν έαυτό 
του: καί μέ τή συνείδησή τους !

(Σταλλο φύλλο τελιού êi)
Γρ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗ <pl/ÍEfiR£R MOV |W.

Έρράντιζ« tu δέντρα λεπτότατη βροχή 

Καί χάνοονταν στο βάθος ή άκροθα?.ασσιά 
Σάν ήρθα γιά νά σ ’ ευρώ μέ μιά βαρεία ψυχή

“Ηθελα στο πλευρό σου ν ’ ανοίξω τήν καρδιά 
Τι ό Πόνος μου ξυπνούσε μέ μιά καινούργια ορμή,
Καλή μου φιλενάδα, μέ τή γλυκεία λαλιά.

Νά μ’ άνταμώσβς βγήκες, καί μόψη χαρωπή 

μου πρόσφερες λουλούδια, καί μούίωσες φιλιά  
τόσα, πού δειλιασμένη σταμάτησα βουβή.

«Μέσα μου μιά αγάπη ανθίζει μυστικιά,
μοϋ είπες,—καί θελω κάποιος μαζύ μου νά χαρή
Νά τραγοιδήσουμ’ έλα, στοΰ κήπου τή δροσιά.

Κ’ έγώ τότες άρχίνησα—θυμάσαι;—μέ φωνή 
παράτονη, ‘νά τραγουδώ μέ σένα, τή χαρά, 
τά ωραία νειάτα, τή γλυκειά καί μάταιη ζωή

Κ ι’ άκόμη καί τον “Ερωτα μέ τά χρυσά φτερά....

Μάρτη; 1915 X T P T I f t T I S A

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖϋΗ
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X X V

— Πάνω άπό τά αγκομαχητά τών ψυχικών ωκεα
νών χύνονται οί Αφθονίες τοΰ ήλιου,μά τίποτε δέν μπο- 
ροΟν νά σκεπάσουν. Οί^άφροί τινάζονται ψηλότερα, 
δίνοντας ωσάν συμπέρασμα γιά δλα, τή σκοτεινή τους 
φιλοσοφία.

X X V  X

Σάν τί σπασμοί, σάν τί μεθύσια, σάν τί διαχύσεις 
τελετουργικές σάς έδωκαν στο φος. δλότρεμα λουλού
δια, μέ τίς υγρές τρεμάμενες στεφάνες; Γυρτά τδ ένα 
σχδ άλλο, μοΰ δίνετε τήν εικόνα τών μεγάλων ερωτι
κών παθών. Όσοι σάς είδαν καί σάς άγγιξαν μέ άνοι- 
χτή Ψυχή? είπανε πώς μυρίζετε σάν τή σάρκα ευ
τυχισμένης γυναίκας. Ό  νά μπορούσα κ’ -εγώ νά σάς 
μυρίσω.

X X V I I

— ’Αγωνίες μεγάλες, ποιός θά μπορέσει νά σάς 
δώσει σέ χαρτί ή σέ μάρμαρο ; ποιός θά μπορέσει νά 
σάς άδράξει, άφοΰ δταν περνάτε κλείνουμε τά μάτια; 
Ό, δέ σάς Αντέχουμε. Άντικρύζοντας τδ φώς σας. 
τότε καταλαβαίνουμε πώς είμαστε γιά έντυπώσεις μι
κρότερης έντασης. Τδ πολύ πολύ γιά τίς φτηνοαγορα- 
σμένες χαρές.

X X V I I I

Σάν ατμός δλα, κυματιστά καί συγκινημένα καί 
τρεμάμενα. 'Ο κόσμος, απέραντος σταθμός άναχωρη- 
τών.—Πού πάτε στή χαμηλήν ο>ρα; Βραδυάζει. Λέ 
φοβάστε τή νύχτα; Μείνετε κοντά μου.. . 'Απλώνω το 
χέρι,—δλα σάν Ατμός. — Χαίρετε, χαίρετε, ξαναλέω. 
Κι’ άφίνω τδ χέρι μου νά πέσει καί νά χαϊδέψει τά 
πάντα. Άνεβασμένη στδ ψηλότερο σκαλί τής ζωής, 
βλέπω τήν άτέλειωτη πομπή τών άναχωρητών κ ’ ένα 
δάκρυ κυλάει άπδ τά μάτια μου. Γιά κείνου:; Γιά μέ
να ; Δέν ξέρω γιά ποιόν.

X X I X

Ονειρεύτηκα μιά καμαρούλα παράμερη, μέ τά τζά
μια κατάντικρυ στή θάλασσα, στά βουνά καί στον 
ήλιο. Στδ πεζούλι τού παραθυριού ν’άνθίζουν γεράνια, 
στδ φράχτη τής χωματένιας αύλίτσας ν’ άπαλογέρ- 
νουνε καλαμιές καί μέσα στή σιγαλιά τής κάμαρας νά 
φτερουγίζει ό έρωτας. Φωνή άνθρώπων νά μή φτάνει 
έκεΐ. Στούς κόρφους τού γαλάζιου καί τού άπέραντου 
νά ξετυλίγεται τδ μυστικό μας. Οί ψυχές μας νά μι
λάν έλαφρά, σάν πνοή άγεριοΰ. Τίς νύχτες Ινας λύχνος



νά καίει πού θά" τόν άνάβουμε άπ’τό φεγγάρι. Τό | 
πρω'ί. χάραμα άκόμα, πρώτοι νά προσφέρουμε τή θυ- 
σίοί στό θεό τής ζωής,—άνθού; πού θά τούς έθρεψε τό 
φιλί καί το πάθος. Καί οί στιγμές πού περνάνε βα- 
ρειές καί θανατερές γιά τούς άνθρώπους, άτέλειωτους 
κΓ άγέραστους νά μάς δείχνουν τούς έαυτούς μας. Νά 
σβύσουμε πάνω στούς βραδυνούς ρεμβασμούς μας, μέ 
τά μάτια στά μάτια. "Οταν τό σύμπαν, καράβι με 
μύριους φανούς, θάράζει σιγαληνά στά νερά τών 
τελευταίων στιγμών, γιά κάπου μακρύτερα νά μάς 
πάρει.

εϊΡΗΝΗ Η * ·Η Ν Μ

ΑΠΛΩΘΗΚΕ ΤΟ ΧΙΟΝΙ

■ 'Απλώθηκε τό χιόνι άπαλά 
Καί σκόρτηΐε τριγύρω τή γαλήνη,
Μέ τή βροχή δέ μοιάζει, πού κυλά 
Κ 5 είναι σά νά ξεσποΰνε θρήνοι,

\

'Ατό καρδιές γυναικείες πού πονούν 
Μ » δέ βαΟιάνε πιά τόν έρωτα τους,
Καί ξάφνου θέλουν δλα νάν τά πουν
Μέ τά παίητικά τά δάκρυά τους ...

Καί πότες ανταριάζεται ή Βροχή
Καί κλαίει γι' αυτούς πού μίσεψαν, καί κλαίει,
Καί πότες μιας γριούλα; γίνεται φωνή 
Καί λέει τά παραμύθια τη*, καί λέει... ·

Μά είναι κάτι λύπες, πού αφορμή
Καμμιά δέν τις γεννά, καί πιό σκληρές είν’ απ ’ τις άλλες 
Τις νύχτες τού Χυνόπωρου ή Βροχή,
Τ ί; τραγούδι μέ τις άοιές, βαρείες της στάλες.

Γιομάτο αλήθεια χάρη κΓ αρχοντιά 

Τό χιόνι, δλο τόν κόσμο συνεπαίρνει 
Μά έγώ λατρεύω τή Βροχή, πού δταν ξεσπά 
Σά μεθυσμένη στ’ όνειρο μέ σέρνει...

ΜΥΡΤΙΩΤ1ΣΑ
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I ΒΗΛΑΡΑ: Π ο ιή μ α τα . Λογοτεχνική βιβλιοθήκη ̂  
Φέξη, 1916 δρ. *2.50 Στή σειρά τής ίδιας βιβλιοθήκης 
βγήκε καί του Bernard Shaw ή κωμφδία: «Ό  άνθρωπος 
κσί τά όπλα», μετάφρ. Λ. ΙΙαλαμά, (δρ. 1.50).

rPHMMfiTosHMo

Στό φίλο Ν. Καότρινό. Σέ παρακαλούμε νά πέρασης 
άπό τό γραφείο. 9 — 11 τό πρωί ή 3—5 τό απομεσήμερο.
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Τόσο ωραία τόν Τραγουδιστή τραγουδεΐ. Σ ’ αντίθεση πού 
δέν τή θέλησε εξωτερικά δραματική μά τέλεια ψυχική, τόν 
έπλασε· αντίθετα στον Πρωτομάστορα πού στήν Τέχνη νά 
χαριστεί πρέπει, κάθε ’Αγάπη θυσιάζοντας στή Συντέλεια 
τής Δημιουργίας γιά νά φτάσει, είναι δ δειλός διαβάτης τής 
ζωής πού δλο του τό Είναι στόν Έ ρωτα προσφέρνει, στή 
λατρεία τής 'Ομορφιάς — μόνο γιά νά λατρεύει. Στεφάνια 
δέ θέλει άπό τή Ζωή. Αιώνιος νοσταλγός, άλλά νοσταλγός 
χωρίς καμιά πικρία, μέ μυστική χαρά, τή Νίκη σ’ αυτή τήν 
’Αδυναμία του βρίσκει, στό θησαυρό τής έντατικιά; ’Αγά
πης. Κάποτε ονειρεύεται τή γλύκα τού χαμηλού σπ ιτιού: 
«Νά γυρίζεις τό βράδι καί νά σέ περιμένει στό κατώφλι ή 
γυναικούλα σου στά γόνατά της τά ζεστά κρατώντας τήν 
Ευτυχία». Μά κι" αυτό δέ θά τδχει· δέν αίστάνεται .παρά
πονο. Τή γλυκεία ζωούλα τού τή δίνει ή άπάρνηση κάθε 
εξωτερικής επιτυχίας, τό ρόδο άπό τό χέρι τής ’Αγάπης 
του καί ή φλογέρα, Χαμόγελα Λουλούδια καί Σκοποί. Ό  
Ψηλορείτης φαντάστηκε τό δειλό Έρωτεμένο . . . .  καί 
Τραγουδιστή τόν ειδε αρμονίες στήν Τραγωδία σκορπώντας. 
Χαμένος στά όνειρα καί στις μελωδίες Τραγουδιστές πού 
« νότα άναπάντεχη αρκαδικής γαλήνης ξεπετοΰν στή χλαλοή 
τού κόσμου » μπορούν να αίστανθοΰν τις υπερκόσμιες αγά
πες.Τραγούδια δχι δυνατά πού τίποτα δέν υψώνουν, τίποτα 
δέ χαλνούν, μόνο πολύ.γλυκά διαβατάρικα σαν κΓαύτου.; το
νίζουν. Ό  κόσμος τούς Οεωρεϊ τρελλούς κ ’ εΤαι ¿λεύτεροι 
όσο θέλουν λυρικά τό θαμασμό τους νά εκφράζουν. ’Ίδια 
κΓ ό Νίκαρος άγαπά τήν Τρισεύγενη. Τή Χάρη τους λα
τρεύουν. ’Αδιάκοπα. «ΚΓ δταν σωπαίνω τραγουδώ και πιό 
πολύ καί πώ  γλυκά*. ΚΓ όχι μόνο τήν ’Ομορφιά τους στό 
Έργο δίνουν μά καί τή Γυναίκα πιό "Ομορφη υψώνουν 
μέ τόν ύμνο τους οί Ώραιολάτρες τών ύτοίων «τά μάτια 
λάμπουν άπό μιά χαρά εκστατική». Μέ εσώψυχη δράση 
πρώτος μισομαντεύοντας τό μυστικό τής Σμαράγδας, ή ’Α
γάπη σάν τόν Πόνο τής Μάννας βλέπει πολύ βαθιά, μάς 
δίνει ό τραγουδιστής τήν τραγικιά συγκίνηση^: » Σμαράγδα, 
τ ί είναι αύτή ή χαρά μέσα στά μάτια σ ο υ ; Φωτιά είναι, 
£έν είναι χαρά». Γιατί ; ώ γιατί ; Καί τήν απάντηση μαζή 
του τήν αίστανόμαστε όταν τήν ασυγκράτητη ορμή βλέπομε 
πού οτόν Πρωτομάστορα σπρώχνει τή Σμαράγδα. Ή  έντα
ση ολοένα αύξάνει. Δέ ζηλεύει δ Τραγουδιστής, ίσως καί 
ν ’ άγαπά τόν Ιίρωτομάστορα βαθιά γιατί 'Εκείνη τόν άγα
πά, ή γυναικεία του ευαίσθητη ψυχή άν καί πολύ αόριστα 
πρβαιστάνεται τόν κίντυνο. Ξέρει τό φριχτό πού κρύβουν 
τά λόγια τής Μάννας. Κάτι μέσα του άλάνθαστο τόπε άλλά 
δέ θέλει άκόμα νά τό πιστέψει. ΚΓ δμως άνήμπορος τήν 
άγωνία τής άμψιβολίας νά υποφέρει, δσο καί νά τρέμει τ’ 
αποτρόπαιο τής ’Αλήθειας, άδύναμος πάντα, μέ πείσμα πα- 
ρακαλεΐ τή Μάννα ; «Μίλα, δ τι κΓ άν πουν τά χείλια σου 
γλυκό είναι μπροστά _ στή σιωπή τους, τήν [αβάσταχτη». 
Ή  Μάννα μένει βωβή μά ί, σιωΐίή της “σκληρότερη κΓ 
άπό τά πιό σκληρά τά λόγια στερεώνει τήν τραγική βεβαι- 
ότη : «ΤΩ "Ηλιε πού χαμοπετάς αίματολαβωμένος κΓ όπου 

δπου πέφτεις, ώ "Ηλιε, τί έργα φριχτά απόψε θά χρυσώ
σεις !> Τί τόν μέλλει γιά τά μεγάλα Έ ργα ; «Μιά τρίχα 
τών μαλλιών τής Σμαράγδας άξίζει πιό πολύ άπ’ δλα
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γιοφύρια». Ά λ λ ’ ό λυγμός του «Σμαράγδα, γιατί δέ φεύ
γεις ;» δέν αντηχεί στήν ψυχή της, ούτε καί σέ καμιά 
άλλη. Ό  Άρχοντας δέν τόν άκούει όταν "Ελεος ζητεί γιά 
τήν Ό μορφη Πλανεύτρα. Δέν έχει τή δύναμη πού δρα, 
πού σώζει, πού απόκρυφα θά πάλευε κάν ενάντια στά δυ
νατά Έγώ πού τή θυσία αποφάσισαν αμίλητα άκόμα. Βα
ρεία κατάρα είχε καταδικάσει κάποια αρχαία προφήτισσα, 
λέει ένας άπό τού; πιό θλιβερά συμβολικούς θρύλους, όλα 
νά τά προαιστάνεται, όλα τά φριχτά καί κανένας νά μή 
τήν ακούει, νά μένει πάντα ολομόναχη μέ τήν Ά λήθειά  
της, Λίγο από τήν ’Αγωνία της πονάει 6 Τραγουδιστής, 
"Ολο του τό Είναι όρμάει νά σώσει τή Σμαράγδα κΓ ό
μως ανήμπορο είναι όλο του τό Είναι. Κ Γ  ούτε τό υπέ
ροχο τής Θυσίας γιά τήν 'Αγάπη μπορεί όλοπλέρια νά νιώ
σει. Δέν έχει μέσα του τή Δύναμη πού Θανάτους Δημιουρ
γεί. Συλλογισμένος ψ ιθυρ ίζε ι ό θαμασμός του : «ΙΙιό δυ
νατή κΓ από τό Θάνατο είναι ή ’Αγάπη ;... Πόσο γλυκό 
είναι τό κρίμα, πόσο γλυκό». 'Αγαπά τό κρίμα άλλά δέν 
ξέρει πώς κρίμα δέν ύπάρχει στό όλοπλέριο χάρισμα του 
ολόψυχου ’Έρωτα. Δέ νιοιθει, όπως νομίζει, τή Σμαρά
γδα άλλ’ είναι άξιος γιατί σύμφωνα τήν ψυχή του τονίζει 
σ’ έντατικιά λατρεία, είναι ό μόνος πού θά αίστανθεΐ πόσο 
άδεια μένει ή Ζωή όταν μισεύει ή ’Ομορφιά. Στη θ ύ 
μηση όμως θά εΰρει πάλι τή νοσταλγικιά του χαρά υμνών
τας τ ’ άστρο πού φωτίζει άσβυστο κΓ άφού χάνεται. Τούς 
μεγάλους Πόνου; δέν τούς πλάθει ή ψυχή του. Τή Σμαρά
γδα θά τραγουδεΐ καί γ ι’ αύτό δέν έπρεπε στό τέλος τή 
φλογέρα του νά σπάνει καί νά τής τή ρίχνει. Τόν ύμνο στήν 
άφταστη γ ι’ αύτόν ’Ομορφιά, κρατώντας σά θυσαυρό άνεχ- 
τίμητο, μόνο τή φλογέρα τραγουδεΐ ό δειλός Διαβάτης.

Τήν ’Ομορφιά συμβολίζει ή Σμαράγδα. Ό  Ψηλορείτης 
δέ θέλησε άτλα μιά κοπέλλα νά ζω γραφ ίσε ι. . . τή Γυναί
κα θέλησε νά πλάσει, τήν ωραία, τό μαγικό θέλγητρο που 
στής ’Αγάπης τήν άγκαλιά νανουρίζει τά παλληκάρια, τ ’ 
άπρκοιμίζει μακριά άπό τήν άνώτερη δουλειά. Τή μοιραία 
Γυναίκα. Εκείνη πού συντρίβει γιατί δέν άρμονίζεται στό 
Ιδανικό τού άντρα άλλά τόν θέλει όλοτέλεια δικό της. Τέ
τοια ή μορφή τής Σμαράγδας πού απαιτούμε άπό τήν ένότη 
τού όλου "Εργου, πού μάς τήν υπόσχεται ή ίδια ή Σκέψη 
τού Ποιητή. Γιατί, γιατί παράχορδα νά τήν τόνισε ; Είνσς 
όμορφη πολύ ή Σμαράγδα, ϊσως καί τέλεια σά μορφή ξεχω. 
ριστή τοΰ ’Έργου, —δέν είναι Κείνη πού έπρεπε. Κάποια 
δράματα, δράματα χαραχτήρων, άπ’ άνιίθεση γεννιούνται 
'Όποιους χαραχτήρες θέλει στοχάζεται ό Ποιητής καί γίνε) 
ται ή δράση άπό τήν πάλη τους. Μ’ άλλα δράματα, συμβο_ 
λικά ή ψυχικά ή κοινωνικά ορισμένους χαραχτήρες άπαι- 
τούν. Τήν πάλη στοχάζεται ό Δραματικός και σύμφωνα 

πρέπει νά πλάσει τούς τύπους.
Καί πρώτα θά θέλαμε νά μήν είχε όνομα ή Σμαράγδα. 

Ανώνυμο σά βαθυστόχαστη σύλληψη άφησε τόν Πρωτομά
στορα ό Ψηλορείτης' άλλαξε τήν παράδοση καί γιά τό 
δραματικοίερο μά πιό πολύ γιά τα ψυχικά φτερά, τήν πα
ράδοση πού τή λέει γυναίκα κΓ όχι πλατεία ’Αγαπημένη 
του. Πριγκητέσσα, Βασιλοπούλα, Νεράιδα, ή ’Αγάπη· ίδια 
μ’ άπόκρυφες νοστολγίες τής ψυχή; τήν ονειρευόμαστε. 
Μεγαλείο δίνει τό αόριστο.

"Ερχεται άγκαλιά κρατώντας τά λουλούδια καί τά χαρί
σματα. Χαρίσματα γιά όλους τούς χωρικούς στόν καθένα 

ο,τι επιθυμεί, λίγη άπό τή χαρά όλοϋθε νά σκορπίση πού 
ιόση καλοπύνη τή ; δίνει. Σ ̂ απάθεια γιά όλους, τρυφεοότη

Ιδιαίτερη γιά τόν πατέρα της αίστάνεται, ξεχωριστή γιά  
τόν τραγουδιστή, γιατί ξέρει τήν ’Αγάπη του. Ή  καρδιά της 
ξεχειλίζει άπό άνθούς καί σπόρους τραγουδιών». Είναι ή 
γλυκεία κοπέλλα, πού μόλις πρωτοανοίγει τά μάτια στήΖωή, 
δίνεται στόν "Αντρα μ ’ όλο της τόν Πόθο, μ’ όλη τή λου
λουδένια τη; ύπαρξη σέ κίνηση, εντατικά σκορπώντα; μαζή 
μέ τά ρόδα καί τής ψυχής της τά κόκκινα τριαντάφυλλα. 
Του δίνεται μ ’όλο τη; τό Είναι χωρίς μιά Σκέψι ενδοιασμού, 
μιά Σκέψη εκείνη νά τόν κυριαρχήσει. Προσφορά είναι ή 
’Αγάπη τη; καί δέν άλυσσοδένουν οί αγάπες πού προσφέρ- 
νονται, οί πολύ αγνές κοπέλλες, αγνή κΓ άς ρίχνει ό όχλος 
άνιωθος τή λάσπη του σέ κείνο πού κρίμα νομίζει,δέν άλυσ
σοδένουν οί ’Εκστατικές. Ό λη τή μέρα περιμένει πότε θά  
βραδυάσει γιά νά έρθει κοντά της ό Πρωτομάστορας, όμως 
ζηλόφθονα δέ μισάει τό γιοφύρι. Δέ βλέπομε μιά απαί
τηση όρμητικιά νά τής χαρίσει τήν Τέχνη του γιά νά είναι 
όλη ή καρδιά του δική της· μιά στιγμή μόνο άκοΰμε ένα 
παράπονο μά κΓ αύτό τόσο πολύ αόριστα θλιμμένο, τόσο 
πολύ διαβατικό : «Μήτε καί σύ ό ίδιος δέν ξέρεις ποιόν ά- 
γαπφ; πιό πολύ—τήν τέχνη σου ή εμένα». Παιδιάτικοι 
φόβοι όπως τούς λέει ό ίδιος ό Πρωτομάστορας έ\φ αύτό 
τό αντιμέτωπο ’Αγάπης καί Τέχνης κλείνει όλο τό Τραγικό 
τοΰ ’Έργου. ’Αγαπά τήν αγάπη, παθητική κ ι’ αύτή διαβαί
νει όμοια σέ τόσα μέ τόν Τραγουδιστή, άσπροφορεμένη δια
βαίνει τό μονοπάτι τών ονείρων. Μονάχα ή ’Αγάπη πού πα
θητικά αισθάνεται, τής δίνει κάποια Δύναμη 'παθητική, 
όχι γιά ιόν εαυτό τη;.... Δειλή τρέμει όταν τις έλεύτερες 
ιδέες του βροντοφωνάει ό Πρωτομάστορας, όμως ή λατρεία 
τη; τήν ανυψώνει στή Νοιώση του.Μέ φόβο άλλά καί τόλμη 
τόν ικετεύει: « Μ ίλ ιε  άκόμα. Πόσο είσαι δυνατός κ ι’όμορ- 
φος ! » Ό λο τό Έγώ της πλάθεται σύμφωνα μέ τό δικό του- 
Τήν περιφρόνια γιά τόν όχλο πρώτη φορά μαζή του τήν αί- 
στάνεται. Χαίρεται όλόβαΰα όταν κείνος γιά τό χαμηλό 
σπίτι μιλεΐ όπου θά φωλιάσει μέ τήν ’Αγάπη του γιατί Αυ
τός τό θέλει, ’Εκείνη ούιε σκέφτηκε νά τό επιθυμήσει, Ε 
κείνη είναι έτοιμη παντού νά τόν άκολουθήση πιστή, δέ θέ
λει τίποτε άλλο παρά τή δική του τή θέληση. ΚΓ άν άκόμα 
τής έλεγε πώς ποτέ σαν καί κείνη δέ θ ’ αγαπήσει, άφοσιω- 
μένη θά τό δέχετο, χαρούμενη δούλα τής ’Αγάπης της, ΓΓ 
αύτόν, όταν ή ΜάνναΑΐτιο τού χαλασμού τόν λέει, πνίγει καί 
τό δυνατό της σεβασμό καί φωνάζει μέσα στούς αλαλαγ
μούς τοΰ χορού : < Ψεύτρα,’ είσαι Ψεύτρα». ΚΓ αγκαλιάζον
τας τόν πατέρα της, θέλοντας νά τόν κάνει νά’ μήν ακούσει, 
ξαναλέει: «Ψεύτρα*. Μόλις όμως νοιώθει πώς τά λόγια 
τής Μάννας εκείνη κΓ όχι τον Πρωτομάστορα χτυπούν, πω; 
δέν πρέπει Αυτή νά τόν σοόσει, άμέσως ξέρομε πώς σκοτώ
θηκε κάθε Δύναμη μέσα της, πώ; σκυφτή θά ύποκύψη στό 
ριζικό της. Κατάχλωμη μιλώντας σάν άντίλαλο ρωτά : *’Α
πάνω στό κορμί τής Γυναίκα; πού πλάνεψε τόν Πρωιομά- 
στορα μόνο θά σιδεροχτιατή τό γιοφύρι» ; Στήν ψυχή της, 
ας μή τό είπε άκόμα ούτε στόν εαυτό της, ριζώθηκε ή 
άπόφαση τή; μεγάλης θυσίας. Δέ φεύ/ει όταν θά μπορούσε 
νά σωθεί. Καί στήν τραγική στιγμή όταν ό Πρωτομάστο
ρας άρνιέται νά όμολογήση καί τόν τραβούν τόν ίδιο νά τόν 
θάψουν, χωρίς πιό έσώτερη πάλη, πετιέται καί μ ’ ένα θρ ι
αμβευτικό άνατίναγμα όλου της τοΰ κορμιού τόν σταματά : 
«Σ τάθήτε! Σταθήτε ! Έγώ τόν αγαπώ!» Ή  Δύναμη τής 
‘Αγάπης φτερά τής δίνει, έ\ας ενθουσιασμός διονυσιακός 
τήν υψώνει ύπεράνω κάθε Πόνου. Ή  ’Αγάπη νίκησε τήν 
όρμεμφυιη άγάπη τή ; Ζωής. Άνοόρελα, μέ τρόμο τήν άρ-
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πάζει σχά χέρια του ό “Αρχοντας, μέ λατρεία τής αγκαλιάζει 
τά γόνατα* ό ¡¡Τραγουδιστής. Ή  "Εξαψη στό ’Ιδανικό της 
τήν έφερε' μεθυσμένη, ασυγκράτητη φ ω νά ζε ι: « ’Αγαπώ τον 
Πρωτομάστορα. Πέρα καί πέρα. “Ας τ ’ ακούσουν όλοι.Πρέ
πει έγώ νά λ ιίψω * . Πώς παρασύρθηκε άπό τήν υπερβολική 
ομορφιά ό Ψηλορείτης; Είναι πάρα πολύ άξια  ή ’Αγάπη, 
σύμφωνη μέ τήν Τέχνη' δέ συντρίβει Καλλιτέχνες, Οΐχτο 
μονάχα μια στιγμή γιά τον πατέρα της αίστάνεται ή Σμα' 
ράγδα όταν άναγκάζεται όλα γιά τ ’ άτέλειωτα φ ιλ ιά  νά όμο- 
λογήση. "Ομως κ ι’ αύτός δέν τήν αδυνατίζει, ούεε τά γαυ- 
γίσματα τοΰ χορού πού τή βρίζει, Ιέρεια  τής ’Αγάπης της 
τον ύμνο της πιο περήφανα ακόμα τραγουδά: « Ά ! φωνά
ζετε τώρα κ ι’ αλυχτάτε σά σκυλλιά. Τί μέ μ έλ ε ι; Ό σο  
κ ι’ ά μ’ άγγίζετε ποτέ σας δέ θά μπορέσετε νά λερώσετε τό 
κορμί μου εμένα. Τό κορμί μου μοσχοβολά οάν περιβόλι 
ανοιγμένο. "Ολος ό ποταμός δέ θά μπόρεση νά σβύσει άπό 
τό κορμί μου τά φ ιλ ιά  του. Είναι γλυκός ό θάνατος γιά 
κείνον πού αγαπούμε». Ό  θάνατος άμόλυντο διατηρώντας 
τό θησαυρό πριν πραματικότη μικρή τον άγγίξει, ομορφαί
νει τήν ομορφιά τής ώραίας ’Αγάπης, υπερκόσμια τήν ο
μορφαίνει.— Μόνο τήν τελευταία στιγμή θυμάται ή Σμαςά- 
γδα τή γλύκα τού φιλιού καί τού απάνω κόσμου. Παρθένα 
έλληηκή, ίδ ια μέ τίς αρχαίες πού αδάκρυτες καί άλύγιστες 
σάν τίς βορεινές κοπέλλες δέν πηγαίνουν στό θάνατο ·αο 
κι’ άν τον θέλησαν μόνες τους, γ ιατί μέσα τους δέν 
αίστάνονται απόκρυφες εκστατικές νοσταλγίες, σκληρές 
κ ι’ έξελεπτυσμένε; ηδονές, μπροστά στό άναπόφευχτο 
ξεσπάτει δ θρήνος. Συ/κινημένος πολύ δ θρήνος τής 
Σμαράγόας άλλ’ ίσως μακρύς πάλι γιά έργο θεατρικό.

Άφεϊστέ με ακόμα νά ζήσω μιά μέρα. Μόνο μιά μέρα· 
Μ·ν ειδα άκόμα καλά πώς ροδίζουν τά βουνά σάν ξημερώνει· 
Μήτε ποιο πουλί πρωτοκελαδεί τά γλυκοχαρύματα δέν 
πρόσεξα ποτέ μου». «Μεθυσμένη σά νά παραμιλει άτλώνει 
τά χέρια της στόν "Ηλιο αχόρταγα, Τά μαλλιά τη :, τά μά
τια της, τά χέρια της γεμίζουνε ήλιο. Σάν τή δ ιψ ισμένη  
γή τό κορμί της τδν απορροφά' σά σώμα Άγαπητικοΰ τον 
νιώθει άποπάνω της*. Ά λ λ ’ άσβεστη καί πέτρες τής ρ ί
χνουν κι' όλας οί Μαστόροι ενώ κρυφή, παραπονεμένη άν 
τιχάει ή φωνή της: «Σιγά, σιγά, πονώ*. Καί τρέμει .. Κ ι’ 
αν τρέμει τό γιοφύρι όπως τρέμει ή καρδούλα της, όπως 
τρέμει ή φωνή τη :; Ό χι, στή μεγάλη σιγαΗά, πού τή 
διακόφτει μότο ιό  χτίσιμο καί τού Τραγουδιστή τό κλάμμα 
ακούεται πάλι: «Σώπα, καλέ μου, καί μη φοβάσαι. Σ'δερο 
θά κάνω τήν καρδούλα μου, σίδερο ^νά γενεΐ καί τό γιο
φύρι. Σίδερο θά κάνω τά μαλλάκια μου . . . σίδερο νά γ ί
νουν κ’ οί διαβάτες . . . Αγάπη μου*. Γιά νά σιδεροθε- 
μελιωθεΐ τό γιοφύρι τοΰ Καλού της, γιά νά ζήσει τό “Εργο 
του καί τό Παράπονο τής στερνή; του αγωνίας προσφέρνει. 
Δημιουργεί ό Ποιητής. Γιά κάποιον αδερφό μιλεΐ τό-δη
μοτικό Τραγούδι' ξένος γιά τήν ε νό  τ η τού έργου κι' α 
διάφορος. Μεγαλόστοχα όλη τή θυσία στήν 'Αγάπη νή χα
ρίζει ή γλυκεία γλυκεία κοπέλλα τού Ψηλορείτη· άσπρη πε
ταλούδα πού καίεται μέ χαρά στό Φώ; πού αγαπά. Τίς 
συμπάθειες ηκά, μαζή τη : πονούμε. ΊΙ λυρική έκσταση 
τών λόγων τη; μάς μ«θά. Γιά μιά στιγμή πιστεύομε πώς 
ή Σμα ράγδα είναι ή Γυναίκα πού θέλησε ό Ποιητής, γρή
γορα όμως πάλι τή βλέπομε όπως εσώτερα θά τή φαντά
στηκε καί δέ μάς τήν έδειξε. Ά γρια , δαιμόνιο, πολύ Ω 
ραία στήν ξωτικιά της Κακία, στόν Ό λεθρο πού σκορ 3 . 
Γυναίκα πλανεύτρα καί θανατηφόρα. Πονούμε τό Άσύμ- 
φωνο.

(Στάλλο φύλλο τελιώνει ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΑΟΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ TOY HOYM*
Ποριώτης προς Ταγκόπουλο κα ι Ταγκό- 

πονλος προς Ποριώτη η ?\ π ά λ ι Πο
ρ ιώτης προς Ταγχόπουλο.

12.2.1910.
Φίλε Ταγκόπουλε,

Δίνει Αφορμή σέ στοχασμού; τδ άγγελμά πώς δ κ. 
Ξενόπουλος σοΰ έστειλε άρθρο για τδ «Χουμα», όπου 
«Αλωνίζει όλους τούς κριτικούς, κ’ εμένα μαζί». Δέ 
μέ νοιάζει για τδν έαυτό μου* καμάρι μου νΑ μέ βρίζη 
δ κ. Ξ.—Είναι τόσο μακριΑ οί δρόμοι μας! Μέ μέλει 
γιΑ τδ «Μουμά».

Είσαι πολύ γελασμένος, αν πιστεύης μέ τΑ σωστά 
σου πώς δ «Νουμάς», καί όποιο περιοδικό, είν’ ¿λεύ
τερο βήμα. Ό ,τι γράφεται μέσα, μέ σ κ ο π δ  να  
κ ρ ί ν η ,  πρώτ’ Απ’ δλα θα πή πώς τδ εγκρίνει ό εκ
δότης του, έξδν αν τού ζητήση κανείς να διορθώση 
τίποτε Α ν α κ ρ ί β ε ι ε ς  πού ετυχε προσωπικά νΑ τδν 
πειράξουνε. Καί τώρα τελευταία, προσωπικό τίποτα 
δέ γράφτηκε για τδν κ. Ξ. στδ «Νουμά». Κ’ έπειτα, 
ό κ. Ξ. δέν είναι συνεργάτης σου. Πότε σοΰ έδωκε 
τίποτε δημιουργικό δικό του; "Ο,τι σου έγραψε, το έ
γραψε γιΑ νΑ ρεκλαμάρη τδν εαυτό του. Κ’ έχει δη
λώσει, — ΘΑ τδ θυμάσαι καλήτερά μου ποΰ! — πώς 
γράφει σέ ό,τι γλώσσα τοΰ παραγγείλουνε, καί «Αρ
χαία» μπορεί νΑ γράψη, φτάνει να τον πλερώνουνε. 
"Ο,χι λοιπόν έχει τυπωθεί δικό του στό «Νουμά», τοΰ 
είναι πλούσια πλερωμένο, — καί τώρα, χτυπώντας 
μέσα στό «Χουμα» τούς συνεργάτες τοΰ «Νουμά». 
θα κερδίση ό ίδιος, γιατί στόν κόσμο ΘΑ φαν ή πώς τα 
γράφει αύτΑ δ «Νουμάς». Αυτό σοΰ λέει καί το λόγο 
πού έστειλα, για τα κριτικά γυμνάσματα τοΰ ’ Αλκή 
Θρύλου σου, γράμμα στήν «Εστία;. Να σοΰ τό 
έστελνα, καίνα τό τύπωνες,—θα είτανε σά νά σ’έβριζα, 
καί στό «ΝουμΑ» μέσα, πώς τυπώνεις Ανοησίες.

"Αμα στο «Νουμά» γράφουνε κριτική, ό Φ'υχάρης 
γλωσσική, δ ΓΙαλαμας ποιητική, ό Ρήγας Γκόλφης 
λογοτεχνική, καί τή γράφουνε μέ σύστημα δικό τους 
—γιΑ μένα κανείς δέν έχει τό δικαίωμα να κριτικάρη 
τήν κριτική τους μέσα στά «Νουμά». Έδωκες κάποτε 
τήν έπίσημη κριτική τοΰ «Νουμά» σέ Αλλους (Γ. Πο
λίτη, Άλιμπέρτη κλπ.), — Αλλαξες δηλαδή σύστημα, 
καί τό Αποτέλεσμα ποιο; Πελάγωμα τοΰ αναγνώστη, 
ΰστερ’ Από λίγο Αφαντος δ κριτικός, καί δυσπιστία στό 
περιοδικό σου. Γιατί, τό ξέρεις οά, ή κριτική δέ γρά
φεται για να κάνη τάχα τή δασκάλα στους δημιουρ
γούς τεχνίτες, μηδέ γιά να φωτίζονται μεταξύ τους οί 
κριτικοί,,γράφεται κυρίως γιά να γίνεται οδηγός τοΰ 
κοινοΰ πού διαβάζει. Καί θέλει σύστημα. Πολεμά ένας 
τήν έπίσημη κριτική σου μέσα στό φύλλο σου τό ίδιο; 
θά  πή πώς τό φύλλο σου δέν έχει σύστημα. Καί μή 
θαρρής πώς δέν έχει σημασία τό τί ΘΑ γράψη δ κ. Ξ. 
'Ο κ. Ξ. έχει δνομα, έχει πέραση στόν πολή τόν κό

Α 3
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σμο, είναι κριτικός καί συγγραφέας τής μόδας. Μια 
λέξη του στό «Ν ουμά» σέ βάρος ένός άπό τούς επίση
μους κριτικούς σου, ε ίνα ι καταζίκτ) άπό μέρος σου γ ιά  

το συνεργάτη σου και γιά τό σύστημά του,— το σύστη
μά σου! Έχει ό κ. Ξ. )>, 4 φύλλα πού γράφει τάρθρα 
του.—άς γράψη σ' αυτά δ,τι θέλει, $χι νά τού άνοι
ξης έσύ τίς στήλες σου. ΙΙιστεύεις πώς θά σου τύπωνε 
αυτός στη διάπλαση» ή όπου άλλου. - καί νά τόν 
έκανες χρυσόν ακόμα,—έστω καί μια λεξούλα γιά τον 
κ. Ξ. η τον κ. Φαίδωνα, πού νά μην τον έγκωμιάζη ; 
— ’Εγώ, στη θέση σου, θά του έστελνα πίσω τό άρ
θρο του μέ’τή σημείωση πώς «κριτική Αντίθετη στό 
σ ύ σ τ η μ α  του φύλλου δεν τυπώνεται, καί, αν έχη 
καί θέλη, άς στείλη έργο του δημιουργικό».—

Χρέος είχα νά σου γράψω αυτούς μου τούς στοχα
σμούς, καί κάμε τό γράμμα μου δ,τι θέλεις, δείξε το 
σ’ δποιονε σου αρέσει. Μόνο νά τό τυπώσης δε σου 
είναι ίσως χρήσιμο, αφού ο λόγος γιά την π ο λ ι τ ι κ ή  
τού περιοδικού σου. Καί, τό ξχναλέω, ανάγκη κάθε 
περιοδικό, κ’ εφημερίδα ακόμα, νά/η και πολιτική, 
καί χαραχτήρα, καί σύστημα δικό του.

Δικός του.
X. ΠΟΡΙΏΤΗΣ

.14.2,1 *).(>.
Φίλε Ταγκό.τουλε.

’Αφού θέλεις νά τύπωσης τό γράμμα μου (καί την 
άδεια τήν είχες Απαρχής νά τό κάμης δ,τι θέλεις ·, σω
στό είναι νά τυπώσης καί τό δικό σου. Σού τό αντι
γράφω εδώ γιά ευκολία σου. καί υποσημειώνω τις αν
τιλογίες μου, γιά νά μη χάνεται καιρός καί τόπος γιά 
χάρη τού κ. Ξ.

<■1 2 .2 .0 1 « ;
«Φίλε Ποριώτη,

Σε παρακαλώ νά μοΰ δώσεις τήν άδεια νά τυπώ
σω τό γράμμα σου στο < Χουμά». στο ίδιο φύλλο πόύ 
θάρχινήσω καί τήν ,κριτική απολογία τού κ. Ξενόπου- 
λου. Υποστηρίζεις κάτι πού, δσο κι αν έχω αντίθετη 
γνώμη {κ’ ή γνώμη ή δική μου, ϋπως καί ή δική σου, 
στην π ο λ ι τ ι κ ή  τού φύλλου στηρίζεται), κέρδος γιά 
τόν αγώνα μας θά βγει ά συζητηθεί, (α).

α') Κέρδος διά τον αγώνα δεν είναι, θαρρώ, ή συζήτηση 
γ ιά τ ’άνάξια, καθώς δέν είναι αγώνας τό άλληλοφάγωμα ή τό 
αύτολιβάνισμα, μηδέ τό τ ’ είσαι σύ καί τ ’ εΐμα» γώ. Α γ ώ 
νας 0« π ή δικαιοσύνη. Κ ι’ άν είνα ι δικαιοσύνη νά γεμίζη 
ο Νουμάς μέ ταύιολιβανίσματα τού κ. Ξ. ή μέ καλοπροαί· 
e ta  θαρρυνακά γράμματα καί άρθρα γιά τά ξεπεταρούδια 
τής πέννας, δέν είναι δμως δικαιοσύνη, κάθε ϊάββάτο , ενα 
χρόνο κ ι’απάνω, μέσα στο ΙΙανε τισιήμιο, ενας επίσημος κα
θηγητής—χα'ιρε, ό Σωτηριάδης!—νά διδάσκη,καί τό μάθηυά 
του νά πυργώνεται ύμνος στήν ποίηση καί στή γλώσσα καί 
στην ιδέα τή δημοτική, να ένθουσιάζη τό ακροατήριο μέ 
τά έργα καί γιά τό έργο τού ΙΊαλαμα, κ’ενας τέτοιος θρίαμ
βος τού αγώνα μας νά μη μνημονεύ-ται ούτε γιά τήν Ιστο
ρία. μέσα «'ό Νουμά.

Γιατί νά τόν άποκλείσουμε τόν κ. Ξενόπουλο, πού 
Θά βάλει έτσι τίς φωνές πώς τόν πολεμούμε συστημα
τ ικά  κα ί οέν τόν άφίνουμε νά μ ιλ ή σ ε ι: "Ας κοπιάσει
νά πει τίς γνώμες του. Ηά μάς εμποδίσει τούτο νά 
πούμε καί μεΐς τίς δικές μας: Ό «Χουμάς» ανήκει 
σ’ δλους τούς οημοτικιστάδες κι ό κ. Ξ. λέει σήμερα 
πώς είναι δημοτικιστής καί λόγου του. "Εχει λοιπόν 
κάθε δικαίωμα νά μιλήσει άπό τίς στήλες του. (ό)

"Οαο γιά κείνο πού γράφεις γιά τόν < “Αλκή Ηρύλο 
μου» (βλέπεις τό μ ο υ τό δέχουμαι καί τό υπογραμ
μίζω κιόλας), καί σ’ αυτό είχα κ ’εχω αντίθετη γνώμη. 
"Ο,τι είχες Ά πεις, θαρρώ μπορούσες νάν τό πεις στό 
«Χουμά» μέσα, στόν κύκλο μας δηλ., κι όχι νά βγεις 
νάν τό φωνάξεις άπό τά κεραμίδια τής «Εστίας: — 
νάν τάκούσουν κι άλλοι. (γ).

Τό ξέρω πολύ καλά πώς ό κ. Ξ. δέ θά μοϋ τύπωνε 
ουτε λεξούλα στή «Διάπλαση» γιά τόν κ. Ξ. ή γιά τό 
»Φαίδωνα», άν ή λεξούλα αύτή οέν είτχνε λ ι βάν ι *  
στική. Έγώ δμως έχω τυπώσει στό «Χουμά καί κρι
τικές. καί βρισιές μάλιστα, γιά μένα τόν ίδιο (ξετί- 
ναγμα τού «’Άσωτου »άπό τόν κ.Έρμονα καί κουρέλια
σμα τού «Άρχισυντάχτη μου άπό τούς ένωμένους κκ. 
Άποστολάκη καί Άλιμπέρτη). Καί θαρρώ πώς σ’ 
αυτό διαφέρει ό «Χουμάς» άπό τή «Διάπλαση: καί ο 
Α ή Β δικός μας άπό τόν κ. Ξενόπουλο. (δ)'

"Ας είναι. Αυτά τά μιλάμε κι άλλοτε:. Τό ζήτημα 
είναι σήμερα νά μού δώσεις τήν άδεια νά τυπώσω τό 
γράμμα σου Καί σέ ξχναπαρχκαλώ γ ι’ αυτό.

Δικός σου
ΤΑΓΚΟίΙϋϊΛΟΣ

β ) Μιλάει καί παραμιλά π ό κ, Ξ. γιά τόν ί-ητό  του σέ 
:> καί 4 <ρυλλα.Είναι καί δημοτικιστής, ύχι μαλλιαρό:, γιατί 
μαλλιαρός είναι οποίος δέν τού είναι φίλος ή χρήσιμος.— 
Κατά τή γνώμη μου, κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά μιλάη 
στό Νουμά, ή οτοιο περιοδικό, για. τόν εαυτούλη του. έξόν 
άν είναι άπό ΰ ς  κορυφές εκείνες πού άνοίξανε νέου; δρό
μους στην τέχνη τους ή τήν επιστήμη τους, καί συγκατα· 
βάί'ουνε νά μάς διδάξουνε πώς δουλέψανε καί πώς τούς 
άνοίξανε. Ό  κ. Ξ. νέους δρόμους; "Ω, συφορά !

( ϊ ) Τό γράμμα στην «Έ στία > εϊταν απρόσωπο. Σού τό 
έσωκλείνω, καί πρόσεξε το. Μήτε κριτικός μήτε περιοδικό 
άναφέρονται. Κεραμίδια θά εϊτανε ό Νουμάς όπου. θέλοντας 
καί μή, θά τού, ονομάτιζα. Δέν πιστεύω νά μένη στόν κύ
κλο μας καί μεταξύ μας δ,τι γράφεται στό Χουμά. Τότε 
θά εϊτανε περιττό καί νά τυπώνεται. Θά έφτανε ν ’ αντα
μώνουμε κάθε τόσο καί νά τά λέμε συναμεταξύ μας.

δ ) Αυτά είναι προσωπικά σου,αδιάφορα γιά τό κοινό. Τί
μησες τους κριτικού; σου, όπως σέ τιμήσανε κ ι’ αύτοί. ‘Ο 
κ. Ξ. όμως ούτε σέ τιμά, ίσως ούτε καί σ’ έχτιμά. μ’ ό.τι 
κ ι’ άν μπορή νά βεβαιώνη. Του αξίζει λοιπόν η τιμή νά 
παραμερίσης ενα λογοτεχνικό εργο λ. χ. γιά προσωπικό του 
αύτολιβάνισμα ;

Δικός σου,
Ν. 110Ρ1ΩΤΗΣ
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ΣΗΜ.τοΟ ΝΟΥΜΑ. Μπορεί νά  μήν τΙς παραδεχόμα
στε βλες πέρα πέρα τις γνώμες τοΰ Ποριώτη, μά τοΰτο ; 
δέ σημαίνει καί πώς δέν τΙς σεβόμαστε μια κι άνεγνω- j 
ρίζουμε τοΰ Ποριώτη καί τή φιλολογική άξία καί τήν J 
ειλ ικ ρ ίνε ια . ΤΙς γνώ μες του τΙς άφ ίνουνε  ά σχολ ίαστες. ! 
Τούτο μόνο θέλβυμε να παρατηρήσουμε : ΙΙώς για τον ! 
κ. Σωτηριάδη μπορούσε νά μιλήσει, 8σο πλατιά κι &ν 
ήθελε μέσα στο «Νουμά» ό ίδιος ό Ποριώτης, που ι 
πήγαινε ταχτικά στβ μάθημά του (γιατί εμείς δέν πή- j 
γαμε ποτέ και δέν μπορούσαμε, ετβι στα κουτουρού, j 
νά γράψουμε), καί πώς γιά τον Ά λκ η  Θρύλο πολύ 
σκληρά μιλάει, δείχνοντας έτσι έναν άδικαιολόγητο, 
ακόμη και άντιποριώτικο, μισονεϊσμό. άφοΰ άπαιτεί 
νά κλείσουμε τήν πόρτα σέ μιά νέα πού κάτι έδειξε καί 
κάτι περισσότερο σίγουρα θά δείξει μιά μέρα. "Οσο 
γιά τά «ξεπεταρούδια τής πέννας», μερικά άπ’ αύτά, 
φίλε Ποριώτη—τί τά θές ! — άπό τώρα δείχνουν πώς 
γλήγορα θά μάς άφίσουν πίσω νά τά θαμάζουμε. καί 
νάν τά χεροκροτβύμε.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΑ , .. ΚΤΛ.

Φίλε «Νουμά»,

’Απαντώ στο ερώτημα τοΰ ν. Ά λκη  θρύλου, το 
τυπωμένο σιά περασμένο φύλλο σου (σελ. 28, Υ. Γ.).

’Όχι, παιδί μου. Τά χορικά, μέ τά ατροφικά καί 
τά σοφά τους συστήματα, είναι κι απ’ τον κανονικό 
στίχο τοΰ διαλόγου πιο ακλαβωμένα. Ούτε παρήχη
ση. ούτε σύχυση. ’Αναλογία το πολύ πολύ μέ τά < πο- 
λυφωνικά μέρη» (pezzi concertati, morceaux tl’enscm- 
l>le) τής σημερινής όπερας, καθώ* ό διάλογος με τά 
ρετσιτατίβο.. ΙΙάρε μου, παιδί μου, δάσκαλο νά σου 
τά μάθη.’Ακόμη κι έ ΙΙίνταρος, μέ δάσκαλο τά έμαθε.

Όσο γιά τήν ουσία, έκεί δηλ. πού γιά νά υπο
στήριξής τήν ιδέα σου πώ; ό πεζός λόγος είναι άρμο- 
νικώτερος τάχα καί ρυθμικώτερος άπό τόν έμμετρο, 
φέρνεις μάρτυρα καί τον Ποιητή πού δούλεψε Ισο 
κανείς άλλος στά χρόνια μας τόν έμμετρο λόγο, κι ό 
Ποιητής ό ίδιος, άν τονέ ρωτούσαμε, θ’ άπαντοΰσε 
μέ κάτι πού έχει γραμμένο :

«[Παιδί μου] ή Ποίηση ρήγισσα, και -θέλει 
του καί.ά δουλεμένου στίχου θέλει 
το παλάτι για νά πάθηση. Τρόμος . 
τοΰ παλατιού τής Ποίησης ή δουλειά».
Μονάχα όσοι δέν τήν κατέχουνε, ξεθαρεύονται καί 

μιλούνε στό βρόντο γιά κείνη τήν τρομερή δουλειά. 
17.2.19HÎ

Μέ χήν ευχή μου 
Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ

Α Π Ο  Τ Η  S Y N A Y Q 1 A

ΤΗΣ /ΚΕΛΠΩΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Γιά τή συναυλία τής δεσποινίδας Μέλπως Αογοθέτη 
πού δόθηκε τήν προπερασμένη ΙΙέμπτη «τις 11 τοΰ 
Φλεβάρη στή σάλα τοΰ Βασιλικού θεάτρου μπορούμε 
χωρίς δισταγμό νά ποΰμε πώς είναι μέσα στίς λίγες 
μετρημένες συναυλίες πού δόθηκαν ίσαμε σήμερα στήν 
Αθήνα άπό "Ελληνες καλλιτέχνες. Έ  δα Λογοθέτη, 
πού γεννήθηκε στήν Πόλη, * ύστερα έμεινε πολλά 
χρόνια στή Δύση γιά τις μουσικές της σπουδές, τά τε
λευταία χρόνια μάλιστα κοντά στο Σταβενχάγγεν, τόν 
αγαπημένο μαθητή τοΰ Αίστ, παρουσιαζότανε γιά πρώ
τη φορά στό κοινό τής πρωτεύουσάς μας. Όσοι εότύ- 
χησαν νά παρευρεθοΰνε καί νά τήν άκούσουν θά έζη- 
σαν βαθειά μερικές άληθινά μουσικές στιγμές, γιατί 
έλειπε κάθετι πού θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε άν- 
τικαλλιτεχνική τάση ή κ5 έπίδειξη άπό τή συναυλία 
αύτή, ποΰ ή σεμνή μουσική της διάθεση θά συγκίνησε 
κι αύτούς τούς άμύητους.

Είναι αλήθεια πώς ό δρόμος τής τέχνης είναι μα
κρύς, πολύ μακρύς, καί γεμάτος άπό άγκάθια, δμως 
αύτό δέ θάφτανε γιά νά συγκράτηση καί νά σακατέψη 
τόν ενθουσιασμό μας πρός δλους ¿κείνους πού πατούνε 
μέσα το δρόμο. Μέ τήν αντίληψή της τοΰ ρυθμού, τήν 
ποιότητα στό μουσικό της αίσθημα, μέ τό νόημα πού 
άφήνει νά ξεχύνεται κάτω άπό τά δάχτυλά της, ή δα 
Λογοθέτη φτάνει εκείνο ποΰ ονομάζουμε ατομικότη
τα· καί μόνον έτσι μπορούμε νά ποΰμε γιά τόν εκτε
λεστή στή μουσική πώς δημιουργεί κι αυτός.

Ύφος, ήχο, φωτεινότηχα, γυναικεία χάρη κι αρ
ρενωπή λιτότητα καί βαθύτητα, μέ δυό λόγια νά τί 
μάς έδοσε ή δα Αογοθέτη στην συναυλία της άπό 
τίς γραφικές γοργοσάλευτες μαζούρκες τοΰ Σωπαίν 
ίσαμε το «μπετοβενιακό* παίξιχο τής «Άπασσιονά- 
τας».

Ή δα Λογοθέτη έφερε καί μιά καινοτομία στή’συν- 
αυλία της, παίζοντας δχι άπ’ έξω, άλλά μέ νότες. 
Κοντά στίς άλλες κριτικές αβλεψίες πού γράφηκαν εξ 
αφορμής τής συναυλίας, διαβάσαμε μέσα στ’ άλλα 
πώς δέ μπορεί νάχη άπαίτηση πιανίστα Ύρτουόζ» 
δποτος δέν παίζει άπ’ έξω. 'Όσο κι- άν μάς άφήνη α
συγκίνητους τό μεταχείρισμα τοΰ δρου «βιρτουόζ» στό 
άκροβατικό νόημα ποΰ έχει ξετ έ̂σει, θάφτανε νάναφέ- 
ρουμεπώ; ή Κλάρα Σοΰμαν, ή ξακουσμένη πιανίστα 
τοΰ καιρού της, έπαιζε μέ νότες. Τό νά παίζη κανείς 
μέ νότες ή χωρίς νότες είναι εξωτερικό γνώρισμα καί 
δέ μπορεί βέβαια νά επηρεάση τή μουσική έκφραση. 
Ό ,κ  άοίκησε πραγματικά χή δα Λογοθέτη είχανε τό 
ε λ α τ τ ω μ α τ ι κ ό  πιάνο πού έπαιζε, δργανο σκληρό 
κι αχάριστο. ΓΓ αύτό άπό τή δα Μέλπω Λογοθέτη, 
περιμένουμε κι άλλα κονσέρτα καί μέ καλλίτερες συν
θήκες, γιά νά γνωριστή πλατύτερα μέ τόν πολύ κό
σμο. Όσο γιά μάς πού ξέρουμε τήν άλλη δράση τής 
νιοφερμένης στόν τόπο μας Έλληνοπούλας μ* απο
κλειστικό της δνειρο νά φανή χρήσιμη εδώ, πού I- 
τυχε ν’ άκούσωμε γιά τά μουσικολογικά της μαθή
ματα τοΰ ’Ωδείου καί τ ’ άλλα πλατύτερα ιδανικά της, 
δέ θά διστάζαμε άπό τόρχ νά τής δόσουμε τή θέση πού 
τής σορμόζεχ καί νά τονίσουμε πόσο πλούσιο απόχτημα 
είναι γιά τό ’Ωδείο ’Αθηνών καί τή μουσική μόοφωση 
τής κοινωνίας μας.

ΜΟΥΣΙΚΟΦ1ΛΗ
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AIM. Ναι. να ί!
Ώ  βάλετε με δίπλα στήν Κυρά μου.
ΓΡΑΤ. Έφυγε’ μά ή γυναίκα του πεθαίνει!
ΜΟΝ. Πρώτος κακούργος ε ίνα ι! Βάστα αύτό 
Τό σπαθί που χοΰ Μαύρου εγώ το πήρα.
Στάσου στήν πόρτα καί μήν τον αφήσει;
"Οξω νά βγει, μα κάλλιο σκότωσε τον.
Κατόπι εγώ θά τρέξω στον κακούργο.
Αυτός είναι ένας σκλάβος κολασμένος!

*0 Μοντάνος καί ό Γρατιάνος φεύγουν.

ΟθΕΑ. ’Εγώ δέν είμαι τώρα πλιά γενναίος!
Κάθε μικρό μωρό μέ ξαρματόνει.
Μά ζεΐ χωρίς τιμιότητα ή τ ιμ ή ;
"Ολα άς χαθοΟν!
AIM. Κυρά μου, τί έδηλοΰσε
Τό τραγούδι σου; ΆκοΟς; Μπορείς ν’ άκούσεις: 
θά  κάμω σάν τον κύκνο’ θά πεθάνω 
Τραγουδώντας: -ιτιά  καί πάλι ιτιά».-—
"Ητανε, Μαύρε, αθώα και σ’ αγαπούσε;
Μαύρε σκληρέ! όπως λέγω την αλήθεια,
Έτσι νά πάει στήν εύλογία ή ψυχή μου,
Και λέοντας δ,τι σκέφτομαι. . .  πεθαίνω! (Πεθαίνει), 
ΟΘΕΑ. Σ’ αύτήν τήν κάμαρα έχω μιά άλλη σπάθα. 
Ένα λεπίδι ισπανικό βαμμένο 
Σέ παγωμένο ρέμα’ εδώ είναι, θειε,
Πρέπει νά βγω όξω.
ΓΡΑΤ. (’Από μέσα). Μήν τό δοκιμάσει;’ 
θά  σοΰ στοιχίσει. Έσύ άρματα δέν έχεις,
Καί πρέπει στανικώς νά ύποταχτείς.
ΟΘΕΑ. Κοίταξε εδώ καί μίλησε μαζή μου.
Είδε ξαρματωμένος καθώς είμαι,
Πάνου σου θά χυμήσω.

Ξανάρχεται δ Γρατιάνος.

ΓΡΑΤ. Τί μέ θέλεις ;
ΟΘΕΑ. Κοίταξε εδώ! Σπαθί έχω’ πλιό καλό 
Στρατιώτης δέν τό ζώστηκε κανένας.
Γνώρισα τήν ήμέρα πού μέ τούτο 
Τό άούναμο τό χέρι καί μέ τούτην 
Τή σπάθα τήν καλή ιίχα ανοίξει δρόμο 
’Ανάμεσα σέ μπόδια πλιό μεγάλα 
Παρά είκοσι φορές ή δύναμή σου!—

13-

Μά ώ μάταιες περηφάνειες! — Ποιός μπορεί 
Τήν ίδια του τή μοίρα νά εξουσιάσει;
"Ετσι δέν είναι τώρα! Μή φοβάσαι,
Κι άς μέ θωρείς μέ τ’ άρματα στό χέρι.
Τού πλανεμοΰ μου έδώ τό τέλος είναι,
’Εδώ είναι ό τέρμονάς μου, έδώ ό λιμιώνας 
Τού τελευταίου μου ταξιδιού. Σκιασμένος 
Όπίσω πάς; ’Αδίκως μέ φοβάσαι.
Μ’ ένα βουρλίδι βάλε στό σημάδι 
Τού Όθέλλου τήν καρδιά’ θά κάμει τόπο.
Καί πού νά πάει ό Όθέλλο;|;—Ήφου, τώρα 
Πώς φαίνεσαι, κακότυχο κοράσι,
’Αχνή, καθώς τά ρούχα σου! "Οταν πάλι 
Τής κρίσης τήν ήμέρα άνταμωθοΰμε,
Τήν ψυχή μου απ’ τά ουράνια θά πετάξει 
Στόν "Αδη αυτή ή ματιά σου! κ οί δαιμόνοι 
Εύτύς θά τήν άδράξαυν! Κρύα, κρύα,
Σάν τή σεμνότητά σου εού είσαι, κόρη!
Ή εμένα τόν κατάρατο τό σκλάβο,
Μέ μάστιγες, δαιμόνοι, διώξετέ με 
Μακρυά άπό αύτήν τήν όψη τήν ουράνια!
Στους ανέμους φυσάτε με τριγύρω,
Στό θειάφι κάψετέ με σέ βαθειές 
Αυωτής φωτιάς ρουφήχτρες ρίξετέ με ! —

; Αεσδεμόνα, Αεσδεμόνα!—’Ώ πάει !—
ωχ, ('>χ!

“Ερχονται ο Λουδοβίκος, ό Μοντάνος, ό ΚάσσιοςσΥνα 
ταχτιρβάνι καί αξιωματικοί φέρνοντας τόν Γιάγο 
δεμένον.

ΑΟΥΑ. ΙΙού είν’ τος αύτός ό αράθυμος, ό δόλιος; 
ΟΘΕΑ. Έδώ είναι αύτός πού πρώτα ήταν ό Όθελλος. 
ΑΟΥΑ. Καί πού είναι ή δχιά; Έδώ φέρτε τόν κακούργο 

i ΟΘΕΑ. Στά πόδια τόν τηράζω, μά είναι μύθος.
¡ "Αν είσαι πειρασμός δέ θά σέ ρίξω.
j
! Λαβόνει τδ Γιάγο.

ΑΟΥΑ. Πάρτε του τό σπαθί!
ΓΙΑΓ. Είμαι αίματωμένος
’Αλλά όχι σκοτωμένος.
ΟΘΕΑ. Αέ λυπιέμαι!
θέλω νά ζεΐς, γιατί είναι λέω, ευτυχία 
'Ο θάνατος.
ΑΟΥΑ. Ώ  Όθέλλο, έσύ πού ώς τώρα



"Ησουν τόσο καλός, έσύ νά  πέσεις  
Στές παγίδες ένοΰ άτιμου κακούργου;
Πώς νά σέ είποΟμε;
ΟΘΕΑ. ’Αδιάφορο· δπως, δπ’ως'
Τίμιο φονιά ΐσως' τίποτα άπό μίσος 
Δέν έκαμα· μόν’ δήα άπό τιμή.
ΑΟΓΔ. Αυτός ό άχρεΐος μολόγησε ένα μέρος 
Άπό τά εγκλήματα του’ οί δυο μαζή 
Ύφάνατε τό θάνατο τοΰ Κάσσιου;
ΟθΕΑ, Ναί!
ΚΑΣ. Ό  στρατηγέ, δέ σούχα δώκει α ίτ ία !
ΟΘΕΑ. ΣοΟ το πιστεύω καί ζητώ συμπάθειο.
Μά άν θέλεις, ρώτα αύτόν τόν μίσο-δαίμονα 
Γιατί έτσι μου περίπλεξε τό σώμα 
Καί τήν ψυχή;
ΓΙΑΓ. Καθόλου μή ρωτάτε.
Έμάθατε δ,τι ¿μάθατε’ απ’ τά τώρα 
λόγο πλιά δέ θά πώ,!
AOVA. Ουδέ προσευχή ;
ΓΡΑΤ. Τά χείλη θά σ’ τάνοίξουν τά μαρτούρια. 
ΟΘΕΑ. Κάνει πολύ καλά ποΟ δέ μιλεΐ.
ΛΟΓΑ. Πρέπει νά μάθεις, Κύριε, δ,τι έχει γίνει, 
Καί δέν τό ξέρεις, λέω' έδώ ένα γράμμα 
ΠοΟ βρέθηκε στήν τσέπη του Ροδρίγου·
Κ’ ένα άλλο εδώ’ τό πρώτο, έχει σκοπό 
Νά κάμει τό Ροδρΐγο νά άναλάδει 
Τό θάνατο τού Κάσσιου.
ΟΘΕΑ. 'Ο κατεργάρης!
ΙνΑΣ, Ό ειδωλολάτρης, δ άτιμος !
Λ.ΟΪΛ. Καί τάλλο
Είναι γράμμα γιομάτο δυσαρέσκεια, '
ΚΓ εύρέθηκε στήν τσέπη του καί κείνο·
Καί φαίνεται πώς ήθελε & Ροδρΐγος 
Τού άτιμου τού κακούργου νά τό στείλει.
Μά ίσως ώς τόσο αντάμωσε τό Γιάγο,
Πού θά τόν ευχαρίστησε.
ΟΘΕΑ. Ό ληστής!
Μά, ώ'Κάσσιε, πώς έσύ είχες τό μαντήλι 
πού ήταν τής γυναικός μου ;
ΚΆΣ. Τδχα βρει
Στήν κάμαρά μου' δ ίδιος τώρα τώρα 
Είπε πώς έχει μέσα τδχε ρίξει 
Επίτηδες' κ ’ έπίτυχε δ σκοπός του.
ΟΘΕΑ. Ώ  τρέλλα, ώ τρέλλα, ώ τρέλλα!
ΚΆΣ. Γράφει κΓ δλας στό γράμμα του δ Ροδρΐγος 
Παράπονα τοΰ Γιάγου καί τού λέει,
Ποϋ αύτός τόν είχε κάμει νά αύταοιάσει 
Μαζή μου, δταν ¿φύλαγα στό κάστρο1 .
ΓΓ αύτό έχασα τή θέση μου. Καί τώρα 
Έμπδρεσε δ Ροδρΐγος, ποΰ έφαινότουν 
Ιίολληώρα πεθαμένος, νά μιλήσει:
Ό Γιάγος τόν έλάβωσε, εΐπε, δ Γιάγος 
ιό ν  εϊχε άπανωβάλει.
ΛΟΓΑ. (Στόν Όθέ/.λο). Αύτό τό σπίτι

ΙΙρέπει ν ’ ά φ ή σ εις  κα ί νάρθείς μαζή  μας.
’Αξίωμα πλιά δέν έχεις, ούτε θέση,
Στήν Κύπρο κυβερνήτης είναι έ Κάσσιος.
Όσο γ ι’ αύτόν τό σκλάβο, ά βρίσκεται ενα 
Σκληρό μαρτύριο ποΰ νά τόν βαστάξει 
Ιίολληώρα ζωντανόν καί νά τοΰ δώσει 
Τυράγνια τρομερά, άς τό λάβει! Όθέλλο,
Κλειστός στή φυλακή θά μείνεις, ίσο 
Νά μάθει ή Βενετία τό φταίξιμό σου.—
ΙΙάρτε τον δξω.
ΟΘΕΑ. ’Αγάλι, αγάλι. Ακούστε
Ένα δυο λόγια άκόμα. 'Υπηρεσίες 
Έπρόσφε^α στό κράτος καί τό ξέρει.
Αύτά άς τ ’ άφήσω. Άλλά στά γράμματά σας,
Γιά μένα, δταν αυτές τές δυστυχίες 
θ ’ αναφέρετε, είπεΐτε τήν αλήθεια.
Τίποτα νά μικρύνετε δέ θέλω,
Μά άπό κακία μή σμίξετε ουδέ λέξη.
Κ ’ έτσι πρέπει νά είπεΐτε ποΰ ήμουν ένας 
Πού άνέμυαλα άγαπούσε άλλά πολύ,
ΠοΟ εύκολα δέν έζήλευε, μά πού δταν 
Άψυωνε, τόν έκυρίευε τό πάθος, 

ί Ένας ποΰ μέ τό χέρι του εϊχε ρίξει 
I Σάν άλαλος Ίντιάνος τό πετράδι 
{ Ποΰ άπ’ δλη τή φυλή του πλιό άκριβό ήταν,

"Ενας ποΰ άπ’ τά θλιμμένα του τά μάτια,
Ά ν  καί δέν έχουν μάθει νά μοσκεύουν,
Στάζουνε δάκρυα τώρα καθώς στάζει 
Τό κόμμι απ’ τά δεντρά τής Αραπιάς.
Γράφτε καί είπέτε κΓ δλας πώς στό Άλέππι,
Ένας τουλπανωμένος κι’ άγριος Τούρκος
"Εδειρε μιά φορά ένα Βενετό
Καί τό κράτος μας έβριζε, καί τότες
Τόν έπιασα τόν άθρησκο τό σκύλο
Ά π ’ τό λαρύγγι, καί τόν έσφαξα—έτσι..

Μπήγει τό σπαθί του στό στήθος του,

-ΛΟΓΑ. ‘Ώ αίματωμένο τέλος!
ΓΡΑΤ. Περιττά είναι *
'Οσα είπαμε.
ΟΘΕΑ. Σούδωκα ένα φιλί πριν σέ σκοτώσω.
Μ’ ένα φιλί σκοτωμένος Θά σώσω !

Πέφτει άπάνου στή Δεσδεμόνα καί πεθαίνει.

ΚΑΣ. Μήν κάμει αύτό είχα φόβο, μά ¿σκεφτόμουν 
Ποΰ ήταν ξαρματωμένος·‘τί ή καρδιά του 

Ήταν μεγάλη!

ΑΟΥΑ. (Στό Γιάγο). !Ώ Σπαρτιάτικε σκύλ|*
Πλιό άπάνθρωπε άπ' τή θάλασσα, άπ’ τήν πείνα, 
ΚΓ άπ’ τήν πανούκλα, κοίτα τό φορτίο 
Τό τρομερό έκεινοΰ τοΰ κρεββατιοΰ!
Είναι έργο σου. 'Η θωριά του φαρμακόνει 
Τήν δράση! Σκεπάστε το ! Γρατιάνε,
Φύλαξε αύτό τό σπίτι· είναι δικό σου
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"Ο,τι είχε ό Μαύρος, είσαι ό κληρονόμος.—
(Στον Κ άσσ ιο). Κ α ί σένα, κυβερνήτη  ε ίνα ι ή δουλειά  
Τού άπάνθρωπου κακούργου νά διορίσεις [σου
Τήν τιμωρία, τόν τόπο, τήν ήμέρα,
Καί τό μαρτύριο.—""Ω κάμε το δεινό!
Κ ’ έγώ εύτύς μέ καράβι θά μισέψω
Καί θά άναφέρω μέ βαρειά καρδιά
Στη γερουσία τήν πράξη τή βαρειά! (Φεύγουν).

Τ Ε Λ Ο Σ

Emu i r a i i r n  m  u n it:

Γραμμή Π ειραιώς—’Α λεξάνδρειά!
Μόλις εκ των άγγλικών ναυπηγείων παραλειφθέν θαλα

μηγόν «ΣΥΡΙΑ; ταχύτητος Ιό μιλλίων, άμυθήτου πολυτε- 
λείας και άνέσεως αναχωρεί έκ Πειραιώς (παραλία Τρούμ- 

πας) έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρα 3 μ. μ. κατ’ ευθείαν δι 

’Αλεξάνδρειαν.

Γραμμή Πειραιώς-Θεσσαλονίκης-Καβάλλας
Γ ραμμή  Π ειρα ιώ ς-Κ υκλάδω ν

Τό μέ δΐίΑοΟς έλικας και μηχανάς άφθαστου ταχύτητο 

πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον < ΕΣΠΕ 

ΡΙΑ> αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τρούμπας).

'Εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώραν 10:30' μ. μ., διά Σύρον 

Ανδρον, ΚόρΘιον καί Τήνον.

'Εκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν 8ην μ. μ. κατ’ εύθεϊα 

διά Θεσσαλονίκην-Καβάλλαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέον :

Εν ’ λ .ϋ 'ήναις. Γραφεία Γεν. Διευθύνσεως, όδός Άπελλού  

άριθ. 1 καί εις τά Πρακτορεία ταξειδίιον κ. κ. Θωμά 

Κούκ καί ΥίοΟ, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδου 

(Πλατεία Συντάγματος) καί Ίω άν. Ρέντα (παρά τόν ή- 

λέκτρικόν σταθμόν Ό μονοίας).
Εν Π ετραιε ΐ. Γεν Πρακτορεϊον, όδός Φίλωνος, 44. (όπι 

σθεν Α γ ία ς  Τριάδος).

Εν ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ιά  Μ. Π. Σαλβαγον, όδός Άντωνιάδου  

(Έκ τού Πρακτορείου)

ΕΘΝΙΚΗ Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενίκος Αεευθυντής Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Α. Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΚ Ο Σ

Τ Α Χ Ε Ι Α  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Ε Λ Λ Α ζ\ Ο Σ - Ν  Ε Α Σ Υ Ο Ρ Κ Η Σ

Τό ιιέ γ α  ’ Ε λ λ η ν ικ ό ν  ν π ερ ω κ ε ά ν ε ιο ν

0 ΕΗΙ Σ Τ 0 Κ Α Η Σ
θέλει άναχινρήσει έκ Πειραιώς μέσω Καλαμών-Πατρών κατ’ εύθεΐαν διά νέαν 'Υόρκην τήν δ Μαρτίου 

Ε πίσης τό ταχύπλουν ύπερωκεάνειον

Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέλει άναχωρήσει έκ Πειραιώς κατ’ εύθειαν διά Νέαν Ύόρκην τήν 18 Μαρτίου.

Δ ι ’ έ π ιβ ά τ α ς ,  ε ίθ ι τ ή ρ ια  κ α ί  π ερ α ιτέρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  ά π ενΟ υντέο ν :
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ; Πρακτορεϊον ΈΟν. ’Ατμοπλοία; οοος Άπελλου 1. Ά ριθ. τηλ. 320.

ΕΝ ΠΕΙΡΑ1ΕΙ : Γενικόν Ποακτορειον ΈΟν. Ά τμοπλοΐα; τη ; 'Ελλάδος, όοος Φίλωνος άρ. 44 (όπισθεν 'Αγία  
Τριάδας). Ά ρ . τηλ. 127.

Οί Οελοντε; να άσιραλισωσι θέσεις ανάγκη νά οηλώσωσι εγκαίρως εις τά Κεντρικά Πρακτορεία τήςΈ ταιρίας και εις 
τούς κατά τόπους άνεγνωρισμένους αντιπροσώπους.

Ύποστηοίζοντες τά Ε λληνικά  ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν S n u u iu v  ι ία ς ,  μεγαλύνετε τήν Π α τρ ίδ α  ά α ς .


