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Γιά ενα χρόνο δραχμές πέντε Γιά ενα χρόνο δραχμές οκτώ

Για εξ]) μήνες » τρείς Γιά εξή μήνες » τέσσερις

Τ ό  τ ε ϋ χ ο ς  λ ε π τ ά  

ΓΡΛΦΕΙΑ "Οδός ’Ασκληπιού / .— Νέα Εμπορική Ακαδημία.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Ε Π Ι Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ
littvovt<Juoc τών δ ελτίω ν  τών άφικνοΐ'ίλένων και Λν«*'ω<»«ΐΓντων

Από τής Τετάρτης 15 Νοεμβρίου
1} Οί διά τών σιδηροδρόμων άφικνουμενοι όφείλουσι νά παραδίδο>σιν εις 

τόν εντός τοΰ συρμού υπάλληλον τοΰ Υπουργείου τό πιστοποιητικόν της Τοπι
κής * Αρχής τοϋ τόπου των ΐνα λαμβάνωσι τό δελτίο ν των.

Οί Ιχοντες είσιτήριον μετ" επανόδου ύποχρεούνται όπως παραδίδωσι τό διά 
τήν επάνοδον τοιοΰτον εις τόν αυτόν ως άνω Επάλληλον λαμβάνοντές παρ’ αυτου 
εκτός τοΟ δελτίου των και άπόδειςιν δυνάμει τής οποίας κατά χήν αναχώρησήν 
τ<υν παραδίδοντες ταυτην καί τό δελτίον των εις τούς υπαλλήλους τοΰ σταθμού 
ΐ)ά δύνανχαι ν’ άναχωρήσωσι λαμβάνοντές τό εισιτήριόν των καί τήν πρό; τήν 
τοπικήν αρχήν βεβαίο)αΐν.

2) Οί άναχιοροϋντες σιδηροδρομικούς όφείλουσι νά παραδίδιυσι εις τους έν 
τώ σια^ιιφ υπαλλήλους τοΰ Υπουργείου τό δελτίον των και Οά λαμβάνω«ι 
παρ3 αύτων άδειαν καί βεβαίωσιν άναχωρήσεως πρός εκδοσιν τοΟ εισιτηρίου των.

3) Οί δι’ οίουδήποτε ετέρου μεταφορικού μέσου άφικνοιΗιενοι καί σνα/ω- 
ροΰντες διά ξηρά* όφείλουσι διερχόμενοι εκ τών τοποθεσιών "Αγίας Βαρβάρας 
(Λαφνί καί ΙΙατησίων) νά παρουσιάζωσι τάς βεβαιώσεις τών Τοπικών ’Αρχών 
εις χόν αρμόδιον αΰχόσε υπάλληλον πρός λήψιν τοΰ δελτίου των. άναχωροΰντες 
δε νά τό παραδίδωοιν εις τον αύχόν υπάλληλον πρός λήψιν τής διά τήν Τοπι
κήν ’Αρχήν βεβαιώσεως.

Πας άποπειριόμενος ν’ αναχώρηση κατά παράβασιν τών ανωτέρω συλλαμ- 
βανόμενος i)a παραπεμπητε εις τό ΣτρατοδικεΙον.

Τή γενική άντιτροσωπεία τού «ΙΙυρσοΰ» τήν εχει τό ΑΚΑΑΗ Μ ΑΙ ΚΟ 
Β ΙBAIOnQAF3IO, Ε . Κουκλάρα (οδός Ακαδημίας 5 3 , άντικρν στή Ζωοδόχο 
Πηγή}. Έκεϊ.γράφονντοι συντρομητές, πληρώνοιτνται συντρομές. μέ απόδειξη 
υπογραμμένη άπό τό διευθυντή του « Πυρσού», καί πουλιούνται περασμένα τεύχη.
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Π Η Ν ΙΑ ΤΙΚ Η  

Λ Ο ΓΟ ΤΕ Χ Ν ΙΚ Η
ΕΚ Δ Ο ΣΗ
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Τ Ε Υ Χ Ο Σ  6

ΒΕΝΕΤΙΑ

^ -ο ν  παλιό τή ς Βενετίας δρομάκο,

^  iv a  μ α γα ζί,

Μ Λ  ζω ή  περάσαμε μ α -ί,,

' ^3 μιαν ωρα μέσα·

Φτερ'ο s ly *  ζ ζ ί  καπέλο μου και δράκο 

^ τά  στήθ-ια άση μοκ εντητο, κ  εου __ 

Κοντέσσα τοΰ Γιορντάνο Μαντοεπίλ·.α,

Τ ή ν  μαντήλια,

Με τ ή ’/Ό ϋ για  γύρα γύρα τή  χ ρ σ ή ,  

Χ ρ (δ μ »  θ·αλασσι.
9

·- · r *

ο  τ α κρουστά πώ ς άνεσήκωνες μετάξια  

- Α π ά ν ω 'άπο το πόδι το γραμενο,

5Γ  εκείνα’ σου τά* χέρια , που ήτανε αςια, 

Ν ’ άλοίψουν μΰρα τον ’ Εσταυρω μένο..,
μ α λ α κ α ς η ς :

/
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ΜΙΛΑΕΙ TO ΚΥΜΑ...
> *

...-Στάθηκε ο άνθρωπος στην ακρη, στό μώλο, πλάϊ στό λι- 
μενοφάναρς>. Στάθηκε έτσι λίγες στιγμές Αναποφάσιστος καί 
ύστερ’ άκούμπησε στα σιδερένια, κάγγελα xop μ (όλου και κοίταζε/ 
κάτου και πέρα.

Σούρουπο. Ό  ουρανός κατά μαύρος άπό πάνου, ή θι&ασσα 
αν η συ/η καί τό κνμα ερχότανε κι άπαλοσποΰσε στό μουράγιο σά * 
νάν τό φι?«.οΐ»σε ερωτικά. Κάθε λίγο* και λιγάκι κι ά'στραφτε πέρα 
κεΐ στο βάθος, κάι ή αστραπή όγειρόδειχνε τήν κορφόιδλα* τής 
Βο^ράσοβας: \

Κι δ άνθρωπος άκκουμπισμένος στά σιδερένια κάγκελα τοΰ 
μώλου κοιτούσε κάτου και πέρα, και τό κυμα που απαλοσπαΟσε 
στό μουράγιο άρχίνησε νά γλυκοκουβεντιάζει μαζί του και νάν 
του λέει : *

—  Τί κάθεσ’ κτσι βουβός κι ακίνητος ; Τί συλλογιέσαι, τρτωχέ ;
Καί τοΰ άποκρίθηκε ό άνθρωπος :
— Κουρασμένη νιώθω την ψυχή μου και νιιόθω ακόμα πώς 

μονάχα στήν αγκαλιά σου μπορεί νάβρει τό Ξεκούρασμα. Νάρθώ;
—  Ό χι. Δέ σε δέχουμαι αλάκάιρο. Νά μοϋ δώσεις μονάχα 

δ,τι σέ κάνει και πονεΐς. Τό μάτι σου : Βγάλ'το καΊ δώσ" μου 
το. Τό χέρι σου ; Κόφτο καί ρήχ’τυ μου...

—  Ουτε τό μάτι μου, οΰτε τό χέρι μου. ΓΙΙ καρδιά μου... 
νΑχ, αύτή μου καταμαύρισε τή ζωή... Τήν εδωαα στήν αγάπη 
και λές τήν έρηξα στό στόμα τοΰ λύκου τό άχσρταγο. Τήν άνοιξ« 
στη σπλαχνιά και λές αντίκρυ σέ καμίνι φλογισμένο τήν άνοιξα. 
Τή ζύγωσα ευλαβητικά σέ ο,τι ευγενικό έχει ή ζήση και λές σκ 
καρφιά σουβλερά τή ζνγωσα... Και πονώ... άχ, πονώ... και νιώ
θω πώς μονάχα ή καρδιά μου μέ*κάνει και πονώ...

Και τό κυμα τουπέ γλυκά μά κι αποφασιστικά :
— Ή  καρδιά σου Και κάθεσαι ;... Λώσ’ μου τιj !...

-Κι ό ο&θροοπος δίχως νά διστάζει καθόλου, ξεγύμνωσε τ«. 
στήθεΐα του κ" έμπηξε τά σουβλερά του τά νύχια στις σάρκες του 
κ’ έψαξε ’ίσαμε πού βρήκε τήν καρδιά του και τήν ξερίζωσε κ*ι

, j i V P x o r « - --------------------- — 12:5

τήν πέταξε στό κυμα, σάν κάτι άχρηστο κ’ ελεεινό πού to  κλω
τσάμε μακριά μας. Κ* έτσι, μονομιάς, σα νά ξαλάφρωσε.

Μά πάλι, ξαφνικά,, οά ν’ ανατρόμαξε μέ ο,τι έκαμε, _ έσκυψε 
προς τό κυμα και τό ρώτησε μπιστευτικά :

— *Δε μου λές, ζει δ  άνθρωπος δίχως καρδιά :
—  ' ίσια ϊσια διχ/ος καρδιά ζει ό άνθρΦπος και τότε είναι

πού κατα/αίρεται τή ζωή...
— Έ τ σ ι ; Μά κάτι αδειανό άρχινησα νά νιώθω μέσα στά

στήΟεια μου...Έτσι αδειανά ί̂ άν τά γιώθω ό' ολη μου τή ζωή ;
, —  Ό χ ι. Στή-θέση τή; -καρδιάς βάλε τό νοϋ και γέμισε τά 

στήθεια σου μέ σκέψη και μέ δύναμή καί τράβα..Γ Είναι πλατιά
ή ζωή κ" είναι ομορφιές "‘γιομάτη...

. .Καί τό κυμα σώπασε. Ιν5 ή αστραπή πού φώτιζε πρίν τήν 
καρφούλα τής Βαράαοβας, ήρθε κ ό ρ α  σιμώτερα και φοηισε εναν 
άνθρωπο δυνατό πού σύντριψε κάπιες σκουριασμένες άλυσσίδες 
κ a  βάδιζε λεύτερα πιά προς τή ζωή.

Δ .  Π .  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Λ ΙΤΑ Ν ΕΙΑ
··- * 0

Το χ£ρι, νά zb γ ί ο ι μου ; φωτομαργαριτ άρια 

νάν το γιομίστ,*' μιά φουχτιά, ώ φεγγάρι. '

Θά βγοΰν δλα τά Γνέματα, τοΟ κάτου κόσμου χνάρια, 

δικά, βοηΰ'ά, παραστατα— μεγάλη  τους η χάρη I 
και θ’άρτουν ν' άττιΦώσουνε τά ίακιό^αρκα άϋλα χείλια, 

τά οιψασμένα γιά το έγκόσμιο φώς, 
σάν 7Γεταλούδες πού τραβάει νά moΟν άπο καντίλια 

λιγάκι φέγγος, ενας έρωτας Ο-ρτρκευτικός.
Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Σ Τ Ο Π Α Ν Ν Η Σ
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ΕΙΔΥΛΛΙΟ

"Ενα πρωι βγήκανε .περίπατο οί δυό του; καί περπατούσανε 
μέσ* στό δάσος, σχεδόν αγκαλιασμένοι.

eO ουρανός συλλογισμένος. 'Ένα βαθύ μεγαλείο χυμένο ^  
δλη την πλάση.

9Αργοπέθαινε τό καλοκαίρι.
Ζέστα γλυκιά τούς χάϊδββε τά κορμιά. Μιά αδιόριστη μελά- 

χολ ία τούς έσφιγγε τις ψυχές.
Είδαν ενα δέντρο ξερό. Οί φλούδες του “σκεβρωμένες. '
Τό ξεφλοι'δισε λίγο μέ τό πόδι του* γέμισε ό κόσμος μερ

μήγκια. ν
—· *Ολ« πεθαίνουνε στόν κόσμο, ε?π’ εκείνη.
— Ναι ο λα, είπε κι’ άφτός.
—  Αέ συυ φαίνεται φοβερό άφτό ;
—  Γιατί φοβερό ;
—  Γιά την αγάπη μας. "Αμα νιώσω πώς,πέθάνε μέσα μου 

ή αγάπη μου γιά σένα, δλα θά μου φαίνουνται άδεια...
—  Τίποτες δμως δέ χάνεται. Ό  θάνατος δέν εΐν* εκμηδενι-

σμός, είναι ματαιόπισμα...
Πριν αποσώσει τό λόγο του τόν ά'φισε, καί γύρισε και τόν 

είδε μέ καυάπληξη :
— Καί γιά τήν αγάπη μου : ! ! ν
— Θά ματαιοπιστεΐ στά παιδιά σου, στά παιδιά μας. Είδες

τό ξεραμένο δέντρο, έγινε ζωντανά μερμήγκια.
'Ησύχασε. Έσκυψε τό κεφάλι καί* δέ μίλησε.
Κατάλαβε κείνος πώς την πλήγωσε και λυπήθηκε. \έν είχε 

τέτοια πρόθεση βέβαια.
—  Θά βάλω δλα μου τά δυνατά, τής είπε, νά μην άφισώ νά 

πεθάνει ποτέ ή αγάπη σου.
—  Ού'τε νά ματατοπιστεϊ. Ή  αγάπη στά παιδιά είναι αλλο 

συναίστημα. ’Αφτές πού λένε πώς ρήξανε την αγάπη τους στά
" παιδιά τους καί παραμελούνε τόν άντρα τους, δέ λένε τήν αλήθεια.

/
Κομμάτι άπό τύ ρομάντζο «ίΤαυρμίνα», πού διαβάστηκε στό ιοιγο 

Σαββατόβραδο τον «ΙΓυρσοΰ». 14 του Ό/τώβρη.
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Μ η ο λ ο ^ ο ν ν ε  * ή  ραθυμία τους που άφίσανε και πεθανε.το π ρ ώ το  

τους βυναίβτημα. Τό μεγάλο, τδ ώραίο είναι να το κρατήσουνε 
μέσα τους απέθαντο- κάτι παραπάνου : αγέραστο. Ναι, αγ€ραστο 
ouv τί, δημιουργία πού λάμπει πάντα ταΛκη, δπως πρωτοβγηκε 
απ' τά χέρια τοΰ δημιουργού' ετσι τό νιώθω εγω μεσα μου.

Τό πως δέν εΐτανε καθόλου κοινή ψυχή τδβίβπε σ τ ,,φ ιν κ τ σ α  

της που δέν τουκανε λόγο γιά τή δική του τ η ν  αγάπη Ιο  »α>- 
ροϋσε άπρεπο νά περνάει άπό δοκίμι την υπέροχη ι εα πο< χε
νιά λόγου του. Ούτε κανε χαϊδεβάμενη.  ̂  ̂ ·3

Την έσφιξε στήν αγκαλιά του και τής είπε γεμάτος απο *φτυ-

*/ία:
—  Έβλογημένη ή ώρα πού σέ γνώρισα.
Εκείνη τόνε φίλησε oto μάγουλο.
Τ ό δάσος εΤταν έρημο. Μονάχα τα πουλάκια τον; JUwOTve.

Μ Φ ΙΛ Η Ν Τ Α Ε

ΞΥΠΝΗΜΑ

Χλωμό γλομπάκι ήλεχτριχο, 
πάνω oltzq δρόμο έρημικό#

άγνάντια μου, αναμενο..· 
Μακριά, το δύσμα φωτεινέ, 
σά μια πληγή στον ουρανό, 

κρεμιέται σπαραγμένο.

μές οτό φοντο το βαίΚ>, 
που φλογισμένο εχει άπλωθ*^ 

τήν άγρια τούτην ωρα, 
σάν έρμη, αδύναμη 
στον κόσμον δλο μονάχη.

δειλό προβαίνεις τώρα.



Άφεγγο, αχνό, κιτρινωπό, 
σάν τον άχ ά ρ υ το .  καρπό

πού γέρνει άπο τον κλώνο, 
πάθος τυφλό καί μισερό, 
ξεθωριασμένο απ’ τον καιρό

κι άπο τον πλήθιο πόνο.

• ,
5ά  δάκρι, άστάλαχτο, βαρύ, 
πού να κυλήσΐβ δέν μπορεί 

στο αίθέρινο καμίνι, 
και μόνο ατάραχο, άντικού, 
σ’ άϋλη ζωντάνια και πικρή 

τοΰ δόθηκε να μείνη...

Σέ ζώνει ανάερα, τρ ισκιερο 
πένθιμο πνέμα, φοβερό,

τοΰ πονεμένου ανθρώπου, 
πού δίχως στέρεο λογισμό, 
δέ νοιώθει πια κυματισμο

τοΰ γαληνού μετώπου.

Και τή χλωμάδα σου, ποθεί, 
δποιος ψυχή πο'λύ αγαθή

μέσα στο στή8*ός κρύβει, 
και να οποφέρη καρτερεί, 
καί μπρδς στή μοίρα τήν ιερή 

ξέρει σεμνα_/.α: σκύβει.
V

Κ" έγώ, πού άγάπη; μυστικό 
πάνω σέ ζοίο ιδανικό,

σάν ασκητής, υφαίνω, 
άθωο τόν πόθο μου, ακριβό, 
φέρνω σέ σέ γιά ν3 άνεοώ

που βρίσκεσαι υψωμένο.
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Μά σάν το σούρουπο συρθγ], 
κ’ εντός μου αγάλια κοιμηθη 

το κουρασμένο ^ράδ:, 
νά, ή λάμψη σου, μυστυριακή, 
κέντρο χαρά? φωτίζει Ικεΐ,

3λο άμαρτία και χάδι.

Και νά, το πιάνο πεταχτό* 
γλήγοοο γέλιο και πνιχτό*

φωνή κατόπι, αντάρα, 
κ’ υστέρα πάλι σιγαλιά, 
μονάχα ανάμεσα, λαλιάς

σε κλάμ* απο κιθάρα. .

Κι 3σο το'βύθος. μου κρατεί, 
του κόσμου ενα όνειρο πλατύ 

πιστά μέ νανουρίζει.
Τά μάτια ανοίγω, μά φαιδρή 
μιαν αίστηση καινούρια, αδρή, 

γλυκά μέ πλημμυρίζει.

»

Και βλέπω, στο βαθύ πουρνό, 
πού τή ζωή μου αγνή περνώ

άπ’ τή νυχτιά στή μέρα, 
το φδίς σου το σατανικό, 
χλωμό γλομπάκι ήλεχτρικο, 

νά μέ κέντα άπο πέ^α...

Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ
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ΑΓΑΠΕΣ

X V I

Το νόημα μή γυρεύεις  
Τοϋ κόσμου αύτου νά βρεις ! 
Άγνάντευε' τή χτίση 
Και ζήσε δπως μπορείς!

Αούζου στο φώς του ήλιου 
ΚΥ άγ^ίκα τά πουλιά 
Καί μάζευε λουλούδια 
ΚαΛ βάζε ατά μαλλιά.

Κι3 άν σέ κεράσει ή Μοίρα 
Φαρμάκι και χ&λή,
5Αλλου γιά λίγο στρέψε 
Κι’ άδειασε το γυ α λί!

r

XVII *

Κάποτε στά χαλάσματα 
Χαιρόμουν, Μπρός στά μάτια 
Τής ψυχή; μου σηκώνουνταν 
Καινούργια, ώραια παλάτια.

/  ·
Και κάποτε άγριολούλουδα,
Μαζεύω άπο τά μέρη 
Πού ρέπια μόνον άφισε 
Του Χαλασμού τό .χέρι.

Έ λ α  μ α ζι! Γιά τ” άφταστα 
Θά μιλούμε. Τά ρράδια 
Σ το  σπίτι μας θά  φέρνουμε 
Λουλούδια άπ' τά ρημάδια.
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XVIII

’U γαλανό μου αστέρι,
"Ω γέλιο ποθεινό,
Ιϊοιά μοίρα σ" Ιχει φέρει 
Στόν αχνό μου ουρανό :

OS αχτίδες σου μηνάνε 
Κάποια καινούργια αυγή,
Πού λαμπρότερος θάναι 
"Ο* ήλιος πού θά βγει.

"Η μήν είσαι σημάδι 
Μιά; νύχτας, πού ξανά 
θ ά  ξαπλωθεί σά χάδι 

κάμπους-και βουνά ;
e Κ Κ Α Ρ Θ Α ΙΟ Σ

Ν ΜΗ Θ Ρ ΗΝΑΣ
*

Μή θρηνάς γιά τ’ άθρήνητα· 
τρανοί κι* άν είναι οί πόνοι 
σφυριά ’ναι κΓ άλαλάζουνε 
στής καρδιάς μας τ’ άμώνι.

Μ ή θρηνάς ! γιά τ ’ άθρήνητα 
τά δάκρυα σου δέ φτάνουν, 
σμίλη θέλουν και μάρμαρο 
πού τά μνήματα φτιάνουν

Θέλουν τέχνη ποΰνε όνειρο 
γιά τόν κάθε τεχνίτη.
Ή  καρδιά μόνο πρέπει τους 
γιά μνήμα και γιά σπίτι.

Κ Ω 7 Τ Η Σ  3 Ε Λ Μ Υ Ρ Α Σ
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Σ ΤΟ  ΚΙΟΣΚΙ

Σμιχτά περιπλοκάδια 
Σκεπάζουνε ιό κιόσκι 
ίίού Ί\ μυστική ομορφιά Σου 
Μέ τήν ορμή μου βόσκει.

Θ ερ μ ά  π ε ρ ιπ λ ο κ ά δ α  

Καί νέοι κισσοί τριγύρω 
Λέχουνται κάποια χάδια 
Κι ενα σβυσμένο μυρο ..

Ό  βραχνιασμένος πάγκος 
Σά λίκνο μέ λικνίζει.
Στή σκοτεινιά κι άν μένω 
Μιά χαραυγή μ’ άγκίζει.

Τό φώς βαθειά μου τρέχει 
Σάν άσπρη χρυσαλλίδα 
Γήν ώρα. που δυ£Γ κρίνα 
Μου γίνονται άλυσσίδα.

Κι είναι τά κρίνα εκείνα 
Τά κρινοδάχτυλα Σου.—
12 μαγική Σειρήνα

VIέ τή θερμή. αγκαλιά Σου !

Κλείσε με πάντα αιώνια 
Στά μαγικά Σου χέρια 
Νά αίστάνουμαι τ’ αηδόνια 
Μές στήν ψυχή μου πλέρια*

Στον κήπο νά γυρίζω 
Τά μελωμένα βράδια,

• Τ,ο φώς θερμά ν' άγκίζω 
Στά θεία περιπλο*άδι*.

Μέ τους κισσούς νά δένω 
Τήν άκρατην δρμή μου,
Φώς μές στο φώς νά υφαίνω 
Τήν πάσα δύναμή μου.

Και στό θερμό τό κιόσκι 
Σά λειτουργάς ν’ αφήνω 
Κάθε κρυφό μου πόθο 
Μέ τό τραγούδι εκείνο,
*  ·

Μ* εκείνο τό τραγούδι 
ν Πού λένε κάθε δείλι 

Τά' ηδονικά φιλιά μου 
Στά φωτεινά Σου χείλη ·

Π Α Ν δ Σ  Δ. Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  *
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*

Τοΰ φίλου ά γραφ ου Ραφαέλου 

Τή σάλπιγγά της ή άνοιξη σημαίνει. /

Λαμπρό τό *̂ ώς £λδυθε κατεβαίνει*
Σε γαλανά λουλούδια ονειρεμένα 
Στά εκστατικά δεντρά τά όλανθισμένα.
Θεία ευωδία έμέϊυσεν ή φύση 
Τόν ουρανό τ’ αηδόνια έχουν φιλήσει 
'Ό θε κυττουν, χρυσά, ξανθά αγγελούδια 
’Ανθούν στό χαμογέλοιο τους λουλούδια.
Τόν κάμπον 6 άγγελός μου νά διαβαίνει

Τή σάλπιγγά της ή δνλιξη σημαίνει..
ΙΩ ΣΗ Φ  Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Α Ι Σ Θ Ν Τ Ι Κ Ε Ε  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΜΟΝΑΞΙΔΣ

Μ;·:'μιά προσφορά όλου της του Eivut τόν αγάπησε, ΐιέ  το -μυστικό- 
παθο τών γυναικών πού άγαπο>γτας θέλουν καί σά σέ Όνοία  άπύλλυτα 
να χβρίζουνται. Καπ σάν τήν Ινοπέλλα «πού μάς τήν παρέδωκε ριμμένη 
στο κανάλι τής μουσικής τον, ο  κύριος τών παναρμόνιων ήχων» καί πού 
το γνοιστο τη ; παραμύθι τόσο uw ., μά τόσο λαξεμένα σ ’ απλούς, λιγό* 
λογους στίχους μας τό “(Λαλάει ο ΙΙαλαμάς. Τήν Κοπέ/ΰλα πού σέ άπάρ- 
νηβη κάθε πραματι/.ής χαρά ς, τήν ηδονή βρίσκοντας σ ’ αύτήν τήν απάρ- 
νηση, αγάπησε γιά νά τον λυτρώσει τον καραβοκύρΐ] τον καταραμένο «νά 

0̂̂ X11 παραδέρνοντας και νά μη στέκ^  πάντα*, τον άποκηριτγμένο κα
ραβοκύρη... Ετσι'// ή Γυναίκα άγάπησε τον ' \ ντ.οα, τόν καραβοκύρη τ’ 
ουρανού... Μά πουρά φοβάται... Στήν. έκστασή τη ;, γιατί, εφτασε στήν έκ
σταση. γλιστρά ή αμφιβολία, ή ίελεπτισμένη τυρρανική δειλία. Τραγικά 
χώρα. μ’ εναν τόνο σ.ταραγμένο, νιώθοντας τή δεσποτική απειλή τους ξα
ναπιάνει τά μοτίβα τυς. <· Μ’ άπηλογιέται ό θάνατος, τόν Ερωτα δίαν 
κράζο)». Μέσα του τρέφει 6 'Έρωτας τόν ίδιο του σκοτωμό. Κ1 ή Γυ
ναίκα τρέμει μπροστά στή ρημαγμένη απομόνωση πού διαβλέπει σάν 
τήν ανάγκη τών ψυχών, πιο κουρασμένα καί πιό απογοητεμένα τώρα πού 
■υψώθηκε, βλέπει τή χαοτική άβυσσο πού ανοίγεται μποοσιά της.

Ανώφελα προσπαθεί ·> άνιρα.ς μέ τόν υλισμό του νά τήν παρηγορή
σει. Τίποτε δέν είναι... Τίποτε άλλο από τή στιγμή κι άπό τ.’ ·άγνάντεμά 
της, τήν επιστημονική της εξέταση. Άφοΰ τέτοιος ειναΐτ 6 Νόμος άς τόν 
δεχόμαστε μέ χαρά... "Όχι, ενάντια στήν πικρή του θεωρία, άπέλπιδα 
πικρή γιά όσους δέν έχουν ούτε μαντέψει τό βά?σαμο πού μπορεί νά 
κλείνει ί| άδιαφορία, τό ένδιαφέρο μόνο γιά τήν έκφραση τής ζωής, 
χωρίς σκοπό, επαναστατεί ή Γυναίκα. ’Οδυνηρά τήν πληγώνει καί ή 
τόσο άλλοιώτικη άντίλιψη του, ή διαφορά. Ό  διχασμός πλαταίνει...«’Ώ  · 
Φολωμένε άπό βιβλία παύ γράφονται του κάκου>> ψιθυρίζει μέ συμπά
θεια αλλά γεμάτη οίχτο καί λίγη περιφρόνηση ενώ κάτι σάν προσευχή, γο
νατιστή σιγολέει... Τ ή  γοητεία πού εξασκεί απάνω τη . τό σήμαντρο που 
τ*  μονοπάτι

• στρώνει προς της παράκλησης τό μυστικό παλάτι, 
πού σπρώχνει μιά φτωχή ψυχή νά κάμη τυ σταυρό της*

«Π ΥΡ ΓΟ Σ»

τό κίνημα τό αθέλητο κι άπ’ την καρδιά βγαλμένο 
πιο πολύ αξίζει, .πιό σοφό τ& σταυροκόπημά της 
κι όπ’ όλου' τών πολύξερων τούς νόμους καί τούς δρόμου-. 

Ιδια και στήν ψυχή του Ποιητή οί δυό φωνές παλεύουν... "Η μιά 
πού τήν "Αρνηση επιβάλλει, την πίσυη στό τίποτε, καί στήν επιστήμη τής 
ύλης, και ή άλλη πού μυστικά λατρεύει ό,τι απόκρυφα συγκινεί... cO άν
τρας καί τή θρησκεία ακόμα καί στή ν εκστατική διάθεση της γυναίκα - 
αναλυτικά εξετάζει^ Επιστημονικά βλέπει. τή μορφή, τήν πλαστικότη, 
τή μεταλλαγή, τήν εξέλιξη, την Ιστορία τών θρησκειών... ίσως μόνο 
κάπως ύπερβολικά νά επιμένει ;τώρα δ Παλαμάς καί κάπως μακριά καί 
μονότονη νά γίνεται ή συζήτηση.

rO άντρα* τυφλωμένος άπό τό έ/ώ του. παρασυρμένος άπό τήν επ ι
θυμία τού δικού τοτ/ταξιδιού, δέν παρατηρεί πώς ή' γυναίκα τόν άφησε 
πάλι. πώς δέν τόν παρακολουθεί πιά* εκείνη ολοένα με περισσότεροι άγω- . 
Via υποφέρει γιά την απομάκρυνση, γιά ό,τι νιώθει ρημαγμένο μέσα του. 
«Σκοτώθηκε άπό τόν υπερβολικό ψυχρό στοχασμό τό τραγούδι στό δέν
τρο τή ; ψυχής του... "Όπου γυρεύει κείνη εναν παλμό βρίσκει κάτι σαν 
πέτρα πού λάμπει κ* c\\’ αλύγιστο».

Ά νθρωπος είμαι, τίποτε κι άπό τ’ άνϋρωπινα όλα, 
ξένο δέν είναι, καί μπορεί νά γνωριστώ καί μ 5 όλα.
Κι άν κόσμος ή πατρίδα μου, κι ό κόσμος μιά πατρίδα. 

Επιμένει ό άντρας, μακριά, άν κ’ εμπνευσμένα, άπό τό μεγαλοφάντα
στο όραμα τών εργο>ν του. Τραγουδεΐ τούς μεγάλους, τους βαθυστόχα
στους κ* ενεργητικούς πού στήν επιστήμη σκυμενοι πλάσανε φτερά. Τό 
Συρακούσιο μάγο τών κύκλων πού πέταξε τις ήλιοαχτίδες καί βάλθηκε 
νά σαλέψει τ’ ασάλευτο, καί τό γαληνό, το στοχαστή, τό μάντη, πού τά 
πάντα γνώρισε, στά πάντα -δούλεψε, στά πάντα δημιούργησε καί πρώτος 
θέλησε νά. πραγματοποιήσει τοΰ Τκάρου τό όνειρο, στά ψηλότερα, στ 
ασύγκριτα ψηλά νά φέρει τόν άνθρωπο.

Κ’ οί κόσμοι άπό τή δόξα του γιομάτοι Ό’ άλαλάξουν. 
Λάμπει όλη ή ψυχή τοϋ άντρα στά ολόφλογα μάτια του, ίδια κι 

αύτός νά δημιουργήσει, τόν ενεργητικό του στοχασμό στήν κατασκευή τού 
μεγάλου που?.ιοϋ νά χαρίσει Καί τό β/..εμμα αυτό τό απομακρυσμένο απ 
αυτήν .πού δέν τήν κυτ τάζει πιά, κ ’ έχει πεποίθηση πώς δαμασμένη ϋά 
τόν ακολουθεί, ολόχαρη γιά τή δόξα του. όσο κ 9 άν τό θαμάζει κι άν τό 
συμπαθεί, δσο κι άν τή γοητεύει, ανυπόφορα κι αγιάτρευτα τήν πληγοη-ει. 

’Εγώ είμαι σάν τή μυγδαλιά πού ανθίζει περιμένοντας 
καρπός ό άνθος' της νά δεΟή μέ τοϋ καιρού τή χάρη 
μά τούς άνθους της τρώει, μαζί καί τούς καρπούς αγέννητους 
ή μπόρα τοϋ Γεννάρη.

'ΛβυΟα πικρά θυμάται κι' άλλες στιγμές... ΓΘ δυνατός αεροναύτης



1·ί4---------    -ΠΥΡΣΟΣ?.-

\

.τον τον ικέτεψε ϋΐ αύτόν κάποτε μάζί τον να τήν πάρει και νά «wu- 
ριάσει στά τρίψηλα μέ τ ’ αϊτού y j κλάγγα;τμα τό 'βόγγο τής τρνγόνας» 

tv το -ΟεΛησε. .Δέν τήν ήθελε συνιρόφισσα των δικών -του τολμηρών τα- 
,?ιδιών„ άλλά μόνο ΰπομονητική καί γ?,υκιά, χαϊδευτική καί πιβτή, νά. 
τον περιρνει στό γύρισμα, νά γαληνεύει στύ σπίτι τήν κούραση άπό τις 
©ιψοκιντυνε? ορμές του._ ΊΙΟ ελε νά μοιράζονται μαζί τήν απάνεμη, . 
ήσυχη εύτυχιά, δχι καί τήν πιό λεβεντρα πού τ' άνθρωπον δόθηκε ευ
τυχία. την εύτυχία -ιοΰ ανάερου τρισελεύτερου». Άλλοιώτικοι. μέ κάτι 
ξένο ό ένας άπό τόν άλλο, στις ψοχές τους πάντα. Κι ανάμεσα τοϋ πελα- 
γου καί τ' οΰρανοΰ συντρίφτηκε, καί δε γύρισε ποτέ, καί ,o W , σάν 
ολοτελα φυσικά τήν άφησε μόνη μέ τήν εγκατάλειψη καί τόν πόνο της. 
Γονπονο γιά τό ανικανοποίητο, καί πιό πολύ άκόμα. y ia ji. γυναίκα, 
χίυρίς συναίστηση θυσίας τον εαυτό της άπαρνιέται, γιά τό δικό τον τό 

'•“ χαμό.

Ο 1 Ιαλαμάς τωρα μεσ άπό τό^ϋαμασμό του άντρα καί τη γυναικεία 
συγκίνηση πού αισΟαντικά λουλούδια προσφέρνει πάντα στις ωραίες μορ
φές.; ορισμένους όμορφους νεκρούς τραγουδεϊ... Ιίαλληκάρια της Ελλά
δας... 1ους Οαμασμους και τις λατρείες της δικής του Διπλογυχή;... 
Ισως λίγο εξωτερικά άπό το σύνολο δμως μεγαλόπνοα και μέ τη δίφωνη 

αρμονία πάντοτε, υμγου; τονίζει... Σέ κείνους πού ζήσαν καί πέΟαναν γιά 
ανώτερη μιά ’Ιδέα καί για την Ελλάδα... Τραγουδεϊ τό κάτι σά θρυλ- 
Λίκα υπέρτερο τοΰ Κωνσταντίνου Μάνου, τη συμφωνία τών .φτερών πού 
ιόν σκότωσαν καί τών φτερών πού ύψωσαν όλο του τό διάβα στη Ζωή, 
τό παράξενο καί πολυκύμαντο διάβα ** ιο  κι ομορφο σέ κά-θε του μονοπάτι 
καί σέ κάθε στροφή.Τραγουδεϊ χά παλληκάρια πού ήρωϊκά ζήσανε καί πε- 
θανανε με τ ’ υνειρο μιά; εξακολουθητικής ανύψωσης τή; νεώΓερής»'Ελλά
δας και που με τυ λόγο καί μέ τή δράση τους τό πετράδι τους φέρανε στό 
ναο της/Ο άντρας τή ζωή τρογουδεΐ.τό θάνατο μόνο σά μιά τραγική σκηνή 
της βλέποντας,ή γυναίκα ταραγμένη άπό τύ δράμα το»· Οανατου.ιι*ένα λυγμό 
απάνω τους· σκύβοντας, μ έ σ ά π  αυτόν Ο λιμένα βλέπει καί τή ζωή χου .̂ 
όσο κι άν θαμάζει το ηρωικό της μεγαλείο. Όλότελα σπαραχτικά, ψιθυ
ρίζει τώρα τό μοαβο τ η ς  : ΛΓ άπηλς>γΐέται ό Θάνατος τόν ’Έρωτα σαν 
κράζω» . 'Ο  έπινείκιος εκστατικός παιάνας σάν πένθιμος θρήνος σβύνε.ι 
σιωπηλά... Σωπαίνει ή γυναίκα, βουβά ακολουθώντας τή σειρά\ών έσώ- 
τεριόν της σκέψεων... Ιδ έες πολύ σκοτεινές μακραίνουν μπροστά της... 
Ολα σ ένα θάνατο πηγαίνουν, μοιραία, ανεμπόδιστα οδηγημένα... Βουβά 

τόν αμίλητο της. Όλιβερό. επικήδειο σκοπό ακούει...
Καί βραδυάζει... Υποβλητικά, μέ υποβλητικό μόνο παράπονο ή»γυ^ 

ναικα ο.τι αλλοίμονο, τόσο θετικά πιά ξέρει, φανερώνει.. Καί βλέπει κι 
ο άντρας τη διαφορά, τό χωρισμό πού άπόλλυτος έπεσε άνάμεσό τους 
>αί Τ}ύς σέρνει πάλι σέ διαφορετικού; δρόμοι^... Βραδυάζει... Ινάτι μέσ*
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του οδυνηρά σφίγγεται... Ιΐονά αληθινά καί βαθιά... Δυνατά ·;χι ισι»
δπως πονάνε οί άντρες. Παλρύοΐ’ν δύο αισθήματα |ΐ*σα Τι" -■  .
σμένα, δέ συγχωνεύονται ποτέ σέ κάτι αόριστο καί πλαΛ'ερ.ο ,.·>ς στις 
γυναίκες. Τήν ανάγκη πού αίστάνεται άμε(λιχτη· νά. τούς χ,-.οίζει προ
σπαθεί. ή γυναίκα νά πει μέ γλύκα στή θλίψη τη·:, κρυφά άπο ιεύγβντ*ς 
τά πολύ καθαρά λόγια που πάνια τήν πειράζουν. '·■< άντρας 
λιτά τό λέει : «lltiw  κ’ έγώ ο ώ  καλύβι μον>. Δέ μιλά γιά τον πόνο του... 
Περιττό τό παράπονο νιώθει, άσχημο, ' Οσοι ξέρουν, αΐστανονται- και 
φτάνει. Γυρνά «tb  ερημικό τον, τό άχαρο, γυμνό καλύβι πον δειλά μια 
γιασεμιά καί μ ιά  περιπλοκάδα προσπαθούν νά στολίβον*σιό οίκογε\ει«** 
του καλύβι... Στήν άπλή του τή Ζωή. τί| συνειθισμένή, μακριά άπ» τα 
βνειρα πλατιών ταξιδίών, κι άπό μεθυστικές ομιλίες |ΐε ξω τικέ: γυναί
κες, μακριά άπό -ύπέρτερα συναπαντήματα, διπλομοναζιέ; και διπλοϊβα- 
γούδτα ιοί- εγώ του, μακριά άπό εμπνευσμένε; στιγμές... Στο καλύβι του 
κλείνεται, πνιόντος τήν αγωνία του, καί προσπαθεί μόνο τις χαρε·:, το 
άνθισμα τοΰ σπιτιού του νά υμνήσει, όσο πικρά κι a r  α ν τ η χ ε ί  ή φωνή τον- 

’ Κείνη σωπαίνει άλλά δέ θέλει μέ άπέλπιδη σισιπή, νικημένη ^νά τ ε 
λειώσει τή συμφωνία τους. 'H  μεγάλη έλπίδα .στή ζωή που, ασβνστη, 
στήν -πιό πυκνή συμφορά καίει μέσα τ τ ρ  ή γυναικεία λάμψη πρεπει να 
εκφραστεί. Ό  αντίλαλος της συμφωνίας τους που εσβυσε γιά καιρό, γ ι* 
πολ> καιρό, «ά τραγουδεϊ. Ξτό αχρωμάτιστο τής καθημερινής του ζωής 
ή θύμησή της to φώς θά δίνει. Μούσα του θά είναι, κ’ ή ΐδεα της άυλης 
άνάιινησης χαρά θά χαρίζει στή Μοναξιά τη ς... "Ισαμε τήν ώρα καποια-, 
άλλης Δ ιπ λ ο μ  ovuiιας... Μά η  σημαίνει :... Αν όταν τό ζεϊ κανένας, κι 
ά : επαναλαμβάνεται. «ν είναι κάθε φορά αληθινό κι όλόβαθο το δράμα 

Καί τήν τρίιη του μορφή το» δίνει 6 Παλαμάς. Τήν ό,τλή μορφή του 
πραματικοϋ. 'Ό τι κάθε μέρα πονάει, δπως πονάει κι όπως γίνεται../Ό χι 
π ι ά  μόνον νοερά κ’ εσώψυχα, τήν αιώνια ιστορία διηγιέται... Κι ας τ.ι 
λέει. άκόμα νεραιδένια, ix  ά ; τή βλέπει μέσ’ άπό *  θρύλο... Ό  θρύλο: 
άλλωστε, δημιούργημα μιάς λαϊκής φαντασίας, μέ μιαν έκφραση μονο μυ
στική, δέ διηγιέται παρά απλέ-, πολύ καθημερινές ιστορίες... Ο άντρας 
μέ μιά θελητική κίνηση νικάει τή γυναίκα αοί) κι αύτή, γοητεμένιι, άφι 

νεται καί θέλει νά νικηθεί... Τής παίρνει καί τοΰ χαρίζει τύ συμβολικά 
μαντήλι... Καί χαίρονται..! Ζοϋνε τήχ,αρά... Καί περνάνε μερες... Σιγα, 
σχεδόν άσυναίστητα. ]ιά μ’ επίμονη βεβαιότη σβύνει ή όρμή, ή παθητική 
αφοσίωση... Ό  άντρας, γιατί λιγότερο τ ’ άγαπά, ξεχνάει ποσο [ΐεγαλη 
είναι ή άξία τοΰ μαντηλιού, λιγότερα ζηλόφτονα τό φ υ λ ά ε ι , #ριζωνετα>

> -χωρίς άμφιβολία πιά στήν πεποίθηση ότι δέν είναι δυνατό ποτε να τ» 
-/άορι.... Ή  γυναίκα πιό διαισταντική, πιό κοντά πάντα στην Αλήθεια, 
σπρωγμένη ϊσως κι άσΰνειδα, άπ’ αύτή τήν ένστι/τη αλήθεια του Είναι 
τη :, τού ζήτα πίσω τό μαντήλι Καί -χωρίς νά σκεφτεϊ καν νά τό βώλο-
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γιστεϊ τής to δίνει... Τ ή ; δίνει πίσω τα φτερά της... Μηχανικά άπαρ- 
νιοΰνται τήν άγάπη τους πού φυσικά πεψανε... Πονούνε... Κάτι π·λύ 
αληθινά και πολύ ειλικρινά πονά μέσα τους,.. Μά καθένας θέλει, τό δικό 
του δρόμο ν3'ακολουθήσει.,. Χωρίζονται.

* 0  Λυράρης, ό απλός τραγουδιστής, βγαλμένος άπό τήν ψΟχή τού 
λαού κλαίει το κλάμμα όλων.

Μήν τήν είδατε, διαβάτες και περάτες, 
τή γυναίκα μου. τήν άγαπητικιά μου !

Μουσικά, απλά, γοργά  καί συγκινημένα, δημιουργώντας στήν έκφρα
ση άλλά μένοντας στήν ψυχή, στή λιτό τη του λαϊκού μοτίβου τό παρα
μύθι διηγιέιαι ό Πα/.αμας... Κάθε στίχος σύμφωνος μέ τό νόημά του 
τραγουδεΐ. Ό  Λυράρης τή Νεράϊδα απάντησε'στό νεραϊδένιο περίγυρο. . 
Στή γοητευτική ατμόσφαιρα που περιβάλλει τις γυναίκες γιά τά αντρικά 
ματια πού'τις θαμάζουν... Τή Νεράιδα, χωρίς όνομα, γιατί τά εχει «λα 

Μόνο τ* όνομά σου δέ μπορώ νά πΤ>. 
νεραϊδογυναίκα και νεράιδος άννα. 
ο ’ αγαπώ, και λυώνω, καί καρδιοχτυπώ, 
μόνο τ ’" ονομά σου... 

γιατί τή βλέπει υπέρτερα Ουραία,-■•Υπέρτερη σ’ όλα, στό χορό, σι*» τρα
γούδι. . . I I  πιό όμορφη γιατί μέσ’ άπό τήν άγάπη του τή βλέπει. Καί 
τήν άρπαξε μέ τά δυνατά του, άφοβα, χέρια. αλύγιστα καί θριαμβευτικά, 
επιβλητικά, μέ.τήν αλύγιστη του θέληση... Καί τώρα πού έφυγε δέ νιώ
θει, μά ούτε καί μαντεύει.'Απλός, ποτέ δέν υποπτεύΟηκε τό δράμα, 
δέν ξερει πώς υαο ήρεμη γλυκιά κ* άπόλλυτη κι άν είναι ή ευτυχία σκο- 
τϊονει ή ϊδια τόν εαυτό της..·. \έ φαντάζεται τήν εξέλιξη στήν ψυχή, 
της, ακόμα Λιγοτεοα στον εαυτό του. Κι άγνωρος υποφέρει γιά τή ζωή 
ολόκληρη, τή σκ?*,ηρή, γιά τό μοιραίο ξεπεσμό,καί πιστεύει πώς πονά γιά 
τήν ξαφνική εγκατάλειψή τη;, πώς πονά για εναν .τόνο πού σχεδόν δέν 
υπάρχει πιά, Ψεύτρα καί πλανευτρα λέει τή Γυναίκα, κ\ ένμν ίσκιο 
άσχημο ρίχνει καί νχά  περασμένα, τά όμορφα, περασμένα χρόνια...

Κι άπαντά 6 άντρας, ό άντρας ό σημερινός, ό αναλυτικός, ό μορφω
μένος πού ξέρει., τή Ζωή καί τις άν\)ρ(όπινες ψυχές. Ό  άντρας πού έμα- 
·3ε τούς νόμους καί βαριά πόνεσε τή σκληρότη τους, καί οδυνηρά υποτά
χτηκε στήν ανάγκη τους, καί, στό τέλος μέ κάτι συντριμένο μέσα του, 
κυνικά, ίσως καί νά τούς αγάπησε, τήν όμορφιά άντλοόντας άπό τό πρέ
πει. Άπαντά κ’ η  απάντησή του είναι ή έκφραση ή ορισμένη τού άπέλ- 
-πιδου σπαραγμού καί τής ξελεπτισμένης ηδονής πού υποβλητικά τρα 
γουδοΰνε στό τοίπτυχΡ τή ; Λιπλομοναξιάς, ό Επίλογος του όλου Τρα
γουδιού.

'Απαντά στό Λυράρη καί τού δείχνει τήν εξέλιξη, τήν εξέλιξη τ̂ού 
από τόν πρώτο παιδιάστικο πόθο τού άπόλλυτου καί του τέλειον εφερε
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τβν άνθρωπο σέ μιά γνώση καί μιά συγκατάβαση. Μιά εξέλιξη ψυχική 
καί μιά σύμφωνη· εξέλιξη τοϋ περίγυρου γιά νά ικανοποιεί τό καινού
ριο ποΓύπλοκο Έ γ ώ ... Τή Φύση ή Επιστήμη κι ό Πολιτισμός μεταβάλ
λουν... Χαλνούν τήν άπλότη τής καί τή δημιουργούν- πιό γόνιμη, πιό 
πλούσια, πιό ώφέ/*ιμηΓ πιό-ξελεπτισμένη... Στούς. χερσότοπους πρασινί
ζουν αμπέλια, τό καλυβόσπιτό καί τό χάνι γίνανε ψηλά παλάτια σέ π?̂ α- 
τιές πολιτείες, τά σιενά μονοπάτια μέσα άπό τις οξιές τοϋ λόγγου καί τις 
έλιές του κάμπου κατραμόχυίοι δρόμοι καί σιδερένιες ράγές. “Ολα ξεκι
νάν καί πάνε

στή χώρα'τήν κυκλώπεια μέ τά·εκατό τη; χέρια
πού όλο πρός όλα απλώνεται, για νά ρου<; ήίει τα ο λα.
καί ή γαλανό βασιλικό καί ή κόκκινο τής πλέμπας
τό αϊμα όλο μυρίζεται -κι όλο τό αίμα θέλει.

Καί στή χώρα οί γυναίκες, ίδιες πάντοτε, Νεράιδες. Γοητεύουν, πλα- 
ν*νε, χαρίζονται καί ξαναφεύγουν. Πονάνε, καί οί άντρες άπιστες, διπρό
σωπες τις λένε... \\λλά νιώθουν.., Κι ας καταλαβαίνουν μόνον-άργότερα 
ξέρουν σέ πιό μοιραίο ύπακούουν. σέ πιά ώθηση αληθινή, καί πώς κι
«ύτοί όμοιοι είναι,

Κί άν είστ’ έσεις τεχνίτισσες, κ' εμείς, προίτομαστόροι 
ΓΥπεράνω τού μοιραίου γιά βάλσαμο κ ι απολύτρωση ύψωσαν τήν 

Τέχνη. Τή δημιουργία πάνω στόν πόνο. μά κι όσοι δέν είναι δημιουργοί 
τά εκστατικό αγνάντεμα γεμάτο ενδιαφέρον μά καί ά/-λοιώτικη ξεγνοιασιά 

σκληρού δράμα που μεις τό παίζομε.
Τέχνη καί τ5 όνειρο καί ή ζωή καί ή ποίηση κ&Λ ή πράξη 

-καί 3Αγάπη ήδονολάτρισσα τεχνίτρα πάνου άπ9 όλες...
Ί 1  τέχνη μου τήν άπλωσε τήν έγνοια κ’ ήρθε ό πόνος 
κι άναψε κ* ήρθε κ’ εσβυσε τεχνίτης γιορτήν τέχνη .

'Ωραιοπουμε τις σκηνοθεσίες καί τις αιώνιες σκην, .̂.. Και θεατές γι
νόμαστε... % .

"Ομως μ’ όλη τήν προσπάθεια καί μ’ όλη τή θέληση, ευτυχέστεροι, 
«χι... Πιό πολύπλοκη, καί πιό ξελεπτισμένη καί πιό ηδονική, οδυνηρά 
ηδονική, ή άγωνία. τίποτε άλλο. eO Ρυθμός άδυσώπητα κυβερνάει. νΉ  
καλλιτεχνική ηδονή σ’ άντίδραση χαρίζεται τοϋ φορτίου πού πιό. συνει
δητό εγεινε καί πιό βαρύ.

Καί τό τραγούδι τής Λιπλομοναξιάς, τό αιώνιο τραγούδι τής εφήμε
ρης χαράς καί τοϋ χωρισμού, τελειώνει μ3 Jv a  λυγμό, τό σπαραχτικά 
λ̂ τ/μό κάθε τέλους όποιου παραμυθιού τής Ζωής* που άπολύτρωση δέ 
.Ιρίσκει πουθενά, μέ μιά μεγάλη κραυγή άπογνωσιάς τοϋ Λυράρη.

Αλλοίμονο συά νιάτα ιιου καί στά συλλοϊκά μου ! 
καί τοϋ άντρα, όμοια

Λυράρη, πιό έρμος άπό <?έ καί π ι· γιά κλάΐ·;ιατα είμαι.
Γ,εννβρης— Θε^ΐστ ης ϊ>ί7 Α Λ Κ Η Σ  © Ρ Υ Λ Ο Σ
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— Λν μπορείς νιΐι ΌυνειΟίσεις αυτή τή ζωή, τότε, τόκα, καί γίνε 

καπετάνιος. Μέχρι τώρα καπετάνιος, ήμαν’ εγώ- για σένα άποτραβιέμαι ‘ 
εΐσαστε εύχαριστημένοι, σύντροφοι ;

Ενα πρόθυμο «ναί«> βγήκε απ’ ο λα τά στόματα.
Τό κεφάλι'μου έκαιγε* τρΓκυμία παράδερνε τό μυαλό μου κ' έϊταν γι& 

μάτο πυρετό το αίμα μου απ’ τό κρασί κι άπό τούς πόθους. 'Η  κοινωνία 
μέ παραπέτα ίε σά νάμο’υν λωβιασμένος, καί. δώ ft5 Αποδεχτήκανε αδερ
φικά, μοΰ δώσανε τήν καλοπέραση καί τήν έχτίμησή τους. "Ο,τι κι αν 
διαλεγα ο θάνατος μέ πρόσμενε. Μά δώ τουλάχιστο θά μπορούσα ν*. 
πουλήσω άκριβώτερα τή ζωή μου. ‘Η ήδυπάθέια εΐτανε πάντα έλάττο>μά 
μου· ή γυναίκα πάντα ιιούδειςε καταφρόνηση* δώ μέ περιμένανε άνοιχφς 
αγκαλιές, καί ηδολες ατέλειωτες. IV  αύτό κ’ ή α.πόφασή μου λίγο μου 
κόστισε,— Μένω μαζύ σα:. σύντροφοι, φώναξα αποφασισμένος προχωρών- 
τας άνάμεσό τους, μένω μαζΰ σας άν μοΰ δώσετε τήν όμορφη μου γει- 
τόνισσα. Ολοι συμφωνήσανε νά μ’ ευχαριστήσουνε. Ιίμουν αφέντης πι« 
μιας πόρνης καί καπετάνιος μιας ληστοσυντροφιάς. Τήν ύπόλοιπην Ιστο
ρία τήν παραλείπω όλως διόλου, γιατί μονάχα φρίκη μπορεί νά προκα- 
λεάει χωρίς νά μάς αφήσει καμμιάν ώφέλεια. Ενας δυστυχισμένος πού 
κατρακύλισε στό βάραθρο, φυσικά έγκλημάτισε πολλές (ρορές, άναστατώ - 
νοντας τήν κοινωνία* μά δέν ξανασκότωσε πια δπως ώμολόγησε σά μαρ
τυρούσε πάνου στόν τροχό. · —

Σέ λίγο ίακούστηκε^ τόνου ά του και ξάπλωσε ν ή φήμη του σ' ‘ολό
κληρη τήν επαρχία. Οι δημοσιές κατάντησαν· -έπικίντυνες. οί νυχτερινές 
κλοπές ανησυχούσανε τους χωρικούς και τόνομα του ξενοδόχου τού «"Η 
λιου» γένηκε φόβητρο γιά τό λαό· ή έξουσία ζητούσε κι ακριβοπλήρωνε 
τό κεφάλι του. Αίστάνουνταν χαρά ματαιοΥνοντας κάθε τόσο. τό κάθε 
σχέδιο ποί* θά μπορούσε νά τοΰ στερήσει τή λευτεριά του, και μεταχει
ριζότανε μέ πονηριά τή δεισιδαιμονία τών ευκολόπιστων χωρικών γιά 
τήν άσφάλειά του. Οί συντρόφοι του διαδίδανε ότι ειχε κλείσει συμβό 
λαιο μέ τόν Σατανά, κι ότι έκανενμαγγανείες. II έπαρχία πού λυμαί-

•νονταν είδανε πολύ δεισιδαίμονη* πίστεψαν τή διάδοση ν' έτσι ασφαλί
στηκε. Κανείς δέν ειχε όρεξή νά μπλέξει μ’ αύτό τό φοβερό άΐθρωπο,  ̂
πού κι ό διάολος τόν δούλευε. "Ενα ολόκληρο χρόνο πέρασε ετο^ως που 
τό ίί^λιο επάγγελμα του άρχισε νά. του γίνεται ανυπόφορο. Ο ι  συν-τροφοι 
του διαψεύδανε τίς λαμπρές του ελπίδες. Τότε, μιά ξεγελάστρα φαινομε
νικότητα τόν τύφλωσε ρίχνοντάς τον στό κρασί’ τώρα, μέ φρίκη κατά
λαβε τήν απάτη του. Ή  πείνα κ! ή κακομοιριά διαδεχτήκανε τήν άφτο- 
νία πού τόν ξεγέλασε* πολλές χρορές ριψοκιντύνευε τή ζωή. του για ενα 
δείπνο ποί’ δέν έφτανε νά τούς χορτάσει. 411 ψεύτικη σκιά» τής αδερφι
κής ομόνοιας χάθηκε* ό φτόνος. ή υποψία, ή ζήλεια παράδερνε τή συν
τροφιά. Ί Ι  δικαιοσύνη άκριβοπλήρωνε κείνον πού θά παράδινε ζωντανό 
στα χέρια της τόν ξε'νοδόχο τοϋ «'Ή λιου* κ3 έδινε επίσημο συχωροχάρτι 
στό σύντροφο πού θά τόν πρόδινε— μεγάλος πειρασμός γιά. τόν αποκλει
σμένο τής κοινωνίας. eO δυστυχισμένος ένοιωσε τόν κίντυνο : ή τιμιό
τητα εκείνων πού πρόδιναν καί θεούς καί ανθρώπους εΐταν πο?.ύ αμφ> - 
$®λη εγγύηση γιά τή ζωή του. Λέν κοιμωτανε τη νύχτα. Ο ααυνιος 
φόβος του θανατου τουκλεψε τήν ησυχία του. Τό φάντασμα τής υποψίας 
τόν άκολουΟούσεν απαίσιο, όπου κι αν πήγαινε τόν βασάνΐ-ε, όταν αγρυ
πνούσε πλάγιαζε κοντά του; όταν κοιμότανε τόν φόβιζε μέ όνειρα τρομα
χτικά.— Ί Ι  μουγγή συνείδησή του ξαναβρήκε τή φωνή της. τό αποκοι
μισμένο φεΐδι τής,τύψης- ξύπνησε στή θύελλα πού έδερνε τά στήθια tor 
"Ολο τό μισός του γιά τήν ανθρωπότητα, γύρισ’ 'άπάνου του τή φοβερή 
τοι» λεπίδα. Συχώρεσε δλο τόν κόσμο καί καταράστηκε τόν εαυτό του.

Ή  κακία τέλεψε τό έργο της άπάνου του. *Η καθαρή άντίληψη που 
τουδωσε ή «ρύση. νίκησε τήν απάτη. Τωρα εννριωσε ποσο βαθια κατρα
κύλησε. καί μιά ήρεμώτ&βη μελαγχολία, διαδέχτηκε τήν άπελπισιά του 
Μέ δάκρυα στά μάτια ποθούσε τά περασμένα πού θά περνούσε τώρ», 
<ίλως διόλου άλλοιώεικα^ ’ Αρχιζε νά ελπίζει πως μπορούσε νά ξαναγίνει 
τίμιος, γιατί νόμιζε πώς ήξερε τί 'θά. πει τιμιότητα* στό κορ»*ρ ·μα τής·' 
κακίας,του εΐτανε κοντήτερα μέ τήν τιμιότητα, άπ όσο ίσως ειιανε στ» 
πρώτο του ξεγλύσ τρήμα.

Κείνη τή χρονιά, άρχισεν ό εφτάχρονος πόλεμος καί σιοατολογούσανε 
δραστήρια. γΟ δύστυχος έπλασε όνειρα πάνου σ' αύτο κ εγρ ιψε στβν 
ηγεμόνα :

« Αν ή Υψηλότητά Σας καταδέχεται να κατεβεί ίσα μ:· μεν ι. ^Αν 
μπορείτε νά λυπηθείτε κακούργους ώσά.ν κ έμενα, ακουστέ, με δ^.ισμενε 
αφέντη. Είμαι κακούργος καί ληστής* ό νόμος μέ καταδικα _ει σ<·· Λ.ινάτι», 
κ* οι δικαστές μ9 άναζητανε μέ θέρμη. Θεληματικά θαρθω. άν όιαταςετε, 
μά μαζύ μου θά φέρω στό θρόνο Σας μιά περίεργη παράκληση. Αηδιάζω 
τή ζωή μου καί δέ φοβάμαι τό θάνατο. Μά είναι απαίσιο ν·£ πε^άνει 
κανένας χωρίς'νάχει ζήσει. ΘάΟελα νά ζήσίο γιά νά κάνω καλό. θέλω να
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ζη*ω  γιά νά χρησιμέψω στήν κοινωνία πούβλαψα' ό- θάνατός που -Oftναι 
* παράδειγμα γιά τήν κοινωνία, μά όχι 'ηθική τής άποζημίιυση γιά τά έγ- 

κλήματά μου. Μισώ τό έγκλημα καί ποθώ τήν τιμιότητά καί τήν αρετή. 
Εδειξα πω ; ώμαι ικανός νά βλάψω τήν πατρίδά, μον, ελπίζω πώς μού- 

μεινε και κάποια Ικανότητα//ιά νάν τήν ωφελήσω. Ξέρω δτι ζητάω κάτι 
αδύνατο κ αχ .πώς δέν πρέπει νά παζαρεύίυ μέ τή δικαιοσύνη, μα δέν πα- 
ρουσιαζονμαι μπροστά 2ας ά?.νσσοδεμένο;. ε ίμ 5 άκόμα λεύτερος, κι ο 
τρόμος δι- ν είναι το ελατήριο τις παράκλησής μου. Ζητάω χάρη. Δέ θέλο> 
νά επιβάλω πιά καμμιά άςίιοση— έστω κι^αν είχα—στή δικαιοσύνη, μά 
Φνμίζω ατού; δικαστές μου πώς τό κακούργημά μου αρχίζει μέ τή  δικα
στική απόφαση πού μοΰ κουρέλιασε τήν.υπόληψή μου. ”Αν ή δικαιοσύνη 
φαινότανε λιγιότερο αυστηρή, ϊσως σήμερα δέν θά ζητούσα χάρη. Άπό- 
οοσέ-μου δικαιοσύνη, άφέντη, καί χάρισε μου τή ζωή, άν μπορείς νάν τή 
ζητησει; άπ τό νόμο.Πάνω στήν Υψηλή —ου φροντίδα στηρίζω τή ζωή 
μον, άν τό κατορθώσεις θά δημοσιευτεί στις εφημερίδες, θάν τό μάθω 
και θάρθω στήν πολιτεία, γιατί ή ζωή μου θά/ει εγγύηση τό λύγο σου.

Λν ομ ως αποφασίσουν τίποτ’ άλλο, για μένα, τό^ε ή δικαιοσύνη ά ; κάνει 
τό καθήκον της έγώ τή δουλειά μου».

i ο.παρακλητικό γράμμα του δέν ειχε απάντηση όπως καί τό δεύτερο 
καί το τρίτο πούστειλε. Ή  ελπίδα του αυτή ε-τβυσε πιά. Πήρε τότε τήν 
απόφαση νά φύγει άπό τή χώρα και νά μπει στήν υπηρεσία τού βασιληά. 
τής ΓΙρωσσία;, καί *κεϊ νά πεθάνει σά·γενναίο; στρατιώτη;. Ξέφυγε μιά 
χαρά άπ τή ληστοσυντροφιά κι άρχισε τό ταξεϊδι του. νΕπρεπε νά διαβεΤ."’ 
«πό μιά πολίχνη κ* έκει νά. περάσει τή νύχτα του.

Αυστηρά διατάγματα είχαν κυκλοφορήσει τότε, νά έ χε τάζο υν τα ι μέ 
προσοχή οΐ ταξειδιώτες, γιατί κι ό ηγεμόνας ττ** τόπου είχε ανακατωθεί 
στόν πόλεμο. Τέτοια διαταγή είχε κι ό φύλακαν της πύλης τής πολίχνης 
πού καθότανε παράμερα σένα παγκάκι, σάν μπήκε ό ξενοδόχος τού ν "Η 
λιου». &ϊχε κάτι τό παρα~ενο απάνου του. μαζύ καί .κάτι φοβερό καί' 
άγριο τό αχαμνό του άλογο καί τά άλλόκοτα ρούχά του παληωμένα άπό 
τόν καιρό, έκαναν περίεργη αντίθεση μέ τό πρόσωπό του, όπου τά μανια
σμένα του π^θια ^απλωνόντουσαν όμοια μέ _ ακρωτηριασμένα κορμιά 
κάνου στην πλατεία πού τ ’ αποκεφάλισαν. Ό  φύλακας παραξενεύτηκε 
«άν είδε τον παράξενο τα*ειδιωτη· είχε γεράσει ore επάγγελμά τοι̂  κ ’ ή* 
πείρα τι·>ν σαράντα του χρονώ, τόν έκανε αλάθευτο φυσιογνωμιστή. Τό 
γερακίσιο μάτι του δεν τόν γελασε κι αύτή τή φορά. Α μ. πάρω σε τήν πύλη 
καί ζήτησε τό διαβατήριο. Ο Βόλφ είτανε προετοιμασμένο; γι’ αύτ· λ 
είχε απάνου .του τό (Η^^'ΐτηοιο πούχε κλεψει από έναν έμπίορο* ιι* αύτό 
δέν εΐτανε αρκετό γιά νά ξεγελάσει σαράντα χοανών πείρα. Ό  φύ
λακας πίστευε περισσότερο τά μάτια του από τό χαρτί κι ό Βόλφ αναγ
κάστηκε να τόν ακολουθήσει στή δημαρχία.

« Π Υ Ρ Σ Ο Γ »

Ό  δήμαρχος τού τόπου κύτταςε τό διαβατήριο καί το βρήκε «εν τά
ξει». είχε όμως περιέργεια νά μαθαίνει ιδιωτικά νέα. καί. πίνοντα-. 
καί κανένα ποτηράκι κρασί, νά φλυαρεί πανου στί; εφημερίδε-.. 
Τό διαβατήριο έλεγε π<·>; ό ταίειδίωτη; ερχότανε κατ ευθείαν από τή\ 
έχτρική χώρα-όπου γίνονταν ο πολεμο;. Κλπιζε νά μάθει τίποτα ειδη- 
σοΰλε; άπό τόν ξένο, γι’ αυτό έστειλε ένα γραφιά νά τού πάει„το διαβα
τήριο καί νά τόν προσκαλέσει νά πιούνε ενα ποτηράκι μαζυ.

Υ ’ α (ιΧύ  τό μεταξύ ό ξενοδόχος τοΰ « "Ηλιου» στεκότανε μπροστά σιή 
δημαρ/,ία. Οι χωρικοί μαζεύτηκαν γύρο) του γελωντα; γιά το εξωτερικό 
του. 2ιγομονρμούριζαν ~πότε γιά ιόν καβαλλάρη καί πότε γιά τό άλογό 
του. II ζωηρότητα τών μαζεμένων χωρικων ςέσπασε ο ενα δυνατό θο- 
«υβο. "Ολοι rv)Qa δείχνουν, τό άλογο πού γιά δυστυχία του ό ;εν*οόοχος 
τόχε κλέψει. Σκέφτήκε πώ ; θ ’ αναζητούσαν άπό πολύν καιρό το άλογο 
και τ' αναγνωρίσανε. *11 απροσδόκητη πρόσκληση τού δήμαρχου βεβαίωνε 
τήν υποψία του. Κατάλαβε πω ; θά είδανε ότι τό διαβατήριό του είτα*\ε 
μιά πονηριά γιά νά τόν πιάσουνε ζωντανό καί. χωρίς αντίσταση. Η άνη- 
συχη συνείδηση του τούδωσε μιά σ κ έψ η  ηλίθια. Γουπάει τ αλογό του μέ 
τά σ«ηρούνια του καί φεύγει ^ω ρί; ν*/ δώσει .καμμιά απάντηση.

-3τή φυγή του^οΓ χωρικοί .ά,ναστατωθηκανε. <· Κλέφτης», φωνα£αν ολοι 
μαζύ καί ρίχτηκαν'άπό πίσω του. Ο ξενοδόχος κατάλάβε πως έπαιζε τή 
ζω ή τον. Τό άλογό του έτρ’εχε καλά κ’ οί διώχτε; του μείνανε πίσω. 
Λίγο άκόμα κ* έσίοζε τή ζωή του. Μά ένα βαρύ άόρα/po χέρι τόν σφίγγει 
ή ώρα τοϋ πεπρωμένοχ»-έφτασε η σκληρή Νέμεση κρατάει σφιχτά κεΐνοΛ 
πού τή ; χρωστάει. Τό σοκάκι πού πήρε δέν έβγαινε κ5 επρεπε νά περά
σει ανάμεσα στοΰ; διώχτες του. Ο θόρυβος πρύ γίνηκε αναστάτωσε τήν 
πολίχνη. Οί-χωρικοι όλο και μαζευόντουσαν. οι δρόμοι φραχτήκανε κ 
ενα έχτρικό άνθρίοποκοπάδι ερχόταν απάνου του. Βγάζει τό πιστόλι του. 
Οι χίορικοί άποτραβιούνταιί Θέλει ν άνοί^ει δρόμο μέ τή ρια ναύτη ή 

• σφαίρα» ειπε «είναι γιά τον τρελλό πού θα κοτήσει νά μέ σταματήσει». 
Γώπασ’ ύ φόβος μιά στιγμή τήν όχλοβοή.' >Γ άξαφνα του ρίχτηκαν, άπό 
πίσω* ένα σιδερένιο χέρι τού σταμάτησε τό δικό του πού εΐταν έτοιμο να 
τραβήξει, καί τού τώστριψε. Τό πιστό/vi έπεσε χάμου, κι ό Βόλφ, πού δέν 
μπορούσε πιά νά υπερασπίσει τόν εαυτό τόν. γκοεμίστηκ <π’ τ α.'.ογο κ 

V i χωριάτες τόν σύρανε στ ή Αημαοχία, φωνάζοντας. θριαμβευτικά.
— Ποιος είσαι : ρώτήσε μέ σκληρό τόνο ό δικαστή;.— Βνας άνθρω- 

πος πού αποφάσισε νά μήν απαντήσει σ:- καμμιά αου ερ»·ιτ.ηση άν δεν 
μιλήσει; πιό ευγενικά. — Ποιο; είστε ;— Κίμαι οπως σάς λέει τό οιαβα- 
τήριο ένα; έμ.πορος πού ταξείδεψα υλη τή Γερμανία καί μόνο δω έβρηκα 
*Γ>τήν τήν άδιαντροπιά.— ΜΙ γρήγορη φυγή σα; δίνει πολλές υποψίες· 
γιατί φύγατε;—Γιατί δέν μπορούσα πιά νά ανεχτώ τά περιγελά τού γιο- 
.(#ι·ΰ —"Απειλούσατε νά τραβήξετε:—Τό πιστόλι μου δέν είταν γιο
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μάτο. Εψαςαν τύ πστόλι. Καμμιά σφαίρα μέσα.— Για τί φέρνετε πιστόλι 
άπάνου σας.?—Γιατί φέρνω μαζύ.-μου πολύτιμα πράγματα, καί γιατί 
μούειπαν πώς δώ στή χώρα βρίσκεται ένας Σχιστής: δ ξενοδόχοςτοΰ 

‘«"Ήλιου»;—ΟΙ απάντησές Σας δείχνουν θάρρος μά δχι καί τήν αθωό
τητα. Σάς δίνω καιρό ίσα μ5 αύριο νά μοΰ πί)τε τήν αλήθεια.— Θά μείνω 
σε κείνο ποι\τα.—-Πηγαίνετε τον στή <, υλακή. — Στή φυλακή : Κύριε δη
μαρχε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στή χώρα σας ; Θά ζητήσω ικανοποίηση. 
— Θα στή δώσω άμα βγεις αθώος.

Γ  άλλο πρωί υ δήμαρχος σκέφτηκε πώς ό ξένος μπόροΰσε νάταν'κι 
άθίοος. ΙΓ τράγοι ά  το υ φωνή κι ύ άγριος τρόπος του δέν μ πορούσαν φυ
σικά νά γυρίσουν τέτοιο ξεροκέφαλο καί θάταν ϊσως* π ιο  επιτήδειο νά τόν 
πιασει με τό καλό. Μ άζεψε τους ενόρκους καί διάταξε νά τοϋ φέρουν τ · 
φυλακισμένο. Συχωρέστε με, κύριε, άν σάς* κακομεταχειρίστηκα χτες 
«τήν πρώτη έξαψη. — Ευχάριστος, άν μέ μεταχειριστήτε καλά. — ΟΙ νόμοι 
μα, e* ν'ΓΑΙ αυστηροί κ ’ η υπόθεσή σας έκανε κρότο* δέν μπορώ νά σάς 
αφίσω χωρίς να  κάνω τύ χρέος μου. Τά πράγματα μιλούν εναντίον σα: 
θάθε/.α νά λέγατε τίποτα γιά νά τά διαψεύσετε.— Κι αν δέν ξέρω νά σας 
πω τίποτα ;—Τότε \Γ άναγκαστώ vc τό αναφέρω στήν Κυβέρνηση κι ώς 

-πού νάρθει ή απάντηση θά'μένετε στή φυλακή. — Κ’ .έπειτα : — Κιντυνεύετε
νά μαστιγωθητε σάν κατάσκοπος καί τ* όλιγώτερο νά πέσετε στά χέρια 
τοΰ Στρατοδικείου.

Σώπασε γιά λίγες στιγμές και φάνηκε πώς μέσα του παράδερνε τρι 
κυμία. Επειτα γύρισε μ* απόφαση στό δικαστή του.

Μπορώ νά. μείνω μόνος μέ Σάς γιά ένα τέταρτο; Οί ένορκοι κυτ-* 
τάχτηκαν μ’ υποψία καί φύγανε σ' ενα γνέψιμο τοΰ Δήμαρχου.

Λοιπόν, τί θέλετε; — rII  χτεσινή σας-συμπεριφορά, κύριε δήμαρχε, 
δέν μπορούσε νά μέ κάνε* νά ομολογήσω, γιατί μισω τή βία. Ό  καλβς 
τρόπος πού μου δείχνετε σήμερα μ’ έκανε νά σας σεβαστώ καί νά σ*ς 
έ/τιμήσω. Μοΰ φαίνεστε άνθρωπος καθώς πρέπει.— Τί έχετε νά μοΰ πήτε;

Βλεπώ πως είστε ευγενικός. Τώρα και κάμποσο, καιρό Οά έπιθι>- * 
μούσα νάμουνα σάν καί σάς· δόστε μου τό χέρι σας. —Μά. τέλος πάν
των, που θά καταλήγετε ; 1 iV κεφάλι σας είναι λευκό καί τίμιο, ψήσατε
πολυ, θά τραβήξατε πόνους καί πίκρες, δέν ειν* άλήθεια · μά γινήκατε 
άνθρωπος, ναί άνθρωπος. Κύριε, τί θέλετε νά πήτε ; -  Λίγο άκόμά καί. 
«ας προσμένει ό θάνατος* σέ λίγο θάχετε άνάγκη άπό τόνοίχτο τοϋ θεοΰ 
Δέν Όά ιόν*άρνηθήτε σεις στους άνθρο>πους. δέν θά τιμωρήσετε... Με 
ποιόν νομίζετε πώς μιλάτε ; —Τί; μέ κάνετε νά φοβάμαι .. —Μή μέ τιμω
ρήσετε άκόμα... γράψτε στόν ηγεμόνα πώς μέ βρήκατε καί πώς *Ηροδό- 
θηκα θεληματικά—ό θεός νά τόν ελεήσει μιά μέρα, δπως. θά ελεήσει καί 
μενα. Παρακαλέστε τό θεό γιά μένανε κι αφήστε νά κυλήσει ένα δάκρυ 
στό τέλος της έκθεσής σας γιά μένα... Είμαι ό ξενοδόχος τού "«"Ηλιου!* 

( ’Α π ’ τό Γερμανικό) Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΙΤ 1 Ν Ο Σ

ϊ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
ί * , , f

; Τ Α  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ ΙΚΑ ■_  ρ ,τι οέ μιά στιγμή εύθυμης διάθεση;
ό ακούραστος πρωτεργάτης τοϋ «Νουμά* -χαραχτήρισε ,.ως ιερή 
.μανία καί ψυχικό βρασμό, βλέπουμε πώς μέ τό*_ ξετύλιγμά του 
καίασταλάζει σέ κάτι σταθερό καί βέβαιο για τό μέλλον. II τε
λευταία περιοδικομανία πού άψήφίσε κάθε πόλεμο τών απαραίτη
των μέσων καί ξεχύθηκε σέ χείμαρρο τυπογραφικού μωσαϊκού μα
κρυά από κάθε επιχειρηματικότητα, μά μ . ενθουσιασμό λιγόχρονο, 
μας έδωσε σημάδια ζωτικά νά/τιμήσουμε ευγενικές προσπάθειες ισορ
ροπημένες, πού άκ^ύραστα χτυπιόντας ένα νοσηρό μισονείσμό—πού στερ
νά πήρε διάσταση —βαδίζουνε σι κάτι σταθερό καί βέβαιο δίχως τήν 

.πομπώδη πρωτοπορεία. μά μέ μόνη τή συναίστηση τοϋ αθόρυβου καί 
σοβαρού. Ειν* αλήθεια πώς οί ύποστηριχτές δέν εινε πιά,κακο θρεμμένο* 
άστοί πού ζητάνε εύθυμες στιγμές μέ μιάν αγνή δημιουργικότητα, ούτε 
ψευτοφιλόλογοι πού μέ τις λίγες δεκάρες πού θά δώσουνε θά φέρουνε 

- καί καλοδιπλωμένα. ευπρεπισμένα σονέττα. Τό κοινό, τό μεγάλο κοινό 
πού ζήτησαν νά τό ξυπνήσουνε ποικιλοτροπα μανιφέστα, φαίνεται πων 
ξετίναξε τό βαρύ πέπλο πού κάτω9 έ του έζησε τόσον καιρό ανάμεσα σέ 
τόσες προλήψεις, σέ τόσες-ξενικές επιδράσεις 4κ’ έλεύτερα πια καθορί
ζει τόν κύκλο τής διανοητικότητας του. Κι αφού είδανε το φώς γιά λι
γοστό καιρό άνεμοδιάλυτοι ενθουσιασμοί, αφού -ησανε στήν .πραγματι
κότητα. φιλοδοξίες πού σβύσανε στό τυπο/ραφικύ μωσαϊκό, καταστάλαζε 
καί ζή  άνάμεσό μας μέ αθόρυβη μά σοβαρή δημιουργία τό περιοδικά 
πού συνεχίζει τήν ιερή παράδοση τοϋ .«Νουμά». Ισιος στό χαραχτηρι- 
σμό αύτό άπό μιάν άποψη νά πέφτη κανείς στήν υπερβολή—μά άμα στο-, 
χαστή πώς δέν έχουμε μπροστά μας ε ύκολ οσυγ κ ί γη τα κι υστερικά παιδιά 
μά νέους πού περάσανε άπό χίμαιρες άγονες καί ξεχωρίσανε στην ψυχι* 
κότητά τους τά χγάρια πού θά πατήσουνε γιά νά φΐασουνε σέ κάτι βέ
βαιο καί σταθερό, τότε θά έχτιμήση πραγματικά τήν άθόρυβη καί ισορ
ροπημένη δουλειά πού γίνεται γύ ρ ω  άπό τό περιοδικό αυτό. Θά ςεδια- 
λύνί] τή διανοητικότητα πού δέ ζ ή  ανέκφραστη, ουτε πάλι κηρύσσεται 
μέ πυργωτά διδάγματα, μά ζωντανεύει κάτω άπό ιό έργο της τέχνης, 
κάτω άπό δημιουργία'πού ξεχωρίζει τό άγνό υλικό καί τό ΐε  χύνει μέ αρ
χιτεκτονική πού κατέχεται βαθειά

Μιά τέτοια περίπτωση μ\ όλη της τήν υπέροχη απλότητα ζωγραφίζει

Δημοσιεύτηκε στήν εφημερίδα «Πρόοδος»—24 τοϋ Οχτώβρη, σε- 
λίδα πρώτη.—σέ μιάν 'ολόκληρη επιφυλλίδα υπογραμμένη μέ τ  αρχικό 
στοιχείο 4 1  >. Γινήκανε μερικέ; αλλαγές στό τυπικό τής γλώσσας.
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^στή\ " Ενοβη τών Νεων» ο Ιψεν. Κι άν το δραματικό αύτό αριστούρ
γημα γράφτηκε στό φθινόπωρο τής ζωής του Νορβηγού δραματουργού, 
όμως κλείνει στήν υπόστασή τον όλη τή δύναμη τής νεανικής ψυχής. 
Κλείνει την αιώνια νεότητα. Τή νεότητα που έχουμε τήν πεποίθηση οτι 
ζη κι άνάμεσό μας. ο ,τι άρχισε νά’ ζη πάνω άπό κάθε υστερική εκδή
λωσή και νοσηρή φαντασιοπληξία. Κι «ν φτάνουμε στήν υπ ερ β ολ ή 'τή 
στιγμή^που μάς πνίγει ή χυδαιολογία τών ανθρώπων πού δέ στάθηκαν* 
ποτέ νεοι, δε φέρνουμε μόνο μιάν αντίδραση, μά ανοίγουμε τ»ς' ψυχές 
μας σ5 ενα ανακουφιστικό στέναγμα πού. μάς δίνει άπειρες Υποσχέσεις- 
απανου σέ κάτι βέβαιο και σταθερό. Νά, για ποιους λόγους δέν εΧ ψ  υπερ- 
βολή. δέν είνε προδίκαση τό ξετύ'λιγμα του «Νουμβ» στόν κοκκινωπό, 
στο φλογερό «ΙΙυρσό». II δημιουργία πού κλείστηκε στά μέχρι τώρα

1 τευ/'η ΓΟν 4<άς δί\ει αναμφισβήτητα σημάδια της ιδεολογίας πού 
■στέκεται γύρω άπό τήν υπόστασή του. Κομμάτια διαλεχτά σάν τά «Β ή
ματα» του Ρήγα Γκόλφη, τό «Γιά ενα τραγούδι» του Βουτυρά, «Ιά ν  τά 
κρίνα» τοϋ Π<£ου Ταγκόπουλου, τό «Καλύβι» τού Στογιάννη κι αλλα πού 
θ  a biwt \α μνημονευτοϋνε ξέχωρα, μέ διανοητικότητα πού ζή κάτωθέ 
τους πλάι στό μελλούμενο ξετΰ?αγμα—καί μέ πρόγραμμα ισορροπημένο 
και σταθερό, πού δίνει σημάδια πλέριας σκέψης και πού μάς θυμίζει τή 
ζωή Toy «Νουμά» όχι στόν αναμορφωτικό αγώνα πιά—γιατί αυτός θρι- 
ομμεψε —μά ατη δημιουργία. Κ ^ τ ή  δημιουργία αυτή ξεσκεπάζουμε ση* 
μεοα, τη στιγμή πού μά#πνίγει ή χυδαιολογία τών μικράνθρωπων μι- 
σονεϊστών. Kj, άν φτάσαμε στήν υπερβολή, ή υπερβολή αυτή στό βάθος 
τη^ ε.Τ-νε ενα, εξαγνισμός για τήν άσχημιά, γιά τό περιβάλλον, τή συνή
θεια, τά πο($κυπικά. \ γι, - ·λ ο φ  λ * 1 Ι ( ΐ Γ . α ο ι ι ι ι α ς

Η Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Π Ο Ί Η Σ Η  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ  ν   1-----  '**"*»*■· — \,τον τοτο μας λείπει το ηθικό
^ενδιαφερο γιά-τήν Τέχνη, κ ’ είνε σφάλμα μα- σα λέμε πώς είμαστε 
υμοιοι μέλους Κινέζους μια κ’ οϊ Κινέζοι θεοποιούνε τούς εργάτες τοΰ 
'Λ> /ου. fc.lv αλήθεια πως 6 Βενιζέλος δείχνοντας κάποιο ηθικό ενδιαφέρ© 
για τη Νεοελληνική άνθιση, υποστήριξε πρώτα τή Μουσική, υστέρα τή 
Ζωγραφική και στερνά τούς λογίους. Μά ό Βενιζέλος . ευεργετώντας τά 
«αομα εκαμε κακό σεή Φιλολογία μεγάλο. Τ ί πνεματική δουλειά ,μπορεί 
**■·«. γίνει υστέρα άπό οχτάωρο σκύψιμο σέ διάφορα χαρτιά ; Λένε πώς οι 
ν.ό,ιοι ilvv τεμποληδε». Εχουνε λάθος. Οντας ένας λόγιος παρουσιάζει 
« χρόνο 1 0 -  -J0 ποιήματα '* — 10 διηγήματα έχει· όλο τό δικαίωμα νά 

ρεμβάζει στό- φώς τοϋ ήλιου καί τοϋ φεγγαριού. Ή  έ π ι σ  η μ ο π ο ί  η- 
α.η τ η ς Τ  ε χ ν η ς μ έ τ ό ά ν ο ι γ μ α τ ή ς κ a  6 η μ ί α  ς. Λυτό 
επρεπε να κάνη ο Βένιζέ/^ς. Νά καλέσ# τόν Ψυχάρη. τόν Π άλλη, τόν 
βφταλιωτη. Τόν Παλαμα, τό' Χατζόπουλο. τόν Ταγκόπουλ,ο, Μαλακάση, 

*ιληντα, Βουτυρά, Παρορίτη, Γκολφ η, Λυγερή*. Λυτοί νάναι οί πρώτοι 
’Ακαδημαϊκοί Νά αή λογαριαστούνε οί Χαμβέ.ργηδε:, οί Τσοκόπονλοι, .
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Ξενόδουλοι, Λ£οσίνηδ$ς. Έ τ σ ι τό κράτος Οάχε τό δικαίωμα να λ**} 
πώς εχει τέχνη. ΙΓώς έχει ήΟική. Μέ τήν έπισημοποίηση τής Τέχνης νέο 
άέρι θάπνεε καί στις ψυχές τών νέων γιατί πιά δέ θάταν οι περιψρονη·^ 
μένοι Νέοι. μά οί εργάτες οί τίμιοι πού ή Πολιτεία τονς ετοιμάζει γι 
ανταμοιβή τους ένδοξο στεφάνι. \\\^τοτζ·

Β Ρ Α Δ Ι Ν Η  Φ Ω Τ Ι Α . —’Από τό περιοδικό «Αυγή»—φύλ?,ο τρίτο, ί 
τοϋ 3Απρίλη—περνούμε τό παρακάτω υπέροχο ποίημα του Παλαμα.\ πού 
ώς τώρα έμενε άγνωστο στούς περισσότερον;.

ΜΓΑΑΙΛ Η Φ ίΙ  H  A
Ξέρα» τά λόγια πού είναι σά ^διαμάντια, 
ξέρω τά λόγια πού είναι σά φιλιά. 
ξέρΓο τά λόγια τά κρυφά πού μόλις 
ξεχωρίζουν άπό τή σιγαλιά.

Γιά  ποιο κορμί τά λόγια τά διαμάντια,
* γιά ποιά ψυχή τά λόγια τά φιλιά j

Πώς νά τά πώ τά πιό κρυφά μου λόγια.
χωρίς νά σέ ξαφνίσω, σιγαλιά !
Ί

*
Μέτωπο, μάτια, χέρια, νιάτα, αέρα, 
ποιά λόγια σά διαμάντια, σά φιλιά, 
μου εϊταν γραφτό γιά σας νά τραγουδήσω ·
Βεβήλωσα τήν άγια σιγαλιά.

Κ ω ^ ι ι ς  Π α λα ιΐίίς 
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Σ Α Β Β Α Τ Ο Β Ρ Α Δ Α  ,^ Τ ά  Σ α β β α τ ό β ρ α δ α  το ΰ  « Π υ ρ σ ό ν »  

3Τ#ύ γινήκανε τόν περασμένο μήνα στήν r*; υουσα τής . Εμπορικής Ακαδη 
μία; είχανε -ςε,ωίμσιΐ; κίνηση μέ τί, o^«*rce»<ni τόσων καί τόσων δια
λεχτών λογιών. Νέοι, ά'/νΐ'ίσιοι καί σ’ έμά; ακόμα, και ΙΓαληοι, γνώρι
μοι άαΰ τά φημισμένα Σαββατόβραδα τοΰ νΝουμα» παρακολουθήσανε 
μ’ αληθινό ένδιάφέρο τήν καινούργια πνεμάτίκή άνθιση τηί Φιλολογία: 

μας.
Τά έργα πού διαβαστήκανε στά πέντε Σαββατόβραδα τοϋ Οχτιόβρη, 

χαρίσανε λίγες από τις αγνές αισθητικές συγκινήσεις που λαχταραει καθε 
. '  καλλιτεχνική ψυχή. 'Απλά στήν εκδήλωσή τους, χωρίς ν’ άποζητάνε τή 

μεγαληγορία γιά θάμπωμα, κεντημένα μέ τά ρουμπίνια τη_ 1έχ\η„ ιψω 
θήκανε σάν ύμνος καί σά διθύραμβος της Νικήτρας Ιδέα-..

ν ] { διάλεξη τοϋ Λ. Ταγκόπονλου μάλιστα χαιρετίστηκε άπ όλους ©άν 
ένα παληό, λησμονημένο τραγούδι ;φύ ξανάρθε στην άκοη καί στην αι- 
στηση γιά νά συγκινήσει μέ τόν παληό του ρυθμό καί νά συνεπάρει μέ 
τις άσβυστες μελωδίες του. Τό πύργωμα τής Ιδέας γύρω στά Σαββατό
βραδα τοΰ «Νουμά > καί τό ξετύλιγμα κ’ ή Νίκη της στα Σαββατόβραδα
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χοΐ» «Πυρσού». νά ή αρχή καί το τ^λος τής διάλεξης. Τά λιγοστά δάκρυα 
της συγκίνηση; πού διαμαντώσανε μερικών τά μάτια κ3 οί αντιφώνησες 
τού Φιληντα, άπό. τούς ΓΙαληούς συνεργάτες του «Νουμα» καί του Πάνου 
Γβ,γκόπουλου άπό τούς Νέους, σταθήκανε, καθώς μάς είπε ό ίδιος ο 
Αιευθυντης του < Νουμά», ή μοναδική κι αξέχαστη αμοιβή του γιά τό δε- 
καπεντάχρονο νικηφόρο αγώνα του.

Δέΰτερη ξεχωριστή τελεστία τό ρομάντζο πού διάβασε ό Φιλήντα;. 
στις U- τσυ Όχτώβρη. 'Απλή στή σύλληψή της ή «Ταορμίνα» μά δυνατή 
στην έχτέλεση. μέ τόν απαλό λυρισμό τη ; καί την έλαφριά φιλοσοφική 
οατυρα, έδωσε αληθινά μαθήματα, ύφους, ιδέας καί γλώσσας.

Πλάι στά δύο αυτά αριστουργήματα διαβαστήκανε ιόν περασμένο, 
μηνα η «Ζωη χωρίς ζωή» ϊθύ ΙΙάνου. Ταγκόπουλου καί τά «Φύλλα στή 
μπορα» τοΰ Γεώρ. Σημηριώτη. Τό πρώτο διηγηματάκι απλό, ξετυ
λιγμένο σε μιά ν αποκριάτικη νύχτα καί γραμμένο μέ τήν προσπάθεια νά 

/δείξει πως </.ν τό σωμα κυλιέται στό βούρκο, η ψυχή δύνετάι νά φιΤερου- 
γί^ει λεύτερη καί παρθένα στόν ουρανό. Το δεύτερο, δράμά τρίπραχτο 
μ αρκετή δυστυχώς φλυαρία, μέ κάποια ευτυχώς σκηνική δράση, άλλά 
μέ καθαρεύουσα πού δέ δικηολογιέ ι μέ κανένα τρόπο. II εξήγηση 
τάχα πως γράφτηκε επίτηδες επειδή τό δραμ.? -ετυλίγεται σ’ αριστοκρα
τική τα^η καί σέ σαλόνι, μοιάζει μέ μιάν άλλη κοντοθωριά μερικών 
πού επιμένουνε κα?„ά καί σωνει πως ή Μιχτή γλοίσσα στέκεται... τό γιο
φύρι πού φέρνει στή δημοτική.

Χέλος στό πέμπτο κατά σειρά Σαββατόβραδο τού «Πυρσού» —28 του 
Οχτώβρη — έγινε στό λογοτεχνικά κοινό η επίσημη εμφάνιση τών Νέων 

ποιητών πού ως τα σήμερα μένανε γιά τούς περισσότερους άγνωστοι κυ
νηγημένοι άπό τήν αστική αντίληψη της κοινωνίας γιά τήν Τέχνη*— ν’ 
ανεβάζει δηλ. στον έβδομο ουρανό μονάχα κείνους πού κρατάνε κάποια 
φίρμα. :

Η.συγκίνηση κι ό ενθουσιασμός τής έκλεχτης συγκέντρωσης, μπορού
με νά πούμε άβίαστα πώς τόνωσε τούς αγνούς νεώτερους εργάτες καί 
τούς ρίςωσε.-τήν πεποίθηση γιά τό έργο πού καταπιαστήκανε, λυτρωμένοι 
άπο κάθε υστεροβουλία καί συμφέοο. Περισσότερο δέ απ’ όλα ό πρόλο
γος του ΡηγάΓκόλφη, πού έγινε πρίν άπ’ τό διάβασμα,r έδωσε τό ηθικό 
εκείνο κεντρισμα πού χρειάζεται σέ κάθε μουδιασμένη ψυχή γιά νά μπο- * 
ρεσει ν απλώσει τά φτερούγια της μακρύτερα. στόν ήλιο καί στό φώς.

Ετσι (βουρκωμένοι από συγκίνηση, άπλοι στήν εμφάνισή τους απαγ
γείλανε τραγούδια τους κείνο τό Σαββατόβραδο οι Κωστής Βελμύρας, 
Ιω σήφ  Ραφτόπουλος, Γιάννης Στογ&ννης, Φωτός Γιόφυλλης καί Πάνος 
Ταγ/.ύπουλος.

Απ .τά τραγούδια πού απαγγελθήκανε δημοσιεύουνται δυο τρία στό 
©ημερινο τεύχος καί Οά εξακολουθήσουνε ραί στο ερχόμενο μέχρις δ του
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δημόσιε υτούνε όλα ’όσα δέ βρίσκουνται φανερωμένα σέ κανένα βι 
ή περιοδικό' κι άπό τάλλα έργα θά τυπωθουνε αργότερα ή «*Ζωή 

χωρίς ζωή» τού I Ιάνου Ταγκόπουλου κ’ ένα·δυύ ακόμη κομμάτια άπό 
ιήν «Ταορμίνα > τού Φιληντα./ΙΙ διάλεξη τού Λ. Ταγκόπουλου πού επρε
πε' φυσικά ν’ αρχίσει άπό τό σημερινό τεύχος, έμεινε γιά τό ερχόμενο και 
τούτο -γιά νά μήν κόψει τη συνέχεια τό τελειοΰια του πρώτου τόμου.

Τά Σαββατόβραδα τοΰ «Πυρσού» θά συνεχιστούνε κι αύτό τό μήν* 
στην ίδια σάλα καί στις Τ τό απομεσήμερο ακριβώς.

OJ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ— Δημοσιεύουμε παρακάτω την εισαγωγήν πού 

έκανε ό Ρήγας Γκόλφης στό Σαββατόβραδο τών Νέων :
« ’Απόψε, τά Σαββατόβραδα θά τά τιμήσουνε \έοι ποιητές, πού δσο 

κι *ν  είναι τά ονόματα τους άγνωστα στο λεγόμενο επίσημο φιλολογικό 
κόσμο, φέρνουν δμως όλα τά στοιχεία μιας ποιητικής δύναμης ετού μιά 
μέρα μέ τήν εξέλιξη θά τούς λαμπρύνη. Εκείνο πού πρέπει νά τον ίσ^  
καιέίς είναι ή χαρά πού αίστάνεται, σά βλέπει νέα παιδιά νά παρουσιά
ζουν τέτοια ωριμότητα στήν εκδήλωση τής τέχνης τους. τόσο στήν ψυ
χική, τήν εσωτερική της υπόσταση, δσο καί στήν έςωτερική μορφή, στό 
στίχο, πού είναι τό θάμα, τό άλφα καί τ ωμέγα τής ΙΙοιητικης. Κτσι η 
φιλολογική μας ζωή, τώρα τελευταία, πλουτίζεται μέ νέους άξιους Ιερο
φάντες της, πού ξέρουν καλά ποιο είναι τό φώς πού ακολουθούν καί γνω" 
§ιζουνε σέ ποιά βήματα νά πατήσουνε, γιά νά χαράξουν πειό πέρα τό 
δρόμο, τόγ τρανό καί τόν καινούριο, πού ή ποίηση μας ορέγεται νά τρ&- 
βήτΙΙ· "Οταν κανείς είναι γιά νά παινέση τούς νεώτερους, τότε βλέπει, 
πώς τό άγνωστο μέλλο, τού παρουσιάζεται μπροστά σπαρμένο με τις κα· 
λήτερες ελπίδες πού έχουνε βάση τή δικη τους ως τα σήμερα δουλειά, καί 
τήν πίστη τους στην ίσια, τήν αληθινή γλωσσική .καί τη γνήσια ποιητική 
παράδοση, πού άνοίξανε στά μάτια τους μεγαλα κι αψηλά παραδείγματα, 
«αν τά παραδείγματα ενός Ψυχάρη κι ενός Παλαμα*. Ρ ίιγ η ς Γ κ ό λ φ η ο  

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ—  Υτά τελευταία τεύχη τής «R evue des E tu 
des Grecques», φανερώθηκε μιά γλωσσική συζήτηση, τού Ψυχάρη μέ τόν 
καθηγητη τοϋ Πανεπιστημίου τής Βηουττός. κ. Ρόζενβαλ. Ό  τελευταίος 
είχε έκδώσει .βιβλίο γιά τις Τούρκικες λέξες πού περάσανε στή Ρωμέϊκη 
γΧώσσα κι ό Ψυχάρη; άντέκρουσε μερικές γνώμες τοΰ βιβλίου, στηριζό- 
μενοζ πάνω στά θέματα πού τόσο καλά κατέχει, κάθως φαίνεται από τις 
γλιοσσολογικές μελέτες του καί τ ’ αλάθευτα «Ρόδα καί Μήλα». 'Ως τόσο 
*> κ. Ρόζενβαλ, ύπεραμυνόμενος τού σχετικού βιβλίου του, έδειξε μια τε
λεία γνώση τής Ρωμέϊκης γλίόσσας πού τόν τιμάει ξεχωριστά μά που τ ι 
μάει καί τή δίκιά μας γλώσσα, μιά καί καταπιάνουνται μ’ αύτή τέτθιβι 
βοφοί επιστήμονες. ________________

—  Ο Ροντέν πέθανε. Στό ερχόμενο τεύχος θά γράψει πλατειά _* 
δικός μας γλύπτης Νίκος Στεογίου.
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— Ί ο  σημερινό τεύχος τοΟ «Πυρσού» είναι τό τελευταίο της πρώτης 
εξαμηνίας του. II  σημαντικη πρόοδο πού φαγδροόθη κε στίς σε?*ίδες του 
κ* ή προσοχή πού δείξανε οί Νέοι στήν εξέλιξή τον*· μας δίνει τό θάρ
ρος να εξακολουθήσουμε τό δύσκολο αυτό εργο μέ τήν ελπίδα πώς θα 
/βράζει αργότερα κι εδώ μια πλατύτερη έννοια τής Τέχνη* καί μια κα
λύτερη υποστήριξη τού φιλολογικού Περιοδικού. · - \

&τσι τό ερχόμενο τεΟχος του «Πυρσού» 0ά κυκλοφορήσει τήν 
πρώτη τού Γεννάρη, και τούτο γιά -νά βαδίζει τό εξάμηνο τοϋ Περιοδι
κού σύμφωνα μέ τό εξάμηνο τού χρόνου. Ά π 5 τη μικρή αύτή αλλαγή δέν 

'εχουνε νά ζημιωθούνε τίποτα οί συντρομητές μια κ' ή συντρομή υπολο
γίζεται σέ τεύχη κι δχί σέ μήνες.

Σημειώνουμε δω ιούς τιτζ-ους τών τραγόυδιών πού ά;ιαγγείλανε οί 
Νέοι Ποιητές σι:ό Πέμπτο Σαββατόβραδο τοϋ «Πυρσού». cO Κίοστής 
Βελμύρας^απάγγειλε δυό τραγούδια του δημοσιεμένα στόν «Πυρσό?»*— 
«Πηγή καί Δόξα» —καί τ5 ανέκδοτα «Μή θρηνάς», «Στό παραθύρι». 
«Σιδερή» και* «Ειρήνη». ?0  Ίο σ ή φ  Ραφτόπουλος τύ σημερινό ποίημα 
«’ Ανοιξη», τύ «Συμπόσιο» όημοσιεμένο σ ώ  «Νουμά*» τού 191 6 —άριθ. 
6 0 2 —καί τάδημοσιευτα «Στόν κάμπο αλάργα» καϊ τό «Πουλί».*0  Γιάν
νη- Στογιάννης τό «Καλύβι» δημοσιεμένο στό 4ο τεύχος τού «Πυρσού*, τή 
«Θύμηση» καί «Ζωή», τυπωμένα στό* «Νουμά» τοϋ 1915 —άοιθ. 569·— 
και τ ’ αδημοσίευτα «Σκλάβοι» -καί «Γλυκόαιμη», *0  Φώτος Γιοφύλλια 
τό « Λ στερο Μπουγαρίνι» καί τόν «Ξεπεσμό» άπό τό βιβλίο του « Α ρ 
χοντικά». τά «Κόκκινα Φύλλα» άπό τά «Συνθέματα». τις 'Α νορθογρα
φίες» άπό τις «Καινούργιας Τερτσίνες» καί τ’ αδημοσίευτο σονέ.ττο «Με
τάνοια». Κι ό Πάνος Ταγκόπουλος τό σημερινό ποίημα «Στό κιόσκι», 
τό «Ταξιδάκι» καί «ΙΙρίν π εθφ ’ο» άπ’ τις «Δροσοσταλ ί δες», τό «Σάν 
τή θάλασσα» καί «Στό Πηγάδι», τυπωμένα στό πρώτο φύλλο τοϋ «Λογο
τέχνη». καί τύ «Φώς μές στύ φώς» δημοσιεμένο στό «Νουμά» τοϋ 1917 
— άριΟ. 60S. *
, — Οί «’Αγάπες» τού Καρθαίου πού ομορφαίνανε πέντε συνεχή τεύχη 

τοϋ «Πυρσού» τελειώσανε μέ τό σημερινό φύλλο. Κι ή λύπη μα^ για - ·  
τελειωμό. είναι άφταστη, γιατί ό καλός τεχνίτης βρίσκεται κάπου μακριά 

ώ *τε νά μήν μπορεί νά μάς στείλει νέα συνεργασία.
Ως τόσο. άναΟυμούμενοι τις « ’Αγάπες» δέ διστάζουμε νά σημειώ

νουμε πως κι αυτές γρήγορα ί)ά πάρουνε τή θέση τους στά Ελληνικά 
Γράμματα, καθώς τήν πήρανε ή# άσύγ/.οιτη μετάφρασή] τής Μπαλλάντας 
τοϋ Ούάΐλντ καί τά χαριτωμένα «Φιλήματα» πού φανήκανε στό < Νουμά» 
?·»ϋ 1915, άριθ; 5-4 7.

" ΐ · .

,— Άπ* τήν-ξένη κίνηση θά πέρνουμε μόνο εκείνα πού ένδιαφέρουνε 
τήν Ελληνική Φιλολογία.

—  Σ ’ εν* άπό τά Σαββατόβρσ,δα τού Νοέβρη θά μιλήσει ί» Ρήγας 
Γκόλφης μέ θέμα τύ «Ταξίδι» τού Ψυχάρη.

— Ή  πρώτη κι’ ή δεύτερη σελίδα τοϋ «Πυρσού», μέ τούς συνεργά
τες καί τύ γελοιογραφικό σκίτσο τοϋ Πάνου Ταγκόπουλου, είναι κανω- 
μένη ετσι ώστε νάναι ζέχωρη άπ’ τύ σημερινό φύλλο. Κ ι’ αύτό γίνηκε 
γιά δσοί’ς θά δέσοτ»νε τόν πρώτο τόμο τοϋ «Πυρσού» οπότε ή διπλή 
αύτή σελίδα πρέπει νά πάρει τή Θέση της στό πρώίο τεύχος, πριν απ’ 
τά σονέττα τοϋ Κουκούλα.

— Τά γρα<ρεία τού «Πυρσού» μεταφερθήκανε, στήν οδόν "Ασκληπιού Λ/ 
7{ στό οίκημα τής Εμπορικής ’Ακαδημίας Καλαιτζάκη. Έ κ εί παρακα·
?*σϋμε, νά μάς στέλνονται τά γράμματα, οί συντρομή κτλ. κ' εκεί οσοι
θέλουνε 9ά μάς-βρίσκουνε 1 0 —12 τό πρωί καί 4 — 6 τό απομεσήμερο.

Σέ λίγες μέρες θά δοθεί στά Βιβλιοπωλεία ό πρώτος τόμος τοΰ «Πυρ
σού». Θάναι χρυσοδεμένος καί σέ λευκό χαρτί, καί θά πουλιέται ό καθέ
να: πέντε δραχμές.

—  Περασμένα τεύχη τού «Πυρσού» βρίσκουνται στά Γραφεία μας. 
οδός * Ασκληπιού 7, στό ’Ακαδημαϊκό Βιβλιοπωλείο, ’Ακαδημίας καί 
οεό Βιβλιοπωλείο Γ . Βασιλείου, Σταδίου 42.

— Στόν Πειραιά βρίσκεται στά Βιβλιοπωλεία Ήλιάδη καί Σόμα. 
ενανιι τοϋ Δημοτικού Θεάτρου καί Δ. Σκλιά, οδός Γεωργίου τοϋ Α .

— 'Ο  «Πυρσός» άνταλλάσεται μόνο μέ φιλολογικά περιοδικά καί 
κρίνει κάθε λογοτεχνικό βιβλίο, που θάν τοϋ σεαλεί σέ δυό αντίτυπα.

— Δωρεάν δέ στέ?.νεται σέ κανένα.

Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Π Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  _  Άπ" τά μέσα τοϋ Νοέβρη ό κ. Φιλήν- γ  
τας θάρ/ίσει επιστημονικά μαθήματα γλωσσολογίας στήν αίθουσα του 
«,ΙΙυρσοϋ». (’Ασκληπιού ί7). θ ά  διδάσκει: γενικές άρχές γλωσσολογίας, 
ιστορία τής Ελληνικής γλώσσας άπό τήν προομηρική εποχή ώς τά σή
μερα, συγκριτική γραμματική τή. Ελληνικής άρχαίας μεσαιωνικής καί 
νεοότερης, ετυμολογία "Ελληνικη, Δημοτική γλωσσά (τά Ιδιώματα καί την 
κοινή) καί τί δρόμο πρέπει ν' ακολουθεί ή νέα γραφτή μας γλώσσα.

Τά μαθήμαια θά γίνουνται κάθε ΙΙέμτη βράδυ 7 — 8. Οποιος θέλει 
νά τά παρακολουθήσει άς άποταΟεϊ γιά τις λεπτομέρειες στό διευθυντή 
τοϋ «Πυρσοϋ» ή στόν ϊδιο τον κ. Φιλήντα.

ΙΙαρακαλούμε οσους μας στείλανε συνεργασία νά μα; γνω
ρίσουνε τ" αληθινό ίου; όνομα καί τή δΐ6ΐ’θ*υνση γιά νά τονς 
γράψουμε σχετικά.



Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Η Π Ι Χ Ι Τ Ι Χ Μ Ο Υ
*Η έκοΚ,ϋΜίις :Λ ο  π α τ ά τ α ς

Επιτρέπεται από «ήμερον 11 τρέχοντος ή έκρίζωσις τής πατάτας τής περί- 
φερείας ΙΙαχησίων καί παραγγέλλον υαι οί παραγωγοί νά προβαίνουν ε ί ;  τήν 
έκρίζωσιν ταύτης κατά τάς υποδείξεις τών εργολάβων τοΰ Δημοσίου.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Ε Π Ι Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

λιά  τά πει»ιοόεΓηατα τη ς

Ε κτίθετα ι εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν τήν Ιδην τρέχοντος μηνός, ή περι
συλλογή καί συγκέντρωσις τών περισσευμάτων κριθής έν τη επαρχία ’Αττικής. 
Οί οροι τής δημοπρασίας είνε κατατεθειμένοι έν τώ Ζφοτεχνικφ τμήματι τοΰ 
καΟ ήμάς ΰπου^γείου, ένθα οι βο\*λόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσι γνώσιν 
μέχρι τής ήμερα-; τής δημοπρασίας.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Ε Π Ι Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Λιά tn v  niMtynH?i(iv ϊίιι; Σταφίΰος

Το r Υπουργέ ΐον δέχεται προσφορά; διά τήν προμήθειαν σταφίδάς έφετεινής 
έσοδείας έν καλή καταστάσει όιατελοΰσης διά τήν διατροφήν τών ζώων, παρα- 
δοτέαν εις τον τόπον τής παραγωγής.

Ai προσφοραί (οΰχί όλιγώτερον τών 100000 οκάδων) ώς επίσης τά δείγματα 
και αι τιμαί δέον νά κατατε^ώσιν εις τό τμήμα ΖφοτρΟφικών προΐοντων τοΰ 
καθ’ ημάς ‘Υπουργείου, μέχρι τής 16 τρέχοντος.

Ή  otuvoun έλ α ίο ΐ'

ΙΙιστοποιηθέντος ότι μέγα μέρος τού έπιταχθέντος ελαίου δέν ήτο βρώσιμον 
διετάχθη ή διακοπή πάσης διανομής τούτου.

(Έ κ  τοΰ Υπουργείου τοϋ Έπισιτιβμοΰ)

“ Ν Ε Α  Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η  Α Κ Α Δ Π Π Ι Α , ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ KflAATTZflKU

7 -  ΟΔΟΣ Λ Ι Κ Λ Μ Π Ι Ο Τ - 7
Σ ’ α δ τή  καταρτίζουν.ται αριστοι λογιστα ι σέ μικρό χρονικό ft ιοί - 

στ η μα καί μέ λίγα  έξοδα .

  ■■■- ■ ■—        _

Κ α λ λ ιτεχ ν ικ ό  Τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο  “ Τ ο  Κράτος,, Ά ριοτεΙ& η 1>~* Α & ήνα


