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netpatei/ς 14 ’Οκτωβρίου.

Τό διιιιοήτήφοίικι 

τΛς <ι Άκροπύλεως·

Με πολλήν μας χαράν είοομεν, δτι τό γλωσσικόν ζήτημα ήρχισε νά 
ιεται κυριαρχούν ζήτημα εί; τόν ημερήσιον τύπον. ΊΙ « Άκρόπολίς» 

άπό ημερών ήδη είνε αφιερωμένη είς αύτό προ- 
κηρύςασα δημοψήφισμα είς τούς άναγνώστας της 
περί τού ποιαν γλώσσαν προτιμούν. Πρόκειται 
πάντοτε περί τής παρ' ήμΐν διγλωσσίας καί κα

λούνται ν’ αποφασίσουν μεταξύ τής καΟαρευούσης καί τής δημώδους.
Άλλ’ άς ίδωμεν έν πρώτοις πώς καθορίζει, τό ζήτημα ή « Άκρόπολίς»;

«Άπό τίνος χρόνου, γράφει ήρξατο ζωηρότερου ν' άνακινήται τό γλωσσικόν ζήτημα, 
ού μόνον έν Έλλάδι άλλά καί είς τά πλεϊστα τών ξένων κρατών, διότι πανταχοϋ 
υποτίθεται ύφισταμένη διγλωσσία, ίσως μάλιστα καί μεγαλείτέρα εκείνης ήν ή- 
μεϊς πιστεύομεν. Διότι σήμερον είς οίανδήποτε γλώσσαν καί άν δμιλήση τις Έλ- 
λην πρός "Ελληνα θά έννοηθη ώς δέν θά συνέβαινεν ίσως μέ ενα παρισινόν συ
νεννοούμενο·? πρός κάτοικον της μεσημβρινής Γαλλίας, μέ ένα κάτοικον τής Το
σκάνης συνεννοούμενον πρός ένα τών κατοίκων τής μεσημβρινής 'Ιταλίας, άλλ’ 
άπό τά τοπικά ιδιώματα μέχρι τής γενικής γλώσσης τοϋ Κράτους ή διαφορά θά 
είναι μεγίστη.

Ή γλώσσα ή καθιερωμένη έπισήμως διά τόν λαόν, δέν θά ηναι πλέον μόνον ή 
γλώσσα τής εμπορικής συναλλαγής καί τής οικογενειακής η κοινωνικής συνδια- 
λέξεως, άλλά θ’ άποτελέση τό μέγα Εθνικόν ίργανον, τό συμβολίζον τήν ένότητα 
μιας φυλής έν τή σκέψει, έν τή καλαισθησία, τώ αίσθήματι. Καϊ τής γλώσσης 
ταύτης τήν εφαρμογήν θέλει να ακολουθήση ό κόσμος τών σωφρονούντων όπως 
χρησιμεύση μέσον διδασκαλίας καί άναπτύξεως τοΰ λαοΰ.

Σήμερον αί εφημερίδες άντιπροσωπεύουσι τόν καθημερινόν διδάσκαλον τοΰ λαοΰ 
εισδύουσαι πανταχοϋ τής χώρας καί μέχρι τών μικρότερων συνοικισμών.

Έκπληροΰν άρα τόν προορισμόν των. ή απευθύνονται μόνον είς καλαμαράδων 
τάξεις καί είς ευρυμαθών φατρίας ;

Ό χωρικός ποιαν γλώσσαν θά έννοήση καλλίτερα κα! ποια γλώσσα θά ίκανο- 
ποιήση τάς έμφύτους καλαισθητικάς του κλίσεις ;

Ποια γλώσσα θά κάμη τόν εργάτη. νά αίσθανθή, όταν εϊς αύτόν άπευθύνωνται 
διά τοΰ Λόγου, διά τοΰ Τύπου, διά τοΰ Θεάτρου, ό Πολιτικός, ό Ρήτωρ, δ Δημο
σιογράφος, δ Νομοθέτης, ό Δραματικός Συγγραφεύς ;

Δεν πρόκειται άπλώς περί τοΰ ένός ή τοΰ άλλου γραμματικού τύπου. Πρόκει
ται περί τής γλώσσης, ώς ένιαίας, μεγάλης, άδιασπάστου, συμφώνου πρός τήν 
νόησιν καί τήν ψυχήν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

Πρό; διεξαγωγήν τοΰ ζητήματος της ή « Άκρόπολις» ώρισεν έν Άθή-
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ναι; επιτροπήν άποτελουμένην έκ τών κ. Γεωργίου Χατζηδάκι, κχ- 
θηγητού τή; γλωσσολογία; έν τφ έθν’.κφ Πανεπιστημίφ, Κωστή 11α- 
λαμά, κοί Δ. Γρ. Καμπούρογλου. Τή; έπιτροπής θά συμμετάσχη ό αρ
χισυντάκτη; τή; «Άκροπόλεω;» κ. Γεώργιος Κ. Πώπ. Καί οί άνα- 
γνώσται τή; « Άκροπόλεω;» καλούνται νά κρίνουν αποσπάσματα έξ 
όλων τών έργων τών συγχρόνων συγγραφέων, αποσπάσματα αγορεύσεων, 
νόμων, ειδήσεων εφημερίδων, επιστημονικών διατριβών.

Ώ: προεισαγωγήν δέ τή; όλη; έρεύνη; είχομεν άρθρον τού κ. Χατζη- 
. " Επειτα δημοσίευσιν ιστορικών τι- 

• Γ» » I ... ?

Αθηνών.
τοπικών επιτροπών καί εί; τήν 

τών κ. κ. Παύλου Νιρβάνα, Ίακώ- 
Φίλωνο; καί τού Διευ-

Ώ; προεισαγωγήν δέ τή, ....„ ... 
δάκι καί έπιστολήν τού κ. Παλαμά. 
νων αποσπασμάτων κα'ι συ/εντεύςει; ή γνώμα; διαφόρων προσώπων εν 
οί; καί ό Σεβασμιώτατο; Μητροπολίτη;

‘Επίσης αναγγέλλεται c --------
πόλιν μα; κατηρτίσθη τοιαύτη έκ 
6ου Δραγάτση γυμνασιάρχου, Γ. Στ 
θυντού τού «Περιοδικού μα;».

Καί αυτά εινε τά γεγονότα τά έκδηλούντα τήν περί τό ζήτημα κοι
νωνικήν ή μάλλον εθνικήν κίνησιν, τά φανερώνοντα, δτι οί αγώνες τών 
ολίγων αρχίζουν νά συγκινούν τού; πολλούς. 'Ανωτέρω εξεφράσαμεν τήν 
χαράν μα; διότι αυτήν τήν έλπίδα έξεφράζομεν πρό τίνος άκόμη, ότι 
ή άντίδρασίς ευάριθμων θά έλαμβάνετο ύπ' όψει μίαν ημέραν, θά έπι- 
σαμοποιεΐτο

Βεβαίως

ς καί ό Σεβασμιώτατο; Μητροπολίτη; 
'Επίσης αναγγέλλεται ό καταρτισμό;

ρατήγη, Γ.

•ήν πανη- 
------- . _ά προδηλώσωμεν τούτο 

ίΐαι συνετέλεσαν ώστε τό πολύ 
να θεωρή εθ,ικήν γλώσσαν εκείνην 

πολίτης λεγει δτι υπάρχει έλ- 
>; τού σχολείου, ι-λ--!-. _λ. 
επισήμου τέλου;

ό δημοψήφισμα τή; « Άκροπόλεω;» θά φέρη εΐ; τή 
γυρικήν νίκην τή; καθαρευούσης. Σπεύδομεν νά προδηλώσωμε 
γνωοίζοντες δλα; τα; έπιδράσει; αί όποΐαι 
κοινόν τό άναγινώσκον εφημερίδα; 
περί τή; όποια; ό Σεβασμιώτατο; Μητρο· 
πί; νά γείνη ποτέ ή αρχαία I Έκτο; τού σχολείου, τή; εκκλησίας, τή; 
νομοθεσίας, τής ρητορική; πάση; επισήμου τέλου; έκδηλώσεω; δέν λη- 
σμονούμεν έν εύθηνόν ΐδεώδε; δτι ή έκ τών αρχαίων Ελλήνων καταγωγή μα; 
μάςύπεχρίου νά ομιλήσωμεν πρό παντός τήν γλώσσάν τι 
είχομεν διαπαιδαγωγηθή κατά τά άλλα ώ; —! ~Λ-----
ελληνικού βίου ώστε αύτό μόνον μά; έμενεν ή γλώσσαΙ Άλλά κα! 
τήν εποψιν αυτήν πόσον δέν ε*  ’ 1---- Λ--------- Λ -
διακεκριμένων καί σοφών · 
ζήτημα εΐ; τά; σελίδα; ταύτα;, 
ένα; αρχαίο; ήνίστατο αίφνη; έκ τού 
τηδευμένην καθαρεύουσαν, τήν όποιαν 
πρότυπον, ήθελε κατχληφθή ύπό έμετού 
πορούντο; πώ; έπί τέλου; δέν 
εί; τήν γλώσσαν τού Πλάτανο;

:ων. Τόσον καλώ; 
πρό; τό πνεύμα τού αρχαίου 

ιι ύπό 
εινε εύλογο; ή αγανάκτησες και ή απορία 

ςένων άσχοληθίντων μέ τό γλωσσικόν μα; 
τού μέν κ. Δίϊδριχ λέγοντας δτι έάν 

τάφου καί άνεγίνωσκε τήν έπι- 
μά; παρουσιάζουν ώ; κλασικόν 

, τού δέ κ. Φιλία Λεμπέγκ ά- 
κατορθώνομεν νά έπιστρέψωμεν αμέσως; έπί τέλου;

ας υπηρεσία;
Δίϊδριχ τήν θεωρεΐ προ
τού λόγου ώ; α·. επι- 

ά όποια είδη απαιτείται

Kai άμφότεροι »ϊνε συντηρητικοί, διότι αναγνωρίζουν τά; υπηρεσίας
τα; όποια; προσέφερεν ή καθαρεύουσα, ό δέ κ. 
σωρινώ; απαραίτητον προ; έκφρασίν ειδών τινων 
στημονικαί διατριβαί καί πραγματεία·., διά 
ακόμη κάποια χρονική έξίλεζις.
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Ούτω τό ζήτημα έν τφ συνόλφ του παραμένει φαίνόμενον μεταβα
τική; έποχής, δσω καί αν εινε φιλολογικώ; καί έπιστημονιζώ; λελυαί- 
νου. Διότι καί οί σφοδρότεροι πολέμιοι τή; γλώσσης τού λαού άνομολο- 
γούν σήμερον, ότι ανέχονται τήν ποίησιν καί τό διήγημα δύο πρώτιστα 
είδη τού αισθηματικού λόγου γραφόμενα εί; τήν δημοτικήν. Πρό ολίγων 
όμως έτών ούτε ήθελαν ν' ακούσουν τοίοΰτόν τι. Καί εινε περίεργον 
πώ; ένφ ό κ. Χατζηδάκι; ανήκει εί; τήν τάξιν ταύτην καί αναγνωρίζει 
τήν ποίησιν καί τό διήγημα γραφόμενα είς τήν δημοτικήν, άντιφάσκων 
λέγει, δτι οί αγώνες τού Σολωμού, τού ΒηΙαρά, τού Βαλαωρίτη έμει
ναν άκαρποι. Άλλ’ ή συντηρητικότης τού κ. Χατζηδάκι, εινε βεβαίως 
προσωρινή· θά έπεριμίναμεν νά ήτο καί προβλεπτική τού μέλλοντος. 
Δυστυχώ; εινε αποκλειστική καί προσαρμόζεται εί; τήν μεγάλην άγα- 
νάκτησιν τού κόσμου βλέποντος δτι καί τό συζητητικόν είδος ημέραν μέ 
τήν ημέραν κατακτάται ύπό τής δημώδους. Καί έντεύθεν τό θορυβώδες 
εκείνο άρθρον τή; α Άκροπόλεω;», τό έρώτημα πρός τόν κ. Παλαμάν 
διατί ήρχισε νά γράφη τά κριτικά του καί διδακτικά άρθρα εί; τήν δη
μώδη διά νά τόν άναγνώσουν καί τόν έννοήσουν τίνες.

Εί; τό έρώτημα τούτο φέρον τό ζήτημα ε’ς καθαρώ; φιλολογικόν ση- 
μεΐον ό κ. Παλαμά; άπήντησε φιλολογικώτατα εί; τό «*Αστυ»,  οί δέ 
παρακολουθούντες τά γραφόμενα τού ποιητού τή; « Ηλιογέννητη;» άνε- 
γνώρισαν εί; τήν άπάντησιν ταύτην δλα τά σοφά επιχειρήματα ένό; έκ 
τών γενναιότερων προμάχων τή; εθνική; μα; γλώσση;. Καί εινε ευτύ
χημα, δτι τό έπεισόδιον αύτό δέν άπέμεινεν άκαρπον. Ή έφημερί; ή ό
ποια έφάνη παραξενηθεΐσα διά τό «φιλολογικόν βιό;» τού κ. Παλαμά 
ευθύ; τήν έπομένην τή; δημοσιεύσει»; τή; απαντήσει»; είς τό « " Λστυ» 
επισημοποιούσα τήν άντίδρασιν—καί εινε ή πρώτη ή οποία διεξήγαγεν 
άλλοτε τόν πόλεμον τή; έκλαϊκεύσεω; καί απλοποιήσει»; τή; γλώσσης 
— προεκήρυξε τό δημοψήφισμά της καί έφερε τό ζήτημα εί; τήν ποα- ι 
κτικήν του όψιν.

'Ενταύθα πρέπει νά σημειωθή, δτι ό κ. Παλαμά; κληθείς ώ; μέλος 
τή; έν Άθήναι; έπιτροπής διά τό δημοψήφισμά άπεφάνθη δι' επιστολή; 
του, δτι ό τρόπο; αυτός τή; διεξαγωγή; τού ζητήματος δέν εινε ό άρ- 
μοδιώτερο;. 'Ιδού ή επιστολή τού κ. Παλαμά :

Φίλε κ. άρχισυντάκτα τή; «Άκροπόλεω;»
Είχατε τήν καλωνύνη να παρακαλέσετε κ’ έμέ νά βοηθήσω, κατά δΰναμίν, σέ 

πείραμα πρωτότυπο προωρισμένο κάποιο φώς νά ρίξη στο γλωσσικό μα; ζήτημα.
Στό πείρασμα, δυσκολοκατόρθωτο, όσο κι' άν «φαίνονταν άπλ'ο, δέν άρνήθτρα 

νά σάς δηλώσω πώ; Οά λάβι» μέρος, μολονότι σα; άνέφερα ιδιαίτερα πώς ιιχ’ 
αμφιβολίες γιά τήν επιτυχία του.

'Υστερα, πρόθυμα μοΰ Ανακοινώσατε, ποΐν τυπωθή, ένα της κομμάτι, ή κα'ι δ- 
λόκληρη τήν προκήρυξη —καλά δ'ε θυμούμαι—ποΰ ειχ« σήμερα ή « Άκρόπολι;» 
γιά τ'ο «Μέγα πανελλήνιον δημοψήφισμα : ποιαν γλώσσαν θελει ό ελληνικός λα
ός».

Σήμερα προσεχτικώτερο διάβασμά της μοΰ εδωκε νά καταλάβω πώς δέ Οά δυ- 
νηθώ νά προσφέρω τίποτε μέσα στην ’Επιτροπή αύτή, μέ όλην τήν τιμήν ποΰ μοΰ 
«κάματε νά με τοποθετήσετε σιμά σ’ ένα σοφ'ο καθηγητή σάν τόν κ. Χατζηδάκι, 
σ’ «να λόγιο σάν τόν κ. Καμπούρογλου, σ’ ένα δημοσιογράφο σάν έσα;.
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Τέτοιο δημοψήφισμα. βέβαια είναι πολύ περίεργη προσπάθεια δημοσιογραφι
κή· πάντοτε 9’ αξίζη νά προσέξουμε σ' αύτό, γιατί μπορεί νά σταθή γόνιμο σέ 
κοινωνικά φαινόμενα αξιοσπούδαστα.

Όμως δέν είναι διόλου κατάλληλος ό τρόπος αύτός γιά νά φώτιση και γιά νά 
ξεδιαλύ,η ζήτημα, καθώς τό γλωσσικό, κάπως σκοτεινό καί αρκετά περίπλοκο, 
"Ετσι νομίζω. Καί φοβούμαι μήπως ό τρόπος αύτός τό παραστρατίση καί τό συγ- 
χίση άκόμα πιό πολύ τό ζήτημα.

Γυρεύετε νά μάθετε ποιά γλώσσα θέλει ό ελληνικός λαός. Νομίζω πώ; μιά 
κάποια σκέψη ψυχολογική θά έφθασε νά μάς κρυφοδείξη πώς είνε σχεδόν αδύνα
το νά μάθουμε τήν άγνή καί τήν ανυπόκριτη θέληση τοϋ ελληνικού λαοΰ άπάνου 
στό ζήτημα τοΰτο, μέ δημοψηφίσματα.

"Επειτα· έκεΐνο ποΰ πρέπει νά γνωρίζουμε είνε όχι ποιά γλώσσα θέλει, αλλά 
ποιά γλώσσα εχει ό έλληνικός λαός. Καί τοΰτο εινε άκόμα όλιγώτερο κατορθωτό 
μέ δημοψηφίσματα. Καί ποιά γλώσσα αληθινά, εχει ό λαός,, τό λέει, χωρίς νά 
τό ύποψιφιάζεται, ·αέ τοΰ ασυνείδητου τήν ιερότητα, δλη u-έρα, στά λόγια του. 
Κάθε άλλη σχετική συνειδητή μελέτη καί αντίληψη, δέν εινε δουλειά δική του.

Ένας ψυχολόγος μπορούσε νά συμφωνήση μαζί μου. Ό ελληνικός λαός, για 
τό έργο ποΰ τόν θέλετε, εινε ό χειρότερος σύμβουλος.

Γιά τούς λόγους αύτού; ποΰ θά μποροΰσα, άν ή άνάγκη τό έφερνε, καί να 
τούς εξηγήσω πλατύτερα, στοχάζομαι πώς δέ θά είμαι διόλου χρήσιμος μέσα στην 
άξεοσέβαστην επιτροπή σας.

3 'Οκτωβρίου 1900
Όλος πρόθυμος φίλος σας 

ΚωΟτΑς Παλαμίίς

Άλλα παρ' όλα; αύτά; τά; άντιορήσε·.;, τά; οποία; θεωροϋμεν ορ
θότατα; δσον άφορά τό φιλολογικόν μέοο; τοϋ ζητήματος νομίζομεν, 
δτι καί μόνον ή προκήρυςις τοιούτου δημοψηφίσματος ερχομένου ν ’ απα
σχόληση καί τοΰ; περισσοτέρους εξυπηρετεί πρό πάντων-τούς αγώνας 
όλων εκείνων οί όποιοι παραγνωριζόμενοι σήμερον καί έπ’ ευκαι
ρία τοϋ δημοψηφίσματος καταδικαζόμενοι ίσω; ύπό τοϋ Πανελλη
νίου, εινε ασφαλώς οί νικηταί τής αύριον καί οί κυρίαρχοιτοϋ μέλλοντος.

Δεν εινε βέβαια εύθετος ή στιγμή καί μάς λείπει ό κατάλληλος χρόνος 
νά κρίνωμεν σήμερον τό φιλολογικόν καί ιστορικόν έργον τοϋ κ. Γ. 

Βλαχογιάνη τό όποιον ήρχισε νά μά; παρουσιάζει 
ΤΛ -Προπύλαια· πρωτοτύπω; καί ΐδιορρύθμω; ει; περιοδικήν εκδοσιν 

ύπό τόν ώραΐον συμβολικόν τίτλον τά «Προπύ
λαια·', τόν όποιον έρχεται νά έπεζηγήση τό διήγημα τοϋ συγγραφέως τό 
βΧάρισμα τής θεά;» πρώτον δημοσιευόμενου είς τήν σειράν τών έργων 
του. 'Απλώς έκφράζοντ-ς τόν ένθουσιασμόνμα; στέλλομεν τά συγχαρη
τήριά μας είς τόν διακεκριμένου συνεργάτην μας διά τό μοναοικον του. 
αληθώς κατόρθωμα τής δημοσιεύσει»; εις τόσω πολυτελή καί περίκομψον 
εκδοσιν τών εκλεκτών προϊόντων τής δημιουρ γική; του φαντασίας, 
καθώς καί τών πολιτίμων ιστορικών του ερευνών καί συνιστώμεν τό 
έργον του είς πάντα φιλαναγνώστην καί φιλίστορον. Δείγματα τής τε
λευταίας ταύτης συνθέσεως τών «Προπυλαίων» παρέχομεν σήμερον ει; 
τούς άναγνώστας μας.

r ■ ■ 1

0 ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΔΗΑ ΦΡΟΤΕ
(ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΔΔΑ)'

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΥΛΟ

Ό βασιληάς Φρότε είχε ένα μύλο, ποϋ τόν έλεγαν Grille ταλεθε 
δλα, αρκεΐ νάν τό επιθυμούσε ό Φρότε: τό χρυσάφι καί τήν ειρήνη. Τά 
κορίτσια, ποΰ άλεθαν «λέγονταν Φένγια καί Μένγια. Μιά φορά ό θαλασ- 
σοβαληάς ό Μάουζιγκ άρπαξε τό μϋλο κι’ άπάνου στό καράβι του τοϋ- 
βαλε νάλεθη άσπρο αλάτι, ώ; ποΰ βύθισαν στόν κόλπο τοϋ ΙΙέτλανδ. 
Από τότες φυσομανάει εκεί άνεμοστρίφουλας, καί τά νερά πέφτουν άπό 

την τρύπα τής μυλόπλακας· κι' δπου ό σίφωνας περιστρέφεται ή θάλασ
σα άνταρεύεται καί γι' αύτό γίνεται καί τόσο αρμυρή.

"ΙΙρθανε τώρα στο παλάτι ή Φένγια 
κι ’ ή Μένγια μέ προαίστημα γιομάτες 
κΓ ό Φρότε τοϋ Φριδλάϊμπ δ γυιός κρατεί τους 
τήν κορασίσια τους αντρεία νάλέθει.
—Δούλες τίς πήγαν καί τίς δυό στό μύλο 
τατπρο λιθάρι έκεϊ γιά νά γυρίζουν— 
Προτού νάκούσει τής δουλειάς τόν ήχο 
δέ χάριζεν άνασασμό καμιάς 
Κα! τραγουδούσαν, σειώντας τό λιθάρι 
ως που αποκοίμιζαν τίς άλλες δούλες.

Κέτσι άρχζε μές το άλεσμα ή Μένγια τ'ο τραγοΰδι :

«Ύγ ε·α έμεΐς καί δύναμην αλέθουμε τοΰ Φρότε 
καί πλούτια κι όλα τάγαθά στή-, εύτυχίας τό μύλο. 
Κάθεται κι αναπαύεται στά πουπουλένια άτός του, 
γερός ας είναι σάν ξυπνάει, τήν πλάκα έμεΐς κυλάμε. 
Έδώ κανείς τόν αλλονε ποτές του δέν πικοαίνει 
οΰτε κακό Βάνει γι’ αύτόν, κίνδυνο δέν τοΰ φέρνει,

Ή Edda είναι ένα άπό τά ιερά βιβλία τής Σκανδιναβικής μυθολογίας, πού 
πεοιέχει τά τραγούδια τών θεών καί τών ηρώων. Σημαίνει ποιητική, δ Ίσλαν- 
οός δμως επίσκοπος τοΰ Σκάλολτ Ππρύνγιολφ Σβάϊνσζον άπό τά μέσα τοΰ 17 
αιώνα εδωκε τή μετάφραση Προμάμμη, καί σχεδόν καθιερώθηκε εκτοτε. Διαι
ρείται σέ παλαιά καί νέα "Εδδα. Πότες έγ,άφηκε δέν είναι άκόμα εξακριβωμένο, 
οί π,ώτες δμως συλλογές τών τραγουδιών της έκωδικοποιήθησαν, δταν πλέον ή 
χριστιανική πίστις είχε μπει καί προσηλυτίσει αρκετούς, περί τά μέσα δηλαδή 
τοΰ 13 αιώνα. Ή "Εδδα μαζ'ι μέ τά άλλα ποιητικά δοκουμέντα τής μυθολογι
κής έποχής τής Γερμανίας, μέ τό Γκούδρουν, μέ τό τραγούδι τοΰ Νιμπιλοΰγκεν, 
μάς εισάγει σέ μιάν μυθική εποχή γιομάτη δράση κα'ι ποίηση κα! σχεδόν δλως 
διόλου ξεχωρίσμένη άπό τές έπίδρασες τών μυθευμάτων τών άλλων φυλών, τών 
παεαπολύ άρχαιότερών της. Όπως 
στη Γερμανία τήν εποχήν αύτή τήν
λόγια του «Τό δαχτυλίδι τοΰ Νιμπελοΰγκεν».

είναι γνωστό ο Γίχαροος οαγνερ τελευταία 
άπολαΐκεψε μέ τήν έπιβλητικώτατη τετρά-
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χι ούτε μέ κοφτερό σπαθί κοιτάει νάν τόν χτυπήσει 
κι άς τύχαινε και τοϋ αδελφού του άντίκρι τό φονιά !» 

Στήν ησυχία μέ Θόρυβο έκινιώνταν.
»Τόρα κέμεΐς άφίνουμε τό μύλο καί τήν πέτρα !»—

Μά τά κορίτσια έπρόσταξε νάλέθουν 
κετσι τους έλεγε στό πρόσταγμά του:

Νά κοιμηθείτε μοναχά δσο σωπαίνει δ κούκος, 
ή όσο Θά κάμω ενα τραγούδι έγώ νά τραγουδήσω». 

»Ώ Φρότε, καί λογίζεσαι τών Βάνεν ' νά είσαι φίλο; ; 
Σοϋ έλλειπε ή πρόνοια πού έπρεπε, δούλες γιά νάγοράσεις I 
Διάλεξες μόνο τή Θωριά καί τήν αντρεία πού είδες 
κι αστόχησες δλότελα τό σώϊ καί τή γενιά μας.
Ό Ροΰγκνερ εί'τανε Θεριό κι ανδρείος δ πρόγονός του 
κι άκόμα πιό άνορειότερος τής Σάδης δ πατέρας, 
μά έμάς τούς δυό μιλλαδερφούς στούς δυό βουνογιγάντους 
στόν "Ααρ καί Βίρκ ή μάνα μας μας γέννησε γιά δόξα. 
Κι άνίσως μόνο τό'ξερε κανείς άφ τή γενιά τους 
έδώ δέ Θά στηλώνονταν τοϋ μύλου οί σκληρές πλάκες 
καί τά γιγαντοκόριτσα δέ ΘαλεΘαν ώς τόρα.
’Εννιά χειμώνες είχαμε κεΐ μέσα συντροφιά, 
ποϋ μεγαλώναμε κραταιά στά έγκατα τής γής.
Σ' έργα μεγαλοδύναμα κέμεΐς δύσαμε 'χέρι, 
σπρώχναμε θεολίθαρα νάπό τίς γύρο ράχες, 
βράχους κυλούσαμε μέ ορμή στό γίγαντένιο τορος, 
πού ή Γής έσειόνταν κέτρεμε κεραγιζε το χώμα, 
καί σφεντονιζαμε ψηλά τά πιο σκληρά λιθάρια 
τούς βράχους τούς πελώριους στόν κύκλο τών ανθρώπων. 

Κι’ άφ' τότες βγήκαμε κέμεΐς οί δύο μας στόν αγώνα, 
γιά τής Δανίας τό λαό μέ ελπίδες στήν καρδιά μας, 
άρκοΰδες κυνηγούσαμε, συντρΐβαμεν ασπίδες· 
έπέφταμε μές τό σωρό τών λαμπερών θωράκων, 
τούς βασιλιάδες ρίχναμε, στό θρόνο βάζαμε άλλους, 
λαμπρά ξεπροβοδίζαμε τόν ’αγαθό τόν Γκούντβουρμ, 
κα! διόλου δέ συχάζαμε, πριν ρίξουμε τόν κύβο.
Τά μυτερά κοντάρια μας πιτσύλιζαν τό αίμα 
άφ’ τίς πληγές κέβχφανε τάστραφτερά σπαθιά μας· 
Κ’ οί βασιλιάδες έμαθαν κέμάς και τήν ορμή μας 
στά καλοκαίρια τάμετρα πού έτρέχαμε στίς μάχες. 

"Ηρθαμε τόρα στό παλάτι- μας κρατάνε δούλες. 

πατάμε μές τό βόρβορο, μας πνίγει ή στενοχώρια 
κι άλέθουμε άκεφα, άκεφα στό Φρότε τήν ειρήνη. 
Μέ τί χαρά άναπαύονταν τά χέρια, μάλλη πόση 
κρατοΰσα στό λιθάρι έγώ, γιά μένα τό άλεσμά μου 
μάρκεΐ.... μάρκεΐ! ή άνάγκη μου άς είχε πιά ένα τέλος ! 
Μά άκόμα γιά τά χέρια μας ανάπαυση δέν είναι 
τί τάλεσμά μας έτοιμο δέν τό νομίζει ό Φρότε.

Ξύπνησε Φρότε.... ξύπνησε ! Μέ άρματα ματωμένα 
τό στράτευμά σου οί έχτρικές καρίνες συλλαβαίνουν ! 
Ξύπνησε Φρότε, ξύπνησε ! Θέλεις λοιπόν νά μάθεις 
άφ’ τό τραδοΰδι μας πού άκοϋς άρχαΐες παραδόσεις ! 
Βλέπω μιά λαύρα νχνεβαίνει έκεΐ δεξιά τοϋ κάστρου, 
σημάδι πού γνωρίζω το καί πόλεμο αναγγέλλει. 
Στρατός Οά δομήσει άπό τάκεΐ μέ δρμή καί μέ μανία 
κι άπό τό κάστρο ή στάχτη του σέ λίγο Οάπομείνει. 
Τήν αρχοντιά θά χάσεις την καί τοΰ Σέελανδ τήν έδρα, 
τά δαχτυλίδια τά χρυσά, τής ευτυχίας τήν Grote ! 
0! δούλες μεΐς κραδαίνουμε γερά πολύ τό μύλο... 
ή κόρη τοΰ πατέρα μου άλεθε άντρειωμένα 
για τήν περίστασην αύτή τόσο πολλούς άνθρώπους. 
Πια τά ισχυρά στηρίγματα γκρεμίζονταν κ' έπέφταν 
στήν κάσα τοΰ άλεσίματος--- 'Αλέθουμε μεΐς πάντα !
'Αλέθουμε 'Αλέθουμε I.. Τό Φρότε Οά έγδικήσει 
τοϋ "Αλφδαν ό εγγονος, ό γυιός τής Ουρσας... 
έκείνη τόν έγέννησε, μά λέγεται αδερφός της 
καί τό πώς τοϋτο γίνεται, τό ξέρουμε κ’ οί δυό μας.»—

"Ετσι άλεθαν μέ δύναμη καί κόπο 
καί σέ γιγάντινο θυμό λοσσοϋσαν. 
Τό u-υλοχέρι τ.ίζει, πέφτει ή κάσα, 
καί τό λιθάρι άναπηδαΜ κομένο.

Καί τό γιγαντοκόριτσο ξαναφωνάζει άκόμα :
»—'Εμείς, ω Φρότε, άλέΟαμεν έτσι ! Καί τόρα άς ποΰμε : 
ή δούλα παρακάθησε στοΰ μύλου τό λιθάρι !»—

(Μετάφραση Γ. Κ.)

' Γοτθικά Vaniz (Wanen), είναι μία γενεά θεών τής Σκανδιναβικής μυθολο
γίας, οί κυριώτεροι άντιπρόσωποί της είνε δ Φράϋρ κ' ή Φράγια ή αδελφή του, 
οί πρώτοι θεοί τοϋ φωτός.
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k noix^xu noikiou Ϊ0Α3 iioxdixisr! k sop imug ‘noXdj ηοχιλοχογιά Ioas idiu 
AkxquA ipAxx kinxrik’Zo xa imixga^ pdouxip A3g ‘nonxnmg noi xdxx" χι χχο 
ip aioiAXu AxsnoiXQi kr> ‘nkgxZodiiU3 AismnAxAX axix! ‘ikonogix ixi-ri αιμοαχ 
-nuxino Akxiixr.iox Aki ip imaoxdixisxi iki aiooiaZxax Aodia’Z.odu a'xi quy,

■noioxdixisxi noi inogrixidg inoi ixx noAiox noi ixnkAOxiou 
-r.AX iki x£>no^xn3xoxdxu ‘ίοιχτΐοφιΑχΑΧ noi I3!pdiodu s7.i3 kxiki k ixx ‘inoA 
-xioioidy, noi ACoZds Ami ιιοχο Anxdixis-ri aU.1 ip ixisaiXxixx ‘k-rixy ·χ noi 
Aodgdx aoicoiaX qi ip ‘aoxitIoix aoix’ZJx aoi iqdu xiSAsXXno k kg’ZndkxsAx imxikoiu 
-3 ixx noiouq noi ‘ikikiou q no aoisoiaX oik nodixx qd[j -InoAxdioioidy/.oi «ΑοιχΒέ 
-3N’ η01 ipxddixisrl—ixidnx ιχ ιΧΑ3ϊϊι>ΐ3χχ’χοκχ imdknnx Axoknoiouq noi xa
—ηοτΐοοχ noi Amuydgix ιχχ Λ">ιλοχ ιοχχηχ ip αβοοαΛβαχ ikdnog ioiAdmaj-x q «ixid 
-•■xigpkxnnoj^oiki ixonoqix iki ip xgxrlogga AkAinoxiau ikj/ ■ tv
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τησίας μέθης, ή ανακαλούσα άπό τάς βαθύτερα; πηγάς τή; ζωής τό αιώνιον και 
πρωτεόμορφον άσμα των ασμάτων. Ή φύσις, λεγει ενα; ιταλό; φυσιολόγος, δια 
νά πανηγυρίση τούς γάμου; τών φυτών καί τών ζώων έξα >τ) εί δλας της τάς ώραιό- 
τητας και στρώνει μέ πανεύμορφον χλιδήν χρωμάτων καί λάμψεων τήν νυμφική· 
κλίνην δπου αί άνθίδες ένώνο.ται πρό; του; ύπερους. ΤΙ άνοιξι; είναι ύπό τήν 
εποψιν αύτήν τό μέγα καί θρησκευτικόν άσμα ασμάτων, τό οποίον τονίζει ή πο- 
λυόργανος καί πολύχρωμος ορχήστρα τής φύσεως εις δλην τήν έκτασιν τοϋ πλα
νήτου καί τής ατμόσφαιρας.

"Ολα τά άπεΐρω; μεγάλα καί τά άπείρως μικρά ψάλλουν ύπό τόν ουρανόν το 
άσμα τών ασμάτων των καί κάθε άκτ'ι; φωτός δσνείται άπό τήν άτελεύτητον αρ
μονίαν του. Ό άνθρωπος ψάλλει τό ίδικόν του άσμα μέ δλην του τήν ύπαρξιν καί 
ό καλλιτέχνης πλέκει τάς αρμονίας του έπάνω είς τάς χορδάς τής χρυσής άρπας. 
Τό τελευταίου ίσως είνε τό καλλίτερου, ίσως είνε καί τό χειρότερον. Ό Νίτσε 
διά κάθε καλλιτεχνικήν δημιουργίαν προαπαιτεί μίαν ειδικήν μέθην άπό τά είδη 
δλα τής μέθης αυτής ή «γεννετησία μέθη» είνε ίσως ή πηγή τών πλουσιωτέςων 
καί πλέον εκτεταμένων δημιουργιών. Ό Σολομών έμέθησε τήν μεγάλην αύτήν 
μέθην καί ό Έπισκοπόπουλο; υποθέτω έκαμε τό ίδιον.

"Ισως μία σύγκρισις τών δύο ασμάτων, μεταξύ τών όποιων δλοι οί ποιηταί τών 
αιώνων ύψωσαν τα; μεγαλα; μελωδίας τής αγαπη; και τής επιθυμία; των, δέν 
θά είχε κ.ί πολύ τόν τόπον της Ίσως θά είχε καί κάποιον λόνον ίσως θά είμ- 
ποροϋσε να γίνη καί αφορμή μιας εύρυτέρας ψυχολογικής η ανθρωπολογική; 
σπουδής. Έπιφυλάσσων είς τόν εαυτόν μου τήν ευχάριστου αύτήν ένασχόλησιν, 
θέλω μόνον να σημειώσω σήμερον τήν εντύπωσιν ποΰ μοΰ γεννά τό αντίκρυσμα 
μιας τυχαία; σελίδος άπό τό άσμα τό παλαιόν καί άπό τό άσμα τό νέον, jua; 
σελίδος εί; τήν όποιαν ή ερωτική πρωτογενής ψυχή τοϋ παλαιού ύμνωδοΰ ανα
λύεται καί άναθυμιαται είς ένα αύτόματον θυμίαμα άγάπης καί ή επιθυμία 
του βλαστάνει καί έ.αγκαλίζεται τό λευκόν σώμα τής καλής του, δπως οϊ 
κλώνοι τών κισσών πλέκονται γύρω άπό τούς κλάδους τών κέδρων· καϊ έξ 
άλλου μιας σελίδος είς τήν όποιαν ή ψυχή ένός τέκνου τοΰ αίώνος, κουρασμένη 
απο την σκέψιν, δηλητηριασμένη από τήν σοφίαν,—ώ ! ή ώραία σοφία τοΰ Σο- 
λομώντος—έξηντλημ.νη άπό τήν ζωήν, δέν απλώνει πρός τήν καλήν της, κουρα
σμένη από τόν δρόμον, τόν δρόμον τόν πολυδαίδαλον τής σκέψεως, πτερά πλού
σια παραδείσιων πτηνών, άλλά πτεςά βαρέα καί αίμωδιασμένα. Είνε ή σελάς 
απο τό «Άσμα Ασμάτων» τοΰ τέλους αύτοΰ τοΰ αίώνος, τοΰ αίώνος τοΰ ύστερικοϋ, 
ταυ αίώνος μέ τάς οξείας όρμάς καί τά πάθη τά κολασμένα, τοϋ αίώνος τοϋ κόρου 
καί τής αλκοολικής δίψης, τοΰ αίώνος τοϋ ασθενούς, τόν όποιον τυραννεϊ τό κρά
τος τοΰ εγκεφάλου καί έρεθίζει ό άκσάτητο; καλπασμός τή; ζωής.

Μια πνοή ποιήσεως καί τευφερότητος, ώραία καί δροσιστική πνοή, είνε ή αλή
θεια, περνά άπάνω άπό τήν επιληψίαν τοΰ ποιήματος αύτοΰ τή; σαρκό; καί τή; 
γεένης. Ό ποιητή; ανακαλεί πέριξ τής άγάπης του όλα; τά; δυνάμει; τή; φύ- 
σεω; καί σκορπίζει άνθη καί στρώνει τάπητας άπό χλόην και απλώνει επιφάνειας 
νερών, καί συγκροτεί ορχήστρα; πολυοργάνους είς τόν δρόμον δπου βαδίζει ή ’Επι
θυμία του "Ολο; δ πλούτο; τοϋ ύφους τοΰ συγγραφέως αύτοΰ, τόν όποιον έσυνεί 
θησα νάγαπώ καί νά ξεχωρίζω, δλη ή εύγένεια τής φαντασίας του, δλη ή οξύτης 
τής εύαισθησία; του, δλη ή φιλοσοφική ειρωνεία τής σκέψεώς του συνοδεύουν είς 
τόν άνθοστρωμένον αύτόν καί ύπόσκιον δρόμον τήν επιθυμίαν του, ώ; μία διονυ
σιακή πομπή, πλουσία καί πολύηχος. Άλλ’ ή επιθυμία του βαδίζει μέ τήν κε
φαλήν σκυμμένην κατά γής, μέ τόν δάκτυλον εϊς τούς κροτάφους, μέ τό βήμα τό 
προδίδον τήν θλίψιν τής σκέψεως καί τήν μονοτονίαν τής αλήθειας. Εινε ή επιθυ
μία ή διερευνώσα έαυτήν, ή έτάζόυσα τά έγκατά της, ή άναλύουσα τήν φλόγα, 
ή όποια τήν κατακαίει. Καί τό βιβλίον αύτό είς τό όποιον ό ποιητής έγγίζει τάς 
μεγάλα; καί αιώνια; χορδάς τής λ.ύρα; τή; στεφανωμένης μέ τά φύλλα τών διο
νυσιακών αμπέλων, έχει κάτι τι πένθιμου και μελαγχολικόν.Ό ώραϊος του σ ε ν- 
σουαλισμός διηθούμενος άπό τόν διϋλιστήρά τής σκέψεως, νομίζει; δτι 
αποσταλάζεται εί; αίματωμένα δάκρυα.

Ό Σολομών ύπήρξε περισσότερον ποιητή; άπό τόν Έπισκοπόπουλον καί δ Έπι
σκοπόπουλος περισσότερον σοφός άπό τόν Σολομώντα. Τό σφάλμα δέν είνε τοΰ 
κ. Έπισκοπούλου. Ό τελευταίος, χωρίς νά τό θέλη καί χωρίς νά τό έννοή ίσως, 
μαζί με τό ποίημά,του, τ'ο οποίον απομένει πάντοτε ώραίον καί έξαιρετικον, μά; 
δίδει, τήν Ολιβεράν ανατομίαν τή; συγχρόνου ηδονής, μιά; ηδονής δηλητηριασμέ
νης άπό τήν σκέψιν, λιποψυχούσης, σπασμωδικής καί έτοιμοθανάτου. Καί μάς 
γεννά μίαν κραυγήν κινδύνου, μίαν κραυγήν ύπέρ τής άναστάσεω; τής μεγάλης 
και εύρώστου ηδονής, ή όποία εύλ.όγησεν τάς καρδίας καί τούς νεφρού; τών πα
τέρων μας.

Αί σκέψεις αύταΐ αί πρόχειροι, τα; όποιας γεννά ένα ποιητικόν βιβλίον άξιον 
πλατυτέρου λόγου, ίσως δέν ομοιάζουν έντελώς μέ χειροκρότημα. Άλλ’ εινε σκέ 
ψεις τά; όποιας μόνον ένας καλλιτέχνης τή; πρώτη; γραμμή; ειμπορεΐ νά τάς ποο- 
καλέση. π. Νιρβάνας

ΞΕΝΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΙ

Π0ΙΗΣΙ2 - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - ΘΕΑΤΡΟΚ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΊ ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ό Θάνατος τοΌ Σ»γβ»έρζν Όιεπάτψελδερ. Άπέθανεν εσχάτως εί; ηλι
κίαν 34 έτών^ό Νορβηγός ποιητής καί δραματικό; συγραφεύ; Συγβιέρζν Όμ- 
πστφελδερ. Είχε δημοσιεύσει συλλογήν ποιημάτων, διηγημάτων, τόν Σταυ
ρόν συγκινητικήν ιστορίαν έρωτος, καί τάς’Ε ρ υ θ ρ ά ; Σ τ α γ ό ν α ς, δράμα. 
Είχε σπουδάσει τελείως τά μαθηματικά, τουθ’ δπερ δύναται νά φανή ήκιστα συμ
βιβαζόμενου μέ τήν έκπληκτου περιέργειαν καί τήν παθητικότητα τήν ήπίω; ει
ρωνικήν τ-ήν οποίαν τοΰ ενέπνεε τό μυστήριον τών πραγμάτων καί τών άνθρώπων. 

Βλέπω τόν λευκόν ουρανόν. 
Βλέπω τάς βαθυκύανους νεφέλας. 
Βλέπω τόν αιματηρόν ήλιον. 
Ιδού λοιπόν δ κόσμος.
Ιδού λοιπον η κατοικία τών σφαιρών.

Σταγών βροχής I
Βλέπω τάς ύψηλας οικίας. 
Βλέπω τά απειράριθμα παράθυρα. 
Βλέπω τό μακρυνόν κωδωνοστασίου. 
’Ιδού λοιπόν ή γή.
’Ιδού ή κατοικία τών ανθρώπων.

Αί βαθυκύανοι νεφέλαι συσσωρεύονται. Ό ήλιος εδυσεν.
Βλέπω τού; κομψούς κυρίους. 
Βλέπω τάς φιλομειδείς κυρίας. 
Βλέπω τού; ίππου; μέ τήν κεφαλήν σκυμμένην.

Πόσον αι βαθυκύανοι νεφέλαι πυκνοΰνται.
Βλέπω, βλέπω . . .
Βεβαίως ηπατήθην ώ; πρό; τόν πλανήτην μα;. 
"Ολα εδώ είνε τόσον παράδοξα . ..

Λυσκόλως ικανοποιείτο άπό τόν έαυτόν του, έγραφεν ολίγα καί βραδέως καί 
είχε δημιουργήσει ύφος καί μορφήν πολύ προσωπικά. Ήγαπατο παρ’ δλων δσοι 
τόν έγνώριζαν. Οί λόγοι του δειλοί ολίγον κα! αχρωμάτιστοι είς τήν κατ’ ιδίαν 
συνδιάλεξιν καθίσταντο ενίοτε ηχηροί, πλήρεις πάθους καί εύγλωττίας.

Ύπό μορφήν μάλλον έξησθενημένην ητο ρωμαλέος, καί ειχεν επιχειρήσει πεζή 
καί άνευ χρημάτων πολλά ταξείδια. Είς τούς τρόπου; του ένυπήρχεν αδεξιότης 
και θέλγητρου έν ταύτώ.

Άφινει μυθιστόρημα ημιτελές, τ’ο δποίον θά δημοσιευθή, καί ένα δράμα.
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— Ίωνας Aft. Άπό ιχαχροΰ ήδη τό άυομι τοΰ Νορβηγού τούτου (χυθιστο- 
σΐογράφσυ καταλέγεται παραπλεύρως τών τού “ίψεν, Βιόρσσν καί Γκάρβορν είς τά 
ταξειδιωτικά βιβλία ή είς τας μονογραφίας περί τών σκανδιναυβικών φιλολογιών. 
Έγεννήθη τό 1833 καί διήλθε τήν νεότητά του είς Τομζί, δηλαδή πέραν τοΰ 
πολικού κύκλου, είς νήσον περιβαλλομένην άπό άλλα; νήσους μέ βραχώδη καί 
χιονοσκέπαστα βουνά, χώρας άλιέων καί δεισιδαιμονιών. Τά πρώτα του διηγή
ματα αφηγηΟησαν την ζωη» τοΰ βορρά καί τών ναυτικών. Άπό τής εποχής εκεί
νης χρονολογείται ό Όραματιστής καί ό Πιλότος καί ήγυναί- 
κ ά του. Βραδύτερου καί ιδίως άφ’ ής μετέβη νά κατοίκηση είς Παρισίους, δ 
Ιωνάς Λή έγεινε περισσότερον καί άποκλειστικώτερον ρεαλιστής καί ήντλησε τα 
δέματά του έκ τοΰ άστυκού κύκλου, ένθα ανεκάλυψε τήν κυριαρχίαν τών χρημα
τικών ζητημάτων. Οί πλεϊστοι τών τελευταίων του τόμων αφηγούνται οίκονομο- 
λογικας επιχειρήσεις εις τας όποιας κατεστραφη ή ζο»η δλοκληρων οικογενειών. 
Είς τήν σειράν ταύτην υπάγεται τό τελευταίου του μυθιστόρημα Φ ά σ τ Φ ο ρ- 
λ ά ν, όλιγώτερον πένθιμου τών άλλων, τών οιαπραγματευομ-ένων ανάλογα θέμα
τα. Μολονότι ή μεγάλη επιχείρησις τοΰ τολμηρού καί ύπερμέτρως ευφάνταστου 
Φάστ Φορλάν, άφοΰ θαυμασίως διωργανώΟη καί ίκανώς έπέτυχεν ϊνα αποδειχθή 
δτι ή ιδέα ητο καλή, αποτυγχάνει τελείως, ή αποτυχία αύτή εν τούτοις δημιουρ
γεί τήν μέλλουσαν ευτυχίαν τοΰ ήττημένου ένδεικνύουσα είς αυτόν τόν αληθή του 
δρόμον καί συντελούσα ώστε νά έπανεύρη τήν φίλην τ5υ Βέραν. Ή νεανική του 
ανάγκη τής δημιουργικής του δραστηριότητος τρομάζει κατ’ άρχάς τήν μικράν 
πόλιν, έπειτα παρασύρει τάς αντιστάσεις καί φαίνεται, δτι εξασφαλίζει τήν ευτυ
χίαν, τέλος δέ, δταν τό κ ρ ά χ απειλεί, δικαιολογεί τολμηράς πράξεις αί όποια t 
συνήθως χαρακτηρίζονται ώς έγκληματικαί. Τά ζητήματα τής ευθύνης ένεκα τής 
ειλικρίνειας τοΰ νεανίου παρουσιάζονται οΰτω ύπό ενδιαφέρον φώς.

ΗΧΟ

Ό 'Υπουργός τΛς Παιδείας περί τοΟ γλωΜικοΟ ζιιτίιιιατος.—Εις 
τήν σειράν τών συνεντεύξεων τής «Άκροπόλεω;» περί τοΰ γλωσσικού ζητήματος 
ανεγνώσαμεν καί την γνώμην τοΰ ύπουργοΰ τής Παιδείας κ. Σταη, Ό κ. Υ
πουργός άποφαΐνετζι ύπέρ τής χχθαρευούση; ώς επισήμου γλώσσης τοΰ Κράτους, 
οΰχ ηττον αναγνωρίζει τό καθεστώς τής δημώδους είς τά κυριώτερα δημιουργικά 
είδη τοΰ λόγου, τήν ποίησιν, τό διήγηαα καί τό δράμα. Καί πώς άλλως άφοΰ 
κατα τήν δοθείσαν εί; συντάκτην τοΰ Σ κ ρ ί π συνέντευξιν ενθουσια-θη τόσον εκ 
•τής μεταφράσεως τών Νεφελών τοΰ Σουρή ώστε άξιεπαίνως—μήπως δέν εινε 
κχί ό πρώτος υπουργό; δστις δια τής επισήμου παρουσίας του ήξίωσε νά τιμήση 
φιλολογικόν άνάγνωσμχ—νά σκεφθή νά άπονείμη έπιχορήγησιν είς τόν ποιητήν 
τοΰ «Ρωμη-.ΰ», δπως δυνηθή καί φέρη είς πέςα; τήν μετάφ.ασιν ολοκλήρου τοΰ 
έργου τοΰ Άριστοφανους.

Άλλ' ό κ. Στάης, προκειμένου πάντοτε περί τοΰ αιωνίου ζητήματος, δέν πρέ
πει νά λησμονή, δτι δταν ή δηαώδης κχτέκτησε σήμερον όριστικώς τά έκφρα- 
στικώτερα είδη τοΰ λόγου, δέν εινε δύσκολου νά είσχωρήση καί έκεΐ, δπου σή
μερον καί ήμεΐς νομιζομεν, δτι εινε πρόωρον καί αδύνατο». Πρό; τούτο βεβαίως 
απαιτείται χρόνος. Καί ούδεΐς δύναται ν’ άρνηθή δτι ή γλώσσα ήμέραν μέ τήν ή- 
μέραν γίνεται άπλουστέρχ. Καί τούτο δέν εινε άλλο τι είμή λανΟάνουσα προσεγγι- 
σις είς τήν κυριαρχίαν τής δημώδους.

— Περί τής καταγωγής τών άηιιερινών Ελλήνων. Έλάβομεν καί 
ήμεΐς την ύπό τόν ανωτέρω τίτλον πραγματείαν τοΰ σοφού γερμανοΰ καΟηγητοΰ 
κ. Αλβέρτου Τούμπ. Ή έλλειψις χώρου μάς εμποδίζει σήμερον νά δμιλήσωμεν 
περί θέματος γενικού δι'ήμάς ενδιαφέροντος, τό όποιον ό διακεκριμένος ελληνι
στής έπραγματεύθη μετ’ άπαραμίλλου επιστημονικής έμβριθείας. Έπιφυλασσόμεθα 
νά τό πράξωμεν είς τό προσεχής φύλλου·

ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΥΠΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ

Στόν ποιητήν Πέτρον Βασιλικόν

Νύχτες καί μέρες στό σπίτι κυλούν καί διαβαίνουν
Σάν τό θολό καί μονότονο ρέμα, θλιμένες,
Κ’ Α γρηές Α Μοίρες παράμερα κλώθουν κ' ύφαίνουν 
Τής μυστικής μου αγάπης τόν πέπλο, σκυμένες.

Σ'ένα καλάμι, λεπτό, μαγικόν, έχω κλείση,
Σέ μιά χρυσλ, πού Α Νεράιδες μοΰ έδώσαν φλογέρα, 
Όλους τούς ήχους, ποΰ κλαΐν καί στενάζουν στλ φύση 
Τής ρεματιάς, τών δέντρων, τής βροχής καί τοΰ αγέρα.

Καί τό φθινόπωρο, αίώνιο, στό σπίτι μας πέάτει, 
Σάν καταχνιά τά τυλίγει δλα τ’ άφυχα Λ Λήθη- 
Δίνει μονάχα ζωή στόν παληό μας καθρέφτη 
Κάποια μορφή, σά σκιά μέσ’ τής λίμνης τά βύθη.

Λησμονι,μένον άκόμα χαμόγελο ανθίζει,
Στά μαραμένα της κάλλη, στ' άνέγγιχτα χείλη, 
Τό χαμογέλιο τό αιθέριο, ποΰ μόνο φωτίζει 
Σέ εικόνες παληές καί σβυμμένες τό άγιο καντήλι.

Κ' έμεινα έκεΐ, δπου Α μέρες κυλούν καί διαβαίνουν
Σάν τό θολό καί μονότονο ρέμμα, θλιμένες,
Κι’ δπου Α γρηές Μοίρες παράμερα κλώθουν κ' ύφαίνουν 
Τής μυστικής μου αγάπης τόν πέπλο, σκυμένες.

Γιά κάποιον ίσκιο, στό έρμο κρουστάλλι πνιγμένο 
Έμεινα παίζοντας, πάντοτε έκεΐ στή φλογέρα, 
Έναν ανθρώπινο θρήνο άπ'τούς θρήνους βγαλμένο 
Τής ρεμματιάς, τών δεντρών, τής βροχής και τοΰ αγέρα

14
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Ζώ μ’ Εναν ίσκιο, πνιγμένο στό έρμο κρουστάλλι,
Κ' έρωτεμένος τόν ίσκιο, προσμένω αιώνια...
Ή σιωπή, απ' τή στέγη μας πέφτει άγάλι
Μιά παγωμένη σιωπά, σάν τό χιόνι στά χιόνια.

Μέτρα ό Ήλιος στό σπίτι κάθε ώρα φευγάτη
Τ ’ άνθη μετρούν τόν χειμώνα τήν άνοιξη μέσα στή γλάστρα, 
Κ' έγώμακρυά μου θωρώ τό λευκό μονοπάτι
Στά κορφοβούνια ποΰ πάει καϊ χάνεται στ’ άστρα.

Κι' άπ’ τήν αύγή, τό βορρηα, κι' άπ’ τό νότο, άπ’ τή δύση 
— Τό χαμογέλιο της πάντα μοΰ λέει καρτέρει — 
Πάντα προσμένό) Εναν ίσκιο, ποΰ μ’ έχει άγαπήση
Στό μονοπάτι, ποϋ πάει στό βουνό νά μέ φέρη

Στό μονοπάτι, λευκό στό βουνό ποΰ σκαλώνει,
Ιΐοΰ αρχίζει άργά άπό τόν κάμπο, μακρυά άπό τό σπίτι, 
Στά κορφοβούνια τά έρημα, έρμο, τελειώνει
Καϊ έπειτα οβύνει ψηλά στό γλαυκό αποσπερίτη ..

Λάμπρος Πορόύριις

ΝΕΑΠΟΛΙΣ
(ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ)

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

Είς τ ή ν 8 ε σ π ο ι ν ί 5 α “I 8 α ν Γκαρτζώνη

Σέ ενθυμούμαι, ώ Βεζούβιε, όταν νύκτα σέ άντίκρυσα άπό τό ύψος 
τού Μουσείου τού 'Αγίου Μαρτίνου τό όποιον άπό μέσα άπό τό κέντρο·/ 
τής Νεαπόλεως προβάλλει ώ; μία Άκρόπολις πρασινοντυμένη· ενθυμού
μαι, άνέτελλε τότε ή σελήνη άπό τό στόμιον τοΰ κραταιού καί υπερή
φανου σου κρατήρες ό όποιος έξέπεμπ- κατ' εκείνην τήν ώραν μέ ά
γρια·/ θυμού μεγαλοπρέπειαν φλόγας ούρανομήκεις αί όποΐαΐ, οέν είξεύρω 
διατϊ, μέ έκαμαν μέ φρίκην νά φαντασθώ τάς πυρίνας π/οάς ζωής μυ
στηριωδών κα1. φοβερών Ήφαίστων έδρευόντων εις τά χαώδη σπλάγχνα 
σου, τούς βολισμούς άγριων καταρών, γιγάντων εκρήξεις φλογέράς ζη
λοτυπίας. ’Ενθυμούμαι, ή σελήνη εφαίνετο ώς νά ξεβουτοΰσεν άπό μέσα 
άπό τό στόμιόν σου καί εφαίνετο ώς νά τήν π-ριέβαλλον ώς νά τήν δια- 
περούσαν μέ όρμήν αί σθεναρα! σου φλόγες καί εις τήν δψιν της χλω- 
μοφωτισμένην άπό τήν μακρυνήν τού ήλιου ακτινοβολίαν, εφαίνετο ώς 
νά ένίσχυον τήν δύναμιν τοΰ φωτός της καί έλαμπε πλέον ζωηρά καϊ 
πλέον επιβλητική τοΰ συνήθους.

κάτω καί 
άπό 
τά

γύρω μου ήπλώνετο ή Νεάπολις, απέραν
το·/ νεφελόπλεκτον πέπλον μέ τόν όποιον 

πράγματα, άλλά δέν έπρόφθασαν τότε τά 
ε άλλο, όλα έξηφανίσθησαν ενώπιον μου πρό

ΤΩ Βεζούβιε, 
τος, έξιδα /ΐκευμε <η 
σκεπάζει ή άπόστασις 
μάτια μου νά ίδούν τ 
τής θέας σου, ώ; νά τα είχε σκ-πάση ένα γιγάντιον κάλυμμα καί βαρύ, 
ώς νά τά είχε καταβροχθίσω μία απέραντος άβυσσος τήν όποιαν μυστική 
δύναμις ειχεν ανοίξει ενώπιον μου κατ' εκείνην τήν στιγμήν τόση ήτο 
ή επιβολή σου καί τόσον τό άγριον μεγαλεΐόν σου καί τόση ή φρικίασις 
καί ή σπασμωδική συγκίνησις πού μού έγέννησε τό μέγα όραμά σου καί 
μέ συνήρπασε, μέ έμάγευσε, μέ έτρόμαξεν.

Ώ: πυρακτωμένον μέλι άπό τήν άριστεράν πλευράν σου έχύνετο, άπό 
τά δημιουργικά καί καταστρεπτικά σπλάγχνα σου ή λάβα καί κατερχο- 
μένη διεκλαδώνετο είς έλικοειοεΐς κι ήσε'.ς μέ γλυκεϊαν μεγαλοπρέπειαν, 
ώς μία άπότομος κα1. όλοέν άνανεουμένη γέννησις ένός πυρίνου επαν- 
θούντος κλάδου, ώ; πού εχάνετο εντός ^ωγμών καί αύλάκων.

Διήρκεσε πολύ, ώ Βεζούβιε, ή ώρα κατά τήν όποιαν δέν έβλεπα παρά 
μόνον εσέ, κατά τήν όποιαν ή ζωή σου έξηφάνιζε τήν γύρω ζωήν καί μό
νον δταν είς μίαν άκρα·/ έντασιν τής ζωτικότητάς σου, μέ άγριωτέραν 
όρμήν αί φλόγες σου έπληττο/ τό κενόν ώς σατανικά εγχειρίοια τά 
όποια ωθούσε κακόβουλος δύναμις, μόνον όταν έφθασεν είς τά ώτά μου 
πλέον φοβερός ό υπόκωφος βόμβος τού φρικώδους καί μ,υστηριώδους βρα
σμού τών σπλάγχνων σου, ώς μία τρομακτική ήχο» μιας μακρυνής Τιτα
νομαχίας, μόνον δταν είδα νά έκσφενδονίζης μέ περισσοτέραν μανίαν 
είς τόν ουρανόν τόν μελανόν καπνόν σου, τήν φλέγουσα·/ εκπνοην τών 
γιγαντιαίων πνευμόνων σου, μόνον τότε ήρχισαν μακράν ύπό τούς πρόπο- 
δάς σου νά άποκαλύπτωνται καί νά άναφαίνωνται ώς φωτιζόμενα μέ τό 
φώς τής πρώτης χαραυγής πρώτον τά μέρη εκείνα τά οποιά ποτέ ενε- 
κρωσεν ή άσπλαχνος κα'ι καταστρεπτική μανία σου καϊ έκάλυψε μέ α
πέραντο·/ πέτραν ταφής έ'ω: δτου τοΰ άνθρώπου τό άναζητητικόν πνεύμα 
τό όποιον διαπερά τά έγκατα τής γής, διατρέχει τά βάθη τού ωκεανού, 
τά έξέθαψε κα'ι τά έφερεν έκ νέου άπό τήν απέραντο·/ νύκτα εις τό 
Φως τού ήλιου διά νά κατάδειξη είς τήν ανθρωπότητα τήν δύναμιν σου, 
τήν δύναμιν του.

Ώ Πομπηία, δέν είξεύρω διά ποιον ψυχολογικό/ μυστή 
φαντασίας μου άντιπαρήλθες τότε δπως έπί rp/— —
τής Καμπανίας αρχαία πόλις, μέ δλον τό θάμπος σου καϊ 
τρυφηλον και φιλήδονο-/ βϊον σου.

Είδα τότε μέ μίαν κρυστάλλινη·/ διαύγειαν δλην τήν 
ζωήν σου διαχεομένην είς τούς ευθείς κα1. στενούς δρόμους 
δρόμους τής 'Αφθονίας καϊ τής Ευτυχίας οί όποιοι ώς δύο κύριαι άρτη- 
ρίαι σου παράλληλοι μεταξύ των σέ τέμνουν σχεδόν άπό άκρον είς άκρον, 
είς τούς κομψούς καϊ ελαφρούς σου οίκους δπου ό κυρίαρχων ελληνικός 
ρυθμός έθεσε τήν αθάνατο·/ σφραγίδα του καϊ δπου ή εύχρωμος καϊ ποι
κίλη κοσμητική ζωγραφική τέχνη έλάμπρυνε τούς εσωτερικούς τοίχους 
μέ τήν απλότητα τών ιπταμένων χαρίτων, μέ τήν εύθυμίαν τών γαμη- 

)ριον πρό τής
Τίτου αύτοκράτορος ήσο 

αέ δλον τόν

μεθυσμένην
σου, εις τούς
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λίων πομπών, μέ τήν τρέλλαν τών εν κύκλω ορχουμένων.
Είδα τήν Αγοράν σου πληθυνομένην, τό Άμφιθέατρόν σου κατακλυ- 

ζόμενον άπό τόν ενθουσιώδη λαόν σου άδημονούντα πρό τή; ένάρζεως 
τών μεγαλοπρεπών θεαμάτων καί είδα τού; πλουσίου; θερμού; λουτήρα; 
σου μέ τού; διπλού; των εσωτερικού; τοίχου; διά μέσου τών οποίων 
άπό ενα κούφωμα διέρχεται ή θερμή πνοή μυροβόλων άτμώ/· καί είδα 
έντό; αυτών τά; ελαφρά; κα'ι χαριτωμένα; παρθένου; σου, μέ τή/ 
βεζουβιανήν φλόγα εΐ; τά μάτια, μέ τήν γλύκαν τών σταφυλών τή; Καμ- 
πανία; εί; τά χείλη νά εκθέτουν εί; αρμονικά; στάσεις τό γυμνόν καί 
απαλόν των σώμα εί; τό θερμόν χάϊδεμα τών ήρίμων κρηνών διά νά 
καταστήσουν αύτό πλέον τρυφηλόν καί πλέον μαλακόν διά νά τού ά- 
νοίξουν όλου; τού; πόρου; καί έτσι νά άπορροφήσουν καλλίτερον δλον 
τό νέκταρ τή; τρυφηλή; ζωή;, βλην τήν μέθη·/ τών ερωτικών παραδό
σεων .

Καί είδα, ώ Πομπηία, άκόμη τού; μικρού; έλικοειδεΐ; δρομίσκου; 
σου ώ; σκώληκε; νά σέ διαπεροϋν, καί τού; οίκου; σου τή; ’Αφροδίτη; 
μέ τά; Αλατισμένα; έντό; αυτών καί άσέμνου; έπιγραφάς, μέ τά ορμη
τικά συμπλέγματα μαΐνομένων Σατύρων καί δλα; τά; άλλα; εκδηλώσει; 
τή; ζωή; σου, τή; μικρεμπορική;, τή; βιομηχανικής, τή; ναυτικής, είδα 
τά ελαιοτριβεία σου εργαζόμενα, τού; μεγάλου; πέτρινου; άλεστήρας 
σου αλέθοντας τήν κριθήν καί τόν σίτον, τού; φούρνου; σου θερμαινομέ- 
νους.

Καί ενώ μέ συνεκίνει τό σφρίγος τής άνθηράς ακμή; σου, ενώ 'θαύμαζα 
τήν αρμονίαν τή; φαιδρά; σου ζωή;, ενώ μοΰ έθέρμανε τό αίμα ή μέθη 
τή; φιληδονία; σου, αίφνης φρικώδε; θέαμα παρουσιάζεται πρό τών 
βλεμμάτων μου. Βλέπω υψηλά εί; τόν ο/ρανόν είς τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Βεζούβιού ένα νέφο; πυκνόν ώ; μία π-μμεγίστη σφαίρα τηλεβόλου ορμη
τικά νά διασχίζη τόν αιθέρα καί νά προχωρτ, όλοέν, καί μετ’ ολίγον μία 
βροχή ζέοντος ύδατος νά κατέρχεται λυσσαλέα καί νά σέ κατακλύζω,μία 
βροχή θερμή; στάχτη; νά σέ πνίγη, νά σέ ένταφιάζη, καί ένα; άσπλαχνο; 
λιθοβολισμό; νά σέ κρημνίζη, σέ συντριβή, σέ κατασπαράζω,, καί ακούω ένα 
βόμβον μυστηριώδη όλοέν νά αύξάνη τήν έντασίν του, καί μού φαί
νεται ώ; νά κρημνίζωνται γιγαντιαΐοι τοίχοι, ώ; νά βυζίζωνται κυκλώ
πειοι πόλεις εί; άπεράντου; υπογείου; αβύσσους ύπό ένα βάρβαρον ρυθμόν 
τόν οποίον νά κρατούν αί κρούσεις άγριων Κορυβάντων καί τιτανικά ορει- 
χάλκινα όργανα, καί φθάνουν εί; τά ώτά μου οί σπαρακτικοί γόοι καί οί 
θρήνοι ποΰ γεννμ ή άγωνία φριχτού θανάτου, καί Απελπισίας κραυγαί 
καί άγρια·, κατάραι καί ύβρεις καί έπικλήσεις καί εύχαί, καί βλέπω μίαν 
μυρμηκιάν λαού, άνδρών, γυναικών, έφηβων, παίδων νά τρέχουν έξαλλοι, 
φρενήρεις, χωρί; ώρισμένην διεύθυνσιν καί νά συμπλέκονται ώ; νά τού; 
ωθούσε τό πνεύμα Μαινάδων, ώ; νά εΐχον παοαφρονήση δλοι συγχρόνως. 
Καί ύστερον, βαθμηδόν καί κατ' ολίγον, μιά έξασθένισι; βραδεία όλου 
εκείνου τού σπαρακτικού παλμού άπηλπισμένης καί φρικτής ζωή;, ώ; εΐ; 
μίαν παμμεγίστην μηχανήν ενεργούσαν αίφνη; νά είχε λειψή ό ατμός, νά 
είχε τραχύνη καί σκληρύνη ή τριβή τών ελατηρίων της καί μιά οδυνηρά

παμμέγιστον επιτάφιον κάλλυμμα έχει πού πριν έθα.λ-
" I 1» . ____ ϊ·. 1. Iό έρως, τίποτε άλλο.. ! 

ι οδύνη; βαθείας καί άορίστου τό όποιον 
; τήν ζωήν μου μέ κατέλαβε·/. Έπ ιγόμην. !

'ά κλαύσω άλλά δέν είμπορούσα. Ό πόνο; 
καί τά δάκρυά του άντή-

ίσον άσπλάγχνω; εί; τά 
υποποδίων κατοίκων σου τό μεθυσμένου άσμα τής Διονυσια-

άραίωσι; όλοέν προχωρούσα τοΰ πλήθου; καί μία βραχνή κραυγή, ένα; 
στεναγμός βαθύ; εκεί πού ολίγον πρότερον ήκούντο οί έντονοι καί φοβεροί 
γόοι, οί θρήνοι τή; Απελπισίας καί τού θανάτου.

Καί ύστερον ένα; μορμορυσμό; απαίσιο; όλονέν έξασθενούμενο; ώ; μ.ία 
ηχώ πένθιμο; καί μακρυνή πού όλοέν έχάνετο, καί μία σιγή στυγνή, πα
γερά καί τίποτε άλλο, τίποτε άλλο, μόνον ένας ωκεανό; στάχτης, πε
τρών, λάβα;, ώ; ·.
λεν ή ζωή καί ή πολιτεία καί έδημιουργούσεν

Έ.θυμούμαι, έν αίσθημα 
πρώτη·/ φοράν ήσθάνθην εί; 
Ή-θανόμην τήν ανάγκην 
μου ώ; σταλακτίτης έβάρυνε τήν ψυχήν μου 
χουν εί; τά βάθη τη; ώ; οί πένθιμοι κωδωνισμοί θανάτου.

Σέ είδα τότε, ώ Βεζούβιε, άκόμη άκμαϊον, άκόμη φοβερόν, ύστερον 
άπό τόσ.υ; αιώνα; κατά τού; οποίου; έσπειρε; γύρω σου τήν καταστρο
φήν, τήν έρημίαν, σέ είδα καί σέ έμίσησα !

"Ω διατί νά διακόψης τόσον άποτόμως, 
χείλη τών ί 
κή; χαρά; καί νά τό Αντικαταστήσω); μέ τόν θρήνον τή; τραγωδία;, μέ 
τήν σιγήν τού θανάτου ;

Μή, κατελθών άπό τά ύψη τού Όλυμπου ό Ήφαιστο; καί διαβατι
κό; σταθμέυσα; διά νά άναπαυθή εί; τό πύρινον βασιλείαν σου, εζηλοτύ- 
πησε τήν φανατικήν λατρείαν κάποια; ’Αφροδίτη; ύπό τών φιλήδονων 
τέκνων τή; Καμπανία; καί ήθέλησε νά έκδικηθή καί νά τού; τιμωρήσω, ;

Καί μού έφάνη τότε δτι είχες ψυχήν, ώ Βεζούβιε, καί αισθησιν, καί 
δτι ύστερον άπό τόσον μένος, άπό τόσην αδικίαν, σέ έβάρυνεν ένα; πό
νο; κρυφό; καί κατέτρωγε τά σπλάγχνα σου ! Καί είδα εί; τού; αύ
λακα; σου τά; ύυτίδα; τά; όποιας έχάραξεν εί; τήν επιφάνειαν σου ο ε
σωτερικός σπαραγμό; σου, καί ή λάβα πού άπό τήν Αριστερά·/ πλευράν 
σου έλικοειδώς έχύνετο μού έφάνη ώ; νά τήν άπετέλουν πύρινα δάκρυα 
μετανοία; τά όποια έορεεν καί κατέκαιον καί κατεσπάραζον τό βεβαρημέ
νο·/ ύπό τού πόνου στήθό; σου !

Ενθυμούμαι, έμεινα έκεΐ ύψηλά έπί πολλήν ίόραν παραδομίνο; ει; 
μίαν θλιμμένην έκστασιν προσηλωμένα έχων που τά βλέμματα χωρί; όμως 
τίποτε ώρισμε'νως νά βλέπω. Καί δέν είξεύρω διατί ένφ εύρισκόμην άκό
μη ύπό τήν επήρειαν αυτής τής καταστάσεω; αίφνη; ή προσοχή καί ή 
σκέψις έπαυσεν εί; έμέ νά ενεργή καί μόνον διά τή; φαντασίας μου τα- 
χεϊαι ώ; άστοαπαί διήρχοντο ανάρμοστοι καί άσύνδετοι, εικόνες σκυ
θρωπά!, σκηναί πένθιμοι ώ; μία συγκεχυμένη καί Αόριστος άντανάκλα- 
σι; τών προηγουμένων διαλογισμών, ώ; επιπλέοντα λείψανα κατόπιν ε
νός φρικτού ναυαγίου.

Μέ άπέσπασεν άπό αύτήν τήν οδυνηρά·/ κατάστασιν ένα ζωηρόν άσμα 
τό όποιον άνήρχετο καθαρόν μέχρι; έμού άπό τήν σκωληκόδρομον συ
νοικίαν πού περιζώνει κάτω τού; πρόποδα; τού βουνίσκου έπί τής κορυ
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φής τίϋ όποιου ιυρίσκΐτζΐ τό Μουσείο·/ τοΰ ’Αγίου Μιρτίυου: 

Carmenella έ' na bella figliola 
Venne Γ acqua gelata a stagione.

Ίσως κάποιος τής Παρθευόπης θϊρρ.όκαρδο; τραγουδιστής δ-.εβίβκζτν 
έπάνω εις τούς πτερωτούς ήχους εις τήν αγαπημένη·/ του τόν φλογερόν 
του πόθον.

Ήτο τό άσμα τής ζωής καί τή; ερωτικής μέθη: τό όποιον ευεργετικόν 
ώς ό ήλιος κατεπλημμύρισεν άστραπ'.αίως τήν ψυχήν μου καί τήν έφώ- 
τισεν, τήν έθέρμανε κα1. έξήλειξεν απ' αύτή: πάσαν ήχώ τής περασμέ
νης θλίψεως πάσαν εικόνα, ιδέαν πένθιμο·/, φθοράς, παρακμής καί ένέ- 
χυσεν εις αύτήν τήν χαράν, τόν πόθον τής ζωής.

Περιέφερα τότε χωρίς νά θέλω τά μάτια μου γύρω καί κάτω καί 
ήσθάνθην τήν έκπληξιν καί τόν αόριστον φόβον ποϋ γεννά αίφνης μία 
απότομος, μεγαλοπρεπής άποκάλυψ'.ς.

Ώ Νεάπολις, ώ θαύμα ουρανού καί γής, ώ μεγίστη σύλληψ'.ς, ώ 
υψηλότατη έμπνευσις τής μεγαλοφυία: τής Δημιουργίας, ώ σύνθ-σι; άπό 
5.τι ωραιότερου καί γραφικότερου έχει ή φύσις νά έπιδείξη συνηρμοσμέ- 
νον εις μίαν ενότητα εϊς μίαν αρμονίαν γραμμών, χρωμάτων τελείων, 
μαγευτικήν σέ είδα τότε ολόκληρον μέ τού; απείρου; καί δικτυοειδώ; 
συμπεπλεγμένου; δρόμους σου, μέ τάς ατελεύτητου; εκκλησίας ποϋ ψάλ
λουν μαζί μίαν άτελεύτητον συμφωνίαν κωδοινων, μέ τά; μουσικά; 
άκτάς σου πού φαίνεται ώ; νά αγκαλιάζουν μέ τρυφερά·/ παράδοσιν τόν 
μαγευτικόν σου κόλπον, μέ τήν οοοσολουσμένην καί θαλερά·/ φυτείαν 
σου πού παίζει, γελάει, μεθά, πού μέ χίλια αρμονικά χρώματα τρα- 
γουδεΐ ένα αιώνιον τραγούδι τής ζωή; καί τής ηδονής πέραν εις τόν λό 
φον τού Παυσίλυπου μέ τά μύρια φώτα σου τά όποια άπό έκεΐ ύψηλά 
δπου ήμουν σού εοιόον τήν μεγαλοπρεπή δψιν μιά; παμμεγΐστης μισο- 
σβυσμένης πυρκαϊά; ύπό τήν στακτήν.
Πειραιεύς 'Οκτώβριος (Έπεται το τέλος)

Γεώργιος Λαιιπελέτ

ΣΤΙΧΟΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΧΟ
ΥΠΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η Α Ρ X Η
Σέ ξένη χώρα γυριστής καλέστηκα σέ γάμο- 
Ή νύφη είνε πεντάμορφη, καί μάγος ύ γαμπρός· 
Καί καβαλάρης βρίσκομαι, καί τρέχω νά προκάμω· 
Δέν έχει ό δρόμος τελειωμό, κι δλο τραβάω έμπρός.
Όλο καί δρόμος, κι δλο έμπρός, μά δσο νά φτάσω σέ άκρη 
Τοΰ αλόγου άσημοπέταλου βαστώ τή γαύρη όρμή, 
Καί συμμαζεύω συνετά τοΰ ταξιδιού τά μάκρη 
Μέ κάποιους ήχους παν ξυπνούν έντός μου σάν καϋμοί.
Ήχοι παλιοί καί γνώριμοι, μοΰ γλυκοψιθυρίζουν 
Τών γυναικών τίς ώμορφιές, τούς ίσκιους τών σπιτιών, 
Λουλούδια ποΰ μοσκοβολούν κι άνθοί πού δέ μυρίζουν 
Έχουν τή γλώσσα τών βουβών όλάνοιχτων ματιών.
Καί ξανασμίγω αθέλητα καί ξαναλέω τή ρίμα 
Πού αντιλαλεί μονότροπα τίς φλόγες τών καρδιών, 
Κι δσα φιλάκια σπαταλα στήν αμμουδιά τό κύμα, 
Κι δσα πουλάκια κελαϊδούν στά χείλη τών παιδιών !

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ
Στήν άχαρη ακροποταμιά, στή χέρσα καί στήν έρμη, 
Όλα ήταν άρρωστα, κ’ έγώ παράλυτος έκεϊ. 
Τού κάκου φτεροσάλευα τά χέρια, ώ λίβα, ώ θέρμη, 
Στή γή σά νά τά ρίζωνε τά πόδια μου καρφί.
Άγριος πλατύς ό ποταμός, κι αγνάντια Λ άκρη ή άλλη, 
Ώς πέρα κι δσο που έσωνε λαχταριστή Λ ματιά, 
Ήταν μιά πλάση ακράτητη καί μιά γιορτή μεγάλη 
Άπό όλοφούντωτες πλαγιές καί δάση φανταχτά.
Κ’ ήταν λειβάδια αθέριστα καί απάτητα λαγκάδια, 
Πλημμύρες άπό πράσινο, φουρτούνες βλασταριών- 
Φωτοστεφάνια σάλευαν στά κορφοδεντροκλάδια, 
Κ’ έκρυβαν ίσκιοι όλόβαθοι μυστήρια τών θεών 
Κι δλα κατέβαιναν τυφλά ώς τήν άκρη καί ή φοδέρα 
Τά σταματούσε τού πλατειού καί τάγριου ποταμού 
Καί πόρο σά νά γύρευαν, γιά νά διαβούνε πέρα· 
Ώ 1 πέρα ή άκρη τής έρμιάς καί τοΰ βασανισμοΰ !
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Κι δλα ήταν σά νά ξάπλωναν τά χέρια πρός έμένα,
Κι δλα σά νά μοΰ στέλνανε ξαδιάντροπα φιλιά,
Κ' έμένα ό λίδας μ' έκαιγε, μ' έτρωγε Α θέρμη έμένα... 
Παράμερα αναστέναζε μιά ξεροκαλαμιά,

Καί μιά δαφνούλα ανάδευε τά φύλλα παραπέρα, 
— Τά διπλοθησαυρίσματα τής έρημιάς μου έκεΐ.— 
Κ' ήθελ' άπό την καλαμιά νά κόψω μιά φλογέρα, 
Κ’ ήθελα βαγιοστέφανα....Κ ’ ένοιωθα τό καρφί.
Κ ' ήμουνα σά νά μ’ άγγιξε ραβδί κακής μαγεύτρας, 
Καί μέσα μου παράδερνεν ό λαδωμένος νους.

*

Πρόδαλες τότε- σ' έζωνε λευκή ποδιά δουλεύτρας, 
Στή ζώνη σου είχες λούλουδα, καί στήν ποδιά καρπούς.

Ήρθες, άπάνου μου έγυρες.,.δέν έλυσες τά μάγια, 
Μέ τάϊσες καί μέ μύρισες, καί χύθη ξαφνικά 
Μιά θεία ψυχή πονετική στάλύπητα τά πλάγια...
Τήν αγκαλιά σου μοΰ άνοιξες, καί πήρες με απαλά.
Τράβηξες- βούιζε μιά βοή άπό μελισσολόι, 
Στήν πορτοποϋλα στάθηκες τοΰ βλαχοκαλυδιοϋ,
Τό καλυδάκι ήταν χτιστό άπό γή, πλεχτό άπό χλόη, 
Σά νά τό δούλεψε αλαφρά ή τέχνη ένός πουλιού.

Σ’ ένα κρεβάτι μ' έφερες, άχνόφωτο ένα βράδυ 
Γιά νά γλυκαναπάψμς με πύκνωσες γύρω έκεΐ,
Καί στό πλευρό μου, ξέγνοιαστα καί φροντισμένα όμάδι, 
Τό μεστωμένο άνάστημα μισόγυρες κ’ έσύ.
Τί νά ήσουν ; άγαπητικιά, μάνα, αδερφή, γυναίκα ; 
Τό χέρι άπάνου μου έδαλες γιά ν’ αποκοιμηθώ.
Ή Ναυσικά ή καλόγνωμη κ' ή βιβλική Ρεβέκκα 
Φωτόλαμπαν στήν δψη σου καί στό συλλογισμό.
Κοιμήθηκα, καί ξύπνησα- τής δυστυχίας μου ή Λάμια 
Κι αύτή είχε γίνει ένα γλυκό θλιμμένο ξωτικό...
Κ’ ηήρα ώς στά χέρια μου ριχτά δαφνοΰλες καί καλάμια, 
Κ’ ήπια τό μοσκανάσασμα τών πεύκων τό πρωινό.

Καί πήρα καί καλόπλεξα τεχνίτης δλη μέρα
Καί βαγιοστέφανα έδωκα σ’ έσέ λογής λογής, 
Καί χάϊδεψε τόν άμαθο τοΰ καλυβιού σου αγέρα 
φλογέρας άργολάλημα παραπονετικής.

Κι άπ ’ τό κρεβάτι γέρνοντας πρός τό φεγγίτη, αγνάντια
Τήν έρμην άκροποταμιά ξανάειδα, καί βαθειά
Τήν πλάση πού σπατάλεδε σμαράγδια καί διαμάντια, 
Κ' ήταν μεθύσι όλόχλωρο κι' όλόδροση χαρά.
Κι άκόμα μού κρυφόγνευεν ή πλάση άχ ! δλη έκείνη,
Κι δλο τά χέρια μ' άπλωνε σάν άγαπητικιας..
Κ ' έγώ ήμουν ό παράλυτος καί στό πλευρό σου, ώ θρήνοι ! 
Κ ’ έγώ είμ ’ έδώ ό παράλυτος τής άκροποταμιάς I

Κωότής ΠολαιιΑς

ΈΤ 21ΝΑΚΑΤΑΞΙΣ

λίμνης μύ-

— Μπανιάς !
— Τί ε’νΐ, ούρε, άνέκραξεν ό λοχίας στρεφόμενος μέ ζωηρόν κίνημα 

κατά τρόπον προδόσαντα, δτι τόν άφύπνίζον άπό βαθύς συλλογισμούς, 
ένφ έβάδιζε κατά μήκος πρό τού στρατώνος μελαγχολικός.

Ό δεκανεύ; τού λόχου, νέο: κοντόχονδρος, μέ μύς σιδηρού;, βαδί- 
ζων καμαρωτά ώς όρνίς, σείων τήν πολύπτυχον φουστανέλλαν του καί 
στρίβων τόν μαύρον ώς αιθάλη κ::1 πυκνόν ώς τά βρύα τής 
στακά του, επανέλαβε τήν άναφώνησίν του :

— Μπανιάς ! Κύρ λουχία, πούσι ;
Ό λοχία; Μπανιάς άνταπήντησε :
— Νάμι, ούρέ, τί μΐ θέλ ς ;
Έν τφ μεταξύ ό δεκανεύς έπλησίασε :
— Κύρ λουχία, είπε, πάμι νά σφίςουμε γιένα.
Ό λοχίας έκαμε κίνημα αποστροφής καί έξηκολούθησε 

του λίγων μίαν λέξ'.ν ξηράν ;
— Άκα !
Ο οεκανεύς ήθέλησε νά έπιμείνη.

— Όρ', ούτι γιένα τσίπρου, κύρ λουχια ;
— Ούρ’μή μού χαλάς τού σκότΣούπα, Κου,τούλ' οέν τσιπρι- 

ζουμι σήμιρα.
Κα1. έξηκολούθησε τόν δρόμον του, μέ τάς χμΐρας όπισθεν ήωμένας, 

βαίνων υψηλός ώ; λεβιάθαν, λιγνός ώ; κάλαμος, μέ τήν κεφαλήν τήν 
φεσοφύρον έπηρμένην, προτείνω·? τήν μεγάλην ρΐνά του, ώ; άλλο; Μπερ· 
ζεράκ, καί ψιθυρίζω·? μεταξύ τών όδόντων του :

— Γιά τσίπρου ειμι ΐγώ σήμιρα ή γιά μοιρουλόημα.
Δήλθε πρό ένός ομίλου εύζώνων ι 

λαν καί επιστατούντω? εις τό άκρο·? έκεΐ, εις τήν γωνίαν τού 
νος εις τό «μαγείρεμα». Ό μάγειρος μέ άνασκουμπωμένα 
κα; τού υποκαμίσου του, κρατών τεραστίαν κουτάλαν 
έβύθ.ζεν εΐ; τόν λέβητα άνακινών τόν ζωμόν καί τά ι 

ι

φερόντων μακράν ποοήρη εμπροσθέλ- 
.? _λ -----'-·■ —σ-ρατώ-

ι; τάς μανί- 
άνά χεΐρας, τήν 
μάχια τού κρέα-

15
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τος. O', βοηθοί του έρριπτον μεγάλους δαυλούς εϊς τήν πυράν, τρίβοντες 
τούς ερυθρούς οφθαλμούς των, οί όποιοι έλαμπον ζωηρότερον άπό τάς 
φλόγας τών δαυλών, έ·ώ έκαθάριζον σωρούς κρομμύων. Λεπταϊ τολύ- 
παι καπνού άνήρχοντο έκ τής πυράς παρά τόν τοίχον, δπου έβρζζεν ό 
λέοης, καί εσχημάτιζον έπΐ τού λευκού τής ασβέστου αίαν μαύρην εΰ- 
ρεΐαν κηλίδα πυραμοείδώ; άνερχομένην πρός τήν κορυφήν. Άπό υα- 
κοάν ή μέλαίνα αύτη έπί τού τοίχου στήλη εφαίνετο ώ; οβελίσκος έκ 
μαύρου στιλπνού λίθου καταφαγωμένου δεξιά καί αριστερά άπό σφαίρας.

Ό λοχίας Μπανίάς έστάθη δύο βήματα. μακράν τού λέβητος έρριψεν 
έν δεσποτ'.κόν βλέμμα επ' αυτού καί έπί τών μαγειρευόντων άνδρών, 
εβροντοφώνησε δύο τρεις φράσεις: «τό νού σας, ούρέ. εις τού φαί νά 
μή τού κάψ τι- ρίχτι μπόλικα. κριμμυδάκια νά νουστ’μήσ*  τού κριά:,» 
καί έξηκολούθησε τόν δρόμον του πάντοτε κατηφής.

Πέραν τού στρα ώνος ήπλούτο ή πράσινος καϊ ομαλή έκτασι; τών ά- 
γρών, ώς τάπης μπιλιάρδου· ήτο άνοιξις καϊ οί στάχεις τών σιτηρών 
είχον ύψωθή εύχυμοι, ζωηρόχρωμοι, με ένα βαθύ » πράσινον χρωματισμόν, 
επί τού όποιου τό φώς τού ήλιου προσέδιδεν άντσυγείας σαπφειρίνου;. 
Είκοσι βήματα μακράν τού στρατώνος διέσχιζε τού; αγρού; μικρόν ρυά- 
κιον, εις τό ύδωρ τού όποιου πλύστρα: καϊ υπηρέτρια: έπλυνον ασπρό
ρουχα, ύψοΰσαι τόν κόπα.ον καϊ τύπτουσαι, τρίβουσαι τά ρούχα μέ σά- 
πωνα, οιαλεγόμεναι δυνατά, ενίοτε τραγωδούσαι. Αί περισσότερα: ήσαν 
μεσήλικες, με κιτρίνισμένα και έρρυτιδωμένα πρόσωπα, βυθίζουσαι τά; 
καλαμοειοει; κνήμα; των ει; τό ύδωρ μέχρι τού γόνατο: σχεδόν. Άλλά 
αι νέα: οέν ελειπον κοράσια ευτραφή, μέ προτεταμένους ύπό τό τσίτι- 
νον ένδυμα τού; μαστούς, με μηρούς φοράδων, τών οποίων αί στρογγυ- 
λότητε; άναοε'.κνύοντο καταφανείς ύπό τό βρεγμένο·» μέχρι; όσφύος βραχύ 
μεσοφούστανον, τό όποιον άφινε γυμνήν τήν στρογγυλήν καί ροδόχοουν 
σαρκα τών κνημών. Ό λοχίας δ'.ήλθε πρό αύτών. Τά τσαρούχια του 
έτριζαν επί τή; ολίγη; έκεΐ άμμου καϊ τά κοράσια ανύψωσαν τήν κεφα
λήν καθώς έκυπτον πλένοντα, κποτι-.άξαντα τού; μικρού; πρό τών κρο
τάφων βοστρύχου; τής κόμης των. Είδο» τόν λοχίαν εύθαρσώς μέ πονη- 
ράν εκφοασίν εις τού; οφθαλμού:, ώσαϊ νά προεκάλου , γαργαλιστικόν τινα 
αστεϊσμόν τών ανδρών τού λόχου κατά τό σύνηθ-ς. Άλλ' ό λοχίας, ό 
οποίος παρ ολα τά πεντήκοντα έτη του, τήν ψαράν κόμην του καί τό 
ρικνόν πρόσωπόν του ήρέσκετο πολλάκις «νά ρίχν ' κάνα γλυκό λουάκ ' 
στά οιαλοκοριτσάκια» παρήλθε πρό αυτών αδιάφορος, άφηρημένος.

Μία από τάς νεάνισα; κάτι τό πο.ηρόνθά είπε, διότι ήκοόσθη έν 
ανακάγχασμα κρυσταλλώδες, άποπνιγέν εΐ; τόν κρότον τών καταπιπτόν- 
των κοπάνων.

Ό λοχίας έξηκολούθησε τόν δρόμον του. Τόρα έβαι ε παρά τήν άκραν 
τών στάχεων ένός αγρού. Τό μέρος ήτο ήσυχον. Άπό μακράν, άπό τόν 
λόφον έκεΐ κάτω ήρχοντο διακεκομμένοι, παράτονοι ήχοι σαλπίγγων. 
Οί σαλπιγκται εγυμνάζοντο ύπό τόν ήλιον. Αί λευκαϊ σιλουέτται των μέ 
τά κόκκινα φέσια άνεκίνούντο, ό χαλκός τών σαλπίγγων ήκτινοβόλει είς 
τον ήλιον. 'Ολίγον τι πλησίον τών σαλπιγκτών είς δεκανεύ; προεγύμναζε

κ.θυστερήσαντας κληρωτούς ίσως, 'έφθανε δέ ασθενής ή 
, δυό, γιέν !...Γιέν στ’ άριστιρό, γιεν είπα ! ΤΑ, 

ά χαλά; Ιουνίους ! »
τό θέαμα- πρό τών οφθαλμών του έπί τού 
τών στρατιωτών εμεγαλύνετο. Οί στρα- 
όνειρώδους ύποστάσεως. Πέρζ τό πράσ·,- 

, τούς ήδονικωτέρους τόνους του' 
τού ουρανού μέ ραγδαίας πτήσεις, 
παιυψήλου λεύκης έφλυάρουν θο- 

"Ολον αύτό τό θέαμα μετά τίνας ήμέ- 
υχή λοχίαν. Τόν στρατόν, τούς στρα-

τρεϊς εύζώνους, 
φωνή του : «Γιέν 
Μπακατσούλα, σύ μ

Ό λοχίας έστάθη καϊ είδε 
μικρού γηλόφου ή δράξ εκείνη 
τιώται έλάαβανον διαστάσεις 
νον τή; έξοχή; έδιδε τού; άπαλωτέρου 
τά χελιδόνια διέσχιζον τό γλαυκόν 
οί σπίνοι άπό τού; κλώνου; μιας 
ρυβωδώ; ώς έμπνευσες τού Λίστ. 
ρας θά ήτο ζένον πλέον διά τόν α 
τιώτας, τόν λόχον, τό» στρατώνα, τούς προσφιλείς αυτούς αγρούς ολα 
Οά τά έγκατέλειπε μεθαύριον ό λοχίας. Καϊ ή ψυχή του έπόνει. Κλαίο- 
μεν έ ίοτε τόν χωρισμόν πραγμάτων, είπεν ό Μωπασσάν, μέ τήν αύ
τήν θλίψ'.ν μέ τήν οποίαν κλαίομεν προσφιλείς νεκρούς. Μετ' ολίγα; 
ημέρας Οά άπεστρατεύετο. Ή υπηρεσία του έτελείωνε αύτά; τάς ημέρας. 
Άρκετά υπηρέτησε·» είς τό στράτευμα. Τριάκοντα δλα έτη. Μέχρι 
τούδε ήοίθμει τόσα; άνακατάξεις. Δ'.ατί νά ήθελε νά άριθμήση μίαν 
άκόμη ; Είχε γηράση είς τόν βαθμόν τού λοχίου, εις τόν όποιον έμεινε 
τόσα έτη «στάσιμους». Ή λέξις αύτη τόν έκαμνε νά τρίζη τούς όδόν- 
τας του. «Στάσιμους I» Δέν υπήρχε δικαιοσύνη εις τό στράτευμα. Ό 
έχων τά περισσότερα μ σα έξησφάλιζε τό μέλλον του Αύτός δέν είχε 
οΰτε φίλο·» βουλευτήν, ούτε προστάτην είς τό Ύπουργεΐον νά ένεργήση 
ύπέρ τοϋ προβιβασμού του. Είς τό Ύπουργεΐον, δπου, ώς έλεγε παρα
ποιούμενο; πολλάκις «στίβα είνι οί ίκθέσεις πιρί ίκανότητους κϊ ανδρα
γαθίας του εί; συμπλουκά; τών συνόρουν στά 86.» Άλλά ποιος θά 
ήθελε νά ξεσκόνισα, τα παλαιά αύτά χαρτιά, νά τά ΐδη καϊ ν' άπονείμη 
τό δίκαιον είς τόν γέρο.τα λοχίαν I «Άλλ’ οριζ * δέν έχ νι οί μεγάλου- 
γαλουνάδις νά μιριμνήσουσι πιρί τού λουχίου Μπάνιά !» Άλλά παρ' 
δλην τήν άπαισιοδοξίαν του ό λοχίας δέν ήδύνατο νά έννοήση πώ; οί με- 
γαλογαλονάδε; περιεφρόνουν τάς έκθέσεις τόσων Άνωτέρων ’Εποπτών 
εί; τήν δικαιοδοσίαν τών όποιων υπηρέτησε, έπ.ανειλημμένως ο λοχίας. 
Καί έλεγεν απορών : «ΙΙώ;, ούρέ. δέν λαμβάνουντι ύπ ’ δψ ’ τά χαρτιά 
κοτζάμ άνουτέρου ούρ 'τά χαρτιά διαλαμβάνουν ρ-η-τ-ώ-ς ού λουχίας Μπά
νιά; Θιόδουρο; ήνδραγάθησε κϊ ίπουμένου; συνίστώμιν αύτόν. «"Επειτα μή 
δυνάμενος νά λύση τήν απορίαν του κατέληγεν εις τό πικρόν συμπέρασμα,οτι 
άδικεΐται : «Παραγκονίζουμι, μ' τρώνι τού δίκη: μ' τό σταυρό τ ; I 
Ραδιουργίες θά ϊν. είς τόν μέσουν 1» Καϊ έβύζανεν ίσχυρώ; τό σιγάρον 
του μέ τά ωχρά χείλη του όπιθεν τών όποιων έφαίνοντο οί νωδοί όδόν- 
τε; του... Θά άπεστρατεύετο, λοιπόν. Τί νά έκαμνεν εις τόν στρατόν 
μέ πενήντα δύο δραχμάς τόν μήνα έκτός «δά» τών διαφόρων κρατήσεων. 
Ή μορφή του έλαβε μίαν αποφασιστικήν έκφρασιν, θαρραλέα·», ώσεϊ νά 
ειχεν άποφασίση νά ριφθή εΐ; τάς σφαίρας τών εχθρών. Έτελείωσεν. Η 
βάσανος αύτή, τήν όποιαν άπό μιας έβδομάόο; ύφίστατο, αν έπρεπε νά 
φύγη άπό τόν στρατόν ή όχι, έπαυσε. Τόρα άμέσως θά έπέστρεφεν ει;



180 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
II ΑΝΑΚΑΤΑΞ1Σ 181

τόν λόχον, θά παρεκάλει τόν έπιλοχίαν, τόν Γιδάρη·?, νά τοΰ συνέτασσε 
τήν περί αποστρατεύσει»; του αναφοράν. Θά τήν υπέγραφε μέ σταθεράν 
χεϊρα. «Όχι .σά 
δέ ! Μάϊτι μέλλουν, μάϊτι προυβιβασμό: 
μάρς ! Τά ρουχαλάκια μας κι μιά γιά τ 
έλαμπαν άπό βαθύ αίσθημα υπερηφάνειας, 
βλύζουσα έκ τή; ψυχής του. Άνέπνευσεν έλαφρώ: 
λήν. Καί βραδέως β.·ί·.ων έβλεπε τήν έπαύρισ· 
του. Θά έπέστρεφεν είς τό χωρίον του μετά 
τών. Μέ τάς είκοσι ψωροδραχμά; -ή; - -’ξ 
ζήση καί θά έζήτει μίαν θέσιν βοσκού άπό κανένα πλούσιον κτηνοτρόφον 
τοΰ τόπου του.Ό,τι είχεν άφήση παιδίον,θά τό έπανεύρισκε γέρων τόρα. 
"Έστω. Θά έφύλαττε πρόβατα έν μέσω τών ερήμων βουνών, Οά έτρωγε 
«μπομπότα ξερή σάν λιθάρι· πάει ή σούπα πιά !» καί θά έπινε μόνον 
νερό.

«Μάϊτι κριάς πιά, μάϊτι κρασί, μάϊτι τσίπρου.» Θά υστερείτο τής 
παχείας, τής λιπαρά; σούπας, θά έχανε τό ηδονικόν βραστόν του, ύέν 
θά έμαύλιζε «τού μ’δούλι» τών οστών μέ τήν ιδιαιτέραν του εκείνην 
άπόλαυσίν, δέν θά έτρωγε «τό κριάς μι τά κ’κιά, μι τά κουλουκ'θάκια, 
μι τ’ς μπάμνις,» δέν θά έτρωγε τά ηδονικά έκεΐνα «κρεμμ’δάκια μι τού 
κριάς,» άπό τά όποια δέν άπέκαμνε καταβροχθίζω'? τρεις, τέσσαρας κα
ραβάνας, (βαθύς στεναγμός τού εξέφυγε,) «ίέστου,» δέν θά έπινε τό 
αγαπητόν του «μπρούσκου κρασάκ’ ίέστου, ναί, νά παρ' ού διάουλις, 
ίέστου, άϊτι! » Στιγμιαίου νέφος διήλθε πρό τού κυρτού μετώπου του, 
ήσθάνθη δ' επί στιγμήν λεπτόν καί επίμονον γαργάλισμα εί; τόν λά
ρυγγα, ό σίελος εσωρεύθη πυκνό; εί; τό άκρον τών χειλέων του.’Εκρό- 
τησεν ίσχυρώ; τήν πτέρναν τού τσαρουχιού του καί ώ; ήτο ή γή απαλή 
έσχηματίσθη έπ ’ αύτής μικρόν κοίλωμα Ή άνατίναςις αυτή ------- ~
τόν άποτρέψη άπό τόν πειρασμόν,καί συνέχισε τον δρόμον σ 
θείο, αποφασιστικός. Διήλθε πρό τού μικρού ρυακίου, μή 
νά ρίψη ούδέ βλέμμα εί; τάς πλε· ούσας γυ αΐκας. Είχεν έπανακτήση 
μετά πάροδον τόσων έτών τήν άγερωχίαν καί τήν απάθειαν τού άνθρώ- 

τού βουνού δλην, έπανεύρισκεν είς τόν γέροντα λ οχ ίο ν τόν άγριον, 
Τά κίτρινα κουμπιά τής στολή; του 

ον ήλιον τον ενώχλουν, ό κυανόχρου; παλαιό; μ νδύας 
τόν έστενοχώρ-ι,ό στρηνής θόρυβος τή; σκοιριασμένης ξιφολόγχη; του, 

ουσα το ισχύον του, τ
ώ; βελόνη, τό φέσι του μέ τήν βαρ-ΐάν του φούνταν το·’? έβάρυνε 
κεφαλήν ώ; μέγας ογκόλιθο; έπικαθήμενο; έπί τού κρανίου ■ 

ό μέτωπό ν του. Τόρα ήθελε νά τά

ά ! θά έμεινε αύτός νά τόν πιρνανί γιά κουρδίσου. Άμ' 
......... Ai’" ·β·ε~—Ας, μάϊτι προυκουπή. Τό λ'πόν 

τού χουριό.» Οί οφθαλμοί του 
Μία γαλήνη έφαίνετο άνα- 

; καί έκαμε μεταδό
τη; άποστρατεύσ-ώς 

------- απουσίαν δεκάδων έ
τη; συντάξεως του δεν Οά ήδύνατο νά

ηρκεσε να 
ου ΐγκαρδιω- 
καταδεχθεί;

που
τόν ιταμόν δεκαπενταετή βοσκόν, 
λάμποντα εί:
του
τόν όποιον έκαμνε θίγ
του
τήν
σταγώνε; ίδρώτος άνέθωρον εί;
τάξη δλα αύτά, «νά πάν. κατά διαόλ ’ μάννα» κα1. νά φορέση μίαν 
παν μόνον, νά πάρή μίαν γκλίτσαν καί «τσέπ ! τσέπ !... χίουου ! 
ουου!.. » νά βάλη τήν λησμονηθεΐσαν παιδικήν κραυγήν του καί «νά 
σαλαγάη κατ' τού γκατήφουρου τά πρότα, πέρα στά πλά.ϊα μι τά χουν- 
τροπούρναρχ, μι τ’; κρύϊ; βρ,σοΰλι;. Χάϊτι, ούρέ ! »

ρη·-ή; θόρυβο; τή; σκοιριασμένης ξιφολόγχη 
ό ίσχύον του, τό γόνα του,διεπέρα τά νεΰρά 

του*  
. πε

ζά- 
• Ζ·'-

Είχε φθάση τόρα είς τόν στρατώνα.Δύο βήματα καί θά εισήρχετο εί; 
τόν θάλαμον τού λόχου, Οά έπλησίαζ- τόν έπιλοχίαν, Οά τού έλεγε τήν 
ακλόνητο·? άπόφασίν του.« Άμί τί; Γιά κουρδίσου θά τούν πέρναγαν τού 
λουχία τού Μπάνιά!»

Καθώς οιήρχετο πλησίον τών μαγειρευόντων ανδρών αιφνη; εσταμά- 
τησεν. Ήσθάνθη είδος σκοτοδίν'.άσεω;. Ό υψηλός, ό προγάστωρ λέβης 
έβραζε κοχλάζω?· έπί τής έπιφανεία; του άνεπήδουν λιπαρά τεμάχια 
βοείου κρέατος, μεγάλα, ακέραια κρεμμύδια, γαργαλιστική δέ, διαπερα
στική, όξεΐα, ελκυστική, ακαταμάχητος όσμή διεχύνετο είς ακτίνα τριά
κοντα μέτρων. Ό λοχία; ήνοιξε τό στόμα, τούς ρώθωνας καί ή οσμή εί- 
σήλασε, διεχύθη έντό; του, είς τά βάθη τών έντοσθίων του, τόν άνέτρεψεν 
δλον, τού ήλλοίωσε τά χαρακτηριστικά τού προσώπου του. Ώφράνθη ίσχυ
ρώ;, έπειτα δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση έν αύτόματον ηδονικόν πλατά
γισμα τή; γλώσσης. Ή θύρα τού στρατώνας δύο βήματα μακράν του 
ήτο ανοικτή. Είς τό βάθος έφαίνετο ό έπιλοχία; Γιδάρης κεκλιμένο; έπί 
μικρά; τραπέζη; έστρωμένης μέ φαιόν έριούχον, γρατσουνίζων έπί 
τών σελίδω? τού βιβλίου τών αναφορών του' παραπλεύρω; αύτου εις 
παρομοίου τράπεζαν είργάζετο ό σιτιστή; τού λόχου έπ’. μεγάλου ογ
κώδους βιβλίου, τού βιβλίου τή; μισθοδοσία; τώ? ά?δρώ?· εί; τό παρά
θυρο? δέ εί; κρεμανταλά; εύζωνο:, «χαράκουνι ού έρμου; μέ τούν χά
ρακα ίέ?α φύλλου·? πουρ-ία;», ξύνω? άπό καιρού ε’ς καιρόν τήν μύτην 
του. Ό λοχία; Μπάνιά; άπέστρ-ψε τή? κεφαλήν άπό τήν θύοαν. Έ- 
πλησίασ- πρό; ένα βοηθό? τού μαγείρου καί τού είπε μέ τό στρατιωτι
κόν ύφο;, τό όποιον ταχέως έπανέκτησε:

— Κορδομπάτσ ', πιτάξ ’ νά διή; πού ί·?ι ού δικανιέα; I'ουντούλ ; 
κί πές του νάρθ' ίδώ. Γλήουρα! Ίέφτυσα. Νά!.. Οσου νά λυώσ τού 
σάλιο μ' θάσι φιρμένου;. Άξαί...

Ό στρατιώτη; έτρεξεν.
"Επειτα απευθυνόμενος πρό; τόν άλλον βοηθόν ό λοχία; είπε μειλιχ'.ως:
— Καταρραχιά, πιά σι μ’ μί τοΰ π’ρούν' ίένα κουμματάκ.' κριά; νά

ιδού ίέβρασι γιά δέν ίέβρασι. ι
Ό δεκανεύς Κοντούλης έπεφάνη μετά τινα; στιγμά;. Ο λοχιας 

Μπάνιά; μασσώ? άκόμη τό προσφερθέν «κριά;» τόν παρέλαβε:
— Κου?τούλ’ είπε, πάμι νά πιοϋμι γιένα, γιά τό καλό. Αύριου θά 

ύπουβάλου άναφουράν άνακατατάξιους.
Μποέιι
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΙΧΟΥΣ
ΤΠΟ ΠΑΤΛΟΤ ΝΙΡΒΑΝΑ

Η ΨΓΧΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Άπό κάποια πηγή, κάτω άπό κάποια ισκιώματα, άπό κάποια πηγή καί 

κάποια πολυτρίχια ένα νερό σταλάζει, ένα νερό σ' ένα νερόν απάνω. Καί κάθε 
σταλα ποΰ φιλεΐ τό κρύφιο νάμα στεναγμό; ! Κάποιος στεναγμός αργα, βουζα ανε
βαίνει πρός τα ισκιώματα, αργά, βουβά πρός τών πουλιών τάποκαρώματα. 'Από 
τή στάλα ποΰ φιλεΐ τή στάλα κάποιος στεναγμός πρός τάτρεμα τά φύλλα, πρός 
τά όνειρα τών άηδονιών! Είμαι ό κρυσταλλένιος στεναγμός μες στά σκοτάδια...

Κάποιες περιπλοκάδες πνίγουν τάψιδωτά παράθυρα ένός πύργου. Κάποια σκοτάδια 
κλώθουν μαύρες αράχνες γύρω άπό τό άσπρο φάντασμα τοΰ λόφου. Ή μεγάλη 
σιωπή χύνεται απ' τις κορφές τών κυπαρισιών λυπημένες καί βαλσαμώνει τόν 
έρημο τόπο. Άσπρολέπιδο, γυαλιστερό φίδι ό δρόμος ξετυλίγεται άνάμεσα στους 
πυκνους θάμνους. Καί μές στόν πύργο μιας νεράηδας μάτια φέγγουν, ακοίμητα 
λυχνάρια κάποιου πόνου, φέγγουν στά βαθειά σκοτάδια. Είμαι ό κρυσταλλένιος 
στεναγμός ποΰ σειώ τά φύλλα τών πυκνών περιπλοκάδων.

Κάποια νερά δλόστρωτα στήν αγκαλιά μιας αμμουδιάς καί κάποια χάδια αχ
τίδων καί κάποια άνατριχιάσματα ζεφύρων στά δροσόνερα. Κι’απάνω άπό τά νερά 
τής λίμνης λαμνοκόπων αργά κινήματα κι’ 'απάνω άπ’ τά νερά τής λίμνης κα- 
μαρώματα ξαρτιών. Καί στή λευκή αμμουδιά, κρίνοι καί φούλια τά χαμηλά 
σπιτόπουλα. Κάθε παραθύρι καί βασιλικός, κάθε παραθύρι μιά Πεντάμορφη. Κρί
νοι καί φούλια στήν ακρογιαλιά τά μικρά σπιτόπουλα, προσμένουν» καί λαχτα
ρούνε κάποιων φλοίσβων χάδια κι' αναστεναγμούς. Είμαι ό κρυσταλλένιος ανα
στεναγμός τών ερωτικών φλοίσβων.

Μιά φορά κ’ έναν καιρό κάποιος καϋμός γεννήθηκε, μιά φορά κ’ έναν καιρό 
κάποιος καύμός ξεψύχησε. Μιά φεγγαριάτικη βραδεία ένας σκοπός ακούστηκε, 
μιαν ολοσκότεινη νυχτιά κάποια μάτια νεκροκλείστηκαν. Καί τώρα εινε μιά τα
φόπετρα κι’ απάνω ένα κυπαρίσσι. Καί τό κυπαρίσσι ποΰ πλέκει τις ρίζες του μέ 
τά παραπονεμένα κόκκαλα, αναστενάζει μέ τά φύλλα του τόν λησμονημένο σκοπό. 
Οί αύρες ποΰ περνούν άπό τό κυπαρίσσοι πέρνουν τό λησμονημένο τραγούδι στα 
φτερά τους κι’ ύστερα πετοΰν στις γρίλλιες τών σκοτεινών παραθυριών. Καί στά 
ψηλά τά παραθύρια ρέβουν τά νυχτολούλουδα καί τά κορίτσ·α κλαΐνε τις αγάπες 
τους. Είμαι ό αναστεναγμός τοΰ λησμονημένου σκοπού, είμαι ή κρυσταλλένια ψυχή 
τής Κιθάρας.

Παΰλος Νιρβάνας


