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Ε χ  φ ω το γ ρ α φ ία ς  παΧ αιας είχόνος.

Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Α

Σ Ο Λ Ω Μ Ο Σ

Καϋώς τήν ώρα τήν άπόβροχη,
Π ού τη φωτίζει έφτάχρωμο τό ΰ-έϊο δοξάρι,
Μ ’ όλη τήν ομορφιά τον τήν απόκοσμη,
Μ  όλη τήν ουρανόσταλτη τον χάρη,

Λάμπουν στεριες και πέλαγα,
Μαζί, σε μιαν άάάνατη λαμπράδα,

"Ετσι καί συ, τραγουδιστή μου έφτάχρωμε,
Ζώνεις άπ άκρη σ άκρη τήν 'Ελλάδα.

Είνε 6 σκοπός σου, αλήθεια, άάάνατος,
Τής ’Ίριδος τά χρώματα ζονν στο σκοπό σου,
Μια Μοίρα που γεννούσε λιονταρόκαρδονς 
Φώναξε καί σε σένα — Φανερώσου! —

Κ ι' ένώ στεριες και πέλαγα  
Τά σκέπαζαν τά σύγνεφα τά μαύρα,
Πρόβαλες σύ, καί με  τό φως σου άλαψροχν&ηκε, 
Σ τη  χώρα τη βαρνγνωμη, κ ή ανρα

Τής Λευτεριάς, όπου βαφτίστηκε 
Μέσ στά βαϋειά ποτάμια τών αιμάτων,
Τής Λεφτεριάς παν τήν τραγούδησες πρωτάκουστα 
Σ τη  Λύρα τών εφτά χρωμάτων.

Κ ι ακόμα δρόμους φώτισες,
Δρόμους καί δρόμους άνοιξες τριγύρω, ■
Κ  ή ανρα που μιά μέρα πρωτοσκόρπισες 

Έγίνεν ευωδιά κι έγινε μύρο.



Κ ι άνάδωσε, κ ι  άπλώθηκεν,
— Ω !  τά Μ αγιάποιλά σου τά αιώνια /  —

Π ο ύ  λέει κανείς κ  οί πέτρες πώ ς άνίλίζοννε,
Π α ν  λέει πώ ς λουλουδίζουν και τά χιόνια ...

Κ ι' ακόμα κόσμους φώτισες,
Τους κόσμους τή ς  ψ υχής τους κοιμισμένους,
Τών ενγενών, των έρμο/ν, τών άδννατων,
Π ο υ  τους όαρροϋν ο ί ανίδεοι γιά  ξένους,

Τους κόσμους τή ς  Φαρμακωμένης σου,
Κ αι τή ς  φτω χής Μαρίας, που προβαίνει
Κ άτ άπ τή  νύχτα τή  γλυκεία και τήν άστρόφεγγη ,
Λ ίγ η  δροσιά νά πάρη ή μαραμένη. .

’Ώ  ! τήν αγάπη που τήν ξύπνησες 
Μ ε τήν ολόφωτη σου Λ ύ ρ α  ,
ΙΙο ϋ  τής έφόρεσες μιάν άφθαρτη  
Κ αί μιάν Ασύγκριτη πορφύρα,

Κ ι όταν τή  δύστυχη τήν έσυρες 
Σ τή ν  κολασμένη απάνω κλίνη,
Στάνταριααμένο μέτωπο τής έβαλες 
Τήν Ακριμάτιστη γα λήνη !

Κ ι ακόμα, ώ μ ά γε  εσύ, ζωντάνεψες 
Τον κόσμο που ποτέ δεν έγεννήθ-η,
Και ζή  μέσα στά δάση τά βαρήσκιωτα,
Καλ μέσ  στών ωκεανών τά β ύ ϋ η ,

Κ ι ένα άντιφέγγισμα άφησες
Στά. κ Ιμι κρυφά κ ι’ άπόξενα  έι5ώ κάτου,
Το μελιχρό σου τ ’ άντιφέγγισμα, πον ήμέρωσεν 

'Ως καί τήν άγρια νύχτα τού θανάτου...

Κ ι άν πορφυρώνη ακόμα ή λάμψη σου 
Χαλάσματα κ ι’ ερείπια καί συντρίμμια,
Κάποιω ν ναών μόνον οκορπίσματα 
Τέτοια πανίερη έχουν γύμνια ,

Κάποιω ν ναών τά  μάρμαρα,
Π ού μοναχά ένας ύμνος τά σαλεύει,
Τον φεγγαριού πού τ  άργυρώνει άλαφροφίλητα,
Τ ού  ήλιον τον χρυσού π ο ν  τό χαϊδεύει. .

Κ αι τόρα ποώς ϋ ά  τραγονδήση σε;
Π οιος ήχος, ποιος ρυθμός ό έ  νά σε ψ άλη;
Δ ε  μοιάζει 6 στίχος μας τδ  στίχο σου τόν άχραντο, 
Π ώ χει πατρίδα κάποιαν άλλη...

Τό φώς εσύ είσαι τό ανιστόρητο,
Τής Ίρ ιδ ο ς  τά χρώματα λάμπουν σε σένα, 
Δόξα οτά μάτια μόνο πού σέ βλέπουνε,
Στά χείλη πον μπροστά σου είνε κλεισμένα!

Μ· Μ Α Λ Α Κ Α ΣΗ Σ



Δ ΙΟΝΥΣ ΙΟΣ  ΣΟΛΩΜΟΣ

Χ ά ρ ις ε ις τη ν  εύγενή π ροθυμ ία ν  Κ ερχυραίου πο ιη - 
τοβ εϊμεί><Λ κάτοχοι < συλλογής μεταφράσεω ν τω ν ση
μ α ντικότερω ν ιταλικώ ν πο ιημάτω ν του Διονυσίου Σο· 
λισμοϋ» μετ' εισαγω γικής μελέτης υπό του προ  ολίγου 
άιτοθανόντος εργάτου τώ ν γραμμ άτω ν Γεω ργίου Κα- 
λοογοιίρου.

Ή  κατω τέρω  μελέτη ιυ ΰ  Καλοσγούρου άναλύουσα 
σ υνθέτε ι τοΰ  Σ ο λ ω μ ο ΐ τ ό  εργον, κ α ί α νο ίγε ι ε ις  α ύτό  
ω ραίους κ α ί υψ ηλούς ο ρ ίζο ν τα ς . Ό  Καλοσγοΰρος 
έμελέτησε τό ν  Συλω μόν, έσχέτισε το  έργον μέ τον  άν
θ ρ ω π ο ν  κ α ί ή'δ νή ά η  ν ά  ίδή  βα ίΙε ιά  κ α ί κ α θ α ρά .

Β εβαίω ς ή  μελέτη αίίτη ί) άναγνω σϋή απλήστως 
ύπό  τώ ν αναγνω στώ ν τω ν «Παναάηναίο,ιν . Η  γλώσσα 
τού  Κ αλοσγούρου δεν έςικνειτα ι μέχρι φανατισμού. 
Ε ίν α ι ισως ή  μάλλον αρμονική δημοτική , καλλιτεχνική 
ήμποροΰμεν νά  εϊπω μεν, μή άνακόπτουσα τόν  άνα- 
γνώστην, ούτε στενοχωρούσα.

Ή  μελέτη αίίτη είναι ή  δ ιαθήκη , τή ν  όποιαν  κατα
λείπ ει ό λόγιος Κ ερκυραϊος, σχετ ική  μ έ  τ ά ς  έορτά ς 
τού έΟνικού ποιητοΰ, τάς οπο ία ς έορτά ζει δλον τό 
έθνος σήμερον. Α ί αυτής παρέχθ)ΐεν ώ ραΐον  μνη- 
μείον  τ ή ς  τόσον ενσυνειδήτου κ α ί βα ϋ ε ία ς  έργα σ ία ς 
τού  έκλείψαντος άνδρός.

Γ ραμμένη ώ ς σχεδίασμα  μόνον, ποοω ρισμένον βε
β α ίω ς ν ά  λάβη  μεγαλειτέραν άνάπτυζιν, ε ίνα ι έν τοό- 
το ις  π λή ρης κ α ί ενδιαφέρουσα πολύ .

Ό  κ. Μ αλακάσης έγραψεν εις τό  τελευταίον τεύχος 
τώ ν « Π α ναθη να ίω ν ο π ε ρ ί τού έργου τού Καλοσγούρου 
κ α ί τή ς σπουδαιότητος αότοΟ. 'Ε δώ , μαζή μέ τή ν  δ ια 
θή κ η ν  του αυτήν, μέ τή ν  όποιαν ό Κ ερκυραϊος ποιη 
τής ε τ ίμ η σ ε τ ά » ΙΙα να ίΙή να ια  ”, σημειόνομεν ολίγα  περ ί 
τού ανθρώ που. « Ή τ ο  πολίτης ενάρετος, πού ολόψυχα 
αγαπούσε τη ν  π α τρ ίδα  του, -  μάς γρ ά φ ε ι φ ίλ ο ; λό 
γ ιο ς  έκ Κέρκυρας — διδάσκαλος πού ένέπνεεν ε ίς  τούς 
νέους θερ μ ή ν  φ ιλοπατρ ίαν κ α ί με έδιδεν ε ίς  αυτούς 
τή ν  άκλόνητον π ίστιν, τή ν  όποιαν ό ίδ ιο ς  είχεν είς τό 
μέλλον μεγαλείον τού Ελληνισμού- Ε ίχ ε  τήν τέχνην 
νά  δ ιαπλάττη  κ α ί τόν  νούν κ α ί τή ν  καρδιά  τώ ν νέων, 
τούς οποίους έδίδασκε κ α ί ο ί ό π ο ιο ι τόν  έλάτρευαν. 
Α ί  ά ρχα ί του ήσαν ά ρ χα ί εθνισμού κ α ί φ ιλοπατρίας- 
Π ο τέ  ταπεινώ ν σ υμ φ ερ ό ντω ν».

Ε κ  τή ς |.ιεταφράσεως τώ ν ιταλικώ ν ποιημάτω ν 
τού Σολω μοΰ ύπό  τού Καλοσγούρου, δημοοιεόομεν 
δλίγα  μόνον σήμερον, έπ ιφ υλαττόμενο ι νά  δώσωμεν 
τα . λο ιπά  ε ίς τό  προσεχές τεύχος

Σ . τ. Δ·

ρ ί ν α ι  πολύ αμφίβολο δν δημοσιεύματα τού 
^  είδους τού Σολωμού μας και μέ τό πο ιη

τικό τους περιεχόμενο, καί μέ τή γλώσσα ποΰ 
τα περιεντύνει, και μέ τά εξηγητικά προλεγό- 
μενα ποΰ τά  συνοδεύουν, βγαίνουν στο φώς 
σέ ώρα κατάλληλη. Σ ημεία  καθημερινά όχι 
αμφίβολα μαρτυρούν δυστυχώς πολύ καθαρά 
ό τ ι ή  γενική συνείδηση όχι μόνο δέν εφθασε 
ακόμη σέ βαθμόν αληθινού φωτισμού, άλλ’ 
ίσω ς ποτέ  δέν εστάδη  τόσο σκοτισμένη ώς 
προς τά  ζωτικώτερα εθνικά ζητήματα, όσο είνα ι 
σήμερα. Ποτέ ϊσως ή σύγχυση, ποΰ χαραχτη- 
ρίζει πάντα τούς μεταβατικούς καιρούς, δέν 
εφάνηκε τόσο τρανή όσο σήμερα. Έ ν α  από 
τά σοβορώτερα ζητήματά μας (ποιος, ή καθα
ρολόγος ή  ψυχαρικός ή  άντιψυχαρικός θά τό 
άρνη θή ;) είναι ιό  γλωσσικό. Ή  σύγχυση τυϋ  
κοινού μας είναι και σ’ αυτό, καθώς κα'ι στα 
άλλα, στο άκρο σημείο της.

Γράφουν όλοι ά π ’ δλα τά μέρη, κάποτε καί 
άνθρω ποι σπουδαίοι, κα ι σέ κανένα άπό  τόσα 
γραφόμενα, μικρά ή  μεγάλα, δέ βλέπεις νά 
ξεχωρίζονται θεωρίες, ένφ όλα τά άντιμαχό- 
μενα μέρη έπρεπε νά  θεωρήσουν αυτό πρώτο 
συμφέρον τους. Γ ιά  τούς καθαρολόγους ψυ- 
χαρικοί καί άντιψυχαρίκοί είναι ένα, ένα γιά  
τούς ψυχαρικούς οί άλλοι δύο, γ ιά  τούς άντι- 
ψυχαρικούς σημαία δ χωρισμός καί ή διχό
νοια, καί κανείς άπό τούς τρεις δέ φροντίζει 
νά φωτίση τό δυστυχισμένο τούτο έθνος συγ
κεντρώνοντας καθαρή κα ί ξάστερη στά ουσια
στικά της σημεία τή θεωρία πού πρεσβεύει 
καί υποστηρίζει. Π αντού ή κοινή καί συχνά 
συχαμερή ατμόσφαιρα τού ατόμου, καί όχι 
ποτέ τής 'Ιδέας καί τής ’Αλήθειας. Π αντού 
αντί φωτισμού ένα σκότος, μία άγνοια, πού 
τόσο περισσότερο φαίνεται παράξενη κα ί ανε
ξήγητη, όσο ιό  ζήτημα είναι άνακινημένο άπό 
είκοσι χρόνια, αν όχι περισσότερα, καί σ’αυτό 
τό διάστημα έγράφτηκαν καί κριτικά καί καλ
λιτεχνικά Ιργα, αρκετά νή φέρουν, αν όχι τό 
φώς τό καθαρώτατο τού ήλιου καί τής ή μέ
ρας, καν ένα άσπρογάλιασμα νά μαρτυράη 
πώς ¿πέρασε ή νύχτα γιά  πάντα. Μέ τόσην
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ενέργειαν ο λήθαργος μένει καί βασιλεύει καί 
αληθινό Κ οινόν δέν υπάρχει. Ο ι  περισσότεροι, 
καί μεταξύ τους δέ λείπουν πολλοί πού θ ε ω 
ρούνται σπουδαίοι, μέ θαυμασμό άποσκεπάζει 
κανείς κάθε μέρα, π ώ ς δέν είνα ι κάν ε ις τό 
"Αλφα. Αυτή είναι ή θλιβερή αλλά αληθινή 
μας κατάσταση, καί θ ά  μπορούσε κανείς ν ’ά- 
ποδείξη πέρνοντας ένα  ένα όλα τά μεγάλα 
πνευματικά μας ζητήματα, όσα προχωρώντας 
οπή λύση τους θ ά  έσταιναν τό θεμέλιο τού 
μέλλοντος, πώ ς είνα ι σ ' δλα στον  ίδ ιο  στά
σιμο βαθμό ή συνείδηση. Ζητήματα ’Ε θ ν ι
κής Πολιτικής, Θρησκευτικής ’Αγωγής, όλα 
κάθε μέρα σκοτίζονται περισσότερο, καί προ
βαίνουμε ο’ όλα τυφλά καί χωρίς νά  γνω ρί
ζουμε πού πατούμε.

Έ ν α  άπό τά ζητήματά μας πού φαίνεται 
καθαρά φιλολογικό καί μικρότερο, είναι ή με
λέτη τού μεγαλείτερου καί σημαντικότερου άπό 
τούς εθνικούς ποιητάς μας, τού Σολωμού. Σ το 
χάζονται μερικοί πώ ς άπό τόν καιρό τού Π ο- 
λυλά, πού έχυσε πρώτος αθάνατο φώς σ’ αυτή 
τή μελέτη, έγινε πολλή πρόοδος. Ή μ π ο ρ εΐ 
νά συμβαίνη τούτο σέ κάποια λίγα άτομα. 
Γ ιά  τό Κοινόν, στοχάζομαι εγώ, βασιλεύουν 
καί σ’ αυτό σκοτάδια πυκνά. Τό φώς πού ώ- 
δηγούσε τόν Πολυλά έλειψε' έμπήκαν στήν 
Ε λλ ά δα  φιλοσοφήματα πού τό έκρυψαν- πολ
λοί ποΰ τά  δέχτηκαν, δέν εφρόντισαν ποτέ νά 
γνωρίσουν τά παλαιότερα· κ’ έφερε τούτο πα- 
ρανοήματα, πού καθεμέρα μπερδεύουν περισε 
σότερο χωρίς νά φωτίζουν. ’"Ετσι βλέπουμ- 
κ«ί άκοΰμε καθημερινώς ανθρώπους αρπαγ
μένους άπό σημερινές θεωρίες Θετικισμού, 
Νιχιλισμού, 'Υλισμού κτλ., νά υμνολογούν έναν 
Π οιητή πού ή  ’Εθνική, ή  θρησκευτική καί ή 
φιλοσοφική του Π ίστη ήτυν κάθε άλλο παρά 
ή δική τους, νά τόν υμνολογούν χωρίς νά  φρον
τίζουν νά  τόν γνωρίσουν, νά λέγουν καί νά 
ξαναλέγουν ιή  λέξη ’Αληθινό ή  ’Αληθές, ποΰ 
αυτός εννοούσε τόσο αντίθετα α π ’ αυτούς, 
χωρίς ποτέ νά  τό σημειώσουν, χω ρίς καν νά 
ύποψιασθούν αυτήν ιή ν  αντίθεση, αυτό τό 
άπειρο χάσμα. Τρανώτερη άπόδειξη τής σύγ
χυσης πόύ βασιλεύει στα πνεύματα σ’ αυτή 
τή δυστυχισμένη εποχή πού διατρέχουμε, θαρρώ 
πώ ς δέν ήμπορεΐ νά ύπάρχη.

* »

Έ γ ρ α φ ε  και αυτοσχέδιασε δ  Σολω μός αρ
κετά Ιταλικά ποιήματα άπό τή μικρή του ήλι-

κία, δταν έσπούδαζε στήν ’Ιταλία, ώς τά  ύστερα 
χρόνια τΰς ζωής του στήν Κέρκυρα. ’Έ χουν 
όλα θερμότητα καί ζωή, δείχνουν όλα τον έξαι- 
ρετικό πλούτο τής φαντασίας του, καί όμω ς 
ούτε ένα, καθώς μαρτυρούν οί πρώτοι έκδοτες, 
προώριζε ό ποιητής γ ιά  τό φώ ς τής δημοσιά- 
τητος.

Τ ά  περισσότερα είνα ι αύτοσχεδιάσματα, πα ι
γν ίδ ια  μέ φίλους πού ίσ ω ς ¿λησμονούσε, καί 
καθώ ς δέν ¿κρατούσε ό ίδ ιο ς σημείωση, δέν 
ΰποψιάσθηκε ϊσ ω ς ποτέ πώ ς μ ίαν ημέρα θ ά  
συναχθούν σέ μίαν έκδοση. Στήν Κέρκυραν 
άνθρω ποι πολύ‘ σοφοί καί πολύ άξιοι νά  κρί
νουν, ¿ξεδιάλεξαν τά  καλλίτερα καί ση μαντικοί- 
τερα. Κακο δέ θά  είναι νά μεταφρασθούν μίαν 
ημέρα όλα όσα εκείνοι στήν εκλογήν τους απέ
κλεισαν. Ά λλ’ αυτή μού ¿φάνηκε τόσο σοφή, 
ώστε έκρινα νά  τούς άκολουθήσω καί δέν 
άφησα παρά δύο αμετάφραστα, τό Μυστικό 
Λέντρο, παλαιό ξανάπλασμα τού Ελληνικού 
C a rm e n  S e c u la re , καί μίαν ’ξλόή στήν 
’Αφροδίτη πού είναι ωραιότατη, άλλά ποί,ύ 
δύσκολη νά μεταφρασθή χωρίς νά πειραχθή 
ή ζωηρή χάρη τής ίταλικώτατης μορφής της. 
’Επιθυμούσα νά τήν μεταφράσω κΓ αυτήν, 
άλλά ή δυσκολία τής ομοιοκαταληξίας, φ τω 
χής περισσά άπό κάθε άλλη στή γλώσσα μας, 
μ’ ¿σταμάτησε.

Ή  άξία τών άλλων, όσα εμετάφρασα, άνε- 
βαίνει από  τήν ποίηση πού δέν έχει βάθος 
ουσίας καί όμως είναι γεμάτη χάρη καί α ί
σθημα κ«\ φαντασία πού γγίζουν τήν επ ιφ ά
νεια τής ψυχής, ώς τήν υψηλότερη κα ί άλη- 
θινώτερην εκείνη κορυφή, όπου ή Τέχνη τολ
μηρά διαπερα μέσα στό βυθό τής ψυχής καί 
μάς ανεβάζει σέ ύψη όπου δέν εφθασαν παρά 
ο ί Μεγάλοι, καί μοναχά θ ά  τό νοήσουν οί 
Μεγάλοι.

Χ ωρίς βάθος ουσίας, άλλά ζωντανά καί 
όμορφα είναι τά  Σονέτα στόν Π αύλο Μερ- 
κάτη, Γ ιά  γάμο, καί τό Ρόδο, όπου ωραία εί
να ι ή ανεπιτήδευτη χάρη, άγνό  καί άδολο τό 
α ίσθημα τής φύσης, καθαρές οί εικόνες, πλού
σια καθώ ς πάντα καί ζωντανή ή φαντασία. 
Ά ν  ό ποιητής ήθελε στοχασθή νά  διατύπωση 
τήν έμπνεΐ'οή του τότε ελληνικά, θ ά  είχαμε 
πλουτισμένο τόν Παρνασσό του μέ ωραία 
ποιήματα τού είδους τής Ξανθούλας, τής Εύ- 
ρυκόμης, τού ‘Ονείρου, όπου ή  Ιταλική χάρη 
γίνεται ελληνική μέ τρόπο πού τό ξένο στοι
χείο συγχωνευμένο θαυμαστά δέν φανερώνεται 
παρά στό μάτι τό πάρα πολύ γυμνασμένο.
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Και στην ιταλική μορφή τους, ενώ αυτή δ ια
τηρεί δλα τά  τεχνάσματα τής ύπερβοί-ικά καλ
λιεργημένης εκείνης γλώσσας, δέ σου άφίνουν 
την εντύπωση του ζητημένου, πού χαρακτηρίζει 
πάρα πολλά έργα τών ’Ιταλών τής εποχής τυν. 
Κατόρθωμα αυτό της θερμής ι|ιυχής του Σ ο 
λωμοΰ, καί βέβαια παρά σέ κάθε άλλο Ιτα
λικό ποίημά του τής εποχής που αυτοσχέδιαζε 
στή Ζάκυνθο, αρμόζει σ ’ αυτό ή  ορ θή  κρίση 
τοΰ Πολυλά. « Ή  ποίηση τών συγχρόνων του 
’Ιταλών, αν Ιξαιρεθή ό Μανζώνης, ό όποιος 
δεν έλαβε άξιους συνεργούς έίς την φιλολογι
κήν Αναμόρφωση, είναι ενα λαμπρό ξαναΰ- 
φασμα τής λατινικής τέχνης. Ό  ίδ ιος ό Σολω 
μός ήταν δπαδός εκείνης τής σχολής, ώς πρός 
τόν χαρακτήρα τής μορφής καίτοΰ ύφους'Αλλ' ώς 
πρός τήν ουσία φαίνεται μες τα ποιητικά του 
Ιταλικά δοκίμια εκείνης τής Ιποχής, μία σεμνόιης 
όλη ελληνική. Ά λ λ ’ αυτή δέν ήμποροΰσε νά 
φανερωθή μέ ανάλογη καθαρότητα, παρά σέ 
μία γλώσσα ωσάν τή δική μας, ή οποία σώζει 
ακόμη άνέγγιχτα τά  φυσικά της κάλλη. »

Σ τά  Ε π ιγρ ά μ μ α τα  τοΰ Φ ραίζερ κα ί τής 
A lic e  W a r d  (1 8 5 3  — 5 4 ) αναγνωρίζεται ό 
ποιητής τής ά'δολης φιλίας καί τής αγνής παρ
θενίας, αισθημάτων που ή  προχωρημένη τότε 
ηλικία τοΰ ποιητή καί ή σοβαρή μελέτη τής 
φιλοσοφίας τής τέχνης, ό'χι μοναχά δέν έμάρανε 
καί δέν ¿πείραξε ποσώς, άλλά τά  κατέστησεν 
άϋλότερα, καθαρώτερα, ποιητικώτερα. τόσο πού 
δέν ήμπορεΐς, μάλιστα στην παράσταση τών 
παρθένων τον, νά  μή θυμηθής τόν ποιητή 
τοΰ Φριδολίνου. Γέροντες Κερκυραΐοι Θυμών- 
τα ι Ακόμη αυτή τήν άδολη, Αγνή, ποιητική του 
διάθεση, ποΰ εξωτερικευει άζήτητα ό ποιητής 
καί ποΰ ήταν ή ίδ ια  μέ τήν οΰρανική ήσυ- 
χώτατη άναγάλλιαση ποΰ ¿πλημμύριζε τήν ψυχή 
του θεωρώντας τές ασύγκριτες φυσικές ώμορ- 
φάδες καί τή γαλήνη τοΰ ουρανού τής Κέρ
κυρας Ή  άδολη «ΰτή διάθεση, μπορεί νά 
σκεπάση, μοΰ φαίνεται, τό ελάττωμα ποΰ πα
ρατηρούσε ό ΙΙολυλάς στό δεύτερο α π ’ αΰτά 
τά  επιγράμματα, όπου ή  υγεία προσωποποιεί - 
τα ι έξαφνα στους δύο ύστερους στίχους τής 
στροφής. Αυτοσχεδίασμα τής Ζάκυνθος (1818 
— 28) είναι καί τό Πέσιμο τοΰ 'Εωσφόρου. 
Πλούσιο είναι αυτό τό Σονέτο γ ιά  τήν αντί
θεση, πηγή λαμπρής ώμορφάδας στήν τέχνη, 
όταν άρμονικά ταιριάζει τ’ αντίθετα ό λόγος 
καί πνέει συμμετρημένο τό αίσθημα. Κόλαση 
κ α ι Παράδεισο, Θ εία Δίκη καί Εΰσπλαγχνία, 
τό πέσιμο τοΰ περήφανου μέσα στ’ ατελείωτο

σκότος καί ή θλιμμένη Θεά μέ τ’ αθάνατο Ζ α
φείρι, ό  ξαφνικός χαμός τ ή ;  ομορφιάς τοΰ 
πρώτου μέ τ’ άγριοκοίταμα τοΰ  τρόμου, καί 
τής άλλης τά σεμνά κρυμμένα στή σκέπη καί 
τό θείο  παράπονο, στά δύο είκονικώτατα μέρη 
τοΰ λαμπρού ποιήματος φαίνονται άντίθετα 
μέ πολλή προσοχή μελετημένα καί ζυγισμένα. 
Κ αί δμως κ ι’ αυτό τό Σονέτο είναι αύτοσχε- 
δίασμα. Ε ξα ίρετα  ίδανικεύματα τής συγγενι
κής καί τής φιλικής αγάπης κα ίυμνή ματα  τής 
ήθικής αρετής είναι καί τά άλλα δύο τής 
Στνλιανής Μακρή και τοΰ Στυλιανού Μ αρ- 
κορά, πλούσια καί αΰ ιά  από πλαστική φαντα 
σία καί από α ίσθημα γλυκό καί πονεμένο. Ό  
Στυλιανός Μ αρκοράς ήταν άδελφός πρω τότο
κος τοΰ αίσθαντικοΰ ποιητή τοΰ "Ορκου καί 
τόσων άλλων ωραίων ποιημάτων, καί αγα
πούσε κ ’εκείνος τήν ποίηση καί έγραφε στί
χους, λέγει ό Π- Κουαρτάνος, ποΰ έλαβαν δ ί
καιον έπαινο άπό τό Σολωμό 'Ο  νέος απέ- 
θανε τήν 17/29  τοΰ “Απρίλη 1852 στές ήμε
ρες τοΰ Πάσχα, ποΰ ό  Σολωμός εσυνηθοΰσε 
νά πηγαίνη στήν εξοχή τής Κερκύρας αποφεύ- 
γοντας στή γαλήνη της τόν απερίγραπτο θ ό 
ρυβο, τούς κρότους τώ ν πυροβολισμών καί τό 
θέαμα τής οφαγής τών αρνιών ποΰ βάφει μέ 
αίμα δλες τές θύρες καί τούς δρόμους τής πο
λιτείας στες χαρμόσυνες ¿κείνες ήμερες. Γ ια  
τοΰτο λέγει στόν ύστερο στίχο τοΰ σονέτου: 

Έλειπα, καί δέν ειδα τό στερνό κλινάρι.
"Ας μοΰ συγχωρεθή εδώ μ ία παρέκβαση ιστο

ρική εκείνης τής εποχής, ποΰ Αλλοι ϊσω ς δέν 
θ ά  φρόντιζαν νά κοινοποιήσουν καί δέ θά  
είναι ϊσως ανώφελη συμβολή στή μελέτη τών 
έργων καί τών διαθέσεων τής ψυχής τοΰ Σο- 
λωμοΰ, καθώς καί τών λαμπρών ήθικώ ν στοι
χείων ποΰ τότε ¿τίμησαν τόσον τήν Κέρκυρα. 
'Η  παράσταση τοΰ^ύπεραισθητού ε ίς τό  Σ ο 
νέτο δέν είναι κοινοτοπία. Σ έ  διάφορα γράμ
ματα τοΰ ’Ιακώβου Πολυλά πρός τό φίλο τον 
Κάρολο Μάνεση τής εποχής τοΰ θανάτου τοΰ 
Στυλιανού, όταν ό Πολυλάς έμενε στή Ν εά
πολη, δ Στυλιανός ονομάζεται συχνά «δ αγγε
λικός νέος», καί ό Πολυλάς σ’ αυτό τό δ ιά 
στημα ¿μελετούσε κ’ ¿σύνθεσε ένα ’Ελεγείο σέ 
δεκαπεντασύλλαβους στίχους, π ο ΰ 4δέ γνωρίζω 
άν σώζεται στά ιδιόγραφα του. Σ τά  γράμματα 
δέν ύπάρχει παρά  ή  Ιδέά τού σχεδίου κα ί λί
γο ι στίχοι, καθώς τό μαρτυρούν τά  ακόλουθα.

«’Ανάμεσα σ’ άλλα ¿πρώτευε ή ελπίδα νά 
σοΰ κοινοποιήσω τό  ’Ελεγείο όπου έχω  σκοπό 
νά αφιερώσω εις τό όνομα τοΰ αγγελικού φ ί
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λου σου. "Εως τήν ώρα δέν υπάρχει στήν 
ψυχη μου παρά εν άμορφο σχέδιο, υποΰ εσύ 
καί οποίος καθώς εσύ τόν Αγάπησε, ήθελε τό 
καλοδεχθή. Ε ις  ένα όραμα, εκείνος δπου γρά 
φ ει βρίσκεται είς τό Κ οιμητήριο καί ξάφνου 
ακούει

Ευρες ιό* τάφο αον αγαπάς και τίμηοέ τον Άάχρνα- 
Ζώχηαζ οηον ο βγάπηοε το δάχρν  σοι>
Τό δάκρυ οον π  ον τονΧειψε οτήν πΧίνη τοϋ θανάτου.

Ύ πακούοντας έρευνα τούς τάφους και β ρ ί
σκει αναπάντεχα τό όνομα τοΰ  Ε ίς τά
λόγια όποΰ εκείνος οπού γράφει στρέφει πρός 
τό πνεύμα καί εις τήν απόκριση τοΰ πνεύμα 
τος θέλει περιέχεται ή ουσίσ τοΰ Ελεγείου- 
Στό χρόνο τό ποίημα ποΰ ¿δοξολογούσε τή 
μνήμη, τοΰ «αγαθού Νέου» ήτον τελειωμένσ. 
Σ ’ άλλο γράμμα ό Πολυλάς εξηγώντας τοΰ Μά
νεση ένα μέρος τοι>, γράφει. Ό σ ο  γ ιά  τόν 
τρίτο στίχο, ιδού τό νόημά του. Δέν άφησα 
χνάρι στή ζωή, δέν ήμπόρεσα νά κάμω τίποτε 
γ ιά  τήν πατρίδα μου.» Ε ίνα ι αυτός ένας από 
τούς πόθους τής ψυχής του, καθώς τό εκφρά 
ζει τό &χ! Τό υψηλό θέαμα εκείνου τοΰ κ α 
θαρού ενθουσιασμού είνα ι ή χρυσή πύλη Από 
τήν όποιαν τό πνεύμα τού Νέου ξανοίγει τό 
λαμπρό μέλλον, πρός τό όποιον είναι ήδη κι
νημένος ένας λαός, α φ ’ ου μία φορά έφθασε 
νά  αγοπήση τό καλό καθ’ εαυτό, απολύτως, 
δίχως ν ’ αποβλέπη σέ κανένα κοσμικό τέλος.»

Ό  Σολω μός είχε στενή καί παλαιά φιλία 
μέ τόν πατέρα τοΰ Στυλιανού. Μαρτυρούν τήν 
¿ίερμότητά της δύο ω ραία  γράμματά του στον 
ϊδ ιο  γραμμένα Από τήν Κέρκυρα τό 1830 καί 
1831. Κατέχω καί Απ’ αυτά ένα αντίγραφο 
καί μέ τήν άδεια τοΰ Γ . Μ αρκορά είχα κα- 
ταχωρήση στήν Ε σ τ ία  σχεδόν δλο τό δεύτερο 
καί μέρος τοΰ πρώτου. Συμπληρώνω εδώ τή 
δημοσίευση τοΰ πρώτου παραλείποντας μόνο 
ένα ασήμαντο μέρος του. Ε ίνα ι χαραχτηριστι- 
κώτατο. Τό κωμικό πρόσωπο ποΰ μελετιέται 
στό τέλος είναι ό Ρο ΐδης - -  «’Αγαπητέ μου 
Γεώργιε! Νά μή μ’ ευχαριστήσουν τά  νέα σου; 
Π αραμύθια! παραμύθια! Τ ά  διάτρεξα μάλι
στα μέ τά  μάτια αχόρταγα, καί τά διάβασα 
μάλιστα μ’ εκείνη τήν ευχαρίστηση ποΰ δ ια
βάζει κανείς ένα λαμπρό βιβλίο τυπωμένο μέ 
καθαρώτατους χαραχτήρες, καί έτσι θ ά  κάνω 
πάντα.

—  ’Εκείνο τό παιδάκι μέ τό ωραίο καί 
τολμηρό κεφάλι (ϊσ ω ς έννοο,ΰσε τό Στυλιανό) 
τό καρτερούσα άπό μέρα σέ μέρα στή σκο

τεινή φωλιά μου καί μ’ ¿γέλασε ευχάριστα ή 
ελπίδα- μ’ αρέσει δμως νά πιστεύω πώ ς δέ 
θ α  θελήση νά μέ γελάση μ ία άλλη ποΰ θ ρ έ 
φω  γ ι’ αύιό. Μοΰ είναι γ ι’ αυτό εγγυητής 
εκείνη ή φυσιογνω μία του καί ή ανατροφή 
ποΰ σείς θ ά  ξέρετε νά τοΰ δώσετε. Μόλις 
ξανάρθης εδώ (ά χ! άς ε ίνα ι γλήγορα!) αυτός 
καί ή Έ λενίτσα θάρθουν εδώ σ’ εμένα καί 
θαυρουν καί άλλα παιδάκια, καί Θά χορέψουν 
ολα καί θ ά  κάμουν τρέλλες, δσες θελήσουν, 
κ ’ εγώ  στή μέση τους!

Κ αί συ τ ί κάνεις; Γράφεις τίποτε; Ε ίνα ι 
γλυκά στήν ήσυχία τοΰ μικρού δωματίου του 
νά  φανερώνη κανείς δ,τι μέσα λέγει ή καρδιά. 
Ώ ς  καί ή  ιδέα τοΰ επαίνου, όταν παρουσιά
ζεται υπερβολικά, ταράττει εκείνη τήν ήδονή 
καί κάποτε σπρώχνει καί στά χειρότερα. Αυτή 
ή ήδονή ποέπει νά είναι καθαρή. Πόσο χ α ί
ρομαι ποΰ δέ σέ βασανίζει ό στοχασμός κα- 
νενός νέου ε'ι'όονς. "Ε! καΰμένοι έμείς! "Αν ή 
φύσις θέληση, ή δουλειά θ ά  πάη καλά · όν 
όχι, δσο καί αν Αλλάξη δρόμο κανείς, δέ θ ’ άλ- 
λάξη παρά τρόπο παραδαρμού. Ό  άνθρωπος 
βρίσκεται στήν περίσταση εκείνου τοΰ λαμπρού 
ανθρώπου ποΰ προσπαθοΰσε νά προφέρη γιά 
τό στίχο του τή λέξη C ia n c ie , κάι δεν ευρι- 
σκε τρόπο, ε'λεγε πάντα Z ia n z ie , αν καί είχε 
μείνη μία δεκαριά χρόνια στήν Τοσκάνη. Κ α
ταλαβαίνοντας Από τά  γελοία τών άλλων πώς 
δέν ¿πήγαινε καλά, ¿δοκίμασε άλλο δρόμο καί 
είπε Z ia n z e . Καθώς ομως αΰξαιναν τά γέλια, 
¿δοκίμασε μέ μεγαλήτερη δύναμι τό Ά κρω τήρι 
τής καλής Έ λπίδος καί είπε Z a ü z ie . "Ε π ν ι
γαν τά γέλια τούς φίλους καί δ καϋμένος ¿κα
τάλαβε ποΰ ¿πήγαινε Από κακο σέ κακό- Κά- 
μνει τήν ύστερη δύναμι (δέν  τοΰ Απέμεινεν 
άλλη, καθώ ς βλέπεις) καί μέ πρόσωπο Αχνό 
¿φώναξε Z a n z e . Καί Ακολουθάει αυτός νά 
τό λέη καί οί άλλοι νά γελούν.

Τήν ημέραν τής κηδείας τοΰ Σολωμοΰ 6 
Γεώργιος εξεφώνησε στό νεκρό του ένα σύν
τομον Αλλ’ ώραϊον επιτάφιο λόγο.

*
*  *

"Αξιο τοΰ εθνικού αισθήματος τοΰ Σολω- 
μοΰ είναι καί τό Σονέτο στό Φόσκολο μέ τόν 
πόνο τής ώρφανεμένης πατρίδας καί μέ τήν 
ύστερην εΰχή του. ’Απομένουν τέσσαρα Αξιό
λογα ποιήματα τής πρώ της νεανικής ζω ής τού 
Σολωμοΰ στήν Κρεμώνα, δπου ¿σπούδαζε, γιά 
νά φθάσουμε στά λίγα αλλά πολύ σημαντικά
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της ώριμης τέχνης του. Φαίνεται λαμπρά καί 
σ’ αυτά ή πάντα εύρετική φαντασία του, πρό
θυμη πάντοτε νά  υπηρέτηση αρμονικά τδ  λο
γισμό που σηκώνεται στον αίθερα των θείων 
ιδεών. Ή τ ο ν  1 5 — 18 χρονών καί ήταν από 
τότε τολμηρά τά  λυρικά του πετάματα που 
έπρομηνούσαν τόν υψηλό συνθέτη τού "Υμνου, 
καί τής Μοναχής. Ή  τάση προς τό ύψος τών 
θρησκιυτικών νοημάτων φαίνεται δυνατή άπό 
τότε Μέ τόν «Κατασκευαστή τών οργάνων» ποΰ 
μάς πετά μονομιάς καί πώ ς μάς βαστά άβία- 
στα άπό τόν πρώτο έως τόν ύστερο στίχο 
στή θεϊκήν αρμονία τών άστρων'. Καί πώ ς 
μαζί του λησμονώντας όλάτελα τό βαρά μας 
σώμα έλαφροκίνητοι στα φτερά τής ζωντανής 
πλαστικής φαντασίας διαβαίνουμε τόν ίδ ιον 
αιθέρα στους μυστικούς ύμνους τού «Λειτουρ
γού τού ύψίστου γιά  πρώτη λειτουργία!» Καί 
δέν ήμπορεΐ νά  μή κινήση τόν θαυμασμόν 
μου μπροστά στην τρυφερή άκόμη έκείνη ηλι
κία του ή 'Ωδή .γιά πρώτη Λειτουργία, πού 
μάς φανερώνει ευθύς άπό την πρώτη στροφή 
της πόσο οίκειωμένος ήτο βέβαια άπό πολύ 
πριν μέ τύ ύφος τής Ε β ρα ϊκ ή ς Γραφής. Σ ’αύτή 
τήν ’$ δ ή  Ιδιαιήρησα όσο μπορούσα στή με
τάφραση τό μέτρο τού πρωτοτύπου μέ δλες 
τές ομοιοκαταληξίες του, μακραίνοντας μόνο 
τέσσαρας άπό τούς στίχους κάθε στροφής, ποΰ 
δίχως αυτό γ ια  τό μεγαλήτερο μάκρος ιώ ν λέ
ξεων μας ή  δέ θ ά  ή το  κατορθωτή ή  μετά
φραση ή δέ θ ά  είχαν τό βάρος τον  πρωτοτύ
που. Ά π ό  τήν πλούσια, ζωντανή, θερμή αλλά 
καί ήσυχη καί γαληνή εντύπωση τών στροφών 
αυτής τής ωδής πού δείχνουν σημαντικά άπό 
τότε πώ ς 6 ποιητής ήτον γεννημένος γιά  τές 
υψηλές σφαίρες τής τέχνης, «πόσο εύκολα έπε· 
τούσε στα ύψη, πόσο ελεύθερα άνέπνςε εις 
αυτά,» ήιιπορούμε ωραία νά  περάσουμε στά 
σημαντικώτερα έργα τής υστερινής του δεκαε
τίας, ώστε ν ά  φαν ή  δ τ ι ή  μετάβασή του άπό  
τήνένστιγματικήν έμπνευση στην υψηλή σφαίρα 
τών Γερμανικών θεωριών τάς άρχάς τού περα
σμένου αίώνος, έγινε φυσική καί άβίαστη.

** *

Ιίο λ ύ  μεγάλο ευτύχημα έστάθη γ ιά  τήν Ε λ 
λάδα νά γεννηθή ένας ποιητής τόσο μεγάλος 
καί βαθύς στά πρώτα πατήματα της στο δρόμο 
τού πολιτισμού, άλλα πολύ μεγαλήτερο δυστύ
χημα ό χαμός τής διαλεχτότερης εργασία; του. 
Τά πολύ λίγα δυστυχώς ποιητικά έργα τής

υστερινής εποχής του, οι λίγες σελίδες τών 
στοχασμών του, καί οί ούσιαστικώταιες σελίδες 
τώ ν προλεγομένων τού Π ολνλά είνα ι βέβαια 
άρκετύ νά μάς δείξουν ώς πού άνέβαιν' εκείνο 
τό πνεύμα. Ά ν  όμως εσώζονταν όλα δσα στούς 
ύστερους χρόνους του είχε προφθάοη νά  κα
τάστρωση, άν οί φίλοι του καί αύτοί είχαν 
φροντίση ν ά  μάς π α ρ α δ ώ σ ο τ’ν  σέ τόμους ολό
κληρους τούς θησαυρούς πού «πλουσιοπάροχα 
εκείνος έχάριζε ατό νού καί στην καρδιά όσων 
ευτύχησαν νά τόν πλησιάσουν», ώστε νά έχουμε 
σήμερα ωσάν σ’ ένα σύστημα όλο τό πλούσιο 
καί βαθύ καί μεγάλο εκείνο οικοδόμημα, τι 
ευτυχία θά  ήταν εκείνη Μοΰ φαίνεται νά 
βλέπω σαν όνειρο κόσμου ιδανικού αντί τής 
σύγχυσης, τής τύφλας, τού χωρισμού σέ χίλια 
κομμάτια  πού χαραχτηρίζει σήμερα αυτό τό 
δυστυχισμένο έθνος σ ' όλα τά  ούσιαστικώτερά 
του ζητήματα, νά  βασιλεύη ή Τάξη καί στούς 
στοχασμούς καί τές πράξες. Μού φαίνεται νά 
βλέπω πώ ς φωτισμένοι άπό λάμψη καθαρώτα- 
του ήλιου, ώδηγημένοι από  φώς άληθινής έμ
πνευσης καί σοφίας άληθινής, θ ά  ερρίχναμε 
καν τώρα ή θ ’ άρχίζαμε νά ρίχνουμε στερεά 
τά θεμέλια τής εθνικής άγωγής, πού μόνη μ π ο 
ρεί νά  μάς φέρη στό πλήρωμα τού προορι
σμού μας. Ή  δυστυχία τού μικρού καί όμως 
πάντα μεγάλου αυτού έθνους δέν περιγράφεται. 
Θ ά έλεγες βλασφημώνιας πώς μια άσπλαχνη 
μοίρα δέν έκουράσθηκε άκόμη νά τού ρίχνη 
εμπρός του τά  φοβερώτερα εμπόδια, μ ε τ ό σ α -  
τανικώτερο γέλιο. Λυτή πού εγέννησε στήν 
κρισιμώτερη στιγμή τής σπαραγμένης ζω ή; του 
έναν Καποδίστρια κ ' ένα Σολωμό, αυτή ή 
ίδ ια  κόβει άνελεήμονα καί τών δύο τό έργο 
πριν προφθάσουν νά  τό στήσουν ακλόνητο, 
πριν προφθάσουν νά θεμελιώσουν τό μέλλον 
μας, καί δέν άφίνει παρά λίγα θλιβερά του 
συντρίμματα.

Γ ιά  τόν πρώτο δέν ευρέθηκε άκόμη 6 άν
θρω πος νά δεΐξη στό έθνος μέ δύναμη τούς 
μεγάλους σκοπούς πού έμελετούσε τό φ ω τι
σμένο πνεύμα μέσα στό πυκνό σκοτάδι πού 
άπό πανιού τόν τριγύριζε. ’Αλλά τυχερώτερος 
σ’ αυτό εστάθη ό  δεύτερος κα ί μαζύ του τά 
έθνος. Μέ τό μέγα όνομά του θ ά  συμβαδίση 
άχώριστα πάντα στήν αθανασία τών αίά>νων 
καί τ’όνομα τού έξοχου Κ ερκνρηίον π ο ν  μέ 
λίγα κι’ αυτός, άλλ'άρκετά καί σημαντικά έξη- 
γήματα, δλος γεμάτος άπό τό πνεύμα του, και 
άπό τές ιδέες καί άπό τά  αισθήματα πού εμ
ψύχωναν τήν πνευματική του ζωή. μάς άφησε

107

δσα καν άρκούσαν γ ιά  νά μή μένη στό σκό
τος γιά  πάντα εκείνο τό έργο. Έ παραιήρησε 
κάποιος, ε ίνα ι ολίγος καιρός, ότι άπό είκοσι 
χρόνια κ’ εδώ εξαναφάνηκε μία κάποια ζωή 
στην έλληνική τέχνη καί στόν ελληνικό στοχα
σμό, καί αυτή τή ζωή τήν εγέννησε ή προ
σοχή, πρώτη φορά γυρμένη στό έργο τού Σ ο 
λωμού. Έ παρατήρησε άκόμη πώ ς ο ί παρα
στάτες ούτης τής ζωής έπεσαν κατά τό πα- 
τροπαράδοτο σύστημα σέ μίαν άκρα.διχόνοια. 
Έ πιάστηκαν όλοι σέ πόλεμο' ένα μονάχο 
όνομα έμεινε σεβαστό σταθερά ώς τό τέλος 
μ’ όλα τά άνομοιότατα στοιχεία πού έπάλευαν, 
τό όνομα τού Διονυσίου Σολωμοΰ. Ή  πα 
ρατήρηση μού εφάνη αληθινή καί πο λν  ση
μαντική καί γ ιά  τούτο τό σημειώνω. Π ρο
βάλλει κατόπι της ευθύς τό ερώτημα πώς 
εξηγείται τούτο τό σέβας. Έ νοήσαμε ΐά χα  καί 
είδαμε σ’ όλο τό φώ ς της τήν ιδέα πού παρα
σταίνει ό Σολωμός; Δέν τό πιστεύω. Θαμπο- 
βλέπουμε όλοι, καί αν δέν έθαμποβλέπαμε, δέ 
θ ά  είχαμε μεταξύ μας διχόνοια, δέ θ ά  ήταν 
οί χωρισμοί μας ουσιαστικοί, θ ά  είχαμε καιορ- 
θώση σέ τόσα χρόνια νά έχουμε μεταξύ μας 
κάποιαν ενότητα καί σέ μικρές καί σέ μεγά
λες Ιδέες, καί δέ θ ’ άκολουθούσε ή σύγχυση 
καί ή αταξία ποΰ βασιλεύει δέ θά εχύνονιαν 
ίσ ω ς καί τό α ίμα ποΰ τώρα ύστερα τόσο ά 
δικα, εχύθηκε μέσα στό ελεύθερο κέντρο τού 
ελευθέρου κράτους μας.

Θ ά επιθυμούσα εγώ καί γιά  τούς δύο με
γάλους φωστήρες πού έμελέτησα νά βρεθούν 
άνθριυποι νά τούς στήσουν όχι πέτρινους άν· 
δριάντας, αλλά, μ’_δσα μέσα καί βοηθήματα 
μάς άπόμειναν, νά βγάλουν στό φώ ς όλο, αν 
είναι δυνατόν, τό σύστημα τ'«ν στοχασμών 
πού εστάθηκαν τών έργων τους ή ψυχή, καί 
ν ά  το προσφέρουν στή λατρεία μας.] θ ά  ήταν 
αρκετό αυτό, νομίζω, νά σκορπίση τές θα να
τερές πνοές πού μάς έρχονται άπ’ έξω κ’ εμείς 
τυφλοί τές δεχόμαστε, νά δώση ένα δρόμο 
κοινό σ’ όλα τά πνεύματα, νά στήση τό ηθικό 
θεμέλιο ποΰ μόνο ήμπορεΐ νά μάς όδηγήση 
στό πλήρωμα τού προορισμού μας. ’Έ θ ν ο ς  
πού δέ γνωρίζει άκόμη ποιά  είναι τά  άληθινά 
θεμέλια τής αγωγής του, δέν είνα ι παρά συμ· 
μάζωμα τυφλών, καί αυτά τάί,θεμέλια δέν τά 
δείχνουν στά έθνη παρά οί αληθινοί τους Με
γάλοι, άν αύτά ευτύχησαν νά  τούς έχουν.

** #
Δέν είναι ό τόπος έδώ παρά μέ λίγα αλλά.

άν δυνηθώ, φωτεινά σημεία νά σπρώξω καί 
νά θαρρύνω και άλλους στό ξετύλιγμα τών 
ιδεών, πού έμελέτησα παραπάνω. Ό  Σολωμός 
πρώτα άπό φυσική του κλίση, κατόπι μέ θε
ληματική δυνατή μελέτη άγάπησε, έλάτρευσε, 
άψιερώθηκε όλος σ ’ ένα  σύστημα, όπου έφ ερ 
ναν ολον σχεδόν τότε τόν κόσμο τής Ε ύρώ - 
πης οί δυνατοί π ό θο ι καί ή πίστη σ 'έ ν α  μέλ
λον άξιο τής ιδέας ποΰ παρασταίνουν τά  δ ιά 
φορα έθνη. Ή τ α ν  ή εποχή πού άνθούσε στήν 
’Ιταλία ό Μαντζώνης καί ό Ροσμίνης, στή 
Γερμανία 6 Σίλλερ, ό Γκαίτε, δ "Εγελος. Ή  
έποχή Ικείνη επίστευε στό πνεύμα κα ί στήν 
’Αλήθεια, όσο ή σημερινή δέν πιστεύει καί τήν 
άρνείται. Έβασίλευε τότε ό Χριστός, σήμερα 
βασιλεύει δ  σκεπτικισμός καί ή  άρνησις τού 
Πιλάτου. "Αλλα έθνη, αν άφησαν εκείνη τήν 
πίστη, είχαν τό λόγο τους ' τήν άντικατάστη- 
σαν μέ μίαν άλλη, μ ' έναν αλλο φλογερώτατο 
ζήλο, τό ζήλο τού κύκλου τής θετικής Ιπιστή- 
μης, πού Ινεργεί χωρίς νά τό ξέρη γ ιά  νά 
προετοιμάση έναν πλουσιώτερο καί δυναμω- 
μένον ιδανισμό γ ιά  τό  μέλλον. Γ ιά  μάς όμως 
καί κάποια όμοια μας έθνη, ή φιλοσοφική α
πιστία έστάθη θάνατος, όχι ζωή.

Ή  ποίηση τού Σολωμού είναι άπό τήν 
πρώτη έπ.οχή, ποΰ αρχίζει άπό τήν τρυφερήν 
ηλικία δεκαπέντε ίσω ς χρονών ως τήν ύστερη 
τής ζωής του, όλο ίδανιστική, αν στοχασθούμε 
ιδίως τά  σοβαρά του ποιήματα. Ή  διαφορά 
τών πρώτων έργων του άπό τήν εποχή τής 
υστερινής εργασίας τών Ε λευθέρω ν Πολιορ- 
κημένων είναι ότι στά πρώ τα δ στοχασμός 
ενεργούσε ένσιιγματικά άπό φυσική κλίση τής 
ψυχής καί τού λογισμού" κατόπιν αυτή γίνεται 
συνειδητική καί αναπαύεται καί δυναμώνεται 
σ 'έ να  σύστημα, κα ί άπό  αυτή τήν κα θα ρι
σμένη άλλ’ όχι καί ούσιωδώς αλλαγμένη δ ιά 
θεση βγαίνουν πλάσματα σωματοποιημένα μέ 
δύναμη πλαστική άκατάφθαστη, αλλά πολύ 
άπλότερα άπό τά πρώτα. Ό  ποιητής δέ θέλει 
πλέον νά παρασιήση τύ πνεύμα όπω ς αυτό 
μάς φανίζεται στή φύση, δέν παίρνει τό κ ί
νημά του άπό  τούτην, Ανεβαίνει σ’ έναν κό
σμο ιδεών καί έχει τή δύναμη νά  τόν σαρ- 
κώση τόσο δυνατά, ώστε νά φαίνεται κόσμος 
πραγματικώτατος Ινώ  είναι ίδανικώτατος σέ 
βαθμό ποΰ πολύ σπάνια βρίσκεται σ’ όλη τήν 
παγκόσμια ποίηση.

Σ τήν Αύγοΰλα, στήν Τρελλή Μάνα, στό Λάμ
προ, στόν "Υμνο, σ’όλα τά μικρά καί μεγάλα 
ποιήματα τής πρώτης εποχής, είναι ίδανικοποι-
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ημένη ή Φύση, στα χιστερώτερα είναι πανιού ή 
ιδέα φυσικοποιημένη . αν μου συγχωρηθή ή 
λέξη, πλαστικώτατα, ε ίνα ι κόσμος Ασύγκριτα 
Ανώτερος, άκατάφθαοτος να ι ή αξία τού Σ ο 
λομού στέκει δλη σαν τεράστια πλαστική δύ
ναμη πού κατορθώνει νά  τον κάμη αλησμό
νητο και σ’ εμάς, μ’ δλη νήν ολωσδιόλου ρεα
λιστική σημερινή μας διάθεση. Ή  Φραγκίσκα 
Φραίζερ, ή Ροδόσταμο, ή Μ άρθα, ό νέος ’Ά γ 
γλος τού Π όρφυρα είναι ιδέες, είναι άλλου 
κόσμου όντα, τελείως υπεραισθητά καί όμως 
τόσο δυνατά αγαπημένα καί λατρενμένα από 
τόν ποιητή, ώστε είναι αδύνατο νά μή τ ’ αγα
πήσουμε καί νά μή τά λατρεύυουμε μ’ άλλη 
τόση θέρμη κ’ εμείς, δσο κι’ αν είναι το ρεύμα 
πού σήμερα μάς τραβάει σ’ αντίθετο δρόμο. 
Τό μεγαλήτερο καί δυνατώτερο ά π ’ όλα αυτά 
τά  ιδανικά πλάσματα είναι, ή Άναστημένη 
'Ελλάδα, αληθινή θεά, πού δσο κ ι' αν θέλουν 
νά τή δέσουν μέ τήν πραγματικήν ιστορία τά 
«μεγαλόψυχη στον πόνο καί στή δόξα, καί τά 
φύλλα τής Λ αμπρής καί φύλλα τώ Βαγιώνε» 
μένει πάντα στο «πανέρμο της δάσος» ιδανικό 
άκατάφθαστο. Ά ντίκρυσε τούτο τό πλάσμα μέ 
τήν Ε λευθερ ία  τού "Υμνοι’. Ή  ’Ελευθερία 
τού "Υμνου δέν είναι καθαυτό ή ’Ελευθερία, 
άλλα ή Ε λληνική ελευθερία ή καλλήτερα ή I- 
λευθερωμένη, ή άναστημένη Ε λλάδα, καί <3 
ποιητής, πρέπει νά τό παρατηρήσουμε, ό ποι
ητής, πού άκόμη ενεργούσε ένστιγματικώς, δέν 
άνανοήθηκε τήν σημαντικήν αυτήν ένσταση, 
πού μπορούσε νά τού γίνη.

’Ό χ ι ή  ’Ελευθερία, άλλα ή Ε λληνική  Ιλευ- 
θερία βγαίνει από τά  κόκκαλα τών Ελλήνων, 
δπου ήταν θαμμένη από αιώνες, 'Η  άναστη- 
μένη Ε λλάδα  είναι καί αυτή, ή Άναστημένη 
Ε λλ ά δα  είναι καί ή Μεγαλόψυχη Μητέρα τών 
ελευθέρων Πολιορκημένων, καί όμως πόση δ ια
φορά από τή μία στήν άλλη. Ή  πρώτη είναι 
ή ίδανικοπόιημένη ιστορική Ελλάδα, ή τρομερή 
κόψη τού σπαθιού της, τό μάτι πού μέ βιά 
μετράει τή γή, τό μεγάλωμά της σαν τόν πύρ· 
γο τής Τριπολιτσάς καί όλα χωρίς εξαίρεση τά 
θαυμαστά τής φαντασίας εφευρήματα πού π α 
ρασταίνουν τήν τρομερή δύναμή της είναι στε· 
νώτατα δεμένα μέ τήν πραγματική ιστορία, ή  
γενικώτερα, ή Φύση ιδανικοποιημενη, ’Αλλά ή 
Μεγαλόψυχη μητέρα είναι ιδέα καθαρή, είναι 
τό Μέλλον, όχι τό Μέλλον πού ήμπορεί ποτέ 
ν ά  ύπαρξη, άλλα ό Θεόσ, τό Α πόλυτο, πού λα
τρεύουμε όχι μ’ ελπίδα νά γίνουμε κ’ εμείς ’Α 
πόλυτοι καί Θεοί, αλλά γιατί χωρίς αύτή τή

λατρεία δέν ήμπορούμε νά μή ξαναπέσουμε 
στή ζωϊκή μας κατάσταση.

Ό  Σολωμός, έμαρτυρούσε ό οσο καί ό Π ο- 
λυλάς επιστήθιος φίλος του Π έτρος Κουαρτά- 
νος. έλεγε κάποτε. So n o n  c ’é P ió ,  c h e  c ’é 
d u n q u e ?  ”Λν δέν ύπάρχη Θεός, τ ί λοιπόν 
υπάρχει; ’Αξιομνημόνευτα λόγια, πού συγκε
φαλαιώνουν όλη τή βλέψη του, όλη τήν πίστη 
του ή τή φιλοσοφία του. ’Από τήν ’£>δή του 
γ ιά  πρώ τη Λειτουργία, γραμμένη σέ τόσο τρυ
φερήν ηλικία, βλέπει κανείς τήν ψυχή πού 
προχωρώντας στό ξετύλιγμά της δέν ήμπορούσε 
νά  μή φθάση στον ’Απόλυτον ’Ιδανισμό, οπού 
καί άναπαύθηκε. Τ ίποτε δέν ήμπορεί νά  έν- 
νοηθή χιορίς τές ’Ιδέες: se  n o n  c ’é  D io, ch e  
c ’é d u n q u e  ? Αυτό έ'βλεπε πάντα από φυσική 
κλίση ό νούς το υ - αυτό βλέπει καθαρώτερα 
καί μέ επιστημονική συνείδηση στους χρόνους 
τής διαμονής του στήν Κέρκυρα.

Ό  κόσμος είναι ή ύπαρξη τής Ιδέα ς, ή 
Ι δ έ α  γ ίνετα ι κόσμος, υπάρχει στό πεπερασμένο, 
αλλά γ ιά  νά  τό ξεπεράση μέ θρίαμβο. Αυτός 
ό θρίαμβος, αύτή ή Ιλεΐ'θερία είνα ι “Ά πειρο. 
Αποστολή τής τέχνης είναι νά  παραστήση τού
τον τόν θρίαμβο εκεί πού αυτός τελείται, 
στο κορυφαίο άπό τά  φυσικά πλάσματα, τόν 
’Ά νθ ρω π '-. Ό  θρίαμβος υποθέτει τήν πάλη, 
καί γ ιά  νά είναι αληθινός, τά έναντιώματα 
πρέπει νά φθάσουν στό άκρο. Ό  θρίαμβος 
δέ φανερώνεται παρά μέσα στό πάθος. Λύνα- 
μες εξωτερικές, πού βρίσκουν ανταπόκριση στές 
εσωτερικές τής ψυχής, ενεργούν ακούραστα νά  
τή ρίξουν στο βάραθρο. Λυτή ή ιδέα πιάνεται 
μέ τή Μ οίρα τών άρχαίων ή τήν ’Ανάγκη. 
Ακούραστη καί άφευχτη πολεμάει εκείνη τόν 
άνθρωπο, αλλά ό άνθρωπος έχει τόν τρόπο 
νά τή νικήση. 'Η  δύναμή της φ θάνει ώς τήν 
τέλεια καταστροφή του, πού αυτός δέν ήμπορεί 
ν ’ αποφυγή, άλλ’ άπό τήν καταστροφή, αν ή 
ηθική αντίσταση έμεινε σταθερή ώς τό τέλος, 
βγαίνει ή ζωή, βγαίνει τό πνεύμα ελεύθερο. 
Αυτές τές ιδέες ευρηκε ό Σολωμός στα αισθη
τικά  συγγράμματα τού  Σίλλερ, όπου τούτος 
αναχωρώντας άπό τόν Κάντ, άλλα μέ τή βα- 
θει.ά ενόραση πού είχε τής τέχνης του, σπώντας 
το φραγμό τού υποκειμενισμού, έγινε κατά τόν 
"Εγελο πρόδρομος τού αντικειμενικού ιδανι
σμού πού εστήθηκε αργότερα όχι μόνο στή 
θεωρία τής τέχνης αλλά καί σ’ όλη τή φ ιλο
σοφική επιστήμη.

Κατ’ αύτή τή θεωρία τό αληθινό ποίημα 
είναι στό βάθος του παράστασις τού ύψους

τής ψυχής, «θρίαμβος τού λόγου άπάνου στή 
δύναμη τών αισθήσεων, νίκη τής ηθικής Ιλευ- 
θερ ίας μέσ’ άπό τούς πλέον γλυκούς πειρασμούς 
τής καρδιάς, άπό τόν πλέον τρομερόν αγώνα 
μέ τήν τυφλήν οργή τών ανελεύθερων εχθρών 
τού φωτός», και τό πάθας δέν είναι παρά τό 
μέσο καί όχι ό σκοπός τής τέχνης. ’Ίσ α  ίσα 
όμως γ ιά  τούτο απαραίτητοι όροι, γ ιά  νά 
ύπάρχη ποίηση, είναι ή ψυχή στήν άντίστασή 
της νά προβαίνη φυσικά καί άβίαστα, όχι μέ 
συνείδηση τής αφηρημένης ιδέας, ώστε ή ίδ ια  
ή αντίσταση τής ψυχής νά είναι καί αύτή 
ιδίωμα φυσικό, όπω ς καί τά  άλλατης ένστικτα. 
Τό ύψος τής ψυχής φανεροίνεται καί στόν ϊδιο  
τον κακούργο μέ διάφορους τρόπους· π.χ. στόν 
έλεγχο, ή στήν επιμονή του στό έγκλημα συνω- 
δευμένη μέ τή συνείδηση τή ς κακουργίας. «Τέ
τοια ήταν ή θέσις, λέγει δ Πολυλάς, εις τήν 
οποίαν έσταινε ό Σολωμός τούς Ε λευθέρους 
Ιίολιορκημένους*. Στήν άλογάριαστη δυστυχία 
τού χαμού ή  άφανισμού τών χειρογράφων 
τού Σολωμού, πρε'πει νά  θεωρήσουμε μεγάλη 
παρηγοριά τά  ολίγα ιταλικά πού μάς έμειναν 
τής υστερινής εποχής του καί ε ίνα ι σημαντι- 
κώτατα. Α υτά είναι τά πέντε πεζά σχεδιά
σματα, ή Έ λλη νίδα  μητέρα, ή Γυναίκα μέ 
τό μαγνάδι, τ’ Α η δ ό ν ι και τό γεράκι καί τά  δύο 
στόν Ό ρφ έα , πού, κατά τή μαρτυρία τών Κερ- 
κυραίων εκδοτών, ο ποιητής έμελλε νά στι- 
χουργήση στή γλώσσα μας, καί τά  ιταλικά στι- 
χουργημένα, τό  Ε λλη νικό  καράβι, ή  Σ α π φ ώ  
καί τό Σονέτο στόν Ό ρφ έα . Έτόλμ.ησα νά 
στιχονργήσω, χωρίς ν ’ απομακρυνθώ» από τό 
λεκτικό τους, τά  πέντε σχεδιάσματα, καί θ ά  
κάμω ευθύς στήν αρχή τήν παρατήρηση, πόσο 
ορθά έκρινε γ ιά  τήν ιταλική μορφή τους ό 
βαθύς εκείνος γνώστης τής ιταλικής φιλολο
γίας καί γλώσσας, ό μακαρίτης Π. Κουαρτά- 
νος. «Ε ίνα ι αληθινά πεζογραφήματα αυτά; 
Δέ χρειάζεται μία σπάνια ενορατική δύναμη 
στήν Τέχνη γ ιά  νά αναγνώριση κανείς χωρίς 
δισταγμό πώς περιέχουν τήν άληθινώτερη καί 
ρωμαλεώτερη ποίηση πού ποτέ νά έπλάσθηκε, 
καί πώ ς δέν τούς λείπει παρά τό υστερινό 
καί τελικό τονς  ξετύλιγμά στό ρυθμό. Καί α
ληθινά γ ι’αυτά έγιναν καί έμελλαν νά  περιεν- 
τυθούν τή λαλιά καί τόν εθνικό ρυθμό τού 
ποιητή, όπως ξάστερα βλέπει όποιος δέ μένει 
ευχαριστημένος μπροστά στά φαινόμενα, αλλά 
σπρώχνει τό γυμνασμένο βλέμμα μέσα στό 
βάθος τής τέχνης του. Αυτός ό Αναμφίβολος 
προορισμός τους τά  Ασφαλίζει άπό κάποιαν

επίκριση πού μπορούσε νά τούς κάμη τό έξαί- 
ρετο κριτικό α ίσθημα τών ’Ιταλών. Π άρα 
πολύ νεόφαντη καί ίσω ς πάρα πολύ παράξενη 
μπορεί ναύρουν αυτοί καμμίσ. μεταφορά, πάρα 
πολύ παραδρομισμένη τή σημασία σέ καμμία 
λέξη, πάρα πολύ αισθητό τό περίγραμμα κά
ποιας εικόνας, πάρα  πολύ ζεστή κάποια  βαφή 
στό χρωματισμό. "Αν όμως θελήσουν νά ζη 
τήσουν τούς αληθινούς λόγους καί θεωρήσουν 
π ώ ς ό ποιητής δέν είχε σκοπό νά γράψη 
ούτε πεζογραφία ούτε ποίηση ’Ιταλική, Αλλά 
έφαντάσθηκε καί έβγαλε αυτά τά  θέματα άπό 
τή ζωντανώτερη πηγή τής νεοελληνικής τέχνης 
όπως αύτή τήν είχε πλάση, κάθε επίκριση θά  
σταματήση στό πρώτο της πάτημα». Μαρτυρώ 
καί εγώ αύτή τήν αλήθεια, πού τήν αίσΟάν- 
θηκα σέ κάθε αράδα, καθώς εμετάφραζα.

"Ολα μεστά άπό τήν ύψηλή τής Π οιητικής 
θεω ρία  τού Σολω μον, όλα γεμάτα άπό  ζω ντα
νή ν ούσία περιχυμένη σ’ εικόνες λαμπρής  πλα
στικής φαντασίας είναι καί αύτά τά  σχεδιά
σματα καί τά ρυθμοπο ιημένα’ιταλικά άπό τόν 
ίδ ιον  τρία υστερινά. Στήν Έ λληνίδα  Μητέρα 
έχουμε τή συνοπτικώτερη ποιητικήν έομηνεία 
τής θεωρίας τών ’Ελευθέρων Πολιορκημένων. 
Ό  ποιητής τολμάει νά βάλη στό στόμα τής 
πονεμένης μεγαλόκαρδης μητέρας όλους τούς 
υψηλούς στοχασμούς τής ηθικής καί ποιητικής 
θεωρίας τον, άλλά πώς άναβρΰζουν εκείνα τά 
λόγια ζωντανεμένα από τό υψηλότερο πάθος, 
άπό τή  γενναιότερη συναίσθηση τής εύγενείας 
τής ψυχής, καί πώ»ς ή φιλοσοφική αλήθεια γ ί
νεται αλήθεια ποιητική καθώς βρίσκει άρμο- 
διώτατα καί άβίαστα τή φανταστική της μορφή ! 
Τ Ι  προσωποποίησις τής Μοίρας, ή βροχή τών 
βελών της, ο ί ανδρείοι στημένοι στό ύψος τής 
ηθικής ανεξαρτησίας μέ ολόρθη τήν ψυχή χα
μογελώντας μπροστά στά ερείπια, νικώντας τή 
φοβερή δύναμή της μέ τό νά παραδώσουν 
σ’ αυτήν ό,τι πρέπει νά  παραδώσουν, μέ το 
νά  δεχθούν αύτοΟέλητα καί ελεύθερα καί τό 
θάνατο, καί τόν τάφο, όθεν όμως στό πείσμα 
της βλασταίνει αθάνατο τό λουλούδι τού Π α 
ραδείσου, ή τιμή καί ή δόξα καί ό θρίαμβος 
τού Πνεύματος, όλα αύτά τά  υψηλά νοήματα, 
πλουσιοπάροχα χυμένα, μέ ασύγκριτη  τόλμη, 
πώ ς τά  κατασταίνει αντίλαλο πιστό τού γενναιό
τερου ά π ’ όλα τά έμφυτα όρμήματα τής ψυχής 
μας ό έλεύθερος καί άβίαστος ποιητικός Ινθου- 
σιασμός! Κ αί πώ ς άγιάζεταιστόέθνικώτατο τούτο 
ποίημα ή γυναίκα μητέρα, πού σάν άλλη Σ π α ρ 
τιάτισσα μητέρα τού Λεωνίδα ή κανενός των
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τριακοσίων τής Σπάρτης, δέ βλέπει και δεν 
εύχεται στο γλυκό βλαστάρι των σπλάχνων 
της παρά  την αληθινή ζω ή τής δόξας και τής 
τιμής, τήν αληθινή ζωή ποΰ δέν ήμπορεϊ νά 
προβάλη παρά από τό Ο άνατο .Έ τσ ι εσταινεν ο 
αθάνατος ποιητής μας τό αληθινό θεμέλιο τής 
έθνικής άγωγής και δυστύχημα μέγα πρέπει νά 
θεωρούμε ποΰ δεν έπρόφθασε ν ά  χαρίση κ ι’ 
αυτό τό ποίημα στό έθνος στήν άληθινή του 
μορφή για  νά είναι τό άσμα ασμάτων των 
σχολείων του και κάθε εθνικού παρθεναγωγείου.

Ό  Σολωμός, ποΰ αγάπησε τόσο τό Σίλλερ, 
τόν ακολούθησε καί στήν εξαιρετική κλίση ποΰ 
αυτός  έδειξε νά κλείση τά «γιώτερα νοήματα  
καί αισθήματα τής "ψυχής του στή γυναίκα, 
καί τούτο επειδή στό χαραχτήρα της, λέχει ό 
Έ γελ ο ς , ξανοίγεται καί παρουσιάζεται τό συγ
κέρασμα τού πνευματικού καί τού φυσικού ». 
Ό  Ιούλιος Τυπάλδος, προσηλωμένος ίσως 
στες θαυμαστές στροφές τού έλεγχον τού Λάμ
πρου καί στες ζωντανές ζωγραφιές τού "Υμνου, 
είπε γιά  τό Σολωμό «δταν δημοσιευθούν τά 
ακόμη ανέκδοτα ποιήματα του, θ ά  ίδή ό κό
σμος πώ ς ε'χει ή  "Ελλάδα τό Δάντη της». ’Ε γώ  
θ ά  έλεγα μέ ταπεινότερα, άλλ’ ίσως άληθινώ- 
τερα λόγια : “Α ν είχαμε δλο τόν ΓΙόρφυρα, 
ποΰ μαρτυρούν αξιόπιστοι πού ήταν τελειω- 
μένος, δν είχαμε τά  έλεγεΐα τής "Ροδόσταμο 
καί τής Πέρση, τελειωμένα κι’ αυτά, αν είχα
με καν των Ελευθέρω ν Πολιορκημένων τό 
μέρος τής Μάρθας, θά  μπορούσε νά καυ- 
χηθή καί τό έθνος μας πώ ς έχει. τό Σίλλερ, 
τον. “Αλλη υψηλή άποθέωσις τής γυναικό; 
είναι ή Γυναίκα μέ τό μαγνάδι. “Αλλη πάλι 
πολύτιμη μαρτυρία τού Πέτρου Κουαρτάνου 
μού φανέρωνε πώς αυτό τό ποίημα έχει βάση 
πραγματική. "Ο Σολω μός, μού έλεγε <3 λαμπρός 
λόγιος, έζησε αγνός καί αγνός καί παρθένος έ- 
πήγέ στον τάφο. Μού φανέρωσε καί τό πρό 
σωπο τής πλατωνικής του αγάπης. Ή τ α ν  άξιο 
γ ιά  τήν υψηλή διάθεση τού Σολωμού καί τό 
Ιδανίκευμά του στό ποίημα δέν παραλλά
ζω  σημαντικά τήν πραγματική του υπόσταση. 
Σ Ίκ ε ίν η  τήν έποχή σκοτάδι καί αμάθεια έβασί- 
λευε στές γυναίκες στήν Κέρκυρα, ήταν όμως 
δύο τρεις άξιες γιά  τήν εξαιρετική μόρφωσή 
τους καί γ ιά  τήν άρετή νά συγκριθοΰν μέ 
όνομαστές τής Ευρώπης. Ά λλα τό ποίημα ση- 
κόνεται ψηλότερα άπό τήν προσωπική λατρεία 
στή λατρεία τού Ιδανικού κόσμου, δπου ό 
ποιητής Ιζούσε ειρηνικά καί σχεδόν άδιάκοπα. 
'Ο  πραγματικός κόσμος δεν ήταν παρά αφορμή

γ ιά  τόν Σωλωμό, άφορμή πού ευρισκ£ τότε 
αφθονον δχι μοναχά στ’ άσύγκριτα φυσικό 
κάλλη τής γής καί τού ουρανού κα ί τή ς θ ά 
λασσας, άλλά καί σέ πολλά άγγελικά Ανθρώ
πινα πλάσματα πού Ιστόλιζαν τότε περισσό
τερο παρά σήμερα « τ ’ ωραίο νησί καμαρι τού 
Θεού πού ξέμακρα μέ τήν καρδιά τού αν
θρώ που χίλια σοϋ στέρνει αρώματα στής αύ
ρας τήν πνοή .»  ’Ατάραχη  είναι ή Μορφή τής 
αγαπημένης Γυναικός, ποΰ δ ποιητής δέν 
υμνολόγησε ζωντανή καί έρχεται τώρα τρισά
γιος ξένος άπό τ’ αθάνατα λημέρια τού Π α 
ραδείσου. ¡Πόσες φορές απαντούμε στά πο ιή
ματα τον τό επ ίθετο  ατάραχος οτές υψηλότε
ρες ζωγραφιές των ιδεών! Τό πάθος εδώ φ θ ά 
νε ι ιός τό  άλλαλόγημα, ώς τό  παραλάλημα, 
άλλά μέσα στό παραλάλημα πόσο δυνατά, πόσο 
θαυμαστά είναι σαρκωμένος δ πόθος δχι ποτέ 
τών γήινω ν άλλά τών ουρανίων! Ιίυγεν«ώ - 
τατο εφεύρημα τό μαγνάδι πού σκεπάζει τήν 
ατάραχη Μ ορφή. Ό  ποιητής, ποΰ έποίησε τό 
ουράνιο πλάσμα, δέν τή γνωρίζει, άλλά τό <’ρο>- 
τημα καί δ ύμνος τών άρετιύν της είναι άξια 
γ ι’ αυτήν, καί πάλι πόσο πλούσιο καί άφθονο 
καί άζήτητο πάντα πληθαίνοντας έρχεται τό 
ρεύμα τής φαντασίας νά ζωγραφίση τό ηθικό 
κάλλος πού μές τό πλούτος τών έργων, τών 
λόγων, τών στοχασμών παρωμοιασμένων μέ 
τό άπειρο κάλλος τής μουσικής μελωδίας είναι 
ξάστερο μές τό βάθος του. 'Ό λ α  τής γής τά 
μεγαλεία· δέ φθάνουν Ικεϊνο τό πλούτος. Τήν 
κορυφή τού πάθους διαδέχεται ή γαλήνη μέ τό 
ξεοκέπασμα.

Τ ’ 'Αηδόνι και τδ Γεράκι έχει, κατά τόν 
Κουαρτάνο, τήν ακόλουθη άφορμή. Σ ΐ’νωμι- 
λούσε μ’ έναν άπό τούς φίλους του δ Σολωμός 
γ ια  τόν Η σ ίοδο . Έ π εσ ε  λόγος γ ιά  τδ  μέρος 
τών ’Έ ργω ν  καί "Η μερώ ν , δπου δ Π οιητής 
ιστορίζει στους δυνατούς τόν άπόλογο τοΰ "Αη
δονιού καί τού Γερακιού (στιχ. 18Γ> — 195). 
Ή θέλησε νά τό ξαναδιαβάση, καί μέ τούτο 
σχεδόν ευθύς είπε τοΰ φίλου. Κάθισε καί περί- 
μεινε μία στιγμή — καί παίρνοντας τό κοντύλι 
έρριξε κάτου μονομιάς ' καί χωρίς νά σβύση 
τίποτε, αυτό τό σχεδίασμα πού εύρέθηκε στά 
χαρτιά του καί ήταν Ικεΐνο τό ίδ ιο . Ό  φίλος 
βεβαιόνει οτι αυτό έμελλε νά στιχουργηθή ελ
ληνικά καί νά λάβη τόπο σ ’ δνα άπό τά ποιή
ματα  τού Σολωμού.

Ο ι στίχοι τού "Ησιόδου είνα ι ο ί άπόλουθοι:
Ώ δ ' ΐρ η ξ  πςιοσέειπεν άηδόνα  π ο ικ ιλ ό γη ρ ο γ
ίίψι μά λ ’ έν  νεφέεσι φ έρω ν όνύχεσσι μεμαρπώς·

ή δ’ ελεον, γναμπτοΐσι πεπαρμένη άμφ’ όνύχεσσι, 
μύρετΟ' τήν δ’ ογ έπικρατέως πρός μύθον εειπε" 
Δαιμονίη, τ ι λέληχας; έχει νύ σε πολλόν άρρίατν 
τΐ|δ ’ είς, ή σ αν έγο; περ άγω, και άοιδόν έοδσαν· 
δεΐπνσν δ’, αϊ κ ’ έΐ'έλοι, ποιήσομαι, ήέ μεθήσω.
Ώ ς έιρυτ’ ώκυπέτης ΐρηξ, τανυσίπτερος σρνις. 
"Αφραιν δ' δς κ’έθέλη προς κοείσσονας άιπιφεριζειν 
νίκης τε στέρεται πρός τ' αϊσχεσιν άλγεα πάσχει.

Τό νόημα τών στίχων τού "Ησιόδου είναι α 
πλό καί δέν έχει χρεία άπό άλλην εξήγηση. "Ο 
Σολωμός δμως βέβαια έπήρε τό θέμα μέ έν
νοια βαθύτερη.. “Αν Ιγνωρίζαμε σέ ποιό ποίημά 
του Ιννοούσε νά βάλη- μέσα τό μύθο, θά  μάς 
ήταν τό βάθος της ξαστερώτερο. “Ο πω ς κ ι' αν 
είναι, φανερή είναι ή άντΐθεση καί καθαρή ή 
παράσταση. Ευγενικό καί λεπτό πράγμα είναι 
αυτή ή ψυχή τού ’Αηδονιού, οσο κανένα άπό 
τά  άγγελικά πλάσματα τών παρθένων ποΰ έζω- 
γράφίσε δ ποιητής. Προβάλλει ευθύς ή ταπει- 
ν ο συν η της μέ τό δπου ποτέ δεν εχω  φ&άση. 
Έ ρω τεμένη στό μυστικό πνεύμα πού πνέει 
άπό τή γύρο του φύση δέ ζή παρά γ ιά  νά  άν- 
ταποκριθή σ’ αυτό μέ τήν άρμονία του. Στό 
μεγαλόπρεπο πέταμα τού γερακιού ξανοίγει τό 
δώρο τοΰ θεού. Π ονεί γ ιά  τό τριανταφυλλάκι 
ποΰ αρπάζει δ άέρας, καί δέν παρακαλεΐ νά 
ζήση παρά γιά  νά  χύση στό γαληνόν αιθέρα 
τό θησαυρό του. Ά λλά ή άγρια αντίθετη δύ
ναμη δ ε  γνω ρίζει ά π ό  τέτοια ευγένεια . Ή  αντί
θεση δέν είναι διαφορετική άπό τήν αντίθεση 
πού είναι στόν Πόρφυρα. Σβύνεται ή  ευγενική 
ζωή τού άηδονιού χωρίς νά  παλέψη σάν τό 
μεγαλόψυχο νέο τού Π όρφυρα, άλλά δ αληθι
νός νικητής είναι πάντα τό πνεύμα πού φανε
ρώνεται στά ούρανομίλητα λόγια του .

Πλούσια παράσταση τής πνευματικής ουσίας 
τού ανθρώπου είναι καί τά  δυ'ο πεζά στόν Ό ρ · 
φέα. Τό αθάνατο μέλος του ανεβάζει μαζί του 
τήν ανθρωπότητα δλη ν  ζώα καί δέντρα κι
νούνται. “Αστρα καί κόσμοι μακρυνοί χορεύουν 
άπάνω του καί ή “Αβυσσο ετοιμάζεται νά  ξε- 
σκεπάση οτά μάτια δλα τά  κρυφά της μυστή
ρια. Γ ίγαντας είναι σ’ αυτήν τήν πόλιν δ ά ν
θρωπος. Ά λλά τό άνέβασμά του έχει ένα όριο· 
δέχεται ή ψυχή τό ’Απόλυτο κα ί τό στρέφει 
σέ μερικούς σκοπούς. Ή  Μ οίρα ένίκησε. Ό ρ -  
φέας καί άνθρω ποι ξαναπέφτουν στή λύπη 
καί στήν άπελπισιά. Ά λλ’ δμω ς καί άπό τήν 
κομμένη κεφαλή του θ ’ άναβρύση άθάνατος 
δ  υστερινός του ρυθμός. “Ε τσ ι τό δεύτερο άπό 
τά δύο άσματα συμπληρώνει τό πρώτο μέ τήν 
ύστερην ιδέα, δπου παρασταίνεται δ “Α νθρω 

πος καί στόν ύστερο φραγμό της γιγάντιας 
δύναμή? τσυ άνίκηχος.

Μεταφυσικώτεροι στοχασμοί δέν έπαραστά- 
θηκαν ίσω ς ποτέ μέ τόση τόλμη στήν ποίηση. 
Π ρέπει νά  θαυμάσωμε τόσο περισσότερο τή 
δύναμη, τή λαμπρότητα καί τόν πλούτο τής 
πλαστικής φαντασίας πού κατορθόνει νά  τούς 
σαρκωση. Τόσο αυλή ουσία δέν ήμπορούσε 
νά μή ζητήση καί τούτο καί μαζί μίαν ισό
μετρη πνευματική μορφή καί ώς πρός τή 
γλώσσα καί ώς πρός τό στίχο. Τόλμημα καί 
ί'σως αυθάδεια πρέπει νά θεωοηθή ή  α π ό 
πειρα μας νά μεταφράσουμε αυτά τά πεζά 
σχεδιάσματα σέ στίχους δεκαπελ’τασύλλαβους, 
πού αύτός μόνος είχε τή δύναμη νά φέρη σ’ 
εκείνο  τό άκρο σημείο τής Αρμονίας και τής 
ευγένειας, δπου ή μορφή γίνεται ιδέα καί 
πνεύμα.

Θαυμαστά στήν τέλειαν ιταλική τους μορφή 
είνα ι καί τό  Σονέτο στόν Ό ρ φ έα  καί ή Σ α πφ ώ , 
καί τό ένα καί τό άλλο μέ τό ίδ ιο  θέμα , τό 
ύψος τής ανθρώπινης ψυχής στή δίψα της γιά  
τήν Ά πόλυτην ’Αλήθεια. Πλαστικώτατη είναι 
καί στά δύο ή παράσταση. Ή  υψηλότατη θέση 
δέν εμποδίζει νά μάς κινηθή μέ πολύ βάθος 
τό α ίσθημα, καί ζωντανή είναι πάντα ή ει
κονική φαντασία μέ τά  εφευρήματα της τά 
έτοιμα πάντα, καί πάντα χωρίς ποσώς νά 
πειράξουν τήν άκρα σεμνότητα πού άπα ιτε ΐ τό 
υψηλότατο νόημα.

Μάς μένει τό Ε λληνικό καράβι, γ ιά  ν ά  τε
λειώσουμε. «Στόν καιρό τού άποκλεισμοΰ τού 
Ναυα'ρχου Πάρκερ εσπάρθηχε δ  λόγος στήν 
Κέρκυρα δτι ένα Α γγλ ικό  καράβι απάντησε 
ένα 'Ελληνικό καί τό ρώτησε πού πηγαίνει. 
Τούτο άποκρίθηκε' Ταξιδεύω, καί τό ’Αγγλικό 
τό πρόσταζε  νά  παραδο&ϊ). Q î “Ελληνες χω ρίς 
ν ’ άπαντήσουν, ετοίμασαν τό δαδί γ ιά  νά βά
λουν φω τιά  στή μπαρούτι]. "Ο “Αγγλος θ α υ 
μάζοντας τήν πράξη άφησε ελεύθερο στό κα
ράβι τό διάβα». Αυτά ό Κουαρτάνος. Ό  Σ ο 
λωμός δέν παράλλαξε ποσώς τά  λόγια τής 
φήμης ποΰ στήν λαϊκή τους Απλότητα περιει- 
χον τόση ποίηση καί τόσο σύμφωνη μέ τήν 
ποιητική του διάθεση. « Π ρέπει αυτό τό ποίημα 
νά θεω ρήται δείγμα πολύτιμο τού τρόπου μέ 
τόν όποιον δ Σολωμός εσχάτως Ιργάζεχο τό 
ποιητικόν ύφασμα· πιτυχημένο συγχώνευμα τού 
επικού είδους καί τοΰ λυρικού μέσα εις μίαν 
Απλότητα, ή  όποία  μένει μοναδική είς τή  φ ι
λολογία τού αίώνος », λέγει δ  Πολυλάς στά 
αθάνατα Προλεγόμενά του. Τούτη είναι ποίηση
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Ε λλην ική , έλεγε 6 ίδιος. Αισθάνεσαι άληθινή 
τήν άπλότιμα και σεμνότητα του Ό μηρου , του 
Αισχύλού καί τού Σοφοκλή καί όλη τήν ασύγ
κριτη εκείνη γαλήνη τους τόσο σύμφωνη με τή 
γαλήνη του Ελληνικού ουρανού. Κλασική πο ί
ηση θ ά  τήν ώνομάζαμ’ εμείς, όπου ή ιδέα γ ί 
νεται διαφανέστατη φύση. Θάλέγες πώ ς εδώ 
ή πριότη ποιητική εποχή τού Σολωμού πού 
Ιμπνέεται από τή φύση καί ή δεύτερη συσ- 
μίγονν καί γίνονται ένα. Ο ί δύο ψυχές τού 
ανδρείου Έ λλη νος καί τού πολιτισμένου ''.Αγ
γλου, συμπνέουν σ’έ'να α ίσθημα καί μέ τούτη 
τήν ένωση, όπου κρύβεται ή Ιδέα τού ‘Ελλη
νικού μέλλοντος, δέν είνε άδετη ή γενναία δο
ξολογία τού ’Ιταλικού πολιτισμού στους ύστε
ρους στίχους, καί ή εύγενικώτατη έκφραση τής 
ευγνωμοσύνης καί ομολογίας μέ τό

"Οπου βάρβαρος ( 'χα  γ&άπΐ] χαΙ~· ί>εν (Ιμ ια .

Γ ια  νά συγκεφαλαιώσω ξαναλέγω μέ δύο 
λόγια' τά ποιήματα όλα τού Σολωμού ήμπο- 
ρούν νά διαιρεθούν σέ τρία μέρη. Τό πρώτο 
περιέχει όλα εκείνα όπου καθαυτό ιδέα δέν 
υπάρχει άλλά 6 ποιητής Ιμπνέεται από τή 
Φύση καί τήν παρασταίνει ίδανικευμένη. Αυτή 
ή άγαπητή σειρά περιέχει όλα σχεδόν τά μ ι
κρά του τραγούδια, όλα σχεδόν τά ιταλικά του 
Σονέτα τής πρώτης εποχής, τήν ’φ δή  στην ’Α
φροδίτη καί ακόμη στήν Αύγοϋλα καί τήν 
Τρελλή Μάνα. Ή  δεύτερη δέν παρουσιάζει σύ
στημα αντίθετο από τήν πρώτη· έχει καί αυτή 
τήν έμπνευσή της άπό τή φύση. είναι όμως 
ασύγκριτα σοβαρώτερη, επειδή στή φύση, ή 
στήν πραγματικήν ιστορία, φανερώνεται ή 
ιδέα, τό πνεύμα πού θριαμβεύει, άλλά ή α
φορμή εξακολουθεί νά είναι γ ιά  τόν ποιητή 
ή φύση. Τέτοια είναι δ "Υμνος, δ Λάμπρος, 
ή Φαρμακωμένη, ή ίδ ια  ή Μοναχή, καί ακόμη 
ό Κρητικός, όπου μ’ όλο τό εξαίσιο πέταγμα 
πού μάς φέρνει τόσο ψηλά σέ κόσμους Ιδεα
τούς, ή αφορμή πάλι έχει τό κίνημά της άπό 
τή Φύση, πού ΐδανεύει δ ποιητής μέ άκατά
φθαστη τόλμη, καί όχι αντίστροφα.

Δέν είμαι σύμφωνος λοιπόν μέ τον Πο- 
λυλά, πού ¿θεωρούσε τόν Κρητικό άρχή τού 
υστερινού ποιητικού σταδίου τού Σολωμού, 
άλλά στοχάζομαι ότι καί ό Κρητικός καί ή 
Μοναχή καί ή Φαρμακωμένη καί ή υψηλή 
θέση τού Μ πάιρον στό μνήμα τού Μπότσαρη 
και τό τεράστιο επίγραμμα τών Ψ αρών καί 
άλλα άκόμη είναι σημαντικά προμηνύματα τής 
υστερινής θέσης, όπου έμελλε νά τόν άνεβάση

ή σοβαρή μελέτη τής φιλοσοφίας τής Τέχνης 
καί τό παράδειγμα τού Σίλλερ. 'Έ ω ς  εδώ ή 
ιδέα, όσο κι’ αν είναι δυνατή ή συναίσθησή 
της στήν ψυχή του, είναι όλη πάθος. Ε ν ε ρ 
γούσε στό Σολωμό ό>ς τότε, καθώς είπα, ένα 
ένστικτο γενναιότατο, δέν ήταν άκόμη φιλό
σοφος. Ή  φιλοσοφική μελέτη τού παράστησε 
τόν "Α νθρω πο τής ιδέας, τόν τέλειον άνθριυπο. 
Ά π ό  τότε Μ αρία καί Λάμπρος, όσο κι’ αν 
μιλεΐ μέσα στήν ψυχή τους ή φωνή τού Θεού, 
ή συνείδηση, έφυγαν ά π ’ εμπρός του. Κ ριμα
τισμένοι, δυστυχισμένοι, κακούργοι δέν ¿ταί
ριαζαν πλέον μέ τήν ιδέα τού τελείου ’Α ν 
θρώ που πού τόν έμάγετιε κ ’ ¿κινούσε καί συν- 
έπαιρνεν όλη τή μεγάλη καί άνεξάντλητη 
φαντασία του. Ά π ό  τότε θέματου άκατάπαυ- 
στο γίνεται δ τέλειος "Ανθρωπος, ή τέλεια 
Γυναίκα, σέ μύριες θέσες πού εκείνη έφευρί- 
σκει. Ό  Νέος τού Π ορφυρά, ή Μάρθα, ή Φραϊ- 
ζερ, ή ‘Ροδόσταμο, ή Γυναίκα μέ τό μαγνάδι, 
ή Έ λληνίδα Μητέρα, άλλα πρόσωπα πού ίσως 
¿χάθηκαν, άλλο δέν είναι παρ’ αυτός δ τέλειος 
"Ανθρωπος, ή ’Ιδέα ά π ’ όπου παίρνει τό κ ί
νημα δ ποιητής καί κατεβαίνει σιή φύση. Ινώ 
πριν άπό ταύτην άνέβαινε σ’ ¿κείνη, ή  Μ ετα
φυσική τέλος πού γίνεται, κατά τή φράση του, 
Φυσική. Αυτή είναι ή τρίτη του φάση. όπου 
όμως όλες οί δύναμες πού αποτελούσαν τές 
δύο πρώτες δέ χάνονται γ ιά  τόν ποιητή, άλλά 
γίνονται μέσα πού ύποτάζονται στήν ίδέατης 
καί γ ιά  τούτο ισόμετρα μ’ αυτήν πνευματο- 
ποιούνται άπό μία θέληση, πού ή δύναμή της 
δέ θά  πάψη ποτέ νά θεωρήται τεράστια στήν 
ιστορία τής νέας φιλολογίας μας.

Ή  αγάπη πού δείχνει σήμερα τό έθνος ή 
ένα μέρος του διαλεχτό γιά  το Σολωμό είναι 
φαινόμενο πολύ σημαντικό. Κατά τήν αντίληψή 
μου όμως καί άλλων άκόμη, καθώ ς βλέπω, όχι 
μοναχά αυτή ή  άγάπη δέν είναι άκόμη άρκετά 
γενική, άλλά καί στούς ίδ ιους τούς ολίγους, 
πού φανερώνεται, δέν είναι άκόμη τόσο βα- 
ιθειά όσο έπρεπε νά  είνα ι. "Οταν γίνη καί άν 
γ ίνη , θ ά  εχουμ’ ευθύς μίαν ενότητα φιλολο
γική καί εθνική, πού σήμερα άκόμη δέν υπάρ
χει. Δέν υπάρχει' βασιλεύει σύγχυση καί ατα
ξία στά πνεύματα. Ό  κ. ΓΙαλαμάς φαίνεται, ώς 
έ'να βαθμό καν στον κύκλο τών φίλων τής δη 
μοτικής, φαίνεται νά βλέπη τό Ιναντίο . Π ι 
στεύω πώς τόν πλανά τό βαθύ έθνικό αίσθημά 
του- Δέν παύει νά παρασταίνη άδελφιομένους 
καί συγκεντρωμένους στήν άγάπη τού Σολωμού 
πολλούς πού δέν τολμούν νά  τό αναιρέσουν,
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καί όμως δέν είνα ι. "Αν ή τα ν, ύστερα άπό ε ί
κοσι χρόνια πού έχει μεταδοθή άπό την Ε π τά 
νησο τό κίνημα καί σ ;ό  επίλοιπο μέρος του 
ελεύθερου Κράτους μας καί σέ κάποια κέντρα 
άκόμη τής δουλωμένης Ελλάδος, θ ά  είχαμε μιαν 
ενότητα σημαντική καί στήν ποίηση, καί στην 
τέχνη τού πεζο ί λόγον, πού άκόμη δεν είναι^· 
Καλά καί σημαντικά μάλιστα στοιχεία που 
εμπνέουν θάρρος γιά  ένα καλήτερο^ μέλλον, 
δέ λείπουν όμως δ Σολωμός όπως ο άλλον κύ
κλο καί δ  Καποδίστριας, μένουν τόσο άδετοι.

καί σέ τόσο μακρυνή καί άπέραντην άποσταση 
άπό εκείνους πού είναι σήμερα στή θέση τους 
γ ιά  νά συνεχίσουν τό έργοτους, ωστε η εμφά
νισή τους μένει φαινόμενο σχεδόν άνεξηγητυ. 
Ά γά π η  στό Σολω μό καί στόν Κ αποδιστρια! 
Ό τ α ν  δι-νηθούμενά  βεβαιώσουμε σοβαρα και 
όχι μέ τήν έλαφρότητα πού ώς τώρα διακρίνει 
ότι βασιλεύει στες ψυχές τών διαλεχτών μας αλη
θινή καί βαθειά, τό έθ'νός κατά την ίδεα μου 
θ ά  είναι τότε στό δρόμο, όπου κανένας^ φ ραγ
μός πλέον δέ θά μπορή νά  τό σταματηση.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Κ Α Λ Ο Σ Γ Ο Υ Ρ Ο Σ

Τοπο&εαία άτι rov γη/.όφον Στρά'-η, A- Zaxvv- 

ϋ φ ,  δπον ίγράφη 4 ?ίς !ψ ' Έ λ Μ α , .
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Ι Τ Α Λ Ι Κ Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Υ

Τ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Κ Α Ρ Α Β Ι

Α π  τά μικρά καράβια πούχε θρόνο ι)· νίκη 
οί γενναίοι μας βγάΐναν στ άρματα βροντώντας 
στη στέρεη γή , που λίγο πριν τόσο σκιρτονσε.
Οί φωνές ήταν ’ς τό χαιρέτισμα που άκοναν 
ώσάν τρικυμισμένης θάλασσας, και ξάφνου 
ή γή  κι ό κονρΐ'ΐαχτός της ’Ό λυμπος γίνονταν 
άδιήγητης χαράς’ καί μέ φωνές καί κλάμα 
κατά τό θεϊκό κεφάλι τών ηρώων 
τά χέρια τους άπλώναν ν' άρμσνίοονν λόγια 
άξια γιά στόμα μελωδών, γιατί καθένας 
τήν ψυχή του γροικούσε όλη ψυχές γεμάτη.
Καί τά παιδάκια καί οί σεμνές που άπό τόν ήλιο 
κι άπ’ τά μάτια κρυβύηαν δέσποινες "Ελλήνων, 
τά παράθυρα έπιάναν κ ’ ¿σκορπούσαν άνθη 
μέ χέρια που ’λεγες πώς ήταν τής Αύγούλας.
Τή νίκη, ώ ψάλτη, μ  ’ αύτίτν κάποτε τόν τρόπο 
έστεφαν άυναν, άλλα αν μέ τό τραγούδι 
πρόισφερε τώρα 'ς άλλη νίκη άλλο στεφάνι.

‘ Ω ρ α ία  καί μεγάλ ’ είναι ή  ψ υχή ιού ανθρώπου- 
Σ ’ ουρανού γέλιου σκέπη, που δεν έχει γνέφι, 
γιά νά σνντύχουν σταματούν έδώθεν ένα 
"Ελληνικό καράβι, εν ’Α γγλικό  άπό κεϊθε.
Ρωτά τής θάλασσας ό άρχοντας' που τρέχεις;
Καί τό ξαρμάτωτο καράβι τον άποκρίθη'
Ά π ό  τή μια στήν άλλη θάλασσα πηγαίνω.
—  ΐ ΐά ψ ’ εύθύζ κ' άκολονθα μ ’ όπου κ ι’ άν σέ σύρω 
αν που άπ’ τή μια 'ς τήν άλλη θάλασσα πηγαίνεις. — 
Μια στιγμή ’ταν εκείνη, μια στιγμή μονάχη, 
άλλα πλιά κεΐ γή , κύμα κι ουρανός δεν ήταν, 
ουδέ θεός κανείς, καί μόν’ ή  ’Ελευθερία 
μέσα *ς αύτά τα στήθη όλόσωμη στημέη], 
μέ λογισμούς μεγαλοδνναμονς καί πλήθιους 
εμιλονσ εκεί μέσα κι αναγάλλιαζ’ δλη,

Καί ’ς όλους ένα έστάθη κίνημα καί μό)Ό.
Σ έ  λίγην ώρα εύθνς ομόφωνοι ενωθήκαν 
όλοι μ ’ άκρα σιωπή, προσηλωμένοι όλοι, 
μέ  τά μάτια π ’ άστράφταν, ’ς τό δαδί τ' όλορθο, 
στό πέλαγο, πού μέγα θά δεχθή σέ λίγο 
τά ιερό τής τιμής κορμιά καταστρεμμέι·α.
Καί πλιά κοιπά κεΐ στέκει στή μπαροι’πη  ή σπίθα. 
’Αλλά γοργή ή φωνή τον Ά γ γ λ ο ν  εμπόδισέ την.

Τώρ αν σν τραγονδήσης τήν ευγένεια εκείνον 
ποϋδειξε δυνατή ψ υχή, καί τήν εύγέΐ'εια 
τ ’ Ά γ γλ ο υ , πού τήν καρδιά τον εατρεψ ’ ¿κεΐ που πρέπει, 
σά σε δικό τον αναγαλλιάζοντας στό θείο 
κίνημα, μιά φωνή θά  σηκωθή ra  λέη~
Χαιρε, Αθάνατης χώρας δοξασμένο τέκνο, 
όπου μέγα τό άσμα και τό έργο έστάθι/
άπαντα V τές καλές καί ’ς τές ενάντιες τύχες,
όπου ή πέτρα καλή καί τό ξερό χορτάρι,
όπου βάρβαρος είχα φθάση καί δεν είμαι.

ωσάν το ν  ωκεανού μέσα  ’ ς  τή  μέση  ό  ήλιος.

Η Σ Α Π Φ Ω

Τέκνο γης δοξαστής, που υ ξένος τήν πατρίδα 
βρίσκει, καί τούς θεούς ό βάρβαρος, σέ τούτην 
ά χ! τή λιγύζωη τού καιρού καί ταραγμένην 
όχθη, που κατοικούμε, στέρξε να μ '  άκονσης 
άπό τών τραγουδιού’ τή σφαίρα, όπου καθίζεις.
Τή νύχτ αύτή μου έφόινη ή κορασιά που Μούσα 
ήταν τής Λέσβου. Βυθισμένο είχε τό πνεύμα 
’ς τήν άβυσσο τής Μοίρας, καί ποτέ τό βλέμμα.
’στες θάλασσες δέ στρέφει, στά βουνά τριγύρω, 
στούς κάμπους, σαν ή  πλάση νά τής ήταν ξένη. 
Ά λ λ ’ άπό τούς σιμοτινούς καί μακρνσμένονς 
ούρανονς, τ’ άστρα όλα, σ’ όλη τους τή χάρη, 
έβλεπαν ’ς τή γή  πάλι νά προβαίνη ή  θεία 
δυστυχισμένη ψάλτρα' κι’ άπ αυτούς τούς κιίσμ.ονς, 
κι’ άπ’ δλον τόν αιθέρα, γέλιο βρέχει Αγάπης 
ανεκδιήγητης προς τό συλλογισμένο



όαφνοστεφάνωτο κεφάλι, καί ’ς τό στήΰος 
τ  άπάρδενο, ποΰ ή  δλ ίψ η  έτσάκισε, και μόνη  
ελπίδα καί θεός τον άπό μείνει’ <5 βράχος.
Ά λ λ ’ έξαφνα σ' έμενα, καδώ ς μ ’ εϊδε ή  κόρη, 
το βλέμμα στρέφει, και τό χέρι και τό λόγο. 
ο Αλλοίμονο , ποΰ ή  γή  γεμάτη ’ναι μυστήρια, 
κι δλα ο τόπος που β γήκα  δεν τά ξεσκεπάζει!
Μ ες τοΰ τρίτον μον Α π ρ ίλ η  μιαν ημέρα τ  αν&ι, 
στό δώμα οπον σε κόσμο δυστυχίας έβγήκα, 
ένφ  ’γώ  στής καρδιάς τόν άκοπο άπορονσα 
τό χτύπο, κ είχα εκεί τό χέρι άπιδω μένο , 
μία  σκιά γνναικός έπρόβαλεν εμπρός μον  
και μ ε  β α δ ν  σ εμάς άγνωστον ήχον ε ίπ ε  
«Π άρε και ζήσε λίγα  χρόνια και θλιμμένη  
’στή γη  ποΰ δα  δανμάζη  )> και μ ’ αυτά τά λόγια  
τήν άδάνατη δάφηο] μονβαλε ’ς  τήν κόμη.
*Η ταν όνειρο αυτό, ή  όραμα, ή  άλλο, 
ό νοΰς μον εκείνη τή  μορφή δέ λησμονάει, 
ποΰ τρομερή ’ταν, κι δμω ς είχε τ  άγια  κάλλη, 
ποΰ κατόπι τής πέτρας έδωσε ό Φειδίας. .
Α λλά  πότε καί ποιός δά  ξεακεπάση τέλος 

σ εμένα τήν Ά λή δ ε ια , ποΰ χαμένα πάντα 
σέ τόσα έχω ζητήση πνεύματα καί σφαίρες!
Α υ τά  μ ο νπ ε , καί άλλα έπρόσδεσε ποΰ άφίνω.

Ά λ λ ά  συ που τό νοΰ σου πάντα, ώ Ψάλτη, ανοίγεις, 
σά χρυσό δεϊο γνέφι άπό δεούς γεμάτο, 
τό νόημά σου πές, καί δάναι μ έγα  δώρο, 
καί δάναι δάρρος στήν άδάνατη ϋλιμμένη, 
ποΰ γενναία τό πνεύμα στήν άλήδεια υψώνει 
άπ τών νεκρών τό σπίτι, καί ζητά  νά μ ά δη  
τά κρύφια κ ι’ α π ' τόν άλλον κόσμο κι άπό τούτον.

Μ ετώ/ραοις Γ. Καλοσγοίρον.

Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ  ΣΟ Λ Ω Μ Ο Σ

Σ Ο A Ω Μ Ο Σ

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

Εϊ{ τό μ ιτα ίχμιον ιης  γής xa i τον ονρονον, ¿πάνα), 
υψηλό άπό τήν κορυφήν τον Ό λυμπον, ¿χεΖ οπον άλλοτε 
καί "ίου. /πτερύγιζαν ιιί μορφα! τών θεών.

Ό λ α ι ο! προσωποποιήσεις τής 'Ε λληνικής όόξης, δλαι 
u ï  ψνχαΐ όοιιι είχον Ινοαρχω ϋή εις τά μεγάλα όνόματα 
τής 'Ελληνικής ακμής, πτερυγίζουν νοοταλγα! άνω ϋιν τον 
φωτεινού χοίρον οπον τό ελληνικά Άρη ίόχροα καί αΐ ελ
ληνικοί παράλιοι όαντελλωταΐ καί ή ήρεμος ή ΰάλαποα  
άπλούντσι.

Η  Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Υ  Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ

Χ αϊρε το πνεύμα  !

Η  Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Υ  Τ Υ Ρ Τ Α ΙΟ Υ

Σαν ένα τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, μεγαλό- 
χαρης νίκης, υψώνεται Ô ήλιος.

Σ Α Π Φ Ω

Το φώ ς τραγονδεΐ, κάτω εκεί, μ ε  t à  πουλιά, 
στής άκρες τον Π ίνδον, στα χιόνια τον Ό λ υ μ 
πον καί σαν άπό ποτήρι σαπφείρινο, χρυσός καί 
δερμός χύνεται ό ήλιος.

Π Λ Α Τ Ω Ν

Μ ία ήμερα άκόμη χαράς στήν Ε λλά δ α  ώς 
δω πεία ξαπλώνεται. Κ α ί τύρα όπως καί πάντα, 
ψνχ'ες διψασμένες τή ζωή, ας άγρνπνήσωμε 
καί ας όμάήσω με γιά τά  μέρη οπον ή ζωή 
/ιας ήγγισε καί &ς δω πεύσω με  ία  χείλη μ ε  τό 
άνομα τά μεγάλο, μ ε  τήν *Ελλάδα.

Τ Υ Ρ Τ Α ΙΟ Σ

Ή  Ν ίκη εξνπνηαε στής Ά δ η ν ά ς  τά πλευρό. Μ ε
γάλη παντού ξαπλώνεται ή χαρά. Σ τήν  *Ελλάδα  
κάδε μέρα περισσότερο ριζώνεται σάν δένδρο 
καί πιάνει παντού, καί στής όχδες φυτρώνει, καί 
στά βουνά φουντώνει, καί βγαίνει στής πέτρες 
τών βράχω ν,καί φαίνεται οτών σπηλιών τό σκο
τάδι καί τών λόγγω ν τήν έκτασι, βλαστός πο
λύμορφος καί μεγάλος ή Έ λευδερία.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ

Κ αί κάδε μέρα στόν αίδέρα πρός έμάς ένας 
αίνος άνεβαίνει πλούσιος άπό μία νέα νίκη.

θαμπω μένα  τά 'μάτια μον βλέπουν εκεί πού  
¿δορνβονσαν χδές  δλύσεις καί οπον ή δονλεία 
ίγονάτιζε τά γόνατα δλα καί έσκνβε στή γή  τά 
κεφάλια ή ταπείνιοσις, βλέπω  νά βγαίνονν πο- 
λεμισται καί τους βλέπω Σπαρτιάτης. Ό  τελεν- 
ταΐος παιάν τών Σαλαμινομάχω ν έξύπνησε, καί 
αντήχησε πάλιν τον Μ αραδώ νος  τό έπινίχειον, 
ώς νά μήν είχε τελειωτικά σβύση καί ώ ς  νά 
έπερί/ιενε.

Π Λ Α Τ Ω Ν

Ναι, ή 'Ε λλάς άνέζησε. Σ αν ένας ύπνος καί 
σάι· ένας εφιάλτης αιώνων διεκόπη καί πάνο
πλος πάλιν έξύ>πνησε ή Δόξα πον έκοιμάτο. Κάτι 
από τήν ‘Ελλάδα μας, άνέζησε. Παντού οπον 
υπάρχει έρείπιον άγάλματος, παντού δπου  κάτι 
έμεινεν άρχαίον, δπου δ ουρανός απλώνεται 
σαπφείρινος, οι "Ελληνες δνμήδησαν κότιτι. Ν αι 
δνμήδηοα ν όλοι σαν ένα σύνδημα πον είχαν 
λησμονημένο. Μ ία σννείδησις παλαιό  στα νέα 
στήδη ήγέρδη . Κ αί ήλδε  στά στόματα δλα μία 
λέξις πού δέν τήν έπρόαμενε κανείς, μία λέξις 
μαγική πον τους έσνριξε εις το αντί τό παρελ- 
δόν. Κ αί έλεγε ή λέξις ΣΕλενδερίαώ. Χαλκεύον
ται καί τόρα μέσα στά χιόνια τώ ν βουνών καί 
μές τής ρεματιές σάν άπό 'Η φαιστον χέρια, 
ήρωες.

Τ Υ Ρ Τ Α ΙΟ Σ

’ΑνάστασιςΙ Ά νάστασιςΙ  

Π Λ Α Τ Ω Ν

Ε ίδα  ένα όνειρο, ένα όνειρο χαράς άπόψε. Σ έ  
ένα πλοΐον εταξείδενα χαρούμενο, πού έπλεε γε
μάτο άπό γαλήνη σέ κάτι τι κυανό καί άπειρο. Καί 
μία χρυσή  παρουσιάστηκε μπροστά μον όχδη  καί 
ότι ήταν ‘Ελλάς άμέαως γνώρισα, τόσον ήταν 
τά νερά χαρούμενα  νά τήν λείχουν,· καί τόσο 
κομψό τό χόρτο άνεφύετο, καί τόσον άπαλά 
ό ήλιος τήν εδώπενε. Κ αί εταξείδενα και αισδα- 
νόμην ότι κάτι νέον γύρω μον τριγύρω  καί
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πέρα μακράν ίζνμώ νετο και ηνξανε. Κ αι έξαφνα 
δλη μη ύ  ή χαρά καί. ή προαίσθησίς μου ολη 
και ολοζ ό ήλως καί ola. τά κυανά έγιναν μία 
φωνή, μία όιάτορη φωνή που έλεγε.

—  Π ηγαίνετε n i  πψ .ε  οέ δλο τόν κόσμο 
πώ ς ό θεός 6 Π αν ανίατη. ' 0  πεθαμένος θεός 
δ  Ιίά ν  ανίατη \ Oí θεοί Ανεστήθησαν, ι} 'Ε λ 
λάς ¿ξύπνησε ένα ξύπνημα χρναό.

Λ υτό  είδα το προφηηχό  τό όνιιρο.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ

Ναι, μία άψύπνισις θαυμασία, αιφνίδια, ηρώων 
ηον ¿κοιμώντο καί πού ξυπνούν πάνοπλοι, θ ά  
έλεγε κανείς πώ ς Από τή γ ή  ενσαρκώνονται ι] 
ψυχές ή αρχαίες σε νέα σώματα. Σ το  Μεσο
λόγγι κάτω  μ ία  σϊλίόα γράφεται Αθάνατη. 
Τά κατορθώματα εκεί μοιάζουν μ ε  παραμύθια  
ή μάλλον μοιάζουν μ έ  χατυρθυμυιτα ελληνικά. 
’Ό πω ς στη Γραβιά, δπω ς ατού Πέτα, όπως στην 
Α θ ή ν α  κάτω καί οτήν Τρίπολι μεγάλα χέρια 
Ανοίγουν πληγές καί μεγάλα προτείνονται στήθη 
καί εϊνε οί άνθρωποι υψηλότεροι, γιατί μπροστά  
το θάνατο βλέπουν έναγκαλωμένα τή Ν ίκη  
αχώριστα.

Τ Υ Ι Τ Α Ι Ο Σ

Ti ωραίες πλ,ηγέςί Τό αίμα βγαίνει κόκκινο 
καί. πέφτει στη γή  καί μ έ  τό χώ μα έλενθερία 
ζνμώνε.ι. Σ τήν  Τρίπολι, οπιος στο ’Ίλιον, σαν με- 
γάλα ανέμου κύματα Ακάθεκτα, οί πολεμισταί 
έκαμναν τείχη στα τείχη  τά  σώματά τους. "Ω  
τά χέρια τά σηκωμένα, τά χέρια πού είχαν τόση 
μεγαλοπρέπεια σάν νά χάριζαν και όχι νά έδι
ναν τό θάνατο. Μ έ μεγάλα εύγενικά αχήγαιτα 
Από τό Ταίναρου έως το Μ α λ,έα σπέρνουν όχι 
πλέον σιτάρι ο! ~Ελληνες, Αλλά Ελευθερία.

Σ Α Π Φ Ω

Καί βλέπω  ωραία εκεί στην ’ Λχρόπυλι, ή 
αόρατη ι) Ά θηνά . σάν ίίι,λήτεια  νά Ανοίγη καί 
πάλι τά μάτια της γεμάτα Από φως.

Λ ΐψ τη ί u í οκιαί ").at τΛν ψυχώ ν μ ε  οίβας πια>ποϊ·ν. 
K a n  τι αάν μουσική ΰανμαομοϋ ζον άϊρα ταράβοτι καί 
μι.γαλει'τερον <iJlAovr.it φ ο ,ς .

Α Ρ Χ ΙΛ Ο Χ Ο Σ

Ό  πατέρας πλησιάζει, ή μεγάλη π η γή , ο κα- 
θρέπτης ό γαλήνιος καί ό  γιγά ιτιος τής Ε λ 
λάδος. Β αθτ’τατα, όλάνοικτα, υπερφυσικά τά μά 
τια  τής ψ υχής τον  είνε.

Σ Α Π Φ Ω

Ή  μεγάγη  δρυς πλησιάζει που στά κέωνά- 
ρια της ¿στέγασε τά Αηδόνια όλα. Τό Αρχέγονο

τής ποιήσεως όάσος, π ο ν  σκόρπισε ζην αλώνια 
δροσιά των χάλκινων στίχων, έρχεται. Ν ομίζει 
κανείς πώ ς είνε ποτάμιος θεός Αρμονίας καί 
από τί}ν Αργυρή του, τή λευκή του τή μ-ορφίμ 
κάτι τι θειο, σάν ο Λόγος κυλά.

"Ερχεται <5 μέγας "Ομηρος. "Ολοι είνζ οααπψ.οί. Χω ρίς  
κανένας ήχος να. βγαΐνη <ΐπό οτάμα, ατόν σέρα φιιροιη 'ί- 
ζίΊ ή λεξ-ς Πατέρα.

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Ή  αυγή Ανθίζει σάν καινούργια. Σηκωμένα  
σάν σέ δέηαι τά χέρια των θνητώ ν τήν δέ
χονται. Η  αυγή  σάν νέκταρ στάζει. Δόξα στήν 
αυγή. Φιλήθηκε, είπέτε γιου, φ ιλήθηκε Ακόμη 
ή Ε λ λ ά ς  μ έ  τήν '.Ε λευθερία; Π ότε ΘΑ έλθη  
πότε, γεμάτη πότε θά  έλθη δλη καί. πλήρης ή 
Απελεύθερο,σις ;

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ

Τό αίμα  τρέχει ποτάμι καί τά κορμιά προσ- 
φέρονται. ”Οταν δλοι οί κάιμποι βραχούν, τό 
φυτό τό κόκκινο θά άνθιση πλούσιο. Μ έ τά 
χέρια τήν οργώνουν τή γή  καί τον έχουν σπεί
ρει βαθειά τής ελευθερίας τό σπόρο. Αλλά τί 
ονειρεύεται 6 πατέρας /

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

'Ονειρεύομαι μ ε  δίψα τό σημείο, τό σημείο τό 
αλάνθαστο τής αφυτη'ίσεω?· Καιρό  τορα, ίνώ  ό 
ήλιος ξυπνούσε καί έκλινε πάλιν φωτίζοντας ή- 
ρωας, εγω  ανέμενα. Κοντά στήν Ανδρεία έπερι- 
μενα νά λάμψη έ,π.άνω στόν έλλη νικάν αέρα  ό 
άρχοντας ό Λόγος. Στους ήρεοας τού σπαθιού 
τον ήροχα τού στίχον θέλω. Έ νιβ  σείς ¿βλέπατε 
υΑ Ανασζσίνωκται χαρούμενοι καί πάνοπλοι οί. 
πολεμισταί, περίμενα νά ξνπνήση, νά μιλήαη, νά 
χύση  τά μάγια  ό ποιητής. ’Έ πειτα Από τού Λ εω 
νίδα τό σπαθί ήθελα τού Τυρταίον τό  τρα^οϋόι. 
Κ αί περιμένω  νύκτα μέρα, περιμένιο μ έ  Αγωνία 
τό σημείο τό αιώνιο πάσης Απελενθεοώσεως, 
τού ποιητού τήν εμφάνισα

Π Λ Α Τ Ω Ν

Τόν ποιητήΐ
Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Ναι, περιμένω τόν δημιουργό τού θαύμα
τος, περιμένω  τόν εξεγερτή  τον ί/άρρους, τόν 
μνητή  τ ον μεγάλου μεθυσιού τής Ανδρείας. Τόν 
ποιητή  περιμένω, θέλω  ¿κείνον πού θά σμίγη  
στό ποτήρι τω ν πολεμιστών, μοζύ μέ τό «*μ.α, 
τό κρασί τής ιδέας, ¿κείνον πού θά δίνη πρό
ωρα τή χεύσι τής άθανασίας στους μελλοθανά
τους. Τόν ποιητή  περιμένω το? ξυπνήματος αν-
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τού τον χρυσόν. Ε κείνο ν  πον θά γράφη τής 
νίκες, θ ά  κλαίη τής ήττες, θ ά  σκορπάη γενναία 
στά στήθη τήν έξαρσι, καί θά  φωνάζη τό μ η 
δαμινό τού  ίέανάτου, τήν ανάγκη τής νίκης. Τόν 
βλέπιο μ ε  τά μάτια τής ψυχής, τόν ονειρεύομαι 
μεγάλο, σοβαρό, μέ. τό μέτω πο θεού, εκείνον 
πον θά κρούη τή λύρα ένΰ> τό ξίφος θ ά  πέφτη  
καί θ ά  ρίχνη στίχους στό αίμα ¿πάνω καί θά  
καλντττη ¿ντροπαλά με τής Αθανασίας τά -λον- 
λού’δια τους σπασμούς τών  πτωμάτων.

Τ Υ Ρ Τ Α ΙΟ Σ

Ή !  ναι, πατέρα. Τόν ποιητή που  θά χννη  
Αρήϊον τό μένος καί φτερωτές θά  κάμνη τής 
κνήμες καί τά χέρια γενναία καί τό λόγο θά 
χννη πλέον δυνατό καί άπό τή σάλπιγγα, καί 
θά κάτισχνη μ έ  τήν Αρμονία τήν κλαγγή τον 
μετάλλου. Ναι, τόν ποιητή πού θά λέγη τήν εν- 
τνχία τον στρατιιότον πού πεθαίνει νικώντας.

Α Ρ Χ ΙΛ Ο Χ Ο Σ

Ώ \  ναί, καί ¿γώ μέ τής επιθυμίας  τά μ ά 
τια τόν ξανοίγω τόν ποιητή, πον θ ά  άλλάσση 
στέφανο στά μέτω πα πού νψούνται στη νίκη. 
Τόν βλέπυ> έκείνον πον Ανακατώνει σέ ένα κρασί 
μ έθ η ς  τόν κόσμο  τού πόνον, τόν κόσμο  τό γή ι
νο, μ έ  τόν κόσμο τόν υψηλό, τόν κόσμο τόν υπερ
φυσικό, τόν άκτιστο.

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Κ αί δχι μόνον τόν ποιητή τής Ελευθερίας, 
Αλλά. τόν ποιητή τό γενικώτ.ερο τής 'Ελλάδος 
προσμένω. Τά έθνη πον ξυπνούν άπό τήν πτοί- 
χεία το? λόγον, περισσότερο πάσχουν. Τόν ποιητή 
ήθελα τής ειρήνης ακόμη, τής ευτυχίας, τής 
δυστυχίας, τών Αγώνων, τών Αναπαύσεων τόν 
ποιητή, τόν ποιητή πού  τά Ιδανικά θά  άπεκρυ- 
στάλλοινε δλα.

Σ Α Π Φ Ω

Ν α ίΙ τόν ποιητήν Ακόμη τών άχράντων τής 
ψ υχής  μυστηρίων. 7ο πνεύμα τό ανήσυχο πον 
θ ά  έδειχνε τό δρόμο, καί δλονς τούς δρόμους, 
εκείνον πον θά  έλεγε «εκεί τό ιδανικό είνε». 
Τον ποιητή πον τό πηδάλιον τής 'Ελλάδας στό 
φω ς θά οδηγούσε. Ναί, τόν ποιητή πού τον 
κόσμον δλο στήν ιδέα θά έκλειε, καί στήν καλλονή 
τήν ψ υχή του θά  έλουε. Τό στόμια ήθελα πού  
θά  Iνικούσε μέ  στίχους. Ναί, τόν άρχοντα Ανα
μένω τών ήχων, εκείνον, πον Αγάπες, καί δό
ξες. καί νίκες, καί πόνο, καί ΰψος ΘΑ ¿σφυρη
λατούσε σε εύμορφα καί Αθάνατα καί άμεμπτα

λόγια. Τόν ποιητή γυρεύω  π ο ν  στήν νέαν 'Ε λ 
λάδα τήν δρεξι τής σκέψεως ΘΑ έδιδε καί θά 
εζνμοινε μέ έξαρσι τό πρώτο ψ ω μί τής Ε λ ε υ 
θερίας. Τόν ποιητή πον ΘΑ έδινε πάλι μία 
φω νή όρμοττκή στη χώ ρα πού  ήταν Αλλοτε δχι 
γή  Αλλά Αρμονία.

Α Ρ Χ ΙΛ Ο Χ Ο Σ

’Εκείνοι· π ο ν  ΘΑ ¿ξυπνούσε τήν Ιδ έα  τήν 
¿¡•δυμένη με  (ΐρχαάχν χλαμύδα καί ΘΑ ¿σκόρ
πιζε καί θά έδιδε σέ δλονς σάν μετάληψι χαράς 
τής Ά θ η ν ά ς  τό υπέροχο πνεύμα.

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

"Οταν θ ά  ξνπνήση μ έ  χαρά μαζύ μ έ  τήν  ' Ε λ 
λάδα τής Ανδρείας καί ή 'Ε λλάς τού Λόγον, 
τότε θά  φανή στόν ουρανό, τής άφνπνίσεως τό 
Αληθινό σημείο. Τότε ΘΑ κρονσω στήν λύρα μον  
δ η  οί θεοί δέν επέθαναν.

Α Ρ Χ ΙΛ Ο Χ Ο Σ , Σ Α Π Φ Ω , Τ Υ Ρ Τ Α ΙΟ Σ

Τόρα ναί, ας ξνπνήση πάνοπλος μα ζύ  μ έ  τούς 
"Ηροιας, τής Ιδ έα ς  ό ήρως. Ή  Φνσις ή μ ε 
γάλη /.ιέ τάςμνρίας της δυνάμεις καί τά μύρια  
τά έργα (ίς χαρίση τόν ποιητή  στήν 'Ελλάδα.

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΤΑ μάτια μον πού  όέν είδαν στ ή γή  παρά  
φω ς, πού ήσαν τυφλά  σέ κάθε κακό καί Ασχημο, 
Από τόν Λημιονργόν έχουν ώ ς δώρο νά βλέπουν 
τών Τυχών τά μέλλοιπα. Ξανοίγω  στάς βονλάς 
τών  θ εώ ν  τόν ποιητή τής 'Ελλάδος. "Ω  ! ποιος 
ΘΑ ¿πεβεβαιώση τό θαύμα  !

Α ίφνης κατέρχεται 6 άγγελος. ’Ελαφρά αρμονία ώς a l 
λκατάοεις τών εγχόρδων εις τήν άννψωσιν τον άγιον πο
τηριού τον Γρααλ εις τόν ■■ Λόεγκριν ■>. Ό  άγγελος Γσταται 
εν μεορ, τώ ν φνχγον.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ

"Ολες ή ευχές πον στες ψυχές τής μ εγά 
λες ¿κλείσατε, ¿νσαρκώθησαν σέ Ανθρωπον ένα. 
Ό  ποιητής σας εγεννήθη, δ ποιητής σας τονί
ζει τήν λύρα, ό ποιητής σας ψάλλει το αίώ- 
νιονανθιαμα καί τό ξανάνθισμα τής μίας ’Ε λ 
λάδος. Σ έ ένα νησί πού βρέχουν τ ον Ίο ν ίο ν  τά 
κύματα, σε ένα νησί πού Iδιάλεξαν γιά περ ι
βόλι τους τά λουλούδια, στό νησί πού ή αύρα 
μένει Ακλόνητη, πον μένουν μετέωρες καί μα- 
γενμένες τής δροσιάς ή σταλαγματιές· σέ ένα 
νησί πον έχει τής αύρες Αδελφές καί μητέρα  
τή γαλήνη καί που Ανέδνσε Από ένα γελοίο τού 
θεού  πρός  τό κνμ α ,δ  ποιητής γεννήθηκε. Στους 
στίχους τον μέσα Αρμονικά ή ‘Ε λλάς ή παληά



δίνει τό χέρι στη νέαν 'Ελλάδα καί σ φ νχτα γ- 
καλιάζονται οί ήοωες όλοι όσοι Λπό τήν Τροάι 
ώς τήν Τριπολιτοά ’Έ λληνες ήσαν. Ξυπνούν οτά 
λόγια τον μέσα ή νοσταλγίες τής πατρίδας καί 
στερεώνονται των νικών ή χάρες καί λαλεΐ πανί
σχυρο τής 'Ε λευθερίας τό πάμφω το ρήμα. 'Ο  
ποιητής γεννήθηκε καί γεμιχτη σννείδησι καί οο- 
φία έφντραισε οτά χέρια τον ή λύρα. Καί έχει 
τήν πατρίδα χορδή μία ή λύρα τον, καί έχει 
άλλη τον πόνο καί τρίτη τήν άγάπη έχει, καί έχει 
τετάρτη τήν * Αλήθεια Τελευταία χορδή, σαν σέ 
ποιητή τής 'Ελλάδος, ή μεγαλόοτομη ή  σοφία 
δεσπόζει. Ό  ποιητής γεννήθηκε, καί στο τρα
γούδι τον μία ακόμη φορά έδοξάαθη ή ολό
μαυρη των Ψαρών ή ίρήμαισι καί τό Μεσο
λόγγι π ο ν ' νικημένο τή μεγαλήτερη τής νίκης 
έρριψε φωνή καί τής Τρριολασάς αντήχησε ή έν
δοξη πάλη. Τά ονόματα που στο σωρό έξεχοιρισε 
ή δόξα, τα Λνόματα των ήρώο>ν πού διασχί
ζοντας τονς αιώνας δ ποιητής έθεσε κοντά οτά 
δικά σας— τά ονόματα πού βροντούν Κανάρης 
καί Μ άρκος καί Διάκος οτ.ών ναυτώ ν και των 
κλεφτών τά άσημα τά ονόματα — δ ποιητής

τά έστεψε ήδη μ ε  τής ’Αθανασίας τό στέμμα.
Mío φω νή χαρας αίας όναπσΧίτι τάς ψνχάς. Τ Ο  

ποιητής ίρχιτα ι ■■ .

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ

Σ ε  στίχους πον δεν πεθαίνουν, τή στιγμή  
αυτή <5 ποιητής γράφει τής Ελευθερίας τόν 
ύμνο, καί στους πρώτους τον στίχους, τήν Ε 
λευθερία τήν παληά ξανασταίνει άπύ  τά πεθα
μένα κόκκαλα, καί τήν παληά Ελευθερία κάνει 
έλενθερώτρα Ανθρώπων νέων. Κ αί ό ποιητής 
θ η  ζήση, καί έπειτα από τή ν  Ε λευθ ερ ία , τής άλ
λες πατρίδες τον θ ά  ψάλη, καί τής άλλες τής 
Ε λλάδος συνειδήσεις θά καθρεφτίση μέσα τον. 
Καί. θ ά  είνε τό  έργο του π ηγή , καί θ ά  είνε α&τός 
ό μέγας τής ποιήσεα,ς μαστός, καί θά είνε ό φ ά
ρος τής ' Ελλάδος π.ον ξυπνά. Μία πατρίδα ολό
κληρη οτά στήθη  τον γεννήθηκε δπω ς γεννή
θηκε καί σ ’.ής 'Ελλάδος τή μακρόχρονη δονλεία.

Ό  "γγιλος π τιρ νγ ίζα  εις τά νψ η. ' Η  μουσική πάλιν 
ακούεται καί ιό φω ς γίνεται περισσότερον. Μ ία γλυκύτης  
ώ ς στίχω ν περνά εις τσ  νίιρη κα ί αντηχούν σαν μακρνα  
καί <ιάι· ίί.νΧοι ο! πρώτοι στίχοι τής 'Ελλό.όος που ξυπνά.

’Α π ’ τά κόκκαλα βγαλμένη . . .

Ν . Ε ΙΙΙΣ Κ Ο Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι  Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ

Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο  Y

Ά ρέσκομαι νά  αναπολώ τόν Σολωιιόν περι· 
πατοΰντα εις τήν παραλίαν τή ς Ζακύνθου εν 
μέσφ τόσου πρασίνου και τόσης καλλονής καί 
προσπαθοΰντα νά «κροασθή τού Μεσολογγίου 
τήν «γωνίαν καί νά μανχεύση τήν τύχην. Ν ύ
κτας αγρυπνίας διήλθε εις τοΰ Στράνη άιενίζων 
τήν μυστηριώδη χήν θάλασσαν καί χά επ ιφ ω 
νήματα εξήρχοντο συχνά των χειλέων του, λέ
ξεις έγκαρδιώσεως, φιοναί, προτροπής, άπο- 
στροφαί ολόκληροι ένθορρύνσεως. ’Από μα
κράν ό Σολωμοςόμιλεΐ μέ τό Μεσολόγγι καί 
εις μίαν ερωταπόκρισιν ι'ίείαν, υί ήρωες καί ό 
ποιητής άντήλλασσον δ ιά  μέσου του διαστήμα
τος ώς τεμάχια τραγφδίας.

Μου άρέσκει μαζύ μέ τάς σημειώσεις τάς 
οποίας μάς άφήκε δ ιά  τήν πολιορκίαν αυτήν, 
μαζύ μέ τήν απλήν περιγραφήν των εν Ζα- 
κύνθφ γυναικών του Μ εσολογγίου,νά τόν ανα
πολώ σιερούμενον τροφής, νηστεύονχα, λιμώτ- 
τοντα καί αυτόν όπως συμμεοισίίή τήν τύχην 
τών πολιορκουαένων, όπως γευθή ολίγον τήν 
αγωνίαν των, δοχι.μάση χήν οδύνην των.

Ω ρ α ία , εκτάκτως μεγάλη. θ ά  υπήρξε καί ή 
στιγμή εκείνη κατά χήν οποίαν ζητών ό π ο ιη 
τής τήν έμπνευσιν, ζητών τήν οδόν τής υψη
λής ποιήσεως, περιπλανώμενος είς πεδιάδας 
πρασίνου; κα ί είς όρη ίόχροα, βλέπων χήν θ ά 
λασσαν τής νήσου του πτυχουμένην γλαυκώς
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ένόμιζε ότι βλέπει έμπροσθεν του τόν άρχέ- 
γονον καί τόν μέγαν τής 'Ελλάδος τυφλόν νά 
χοΰ δεικνΰη αίφνης ένα δρόμον φωτεινόν, νά 
έμι^υχώνη μέ θεούς καί μέ άσματα τήν φΰσιν 
καί νά χυνη χείμαρρους από φω ς αρμονίας 
έμπροσθεν του.

« . . .  Στερημένος άιιό μεγάλα παραδείγματα, 
λέγει ό Πολυλάς, όταν είς τά πρώτα απλοελ
ληνικά γυμνάσματα του έβλεπε τήν όλη άνυ- 
πόταχτη είς τή δυνα μ ίτης μορφής, ή ταπεινο
φροσύνη, ίδ ια  τών Μεγάλων,']τόν έκανε νά άμ- 
φιβάλλη άν τοιόντι ήταν καλεσμένος άπό  τή 
φυσι είς τό σοβαρό έργο ό>ς ήδη τό εννοούσε 
τής ποιητικής. Τούτου σώζεται είς τά  Ιδ ιό
γραφα του μία μαρτυρία τής οποίας έφύλαξα 
θέσ ι άρμοδιώτερη εδώ , διότι χαραχτηρίζει τά 
πρώτα βήματα τού ποιητή μας. Φαντάζεται 
ότι είς τή μοναξιά του θά  άκ.ούση τή φωνή 
τον  'Ο μήρου, δ  οπο ίος μέ τήν παρουσία τον  
δ ιά  μιάς έμψυχόνει τήν αναίσθητη φύσι».

Κ άθε ρείθρο ίρωτ.εμένο,
Κ άθε αύρα καθαρή,
Κ άθε δέντρο ίμψνχω μένο,
Μ ε τό (ρλίφλισμα όμιλεΐ'

Κ ι' όπου πλέον μοναχιασμένοι 
ΕΙνε  οί βράχοι σιγαλοί,
Μ ή ν ι ν  ά ε ι δ ε  θέ νάκονοης 
Ν ά  σον ψάλλη μία φωνή.

Κ αί συ ακόλουθα τόν στίχο
........................ γιά νά ίδής,

“Α ν  γνωρίζη τή φωνή σον 
Ό  τυφλός ό ποιητής.

'Ω ραΐαι καί ανήσυχοι συγχρόνως στιγμαι 
αμφιβολίας καθ’ ας ή  μεγαλοφυΐα, πριν τα- 
νυοη τέλεον τά  πτερά της·, συγκεντροΰται είς 
έαυτήν, καί αισθάνεται τό ύπέρμετρον βάρος 
τοΰ προορισμού τη;. "Οπως όλοι οί μεγάλοι 
ποιηταί, καί ό Σολωμός ήσθάνθη τό ύπεράν- 
θρω πον τής μεγάλης δημιουργίας έργον.

Γεμάτη από  μεγαλοπρέπειαν ί)ά υπήρξε επ ί
σης ή στιγμή κατά τήν οποίαν τού ήλθε φ ω 
τεινή είς τόν νοΰν ή  ιδέα τής δημιουργίας νέας 
γλώσσης. Τβοθάνετο τά  οστά καί τόν κονιορ- 
τόν τής άψυχου καί δασκαλικής καθαρευουσης, 
ήσθάνετο τήν ανάγκην όπως τό νέον Ιλληνικόν 
έθνος καί ή νέα ελληνική ποίησις φορέσουν καί έν 
ένδυμα καινουργές καί μίαν γλώσσαν νέαν, κάτι 
τι τό όποιον νά έξήρχετο από τοΰ λαού τό αίμα

καί τό οποίον νά  προσέβαλλε άπευθείας τοΰ 
λαοΰτήν ψυχήν. Εύτυχής σκέψις'. Ε ίς  αυτήν ΐο ω ς 
ό Σολωμός οφείλει μέγα μέρος της δόξηςτου.

Καί φαντάζομαι, δπω ς θέλει καί κάποια 
παράδοσις, ότι τήν Ιδέαν αύτήν τής δημοτικής 
ποιήσεως τήν έλαβε όχι άναγινώσκων τά  δη
μοτικά τραγούδια, όχι άναμι.μνησχόμενος τό 
ύπέροχον παράδειγμα τοΰ Δάντη, άλλά άκουων 
ένα π λ α ν ό δ ιο ί άσμα ένός χυφλοΰ επαίτου, τοΰ 
Νικολάου αίιτοΰ Κοκονδρή, δστις ώς άοιδός 
μυκηναϊκής έποχής Ικέρδιζε τόν άρτον του περι
φερών τό σκότος τών οφθαλμών του καί τήν 
γλυκύτητα τής φωνής καί τοΰς στίχους του, οί 
όποιο ι άναμιμνήσκουσι εθνικά  μεγαλεία, είς ό- 
λας τάς οδούς τής νήσου καί όλας τάς θύρας 
τών πλουσίων οικιών.

Ναί, πρός τόν επαίτην αύτόν έκλινε ιό  ούς 
ό ποιητής καί είς τούς στίχους του τούς άπλοΰς 
άλλά συγκινητικούς συνέλαβε τής γλώσσης του 
τά σπέρματα.

Ά κούω ν τούς στίχους τούς οποίους όλοι 
ήννόουν, άκούων α ίφ νης τούς δύο έκείνονς 
στίχους οί όποιο ι μάς διεσώθησαν:

Ό " Α γ ιο ς  Τάφος τον Χριστού ίκεΐνρς δεν έκάη 
' Ε κεΐ πον βγαίνει τ  "Αγιο Φως άλλη φωτιά δέν πάει

άντελήφθη ό Σολωμός πο ία  ζωή πάλλουσα 
καί ακοίμητος έζη είς τό ταπεινόν ιδ ίω μα τό 
όποιον ό λαός είχε φυλάξη είς xè στόμα του.

Ά λλ’ ό νοΰς έκεΐνος ό όποιος συνελάμβανε 
όλην τής άπλότητος τήν γοητείαν, εγνώριζε νά  
είσδύη καί είς όλους τής φιλοσοφίας τούς σκο- 
λιούς δαιδάλους. Καί άρκοΰμαι νά βλέπω τό 
ίδ ιον  τοΰ Σολωμοΰ άέτειον βλέμμα τό προσ
ηλωμένων είς τοΰ επαίτου τά χείλη, Ιτάζον 
επίσης τοΰ θείου Μόνχη χοΰ μεγάλου Ίταλοΰ 
ποιητοΰ τό όλυμπιον μέτωπον. Δ ιά νά  εννοήση 
κανείς όλην τήν αισθητικήν λεπτότητα τοΰ 
ποιητοΰ μας, όλην τήν βαθύτητα τής άνπλή- 
ψεώς του, πρέπει νά  αναπόληση τόν τριχυ- 

' μιώδη εκείνον διάλογόν του μέ τόν Μόντη τοΰ 
οποίου έν ράκος μάς διετήρησε ό Τομαζέο.

Ό μ ιλοΰν δ ι’ ένα σχολιαστήν τοΰ Δάντη 
όσης είχε δώσει μίαν λεπτήν έξήνησιν τοΰ 
στίχου τοΰ πρώτου άσματος τής Κολάσεως:

M i  r i p i n g e v a  l à  d o v e  i l  s o l  ta r e .

Ό  σχολιαστής έλεγε ότι ήσθάνετο κανείς 
φρίκην δ ιά  τήν μεγαλην έρημον ή οποία εξε- 
τείνετο μεταξύ γης καί κολάσεως καί είς τήν 
οποίαν ό Δάντης εύρίσκετο. Ό  Μόντη εΰρισκε 
τήν εξήγησιν πολύ εύφυά. Ό  νους τοΰ Σολω-
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μοδ δμως ήθελε μίαν έξήγησιν λεπτοτέραν καί 
άνεγίνωσκε μάλλον εις τόν στίχον α ν ιόν  την 
¿βεβαιότητα εις τήν όποιαν ή ι|ιυχή τού Δάυτη 
ϊΰρίσκετο μή γνωρίξυνοιι που θ ά . μεπέβαινε, 
ποιον θ ά  ήτο τό άγνωστον μέρος εις τό όποιον 
θ ά  έφθανε.

Ό  Μόντη ώργίσθη τότε.
— Δεν πρέπει να λογικεύεται κανείς το ΐ 

είπε. Π ρέπει νά  αισθάνεται. ✓
Κ αί υπέροχος «πήνιησε ό Σολωμός:
—  ’Εκείνος είνε άξιος ν ά  λέγεται άνθρωπος 

ποΰ αισθάνεται εκείνο τό όποιον καί ό νους 
του ήδυνήθη νά Ιννοήση.

'Υ πάρχουν χίλιαι στιγμαί α ί όποία ι μάς 
υποδεικνύουν χόν Σολωμόν πατριώτην καί 
άνεφεραμεν ήδη τήν αγωνίαν του δ ιά  τό Με
σολογγίου καί ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν χι- 
λίας «λλας λεπτομερείας άπό  εκείνην τής συμ
μετοχής του εις την Φιλικήν Ε τα ιρ ία ν  μέχρίς 
εκείνης τοΰ "Υμνου του διά τήν Ελευθερίαν. 
ΙΙροτιμώμεν νά άναπολήσωμεν μόνον τήν τε- 
λευταίαν λέξιν του είς τό Έ γκώ μιυν τοδ Φω- 
σκόλου, εις τήν έμπνευσμένην αποστροφήν δ 
που, άφοΰ ¿θεοποίησε τόν μέγαν καί εδμολπον 
Ζακύνθιον τόν όποιον έμελλε ν ά  διαδεχθή, τόν 
παρεκάλει νά  μεσπεύση δ ιά  τής 'Ελλάδος τήν 
Ε λ ευ θ ερ ία ν :

« ’Αθάνατον πνεύμα, έκραζε, χάριν τής αγά
πης τήν όποιαν είχες δ ι’δλα τά υπέροχα, προσ
εγγίσου τοΰ Ιΐαντοδυνάμου τόν θρόνον καί 
πέσε μέ τά χείλη είς τούς πόδας καί «ν ν ό 
μος κανένας τοδ ΙΙαραδείσου δεν ¿μποδίζη 
τά  δάκρυα, κλαδσε καί κράξε Ε λευθερ ία  νά 
στείλη στήν Π ατρίδα».

Ά λλ’ άς έγκαταλείψωμεν τόν πατριώτην, ας 
έγκαταλείψωμεν τόν φιλόσοφον, ας άτενίσο»- 
μεν δ ιά  τελευταίαν φοράν τόν ποιητήν, κα ί τις 
μή φυβηθώμεν νά  εΐπωμεν δτι ή ζωή του 
ολόκληρος υπήρξε μ ία  τραγω δία  'Ο  άνθρωπος 
αυτός έπάλαισε ολόκληρον τόν βίον του όπως 
βελτιώση. τελειοποίηση, καθαρίση, ανύψωση τό 
πνεύμα του. Τήν ζωήν τοΰ Σολωμοδ εννοώ 
μόνον ιίις μίαν διαρκή άνάβασιν κ α ί μίαν 
διαρκή προσπάθειαν πρός άνάβασιν. ’Α πό τής 
στιγμής κατά τήν όποιαν ήτένιζε τήν φύσιν 
έκστατικώς καί ήρώτα τόν φίλον του άν α ι
σθάνεται τωόντι καμμίαν μελαγχολίαν, καμμίαν 
νοσταλγίαν, καμμίαν αγάπην νέας ζωής, καμ
μίαν δίψαν ουρανίων πατρίδων εις τό άσμα

τής φλογέρας ή όποια ήχούετο μακρόθεν, καί 
ό φίλος άπήντα ότι «τίποτε δέν ήσθάνετο» 
από τής εποχής εκείνης μέχρι τών τελευταίων 
ημερών όταν ή παραφροσύνη καί ή έμπνευ- 
σις έχόρευον δαιμόνιου καί ενθεον χορόν εις 
τήν κεφαλήν τοδ ποιηιόδ, ό Σολωμός παρέ- 
μεινε 0  ακατάληπτος. Κ α ι δέν θέλω ένα  ανέκδο
τον αλλά μίαν λέξιν διά νά δείξω όλην τήν 
μούρην τρικυμίαν τών τελευιαίων του ετών. 
'Ο  ποιητής μάς λέγει κάποιος βιογράφος δέν 
άνεγίνωσκε είς κανένα τά ποιήματα του, δέν 
τά  ¿δημοσίευε, δέν τά  άπήγγελλε καν είς τούς 
στενοτέρους φίλους.

Μ ία άπογοήχευσις δια τόν κόσμον δλον, μία 
μόνωσις, μ ία  έρήμωσις, ή μ ισανθρωπία ή άπό 
λυτός έσκίασαν τά τελευταία καί τά μάλλον 
υπέροχα φτεροιηάσματα τοδ Σολωμοδ. Ό  π ο ιη 
τής είχει κάμει άλματα, είχε άνέλιθη επί τέλους, 
εύρίσκετο υψηλά. Κ αί ευρισκόμενος υψηλά ευ- 
ρίσκετο παρασάγγας μάκρους από τούς φίλους 
του, από δλον τόν κόσμον καί καθίστατο ό άκα
τανόητος. Αέν ήρέσκετο πλέον παρά μέ τά  μικρά 
παιδία, μέτόν γέλωτα τώ ν αθώω ν τών οποίων 
καί ό Χριστός έπέτρεψε τήν προσέγγισιν.

"Ολοι οι άλλοι άνθρω ποι τοδ ήσαν ξένοι 
καί ή τραγωδία ή μεγάλη ή επαναλαμβανό
μενη μέ δλας τάς (χεγαλοφυίας, ή τραγφδία 
τής υπεροχής ή όποία βλέπει α ίφ νης αυτήν 
έρημον καί ορφανήν υπεράνω τοδ κόσμου 
¿νίκησε καί τόν Σολωμόν. Κ αί υποθέτω  
ότι τωόντι, είς τάς τελευταίας στιγμάς ή 
παραφροσύνη ήγγισε τό πνεύμα του, όχι ή 
παραφροσύνη τών ταπεινών ιο ύ  φρενοκομείου 
ανισόρροπων, άλλ’ ή μεγάλη παραφροσύνη τό 
παραλήρημα τών όντων τά όποια  δέν ο
μιλούν πλέον τήν γλώσσαν τών ανθρώ πω ν, τά 
όποία  διαλέγονται πλέον μέ τάς πηγάς τής 
φόοεω ς κα ί μέ τά  στίφη τώ ν πνευμάτων, τών 
μεγαλοφυών, οί όποιο ι υπερβάντες τά  ορατά καί 
τά νοητά, διαβάντες μέ τό πτερύγισμά των τά 
όρη τής σκέψεως, μάς φαίνονται ακατανόητοι 
καί μάς φαίνονται παράφρονες. "Οπως ό Νίτσε 
μετά τήν ένατένισιν τής κεφαλής τή ς Μεδού- 
σης τής υπέρτατης γνώσεως, δπως ό Σοδμαν 
μετά τήν νίκην όλων τών ανθρω πίνων ήχων, 
τοιουτοτρόπως καί ό Σολωμός έπαθε τήν α
γίαν παραφροσύνην ιώ ν  μεγαλοφυών, δηλαδή 
υπερέβη καί περιεφρόνησε τήν πτωχήν μας καί 
ήρεμον νόησιν.

Ν ΙΚ ΙΑ Σ  Ο Ε Ξ  Υ Α Κ ΙΝ Θ Ω Ν

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Β Ι Ο Ν

Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Υ

Έ κ  τώ ν όνομαστών τοποθεσιών τής 'Ε λλά
δος είνε μύρος ζαχυνθιακής εξοχής, ιό  γρα φ ι- 
κώτατον ψ ήλω μα, τό διασχιζόμενου υπό αμα
ξιτής όδοΰ, ήτις κοινώς λέγεται Καινούργια 
Ρ ούγα  καί επισημως οδός Φιλικών. Ε ίς  τό 
μέρος τούτο, άνεφάνη ή ποιητική φύσις μιας 
ελληνικής δόξης, καί έξετυλίχθησαν επεισόδια 
τής εθνικής ήμώ ν έποποιίας. .

Μικρός ό Σολωμός έσύχναζεν ¿κείνον τόν 
δρόμον πηγαίνω ν είς τόν "Α γιον Νικόλαον, 
κοινώς λεγόμενον Γαϊδουροταβέρνα, ένθα  φ α ί
νεται τό Ιξόχως καλλιεργημένου μαγικόν λεκα
νοπέδιου. ’Αργότερα ό  δρόμος αυτός τόν έφερε 
πρός τό καταφύγιου τών άγωνιστών, τήν Ε 
στίαν τής έν Ζ ακύνθφ  Φιλικής Ε τα ιρεία ς, είς 
τόν ναΐσκον τοδ 'Α γίου Γεωργίου τής οικογέ
νειας τοδ Λατίνου. Έ ν  τώ ναώ τούτη», έπ ί τής 
αυτής είκόνος τής Τρίμορφου, όπου ώρκίσθη 
ό Κολοκοτρώνης καί άλλοι εκ τώ ν δήμιουρ- 
γησάντων χήν έθνιχήν ήμών εποποιίαν, ορκί
ζεται ό  νέος Σολω μός οδηγούμενος υπό  τοδ 
Ή πειρώ του Α νθίμου Άργυροπούλου. καί μυει- 
τα ι είς τά  μυστήρια τών Φιλικών. Ε ις τήν έκ- 
κλησίαν εκείνην ό Σολωμός ήκουε τάς αποφά
σεις, τάς σκέψεις, τάς έλπίδας καί τήν αισιο
δοξίαν τών μελλόντων η ρ ώ ω ν εμάνθανεν έπειτα 
τήν πρόοδον τής έπαναοτάσεως, έσπαράσσετο ή 
καρδία του από τάς διηγήσεις τών δεινοπαΟη- 
μάτω ν τώ ν πολεμιστών ή  ήγάλλετο από τάς 
αγγελλόμενα; νίκας των.

Ε ίς τόν ώραΐον λοφίσκον, πλησίον το δ ‘Α 
γίου  Νικολάου, Σ το ν  Σ τράνη  λεγόμενον, έμ- 
πνέεται. ό νέος Πίνδαρος, καί τόν Μ άϊον τοδ 
1823 γράφει τόν «"Υμνον είς τήν Ε λευθερίαν».

*

Καί αυτή ή παιδική ηλικία τοδ Σολωμοδ 
είχε τ ι έκτακτον, Τ ό  α ίσθημα τής φιλίας ήτο 
ε ίς αυτόν μέγα. ’Ε πίσης τό α ίσθημα τής ελεη
μοσύνης. Α δύνατον ήτο νά  Ι'βλεπεν επαίτην

' H  ι ν  <£αχννΐ}'·> ο ικ ία  ro<3 ¿ ’ολω/ίο»?,
ί’. ιό  τ<>ν o t to f to v  xoir löVS.

καί νά μή τόν βοηθήση. "Εκλαιε διά τόν θ ά 
νατον όμΐ)λίκου φίλου» καί ήσπάζετο τήν χεΐρα 
άλλου δ ιό τ ι είδεν αυτόν νά  τείνη χεΐρα βοη- 
ιθέίας. Σ πανίω ς ώμίλεΐ' ήρέσκετο άκούων καί 
ερωτών περί όλων τών πραγμάτων.

'Η μ έρα ν  τινά είδεν ένα  πωλητήν πτηνών. 
Ή γόρασε όλα τά πτηνά, ήνοιξεν έπειτα τήν θ υ 
ρίδα τοδ κλωβίου καί τά  άψησεν ελεύθερα νά 
πετάξουν, λέγων «τά καϋμένα!»

*

Ή γ ά π α  πολυ τά άνθη ιδίως τήν γαζίαν. 
Τόση ήτο ή πρός αυτήν αγάπη του ώστε εδι- 
δεν εν τάλληρον ε ίς εκείνον όστις τοδ έφερε 
τάς άπαρχάς τής γαζίας, τα'ις πρωτόβονλαις ίος 
έλεγεν. Ό  Γεώργιος Π αράσχος διηγείτα ι:

«Τό άνθος γαζία  ήγάπα περιπαθέστατα ό 
-εύγενής Σολωμός. Ό τ ε  μετά τοδ Ζαμπελίου 
»¿κλήθημεν εις τήν τράπεζάν το υ : ' Χωρί ς  γα · 
ζία, μοδ ειπε, όέν ή μπορώ  νά κάμω  ποτέ' αν 
»τύχη νά μον λείψη παίρνω καρπό λεμονιάς. 
»"Εκτοτε δέν άνέφερα τήν γαζίαν είμή δ ιά  τών 
»λέξεων: «ίίν&ος Σ ολοιμοϋ».

*

Τ φ  1818 έπέστρεψεν ό Σολω μός είς τήν 
Ζάκυνθον καί ευρε τήν Ε π τά νη σ ο ν  υπό τήν



Ε ρ είπ ια  ά γιον Γεω ργίαν  rar» Λ ατίνω ν, δ π ο ν  ώρκισ&η ό Σολκυαδ; ώς Φιλικό;,

άγγλικήν προστασίαν. Γεννάται ή  φ ιλόπατρις 
ιδέα νά λ«βχι ή Ε πτάνησ ος μεταρρυθμίσεις 
τοΰ αύστηροΰ συντάγματος τού Μαίτλανδ τη 
23 Φεβρουάριου τοΰ 1821 καί γίνεται αναφορά 
των εγκρίτων Ζακυνθίων αίτούντων τοΰ συν
τάγματος τήν μεταρρύθμισιν. Ό  Σολωμός και 
αυτός υπογράφει και είς τήν αναφοράν προσ
θέτει: « Οΰτως οί μεταγενέστεροι ημώ ν περι- 
»εργαζόμενοι τάς ατυχίας τής ήμετέρας πατρί- 
»6ος καί άθλιας θυγατρός ενδόξου μητρός, 
ν ίάν έρωτήσωσι τις άνέπλασεν ώραίαν αύτήν 
»δι’ Έλενιϊερίας, ή ιστορία θ ’ άποκριθή: Γειόρ- 
»γιος 6 Δ '■»

*

Π ατρίς καί θρησκεία ή  σαν τά  δυο Ιδεώδη 
τοΰ ποιητοΰ. Ό  Σολωμός εκ παιδικής ηλικίας 
ήτο θρήσκος, έσύχναζε τάς εκκλησίας καί γρα ία 
γείτων τής αγίας ΙΙαρασκευής προ εικοσαετίας 
μοΰ είπεν δτι ό ποιητής παιδίον, έπήγαινε τάς 
Κυριακάς καί τάς Ιοριάς ε’ις τήν εκκλησίαν τού
την καί έλεγε τό Κύριε Έ λέηαον αφορταινά μ ε  
γλνκειά φ ω νή , κατά τήν έκφρασιν τής μακα- 
ρίτιδος γραίας. Ή κούσαμεν επίσης δτι όσάκις 
έβλεπεν είς τήν γην χόρτα ή άλλο άντικείμενον 
σχηματίζον σταυρόν, έκυπτε καί ελάμβανεν έν 
τεμάχιον, ιό  ήσπάζετο καί τό έρριπτε. Δυοη- 
ρεστεΐτο πολύ οσάκις ήκουε νά  κα ιαφέρω νια ι

κατά τής θρησκείας καί τοΰ μεγαλείου τοΰ 
Θεοΰ.

*

Π ερί τών ερώτων τοΰ Σολωμοΰ οΰδέν 
εγράφη ούτε γνωρίζομεν λεπ.τομερείας· άλλ’ ώς 
μάς εβεβαίωσαν σύγχρονοι αύτοΰ φίλοι, α ί 
υπό τοΰ Σολωμοΰ άγαπηθείσαι γυναίκες ήσαν 
εκτάκτου ώραιότητος. Ε ίχε θυγατέρα, ήτις 
ώμοίαζε πολύ μέ τον ποιητήν. ’Ε ν Κερκύρφ 
ήγάπα έμμανώς Ζακυνθίαν, σύζυγον λογίου 
Ίταλον.

*

Ό  Σολωμός ήτο γενναίος καί Ιδαπάνα πολλά. 
"Οταν 6 αδελφός του Δημήτριος τοΰ έγραψε 
νά εινε ολίγον φειδωλός τοΰ άπήνιησεν:

1 νμνός ’ς τον κύαμον ίμ π ή χ α ,
Γ νμνος ί)έ νά ταφώ ,
Ό  κύαμος εινε ξένος,
Δεν είνζ κανενύς.

*

Ε ίνα ι γνοιστή ή  φ ιλ ία  ή συνδέσασα τον 
Σολωμόν μέ τον Μ άνιζαρον. Ή  ποίησις καί
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ή μουσική, άδελφωμέναι, ανέπτυξαν στενήν 
φιλίαν μεταξύ ιώ ν  δύο καλλιτεχνών.

Ό  Μάντζαρος. τόν οποίον εδτυχήσαμεν νά 
έχωμεν διδάσκαλον τής μουσικής, μάς έλεγε 
συχνά περί Σολωμοΰ δτι δ ποιητής ήτο πολύ 
ευχάριστος είς τήν ομιλίαν Ή ρέσκετο μάλλον νά 
μελετά παρά νά γρά φ η . Ηύχαριστεΐτο νά  είνε 
μόνος καί μόνος νά περιπατή παρά τό φρούριον, 
έν Κερκύρα, έχων τά  θυλάκιά του πλήρη ζαχα
ρωτών, τά  όπόΐα ¿μοίραζε είς τά  μικρά παι- 
δία διότι τά ήγάπα  ώς αθώ α πλάσματα. Ή  
’Ιταλία τοΰ ήτο πάντοτε πολύ προσφιλής.

*

Ό  Σολωμός άπέθανεν είς ήλικίαν πεντή- 
κοντα εννέα έτών, τφ  1857 είς Κέρκυραν. Τ ά

δστά του μετέφερεν ό άδελφός του Δημήτριος 
καί έτέθησαν είς μαυσωλεΐον είς τήν πλατείαν 
τοΰ άγίου Μάρκου, ήτις πρός τιμήν του 
έλαβε τό δνομα τοΰ ποιητοΰ.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Σολωμοΰ έγένοντο 
τρεΓς μέχρι σήμερον έκδόσεις· Ι ν  Κέρκυρα 
(1850), έν ΖακύνΟφ ( 1880) καί Ιν  Ά θ ή -  
ναις (1901). Ό  κ. "Αγγελος Μωρέττης άναγ- 
γέλλει τετάρτην έκδοσιν διά τάς εορτάς.

Π ρός τήν κεντρικήν επιτροπήν έστάλησαν 
έκ Κερκύρας τά χειρόγραφα τά διασωθέντα 
τοΰ ποιητοΰ, τά  οποία  εΐδομεν κα ί έχουσι 
μεγάλην σποηδαιότητα. Ό  πρόεδρος τής κεν
τρικής επιτροπής δστις κατέχει αύτά, μάς Ιπλη- 
ροφόρησεν δτι σκέπτεται νά τά  δημοσίευση αν 
εύρεθή έκδοτης.

Σ Π .  Δ Ε  Β 1 Α Ζ Κ Σ

Νικόλαος Μάνζζαρος-



Α Π Ο  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Υ

Σ τώ ν Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη 
Περπατοηπας ή Δόξα μονάχη  
Μ ελετά  τά λαμπρά παλλι¡κάρια. 
Και ’ς την κόμη οτεψάνι φορεΐ 
Γινόμενό από λίγα χορτάρια 
Π ου είχαν μείνη ’ς την έρημη γη.

Σ την  σκιά χεροπιασμέναις, 
'Σ τη ν  σκιά βλέπω  κ ι' εγώ  
Κρινοδάχτυλαις παρδέναις, 

"Οπο ν κάνουνε χορό.

’2 τό ν  χορό γλυκογνρίζουν  
Ώ ρα ΐα  μάτια  έρωτικά.
Κ αι εις την αύρα κυματίζουν  
Μ αύρα, δλύχρνσα μαλλιά.

*Η  ψ υχή μου  αναγαλλιάζει, 
Π ώ ς ό κόρφος καδεμιάς 
Γλνκοβνζαοτο ίτοιμάζει 
Γάλα  ανδρείας και ελευθερίας.

Δέν ακούεται οϋτ’ ένα κύμα  
Είς την έρμη Ακρογιαλιά.
Λ ες και ή δάλασοα κοιμάται 
Μέο’ 'ς τής γης την άγκαλιά.

Σ ε  κ  ιμητήριυ 
Ε ίναι στημένα 
Δύο. κυπαρίσσια 
Αδελφω μένα

Π ου πρασινίζουνε 
Μ εσ  ’ς τους σταυρούς.

Οταν μεσάνυχτα  
Καταβοιηζονν 
01 άνεμοι, αν τά βλεπες 
Π ώ ς κυματίζουν,
Ελεες πώ ς κράζουνε 
Τούς ζωντανούς.

Ί ΐτο ν  στην άλλαγη 
Τή μοναξία  
Στρογγυλοφέγγαρη  
Φωτοχυσία,
Σ α ν  τη λαμπρόπλαστη 
Πρωτονυχτιά.

Μ ε τίίνίλη μ α ς  έμίσεψε.· 
Ναϋρ’ άνδη σά γυρίση- 
Έτοίμασέ τα, κ' έφϋασε- 
Δ'εν ήμπορει ν'άργήση. 
Μ ην είναι κείνη πώρχεται 
Μ ε κάτασπρα πανιά;

Π , ’ ; ..................................................  ήμέρος,
11 ο τρίτος άνδιζε 'ς  ¿σε θεοτικός ’ Α πρίλης ,
Μ έ την ψυχή τρεμάμενη μέσ  ’ς τή χαρά του πόδόν, 
'ΆχΙ^α'έσταινα βασίλισσα ’ς τή ςγή ς  ταΐς εύτνχίαις, 
Έ ν φ  λαιςταϊς δοκίμαζα κυττώντας τή Σωριάσου. 
2 τή ν  πλάκα πέφτω , και δαρρώ  πώ ς δε (ία σου

βαρόνη,
Παρ&έν’, άπό τά χείλη μου, κ ί  Από τά γόνατά μου.
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Γλυκύτατη φωνή βγάν' ή κιθάρα.
Κ αί σε τούτη την άφραστη αρμονία 
Τής καρδιάς μου Αποκρίνεται ή λαχτάρα.

Γ λυκέ φίλε, είσαι αύ, που μ ε  τή ·δεία 
’Έκσταση τον Όσσιάνου, είς τ' ακρογιάλι 
Τής ννχτός έμψυχοίς την ησυχία.

Κ άδισε για νά πούμε ‘ύμνον 'ς  τ« κάλλη 
Τής Σελήνης' αυτήν έσννηδούαε 
Ό  τυφλός ποιητής συχνά νά ψάλλη.

Μ οϋ φαίνεται τον βλέπω  πού άκουμβοϋαε 
Σ ε μιαν έτιά, καί τό φεγγάρι ώστύσο 

’Σ τα  γένεια τά Ιερά λαμποκοπούσε.

Α π ' τό Σκοπό, νάτο, προβαίνει‘ ώ  ποσο 
Σ υ  τήν νύχτα τερπνά παρηγορ ίζεις!
Ύ μ ν ο  παδητικό δε νά σου υψώσω.

Π α δ ψ ικ ό  οάν εσένα, όταν λαμπίζης 
Σ τρογγυλό, μεσουρανώ, καί τό φ ώ ς σου 
Σ ε  ταφόπετρα όλόασπρη άποκοψίζης.

Λεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδεντρο δεν είναι· 
Βρύσαις απλώνει τά κλαδιά τό δέιπρο 'ς τον αέρα- 
Μ ην καρτερής εδώ πουλί, καί μή  προσμένης χλόη· 
Γ ιατί τά φύλλ'άν εί,ν' πολλά, σέ κάδε φύλλο πνεύμα· 
Τό ψηλό δέντρ ολόκληρο κ  ήχολογά κι’ αστράφτει 
Μ ' όλους τής τέχνης τούς ήχούς, μ'ε τ ’ ουρανού τά

φώτα.
Σ αστίζ’ ή γή  κ  ή δάλασσα κ <5 ουρανός τό τέρας 
Τό μέγα  πολυκάντηλο μέσ 'ς τό ναό τής φύσης, 
Κ ί  αρμόζουν διάφορο τό η ώις χίλιαις χιλιάδες άστρα, 
Χίλιαις χιλιάδες άσματα μιλούν καί κάνουν ένα. 
Σ το δέντρο κάτω δέηση’ έκ,ιμ’ ή βοσκοπονλα. 
Τ ’ άστρα γοργά τή δέχτηκαν καδώ ς ή γή  τόν ήλιο. 
Τά Σεραφείμ Ιγνώρισαν τό βάδος τής άγάπης, 
Κ ί  όλύκληρ’ ή Παράδεισο) διπλή Παράδεισώ ναι. 
Ποιός έχει π ή  πού σούμελλε, πέτρα νά βγάλης

ρόδο;

Μ άγεμα ή φώσις κ ί  όνειρο 'ς τήν όμορφιά καί
Χάρη,

Ή  μαύρη πέτρα δλόχρυση καί τό ξερό χορτάρι’

Μ ε χίλιαις βρύσαις χύνεται, μ ε  χίλιαις γλώασαις
κρένεν

"Οποιος πεδάνη σήμερα χίλιαις φοραϊς πεδαίνει. 

*

θύρα ις άνοιξή όλόχρνσαις για τή γλνκειάν ίλπίδα.

*

Ή τα ν  μ έ  σένα τρεις χαραΐς 'ς τήν πίκρα φ υτρω 
μένοι;,

"Ο μω ς για μένα ’ς τή χαρά τρεϊς πίκραις ριζο)-
μέναις

•

Π άντ’ Ανοιχτά, πάντ’ Άγρυπνα τά μάτια τής
ψ υχής μου.

*

’Ολίγο φώ ς καί μακρινό σέ μέγα  σκότος κ ί
έρμο.

*

Έ α τη σ  ό "Ερωτας χορό μ έ  τόν ξανδόν ’Απρίλη, 
Κ ’ ή φύσις ηνρε τήν καλή καί τή γλυκειά της

ώρα,
Κ αί μέσ  'ς  τή σκιά, πού φούντωσε καί κλεΐ 

δροσιαίς καί μόσχους, 
Ά νάκουοτος κηλαϊδισμύς καί λιποδυμισμένος.

*

Πολλαΐς φοραϊς σ' Αγκάλιασα . . . .
Πολλαϊς μέ  τήν αγάπη μου  καί μ έ  τό πέταμά μου. 

*

Μ ’ Αρέσει, δρν,  νά σέ δω ρώ  μ έ σ ’ς τ  ουρανού
τ’ ς άγκάλαις.

*

Τό χάσμα π ' άνοιξ ό σεισμός κ εύδνς εγέμισ
άνδη.

*

Ουρανός δένεται καί γή  ’ς τήν όμορφη ματιά της. 

*

Γελάς καί ον ’ς τά λούλουδα, χάσμα τον 'βράχου
μαύρο.



Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ  ΕΙ Σ  

Τ Ο Ν  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Ν  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Ν

Ενας αιών έπέρασε. Κ άθε ήμερα φέρει την ψυχήν τού ελληνικού λαού πλησιέ- 
στερα προς τού Π οιητοϋ τήν ψυχήν καί το δνομά του βαθύτερα ριζώνει μέσα 

μας κ α θ ' έκάστην. Ξ ανοίγει όλοέν εις τά μάτια μας δνειρον άφθαστης ομορφιάς, 
βγαλμένης άπο τό βιβλίον τής φύσεως, τό αιώνιον.

Κ αι εορτάζει σήμερον δλη ή Ε λ λ ά ς, κάθε γω νία  της ελεύθερα καί δούλη, 
μαζή μέ τήν μυροβόλον νήσον τού Ίονίου .

Ή  σημερινή ήμέρα είναι ήμερα δοξασμένη. Ή  δόξα της είναι ή δόξα τήν 
οποίαν προσδίδουν εις τά έθνη οί μεγάλοι έργάται των· ποιηταί, σοφοί, καλλιτέ- 
χναι, στρατιώται. Ό  λαδς ακολουθεί. Ό  λαός λατρεύει. Ό  λαδς τιμά.

Σήμερον καλείται ό ελληνικός λαδς νά τίμηση τον ποιητήν του.
Μ ία άκόμη ένδειξις τής τιμής αυτής, τής πολλαπλώς εκδηλουμένης μέ τάς έορ- 

τάς τής έκατονταετηρίδος του, πραγμάτωσις πόθου γενικού, τον όποιον πολλάκις 
ήκούσαμεν, θ ά  ήτο νά στηθή ή προτομή τού Σολω μού εις τάς Α θή να ς. Ν ά στο- 
λίσωμεν μέ τήν μορφήν του μίαν πλατείαν τής πρωτευούσης. Ν ά ξημερώνη κάθε 
πρω ί ό άττικός ήλιος επάνω είς τά μεγάλα του όνειρα. Ν ά  χαιρετίζωμεν καί τον 
ποιητήν μαζή μέ τον Ύ μνον.

Τ ά ο Π α να θή να ια », μαζή μέ τήν σημερινήν .εορτήν, γίνονται διερμηνείς τοΰ 
ιδιαιτέρου αυτού πόθου, νά στολισθοΰν αί Ά θή να ι μέ τήν προτομήν τού ποιητού. 
Π ρος τούτο άνοίγομεν κατάλογον εισφορών είς τά γραφεία  μας. Ε ίς τό προσεχές 
τεύχος θ ά  δημοσιεύσωμεν τάς σταλησομένας εισφοράς . Έ χο μ εν  ήδη δηλώσεις φ ί
λων μας προθυμότατα άποδεχθέντων τήν πρότασίν μας.

Α ί είσφοραί άποστέλλονται προς τόν κ. Κίμωνα Μιχαηλίδην, Διευθυντήν 
των « Π α να θη να ίω ν» ή προς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους, ’Α θήνας. Θ ’ άνα- 
γράφω νται δέ τακτικώς είς τά «Π αναθήνα ια» .

Τό έργον θ ά  στοιχίση μετά τού βάθρου 4 -5 0 0 0  δραχμάς. Ά ποτεινόμεθα 
προς πάντας, δεχόμενοι καί τήν έλαχίστην καταβολήν.

Π ροσεχώς θ ά  προκηρύξωμεν διαγωνισμόν μεταξύ των Ε λλήνω ν καλλιτεχνών, 
ορίζοντες έν καιρφ τήν ελλανόδικον επιτροπήν.

Ή  Διεύ4Η>ναίς τώ ν  « Π α να θ η να ίω ν»


