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ΣΤΡΕΙΤ, ΑΑΣΚΑΡΗ . Ή προσωπικότης τοϋ ΧΡΙΣΤΟΥ

καί ή ιστορική σημασία της
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μ Π API ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

I. -  Λ. Σ. τοΰ Μητροπολίτου Σκύρου καί Καρυ-
στίας κ. κ. ΠΑΝΤΒΑΕΗΜΟΝΟΣ: « ’Ενώ 
ό χρόνος πέρνα».

3. -  Μ. ΒΑΛΣΑ, λογοτέχνου: « Ή  φωνή της
Πατρίδας».

4. -  I. ΜΟΡΟ, καί) η γη τοΰ της ιταλικής φιλο
λογίας: «Ό  I7°s αιών τής ιταλικής λογο
τεχνίας ».

5. -  Ν. Ν. ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΔΟΥ, ιατρού: « 'Υ γ ι
εινή τής άνθρωπίνης μνήμης».

7. -  Τ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, δημοσιογράφου: « Ή
νεωτέρα Αίγυπτος και ή συμβολή τών εύ- 
ρωπαϊκών παροικιών καϊ μεταξύ αύτών 
πρώτης τής 'Ελληνικής είς τί)ν άναγέννη- 
σίν της ».

8. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου Σκύρου καί Κα-
ρυστίας κ. κ. ΠΑΝΤΒΑΕΗΜΟΝΟΣ: «Με
τανοείτε ».

1». -  Μ. ΜΩΫΣΕΙΔΟΥ, ίατροϋ, διευθυντοΰ τοΰ 
περιοδικού 'Υ γ ε ία :  « Εύγονική καί γά
μος ».

II. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής φιλο
λογίας : « Ό  18°s καί δ 19°s αιών τής ιτα
λικής λογοτεχνίας ».

12. -  Π. ΑΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ, καθηγητοϋ τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών: « Τί είναι ή κα
θαρεύουσα ».

14. -  Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΑΟΥ, Προέδρου ’Ακα
δημίας ’Αθηνών, καθηγητοϋ τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών : « Ή  σημερινή Θεσσα
λονίκη ».

15. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου Σκύρου καί Κα- 
ρυστίας κ. κ. ΠΑΝΤΕΑΕΗΜΟΝΟΣ: «Ευ
γνωμοσύνη καί αχαριστία».

17. -  Π. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ, καθηγη-
τοΰ, διευθυντοΰ τοΰ ’Α ρ χ ε ίο υ  Θ ρ ά κ η ς : 
« Ή  Θράκη καί ή λαογραφία της».

18. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής φιλο
λογίας : « Ό  Δάντης καί ή εποχή του».

19. -  Τ. ΡΟΔΟΠΟΥΑΟΥ, δημοσιογράφου: «Ή
σημερινή άξιοθαύμαστος πρόοδος τής At- 
γύπτου έν τώ πολιτισμώ καί ή Έλληνο- 
αίγυπτίακή φιλία καί συνεργασία».

21. -  Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ, νευρολόγου, ψυχιάτρου:
«'Η  χαρά στά παιδιά».

22. -  Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, πρώην Πρυτάνεως
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: « Περί τοΰ 
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου».

23. -  Γνώμαί καί κρίσεις διακεκριμμένων 'Ελ
λήνων έπιστημόνων περί τής ζωής καί τοΰ 
έ'ργου τοΰ άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Χρυ
σοστόμου.

24. -  ’Ανέκδοτα χειρόγραφα τοΰ άειμνήστου ’Αρ
χιεπισκόπου Χρυσοστόμου.'

25. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής φι
λολογίας: «Τό Ιργον τοΰ Δάντου: Νέα 
Ζ ωή ».

27. -  Η. ΜΙΣΥΡΛΗ, δημοσιοργάφου: « Σαντα- 
ρόζα, δ ήρωας τής Σφακτηρίας».

29. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου Σκύρου καί Κα- 
ρυστίας κ .κ . ΠΑΝΤΕΑΕΗΜΟΝΟΣ: «Ό  
Χρίστδς καί τδ άπολωλδς πρόβατον».
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΙ 
Κ Α Ι Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

’Επί τή έπετείω τής γεννήσεως τοΰ Θεανθρώπου καί Σωτήρος, ό έν ’Αθήναΐς ανταποκριτής μας 
κ. Μάριος Βαϊάνος, έζήτησε, πρός μετάδοσίν από τοΰ Ραδιοσταθμοΰ Μπάρι, τάς γνώμας διακεκρι
μένων αντιπροσώπων τοΰ πνεύματος, περί τής προσωπικότητος τοΰ ΧΡΙΣΤΟΥ καί τής ιστορικής 
σημασίας έπί της διαμορφώσεως τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ. Είναι τφ  δντι γνωστόν δτι ή £λευσις τοΰ Σω
τήρος, πλήν τής θρησκευτικής σημασίας, εσχε μεγίστην έπίδρασιν καί έπί τής κοινωνικής καί ιστορικής 
έξελίξεως της οικουμένης: ή ίίποψις αΰτη άποτελεϊ ιδιαιτέρως τό άντικείμενον τής παρούσης έρεύνης.

Ή γνώμη τοΰ καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί διαπρεπούς νομομα
θούς κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ:

«Διά τήν Ελλάδα καί τήν Ευρώπη, γεγονός μεγάλης σημασίας εινε ό Χριστιανι
σμός. Ή  διδασκαλία τοΰ ίδρυτοΰ Του άνέτρεψε δλες τις ώς τότε κρατούσες άρχές, 
οί όποιες διεΐπον τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου. Ή λθε σέ έποχήν, πού ό άνθρωπος ώριμα- 
σμένος πλέον έζήτει κάτι τί. Καί Τόν δέχθηκε. Έν συνεχείς, μου ζητείτε καί ποιον 
τό σπουδαιότερον γεγονός δι’ δλον τόν κόσμον: σας .σημειώνω τήν άνακάλυψιν της ’Αμε
ρικής. Μέ αυτήν άνοίχθησαν είς τόν κόσμον τότε νέοι ορίζοντες, οί όποιοι τόσην άνα- 
στάτωσιν εφεραν ».

Ή γνώμη τοΰ άκαδημαϊκοϋ καί πρώην Πρυτάνεως Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ:

« Σπουδαιότατον ιστορικόν γεγονός, εινε κατ’ εμέ ή Γέννεσις τοΰ γνησίου πολιτι
σμού, σπουδαιοτάτη δέ ήμερομηνία δι’ δλον τόν κόσμον θά ήτο έκείνη καθ’ ήν οί άνθρωποι 
έν είλικρινεϊ σύμπνοια θ ’ άπεφάσιζον άπό κοινοϋ προγράμματος όρμώμενοι άμετατρέ- 
πτου, νά συντελέσωσιν είς τήν έπίτευξιν άληθοϋς προόδου καί πραγματικής έλευθερίας, 
ίσότητος καί άδελφότητος τών άτόμων καί τών κοινωνιών ».

Ή γνώμη τοϋ άκαδημαϊκοϋ καί ίστορικοϋ συγγραφέως κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜ- 
ΠΟΥΡΟΓΛΟΥ:

« Είναι σπουδαιότατα γιά τήν ιστορία γεγονότα οΐ νίκες μας είς τόν Μαραθώνα 
καί τήν Σαλαμίνα. Έ πειτα καί ή άλωσις της Βαστίλλης -  ή οποία συμβολίζει καί τήν 
ελευθερία τοΰ πνεύματος. Θά σας άναφέρω ένα άκόμα: τό έν γένει κήρυγμα τοΰ Χρίστου, 
δτι δέν « υπάρχει βάρβαρος ή δοΰλος » καί δτι δλοι είναι άνθρωποι, πλάσματα τοΰ Θεοΰ 
μέ ΐσα στή ζωή δικαιώματα, ίσοι πρός άλλήλους — άνεξαρτήτως φύλων καί φυλών. 
Τά γεγονότα αύτά εΐναι άντιπροσωπευτικοί σταθμοί έπί τών οποίων έστηρίχθη ό ση
μερινός πολιτισμός, ή ΰπαρξίς μας )>.



Ή  γνωμή της έκλεκτης λογίας καί συγγραφέως κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ:
« Ό Χριστιανισμός γιά μένα είναι ή πιο δυνατή καί ή πιο έκφραστική και ή 

πιο σπουδαία άκόμη παρουσίασις της ιστορίας. Ή  μεγάλη προσωπικότητα τοΰ Χρίστου 
ένωσε δλον τόν κόσμον πού ήταν χωρισμένος, έδωσε καινούργιο περιεχόμενο στά υφι
στάμενα, και άνάμεσα στ’ άλλα, καί μορφή στον Ελληνισμό».

Ή  γνώμη τοΰ πρώην Υπουργού Αντιλήψεως κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΟΞΙΑΔΟΥ:
« Σταματούν οί αιώνες μπροστά στή γέννησι τοΰ Χριστού γιά τις τρεις αύτές 

αιτίες: α) διότι άπηλευθέρωσε τούς ανθρώπους άπό τόν ζυγό τυραννίας καί δουλείας, 
β) διότι έκήρυξε τήν ειρήνη καί τήν συναδέλφωσι σέ δλους, καί γ) διότι άποκατέστησε 
τή γυναίκα καί της εδωσε τή θέσι δντος ισοτίμου καί ισαξίου μέ τόν άνδρα καί διέγνωσε 
τήν άξία τού παιδιού. Καί διότι συνέδεσε τή θρησκεία μας καί έτσι διατηρήθηκε κατά 
τούς χρόνους τής δουλείας ή έθνότητά μας ».

Ή γνώμη τοΰ διαπρεποΰς νομομαθούς καί έπιστήμονος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠ:
« Δι’ ολόκληρον τόν κόσμο πιστεύω δτι γεγονός άξιοσημείωτον είναι ή έμφάνισις 

τοΰ Χρίστοΰ, ή οποία έρρύθμισε κι’ εξακολουθεί νά ρυθμίζη τόν βίον καί τήν έξέλιξιν 
τής άνθρωπότητος. Διά τήν άρχαίαν πάλιν Ελλάδα καί μέχρι σήμερον ή έμφάνισις τοΰ 
Σωκράτους: έδημιούργησε μέγα μέρος τοΰ συγχρόνου πνευματικού μας κόσμου».

Ή γνώμη τοΰ ίστορικοΰ τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καί λογοτέχνου κ. ΗΛΙΑ 
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΟΥ:

«Είς τήν 'ιστορίαν τής πολιτισμένης άνθρωπότητος θά μείνη αξέχαστος ή ήμεοο- 
μηνία: 25 Δεκεμβρίου 0001. Άπό τήν ημέρα τής γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ νοιώθουμε 
δλοι μας άλλοιώτικα. . . »

Ή  γνώμη τοΰ διακεκριμένου μουσικοσυνθέτου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ:
« Γιά μέ ιστορικό γεγονός, αναγόμενο καθ’ ολοκληρίαν στήν παγκόσμιο ιστορία, 

είναι ή Γεννησι τοΰ Χριστοΰ, τοΰ Όποιου ή μεγάλη μορφή άνεστάτωσε κυριολεκτικώς 
τό Σύμπαν καί fo έκαμε νά σκεφθή άλλοιώς, καί ν’ άλλάξη ή πορεία τής ζωής του ».

Η γνώμη τοΰ Συμβουλου τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως καί διακεκριμένου νομομα- 
θοΰς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΕΙΤ:

« Ή μεγαλυτέρα μορφή τής Ιστορίας είναι ό Χριστός. Τό ύψος τών ιδεών του, ή 
διδασκαλία Του καί τόσα άλλα τής μεγάλης Του φυσιογνωμίας επηρέασαν τήν ’Ανθρωπό
τητα καί τής έδωσαν κάτι τό έντελώς νέον καί καινούργιο. Αύτή είναι ή γνώμη μου. . .  ».

Ή γνώμη τοΰ διαπρεποΰς συγγραφέως καί ιστορικού τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ:

«Ό  Χριστός δι’ εμέ είναι ή μεγαλυτέρα φυσιογνωμία τής ιστορίας. Μοναδική διά 
τό ύψος Της μορφή, άνάμεσα άπό τό πέρασμα τών χρόνων καί πρώτη μεταξύ τών 
μεγάλων γεγονότων. Σημειώνω δμως καί τοΰτο: ύπήρξε καί ό πρώτος... καί μεγα
λύτερος καλαμπουριστής. Παράδειγμα, έκεϊνο τό « Σύ εΐ Πέτρος καί έπί ταύτη τη 
πέτρα οικοδομήσω μου τήν έκκλησίαν ».
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ραδιοφωνική μετάδοσις τοΰ Προέδρου 'Εταιρείας 'Ελλήνων Λογοτεχνών 

κ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ.

"Οταν ρεμβάζω, δταν σχεδιάζω, δταν γράφω άραδιάζοντας στίχους ή πεζά, έχω 
μπροστά στά μάτια μου πάντα τούς άποδέχτδς μου.

Καί είναι αυτοί νέοι καί νέες, ώριμοι καί γερασμένοι, ένας κόσμος ολόκληρος, πού 
τον φανταζομαι να με ακουη και να με αισθανεται. Καί επειδή τόν κόσμον αύτόν τόν 
άγαπώ, νομίζω πώς κι’ αύτός άνταποκρίνεται. Καί δέ μπορεί νά συμβαίνη άλλοιώτικα.
Ενα πλήθος εργα, στιχουργήματα η πεζα, υστερογενητων μου, άπηχοΰν τόν παλιό μου 

ώραιόκοσμον. Καί πώς μέ ευφραίνει αύτό καί πώς μέ ικανοποιεί! Μέ γεμίζει υπερη
φάνεια καί χαρά.

Ά ν  τό έργο τών παλαιοτέρων δέν μεταδίνει μιά πνοή ζωής στούς νεωτέρους, τότε 
το εργο αυτο γεννηθηκε πεθαμένο. Μιλώ σάν έκπρόσωπος τής γενιάς μου, καί οχι 
σαν Μαλακάσης μόνον.

'Η γενεά ή δική μου στά γράμματα εδωσε, τό μέτρο τής δύναμής της. Εινε άλή- 
θεια πώς τό παρέλαβε άπό τήν αμέσως προηγηθεϊσαν γενεά, άλλά τήν κορδέλλα τήν 
ξετύλιξε. Και το ξετυλιγμα αυτο συνεχίζεται. Να γιατί δταν διαβάζω ύστερογένητών 
μου έργα ίκανοποιοΰμαι: γιατί συνεχίζομαι. Νά γιατί δταν ρεμβάζω, δταν σχεδιάζω, 
δταν καταστρώνω, νά γιατί έχω μπροστά στά μάτια μου, νέους καί νέες, ώριμασμέ- 
νους άνθρώπους καί γερασμένους άκόμα : τούς άποδέχτες μου.

Νεα ροδα, νεοι άνθρωποι, νεες ζωες, αλλα τα ίδια πάντα μεθυστικά άρώματα.
Χωρίς έσάς πού έρχεσθε πίσω μας, χωρίς έσάς πού θά σταθήτε μπρος μας, κήπος 

Μουσών δε θα ύπαρξη.^Θα μαραθή, θα ρημάξη, χέρσος άγρός, θάπαρασταίνη τό θάνατο.
Χαιρετώ σά μίαν άπριλιάτικη ήμέρα τή γενιά πού μάς διαδέχεται. Άνεμοι βουνών, 

καί βουητά θαλασσών καί σφυρίγματα δασών, καί κελαρίσματα καί θροίσματα καί που
λιών κελαϊδισμοι μια νεα άνοιξη προκαλουν γεμάτη δροσοβολήματα καί φώτα.

Είμαι αισιόδοξος καί πιστεύω. Θά βρώ πάντα τό έλπιδοφόρο βιβλίο καί θά τό 
γευθώ καί θά τό άπολάψω. Θά μοΰ ερθη άπό δώ -  πά, θά μοΰ έλθη άπό πάρα -  κάτου, 
θα μοΰ ερθη απο μακρυτερα, απο πολυ μακρυά, θά μοΰ ερθη άπό τά πέοατα τοΰ 
κόσμου, άπό οπουδήποτε ή γλυκειά 'Ελληνική φωνή θά τό έ κ π έ μ ψ η .

Καί πού άλήθεια, αύτό δέν άκούεται!
Μοΰ έρχονται βιβλία και απο τα δυο ημισφαίρια γραμμένα στή μητρική μας ομιλία. 

Θά τό διαλέξω δμως, νά έχουμε τό νοΰ μας. Άλλά γιά νά τό διαλέξω, γιά νά δια
λέγω, θα πή πώς υπάρχει. Καί νά ποιά εινε ή άπόλαψη της ψυχής μου. Πώς τό βρίσκω!

Πρός εκείνους λοιπόν, πού καλλιεργούν τά Νεοελληνικά Γράμματα -  τούς κοντι
νούς καί τούς άπόμακρους -  στέλνω τό πατρικό μου φίλημα.



—  36 —

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Ραδιοφωνική διάλεξις τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας ΑΝΔΡΕΟΤ

Ό ’Αμβρόσιος Φραντζής έγεννήθη εις Μεσοροΰγι τής επαρχίας Καλαβρύτων τω 
1771 έκ πατρός Ίωάννου Φραντζή. ’Ακολουθών οικογενειακήν του παράδοσιν, καθ’ ήν 
ό νεώτερος υιός τής οίκογενείας έδει νά άφοσιωθή είς τόν μοναχικόν βίον, είσήλθεν 
έξ απαλών ονύχων είς τήν τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου ίεράν Μονήν μετονομασθείς κατά 
τήν μοναχικήν κουράν άπό ’Ανδρονίκου είς ’Αμβρόσιον καί έκπαιδευθείς έν αύτή 
παρά τών μοναζόντων εις τε τήν θύραθεν καί τήν έσω Παιδείαν. Βαπτισθείς ούτως 
έν τή θρησκευτική καί έθνική έκείνη κολυμβήθρα είς τά άχραντα ρείθρα τής χρι
στιανικής εύσεβείας καί τής ελληνικής φιλοπατρίας εξήλθεν εξ αυτής αγνός χριστιανός, 
αύστηρός μοναχός, έμπνευσμένος κληρικός καί άφωσιωμένος πατριώτης.

Ήτο πρώτος έξάδελφος τοΰ μεγάλου εκείνου 'Ιεράρχου τής Χριστιανουπόλεως, τοϋ 
Γερμανοΰ, ού ή μήτηρ έτύγχανεν άδελφή τοΰ πατρός του καί δν χειροτονηθέντα τω 
1810 Μητροπολίτην Χριστιανουπόλεως, ήκολούθησεν είς Τριφυλίαν ώς Πρωτοσύγκελος 
αύτοΰ.

Τό διέπον τήν οικογένειαν τούτου πνεΰμα ήτο ή τυφλή καί μέχρις α'ίματος άφο- 
σίωσις είς τήν πίστιν καί τήν πατρίδα, διά τοΰτο δέ, δτε κατά Φεβρουάριον τοΰ 1821, 
έκλήθησαν ύπό τοΰ Πασά τής Πελοποννήσου είς Τρίπολιν, « οί Δεσποτάδες καί Κοτ- 
σαμπάσηδες τοΰ Μωρηα», βλέπομεν δτι προθύμως εσπευσεν ό Χριστιανουπόλεως Γερ
μανός είς Τρίπολιν, ίνα διασκεδάση τάς υποψίας τοΰ τυράννου καί δώση καιρόν, είς τούς 
ομογενείς δπως παρασκευάσωσι πληρέστερον τά τοΰ άγώνος, άφήσας ώς άντιπρόσωπον 
αύτοΰ είς Κυπαρισσίαν, τήν τότε Άρκαδιάν έπικαλουμένην, τόν έξάδελφον Πρωτοσύγ- 
κελον ’Αμβρόσιον Φραντζήν. Μετά τόν μαρτυρικόν έν τή φυλακή Τριπόλεως θάνατον 
τοΰ πατριωτικωτάτου έκείνου 'Ιεράρχου, τόν έπακολουθήσαντα τάς φρικτάς καί άνη- 
κούστους κακουχίας καί ταλαιπωρίας, άς έν αύτή ύπέστη οδτος, άνέλαβεν ό ’Αμβρόσιος 
Φραντζής τήν γενικήν άρχιερατικήν επιτροπείαν τής Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως.

Ψυχή τολμηρά, χαρακτήρ σταθερός καί αδαμάντινος, θέλησις τιμία, άποφυγοΰσα 
τά πέλματα τών ισχυρών καί τών κολάκων, διπλωμάτης δεξιότητος, πολεμιστής γεν
ναιότατος, Έλλην άκραιφνέστατος, χριστιανός φιλανθρωπότατος, ιδού ποιος υπήρξεν 
ό ’Αμβρόσιος Φραντζής.

’Απόγονος ών τοΰ μεγάλου έκείνου πατριώτου καί μυστικοσυμβούλου τοΰ μάρτυρος 
Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, τοΰ Γεωργίου Φραντζή, τοΰ συγγρα- 
ψαντος έν έτει 1466 τό «Χρονικόν τής άλώσεως τής Κωσταντινουπόλεως», έκληρονόμησε 
παρά τούτου καί τό ιστορικόν τάλαντον καί τήν κριτικήν άντίληψιν, ώς βλέπομεν έν 
τή τετρατόμω ιστορία τής Ελληνικής έπαναστάσεως, ήν συνέγραψε καί έν τή οποία 
δλως άντικειμενικώς καί άκριβοδικαίως εκθέτει, περιγράφει καί διαζωγραφεΐ γεγονότα 
καί πρόσωπα, καί ανευ τής οποίας πολλά σημεία τοΰ πολυχρονίου καί πολυωδύνου έκείνου

άγώνος θά έ'μενον σκοτεινά. Ή ιστορία αύτοΰ, έπισφράγισμα οδσα τών μεγάλων τοΰ 
άνδρός ύπέρ τοΰ Έθνους άγοινων, είσήγαγεν αύτόν είς τά περίλαμπρα δώματα τής Ε λ
ληνικής εύκλειας καί άθανασίας.

Κατηχηθείς άπό τοΰ 1817 είς τά τής Φιλικής Εταιρείας, άναδείκνυται ών έκ τών 
έπισημοτάτων καί δραστηριοτάτων μελών αυτής. Πρωτοστατεί μετά τοΰ Παπάφλέσσα, 
τοϋ Παλαιών Πατρών Γερμανοΰ, τοΰ Άνδρέου Ζαΐμη, τοϋ 'Τψηλάντου, τοΰ Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη είς παν μυστικοσυμβούλιον έθνικόν, είς πάσαν έπιχείρησιν πολεμικήν, είς 
πασαν προσπάθειαν πρός έπούλωσιν τών έκ τοΰ άγώνος πληγών, είς πάσαν άλληλο- 
γραφίαν μετ’ επισήμων ξένων ύπέρ τών δικαίων τής άγωνιζομένης Ελλάδος. Ώς γερου
σιαστής, κατά τόν άγώνα, ώς μέλος τών έθνοσυνελεύσεων, ώς γενικός αρχιερατικός 
επίτροπος Χριστιανουπόλεως, σημειώνει δράσιν ζηλευτήν.

"Υψωσε τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως κατά τήν·25 Μαρτίου 1821 είς Σουλιμάν 
Τριφυλίας καί έκεΐθεν ό στρατηγικός καί διπλωματικός αύτοΰ νοΰς κατεστρατήγησε τών 
άγάδων τής ’Αρκαδίας καί επέτυχε κατά τήν ημέραν έκείνην νά άπομακρύνη έν σπουδή 
τούς Τούρκους έκ Κυπαρισσίας καί νά έγκλείση αυτούς είς τό φρούριον τοΰ Νεοκάστρου 
δι’ εύφυοΰς τεχνάσματος, χωρίς νά χυθή ούδέ ρανίς έλληνικοΰ αίματος έν αύτή. Μετέσχεν 
δέ αύτοπροσώπως τών μαχών Λάλα, Τριπολιτσάς, Νεοκάστρου, Μεθώνης ώς καί τής 
πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου.

Μετά τών ηρωικών τής Τριφυλίας τέκνων, τοΰ Γρηγοριάδη, τοΰ Παπατσώρη, τοΰ 
Άναστασοπούλου, τοΰ Μέλιου, τοΰ Ντούφα, τοΰ Καλατζή καί τών λοιπών Ντρέδων 
τής Τριφυλίας τι μα τό τής έπαρχίας ήμών δνομα, καί δίδει άφορμήν δπως άναπολη- 
θώσιν αί ευκλεείς καί ήρωϊκαί ήμέραι τής αρχαίας Ελλάδος.

Μετά δέ τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος έπέπρωτο ό μέγας οδτος πατριώτης νά 
χαρακτηρισθή καί καταδικασθή ώς προδότης κατά τό 1834, καί νά φυλακισθή έπί 
τρίμηνον είς τά άνήλια κελλία τών φυλακών τοΰ Παλαμηδίου, τής Άκροναυπλίας καί 
τοΰ Μπουρτζίου μετά τοΰ Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα, Παπατσώρη, Γρίβα καί Άποστο- 
λάρα. Άλλ’ ή μέγαλη χειρονομία τοΰ Βασιλέως Όθωνος, παρασχόντος είς αυτούς χάριν, 
έσωσε τήν ζωήν αύτών καί τήν τιμήν τής Ελλάδος άπό τοιούτου δεινοΰ στιγματισμοΰ.

Ό ιερός κλήρος καί ό εύσεβής λαός τής Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, τής άπό 
τοΰ 1833 μετονομασθείσης είς Επισκοπήν Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας, έπιμόνως έζήτει 
τήν είς ’Αρχιερέα χειροτονίαν του, ήτις ασφαλώς θά έπετυγχάνετο, έάν είχον άποκα- 
τασταθή αί σχέσεις μεταξύ τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τοΰ Οικου
μενικού Πατριαρχείου, α'ίτινες σχέσεις μόλις τω 1850 άπεκατεστάθησαν καί διά τοΰτο 
άπό τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 1852 ούδεμία αρχιερατική χειροτονία έν Έλλάδι έγένετο.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν, ήρεμος πλέον καί γαλήνιος μέ άναπεπαυμένην τήν συν- 
είδησιν δτι έξεπλήρωσε τό καθήκον αύτοΰ καί ήξιώθη, νά ΐδη έλευθέραν καί βασιλεύουσαν 
τήν πατρίδα, άφοΰ συνέγραψε τήν 'Ιστορίαν τής Έπαναστάσεως καί διήνυσε τά ύπο- 
λειπόμενα τοΰ βίου αύτοΰ έτη έν τή διακονία τής ’Εκκλησίας καί δή έν τω καθεδρικώ 
τής Τριφυλίας Ναώ, κατήλθε πλήρης ημερών έν ήλικία όγδοήκοντα έτών είς τόν τάφον,
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τήν 21 ’Ιουλίου τοΰ 1851, συνοδευόμένος υπό τής ’Εθνικής άγάπης καί ευγνωμοσύνης 
καί διά θαλερών δακρύων προπεμφθείς είς τήν τελευταίαν επίγειον κατοικίαν παρά τών 
Τριφυλίων, μεθ’ ών τόσον στενώς συνέδεσε τήν 'Ιστορίαν καί τήν ζωήν του.

Τάς ίδιωτικάς τοΰ άνδρός άρετάς καί δή τό φιλελεημον καί φυλεύσπλαχνον αύτοΰ 
δέν αναφέρω, ίνα μή άπό τοΰ ούρανοΰ στρέψη ό άοίδιμος Πρωτοσύγκελος ’Αμβρόσιος 
Φραντζής όργίλον έπ’ έμέ βλέμμα ώς τά μυστικά αύτοΰ άσεβώς δημοσιεύοντος. Ή άρι- 
στερά αύτοΰ χειρ ήγνόει τάς υπό τής δεξιάς ποιουμένας έλεημοσύνας. Ά λλ’ έγώ παρα
λείπω τόν περί αύτών λόγον, διότι περί τούτων οί εύεργετηθέντες καί άκοντος αύτοΰ 
έλάλησαν καί στεντορείως έβόησαν.

Ουτω λοιπόν ετι άπαξ άποδεικνύεται δτι ή 'Ιερά τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία, ήτις καί 
διωκομένη καί ισχυρά καί δουλωθεΐσα, εδειξε τήν αγιότητα αύτής, δοΰσα διωκομένη μέν 
τούς μάρτυρας, ισχυρά τούς φωστήρας καί διδασκάλους τής πίστεως καί δουλωθεΐσα κλη
ρικούς τοιούτους, οίος ό ’Αμβρόσιος Φραντζής, ο'ίτινες καί τήν ψυχήν αύτών έτοίμως υπέρ 
τών ποιμνίων των εθυον, είναι άξία τής βαθυτάτης ήμών εύγνωμοσύνης καί τής ειλι
κρινέστατης στοργής, διότι έχρησίμευεν ούτως ή ιερά Κιβωτός, έν η κατά τόν δεινόν 
έκεΐνον τής δουλείας καί τής έπαναστάσεως κατακλυσμόν διεσώθησαν άλώβητα καί 
άκέραια τά εύγενέστατα ιδανικά τής πίστεως καί τής Πατρίδος.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ -  ΑΛΛΟΙ ΘΕΟΙ
Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ λογοτέχνου καί δημοσιογράφου κ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Είς προσοχήν! 'Ημέρα τοΰ παιδιοΰ. ’Ά γγε
λοι φτερουγίζουν, καί σήμερα έπάνω άπό τό λί- 
κνον του, όπως έφτερούγιζαν καί τότε επάνω άπό 
τή φάτνη, όπως θά φτερουγίζουν είς αιώνας αιώ
νων έπάνω άπό τό κρεββάτι τοΰ παιδιού. Άπό 
τό λίκνον έπέρασαν οί θεμελιωταί θρησκειών. 
Άπό αυτούς έξεκίνησεν ή χριστιανική θρησκεία. 
Αύτό έγνώρισαν βασιλείς καί άρχοντες, όσοι έχουν 
θέσει τήν σφραγίδα της προσωπικότητάς τους 
στήν ίστορία της άνθρωπότητος. Παιδί υπήρξε 
καί ό υίός τοΰ Θεοϋ. Τήν άγαθότητα τοΰ παι
διού διετήρησε στή ζωή του, τά παιδιά περι
έβαλε μέ τήν άγάπην του, μέ τήν ψυχήν τοΰ παι
διού μας έκάλεσε νά βαδίσωμε πρός τή βασιλεία 
τών ούρανών. Τά γηρατεΐα τόν έτρόμαζαν. Φο
βήθηκε τή φθορά καί τήν κακία πού τά βαραίνει 
κάποτε, τήν όλιγοπιστία καί τούς συμβιβασμούς

τους. Καί βιάσθηκε ν’ άνέβη τόν Γολγοθά πριν 
άκόμη αίσθανθή τό παγερό φύσημά τους.

Ή  Βηθλεέμ δέν είνε άπλή σύμπτωσις. ΕΙνε 
Ινα σύμβολον. Ή  θεοποίησις τοΰ παιδιού. Ή  
φάτνη της δίνει τό πρόσταγμα: "Ενα παιδί εινε 
έδώ μέσα. Είς προσοχήν ! Έρχεται νά μας πή 
δτι σέ κάθε κούνια κλαυθμηρίζει καί μιά μικρή 
θεότης.

Είς τούς καιρούς αύτούς δέν ύπάρχουν μάγοι, 
ούτε άστρα φωτίζουν τό δρόμο μας. Ό  ουρανός 
κρατεί έπίμονα τά μυστικά του καί κανείς δέν 
ξέρει άν ή νεογέννητη αύτή ζωούλα πού κινεί τά 
μπρατσάκια της αναζητώντας τόν μητρικό μαστό, 
δέν θά είναι αύριο ό μεγάλος οδηγός μας πρός 
τούς δρόμους τών πεπρωμένων. Έ τσ ι κινούσε τά 
χέρια ένας ’Αλέξανδρος, έτσι τά κίνησε ένας Πα- 
στέρ.
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Ή  σημερινή ήμέρα δέν μας άνήκει. Εινε ήμέ- 
ρα τού παιδιού. Έρχεται νά μας μιλήση διά τάς 
υποχρεώσεις της γενεάς πού φεύγει πρός εκείνην, 
πού θά πάρη αύριο τή θέση της. Νά μας έπι- 
βάλη τόν σεβασμό καί τήν αγάπη πρός τό παιδί. 
Ή  οργάνωσις της προστασίας του άποτελεϊ τό 
κριτήριο μιας κοινωνίας. Ή  προστασία δέ αύτή 
δέν εινε μόνον τό χριστόψωμο καί τό φορεμα- 
τάκι πού θά θυμηθούμε νά τού δώσουμε τήν 
ήμέρα τών Χριστουγέννων. ’Άλλο ή φιλανθρωπία, 
καί άλλο ή προστασία τοΰ παιδιού. Ανάγκη φι
λανθρωπίας έχουν δλες οί ήλικίες. Γιά τό παιδί 
ομως δέν είναι άρκετή. Χρειάζεται καί τή στορ
γή μας. Δέν έξοφλεΐ κανείς μέ τήν έλεημοσύνη 
τάς ύποχρεώσεις πού έχει απέναντι του. Τού 
οφείλουμε λατρεία καί εύλάβεια. Σ’ αύτό θά δώ
σουμε τή πρώτη σειρά στή ζωή καί μεΐς θά τό 
καμαρώσουμε άπό τά τελευταία καθίσματα. Αύτό 
θά προηγήταί καί μεΐς θά άκολουθοΰμε. Αύτό 
θά χαίρέται καί μεΐς θά φωτιζόμαστε άπό τή 
χαρά του. Αύτό θά γελοί καί μεΐς θά γελούμε 
μαζί του. Είνε ό μικρός θεός μας ’καί θά τόν 
προσκυνούμε. Στή θεότητα τού παιδιού έπίστευ- 
σαν οί λαοί πού άνέβηκαν στις άνώτατες βαθ
μίδες της προόδου. 'Όλοι καί όλα γι’ αύτό. Άπό 
αύτό έξεκίνησαν. Στό παιδί έστήριξαν τις ελπί
δες διά τήν αύριο καί τό προετοίμασαν γιά νά 
τού έμπιστευθούν τήν κληρονομιά. Λαχτάρη- 
σαν έπάνω άπό τήν κούνια του. Στάθηκαν στό 
πλευρό του σέ κάθε του βήμα. Κατεδίωξαν τούς 
δύο μεγάλους έχθρούς του, τήν άρρώστεΐα καί 
τήν πλήξι. Τού γέμισαν μέ παπαρούνες τά μα- 
γουλάκία του καί τού έμαθαν τήν τέχνη τού γέ
λιου. Τού έμαθαν τό παν. Γιατί τό γέλιο είνε 
ό δημιουργός τών μεγάλων έργων, τών μεγάλων 
άνθρώπων, τών μεγάλων εποχών. Μάγοι έγιναν 
όλοι καί κατέθεσαν τά δωρά τους στά πόδια τού 
παιδιού. Τού έστόλισαν μέ τή χαρά τό όλοπρά- 
σΐνο δένδρο τής ζωής, τοΰ έχάρισαν τά φώτα,

χρώματα, θεάματα. "Επνιξαν τήν άνία πού μα
ραίνει τούς ένθουσιασμούς καί κυρτώνει τούς 
ώμους, έγέμισαν μέ χαρά τήν ψυχή του, χαρά 
άνέβλυσε άπό όλο τό είναι του, μέ τήν συντρο
φιά της χαράς πήρε τό δρόμο της έπιτυχίας.

’Ερευνώ τά δικά μας κατάστιχα. Τό λαβεΐν 
καί τό δούναι μας μέ τό παιδί. Τί τού έχουμε 
δώση ; Υπάρχει ή « Έβδομάς τοΰ παιδιοΰ », πού 
συμπίπτει μέ τις ήμερες αυτές τών Χριστουγέν
νων, όπως ύπάρχει καί ή έβδομάς τοΰ ζώου. Ό  
χρονικός προσδιορισμός δέν μαρτυρεί άρά γε τήν 
άκτΐνα τοΰ ενδιαφέροντος της κοινωνίας μας πρός 
τό παιδί; Άλλά καί σ’ αύτή άκόμη τήν έβδομάδα 
τί τοΰ προσφέρουμε; «Ακατάλληλα» είναι τά 
θεάματα τής ήμέρας. Κατάλληλος δέν είνε παρά 
ό οίκος τοΰ Θεοΰ, είς τόν όποιον οδηγείται κάθε 
Κυριακή. Πού είνε τό χαρούμενο θέαμά του; 
Οΰτ’ ό Φασουλής είνε πρόθυμος νά τό διασκε- 
δάση. Πού είνε οί συγγραφείς, πού θά πλάσουν 
τό παραμύθι του, οί σκηνοθέται καί οί ήθοποιοί, 
πού θά τό ζωντανέψουν, οί μουσικοί, πού θά 
τοΰ δώσουν τό εύθυμο τραγούδι, ό κόσμος τών 
μεγάλων, πού θά άφιερώση τήν τέχνη του γιά τό 
παιδί; Πώς θά χαρή τή σημερινή του ήμέρα; 
Δέν βλέπω τίποτε άλλο έκτός άπό τά γλυκά...

Θά μας καθίση όμως κάποτε τό παιδί στό 
σκαμνί καί θά μας κρίνη, όπως έμεΐς κρίνουμε 
αύτούς, πού προηγήθησαν στό δρόμο μας. Θά 
μας καθίση καί θά μάς πη : Δέν ένδιαφερθήκατε 
γιά τή χαρά μου, δέν μοΰ έμάθατε νά γελώ. 
Σκυθρωποί έσεΐς, μοΰ έδώσατε τήν κατήφειά 
σας, καί στή δική σας κυρτωμένη γενεά προσθέ
σατε μιά άκόμη γενεά κυρτωμένων άνθρώπων. 
Έ να τέτοιο κατηγορητήριο νά μή μας βαρύνη. 
Θεμελιώνοντας τό παλάτι της χαράς τοΰ παι
διού, θεμελιώνουμε τό παλάτι τοΰ νεοελληνικοΰ 
πολιτισμοΰ, πού δέν μπορεί παρά νά είνε έργον 
χαρούμενων άνθρώπων. Γιά μιά τέτοια οικοδομή 
αξίζει νά προσκομίσουμε όλοι τό λιθάρι μας.
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ΙΤΑΛΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ, Ο ΗΡ2ΑΣ ΤΗΣ ΣΦΑΧΤΗΡΙΑΣ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ δικηγόρου καί δημοσιογράφου κ. ΗΑΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ

Ό Κόμης Σανταρόζα στάθηκε άναμφισβήτητα μιά άπό τις εύγενικώτερες καί 
ήρωϊκώτερες φυσιογνωμίες, άνάμεσα στό πλήθος τών φιλελλήνων πού έδρασαν καί 
θυσιαστή κ αν γιά τήν Ελληνικήν άνεξαρτησία.

Πατριώτης ειλικρινής καί τολμηρός υπερασπιστής τών λαϊκών άληθειών, επηρε
ασμένος απο τις αρχές τής Γαλλικής Επανάστασης, δέν ήταν δυνατό νά σταθεί άπλός 
θεατής στό μεγάλον άγώνα, τοϋ άδελφοΰ έθνους -  δπως έλεγε τήν Ελλάδα - ,  αυτός 
που στάθηκε ο προδρομος της ’Ιταλικής λευτεριάς άπό τον Αυστριακό ζυγό.

’Ανήκε στή γενιά έκείνη πού εμπνεόταν, άπό τά ιδανικά τής λεύτερης πατρίδας 
και αδελφότητας τών λαών. Στή γενιά έκείνη πού τής γίνηκε αρχηγός, βάζοντας μο
ναδικό σκοπό της ζωής του, τό ξεσκλάβωμα καί τήν ένωση τής ’Ιταλίας. Γιά τή κα
τάχτηση καί τή πραγματοποίηση τοΰ ιδανικού του τούτου, ή βασανισμένη άπό τή δίψα 
τής δόξας ψυχή του, τόν έσπρωξε στό επαναστατικό κίνημα τοΰ Πεδεμοντίου κι’ έπειτα 
στή θλιβερή έξορία πού τόν έφερε στήν Ελλάδα, μέχρι τοΰ έπικοΰ τάφου τής Σφα- 
χτηρίας.

Δέ μποροΰμε δμως νά τόν χαραχτηρίσουμε καί εξημμένο γιατί καί στις δυσκο- 
λωτερες στιγμές τής ζωής του, στις μεγαλύτερες εξορμήσεις καί άπογοητεύσεί;, δέ 
ξεχνάει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Αν και έχει αφιερώσει τή ζωή του 
στη πατριόα, δεν ξεχνάει πως εΐναι πατέρας και συζυγος, άλλά πάντοτε ελπίζει νά 
τούς ξανάβρει στή ξεσκλαβωμένη πιά, άπό τούς ξένου; δυνάστες, πατρική γή. Ή ιδι
αίτερη αλληλογραφία του και τα βιβλία του « ’Εξομολογήσεις», «'Ημερολόγιο», «Φιλο
λογικά Σημειώματα» και « Περι των Ελπίδων των ’Ιταλών» μά; δίνουν άνάγλυφη 
τή ψυχοσύνθεση τοΰ Σανταρόζα.

Ο Κόμης Σαντόρε τοΰ Ρόσσι τοΰ Σανταρόζα γεννήθηκε στό Σαβιλλιάνο τής ’Ιτα
λίας, στις 18 Νοέμβρη 1783. Νεαρός ακόμη ακολούθησε τόν πατέρα του στό πόλεμο 
τών ’Άλπεων καί κατόπι στις μάχες κατά τοΰ Ναπολέοντα. Σέ ήλικία 24 χρονών 
εγινε Δήμαρχος τοΰ Σαβιλλιάνο και αργότερα 'Υπονομάρχης Σπέτσιας. ’Έκανε θαυ
μαστές μελέτες πρό πάντων κλασικές, δπου γνώρισε βαθιά κι’ άγάπησε τήν Ελλάδα. 
Έγραψε δέ πολιτικά καί φιλολογικά έργα πού άναφέρουμε πιό πάνω.

Η πνοή τής Γαλλικής Επανάστασης κι’ ό άγνός πατριωτισμός του φλόγισαν τή 
φιλελεύθερη ψυχή του, καί τόν έφεραν στό κίνημα τοΰ Πεδεμοντίου τό 1821, δπου 
εγινε αρχηγός και Υπουργός τών Στρατιωτικών της Επαναστατικής Κυβέρνησης. 
Δυστυχώς η Επανασταση δεν ειχε λαίκό χαρακτήρα καί οί σύντροφοί του τόν έγκα- 
ταλειψανε και το κίνημα αποτυχε. Η πίεση τών Αύστριακών τόν άναγκάζει νά πάρει
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το δρομο της θλιβερής εξορίας. ’Αρχικά στήν Ελβετία, κατόπι στή Γαλλία καί τέλος 
στήν ’Αγγλία, άπ’ δπου καί ξεκίνησε γιά τήν Ελλάδα.

Ή  αποτυχία τοΰ κινήματος καί οί δύσκολες μέρες τής έξορίας τόν έχουν άπο- 
γοητέψει. Μέ πίκρα βλέπει πώς δέ μπορεί νά κάνει πιά τίποτα γιά τήν άγαπημένη 
του πατρίδα κι’ αποφασίζει νά πολεμήσει γιά τή λευτεριά τη ; άδελφής Ελλάδας, πού 
τότε έπαιζε τό μεγάλο της παιχνίδι. Έ τσι δίνει μιά διέξοδο στήν άνήσυχη ψυχή του, 
τη γεννημενη για δράση καί πολυτάραχους άγώνες.

Ί ήν άπόφασή του τούτη, πού πλέρια άνταποκρίνεται στό πνεΰμα καί τή ψυχή του 
δικιολογεϊ ξεκάθαρα σένα γράμμα του στό φίλο του Κουζέν : « . . - .Έγώ τήν άγαπώ 
(τήν Ελλάδα) μέ μιά άγάπη πού έχει κάτι τό ύπέροχο. Ό Ελληνικός λαός, καλός 
καί γενναίος, πού έζησε αιώνες δουλείας, εΐναι δικός μας άδελφός. Εΐναι κοινές οί 
τύχες τής Ιταλίας και τής Ελλάδας, κι’ επειδή δέ μπορώ νά κάμω τίποτα γιά τή 
πατρίδα μου, έχω ύποχρέωση ν\άφιερώσω στήν Ελλάδα τά λίγα χρόνια τής δύναμης 
που μου μένουν». Στό δέ Φώσκολο γράφει: «Εύχομαι νά μπορέσει ό Θεός νά μας 
ένώσει, κάτου άπό τόν ουρανό τών δύο χωρών πού άγαπώ».

> _ '°  Σανταρόζα ύπήρξε καλός φιλέλληνας, γιατί ήταν ειλικρινής Ιταλός στρατιώτης, 
κι’ ό φιλελληνισμός του, πηγάζει άπό βαθειά πεποίθηση καί αύστηρή μελέτη τής ίστο- 
Ρίας τών λαών, πού τούς θέλει λευτερωμένους άπό τόν ξένο ζυγό.

Παίρνοντας τήν άπόφασή του, ό Σαντόρε άμέσως ήρθε σέ έπαφή μέ τόν ήγέτη 
τοΰ Ελληνικού Κομιτάτου τοΰ Λονδίνου, ’Ανδρέα Λουριώτη, άπό τόν όποιο ζήτησε 
επίμονα να σταλεί στήν Ελλάδα, δπως φαίνεται άπό τό γράμμα πού τοΰ έστειλε ό 
Λουριωτης και του μιλούσε γιά τις κακουχίες πού θά εΰρισκε καί πώς θά τοΰ ήταν 
δύσκολο νά ζήσει έκεΐ. Παρ’ δλες'τίς άπογοητευτικές πληροφορίες ό μεγάλος φιλέλληνας 
έπιμένει καί πιέζει τό Κομιτάτο νά τόν στείλει τό συντομώτερο. Τό Κομιτάτο έχτι- 
μώντας τό φιλελληνισμό καί τά μεγάλα διπλωματικά του προσόντα, τόν συνιστά θερμά 
στό Πρόεδρο τοΰ Εκτελεστικού, Κουντουριώτη καί τοΰ προτείνει νά τόν πάρει γιά 
ιδιαίτερο του μυστικοσύμβουλο. Γιομάτος χαρά κι’ άνυπομονησία, φεύγει στις 5 Νοέμ
βρη 1824 άπό τήν ’Αγγλία μαζύ μέ τό φίλο του Κολλένιο, καί στις ΙΟ^Δεκέμβρη 
φτάνει στό Ναύπλιο καί παρουσιάζεται στή Προσωρινή Κυβέρνηση. Τοΰ ύπόσχονται 
νά τόν διαθέσουν, άλλ’ δχι άμέσως.

Στό διάστημα τής άναμονής ταξιδεύει μέ τό μηχανικό Κολλένιο στήν Επίδαυρο, 
στήν Αίγινα καί τέλος στήν ’Αθήνα. Τόσο δέ γοητεύεται άπό τ’ άρχαϊα έρείπια καί 
πρό πάντων της Αίγινας καί τοΰ Σουνίου, ώστε νά γράφει στό Μαρκήσιο Ντε Πρέ : 
« . . .  Ομολογώ δτι άρκεΐ ή θέα τών μεγαλοπρεπών τούτων τεμένων γιά νά έχω τήν 
ικανοποίηση της ξενητειας μου». Ό έρχομός του στήν ’Αθήνα συνέπεσε μέ τήν έτοι- 
μαζόμενη έπιδρομή κατά τοΰ Όδυσέα Άντρούτσου, πού άπότυχε χάρη στή’ τέλεια 
άμυνα πού εΐχε οργανώσει ό Σανταρόζα. ■

Τό φύλλο τής 18 Φεβρουάριου 1825 τής Έφημερίδος τών ’Αθηνών γράφει γιά 
τή ζωή του στήν ’Αθήνα : «Έ νας Ευρωπαίος όνομαζόμενος Κόμης Σανταρόζα, ό όποιος

*



ευρισκεται εδώ και ήτο έτοιμος να φύγη διά τό Ναύπλιον, βλέπων τήν επιθυμίαν τών 
Αθηναίων νά ύπερασπισθώσιν τήν πατρίδαν των, ανέβαλε τό ταξίδιόν του καί άπε- 

φασισε να πολεμηση μετ αύτών πολιορκημένος, καί νά άποθάνη μαζύ τους. Προσέφερεν 
έαυτόν είς τήν τοπικήν Διοίκησιν, δπως τόν διάθεση καί χρησίμοποιήση ώς αυτη ένό- 
μιζε καταλληλότερον καί πλήρης χαράς διέσχιζε τήν αγοράν τραγουδών τό ΕΛΑΤΕ 
ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ τοΰ Ρήγα Φεραίου ».

"Οταν πιά δέν υπήρχε κανένας κίνδυνος γιά τήν Αθήνα, ό Σαντόρε ξαναγυρίζει στό 
Ναύπλιο, περιμένοντας χωρίς καμιά βεβαιότητα, νά τόν διαθέσει κάπου ή Κυβέρνηση 
δπως τοΰ υποσχόταν. Ή  κατάσταση αύτή τόν είχε άπογοητεύσει σέ τέτοιο σημείο, ώστε 
να λεεί στο Σοΰτζο πώς δέν περιμένει παρά νά πεθάνει, άφοΰ δέ μπορεί νά κάνει τί
ποτα γιά τήν 'Ελλάδα δπως μέ πάθος ποθοΰσε.

Πολλοί βιογράφοι του, τή στάση τής 'Ελληνικής Κυβέρνησης τήν άπέδωκαν σέ έλλειψι 
προσοχής και σ αμελεια. Η αλήθεια όμως είναι δτι φοβόταν νά διαθέσουν τό Σανταρόζα, 
πρόσωπό τοσο γνωστό, σε επίσημη θέση αντάξια τής προσωπικότητάς του, γιατί φο- 
βοταν μήπως προκαλεσουν την οργη τής « 'Αγίας Συμμαχίας», πού κυριαρχοΰσε τότε 
σ’ δλο τόν κόσμο. Ή γνώμη τούτη ένισχύεται καί άπό τό δτι τοΰ ζήτησαν ν’ άλλάξει 
τ ’ δνομά του καί τό έκανε μέ εύχαρίστηση,'δείχνοντας έτσι δλο τό μεγαλείο τής ψυχής 
του και την προσωπική του αφιλοκερδεια. Για τή περίοδο αύτή τής ζωής του γράφει 
στό φίλο του Πέκκιο : « 'Όλα προλέγουν δτι ό πόλεμος θά είναι σοβαρός. Θά πάρω 
μέρος ως εθελοντής για να ευχαριστήσω εκείνους πού έχουν δικαίωμα νά μοΰ ζητήσουν
αύτή τή χάρη. Θά πάρω τό δνομα Ντε Ρόσσι Προτιμώ νά καταταχτώ ώς άπλός
στρατιώτης γιατί ετσι μόνο ή ζωή αύτή μπορεί νά παρουσιάσει κάτι τό εύχάριστο ».

Την απόφαση του να καταχτεΐ ώς άπλός στρατιώτης έπανάλαβε καί στή συνάν
τηση του με τόν Πρόεδρο Κουντουριώτη, ό όποιος δέν τόν έγνώριζε προσωπικά. ’Αξίζει 
να παραθεσουμε την ωραία συνάντηση γιατί μάς δίνει τήν εικόνα τοΰ στρατηγοΰ καί 
τη συγκινητικη στιχομυθία που ακολούθησε, όταν ό Σανταρόζα παρουσιάστηκε μαζύ μέ 
πολλούς άλλους φιλελληνες για κατάταξη, χωρίς νά δηλώσει τήν ταυτότητά του. Στή 
στιχομυθία αυτη φαίνεται ο αγνός φιλελληνισμός του έξω άπό κάθε οικονομικό δφελος 
καί τιμές, δπως συνήθως γινόταν τότε άπό πλήθος τυχοδιώκτες.

« Ο Ιταλός μπήκε στο γραφείο τοΰ Προέδρου· ήτο ένας κύριος σαράντα περίπου 
χρόνων, άμεμπτου και σοβαρού παρουσιαστικοΰ». 'Όταν δέ ζήτησε άπό τόν Κουντου
ριώτη νά πολεμήσει κάτω άπό τή σημαία τοΰ Μαυροκορδάτου, ό Πρόεδρος τόν ακούσε 
με επιφυλακτικοτητα και του τόνισε τις δύσκολες στιγμές τοΰ άγώνα, γιά νά τόν άπο- 
γοητέψει σέ τυχόν οικονομικές προσδοκίες καί άξιώματα. Ό Σανταρόζα τοΰ άπάντησε 
πΐρήφανα: «Είμαι  συνειθισμένος στις στενοχώριες. Γνωρίζω δτι καί ή 'Ελλάδα βρί
σκεται σε δύσκολη θεση και πως έχει άνάγκη άπό τις υπηρεσίες καί τοΰ τελευταίου 
στρατιώτη, είμαι λοιπόν στις διαταγές σας ».

'Όταν ό Κουντουριώτης τοΰ εΐπε πώς δέχεται νά προσληφθεΐ, ό Σαντόρε άχτι- 
νοβολώντας άπό χαρά έσκυψε καί τοΰ φίλησε τό χέρι. Ή χειρονομία τούτη πολύ συγκί-
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νησε τόν Κουντουριώτη, πού άκόμη δέν είχε πεισθεΐ γιά τήν άγνότητα τών φιλελλη- 
νικών αισθηματων τοΰ άγνωστου γιαυτόν εθελοντή. Δύσπιστα τότε τόν ρώτησε τί βαθμό 
ζητοΰσε. « Τοΰ στρατιώτη », απάντησε περήφανα, άμέσως καί άποφασιστικά ό στρα
τηγός Σανταρόζα. Συνεχίζοντας δέ μέ τήν ’ίδιαν όρμήν έπρόσθεσε : « Γνωρίζω, κύριε 
Πρόεδρε, τό σκληρό βίο τοΰ στρατιώτη, επίσης γνώρισα τήν εξορία, τή φυλακή, τή 
δυστυχία, τήν πείνα καί καμιά άθρώπινη κακουχία δέ μοΰ είναι άγνωστη. ’Επιθυμώ 
νά καταταχτώ σάν άπλός στρατιώτης καί δχι ν’ άποχτήσω τιμές καί πλούτη κ’ επειδή 
0 ε/θρος σας ετοιμαζεται να προσβάλει τή Σφαχτηρία σάς παρακαλώ νά μέ κατατά
ξετε στή φρουρά τής νήσου εκείνης, κάτω άπό τή σημαία τοΰ Μαυροκορδάτου. Κάτι 
θά μπορέσω νά κάμω κι’ εγώ ».

Κόκκινος άπό ντροπή γιά τή δυσπιστία του καί άσυγκράτητος άπό τήν έκπληξη 
καί τή συγκίνηση, ό Κοντουριώτης τόν ρώτησε πώς λέγεται. Καί άκούγοντας τ’ δνομά 
του τόν άγκάλιασε καί εΐπε στό Παπαφλέσα νά τόν συνοδέψει μέχρι τή Σφαχτηρία, 
δπου έμελλε νά βάψει μέ τό ήρωϊκό του αιμα τά ξερά βράχια της.

Προσκολλημένος στό Μαυροκορδάτο, ό στρατιώτης Ντε Ρόσσι έφτασε μέ τό φίλο 
του Κολλένιο στις άρχές ’Απρίλη τοΰ 1825 στό Ναβαρίνο καί άμέσως ένδιαφέρθηκε 
γιά τήν οχύρωσή του, πού βρισκόταν σέ κακή κατάσταση άπό τήν έλλειψη πυρομα- 
χικών καί πολεμιστών, πού είχαν καταντήσει αδύνατη τήν άμυνα τών 'Ελλήνων. 
Περσοτερο απο δεκα πέντε μερες έμεναν σέ άδράνια πού στενοχωροΰσε εξαιρετικά τόν 
Σανταρόζα. Μάταια προσπαθούσε στό διάστημα αύτό νά πείσει τούς άρχηγούς νά κά
μουν μιά δοκιμαστική έξοδο γιά νά γνωρίσουν τήν κατάσταση τοΰ έχθροΰ καί νά 
έπωφεληθοΰν άπό τήν άποθάρρυσή του καί νά καταστρέψουν τά πυροβόλα του. Οί πα
ρακλήσεις του δμως δέν άκούγονταν, καί διέξοδο στήν άναγκαστική του άδράνεια 
εΰρίσκε στις συχνές επισκέψεις πού έκανε στον « Άρη », δπου πάνω έκεΐ συναντοΰσε 
τόν Μαυροκορδάτο, τούς στρατηγούς Άναγνωσταρα καί Βαλτινό, τόν ταγματάρχη 
Κολλένιο, τόν πλοίαρχο Τσαμαδό καί τό χείροΰργο Μέλιγκ.

Έ πί τέλους ό άρχηγός Σΐμος ετοιμάζεται στις 7 τοΰ Μάη νά περάσει στή Σφα
χτηρία μέ έκατό άντρες του. Ό Ντέ Ρόσσι άσυγκράτητος ζήτησε νά πάει κι’ αύτός 
μαζύ γιά νά ίδεΐ άπό κοντά τή κατάσταση.

Γην άλλη μέρα τό πρωΐ δταν πιά είχε περάσει στή Σφαχτηρία, ό Σανταρόζα 
έστειλε ένα σημείωμα στό Κολλένιο γιά νά τόν ειδοποιήσει δτι πολύ πιθανόν ό εχθρός 
νά επιχειρήσει επίθεση κατά τής νήσου καί νά τήν καταλάβει. Πραγματικά έπειτα 
άπό τρεις ώρες οί Αιγύπτιοι έπιτεθήκανε ορμητικά έναντίο τους. "Οταν είχε πιά άρ- 
χίσει ή επίθεση, ό Γκράσσετ, γραμματικός τοΰ Μαυροκορδάτου, τόν έκάλεσε ν’ άπο- 
τραβηχτή στό κάστρο τοΰ νησιοΰ. Ό Σανταρόζα άρνήθηκε περήφανα μέ τά λόγια:
« Οχι, εγω μένω γιατί θέλω νά ΐδώ τούς Τούρκους άπό κοντά ». 'Η σύγκρουση σέ λίγο * 
γενικεύτηκε καί οί 'Έλληνες σάν λιγώτεροι, άναγκάστηκαν νά ύποκύψουν μπρος στις 
πολλαπλάσιες δυνάμεις τών έχθρών. Σέ μιά στιγμή ό ίδιος ό Μαυοοκορδάτος φεύ
γοντας τόν έκάλεσε νά καταφύγει στον « Άρη », ένώ ήταν άκόμα καιρός. Αύτός δμως
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απαντούσε πάντοτε άρνητικά, ενώ οί Αιγύπτιοι πλησιάζαν. 'Όταν σέ λίγο βρέθηκε κυ
κλωμένος καί τοϋ ζητούσαν νά παραδοθεΐ, άπάντησε πυροβολώντας, μέχρίς δτου'μιά 
σφαίρα τόν βρήκε στό κεφάλι καί τόν θανάτωσε.

■ ’Έτσι τίμια καί ήρωϊκά έπεσε στό πεδίο τής τιμής ό ήρωας-στρατηγός-στρα- 
τιωτης, προτιμώντας τό δοξασμένο θάνατο άπό τή σωτηρία τής φυγής ή τής παρά
δοσης, γράφοντας μέ τό αίμα του μιά άπό τις ωραιότερες σελίδες τής ιστορίας μας.
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Τό μνημείο τοϋ Σανταρόζα στή Σφακτηρία. 
(Monumento a Santore di Santarosa in Sfacteria).

Ά λλ’ δμως, άν ή Επαναστατική Κυβέρνηση δέν τίμησε τόν ήρωα της Σφαχτηρίας 
δσο τοΰ άξιζε, δίνοντάς του μιά θέση άντάξια τής μεγάλης του προσωπικότητας, τό 
Ελληνικό Κράτος, λευτερωμένο άπό τήν έχθρική σκλαβιά καί τις ξένες επιρροές, έτίμησε 
τη μεγάλη του θυσία. Πάνω στον τόπο πού σκοτώθηκε δψωσε μιά μαρμάρινη στήλη, 
πού πάνω της ό μεγάλος Φυτάλης, σκάλισε τό πορτραΐτο τοΰ άγωνιστή καί μιά δόξα 
νά διαλαλεΐ τήν άπέραντη ευγνωμοσύνη τών Ελλήνων στον πρόδρομο της ’Ιταλικής 
ανεξαρτησίας καί στό μεγάλο φιλέλληνα, πού εζησε γιά τήν ’Ιταλία καί πέθανε γιά 

*τήν Ελλάδα.
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ΙΤΑΛΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΓ Θ&ΜΑΖΑΙΟΓ
(ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ SCIN TILLE)

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Τά δοκίμια 2-6 εΐναι γραμμένα μονάχα ιταλικά. Καί σ’ αύτά ό Θωμαζαΐος έκφρά- 
ζει μερικες ιδεες γιά τις νεοελληνικές τάσεις, κατακρίνει τούς λογίους, πού ζοΰν μακριά 
άπ’ τό φτωχό κοσμάκη, καί πού μακριά του άκοΰνε καί μιλάνε, καί γ ι’ αύτό δέν έχουν 
οΰ-c. . η γλώσσα, ουτε τις ιδεες, ουτε τα αισθήματα τοΰ λαοΰ ■ ύποστηρίζει δτι ή νέα 
Τzyyq πρεπει να έμπνέεται άπό νέο πνεϋμα, γιατί ή άπομίμησις είναι θάνατος τοΰ 
ώρα’.ου, και προσθέτει δτι ή Ελλάς έχει τή μεγάλη άποστολή νά προσφέρη νέα υπο
δείγματα στο κοσμο και νέες χαρές στή δύστυχη άνθρώπινη ψυχή.

’Ιδού ή "μετάφρασι τοΰ δευτέρου δοκιμίου:
«Τό ελληνικόν πνεϋμα εΐναι λεπτόν καί εΰστροφον ώς ή πρωϊνή αΰρα, ή όποία 

φιλεΐ τά άνθη καί μέ γλυκύ κλονισμόν τά άφυπνίζη. Τό έλληνικόν πνεϋμα εΐναι δια
φανές κρύσταλλον, πού μεταδίδει τά χρώματα δπως τά έδέχθη, καί άν τεθή μεταξύ 
τοΰ οφθαλμοΰ και τοΰ φωτός μόλις διακρίνεται. Ό θερμός άήρ, ό εύκρατώς ισχυρός 
ήλιος, τα ΰδατα ρεοντα δια μέσου ποικίλου καί λεπτοΰ έδάφους, εύρίσκονται είς άρμο- 
νίαν μέ τάς ιδέας, καί τάς άπο μακρύνουν έξ ’ίσου άπό κάθε άκρότητα καί τάς καθι
στούν μετριοφρόνως θαυμασίας καί άρμονικώς ταχείας καί άγνάς είς τόν πλούτον. 
Διότι ή σωματική φύσις είναι καθρέπτης τής πνευματικής: καί τήν ρώμην τών σωμά
των δυνάμεθα μέν όλίγον κατ’ όλίγον νά μεταβάλωμεν, άλλά δέν δυνάμεθα άποτόμως 
και καθολοκληρίαν νά νικήσωμεν.

Αλλ ή απλότης των ηθών καί ή κοσμική άγνότης τής ζωής έμβάλλουν εις τό 
πνεϋμα ταχείας λαμπρότητας, αιτινες τρέχουσιν είς τάς σκέψεις ώς θεριναί άστραπαί 
κατά ήοεμον νύκτα. ’Από τήν δύναμιν πηγάζει ώς άνθος ή χάρις. Χωρίς τόν Μιλτι- 
άδην δέν θά είχες, ώ Ελλάς, τόν ’Ανακρέοντα: καί πατήρ τοΰ Πλάτωνος εΐναι ό ’Αρι
στείδης.

« Ή  γυνή έπιτηρουμένη εις τόν θάλαμον, ώς είς τά άδυτα ίεροΰ ναοΰ, έφώτιζε μέ 
ηρεμον φώς τήν οικίαν καί τήν οικογένειαν, ώς λυχνία εις άλάβαστρον. Μεταξύ ήμών 
η καρδια τής γυναικος εΐναι ως φλόγα είς τόν άέρα, ή όποία καίει περισσότερον ζωηρή, 
άλλά ένωρίτερον σβύνει.

« Και αυτή ή ευστροφία τών ιδεών καί ή κομψότης τής μορφής, πού τόσον μοΰ 
άρέσουν εΐχον άκόμη καί άλλην αιτίαν. Οί άνδρες τής Ελλάδος έπρόσεχον πάντα είς 
τα πράγματά τής πατρίδος: ουτε οκνηρία, ουτε ματαιολογία, ουτε άδελφικαί άγάπαι 
προς το μίσος καί πρός τήν άνανδρον κολακείαν. Δέν εΐχον άκόμη γεννηθή οί ρήτο
ρες: ό σοφώτερος άπό τούς διδασκάλους ήτο ό λαός. Ά ς  έχωμεν μεγάλας έλπίδας,



ύψηλάς σκέψεις, άγνά αισθήματα, άς άγαπώμεν ένθέρμως τόν λαόν, άς τιμώ μεν εύγε- 
νικώς τήν γυναίκα · και χωρίς πολλάς σχολάς καί άκαδημίας, θά είναι μέγα, υψηλόν 
καί αγνόν τό ΰφος μας » ί1).

** *

’Ιδού ή μετάφρασις τοΰ τρίτου δοκιμίου:
« Τό έλληνικόν πνεύμα πετώντας μέ ευστροφίαν υπεράνω τών πραγμάτων, δέν πα

ρείχε καιρόν είς τήν στοργήν νά είσχωρήση είς τά ένδότατα τής καρδίας. Θερμόν ήτο τό 
αίσθημα, άλλ’ ένίοτε έλαφρόν. Τώρα καί ό νόμος τοϋ Χριστιανισμού καί ή μακρά δοκι
μασία τών συμφορών καί ή μονήρης άναπόλησις άγερώχων πόνων, ήνοιξε απορρήτους 
δρόμους είς τήν καρδίαν τοΰ ανθρώπου καί τό άθάνατον φυτόν τής άγάπης έρριζοβό- 
λησε πιο βαθειά. "Οποιος ξεύρει έπί μακρόν χρόνον νά ύποφέρη, ξεύρει καί νά άγαπ^ 
έπί μακρόν. Ή δέ φαιδρότης δέν είναι μητέρα ισχυρών αισθημάτων.

« Αγαπάτε, ώ Έλληνες, μέ μεγάλην ταπεινοφροσύνην δλην τήν κατατρυχωμένην 
ανθρωπότητα, που εβαπτισθη ολοκληρος εις τά δάκρυα. Είς τήν εύλογημένην γήν σας 
διήλθε τά τελευταία χρόνια τών ήρεμων γηρατειών του ό γλυκύς άπόστολος της άγά
πης. Άπέθανε κυττάζοντας τόν έλληνικόν ήλιον ■ είς τήν έλληνικήν γλώσσαν μας άφησε 
τήν διαθήκην τής προσφιλοΰς άληθείας. Ή γλώσσα σας καθηγιάσθη έκεΐ έπί τοΰ σταυ- 
ροΰ καί ήξιώθη νά καλέση τόν Ίησοΰν βασιλέα τοΰ λαοΰ του.
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(1) « Lo spirito greco e facile e snello com’aura matutina che bacia i fiori e con dolce 
commovimento li  desta. Lo spirito greco e cristallo trasparente che i colori trasmette quali 
l i  accolse; e posto tra rocchio e la  luce, scernesi appena. L ’aria viva, il sole temperatamente 
possente, l ’acque correnti per variato e non pingue terreno, s’accordano co’ pensieri, e li 
fanno da ogni eccesso ugualmente distanti, e con temperanza splendidi, e armoniosamente 
rapidi, e nella ricchezza puri. Perche la  natura corporea e specchio della spirituale: e la  
potenza de’ corpi possiamo si a poco a poco mutare, a un tratto e per intero vincere non 
possiamo.

Ma e la  semplicita de’ costumi e la  civile purita della v ita, infonde nella mente splen- 
dori veloci che corrono per i pensieri come baleno estivo per notte serena. Dalla forza esce 
come fiore la  grazia. Senza Milziade non avresti, o Grecia, Anacreonte: e padre a Platone o 
Aristide.

La donna custodita nel talamo come in penetrali di tempio sacro, illumino di quieto 
lume la  casa e la famiglia, come lampana in alabastro. Tra noi il  cuor della donna e fiamma 
al vento, ch’arde piu vivida, ma piii presto muore.

E questa che tanto mi piace snellezza d’idee ed eleganza di forme, ebb’ anco altra 
causa. Gli uomini di Grecia badavano alle patrie cose sempre: ne ignav ia, ne vaniloquio, 
ne amori fratelli a ll’odio e a ll’adulazione codarda. Non erano nati i retori ancora: il piu 
sapiente de’ maestri era il popolo. Grande speriamo, pensiam alto, sentiam puro, amiamo 
il popolo ardentemente, onoriamo civilmente la  donna: e senza tante scuole ed acca- 
demie, sara grande, alto, e puro lo stile nostro ».
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« Ας είναι η στοργή σας, ώ Ελληνες, μεγάλη καί βαθεΐα, υπομονετική καί τολ- 
μηρα, ανδρική και πειθήνια, πλούσια απο ευγενικά δάκρυα καί άγνά μειδιάματα » Μ.

Ιδού ή μετάφρασι τοΰ τετάρτου δοκιμίου:
« Οι περισσότεροι λογιοι ζοΰν μακρυα από τόν πτωχόν λαόν καί άπό μακρυά ακούουν 

και ομιλοΰν δεν έχουν ουτε την γλώσσα, οΰτε τάς ίδέας, οΰτε τά αισθήματα τοΰ λαοΰ. 
Δέν ένδιαφέρονται αν σφάλη ή άν θρηνή ή άν πεθαίνη. Δέν θά ήτο ’ίσως ή λαμπρό
τερη δοξα σας, αν ο λαος επανελαμβανε τας προσευχάς σας καί άν όμοφωνοΰσε μέ 
τα στοργικά ασματα σας; Διότι καθε λογος θά έπρεπε νά είναι ταύτοχρόνως προσευχή 
και άσμα και με χαρμοσυνον ταπεινοφροσύνην νά ύψώνεται υψηλά καί άπό έκεΐ νά 
κατασταλάζη ώσάν δρόσος έπάνω είς τά γήϊνα άνθη. Καί ό πτωχός λαός αισθάνεται 
τα εύμορφα πραγματα και νοιώθει καθε γενναιόδωρον πράγμα. Δέν ήξεύρει νά τά έρμη— 
νεύση, άλλά τά ύψηλά πράγματα ποιος τά έρμηνεύει; Τό κάλλος καί ή άρετή είναι 
παντο τε μυστήριον. Ας τον όιόαξωμεν και αυτός θα μάς διδάξη πολύ περισσότερον. 
Ας -ον εμπνευσωμεν και αυτός θα μας εμπνευση πιο θαυμάσια. ’Ενώ άναστενάζει καί 

κλαίει, ας καλυψωμεν την κεφαλήν του με ολιγην σκιάν ή οποία νά τόν προστατεύση 
απο την θερμότητα τής μακράς ήμέρας. Ά ς  τόν ύπηρετήσωμεν: είναι ό διδάσκαλός μας.

« Ας σεβωμεθα τα ερείπια που μας παρουσιάζουν τήν δόξαν καί τήν εύμορφίαν 
ενωμενας με χρυσόν δεσμόν. Ας διαβασωμεν εις αύτά τήν ιστορίαν τών ψυχών, ή 
οποία είναι ευγενεστερα απο την ιστορίαν τών πολέμων καί τών βασιλέων. Οί πατέρες 
μας δεν είχον τον πνευματικόν νόμον πού έμπνέει ήμάς: καί δμως εΐχον γενικώς ίδέας 
ολιγωιερόν υλικας, απο οτι είναι, ώ δυστυχείς, αι ιδικαί μας. Τότε δέν εκαμνον έμπό- 
ριον τοΰ ώραίου: τό ώραΐον ήτο πράγμα ιερόν καί πολυτιμώτερον άπό δλα τά πλούτη 
τοΰ κόσμου. Ά ς  διδαχθώμεν άπ’ αύτούς νά καθαγιάσωμεν τήν τέχνην είς ύψηλά έργα 
της θρησκείας και τής πατριδος, εις τροπον ώστε δλαι αί μελέται καί τά αισθήματα 
αγαπης να αποτελούν μιαν ενιαιαν και αγν·/]ν αρμονίαν. Ά ς  μήν άφήσωμεν νά είναι

(1) « L ’ingegno greco agilmente volando in sulle cose, non dava tempo all’afletto 
d addentrarsi nell intimo cuore. Caldo era il sentire, ma talvolta leggiero. Adesso e la  legge 
del cristianesimo e la lunga prova delle sventure e la  meditazione solitaria di fieri dolori 
aperse piii arcane vie dentro al cuore delPuomo, e l ’immortal pianta dell’amore in lui ra 
dioed pixi profondo. Chi sa lungamente patire, sa e lungamente amare. Ne la  giovialita ό 
madre d’affetti possenti.

Amate, o Greci, con alta um ilta tu tta  quanta l ’umanita tribolata, che tutta ebbe bat- 
tesimo in lacrime. isella terra vostra benedetta passo gli ultim i anni della serena vecchiaia 
il dolce apostolo della c a r ita ; a l greco sole guardando, mori; nella greca lingua ci lascio il 
testamento dell’affettuoso vero. La lingua vostra fu consacrata la sulla croce e fatta degna 
di chiamare Gesii il re del popolo suo.

Sia Paffetto vostro, o Greci, alto e profondo, sofferente ed ardito, virile e docile, ricco 
di lagrime benefattrici e d’immacolati sorrisi ».
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οί είδωλολάτραι περισσότερον χριστιανοί άπό ημάς. Ή τέχνη άς εΐναι ωσάν ποτάμι, 
που αυξάνει μέ τούς αιώνας καί διασχίζει πάντοτε πλουσιωτέρας κοιλάδας. Ά ς  κρί- 
νωμεν μέ σέβας, τά άρχαϊα μνημεία: καί κρίνοντας καί λατρεύοντας αύτά, άς τά άμιλ- 
λώμε&α » W.

** *

’Ιδού ή μετάφρασι τοΰ πέμπτου δοκιμίου:
« Ί α  πνεύματα τα &αυμασια τής Ασιας και, τα εύγενικά της Ευρώπης έσυγκεν- 

τρωθησαν, ώ Ελλάς, εις εσε. Η Ευρώπη καί ή ’Ασία ήκουσαν τό πέταγμα καί τήν 
γλυκεΐαν φων/)ν σου να ιπτανται υπερανω αυτών, ώσάν χελιδόνες τήν άνοιξιν. Άπό 
τήν ’Ασίαν αί παραδόσεις καί τά αισθήματα περνώντας είς σέ, ώ εκλεκτή, έσμίκρυ- 
ναν, οπως τα αντικείμενα που μικραίνοντας με ενα φακόν διατηρούν τήν μορφήν του<τ. 
Αί πνευματικαί ΐδέαι τών πρώτων αιώνων, φθάνουσαι είς σέ, ένεδύθησαν σώμα, ναί, 
άλλά λεπτόν καί είς τήν άγνήν ώραιότητά του όμοιάζον πολλάκις πρός πνεϋμα. Οί 
βαρείς και βαθεΐς ήχοι τοΰ έβραϊκοΰ ψαλτηρίου, έλεπτύνθησαν έπί της λύρας σου είς 
μιαν ευστροφωτέραν καί φαιδροτέραν άρμονίαν.

« Τώρα ένα νέον πνεϋμα εξογκώνει τήν διάνοιάν σου, βαρύνει τήν γλώσσάν σου. 
Ας επιστρεψωμεν, αδελφή, είς τάς άσιατικάς πηγάς. Πολύ άσημάντους μας καθιστά 

ό τρόπος μέ τόν όποιον βλέπομεν τά άντικείμενα: εϊμεθα μικροί είς κάθε πράγμα. Ή 
δλη τυραννεΐ τάς σκέψεις, ταύτοχρόνως έλαφράς καί βαρείας. 'Ώ ! ας είμεθα συγχρό
νως πλέον ευκίνητοι καί περισσότερον σταθεροί. Τό πνεϋμα τοϋ Θεοΰ δέν εΐναι κατα-

(1) «II  piu de’ dotti vivo 11 ο in disparte dal povero popolo, in disparte e sentono e 
parlano; non hanno del popolo ne il linguaggio ne le idee ne g li affetti. Non curano s’egli 
falla o se geme o se muore. Non sarebb’ella la  gloria vostra p iii splendida se i l  popolo ripe- 
tesse le vostre preghiere, e ag li affettuosi vostri cantici concordasse ? Perch’ogni diseorso 
dovrebb’essere insieme preghiera e can to ; e con um ilta lie ta  levarsi nell’alto , e di la  distil- 
lare quasi rugiada su fiori terreni. Ancli’ il povero popolo sente ogni cosa bella, ogni cosa 
generosa comprende. Spiegarle non s a : ma le a lte  cose chi spiega ? Bellezza e v irtii sono 
sempre mistero. Insegniamogli, ed eg li a noi insegnera molto p iii. Ispiriamolo, ed egli c’ispi- 
rera p iii sublime. Mentr’eg li sospira e piange, veliamo il capo suo d’un po’ d ’ombra che lo 
difenda dal caldo della lunga giornata. Serviamo a  lu i : eg li e i l  maestro nostro.

Yeneriamo le m ine che ci mostrano gloria e bellezza con aureo vincolo unite. Leg- 
giamo in  quelle l ’istoria delle anime, piii nobile che l ’istoria delle guerre e de’ regni. Non 
avevano i padri nostri la  legge sp irituale che isp ira n o i: pure avevano sovente pensieri 
meno m ateria li che non sieno, m iseri, i nostri. Non facevano allora mercato del b e llo : era 
il bello cosa sacra, e p iii preziosa di tutto  l ’argento del mondo. Impariamo da loro a con- 
sacrare l ’a rte  ad a lte  opere d i religione e di p atria , acciocche tu tt i g li studi ed amori com- 
pongano un intera © schietta armonia. Non lasciam  che i  pagan i sieno piix cristian i di noi. 
L ’arte sia quasi fiume crescente co’ secoli, e discorrente per sempre p iii doviziosa campa- 
gna. Giudichiamo, venerando, g li antichi monumenti: e giudicando e venerando, emu- 
l ia m o li».
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στρεπτικός άνεμος: ό ποταμός της άληθείας ρέει ορμητικός, άλλά διαυγής. Άπό τήν 
Ασιαν λάβε τήν μεγαλοπρέπειαν, τήν θελκτικήν ευστροφίαν άπό τούς ΐδικούς σου, ώ 
Ελλάς, καί άπό τούς ’Ιταλούς τά πρωτότυπα. Ή  κοιλάς άνθισμένη, χιονισμένον τό 
ορος » ί1).

*]* I*
Ιδού ή μετάφρασι τοΰ έκτου δοκιμίου:
«Ή  νέα τέχνη πρέπει νά έμπνέεται άπό νέον πνεϋμα, διότι ή μίμησις εΐναι ό 

θανατος τοΰ ωραίου. Βλεπεις, ώ Ελλάς, τρεις φορές έγεννήθη ή τέχνη είς ’Ιταλίαν, 
τρια έ'θνη ανθίσανε είς ενα, τρεις ψυχαί ένεψύχωσαν Ινα σώμα. Τό παρελθόν εΐναι 
μια απο τας πτέρυγας, ή άλλη άπλώνεται πρός τό μέλλον: καί έξ ϊσου υποστηρίζουν 
την πτήσιν προς θαυμασιας κορυφας. Ολας τας κορυφάς πρέπει νά άγγίσωμεν είς τήν 
ταραχώδη πορείαν · είς δλας νά σταθμεύσωμεν όλίγον ή πολύ καί έκεϊθεν νά έπιστρέ- 
ψωμεν είς τήν ίδικήν μας. Ή νέα τέχνη πρέπει νά ύπερίπταται τής άρχαίας, διότι 
υψηλότεραι ίδέαι έφανερώθησαν είς τούς άνθρώπους. Ό ποταμός, κατερχόμενος, γίνε
ται μεγαλύτερος.

« Η μουσική καί ή ζωγραφική, τών οποίων σοΰ λείπουν άρχαϊα δείγματα, σοΰ 
ανοίγουν νέον δρόμον, δπου ούδεμία άλυσσος άπομιμήσεως σέ δεσμεύει. ’Οφείλεις, ώ 
Ελλάς, νεα πρωτότυπα είς τόν κόσμον, νέας χαράς εις τήν δυστυχισμένην άνθρωπίνην 
ψυχήν. Έως τώρα ήγωνίσθης' μέ τούς έχθρούς σου: άγωνίσου τώρα μέ τήν υλην, πάν
τοτε ατιθασσον εις το πνεϋμα. Νίκησε την, έξαόλωσέ την καί έξαγίασέ την. Διαρκής 
άγων εΐναι αυτός, καί, είς τήν αύστηράν γλυκύτητά του, περισσότερον άπό δλους δύσκο
λος καί ένδοξος » <2>.

(1) « Gli sp iriti magnifici dell’Asia, e i gen tili d’Enropa si adunarono, o Grecia, in  te. 
Europa ed Africa sentirono il volo e la  voce tu a  dolce correre sopra se, come rondine a  pri- 
m avera. Dali Asia le tradizioni e g li affetti passando a te , d ile tta , impiccolirono, come per 
lente im piccoliti g li oggetti conservano la  forma loro. Le idee sp iritu a li de’ secoli prim i, in 
te portate, vestirono corpo, si, ma snello, e nella verginale bellezza, sim ile sovente a  spirito. 
I g rav i suoni e profondi del salterio ebreo assottigliaronsi su lla tu a  lir a  in p iii rap ida e gio- 
iosa armonia.

Ora un nuovo spirito t ’ingrossa l ’in telletto , t ’aggrava i l  linguaggio. A lle asiatiche 
fonti ritorniam o, sorella. Troppo m inuti ci fa i l  veder nostro g li oggetti; siam  piccoli in 
ogni cosa. L a m ateria tiranneggia i pensieri, leggieri insieme e pesanti. Oh siamo p iii snelli 
ad un tempo e p iii fermi. Lo spirito d i Dio non 6 vento atte rra to re : i l  fiume del vero corre 
veemente ma lim pido. D ali’Asia prendi la  m aesta ; l ’a g ilita  leggiadra da’ tuoi, Grecia. e 
dagl’ita lian i modelli. L a  valle fiorita, nevoso il monte ».

(2) « L ’arte novella dev’essere da spirito nuovo isp ira ta ; perche l ’im itazione e inorte 
della bellezza. Yedi, o Grecia: tre  volte l ’arte in  I ta l ia  nacque, tre  nazioni fiorirono in una, 
tre anim e animarono un corpo. II passato 6 una dell’a le ; l ’a ltra  si stende nell’avven ire : e 
di pari reggono i l  volo a splendide cime. T utte quante convien toccare le cime nel trava- 
glioso cammino ; su tu tte  poco o molto ferm arsi; e d i la  ritornare a lia  nostra. L ’arte novella
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Τό έβδομο δοκίμιο, γραμμένο ιταλικά καί ελληνικά, έχει παραινετικόν χαρακ
τήρα καί καλεΐ τούς Έλληνες στή « σοφία τής άγάπης », μετά τις σκληρές δοκιμασίες 
τόσων αιώνων σκλαβιάς καί πόνων. ’Αναδημοσιεύουμε τό κείμενο:

« 'Ωσάν περιστεραί είς τόν άπειρον άέρα πετοϋσαι, τά νησία σου, Ελλάς, μέσα είς 
τήν θάλασσαν τήν μουγγρίζουσαν άσπρίζουν. Άλλοίμονον! πόσοι γϋπες άρπακτικοί αίμά- 
τωσαν τόν απαλόν λαιμόν σου, καί σου διεσκόρπισαν τήν άγαπητήν νεοττίαν ! Πολύ 
φοβερώτεραι τών κυμάτων τριγύρω σου φουσκομένων, είναι αί βιαστικαί έπιβουλαί καί 
ή δειλή βία τών τυράννων. Αύτή δέν ταράττει πάραυθα, άλλά βραδέως κατατρώγει 
τούς σκοπέλους τούς στερεωτάτους, καί ξεθεμελιώνουσα άπό τήν βάσιν, τούς κρημνίζει 
είς τό βάθος. ’Αλλοίμονον ! δέν είναι άκόμη άρκετόν τόσον αίμα διακεχυμένον είς τήν 
γην καί είς τήν θάλασσαν, νά άποπλύνη τάς άμαρτίας τών προγόνων, καί νά άνακαι- 
νίση τήν γενεάν τήν παρούσαν;

« Τά ξένα καράβια άλλο δέν προξενούν είς εσένα, παρά τάς συνήθειας τών έθνών 
τών ύπεργήρων άπαλά φορέματα καί άπαλότερα πάθη  "Ολα τά έθνη σ’ έφαί
νοντο ευκαταφρόνητα, δλα τά εθνη βαρβαρικά · έδοκίμασες καί σύ, ταλαίπωρη τήν βαρ
βαρότητα. Ά ς  μάθωμεν δλοι νά σεβώμεθα φιλικώς δλην τήν άνθρωπίνην οικογένειαν. 
"Ολοι έστάθημεν άθλιοι, δλοι ίσως θέλομεν εισθαι υπήκοοι καί θλιμμένοι. Ή πείρα 
τής λύπης τής άπερασμένης, ό φόβος τής μελλούσης, ας μάς διδάξη, ώ άδελφοί, τήν 
σοφίαν τής άγάπης ! » W.

("Επεται συνέχεια).

dee sorvolare a ll’an tica, perchfe p iii alte idee apparirono ag li uomini. II flume si fa, scen- 
dendo, abondante.

L a musica e la  p ittu ra , delle quali t i  mancano an tic lii esempi, t ’aprono nuova v ia , 
dove nessuna catena d’im itazione t i  tenga. Devi, o Grecia, nuovi m odelli a l mondo, nuove 
gioie a lia  m isera an im a um ana. P in  qui com battesti co’ tuoi nem ici: com batti adesso colla 
m ateria sempre ribellante alio sp ir ito ; le i vinci, e fa sp irituale , e consacra. Guerra conti- 
nova e questa : e, in  sua severa dolcezza, sopra tu tte  difficile e gloriosa ».

(1) «Come colombe volanti nel cielo immenso, biancheggiano, o Grecia, su ll’onda 
muggente l ’isole tue. Ahimfe quanti avoltoi rapaci insanguinarono il tuo tenero collo, e 
spersero il dolce tuo nido ! P iii tremende dei flu tti a  te d’intorno gonfiantisi, sono le vio- 
lente insidie e la  v ile  forza de’ tr is t i. Che non iscro lla di colpo, ma len ta m angia g li scogli 
p iii fermi, e ne scalza la  base, e l i  precip ita nel profondo con irreparab ile ruina. Ahi non 
basta tanto sangue versato in  terra  e sul m are, a  lavare la  colpa degli antich i, e rinnovare 
la  sch iatta  vivente f

L e navi stran iere non altro  a  te portano che le usanze di popoli invecchiati: molli 
vestiti, passioni p iii m o lli. . .  I popoli tu tt i a  te parvero dispregevoli, tu tt i i costumi bar- 
barici. Provasti, sventurata, anche tu  la  barbarie. Im pariam  tu tt i a  venerar con amore 
tu tta  l ’umana fam iglia. T u tti fummo in fe lic i; tu t t i forse saremo servi ed afflitti. L ’espe- 
rienza del male passato, la  tem a dell’avvenire insegni, o frate lli, la  sapienza a  tu tt i noi 
dell’a more ».
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ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Μ Α Ρ Κ Ο Ρ Α Σ  Κ Α Ι  K A N N A
τοΰ καθηγητοϋ τής Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τω Β. Πανεπιστημίω

Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

Διάφοροι ’Ιταλοί άσχολήθηκαν, καθώς εΐναι γνωστό, μέ τόν έθνικό μας ποιητή, 
τό Σολωμό, καί μέ τό έργο του. Ένας άπ’ αύτούς εΐναι καί ό φιλέλλην ’Ιωάννης Κάννα, 
καθηγητής τής άρχαίας ελληνικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Παβίας (δπου εΐχε 
σπουδάσει ό Σολωμός), ό όποιος τοΰ άφιέρωσε τόν έναρκτήριο λόγο του, τό άκαδημαϊκό 
έτος 1896-1897. Ό  λόγος του αύτός, πού άκόμη καί σήμερα παρουσιάζει μεγάλο ένδια
φέρον γιά τούς μελετητάς τοΰ Ζακυνθινοΰ ποιητοΰ, έξεδόθη τότε καί σέ αύτοτελές τεΰχος 
καί τά έσοδα τής πωλήσεως διετέθησαν ύπέρ τών πτωχών καί δυστυχών οικογενειών 
τής τελευταίας Κρητικής έπαναστάσεως Μ.

"Ενα άντίτυπο τοΰ λόγου του ό Κάννα έστειλε καί στό Γεράσιμο Μαρκορά, πού 
εΐχε έπίσης σπουδάσει στό Πανεπιστήμιο τής Παβίας. Ό Μαρκορας τοΰ άπάντησε άμέ
σως μέ ένα πολύ έγκάρδιο γράμμα, πού παρουσιάζει άρκετό ένδιαφέρον, γιατί ό ποιητής 
τοΰ «Όρκου» έπωφελεΐται τής εύκαιρίας, δχι μόνο γιά νά δείξη άκόμη μιά φορά τό 
θαυμασμό του καί τήν άφοσίωσί του πρός τό Σολωμό καί τήν ευγνωμοσύνη του πρός 
τήν ’Ιταλία, άλλά καί γιά νά έκφράση μερικές ιδέες του γιά τό γλωσσικό ζήτημα καί 
γιά τούς σχετικούς άγώνες, πού έξακολουθοΰσαν άκόμη τήν έποχή έκείνη.

’Ιδού ή μετάφρασι τής έπιστολής τοΰ Μαρκορά (2>:
«Αξιότιμε κύριε Καθηγητά. — Ό έναρκτήριος λόγος Σας γιά τό Διονύσιο Σολω

μό, πού είχατε τήν καλωσύνη νά μοΰ στείλετε, θά διαβαστή μέ άφραστη χαρά άπό 
δσους "Ελληνας δέν άγνοοϋν τήν ιταλικήν γλώσσαν. Θά εδρουν σ’ αυτόν δίκαιες κρίσεις

(1) Σχετικά μέ τήν εκδοσι τοϋ λόγου για τό Σολωμό βλ. τό αρ9ρο μου «Σολωμικά Α !» , 
είς Νέαν Εστίαν, τεΰχος 286, 15 Νοεμβρίου 1938.

(2) Τό γράμμα δημοσιεύτηκε, στό ιταλικό πρωτότυπο, στη  συλλογή τών φιλολογικών μελετών 
τοϋ Κάννα, πού έξεδό9-η μετά τό θάνατό του, ύπό τόν τ ίτλο : « Scritti le tte rar ii d i Giovanni 
Canna con una introduzione sulla v ita  e sulle opere dell’Autore scritta da Carlo Pascal 
ed un discorso funebre di E. Comello. —- Casale Monferrato, Stabilim ento tipografico D itta
C. Cassone, 1919 », σελ. 4 ’4 -4?5. Παρχ&έτομεν καί τό ιταλικόν κείμενον:

Egregio signor professore. -  II suo discorso inaugurale intorno a Dioniso Solomos, che 
E lla ebbe la  cortesia di spedirmi, verra letto  con piacere indicib ile da ogni greco, a  cui non 
e ignota l ’ita lian a  favella. Vi scorgera esso i  g iu sti apprezzamenti su ll’opera del suo p iii 
grande poeta, non va lu tata  abbastanza da ta lun i, a  causa delle divergenti opinioni in fatto 
di lingua; le quali ancora pur troppo sussistono, malgrado che i  fautori del popolare idioma 
vadano di giorno in giorno crescendo. Ma, se riuscira ad ognuno gratissim o i l  Suo lavoro, 
pensi, egregio Professore, con qual animo fu letto  e riletto  da me, che, fino da giovanetto, 
mi professai grandissimo ammiratore d i chi, fra tu tt ’a ltro , seppe innalzare il nostro volgare 
a lia  d ignity dell’arte , e renderlo interprete d’a lt i e nobili concetti; d i chi m i onoro del suo 
affetto e di chi finalmente mi servi di guida nell’arduo cammino, da lu i cosi spendidamente 
trascorso. Io sono ben lungi d a ll’essere degno discepolo d i tan t’uomo, ma ho di comune
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γιά τό έργο του μεγαλυτέρου τους ποιητοΰ, πού άπό μερικούς δέν έκτιμήθηκε άρκετά 
για τις αντίθετες ιδέες στό ζήτημα της γλώσσας, πού δυστυχώς συνεχίζονται άκόμη, 
άν καί οΐ οπαδοί τής δημοτικής αύξάνουν ήμέρα μέ τήν ήμέρα. Ά λλ’ έάν ή μελέτη Σας 
είναι άρεστή είς τόν καθένα, φαντασθήτε, κύριε Καθηγητά, μέ ποίαν ψυχικήν διάθεσιν 
διαβάστηκε καί ξαναδιαβάστηκε άπό μένα, ό όποιος, νεώτατος άκόμη, κηρύχθηκα βαθύ
τατος θαυμαστής εκείνου, πού κατώρθωσε, μεταξύ τών άλλων, νά άνυψώση τήν δημοτικήν 
μας εις τήν άξίαν Τέχνης καί νά τήν καταστήση έρμηνευτήν ύψηλών καί εύγενικών 
ιδεών, εκείνου, πού μέ έτίμησε μέ τήν άγάπην του, εκείνου τέλος πού μοΰ έχρησίμευσε 
ώς οδηγός στό δύσκολο δρόμο, τόν όποιον ό ίδιος ειχε τόσο λαμπρά διανύσει. Είμαι 
πολύ μακράν τοΰ νά είμαι άξιος μαθητής τοιούτου άνδρός, έχω δμως κοινήν μέ εκεί
νον τήν άφοσίωσι καί τήν εύγνωμοσύνη πρός τήν φιλτάτην Ιταλίαν, δπου έσυμπλή- 
ρωσα ένα μέρος τών σπουδών μου καί τήν οποίαν προ ολίγων χρόνων έπεθύμησα νά 
έπανίδω, καί τήν έπανεΐδα βαθειά συγκινη μένος, θά μπορούσα νά πώ σάν έξόριστος, 
πού γυρίζει μετά πολλά χρόνια στήν πατρίδα του. Καί άκριβώς άπ’ αύτήν -τήν ’Ιταλίαν 
καί άπό τήν πόλιν έκείνην είς τήν οποίαν ό Δάσκαλός μου ύπήρξε μαθητής, μοΰ φθάνει 
ό σοφός καί ένθερμος λόγος Σαςί1).

Ευχαριστώ, χίλιες φορές εύχαριστώ, γιατί μέ έθεωρήσατε άξιον νά τόν λάβω ώς 
δώρον. Δέν είναι βέβαια ώς άντάλλαγμα πού λαμβάνω τό θάρρος νά Σας άποστείλω 
τόν τόμον τών ποιημάτων μου, άλλά μόνον γιατί είς τό ποίημα πού έχει τόν τίτλον 
«Ό  πρώτος Βασιλεύς της ’Ιταλίας» καί είς τό άλλο, «Ό  άποκλεισμός τοΰ 1686», Θά 
μπορέσετε νά βρήτε ένα δείγμα τών αισθημάτων μου πρός τήν ώραίαν Σας Χώραν. 
Ίσως γρήγορα δήτε μερικά τών λυρικών ποιημάτων μου μεταφρασμένα είς ιταλικούς

con esso l ’affetto e la  riconoscenza per la  carissim a I ta lia , dove feci una parte de’ m iei studi, 
e che, pochi anni or sono, volli rivedere, e r iv id i profondamente commosso, potrei dire 
qual esule i l  quale, dopo lunghissim i anni, torni a  rivedere la  p atria . Ed e da codesta Ita lia , 
έ dal paese medesimo, ove i l  Maestro siedette discepolo, che m i giunge il Suo dotto e affet- 
tuoso discorso! Grazie, m ille volte grazie per averm i creduto degno di riceverlo in dono. 
Non έ g ia  per ricam biarlo ch’ io ardisco sped ire i l  volume delle mie poesie, ma perche in 
quella portante i l  titolo Ό  πρώτος βασιλεύς της Ιταλίας, e nell’a ltra  'Ο ’Αποκλεισμός του 1886, 
ricevera una conferma de’ m iei sentim enti per i l  bel paese. Forse in breve Le sara dato 
vedere una parte delle mie liriche recate in versi ita lian i dal professore Eliseo Enrico Bri- 
ghenti, insegnante di latino  e greco nel R. ginnasio superiore d i Potenza. Egli, da me non 
conosciuto, ebbe la  cortesia di chiedermi il permesso per ta le  pubblicazione, ch’io mi solle- 
c ita i di accordargli, ripromettendomi un esito felice d i codesto lavoro, per aver visto una 
m ia ode dallo stesso volgarizzata e resa pubblica per mezzo del S eco lo  I llu s tra to  d e lla  D om e- 
n ica ,  1° novembre 1896. Le sara facile procurarsi quel foglio, e vorra compiacersi d i darmi 
i l  suo parere, ben p iii competente del mio, riguardo al merito della lingua e del verso di 
ta le  esperimento.

Voglia aggradire, egregio signore, l ’espressione del p iu profondo rispetto del Suo 
devotissimo.

Corfu, 12 gennaio 1897. G e r a s i m o  M a k c o r a s .
(1) Τώρα πού διάφοροι σολωμικοί μελετητές προσπχ&οϋν νά καθορίσουν τις γνώμες τών συγ

χρόνων τοΰ Σολωμοϋ γιά τό έργο καί τήν άξία του, οί πληροφορίες τοΰ Μαρκορα είναι πολύτιμες, 
τόσο γιά τήν προσωπική του κρίσι, δσο καί γιά τις γενικές κρίσεις τών συγχρόνων του πού άναφέρει.
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στίχους άπό τόν ’Ελισαίον Ερρίκον Μπριγκέντι, καθηγητήν λατινικών καί έλληνικών 
είς τό Γυμνάσιον τής Ποτέντσα W.

Ό ΐδιος, τόν όποιον δέν έχω γνωρίσει προσωπικώς, είχε τήν εύγένεια νά μου 
ζητήση γιά τήν άνω δημοσίευσι τήν άδεια, πού έσπευσα νά τοΰ δώσω μέ τήν πεποί- 
θησι δτι ή εργασία του αύτή θά εχη έπιτυχία, δεδομένου δτι είδα μίαν άπό τάς ώδάς 
μου μεταφρασμένην άπό αύτόν καί δημοσιευμένην είς τό «Secolo Illustrato della 
Domenica» τής 1 Νοεμβρίου 1896. Θά Σάς είναι εύκολο νά βρήτε τό σχετικό φύλλο, 
καί θά έχετε τήν καλωσύνη νά μοΰ δώσετε τή γνώμη Σας, περσότερο αρμόδια άπ’ τή 
δική μου, δσον άφορα τή γλώσσα καί τό μέτρο τοΰ δοκιμίου αύτοΰ.

Δεχθήτε, άξιότιμε Κύριε, τήν εκφρασι τοΰ βαθυτάτου σεβασμού τοΰ άφωσιωμέ- 
νου Σας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ
Κέρκυρα, 12 Ίανουαρίου 1897».

Ό Κάννα διάβασε μέ προσοχή τά ποιήματα πού τοΰ έστειλε ό Μαρκοράς καί έμεινε 
τόσο ένθουσιασμένος, ώστε άποφάσισε νά μεταφράση τόν «'Όρκο». Ή μετάφρασι, σέ 
πεζό λόγο, δημοσιεύθηκε στή «Bassegna Nazionale» μέ μιά μικρή εισαγωγή τοΰ 
Λουΐτζι Ντ’ Ίσεγκάρδ, πού γράφει, μεταξύ τών άλλων, τά έξής <2>:

«Τά Επτάνησα έδωσαν τρεις μεγάλους ποιητάς, ή μάλλον τούς τρεις μεγαλυτέ- 
ρους της νεωτέρας 'Ελλάδος: τόν Διονύσιο Σολωμό άπ’ τή Ζάκυνθο, τόν ’Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη άπ’ τή Λευκάδα καί τόν Γεράσιμο Μαρκορα, πού γεννήθηκε στήν Κεφαλ
ληνία άπό κερκυραϊκή οικογένεια. Τό άριστούργημα τοΰ τελευταίου είναι ό «'Όρκος», 
πού έμπνέεται άπό τήν Κρητική έπανάστασι τοΰ 1866, τό χρόνο τοΰ Άρκαδίου, «τοΰ 
ήρωϊκοΰ μοναστηριού πού άγωνίστηκε σάν φρούρω καί τέλειωσε σάν ήφαίστειο» κατά 
τήν εκφρασι τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ πρός τόν γενναίο Ζυμβρακάκη. 'Η Πατρίς καί ή 
Θρησκεία είναι οί δύο Μοΰσες πού εμψυχώνουν τό ποίημα τοΰ Μαρκορα, καί ή μορφή 
τής Εύδοκίας, τοΰ παλληκαριοΰ Μάνθου καί τοΰ καλογήρου Γαβριήλ άντανακλοΰν άπό 
ζωηρότατον φως. Είς τό ύψος τοΰ ποιήματος άνταποκρίνονται ή έλαστικότης τής φαν
τασίας. τά ιδανικά τής άφοσιώσεως, ή ζωηρότης τών εικόνων, ή εύλυγισία καί τό αύθόρ- 
μητον τοΰ στίχου, ή χαριτωμένη άπλότης τής έκφράσεως, ή δύναμις τοΰ ρυθμοΰ».

’Έπειτα ό Ντ’ Ίσεγκάρδ έξηγεΐ τούς λόγους γιά τούς οποίους ό Κάννα έπροτίμησε 
νά μεταφράση τό έργον σέ πεζό λόγο, πού έπιτρέπει πιστότερη άπόδοσι τοΰ κειμένου, καί 
καταλήγει: «Γι’ αύτούς τούς λόγους ό καθηγητής Κάννα άπό τήν άνακρίβεια τοΰ στίχου

(1) 'Ο γνωστός ελληνιστής E liseo B righen ti έδημοσίευσε στό «Seco lo  I llu s tra to  de lla  
D om enica» τής 1 Νοεμβρίου 1896 μετάφρασι μιας ώδής τόϋ Μαρκορα. ’Αργότερα μετέφρασε τόν 
«'Όρκο» καί έκ/ογή άπό τά λυρικά του σ’ ένα αύτοτελή τόμο ΰπό τόν τίτλο: «G erasim o M ar- 
ko ra s .— II G iuramento. L iriche . V ersione an n o ta ta  con un a in troduzione su lla  lin gua e 
la  poesia neo -ellen ica del Prof. Eliseo B righ en ti. — B ib lio teca  U niversale  n. 314-315. — 
M ilano, Soc. ed. Sonzogno, 1933, 16°, pag . 179 ».

(2) Ή  μετάφρασι δημοσιεύτηκε στό περιοδικό « L a  R assegna Nazionale » , vo l. CIX , 
anno X X I, F irenze, 1 o ttobre 1899. Ή  εισαγωγή « Un poem a neoellen ico '» τοΰ L u ig i 
d ’Isengard  βρίσκεται στις σελίϊες 469-470. Ή  μετάφρασι τοΰ G iovanni Canna « II G iura
m ento » αρχίζει στή σελίδα 470 καί τελειώνει στή σελίδα 508.



έπροτίμησε τήν πιστότητα της πρόζας. Καί ήθέλησε νά παρουσιάσω εγώ στούς άνα- 
γνώστας τής «Rassegna Nazionale» τήν ώραίαν μετάφρασι του, γιατί τό 1866, τό 
έτος τοϋ Άρκαδιοΰ, πήρα καί εγώ μέρος είς τήν ελληνικήν έπανάστασι τής νήσου Κρήτης 
μέ τούς γαριβαλδινούς φιλέλληνας, μαζί μέ τά παλληκάρια τοΰ συνταγματάρχου Βυ
ζαντίου καί ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατηγοϋ Κορωναίου» W.

Ή  μετάφρασι τοΰ Κάννα εΐναι πολύ πιστή καί αποδίδει άκριβώς τό ελληνικό κεί
μενο. Σχετικώς μέ τή μετάφρασι αύτή, ό γνωστός ελληνιστής Λεγκράν, στον όποιον 
ό Κάννα έστειλε ένα άντίτυπο τής εργασίας του, τοΰ έγραψε γαλλικά ένα θερμότατο 
γράμμα, πού μεταφράζουμε παρακάτω :

«Κύριε καθηγητά καί αγαπητέ συνάδελφε. -  ’Έλαβα προχθές τή μετάφρασι Σας 
τοΰ «Όρκου» τοΰ Γερασίμου Μαρκορα είς ιταλικήν πρόζαν καί Σάς ευχαριστώ έγκαρ- 
διώτατα γιά τήν ευγενική αύτή προσφορά. Δέν παραξενεύομαι δτι ό γηραιός ποιητής 
έμεινε ενθουσιασμένος διαβάζοντας τό έργο του είς τήν θαυμασίαν γλώσσαν Σας καί 
μεταφρασμένο μέ τόση χάρι καί άκρίβεια. Ήθέλησα καί έγώ ό ϊδιος νά δώ πώς άπε- 
δώσατε μερικά αποσπάσματα καί (Σας τό λέω χωρίς σκιάν κολακείας) έξεπλάγην πρα
γματικά βλέποντας πόσο θαυμάσια ή ιταλική γλώσσα προσφέρεται γιά τή μετάφρασι τής 
έλληνικής. Ή γαλλική γλώσσα μας εΐναι μακράν άπό τό νά έχη τέτοια εύλυγισία. Εΐναι 
φοβερά begueule!

Ευχαριστώ γιατί σκεφθήκατε τήν « Ίονικήν Βιβλιογραφίαν » μου, πού αύξάνει 
διαρκώς. Ό «'Όρκος» Σας άποτελεϊ πολύτιμο συμπλήρωμα γ ι’ αύτή.

Όλος δικός Σας καί άκόμη μιά φορά εύχαριστώ.
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΕΓΚΡΑΝ

Παρίσι, 8 Νοεμβρίου 1899».

Καθώς φαίνεται απ’ τό γράμμα τοΰ Λεγκράν <2), καί ό ϊδιος ό Μαρκοράς είχε μείνει 
κατενθουσιασμένος γιά τήν επιτυχημένη μετάφρασι τοΰ Κάννα καί τοΰ είχε έκφράσει 
τόν θαυμασμό του γιά τήν άκριβή άπόδοσι τοϋ «'Όρκου».
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(1) « R assegna N azionale», !899, κα ΐ«  S c r it t i d i G iovanni Canna κ. λ. » , σελ. 111—112.
(2) Τό γράμμα τοϋ L egrand , πού δημοσιεύεται στό γαλλικό πρωτότυπο στό « S c r it t i le t- 

te ra r i di G iovanni Canna κ. λ . », έν9·. άν. σελ. 405-406, έχει ώς έξης:
Monsieur le professeur et cher Collegue, J ’a i rciju av an t-liie r votre traduction de 

1’ "Ορκος de Gerasime Marcoras en prose italienne, e t je  vous remercie bien cordialement 
de ce gracieux hommage. Je  ne suis pas etonne d’apprendre que le vieux poete a it etc rav i 
de se lire  dans vostre adm irable langue, e t tradu it avec tan t d’eleganee unie a tan t de fide- 
lit6. Car j ’ai voulu voir, moi aussi, comment? vous aviez, rendu certains passages, et (je vous 
le dis sans l ’ombre de flatterie) j ’a i cte vraim ent emerveille de voir combien l ’ita lien  se prete 
adm irablem ent a rendre le grec. Notre langue fran<?aise est loin d’etre aussi souple. C’est une 
terrib le « begueule » !

Merci d’avoir pensfe a ma B ib lio g ra p h ie  io n ie n n e  qui va chaque jour grosissant. Votre 
G iuram en to  est une bonne recrue pour elle.

Bien tout a  vous et encore une fois merci.
E m i l e  L e g r a n d .

Paris, 8 Novembre 1899.
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Ό  ίδιος ό Λεγκάν είς τήν « Ίονικήν Βιβλιογραφίαν » χαρακτηρίζει τήν μετάφρασι 
θαυμασίαν W.

Ό ’Ιωάννης Κάννα (Giovanni Canna), θερμός φίλος καί ένθουσιώδης μελετητής 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, γεννήθηκε στό Καζάλε τοΰ Μονφερράτο, στις 20 Δε
κεμβρίου 1832. Σπούδασε στό Πανεπιστήμιο τοΰ Τουρίνου καί άναγορεύθηκε διδάκτωρ 
τής φιλολογίας τό 1853. Έδίδαξε γιά είκοσι χρόνια σέ διάφορα σχολεία τής μέσης 
έκπαιδεύσεως καί τό 1873 διωρίσθηκε πρώτα έκτακτος κι’ έπειτα τακτικός καθηγητής 
τής άρχαίας έλληνικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Παβίας, δπου έδίδαξε σαράντα 
χρόνια, μέχρι τοΰ θανάτου του (20 Φεβρουάριου 1915) <2>.

’Έδειξε πάντοτε έξαιρετική άγάπη καί ένδιαφέρον γιά τή νεώτερη Ελλάδα. Σχε
τικά ό Κάρλο Πασκάλ <3> φράφει τά έξής: «Διάδοχος στον ενθουσιασμό γιά τήν Ελλάδα 
τοΰ Σαντόρε ντί Σανταρόζα, ό Κάννα"'αφιέρωσε ένα μέρος τής δράσεώς του στήν πνευ
ματική ζωή καί στήν τέχνη τής νεωτέρας Ελλάδος W, συγκεντρώνοντας μέ φροντίδα 
τις έκδηλώσεις τής πνευματικής άναγεννήσεως τοΰ Έθνους έκείνου, τό όποιον στό 
παρελθόν εΐχε σκορπίσει τόσο φώς σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. Ή Ελλάς ήτο ή δεύτερη 
πατρίδα του καί δπως στήν ευαίσθητη φαντασία του άναζοΰσε τό μεγαλείο ν τής

(1) Βλ. « B ib liograph ie  Ionienne, d escrip tion  raisonn^e des ouvrages pub lics p ar 
les Grees des S ep t- ile s  ou concernant ces lie s  du quinziem e si6cle & l ’annee 1900, 
par E m ile L egrand , oeuvre posthum e compl0t6e e t publiee p ar  H ubert Pernot. -  Tome 
deuxiem e, P a r is , E rnest L eroux , MDCCCX». Είς την σελίδα 788, κατά τήν άναγραφήν τών 
έργων τών δημοσιευθέντων τό ετος 1899 καί ύπ’ αριθμόν 3999 ό Λεγκράν γράφει τά έξής:

« II G iuram ento , poem a in  greco vo lgare di Gerasimo M arcoras recato  in  prosa 
ita lia n a . -  F irenze , ufficio d e lla  B a sse gn a  n az ion a le , 2, v ia  d e lla  P ace , 2, 1899. P isto ia , 
tip . Giuseppe F lo ri» .

In-8° de un feu ille t b lanc et 42 pages. L ’au teu r de ce tte  excellen te traductio n  
(ex tra ite  de la  «R assegn a  n az ionale? , n° du ler octobre 1899) est G iovanni Canna, 
professeur a l ’U n iversit6  de P av ie . On l i t ,  en te te , une courte p reface sign6e: L u ig i 
d ’ Isengard .

(2) ’Ακριβείς βιογραφικές καί βιβλιογραφικές σημειώσεις γιά τόν Κάννα βρίσκονται στήν εισ
αγωγή τοϋ Πασκάλ καί στόν έπικήδειο λόγο τοϋ Comello, πού δημοσιεύονται στό « S c r it t i le t- 
te ra r ii d i G iovanni Canna κ. λ . » σελ. 1-13 καί 407-413.

(3) Ό  Carlo P asca l, καθηγητής έπίσης στό Πανεπιστήμιο τής Παβίας καί στενός φίλος τοϋ 
Κάννα, ήταν καί ό οργανωτής τής έκδόσεως τών έ'ργων τοϋ Κάννα σέ ιδιαίτερο τόμο.

(4) Μεταξύ τών μελετών τοϋ Κάννα γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία, κυριώτερες είναι οί έξής:
1) A ristotele V alaoritis. — Estratto dai Rendiconti del R. Istitu to  Lombardo, serie II, 
volume X III , fasc. X IX -X X , 1880. 2) Gli opuscoli greci di G. B. T61fy. -— Estratto dai 
Rendiconti del R . Istituto Lombardo, serie II , vol. X1V-XV, 1881. 3) Dionisio Solomos, 
discorso. — P av ia , Successori Bizzoni (estratto d a ll’Annuario della R. Universita degli 
Studi), 1896. 4) Zante e Dionisio Solomos, nota. — Rendiconti del R. Istituto Lombardo 
d i scienze e lettere , vol. X X X II, 1899. 5) II Giuramento, poemetto d i Gerasimo Marcoras. 
Recato in prosa ita lian a . — Firenze, « Rassegna Nazionale », 1899. 6) Solennita centenaria 
in onore di Dionisio Solomos. -— Rendiconto del R. Is t itu to  Lombardo, 1899. "Ολες οί με
λέτες αύτές άναδημοσιεύτηκαν στή συλλογή τών έργων .τοϋ Κάννα: Scritti le tte ra r ii d i Giovanni 
Canna κ. λ ., Casale Monferrato, 1919.
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άρχαίας Ελλάδος W, έτσι καί της νεώτερης έπιθυμοΰσε νά έκθειάζη τις τρομερές 
κακουχίες καί τούς διακαείς πόθους. Γι’ αύτό μέ βαθειά συγκίνησι καί έμπνευσμένη 
άφοσίωσι ασχολήθηκε μέ τόν ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, μεγάλο ποιητή πού διακρίνεται 
γιά τή θερμότητα τοϋ πάθους του, γιά τήν πλούσια φαντασία του γιά τά εύγενικά 
αισθήματα τής ελευθερίας καί τής φιλοπατρίας. Κατά τό Βαλαωρίτη, ή νέα έλληνική 
ποίησι θάπρεπε νά είναι πιστή άπεικόνισι τών ταλαιπωριών καί τών μαρτυρίων τοΰ 
Έθνους κατά τόν διαρκή άγώνα εναντίον τοΰ έχθροΰ. Γιά τόν αγώνα αύτόν, ό ’ίδιος 
ό ποιητής είχε γράψει τά εξής εις τό προοίμιον τής Κυράς Φροσύνης: «Εκατέρωθεν 
άδιάλλακτον μίσος, ακατανόητοι προσπάθειαι, αξιοθαύμαστος έπιμονή. Έπί τετρακόσια 
περίπου έ'τη ’Οθωμανοί καί Έλληνες έσκήνουν έν τω πεδίω τής μάχης, οί μέν ΐσχυρώς 
ύπέρ τοΰ δεσποτισμοΰ άγωνιζόμενοι, οί δέ ασθενείς ύπέρ τής άνακτήσεως τής ελευθε
ρίας παλαίοντες, καί ούδέποτε ουτε άποκάμνοντες, ουτε ύποχωροΰντες. Ή  έποχή αυτη 
δύναται εύλόγως νά όνομασθή ήρωϊκή, ώς έποχή, έν ή συλλαμβάνεται καί κυοφορείται 
ή μεγάλη περί έθνότητος ιδέα, άποχωριζομένη τοΰ Βυζαντινοΰ κυκεώνος καί θέλουσα 
νά ύπάρξη άφ’ έαυτής, ένδυομένη νέαν άτομικότητα, νέαν ζωήν, νέον κάλλος. ’Από τής 
στιγμής ταύτης διατυποΰται ό χαρακτήρ τοΰ νέου Έλληνος, άρχεται ή βαθμιαία άνά- 
πτυξις καί προκύπτει σαφώς ό προορισμός καί τό μέλλον αύτοΰ» <2>. Ό Κάννα -  συνε
χίζει ό Πασκάλ -  παρουσιάζει αντάξια τή μορφή τοΰ εύγενικοΰ αύτοΰ τέκνου τής Ε λ 
λάδος, πού πέθανε αγαπώντας καί συνθέτοντας, μέ όλες τις δυνάμεις τής ψυχής του 
στραμμένες πάντοτε πρός τό ύψηλό ονειρο τοΰ νέου μεγαλείου τής Ελλάδος. ’Αλλά 
πλήν τοΰ Βαλαωρίτου ή νέα Ελλάς είχε άλλους δύο μεγάλους ποιητάς: τό Διονύσιο 
Σολωμό καί τό Γεράσιμο Μαρκορά: καί οί τρεις γεννήθηκαν στήν Επτάνησο. ’Από 
τό Μαρκορά ό Κάννα μετέφρασε ιταλικά σέ πεζό λόγο τόν «"Ορκο», ποίημα γραμ
μένο στή δημοτική, μιά χαριτωμένη ιστορία άγάπης, πού περιγράφει έπεισόδια άφθάστου 
ήρωϊσμοΰ κατά τοΰ Τούρκου, τοΰ αιωνίου αύτοΰ έχθροΰ. Γιά τό Διονύσιο Σολωμό -  πού 

.γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τό 1798, πού σπούδασε στήν Κρεμώνα καί στήν Παβία, πού 
έγραψε πρόζες καί ποιήματα ιταλικά καί άκολούθησε τή σχολή τοΰ Μόντι, πού εΐχε βαθειά 
λατρεία γιά τόν Ματζόνι καί έγραψε τό « Elogio a Ugo Foscolo », καί πού μετά 
τό γυρισμό του στήν Ελλάδα έσύνθεσε στή γλώσσα του αξιοθαύμαστα τραγούδια γεμάτα 
φιλοπατρία, — ό Κάννα μίλησε έκτενώς καί μέ ειλικρινή θαυμασμό στον έναρκτήριο 
λόγο του στό Πανεπιστήμιο τής Παβίας τό 1896. Καί δταν άπ’ τή Ζάκυνθο έγινε πρόσ- 
κλησι στήν ’Ιταλία νά συνεισφέρη γιά τήν άνέγερσι άνδριάντος είς μνήμην έκείνου, μίλησε 
καί πάλι, ύμνώντας τις αρετές καί τό έργο του, καί έκθειάζοντας τόν άνδρα καί τόν 
ποιητή, πού ήταν άγαπητός σ’ ολους δσοι άγαποΰν τήν ελευθερία καί τις ώραΐες καί 
ύψηλές ιδέες. Μέ συγκίνησι διαβάζει κανείς τούς έπαίνους γιά τόν περίφημον αύτό νέο, 
(πού προτοΰ γίνει είκοσι χρόνων είχε δείξει λεπτό κριτικό πνεΰμα, παραβάλλοντας τήν 
ποίησι τοΰ Μόντι μέ ένα « σύννεφο βαθειά χρωματισμένο», καί πού εΐχε γράψει γιά 
τό έργο τοΰ ποιητοΰ αύτά τά λόγια: «Ή  δυσκολία πού βρίσκει ό συγγραφέας, -  μιλώ

(1) Ό  Κάννα ασχολήθηκε μέ διαφόρους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ιδιαιτέρως δέ μέ τόν 
Ησίοδο.

(2) Βλ. Άριστοτέλους Βαλαωρίτου: « Ή  Κυρά Φροσύνη». προλεγόμενα.

ι
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γιά τό μεγάλο συγγραφέα, -  δέν έγκειται στό νά δείξη φαντασία καί πάθος, άλλά στό νά 
ύποτάξη τά δύο αύτά, κατά καιρούς καί τόπους, εις τούς ορισμούς τής Τέχνης », ή αύτά: 
« Η αρμονία του στίχου δεν εΐναι κάτι τό μηχανικό, άλλά έκφρασι ψυχής», ή άκόμη: 
« Η Τέχνη λατρεύει σιωπηλά τή φύσι καί ή φύσι, γιά άνταμοιβή τής μακρινής άφοσιώ- 
σεως, αποκαλύπτει τις ομορφιές της στήν Τέχνη, πού τις φανερο!)νει μέ χάρι στους 
ανθρώπους», και πολλούς άλλους θαυμασιους στοχασμούς), γιά τόν νεαρό αυτόν ποιητή, 
πού δταν γύρισε στήν πατρίδα του, έγραψε μέ δλη τή φλόγα τής ψυχής του πολλά 
εμπνευσμενα τραγούδια καί τόν "Υμνον είς τήν Ελευθερίαν καί έζωγράφισε μέ δυνατήν 
εικόνα τόν αύστριακό άετό «ποΰ φτερά καί νύχια θρέφει -  μέ τά σπλάχνα τοΰ Ίταλοΰ».

Είς τάς μελέτας νεοελληνικής λογοτεχνίας άνήκει καί ή σπουδή τοΰ Κάννα γιά 
τούς έλληνικούς τόμους W τοΰ Τέλφυ, ό όποιος ήτο ένας διαπρεπής Ούγγρος καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Βουδαπέστης. Ό λόγος πού έσπρωξε τόν Κάννα νά άσχοληθή 
μέ αύτόν, εΐναι δτι ό Τέλφυ εΐχε γιά τήν Ελλάδα τόν ίδιο ένθουσιασμό, τις ίδιες 
ελπίδες, πού γέμιζαν καί τή δική του καρδιά. ’Ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τή μελέτη τοΰ 
Τέλφυ « Τό έλληνικόν ζήτημα », δπου ό συγγραφέας ύποστηρίζει μέ θερμή εύγλωττία 
τό έλληνικό ζήτημα, καταλήγοντας ώς εξής: « Σ’ δλη τήν ’Ανατολή, μόνο οί Έλληνες 
έχουν τήν αποστολή νά δημιουργήσουν καί νά ζωντανέψουν τήν άληθινήν ελευθερία. 
Σ αυτο δεν εΐναι ικανοί ουτε οι Τούρκοι, ουτε οί Βούλγαροι, ούτε οί ’Αλβανοί, ουτε οί 
Σλάβοι. Για νά έπιτύχη ή Εύρώπη τήν ειρήνη στήν ’Ανατολή, άργά ή γρήγορα, πρέπει 
νά έπικρατήση ό Ελληνισμός».

Οί μελέτες τοΰ Κάννα θά έπρεπε νά μεταφραστούν έλληνικά, γιά νά μάθουν οί 
"Ελληνες πώς έκρινε τή νεοελληνική λογοτεχνία ένας άπό τούς πιό διακεκριμένους ΐτα- 
λούς έπιστήμονες· επίσης θά έπρεπε νά γίνη γνωστή καί ή εύγενική δράσι τοΰ θερμοΰ 
αύτοΰ φιλέλληνος γιά τήν Πατρίδα μας.

(1) 'Ένα άπό τά κυριώτερα έργα τοϋ Telfy εΐναι τό Corpus Ju r is  A tt ic i. Έγραφε έπίσης 
σειράν μελετών γιά τήν άρχαία καί νέα Έλλάδχ, πού τις έξέδωκε στή Βουδαπέστη μέ τόν έξης 
τίτλο : « Opuscula Graeca quae primum in Graecorum ephemeridibus scripsit nunc autem  
sollemniter celebrato seculari restauratae regiae scientiarum  U niversitatis Ungaricae 
festo collecta ed id it Joannes B. Telfy, pMlosophiae doctor, antea causarum  advocatus, 
philologiae classicae in U niyersitate Budapestinensi professor publicus ordinarius, annis 
scholasticis MDCCCLXX—MDCCCLXXV ordinis pliilosopliorum praeses et decanus, So- 
c ietatis arcbaelogicae Athenarum, Collegii Atheniensis propagandarum literarum  Grae- 
carum, philologici ibidem Conventus, cui nomen Byron, Societatis promovendorum in 
Gallia studiorum Graecorum, Academiae Ungaricae et Patavinae collega, etc. — Buda- 
pestin i, Typis regiae scientiarum U niversitatis Ungaricae. — MDCCCLXXX.
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Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ϊ Π Ε Ι Ν Η
Ραδιοφωνική διάλεξις τής ίατροϋ καί καθηγητρίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών 

Κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΤ

Σκοπός τοΰ σχολείου, δπως σήμερα τόν άν- 
τιλαμβανόμεθα, είνε ν’ αύξηση τήν κοινωνικήν 
άξίαν τοΰ άτόμου, καί νά μορφώση δχι μόνον τό 
πνεϋμα καί τήν ήθικήν τοϋ παιδιοΰ, άλλά καί τάς 
σωματικάς του δυνάμεις. Άπό τό σχολεΐον τό 
σημερινόν περιμένομεν, δχι μόνον νά δώση σοφίαν 
καί πλοΰτον γνώσεων, άλλά ν’ άναγεννήση τή φυλή, 
νά δυναμώση τό ’Έθνος, νά μας δώση ύγιεϊς καί 
δυνατούς εφήβους, δχι πλάσματα καχεκτικά καί 
μαραμένα, σάν νά έβγαιναν άπό κανένα νοσοκο- 
μεϊον, δπου μακρυά άρρώστεια έσκαβε τόν οργα
νισμό τους. Καί γιά τοϋτο, δταν λέμε σήμερα 
« Σχολική ύγιεινή », δέν έννοοΰμε μόνον τήν προ- 
φύλαξι τών παιδιών άπό τις κολλητικές άρρώ- 
στειες, άλλά τά έν γένει μέσα, μέ τά όποια μπορεί 
κανείς νά βοηθήση τή φυσική άνάπτυξι τοΰ τρυ- 
φεροΰ όργανισμοΰ των καί τήν αρμονική, τήν πα
ράλληλη άνάπτυξι τοΰ πνεύματος καί τοΰ σώ
ματος στήν τόσο πολύτιμη γιά κάθε έθνος, γιά 
κάθε φυλή, « Παιδική ήλικία». Τό σχολεΐον άν- 
τιπροσωπεύει τήν « Πολίτείαν-Μητέρα» γιά τόν 
« Πολίτην-Παιδί », γιά τοΰτο ό σκοπός του είναι 
μεγάλος, ή άποστολή του ύψηλή είς τό νά μορ
φώση , δχι μόνον, άλλά καί ν’ άναθρέψη καί νά 
δυναμώση τή φυλή τοΰ μέλλοντος, ν’ άνοιξη δρό
μους χαρας, ορίζοντας εύτυχίας στις δυνατές 
υπάρξεις, πού θ ’ άνταποδώσουν τή στοργή μέ τήν 
τελειοποίησι της φυλής, μέ τήν έκπλήρωσι τών 
κοινωνικών καθηκόντων των. "Οσον περισσότερον 
ή πολιτεία θά μεριμνήση γιά τήν ήλικίαν αύτήν, 
τόσον σταθερώτερη θά δημιουργήση είς τό μέλλον 
τήν εύτυχίαν καί τήν δύναμίν τοΰ "Εθνους.

’Ελέχθη, δτι είς τούς άρχαίους π α ιδ ο τ ρ ί-  
β α ς , οί όποιοι έπέβλεπον τάς σωματικάς άσκή- 
σεις καί τά γυμνάσια τών παιδιών καί έπροίκι- 
ζαν τή νεότητα μέ άλκιμα καί γερά σώματα, 
ώφείλετο ή άνεξαρτησία της άρχαίας 'Ελλάδος 
καί τό μεγαλεϊον, είς τό όποιον ή άνθρωπότης 
οφείλει τό ώραιότερον καί τό λαμπρότερον φώς 
της.

Ά πό τόν σημερινόν ύγιεινολόγον έξαρταται ή 
άρμονία, ή ομορφιά καί ή ύγεία μέσα είς τό σχο
λεΐον, αύτός θά ποδηγετήση τή φυσική άνάπτυξι 
καί τήν ύγιεινή άνατροφή καί μόρφωσι τοΰ παι- 
διοΰ. Ά π ’ αύτόν έξαρταται νά καταρτίση, νά δια- 
πλάση τόν πολίτην ώς κοινωνικόν άτομον, δυνατό 
καί εύτυχισμένο, (γιατί ή ύγεία είνε ή χαρά) σύμ
φωνα μέ τόν σκοπό καί τήν άποστολή τή με
γάλη, τήν εύγενική τοΰ ’Έθνους μας. Ή  Ελλάς 
δέν πρέπει νά λησμονή, δτι έχει τό μεγάλο προ
ορισμό νά γίνη ό Φάρος τοΰ πολίτίσμοΰ γιά τά 
κράτη τής Ανατολής, δπως ύπήξεν άνέκαθεν ό 
Φάρος τής Προόδου γιά τά Έ θνη τής Δύσεως. 
Άλλά κάθε έλληνόπουλο γιά νά έκπληρώση τήν 
εύγενική άποστολή του, καί νά δώση μιά φωτεινή 
άκτΐνα στή φωτεινή τοΰ Φάρου δέσμη, πού θά 
πλημμυρίση μέ φώς καί πολιτισμόν τήν Ανατο
λήν, πρέπει νά μή σκιάζεται άπό κανένα σύγνεφο, 
άπό καμμιά κηλΐδα άδυναμίας καί άρρώστειας. 
Πρέπει νά έχη οργανισμό σφρ'.γώντα άπό δύναμι 
καί ύγεία, γιατί τότε μόνον καί τό πνεΰμα θά 
λάμψη φωτεινά καί θά σκορπίση τό άληθινό φώς 
στό δρόμο τόν όπισθοδρομικό τής βαρβάρου ζωής.

Μέ τά ολίγα αύτά προλεγόμενα θέλομε νά 
τονίσωμε, δτι ή πολύτιμος αύτή παιδική ήλικία 
μέ τή μόρφωσι καί τήν άνατροφή της, μόνη αύτή 
ήμπορεΐ νά έξασφαλίση τήν ύγεία καί τήν αύγή 
ολοκλήρου τής φυλής.

Ά λλ’ ή ήλικία αύτή είνε σχεδόν έξ ολοκλήρου 
έμπιστευμένη είς τό σχολεΐον, αύτό λοιπόν οφείλει 
νά έπεξεργασθή τή φυσική άκμή καί τελειότητα 
τής φυλής, καί νά διαθέση τό πνεΰμα στήν ομαλή 
καί φυσική του άνάπτυξι.

Δυστυχώς ή διαμονή είς τό σχολεΐον, μέχρι 
πρό τίνος, ώς έπί τό πλεΐστον δέν άντεπεκρίνετο 
είς τούς κανόνας καί τάς άπαιτήσεις τής ύγιείνής. 
Ή  συσσώρευσις τόσων τρυφερών ύπάρξεων μέσα 
είς στενόχωρα δωμάτια, ή άκινησία είς τήν οποίαν 
ήσαν καταδικασμένα τά μόλις άναπτυσσόμενα σώ
ματα, πού έχουν τόσην ανάγκην έλευθερίας καί
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κινήσεως, ή ύπερβολική πνευματική κούρασις μέ 
τή μεγάλη ένταση τής προσοχής, πού κουράζει 
τόσο περισσότερον δσο γίνεται μέ βίαν, χωρίς τή 
φυσική έκείνη κλίσι, πού έρχεται άπό τό ένδια- 
φέρον καί τήν περιέργεια, πού διεγείρει τό μά
θημα, δλα αύτά κουράζουν τόν τρυφερό οργα
νισμό τοΰ παιδιοΰ. Καί γ ι’ αύτό τά σχολεία, δλως 
διόλου έναντίον τοΰ προορισμοΰ των, μας πχρέ- 
διδαν ύπάρξεις έκνευρισμένας, έξηντλημένας, μέ 
σώματα κουρασμένα, γέρικα, συντετριμμένα άπό 
τή καθηστική ζωή τών θρανίων, άντί τό σώμα 
νά τονώνεται καί νά ρυθμίζεται μέ τά παιγνίδια 
καί τή γυμναστική στό ύπαιθρον, πού πρέπει νά 
συμβαδίζουν στήν άνάπτυξι καί τή μόρφωσι τοΰ 
πνεύματος. Ή  μελαγχολία καί ή άπογοήτευσις 
τών νέων τής σημερινής έποχής, νέων, πού έπρεπε 
νά είνε γεμάτοι σφρίγος καί δύναμι καί ένθου- 
σιασμό, είναι κατά τό πλεΐστον άποτέλεσμα τής 
άνθυγιεινής διαίτης καί τής ύπερβολικής κοπώ- 
σεως τοΰ πνεύματος κατά τή σχολική ήλικία, τήν 
ήλικία άκριβώς τής άναπτύξεως τοΰ σώματος καί 
τοΰ πνεύματος. Είς τά άνβυγιεινά έκεΐνα κτίρια, 
πού έλέγοντο σχολεία, οί νέοι καί αί νέαι άπε- 
γοητεύοντο άπό τή ζωή πριν ή τήν γνωρίσουν, 
πριν ή τήν γευθοΰν, γιατί είς τά κτίρια έκεΐνα, 
δπου έμεναν τις ώραιότερες ήμέρες καί τις ωραι
ότερες ώρες τής ζωής των, δέν είχον οΰτε άρκετό 
καί κατάλληλο φώς, οΰτε άρκετό καί κατάλληλο 
άέρα, οΰτε κατάλληλη ξεκουραστική καί ύγιεινή 
στάσι, οΰτε άνάλογη κίνησι, οΰτε άνάλογη πνευ
ματική έργασία. Πόσο διαφορετική θά ήτο ή άνά- 
πτυξις τών νέων καί τής φυλής, έάν ή πνευμα
τική έργασία έπεριορίζετο είς τό ήμισυ τής ήμέ- 
ρας καί τό άλλο ήμισυ έχρησιμοποιεΐτο γιά τή 
φυσική άνάπτυξι τών παιδιών, γιά τούς περιπά
τους γιά τήν έπίσκεψι τών μουσείων, γιά τήν καλ
λιέργεια τών ωραίων τεχνών. Πόσο πιό άγαπητή 
καί πιό φιλάνθρωπη θά ήταν ή διαμονή είς τό 
σχολεΐον.

Καί τώρα είς τό κεφάλαιον αύτό τής Σχο
λικής 'Τγιεινής, τό τόσο σπουδαΐον γιά τήν άνά
πτυξι τοΰ "Εθνους, θά έξετάσωμεν έν έκ τών 
μέσων μέ τά όποια θά κατορθωτή νά είνε δσο 
τό δυνατόν πλησιέστερη στή φυσική ζωή, δσο τό 
δυνατόν όλιγώτερον βλαβερά ή σχολική φοίτησις 
στήν πολύτιμη αύτή ήλικία άπό τήν οποίαν έξαρ-

ταται ή πρόοδος καί ή άκμή τής λατρευτής μας 
'Ελλάδος, θά εΐπωμεν δηλ. όλίγας λέξεις γιά τά 
σχολικά κτίρια γενικώς.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.

Έάν ή κατοικία τοΰ άτόμου, ή κατοικία τής 
οίκογενείας άπαιτεΐ τήν έφαρμογή τών κανόνων 
τής ύγιεινή ς, τά σχολικά κτίρια, δπου τόσαι τρυ- 
φεραί ύπάρξεις περνοΰν τό κυριώτερον μέρος τής 
ζωής των, κατά πολύ μεγαλείτερον λόγον πρέπει 
νά έκπληροΰν τούς δρους τής ύγείας καί νά έπι- 
τρέπουν είς τούς τρυφερούς αύτούς 'οργανισμούς, 
ν’ άπολαμβάνουν άφθονα τόν άέρα καί τό φώς, 
τά δύο αύτά άπαραίτητα γιά τήν τρυφερή ήλικία 
στοιχεία. Ή  πιό μακρυνή εποχή άκόμη άνεγνώ- 
ριζε πόσο τονωτική είνε ή έπίδρασις τοΰ ήλίου 
καί τής ύγιείνής καί καθαράς άτμοσφαίρας στον 
οργανισμό τοΰ άνθρώπου καί πρό πάντων τοΰ 
παιδιοΰ. Ό  Γάλλος φιλόσοφος Ρουσσώ, στό σύγ
γραμμά του « Αίμύλιος » γράφει: « Πρό πάντων 
κατά τά πρώτα έτη τής ζωής ό άέρας ένεργεΐ 
έπί τοΰ όργανισμοΰ τών παιδιών · μπαίνει άπό 
δλους τούς πόρους τοΰ λεπτοΰ καί τρυφεροΰ δέρ
ματος καί άφήνει έντυπώσεις, πού δέν σβύνόυν 
ποτέ ».

Άλλά μήπως οί άρχαΐοι Έλληνες φιλόσοφοι 
καί ό άθάνατος Σωκράτης, τοΰ οποίου ή δυνατή 
σκέψις φωτίζει καί σήμερα τήν άνθρωπότητα, 
δέν έδίδασκαν είς τό ύπαιθρον άπολαμβάνοντες 
τήν εύεργετικήν έπίδρασιν τής διαυγοΰς άττικής 
άτμοσφαίρας καί τοΰ καταγάλανου άττικοΰ ούρα- 
νοΰ; Άλλά γιά νά δέχεται άφθονο καί καθαρό 
άέρα τό σχολεΐον πρέπει νά κτίζεται είς ύγιεινή 
καί έλεύ&ερη τοποθεσία, νά μή περιτριγυρίζεται 
άπό άλλας ύψηλάς οικοδομάς, πού νά εμποδίζουν 
τά εύεργετικά κύματα τοϋ άέρος καί τοΰ φωτός. 
Νά περιτριγυρίζεται δε 'άπό εύρύχωρο γήπεδον, 
πού θά χρησιμεύη γιά τή γυμναστική καί τά 
παιγνίδια τών παιδιών, καθώς καί γιά τή φύ- 
τευσι δένδρων καί φυτών, πού θά σχηματίζουν 
γύρω -  τριγύρω τή χαρωπή συντροφιά τοΰ κήπου 
καί θά καλλιεργοΰνται άπό τούς μαθητάς είς τά 
διαλείμματα.

Πολλή προσοχή χρειάζεται, ώστε τό σχολεΐον 
νά μή γειτονεύη μέ στάσιμα νερά, πού μποροΰν
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νά γεννήσουν ελώδεις πυρετούς είς τούς μαθητάς. 
Οί διάδρομοι, αί θύραι και αί κλίμακες τοΰ σχο
λείου πρέπει νά εΐναι πλατειαί, γιά νά εύκολύνεται 
ή κυκλοφορία τών μαθητών καί ό άπαιτούμενος 
άερισμός. Αί θύραι πρέπει νά άνοίγουν πρός τά 
έξω, γιά νά εύκολύνεται ή κένωσις τοΰ σχολείου 
έν ώρq άνάγκης. Αί αϊθουσαι τών παραδόσεων 
θά είναι τοποθετημέναι στή μιά μεριά τοΰ δια
δρόμου, γιά νά μή εμποδίζεται ό αέρας καί τό φως. 
Οί διδάσκαλοι θά προσέχουν, ώστε νά ύπάρχη 
άκρα καθαριότης είς τό σχολεϊον. 'Ολόκληρον τό 
σχολεϊον θά καθαρίζεται καθημερινώς μετά τό 
τέλος τών παραδόσεων, τά παράθυρα θά άνοί- 
γωνται γιά τόν αερισμό, τό πάτωμα καί τά πα
ράθυρα θά πλύνωνται συχνά, οί τοίχοι θά χρω- 
ματίζωνται κατ’ έτος. Είς τήν ιματιοθήκη θά 
ύπάρχουν νιπτήρες, δπου εύκολα θά καθαρίζουν 
τά χέρια των οί μαθηταί. Τά κρεμαστάρια τής 
ιματιοθήκης θά έχουν άρκετήν άπόστασι, ώστε 
νά έμποδίζεται ή μόλυνσις άπό τά φορέματα. 
Τό σχολεϊον θά έχη ύπόστεγον, δπου θά περνούν 
τις ώρες τοΰ διαλείμματος οί μαθηταί, δταν ό 
καιρός δέν θά έπιτρέπη νά μένουν είς τό (ίπαι- 
θρον. Ή  αίθουσα τοΰ λουτροΰ θεωρείται σή
μερον απαραίτητος εί-ς κάθε σχολεϊον. Ώ ς εΐδος

λουτροΰ προτιματαί γιά τά σχολεία τό κατά
βρεγμα (ντούζ) ώς εύκολώτερον, όλιγώτερον δα
πανηρό καί άπηλλαγμένον παντός κινδύνου μο- 
λύνσεως.

Είς τάς ’Αθήνας τό πρώτον λουτρόν σχολείου 
έγκατεστάθη είς τό Όρφανοτροφεΐον Χατζηκώ
στα. Άλλά καί είς τό Έφηβεΐον καί είς τάς γυ
ναικείας φυλακάς έγκατεστάθησαν λουτρά μέ τήν 
τότε φιλάνθρωπη πρωτοβουλία τής Βασιλίσσης 
Ό λγας.

Εύχόμεθα τό ύγιεινό αύτό μέτρον νά θεωρηθγ) 
είς τό έξής απαραίτητον γιά κάθε 'Ελληνικό σχο
λειό.

Παρετηρήθη είς τήν δυτικήν Ευρώπην, είς 
σχολεία δπου οί μαθηταί πριν ή άρχίσουν τά μα
θήματα, πηγαίνουν καί παίρνουν τό λουτρό τους 
στήν αίθουσα τοΰ λουτροΰ, δτι οί μαθηταί έκεΐνοι 
έχουν καί τό πνεϋμα πιό δροσερό καί διαυγές καί 
τήν άντίληψι πιό ζωηρά καί τήν διάθεσι γιά 
έργασία πολύ μεγαλειτέρα.

’Εκτός τούτου ή καθαριότης τοΰ σώματος 
έπηρεάζει πολύ εύεργετικά καί τόν χαρακτήρα 
τοΰ ατόμου’ τό άτομον γίνεται άξιοπρεπέστερον, 
πολύ πιό ύπερήφανο, ώστε νά μή έπιτρέπη στόν 
εαυτό του ταπεινή καί ποταπή πραξι.

Η Κ Ρ Η Τ Ι Κ Η  Ψ Γ Χ Η
Ραδιοφωνική διά)εξις τοϋ ίστορικοΰ συγγραφέως κ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΜΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ή  Κρήτη, τό μεγάλο αύτό νησί, πού βρί
σκεται ξαπλωμένο στό άνοιγμα ένός πελάγους, 
καί στή μέση μιας μεγάλης λιμνοθάλασσας, δπως 
είναι ή Μεσόγειος, άκριβώς δέ στό χώρισμα δύο 
γηΐνων ζωνών, πού τοΰ δίνουν τή δυναμικότητα 
νά ξεπετόί έλατα καί νά τρέφη μπανάνες, άπ’ τήν 
πρώτη στιγμή τής δημιουργίας του, γινηκε ση- 
μεϊον συναντήσεως μεγάλων μοιραίων δρόμων.

Στό νησί αύτό έσμιξαν δυό πολιτισμοί κι’ άπ’ 
τή διασταύρωσι αύτή έξελίχθηκε τρίτος πολιτι
σμός, ό μεγάλος κοσμοϊστορικός Μινωϊκός. πολι
τισμός.

Ή  γεωγραφική άλλως τε θέσις τοΰ νησιοΰ

αύτοϋ είναι τέτοια, πού ακούσιά του δημιουργή- 
θηκε καί ώς σημεΐον τραγικής συναντήσεως δι
αφόρων λαών σέ στιγμές κρίσιμες, σκληρές καί 
άγριες, πού πάλευαν μέ φρικτή μανία, γιά νά έπι- 
βληθή ό ένας πάνω στόν άλλο.

’Απ’ τήν άλλη, αύτή ή θέσις του, τό έφερεν 
πάνω στις μεγάλες συναντήσεις τών ανέμων καί 
τών μετεωρολογικών μεταβολών καί τ’ άνεμόδαρ- 
τα ακρογιάλια του μέ τή σπανή τους γη, δείχ
νουν γραμμένη τήν ιστορία τής πάλης τών προ 
αιωνίων στοιχείων της φύσεως.

’Αλλ’ άκριβώς ή άγριότης καί ή έρημιά ποδ- 
χαν δημιουργήσει διάφορες σκληρότατες συνθή

i

—  61 —

κες, συνετέλεσαν στό νά γίνουν τ’ άκρογιάλια της 
καί τά λιμάνια της θανατερά ορμητήρια αίμο- 
βόρων ληστών καί Κουρσάρων, πού έλιμαίνοντο 
δλη τή Μεσόγειο.

Οί μεταλλαγές της ζωής τοΰ νησιοΰ μας ήσαν 
τόσο απότομες καί τόσο σκληρές, πού τοδφερναν 
άτέλειωτες τρομερές ψυχικές δονήσεις, άπροσδο- 
κήτους ψυχικούς κλονισμούς καί άλλοτε δημιουρ
γικές καί άλλοτε εξαντλητικές καί νευρικές ύπερ- 
εντάσεις.

Σ’ ένα τέτοιο νησί πάνω, μέ τό δεδομένο δτι 
ή φυλή, πού τό κατέκτησε αργότερα, ήταν ή βα- 
ρειά καί γεμάτη χυμώδη άλκή Δωρική, ήταν φυ
σικό νά δημιουργηθή ένας λαός ρωμαλέος σέ σκέ- 
ψι, σέ έμπνευσι καί σέ δρασι.

'Ο Σαρπονέ σ’ ένα τελευταίο άρθρο του, γιά 
τήν 'Ελληνική καλλονή, λέει πώς « οί Δωριείς 
ήσαν οί πλέον Έλληνες άπ’ δλους τούς Έλλη
νας». Μ’ αύτούς τούς Έλληνας, τούς πλέον Έ λ
ληνας, άνακατεύθηκε ή εξαιρετική Κρητική φυλή. 
Ή  προαιώνια κ)ηρονομικότης του είχε δώσει 
στό λαό αύτό τά χαρίσματα τών ύπερόχων προ
γόνων του, καί ή Δωρική άλκή έφερε τή συμ- 
πλήρωσι στή διαμόρφωσι. 'Η Δωρική καί ή Κρη
τική φυλή άλληλοαφομοιώθησαν πλήρως, άπ’ τήν 
άλληλοεπίδρασί των δέ ξεπετάχθηκε ένας νέος 
λαός γεμάτος δημιουργικότητα καί ψυχική ρώμη.

** *
'Ο Κρητικός λαός έδοκίμασε δσο κανένας άλ

λος, τις πιό απροσδόκητες άντιθέσεις στήν ψυχι
κή καί ύλική του ζωή. Κανένας λαός δέν έχει 
δοκιμάσει τόσο άπόλυτα τήν ηρεμία καί τήν τρι
κυμία, τόν πόνο καί τή χαρά, τό θρήνο καί τό 
γέλοιο, τή συμφορά καί τή μακαριότητα.

"Αν ή Κρήτη ύπήρξε κάποτε ή νήσος τών 
Μακάρων, ή Μακαρόνησος ή Μάκαρις, δπως τήν 
έλεγαν οί άρχαΐοι, έγινεν δμως καί τό νησί τοΰ 
πόνου καί τής κολάσεως, τό νησί τής φρίκης καί 
τής οδύνης.

Ό  λαός τοΰ νησιοΰ αύτοΰ, στήν πρώτη γρα
φική έκδήλωσι δέν έπέτρεψε στόν έαυτό του καμ- 
μιά σκληρότητα. Σέ καμμιά άπολύτως Μίνωΐκή 
τοιχογραφία του δέ βρίσκομε σκηνή σκληρή. Μή
τε μιά μάχη άνθρώπων ή ζώων, δέ φαίνεται σέ 
καμμιά άπολύτως άπεικόνισί του. Ειρηνικός, λε

πτός, καλαισθητικός, δπως ήταν, δέν μποροΰσε νά 
ευχάριστη θή σέ κάτι σκληρό ή χυδαίο. Μας έδω- 
κε τόν είρηνιστικό στρατό τών Τ ρ α γ ο υ δ ισ τά -  
δ ω V —Θ ερ ισ τά δ ω ν , πειθαρχημένο σέ κανονι
κές τετράδες, δπως μας έδωκε καί άκροβασίες 
πάνω'σέ ταύρους, γιά νά μας δείξη πώς καί γιατί 
χαιρότανε καί μέ τ ί διεσκέδαζε. Τό αίμα καί ό 
βίαιος θάνατος ήταν κάτι άταίριαστο στήν αισθη
τική του καί στήν άντίληψι, ποδχε γιά τή ζωή.

Κι’ δμως ό ϊδιος αύτός λαός, αναγκάστηκε καί 
νά παλαίψη σκληρά καί αιματηρά, αιώνες ολό
κληρους κατά τών διαφόρων λαών, πού φθονοΰ- 
σαν τήν εύτυχία του, καί πού ζήλευαν τή χαρά 
του, δπως πάλαιψε καί κατά Κουρσάρων αγρίων 
καί αίμοβόρων καί κατά βαρβάρων τοιχοδιωκτών.

’Αφήνοντας απότομα τό ειρηνικό δρεπάνι, άρ
παζε ορμητικά τό θανατηφόρο άκόντιο καί άπό 
γλυκύτατο θέρος, ριχνότανε στό φριχτό θέρισμα 
τών άνθρώπων.

Άπό τήν άπόλυτη ήρεμία τής ζωής καί τό 
γλυκό άμέριμνο τραγούδι, μεταπηδοΰσε στή φρι- 
κτή πολύβοη πάλη, μέσα στις άλλοτε γαληνεμένες 
καί άλλοτε άγριες καί άφρισμένες θάλασσες του.

Άπό τόν άμέριμνο ΰπνο καταδικαζότανε στήν 
ξαγρύπνια τής βίγλας. Άπό τήν ήρεμη κίνησι τής 
ζωής, άρχιζε τά πηδήματα τοΰ χάρου, καί άπό 
τή χαρά καί τήν άμεριμνησία μεταπηδοΰσε στήν 
π:ό άπροσδόκητη άκροβασία τοΰ θανάτου.

Νά αύτή είναι ή ίστορία τών άντιθέσεών του.

*
*  *

Πώς μποροΰσε ποτέ ένας λαός μέ τέτοιους 
κυματίσμούς στή ζωή, νά μή δημιουργηθή άλ- 
λοιώτικος, ώστε νά διακρίνεται μέσα στούς άλ
λους, γιά τήν εύψυχία του, άλλά καί γιά τήν 
εύαισθησία του ; Ή  ψυχή του ήταν καί είναι μιά 
πληγή, τόσο ευαίσθητη, πού αισθάνεται καί προ
αισθάνεται καί τίς καιρικές άκόμα μεταβολές μέ 
τήν εύπάθειά της.

Ό  λαός αύτός έζησε χιλιάδες χρόνια μέσα 
στήν άπόλυτη χαρά ένός μεγάλου δικοΰ του πο- 
λίτισμοΰ.

Τό νησί μας, πού τώρα έχει μόλις τετρακό
σες χιλιάδες κατοίκους, άλλοτε είχε έκατό πολι
τείες, τήν μιά άπ’ τήν άλλη άνεξάρτητη μέ ένα 
έκατομμύριο κατοίκους. Κάθε πολιτεία είχε τούς
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χωριστούς της νόμους, τή χωριστή κυβέρνησί της. 
Τό μόνο σημεΐον, πού συνηντώντο ήταν ή εύγε- 
νική δημιουργική άμιλλα καί στήν ώρα τής πο
λεμικής άνάγκης, ό συγκρητισμός. Ό λες αύτές 
οί άνεξάρτητες πολιτείες, μόλις φαινόταν ό έχ- 
θρός άπό τή θάλασσα, έσμιγαν σέ μιά πειθαρ- 
χημένη κοινωνία πολιτειών, ήνωναν τό στρατό 
τους καί άνεγνώριζαν προσωρινή πρωτεύουσά των 
τήν Κνωσό. Αύτό ώνομάζεο « Σ υ γ κ ρ η τ ισ μ ό ς » . 
Μόλις ό έχθρός άπεμακρύνετο, κάθε πολιτεία 
άποκτοϋσε τήν ανεξάρτητη διακυβέρνησί της καί 
περιωριζότανε στά σύνορά της καί στούς είρη- 
νιστίκούς πόθους της.

Ή  Κρήτη τότε μέ τό ναυτικό της κυριαρ
χούσε ολων τών γνωστών θαλασσών, κι’ εΐχε με- 
τατραπή στά παλιά έκεϊνα χρόνια σέ μιά θαλασ- 
σοκράτειρα ακαταγώνιστη. Σημάδια άναντήρρητα 
τών εμπορικών της σχέσεων καί μέ τήν Σκαν- 
δίναυϊκή άκόμα Χερσόνησο, μας έδωκαν οί τελευ
ταίες αρχαιολογικές άνασκαφές στή Σκανδιναυ'ία. 
Γιά τήν πολεμική της ισχύ στή θάλασσα, πού 
διατηρήθηκε καί μακροτάτους αιώνες αργότερα, 
μας δίνει πληροφορίες ή ίστορία τοδ Νεάρχου τοϋ 
Κρητός Ναυάρχου τοΰ ’Αλεξάνδρου, πούχε όδη- 
γήσει τό στόλο του ώς τόν Περσικό κόλπο, ύπο- 
στηρίζοντας τό πέρασμα τοΰ μεγάλου κατακτη- 
τοΰ πρός τάς ’Ινδίας.

Πέρασαν χιλιάδες χρόνια στήν πειθαρχημένη 
αύτή πολιτειακή ζωή, πού προαναφέραμε, ώσπου, 
κουρασμένη ή Κρήτη άπό τήν αύτοεξέλιξί της, 
δέχθηκε τό βάρος της Δωρικής φυλής.

Ή  σωματική άλκή τών Δωριέων, έσμιξεν μέ 
τήν πνευματική δύναμι τών Κρητών, κι’ έδημιούρ- 
γησαν μαζύ μιά νέα πολιτεία, ένα νέο λαό, πού τό 
σύστημα τής μεθοδικής άνατροφής του τόν έκα
με έξαίρετικό, καί πού τόν έπαιρναν πρότυπο καί 
ύπόδειγμα οί δλλοι, ποΰθελαν νά τραβήξουν μπρος 
καί νά έπιβληθοΰν σ’ δλλους λαούς.

Έ τσι πέρασαν όίλλα χίλια χρόνια, ώσπου ό 
ογκος τής Ρωμαϊκής δυνάμεως παρέσυρε καί τή 
μεμονωμένη άντίστασι, πού λέκιαζε τήν παγκό
σμια αυτοκρατορία της. Κι’ δμως γιά νά τήν κα- 
τακτήση ό Κόϊντος Καικίλιος Μέτελλος, χρει
άστηκε τρία ολόκληρα χρόνια. Τέτοια ήταν ή ύλι- 
κή καί ψυχική δυναμικότης τοΰ λαοΰ αύτοΰ. 
Άλλά καί μετά τήν κατάκτησί το», ό λαός αύτός

έμεινε στήν πρώτη διανοητική άνεξαρτησία του 
κι’ έτσι βρέθηκε έτοιμος νά δεχθή μέ χαρά τήν 
προσάρτησί του στό ’Ανατολικό Ρωμαϊκό Κρά
τος, πού έξελίχθηκε γρήγορα στήν Ελληνορω
μαϊκή αυτοκρατορία.

Κάτω άπό τή Βυζαντινή αυτοκρατορία άκο- 
λαύθησε κι’ αύτός τήν έξέλιξί της έπί πέντε αι
ώνες. Στό διάστημα αύτό πολλές φορές συναντούμε 
τό δεινό τοξότη καί άκοντίστή Κρητικό νά δρα 
ώς πολεμιστής μισθοφόρος χιλιάδες μίλια μακρυά 
άπό τήν πατρίδα του. Ή  συμμετοχή δμως τοΰ 
λαοΰ αύτοΰ ώς μισθοφόρου πολεμιστοΰ σέ ξένες 
πολεμικές έπιχειρήσεις, γιά τις όποιες δέν αισθα
νότανε κανένα ψυχικό κίνητρο, έφεραν κάποια 
σοβαρή μεταβολή στό χαρακτήρά του, πού πλη
σίαζε τήν έξαχρείωσι. Ευτυχώς ένας δυνατός έχ- 
θρός, οί Κουρσάροι, τόν έκαμαν νά συνέλθη και
νά ξανάβρη τήν ήθική του πειθάρχησι.

Ή  Κρήτη βρισκότανε μέσα στό δρόμο τών 
ώργανωμένων Κουρσάρων, πού ξεκινούσαν άπό 
τ’ ’Αφρικανικά παράλια καί δέ δειλιοΰσαν νά φθά
νουν καί κάτω άπ’ τούς Πύργους άκόμα τοΰ Βυ
ζαντίου.

Τά λιμάνια της κι’ οί πολιτείες της άποτε- 
λοΰσαν πολεμική αναπότρεπτη άνάγκη τών Κουρ
σάρων κι’ αύτό ήταν ή άφορμή, πού έκαμε τόν 
περίφημο ’Αμποΰ Χάφς Όμάρ, νά τήν καταλάβη, 
ύστερα άπό ένα κρατερό καί αιματηρό άγώνα.

Εκατό σαράντα έξ χρόνια έμεινε ή Κρήτη στά 
χέρια τών Σαρακηνών Κουρσάρων. Στό διάστη
μα αύτό δλες οί Βυζαντινές άπόπειρες άπέτυχον, 
γιατί δλοι οί ώργανωμένοι στόλοι καί στρατοί 
των ήσαν άνίσχυροι νά δαμάσουν τά κρητικά 
κάστρα τών Κουρσάρων καί είδικώτερα τόν Χάν
δακα, τό σημερινό Ηράκλειο.

Στό 961 ό Νικηφόρος Φωκάς κατορθώνει 
ν’ άνακτήση τήν Κρήτη καί ν’ άποκαθάρη τό λαό 
της άπό τό αραβικό μόλυσμα.

Έ τσ ι ζή πάλι ή Κρήτη ώς Βυζαντινό θέμα, 
όίλλα 253 χρόνια, ώσπου έρχεται τό κΰμα τών 
Σταυροφόρων καί καταλύει τήν Βυζαντινή αύτο- 
κρατορία.

Κατά τά μακρυά χρόνια τής Βενετικής κυ
ριαρχίας ό γενναίος Κρητικός λαός κατώρθωσε 
νά κατακτήση καί νά άφομοιώση σιγά-σιγά τόν 
κατακτητή. ’Αναρίθμητες εΐναι οί οικογένειες
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τών Βενετών, πού άφωμοιώθηκαν άπό τούς Κρη
τικούς. Τά ονόματα τών μεγάλων οικογενειών, 
πού ζοΰν καί σήμερα άκόμα στήν Κρήτη, δπως 
οί Σαουνάτσοι, Λογγοβάρδοι, Κορνάροι, Μοδάτ- 
σοι, Δαμολΐνοι, Μαρκαντώνηδες, Μοάτσοι καί 
πολλών άλλων, μας δείχνουν τό εύρος καί τήν 
έντασι τής άφωμοιώσεως αύτής.

"Αμα έπεσε τό Βυζάντιο χιλιάδες Βυζαντινοί 
κατέφυγαν στήν Κρήτη, κι’ αύτή ή νέα τόνωσις 
Ισχυροποίησε τάς τάσεις τοΰ Κρητίκοΰ λαοΰ, 
πού αγωνιζόταν νά κρατηθή στον έθνισμό του, 
καί στή θρησκεία του.

’Αλλά ήρθε καί ό καιρός, πού τό κΰμα τών 
Τούρκων, τών νέων κατακτητών τής 'Ελλάδος, 
ήθελε ένα ισχυρό γεφύρωμα, γιά τούς μεγάλους 
θαλασσίους δρόμους του.

Ή  Κρήτη συνεμάχησε καί αγωνίστηκε τότε 
μαζί μέ τούς Βενετούς, γιά ν’ άποκρούση τό νέο 
μεγάλο κίνδυνο, πού κατέβαινε άπό πάνω, γιατί 
δέν μπορούσε νά μείνη αδιάφορος μπρος στά μαρ
τύρια, πού έπληροφορεϊτο δτι ύπέφερεν ό άδελ- 
φός 'Ελληνικός λαός, άπό τό βάρβαρο κατακτη
τή. Ό  άγώνας του βάσταξε είκοσι χρόνια, άλλά 
στό τέλος ύπέκυψε μπρός στον ογκο τοΰ έχθροΰ.

Διακόσα σαράντα χρόνια κράτησε τό νέο μαρ
τύριο τοΰ Κρητίκοΰ λαοΰ. Στό διάστημα αύτό 
δώδεκα φορές έπανεστάτησε καί δώδεκα φορές 
είδε τό αΐμά του νά ελαττώνεται καί τή δύναμί 
του νά μικραίνη.

Κι’ δμως βάσταξε καρτερικά τά κτυπήματα 
τής κακής μοίρας, σάν τό άμόνι. Κάθε νέο σκλη
ρό κτύπημα δυνάμωνε τήν ψυχή του καί χαλίβ- 
δωνε τά νεϋρά του. Κάθε δοκιμασία τοΰδινε φω
τιά, πού τήν άποθήκευε μέσα στήν ψυχή του, 
γιά νά τοΰ γίνη μιά μέρα φλόγα καί νά τόν φω
τίση στό μεγάλο δρόμο τής έλευθερίας.

Αύτές είναι με σύντομα λόγια οί ιστορικές 
συνθήκες, πού συνετέλεσαν στό νά διαμορφωθή 
ό χαρακτήρας του, καί νά μαλαχθή ή ψυχή του. 
’Από τέτοιο λαό εΐναι φυσικό νά περιμένουμε κάτι 
άλλοιώτικο, κάτι άνώτερο, κάτι έξω άπό τό κοι
νό μέσα στούς άλλους λαούς.

**· *
Ά λλ ’ ας προχωρήσωμε στήν έρευνά μας.
Τά δημοτικά τραγούδια καί ή λαϊκή ποίησις

ένός λαοΰ, ήταν καί είναι ή πιστωτέρα εικόνα 
τών αισθημάτων του, τών φιλοδοξιών του, τών 
γενικωτέρων τάσεων του.

’Από τά δημοτικά τραγούδια ένός λαοΰ, θά 
δοΰμε πώς σκέπτεται, πώς άγαπα, πώς μισεί, 
πώς πονεϊ, πώς κλαίει, πώς ποθεί, πώς ονειρεύ
εται καί πώς αισθάνεται τή ζωή.

Ή  ψυχή τοΰ λαοΰ ξεχύνεται ολόκληρη καί 
άτόφια στό δημοτικό τραγοΰδι, πού γιά νά κρα- 
τηθή εΐναι άνάγκη νά τ ’ άπομνημονεύσουν γενεές 
γενεών. ’Αλλά ό λαός κρατεί στή μνήμη του μόνο 
δ, τι αισθάνεται βαθειά καί μόνο δ, τι άποτελεΐ 
κάτι άληθινό καί άγαπητό στον ψυχικό καί δια
νοητικό του κόσμο. Μόνο αύτό ζή αιώνια μές 
στή ζωή του.

Νά, γιατί τό δημοτικό τραγοΰδι εΐναι ή πιό 
πιστή εικόνα ένός λαοΰ στό μάκρος τής ζωής του.

’Αλλά ό Κρητικός λαός δέν έχει κρατήσει μές 
στή μνήμη του καί μές στήν ψυχή του μόνο τά 
γνωστά δημοτικά τραγούδια. Καί τά δίστιχά του 
εΐναι κι’ αύτά ένα ξεχείλισμα τής ψυχής του καί 
τό ξεχείλισμα αύτό εΐναι άτέλειωτο, άκένωτο, 
αιώνιο. Δίστιχα έχει δημιουργήσει καί δημιουρ
γεί αδιάκοπα. Αισθάνεται καί ζή μόνο μέσα στή 
ρίμα καί στό μέτρο.

Ποΰ θά βροΰμε λοιπόν ψυχοσκόπιο άρτιώτερο 
καί θαυμασιώτερο άπό τό δημοτικό του τραγοΰδι 
καί τά δίστιχά του;

Σάν άγαπ^ί, τραγουδςί κι’ αισθάνεται βαθειά 
τό δτι λέει.

Γίνου στον κάμπο λεμονιά 
καί γώ στά δρη χιόνι 
νά λυώνω νά ποτίζουνται 
οί τρυφεροί σου κλώνοι.

Ό  πόθος του, γιά τήν άγαπημένη του τόν 
φέρνει ώς τόν ήδονίσμό τοΰ αύταφανισμοΰ. Θέλει 
νά γίνη δροσάτο νερό, γιά νά ποτίση άθώρητα 
τά τρυφερά κλωνάρια τής άγαπημένης του.

Καί σάν μισή δ μ ω ς , δέ δείλια νά φθάση στή 
σκληρότητα:

Όπου άγαπώ, άγαπώ γερά, 
μαν ίσως καί μισήσω 
έμπρός μου νόίρθης νά σφαγής 
διάλε καί θά μιλήσω.

(Έπεται συνέχεια).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

Τήν 70' Ιανουάριου έ. έ. ή A. Β. Τ. ή Πριγκήπισσα Φραγκίσκη, σύζυγος της A. Β. Τ. τοϋ 
Βασιλόπαιδος Χριστοφόρου έτεκεν αίσίω: έν Ρώμη αρρεν. Δημοσιεύομεν κατωτέρω τό πρακτικόν της 
ληξιαρχικής πραξεως γεννήσεως τοΰ νεαροΰ βλαστού της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας:

«Έ ν Ρώμη σήμερον τή έβδόμη τοΰ μηνός Ίαν-υαρίου καί ήμέρα τής έβδομάδος Σαββάτω τοΰ 
έτους χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ τριακοστοΰ έννάτου, ό υπογεγραμμένος Πέτρος Α. Μεταξας, Πρε
σβευτής τής Ελλάδος έν ’Ιταλία, έκπληρίν κατά τόν άπό 3ης ’Απριλίου 1889 Α ΊΆ Ζ ' Νόμον, λη
ξιαρχικά ώς πρός τήν Β. Οικογένειαν καθήκοντα, μετέβην κατ’ επιταγήν τής Α. Β. Τ. τοΰ Βασί- 
λοπαιδος Χριστοφόρου εις τό ένταΰί>α καί έπί τής όδοΰ V itto rio  Veneto Ξενοδοχεΐον Έξέλσιορ. 
εν&α κατοικεί ή Α. Β. Τ., δπως συντάξω τήν παρά τοΰ νόμου άπαιτουμένην ληξιαρχικήν πραξιν 
τής γεννήσεως άρρενος παρά τής Υψηλής Αύτοΰ Συζύγου, τής Α. Β. ΐ .  τής Πριγκηπίσσης Φραγ-
/CluXijC,

Επι τουτω ή Α. Β. Γ. ό Βασιλόπαις Χριστόφορος μοί έδήλωσεν, έπί παρουσία τών κάτωθι 
αναφερομένων μαρτύρων, δτι ή Α. Β. Τ. ή Σύζυγος Αύτοΰ Πριγκήπισσα Φραγκίσκη έτεκεν έν τή 
επι τή , όδοΰ fr. Poiro Κλινική Q uisisana σήμερον έβδόμην Ίανουαρίου ήμέραν τής έβδομάδος 
Σαββατον καί ώραν τρίτην καί ήμίσειαν πρωτότοκον παιδίον ίίρρεν, γεννη^έν ύπό τής Α. Β. Τ. 
τοΰ Βασιλόπαιδος Χριστόφορου.

Είς βεβαιωσιν συνετάχθη ή πραξις αυτη έπί παρουσία τών μαρτύρων Ίωάννου Α. Ρωμάνου, 
Συμβούλου τής έν Ρώμη Βασιλικής Πρεσβείας, καί Γεωργίου Ζώρα, ’Εκτάκτου Κα&ηγητοΰ παρά 
τω Πανεπιστημίω Ρώμης, ήτις άναγνωσθεϊσα είς τήν Α. Β. Τ. τόν Βασιλόπαιδα Χριστόφορον καί 
τους μάρτυρας, ύπεγράφει παρά τής Α. Β. Τ. τοΰ Βασιλόπαιδος Χριστοφόρου, π α ρ ε ώ ν  καί τών 
μαρτύρων.

Ο Ληξίαρχος (ύπ. Βασιλόπαιδος) Οί Μάρτυρες
(ύπ.) Π. Α. ΜΕΤΑΞΑΣ Χ ΡΙΣ Τ Ο Φ Ο ΡΟ Σ  (ύπ.) I. Α. ΡΩΜΑΝΟΣ

(ύπ.) Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ ».
* * *

Τήν Ιθη' Ιανουαρίου έ. έ., ήμέραν Πέμπτην, έν στενωτάτω κύκλω, έλαβε χώραν ή βάπτισις 
του πρωτοτόκου άρρενος τής Α. Β. Τ. τοΰ Βασιλόπαιδος Χριστοφόρου καί τής Πριγκηπίσσης Φραγ- 
κισκης. 'Ως άνάδοχοι παρέστησαν αί ΑΑ. ΒΒ. Τ ΐ .  αΐ Πριγκήπισσαι Ειρήνη καί Μαρία τής Ε λ
λάδος. Είς τόν νεαρόν πρίγκηπα έδόθη τό όνομα Μιχαήλ.

___ Τ0 έσ7τέ?α? ^  ίδίας_ ^ έΡα? εί’  "° Μέγαρον τής έν Ρώμη Ελληνικής Βασιλ. Πρεσβείας ύπό 
^  ' ρ ’ρ τ°^ Πρε^ υτ0ΰ κα1 Μετα£δ παρετέΦη γεΰμα, είς τό όποιον παρεκά&ησαν
αι ΑΑ. ΒΒ^ ΤΤ. αί Πριγκήπισσαι Ελένη, Ειρήνη καί Αικατερίνη της Ελλάδος, μετά τών έπί τών 

^ Ρ’'ων’ 5 Α ' Β · Τ ' ° Βασιλόπαις Χριστόφορος μετά τής Δουκίσης Γκύζη, μητρός τής 'Τψη- 
ή  ̂ υζυγου τοΰ Βασιλοπαιδος, η Α. Β. 1 . ή Πριγκήπισσα Μαρία μετά τοΰ συζύγου Αύτής Ναυ

άρχου Ίωαννίδου,^ ό κος καί ή κα Κόλπ-Μεταξα, ή κα Φορέστη, ό Σύμβουλος τής έν Ρώμη Πρε
σβείας καί ή κα Ί . Ρωμάνου, ό καθηγητής τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας έν τώ Πανεπιστήμια) 
ί'ωμης κ. Γ. Ζώρας καί ό έν Ρώμη Πρόξενος κ. Χριστοδούλου.

*  *  *

_ „' ε'-7- τής Ενωσεως (.. A. L . R . έξεδό&η είς ιταλικήν μετάφρασιν έκλογή τών λόγων
του λληνος Πρωθυπουργοΰ κ. Ιωάννου Μεταξα ύπό τόν τίτλον « G iovanni M e ta x a s : L a  Gre
c ia  contro il  com unism o», Q uaderni dei C. A. U. R ., η6, Rom a, 1939. Τής μεταφρά- 
σεως προτάσσεται εισαγωγή τοΰ στρατηγοΰ κ. Μ. San i, δστις έκ&ειάζει τήν σημασίαν τής 4η 
Αύγούστου καί τό έθνοσωτήριον έργον τοΰ Άρχηγοΰ τής Κυβερνήσεως.
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