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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

1. — I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ της ιταλικής λογο
τεχνίας: « Ερμηνεία τοΰ πέμπτου άσματος 
τής Θείας Κωμωδίας τοΰ Δάντου».

2. -  Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ίατροΰ, διευθυντοΰ τοΰ
ώτορινολαρυγγολογικοΰ τμήματος τοΰ Δη
μοτικού Νοσοκομείου ’Αθηνών: « Περί 
φωνιατρικής ».

3. -  Κ. ΦΑΛΤΑΪΤΣ, λογοτέχνου καί δημοσιο
γράφου : « Ή  λατρεία τοΰ δένδρου είς τήν 
'Ελλάδα».

5. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ- 
ΛΕΗΜΟΝΟΣ : « Θειον Κήρυγμα: Ό , τ ι ή 
αμαρτία συντρίβει, ή άγάπη άνορθοΐ».

7. -  Γ. ΖΑΝΑΝΙΡΙ, συγγραφέως καί δημο
σιογράφου: «Ή  έλληνο-αιγυπτιακή πνευ- 
ματική συγγένεια ».

8. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ της ιταλικής λογο
τεχνίας: «'Ερμηνεία τοΰ ιγ ' άσματος της 
Θείας Κωμωδίας τοΰ Δάντου ».

9. -  Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ, ίατροΰ νευρολόγου-ψυχιά-
τρου: «Ή  έκλαΐκευσις τών γνώσεων».

11. -  Π. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΤΑΟΤ, καθηγη-
τοΰ, λογοτέχνου καί διευθυντοΰ τοΰ « ’Αρ
χείου Θράκης » : « Ή  θροικική ηθογραφία».

12. -  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ-
ΑΕΗΜΟΝΟΣ : « Θειον κήρυγμα ».

14. — Μ. ΑΡΓΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, λογοτέχνου, ποι-
ητοΰ καί συγγραφέως « Ή  'Αγία Φωτεινή 
τής Σμύρνης».

15. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής λογο
τεχνίας: «Ό  Λεονάρντο ντά Β ίντσ ι».

16. -  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, άρχιτέκτονος Δή
μου Πειραιώς καί καλλιτεχνικού συνεργά
του τής « ’Ακροπόλεως » : « 'Η λαϊκή αρ
χιτεκτονική στήν Έλλάοα ».

18. — « Τδ ένδιαφέρον τοΰ Έλληνος έν Παρι-
οίοις πρεσβευτοΰ κ. Ν. ΠΟΛΙΤΟΥ διά 
τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν ».

— « Γιά τή σύγχρονη Κέα ».
19. -  A. Ε. τοΰ 'Υφυπουργού ’Εμπορική: Ναυ

τιλίας κ. Α. ΤΖΙΦΟΥ: «Τό θαΰμα τοϋ 
έλληνικοΰ ναυτικοΰ ».

-  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ- 
ΛΒΗΜΟΝΟΣ : « Θειον Κήρυγμα: Προ- 
σευχηθήτε ».

20. -  Θ. ΒΟΡΕΑ, άκαδημαϊκοΰ, καθηγητοϋ τοΰ
Πανεπιστημίου ’Α θηνών: « Λόγος έπί τή 
τεσσαρακονταετηρίδι της έπιστημονικής 
δράσεως ».

21. -  Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΥ, ποιητοΰ, λογοτέχνου και
δημοσιογράφου: « Φιλοπατρία καί ποί- 
ησ ι».

22. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής λογο
τεχνίας: «Λεονάρντο ντά Βίντσι -  β' μέ
ρος».

23. — Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, λογοτέχνιδος καί
συγγραφέως: « Ή  Λαϊκή Τέχνη ».

25. — Μ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ, καθηγητοϋ τοΰ Πανε
πιστημίου ’Α θηνών: « Ή  25ΤΙ Μαρτίου, 
ήμέρα της ’Εθνικής Παλιγγενεσίας».

-  X. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, δημάρχου Μεσο
λογγίου: « Ή  ’Εθνική Εορτή».

26. -  Γ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, άκαδημαϊκοΰ, λογο
τέχνου : « Ό  Ελληνισμός κι ή 25ί  Μαρ
τίου : Σύντομη ιστορική έπισκόπησις».

-  Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου κ. κ. ΠΑΝΤΕ- 
ΛΕΗΜΟΝΟΣ : « Θειον Κήρυγμα : Τό πα- 
ράπονον τοΰ Ίησοΰ ».

27. -  « 'Η 'Ελληνική ’Επανάστασις τοΰ 1821 :
Όμιλίαι καί κρίσεις 'Ελλήνων λογίων».

28. -  Λ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, δημοσιογρά
φου καί λογοτέχνιδος: « 'Ο πρώτος ίδρυ- 

■ τής τής Φιλικής 'Εταιρείας ».
29. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής λο

γοτεχνίας : « 'Ο Ραφαήλος ».
-  Δ. ΊΆΘΑ, δημοσιογράφου : « Ευθυμογρά

φημα : 'Η άφιέρωσις ».
30. -  Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ, ίατροΰ, νευρολόγου-ψυ-

χιάτρου: « ’Επί τή 80ετηρίδι τοΰ ίατροΰ 
Καρϊαμάτη ».
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ΤΟ Θ Α11ΙΑ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΓΤΙΚΟΓ (*)
Ραδιοφωνική ομιλία της A. Ε. τοϋ Ύφυπουργοϋ ’Εμπορικής Ναυτιλίας 

κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΤΖΙΦΟΥ

’Ολίγοι λαοί έχουν νά έπιδείξουν τήν μεγάλην, τήν άπεριόριστον άγάπην πρός 
τήν θάλασσαν, πού έπέδειξαν ανέκαθεν οί "Ελληνες. Άπό τής στιγμής άκόμη πού 
έγράφετο ή πρώτη σελίς τής ιστορίας μας, ή θάλασσα ήρχισε νά παίζη κύριον ρόλον
είς τήν ζωήν μας, εις τό μέλλον μας καί τήν άνάπτυξίν μας.

Ό ώραΐος μάλιστα μϋθος τής «Άργους», ό θαλασσοπόρος Όδυσσεύς, καί τόσα 
άλλα φανερώνουν πόσον, πολύ πριν άκόμη, είς τούς σκοτεινούς χρόνους τής προϊστο
ρίας, ή Ελλάς είχε συνδέσει τήν τύχην της μέ τό ύγρόν στοιχεΐον. Έκτοτε άνά πάσαν 
έποχήν, άπό τής Ναυμαχίας τής Σαλαμΐνος μέχρι τής Ναυμαχίας τής Έλλης, ό Ε λ
ληνικός λαός άπέδειξε τούς στενούς δεσμούς πού τόν ένώνουν μέ τήν θάλασσαν καί
χάρις είς τούς όποιους έγράφησαν αί ένδοξότεραι σελίδες τής ιστορίας του.

Οί δεσμοί αύτοί έσφυρηλατήθησαν δμως δχι μόνον μέ κόπους, άλλά καί μέ θυσίας 
πολλάς. Είς χιλιάδας ολοκλήρους άνέρχονται οί Έλληνες εκείνοι, οί όποιοι εϊτε έν 
πολέμω εϊτε έν ειρήνη έθυσιάσθησαν είς τόν ύγρόν βωμόν. Καί σήμερον άκόμη δέν 
παρέρχεται ήμέρα σχεδόν χωρίς νά γνωσθή καί μία νέα σκληρά πάλη Ελλήνων μέ 
τήν θάλασσαν, πάλη πού δέν άπολήγει πάντοτε είς τήν νίκην τών πρώτων.

Κάθε βράχος, κάθε κόλπωσις τών άκτών τής Πατρίδος μας, άλλά καί κάθε ση- 
μεϊον τών θαλασσών, άπό τοϋ Ίνδικοΰ μέχρι τής Βορείου Θαλάσσης και απο τοϋ 
Ατλαντικού μέχρι τοΰ Ειρηνικού, εχει παραστή μάρτυς τών δραμάτων τής πάλης, τής 
αγωνίας καί τοϋ θανάτου χιλιάδων ναυτικών μας, τήν έπιστροφήν τών οποίων άναμέ- 
νουν αί οίκογένειαί των. Δυστυχείς μητέρες, σύζυγοι καί άδελφαί θρηνούν συχνά τόν 
χαμόν, μέ τόν ενδόμυχον φόβον δτι άπό στιγμής είς στιγμήν είναι πιθανόν νά τούς 
άναγγελθή ή άπώλεια καί άλλου τέκνου ή άδελφοΰ.

(*) Μετεδόθη άπό τούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Μπάρι καί Ρώμης (βραχέων κυμάτων) 
τό έσπέρας τής 19 Μαρτίου, έπ’ εύκαιρία τής ύπό τοΰ Δήμου Πειραιώς δ ιοργανωθείσης ημέρας 
« Ά π ω λ ε σ θ έ ν τ ω ν  Ν α υ τ ι κ ώ ν » .



Οΰτε δμως οί κίνδυνοι, οΰτε αί προτροπαί τών οικείων των εΐναι δυνατόν νά 
συγκρατησουν τούς ηρωικούς μας ναυτίλλους άπό τήν πραγματοποίησιν τοΰ μεγάλου 
των σκοποΰ, εις τον όποιον άφιερώνονται όλοψύχως, έτοιμοι νά θυσιασθοΰν καί αυτοί.

Ά λλ’ ή υπηρεσία τήν οποίαν προσφέρουν οί ήρωες ουτοι καί ή άπώλειά των δέν 
αποτελεί οίκογενιακόν ζήτημα, άλλ’ εθνικήν ύπόθεσιν ύψίστης σημασίας. Διά τοΰτο δέ 
τά δάκρυα τών οικογενειών των δέν εΐναι αρκετά διά νά καταδείξουν τήν μεγάλην 
λύπην πού συνέχει τάς ψυχάς δλων τών Ελλήνων.

Ό Δήμος Πειραιώς άντελήφθη έγκαίρως τήν άνάγκην τής έκδηλώσεως τής εθνι
κής αύτής λύπης πρός τούς αφανείς ήρωας τής θαλάσσης, λύπης ή οποία συμπεριέχει 
καί τήν υπερηφάνειαν καί τόν θαυμασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην παντός Έλληνος 
πρός ένα έκαστον τών άπωλεσθένων ναυτικών, καί άπεφάσισε νά καθιέρωση κατά τό 
τελευταίο ν Τυχοσάβατον μίαν σεμνήν τελετήν κατά τήν όποιαν άπό τών ακτών τής 
Πειραϊκής, θά τελεσθή μία επιμνημόσυνος δέησις διά τήν άνάπαυσιν τής ψυχής τών 
ναυτικών οί όποιοι έπάλαισαν καί ήττήθησαν.

Ή  πρώτη δέησις δέν εΐναι άπλώς μία τελετή μέ τήν έννοιαν πού δίδεται συνή
θως είς τήν λέξιν, οΰτε έθεωρήθη ορθόν νά προσφωνηθοΰν κατ’ αύτήν λόγοι έπί .λόγων, 
οι οποίοι, εις παρομοιας περιστάσεις, δέν έχουν άλλο αποτέλεσμα παρά νά μειώνουν 
την σημασίαν και την σοβαροτητα τής στιγμής. Έκρίθη άρκετόν ένας στέφανος άπό 
δάφνην καί άνθη, ό όποιος δμως θά συνοδεύεται άπό τήν ίεράν έκδήλωσιν ενός λαοΰ 
άντιλαμβανομένου βαθύτατα τήν υπηρεσίαν, άλλά καί τήν τραγικήν θυσίαν τών ναυ
τικών πού δέν θά έπιστρέψουν ποτέ είς τήν θαλπωρήν τής πατρώας γής.
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Ι Τ Α Λ Ι Κ Ε Σ  Μ Α Κ Ε Τ Τ Ε Σ

['Η « Έπιθεώρησις» θεωρείται ευτυχής δημοσιεύουσα πρώτη έκλογήν ποιημάτων 
άπό τήν άνέκδοτον συλλογήν « ’Ι τ α λ ι κ έ ς  Μ α κ έ τ τ ε ς » ,  προσεχούς έκδόσεως, τοΰ 
γνωστοΰ ποιητοΰ Γ. Ά θ ά ν α ] .

ΕΟΜΑ

Μέ τήν ’Αθήνα στάθηκες Πατρίδα στις Πατρίδες 
Τό βάρος δέ σέ κούρασε ποτέ της ιστορίας, 
Στιγμές γιά σέ μετροΰν, θαρρείς, οί χιλιετηρίδες 
Κι δλο σέ φλέγει ό πυρετός τής κοσμοκρατορίας!

VENEZIA

« . .. Στή Βενετιά τά ροΰχα σου καί τά χρυσαφικά σου! » (1) 
Μικρά παιδιά στή κούνια μας μας έχεις νανουρίσει 
Μά στέκει κι άπ’ τό θρύλο της πι’ ομορφη ή όμορφία σου! 
Ποτέ δέ θάρθη ό πιό στεριός πού θά σέ τραγουδήση!

RAVENNA

Πολύχρωμη άντανάκλασι τοΰ Βυζαντίου στή Δύσι 
Κ’ οί Τέχνες κ’ οί επιστήμες της φώς άπό σέ ’χουν πάρει 
Μά δλη τή λάμψι του σύ έδώ σ’ ένα ψηφί έχεις κλείσει 
« . . .  Σ’ ένα ψηφί, σ’ ένα ρηγί, σ’ ένα μαργαριτάρι ». ί2)

PADOVA

Μέσα στις γέρικες Σχολές τή Γνώσι έχουν πυκνώσει 
Τής διδαχής οί άντίλαλοι καί τής σοφίας οί τόμοι 
Μά ή έπιστήμη άν τράνεψε κι άν γίνη κι άλλη τόση,
Ά γ ιε  μου Άντώνη, πιό τρανή θά μένη ή Πίστι άκόμη!

(1) Ό  πρώτος στίχος είναι δημοτικός άπό έλληνικό λαϊκό νανούρισμα.
(2) Ό  τελευταίος στίχος είναι δημοτικός άπό ενχ παλιό δίστιχο γιά τά μωσαϊκά τοϋ βυζαν

τινού μοναστηριού « Δ α φ ν ί » ,  κοντά στήν ’Αθήνα.
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VERONA

Θρησκευτική κατάνυξι στήν κρύπτη τοΰ San Zeno 
Καί στήν ’Αρένα μουσική λατρεία της μπαγκέττας 
Σας προσπερνώ, Scaligeri, και τ’ άνθη μου πηγαίνω 
Στον άγιο τάφο τοΰ Ρωμαίου καί τής Ίουλιέττας..

CORTINA

Τιτάνες μεγαλόπετροι τριγύρω οΐ Δολομίτες 
Τής γελαστής κοιλάδας σου περιφρονοΰν τά κάλλη 
Μ’ αύτή τούς κοσμογυριστές καί τούς κοσμοπολίτες 
Καί μέ τή χλόη της τούς πλανα καί μέ τά χιόνια πάλι!

MISURINA

Χιονόσκεπες βουνοκορφές καί δασωμένα πλάγια 
Τήν ομορφιά τους χαίρονται μόνο σ’ εσέ δταν πέφτει 
Κ’ εσύ γεμάτη παρθενιά, κ’ έσύ γεμάτη μάγια 
Μοιάζεις μέ τής Άρτέμιδας τό μυστικό καθρέφτη!

Είς τό προσεχές τεΰχος μία ρυθμική ιταλική μετάφρασις τοΰ "Υμνου είς ’Ελευθερίαν 
τοΰ Σολωμοΰ τοΰ φιλ.έλληνος A r t u r o  Gr io rdan o .

’Επίσης άρθρα τών κ. κ. Γ. Ζ ώ ρ α :  « ’Ανέκδοτος θρήνος έπί. τη άλώσει τής Κων
σταντινουπόλεως», Μ. Σ ι γ ο ύ ρ ο υ :  «Φιλοπατρία καί ποίηση», Γ. Μ α ρ κ ο π ο ύ λ ο υ :  «'Η 
Λαϊκ!) ’Αρχιτεκτονική στήν Ελλάδα », Ν. Θ ω μ α ζ α ί  ου : « 'Ελληνικές σελίδες », Δ. Φλόρε :  
« ’Ιταλοί έλληνισταί: ό Φ. Ντέ Σιμόνε — Μπροΰβερ καί τό εργον του ».

’Από τοΰ προσεχοΰς τεύχους έγκαινιάζεταί καί ή «Κριτική στήλη» διά τα τε)ευταϊα 
έλληνικά βιβλία.
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ΜΙΑ ΡΓΘΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΓ ΓΜΝΟΓ

τοΰ καθηγητοϋ νεοελληνικής γλώσσης είς τήν Σχολήν ’Ανατολικών Γλωσσών Νεαπόλεως 
κ. FRANCESCO DE SIMONE -  BROWER

(Εΐναι γνωστό oTt τό έργο τοΰ Έθνικοΰ μας ποιητοΰ Σολωμοΰ βρήκε στήν Ιταλία  πολ)ούς 
θαυμαστές, κι δτι διάφοροι λόγιοι έγραψαν κατά καιρούς πολύ ένδιαφέρουσες μελέτες γι’ αύτόν καί 
μετέφρασαν στήν ιταλική τά κυριώτερα ποιήματά του. ’Ιδιαίτερα ό «"Υμνος είς ’Ελευθερίαν» τρά
βηξε τή προσοχή καί μεταφράστηκε έπανειλημμένως στήν ’Ιταλική γλώσσα. Μιά'τέτοια μετάφρασι 
εΐναι καί κείνη πού δημοσιεύεται παρακάτου καί πού οφείλεται στον γνωστό φιλέλληνα καθηγητή 
της έλληνικής γλώσσης στή Σχολή ’Ανατολικών Γλωσσών τής Νεαπόλεως κ. Francesco De S i
mone -  BroWer, πού τόσο έργάστηκε στή Πατρίδχ του γιά τήν 'Ελλάδα καί γιά τή διάδοσι 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας (1). Ή  μετάφρασι τοΰ "Υμνου, περιλαμβάνει μόνο τίς πρώτες δεκαέξι 
στροφές καί παρουσιάζει τό χαρακτηριστικό δτι έχει γίνει μέ τέτοιο ρυθμό, ώστε νά μπορή νά τρα
γουδιέται πάνω στή μουσική τοΰ ’Εθνικοΰ μας "Υμνου τοΰ Μαντζάρου. Δημοσιεύτηκε τή πρώτη 
φορά στό ιταλικό περιοδικό N uova  C ultura  τής Νάπολης (τόμος Α ', τεΰχος 1, ’Ιανουάριος -  Φεβρου
άριος 1921, σελ. 79 έπ.) μέ ένα μικρό σημείωμα τοΰ μεταφραστοΰ καί εΐναι σήμερα δυσεύρετη).

I N N O  A L L A  L I B E R T A

Ti conosco dal gagliardo 
taglio acuto dell’acciar, 
ti conosco al fiero sguardo 
che il suol osa misurar.

*

Degli Elleni dalle sante 
ossa alfine uscita gia 
prode si qual fosti innante 
salve, oh salve, Liberta !

*

Cola, dentro dimoravi 
nell’angoscia e nel rossor, 
ed un labbro tu aspettavi, 
ti dicesse: Oh torna ancor !

A  venir quel di tardava, 
e silenzio ovunque fu; 
che il terror tutto oscurava, 
l ’opprimea la schiavitu.

*

Sol conforto, o sventurata, 
ti restava a ricordar 
la grandezza tua passata 
e in narrarla a lagrimar.

*

E attendevi sempre invano 
un accento liberal: 
l ’una man colpia la mano 
nello spasimo fatal.

(1) Γιά τό έργο καί τή φιλελληνική δρασι τοΰ κ. Francesco De Sim one — Brower θά δημο- 
σιευθή λεπτομερής μελέτη τοΰ δρ. D ante F lore είς προσεχές τεΰχος.
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E dicevi: Ahi, dalle pene 
il mio capo trarro piu ?
Grida, lagrime, catene 
rispondevano di su.

*

Allor fosco il guardo alzavi 
in fra i pianti e nel dolor, 
e dai panni sanguinavi 
greco sangue in copia fuor.

*

So che in vesti sanguinose 
queta uscivi in stranio suol, 
altre braccia poderose 
ricercando, nel tuo duol.

*

Sola tu la via prendesti 
ritornasti sola qua; 
poiche gli usci non son presti 
se il bisogno picchia la.

*

Chi per te pianse di cuore 
ma ristoro alcun non die; 
chi promise il suo favore, 
e crudel rise di te.

Altri, ahime, che in tua sventura 
assai lieti si mostrar:
Ya, dicean con voce dura, 
va, i tuoi figli a ritrovar.

*

Fugge ratto indietro il piede 
l ’erba e il sasso a calpestar, 
che ti fan con certa fede 
di tue glorie rimembrar.

*

L’umil capo vai girando, 
desolata, intorno, ahime; 
qual meschin che va bussando, 
e di peso il viver gli e.

*

Si, ma or lotta ogni tuo figlio 
senza posa, con ardir: 
e non cerca altro consiglio 
che di vincere o morir.

*

Degli Elleni dalle sante 
ossa alfine uscita gia, 
prode si qual fosti innante 
salve, oh salve, Liberta !
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗΧ 
τοϋ άοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(’Αναδημοσιεύομεν κατωτέρω ομιλίαν τοΰ άοιδίμου Άρχηγοΰ της Εκκλησίας 'Ελλάδος ΧΡΥ
ΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, μεταδοθεϊσαν κατά τήν τελ.ετήν των εγκαινίων τοΰ Ραδιοφωνικού 
Σταθμοΰ ’Αθηνών καί διαπνεομένην άπο τά ύψηλά ύπερ τής Θρησκείας καί Πατρίδος ιδανικά, άτινα 
διεκριναν πάντοτε ολην την ζωήν καί πάσαν δρασιν τοϋ πολυκλαύστου 'Ιεράρχου).

Ένθερμος ευχαριστία καί αίνος οφείλεται πρός τόν ΰψιστον Θεόν, ό όποιος φω
τίζει καί οδηγεί τόν άνθρωπον είς τοιαύτας έφευρέσεις, όποιον τό ραδιόφωνον δυνα- 
μενας, νά συντελέσουν είς τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυξίν του. Τό ραδιόφωνον άποτελεϊ 
άναμφιβόλως μίαν τών θαυμασιωτέρων εφευρέσεων τών καθ’ ήμας χρόνων, υπενθυμίζει 
δ έν μέρει τό του ψαλμωδοΰ « Οί ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεοΰ, ποίησιν δέ χειρών Αύτοΰ 
αναγγέλλει τό στερέωμα. 'Ημέρα τη ήμέρα έρεύγεται ρήμα καί νύξ νυκτί άναγγέλλει 
γνώσιν. Ούκ είσί λαλιαί ούδέ λόγοι, ών ούχί ακούονται αί φωναί αύτών ». ’Από άκρου 
είς άκρον τοϋ κόσμου διά μέσου τεραστίων αποστάσεων μεταδίδεται ή άνθρωπίνη λαλιά 
καί επιτυγχάνεται ή πνευματική έπικοινωνία μεταξύ τών άνθρώπων. Ή φιλτάτη πατρίς 
μας Ελλάς, έχει μεγάλως ·νά ώφεληθη διά τοΰ θαυμασίου τούτου οργάνου, διά της 
δι [αυτου διδασκαλίας και καθοδηγησεως του ελληνικού λαου. Διότι είς τοΰτο κυρίως 
πρεπει ν αποβλέπη ή*έφεύρεσις αύτή, ούχί απλώς καί μόνον είς τήν τέρψιν διά τής 
σεμνής μουσικής, άλλά προπάντων είς τήν διαφώτισιν τοΰ λάοΰ έπί διαφόρων ζητη
μάτων, εις την μεταδοσιν ωφελίμων γνώσεων καί οδηγιών, χρησίμων διά τήν. ζωήν.

Διά τοΰτο, όμιλών πρός τόν εύσεβή έλληνικόν λαόν, διά τοϋ θαυμασίου τούτου 
οργάνου τής άνθρωπίνης έπινοήσεως, καθήκον μου θεωρώ πρό παντός άλλου νά συστήσω 
πρός αύτόν δπως έμμένη σταθερώς είς τάς σωτηριώδεις άρχάς τής αγίας μας Θρησκείας 
καί είς τάς συνυφασμένας πρός αύτάς έθνικάς μας παραδόσεις. Είναι άλλως τε κοινώς 
άντιληπτόν δτι ή ζωή τοΰ άνθρώπου χάνει τήν άξίαν της χωρίς τήν πνοήν τής θρη
σκείας και τών υψηλών ιδεωδών. Μόνον ή θρησκεία τοΰ Χριστιανισμοΰ, ή οποία άπο- 
καλύπτει είς τόν άνθρωπον τήν άρχικήν του προέλευσιν, τόν λόγον καί τόν σκοπόν τής 
ύπάρξεώς του, έξυψώνει [τήν ζωήν του, δίδει είς αύτήν τήν άληθή της έννοιαν καί 
δεικνύει είς τόν άνθρωπον τόν δρόμον τής εύτυχίας. Ή  εύτυχία καί ή χαρά άποτελοϋν 
ενδόμυχον πόθον τής άνθρωπίνης ψυχής, ενώ ή θλΐψις καί ή δυστυχία εΐναι κάτι τι 
ξένον προς αυτήν. Αλλ εις τον άνθρωπον άπόκειται ν’ άπολαύση τήν χαράν ή τήν θλΐψιν 
μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τήν ίδικήν του προσωπικήν προσπάθειαν.

Τά αιώνια καί άκατάλυτα διδάγματα της άγιας χριστιανικής θρησκείας, αΐ ύψηλαί 
και μεγαλαι αληθειαι, τας οποίας εδιδαξεν ο Σωτήρ καί οί ’Απόστολοι καί ήρμήνευσαν 
οί μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τής ’Εκκλησίας, άποτελοϋν διά τόν χριστιανόν φώς,



αντιθέτους - δ’εΰρίσκεται είς το σκότος έκεϊνος ό όποιος ζή μακράν της θρησκείας, διότι 
άγνοεϊ τήν άληθή έννοιαν της ζωής, τόν σκοπόν της ύπάρξεώς του καί τόν αιώνιον 
προορισμόν του. Καί όπως ό ήλιος φωτίζει καί θερμαίνει καί ζωογονεί τήν φύσιν, τοι
ουτοτρόπως καί ή θρησκευτική πίστις, ή όποία έχει ώς καρπόν τήν άρετήν, φωτίζει, 
θερμαίνει, καί ζωογονεί τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου. Καί τήν μέν άρετήν άκολουθοϋν 
πάντοτε ή εύτυχία καί ή χαρά, ένω τό κακόν, τό όποιον εΐναι ό πικρός καρπός της 
άπιστίας, άκολουθοϋν ή δυστυχία καί ή θλΐψις, τά τραγικά δράματα, τά όποια προκα- 
λοϋνται άπό τό κακόν καί τάς έξ αιτίας αύτοϋ συμφοράς. Εΐναι ήθικός νόμος άπαράβα- 
τος, τό άγαθόν νά εχη ώς συνέπειαν καί άμεσον έπακολούθησιν τήν εύτυχίαν, τό δέ 
κακόν νά έχη ώς σύντροφον τήν δυστυχίαν. Τό μέν ν’ άμείβεται, τό δέ νά τιμωρήται.

Εκείνος ό όποιος ζη είς τό άγαθόν, ο ένάρετος άνθρωπος, δημιουργεί περί έαυτόν 
μίαν άτμόσφαιραν χαράς, άγαπα τούς άλλους άνθρώπους, εΐναι δίκαιος καί έλεήμων, 
άφωσιωμένος είς τήν έργασίαν του, τήν οποίαν καίΗστα πηγήν της εύδαιμονίας του, 
άποφεύγει τάς καταχρήσεις, εΐναι έγκρατής είς όλα, άνώτερος τών παθών, τά όποια 
υποβιβάζουν πολλάκις τόν άνθρωπον είς τήν θέσιν άλογου ζώου. Άντιθέτως, έκεϊνος 
ό όποιος ζη είς τό κακόν, περιστρέφεται περί τήν πνιγηράν άτμόσφαιραν τής δυστυχίας 
καί της διαρκούς στενοχώριας,1̂ γίνεται δούλος τών παθών, παραδίδεται είς καταχρή
σεις, μισεί τήν έργασίαν του, μισεί καί τούς άλλους άνθρώπους, ζή βίον άνώμαλον, έκ 
τοΰ όποιου πάσχει σωματικώς καί ψυχικώς καί τέλος συντρίβεται καί καταστρέφεται. 
«Τά γάρ όψώνια της άμαρτίας θάνατος», κατά τήν Γραφήν. Άλλοίμονον, άν ό τοιοΰτος 
άνθρωπος εχει οικογένειαν. Μεταβάλλει τό σπίτι του είς άδην. Ένώ άντιθέτως ό ένά
ρετος οικογενειάρχης ζή βίον εύτυχή. Καί ό μέν ένάρετος άνθρωπος μένει πιστός καί 
άφωσιωμένος είς τάς ήθικάς άρχάς, δέν παρασύρεται άπό ιδέας άνατρεπτικάς, έκεϊνος 
δέ ό όποιος καταφρονεί τάς ήθικάς άρχάς γίνεται θΰμα τών άνατρεπτικών άρχών καί 
προξενεί συμφοράς καί είς τόν έαυτόν του καί είς τήν οίκογένειάν του καί είς τήν πα
τρίδα του, διότι τό μέν άγαθόν εΐναι δημιουργικόν, ένω τό κακόν εΐναι πάντοτε κατα
στρεπτικόν, όπως ή πυρκαϊά.

Αύτάς τάς δύο εικόνας τάς βλέπομεν ολοι άναγλύφους καθ’ έκάστην ένώπιόν μας. 
Βλέπομεν τούς καρπούς τοΰ άγαθοΰ καί τούς καρπούς τοΰ κακοΰ, τούς εύτυχεΐς άνθρώ
πους, οί όποιοι έφαρμόζουν είς τήν ζωήν των τάς χριστιανικάς άρχάς, έκείνους οΐ όποιοι 
έκδηλώνουν τήν καλωσύνην καί τήν άγαθότητα, τήν φιλανθρωπίαν καί τήν προθυμίαν 
καί τήν άγάπην πρός κάθε καλόν. ’Αλλά βλέπομεν καί τούς δυστυχείς άνθρώπους, οί 
όποιοι εύρίσκονται μακράν τής θρησκείας, σκληρούς, άφιλανθρώπους, άδικους καί παρα- 
φόρους, βλέπομεν τούς άφωσιωμένους είς τάς έθνικάς μας παραδόσεις καί είς τήν πα
τρίδα άληθεϊς "Ελληνας, καί έκείνους, οί όποιοι άποξενοΰνται άπ’ αύτής. Διότι εΐναι 
δυστυχώς πολύ ολισθηρός ό κατήφορος τοΰ κακοΰ καί παρασύρει είς πολλά άτοπα τόν 
άνθρωπον, ό όποιος όταν κυριευθή άπό τό κακόν, άσυγκράτητος ήμπορεΐ νά φθάση 
καί μέχρις άρνήσεως τής πατρίδος του καί μέχρι καταπατήσεως τών ιερών καί όσίων. 
Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει χάνει κάθε άξίαν ή ζωή του.
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’Ιδού διατί πρέπει νά εΐμεθα πιστοί καί σταθεροί είς τάς σωτηριώδεις άρχάς τής 
άγίας θρησκείας καί είς τάς συνυφασμένας πρός αύτάς έθνικάς μας παραδόσεις, νά 
ζώμεν δηλαδή ώς άληθινοί χριστιανοί καί άληθινοί Έλληνες, έ'χοντες ορθήν άντίληψιν 
τής έννοιας τής ζωής καί τοΰ σκοποΰ της. "Εκαστος Έλλην διά της ήθικής του ζωής 
καί διά της πιστής τηρήσεως τών καθηκόντων του, ας άποβαίνη ύλική καί πνευμα
τική δύναμις τοΰ συνόλου τών Ελλήνων καί παράγων προόδου τής μεγάλης καί ένδο
ξου πατρίδος Ελλάδος, ή όποία άπό τά τέκνα της περιμένει τήν εύτυχίαν καί τήν πρό
οδόν της. Ή  εύτυχία τής πατρίδος εΐναι καί τών τέκνων της εύτυχία.

ΤΟ ΕΡΓΟΧ Κ Α Ι Η ΖΩΗ ΤΟΓ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ Κ ΑΙ  
ΙΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΓΣΟΣΤΟΜΟΓ ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΓΛΟΓ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ Προπρυτάνεως καί τακτικοΰ Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΙίΛ

(Τιμών τήν μνήμην τοϋ πολυκλαύστου αοιδίμου Μητροπολίτου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, δ Ραδιοφωνικός Σταθμός Μπάρι διώργανωσε έπί τριήμερον — κατά τάς εσπέρας 
της 22ης, 23ης καί 24ης Δεκεμβρίου -  είδικάς μεταδόσεις, άφιερωμένας είς τήν άνάπτυξιν τοΰ £ργου 
καί τής δράσεως τοΰ άκουράστου Άρχηγοΰ τής Εκκλησίας. Κατωτέρω δημοσιεύονται σχετική ομιλία 
τοΰ Προπρυτάνεως Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ. Παπαμιχαήλ, ώς καί γνώμαι διαπρεπών Ελλή
νων λογίων).

Συμπληροΰται σήμερον άκριβώς τρίμηνον, άφ’ ής ήμέρας έξεδήμησε πρός Κύριον 
ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Παπα- 
δόπουλος, ή δέ τόσον πενθήσασα διά τόν άπροσδόκητον θάνατόν του έλληνική ψυχή 
παρηγορεΐται τελοΰσα κατά τήν ημέραν ταύτην τό ιερόν του μνημόσυνον. Τό άκόμη 
νωπόν τοΰ τάφου του χώμα ήδη άπό της στιγμής τοΰ ένταφιασμοΰ του έστολίσθη μέ 
τά άνθη ένός σπανίου θαυμασμοΰ, μέ τόν όποιον καί οί σοφοί καί οί άσοφοι κύπτουν 
έπάνω είς τήν ζωήν, τό έργον καί τόν θάνατον μιας σπανίας προσωπικότητος, ή όποία 
έπέρασεν ώς φωτεινόν καί γλυκύ μετέωρον είς τήν σύγχρονον ιστορίαν τής έλληνικής 
ιεραρχίας καί τής έλληνικής διανοήσεως.

'Ολόκληρος ή σταδιοδρομία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου δύναται νά χαρακτη- 
ρισθή ώς πνευματικός θρίαμβος. Διότι ό Χρυσόστομος ήτο πρό παντός καί δι’ όλης του 
της ζωής πνευματική ΰπαρξις, πρόσωπον μέ πνευματικόν περιεχόμενον καί πνευμα
τικούς σκοπούς. Επιστήμη καί άρετή ύπήρξαν οί δύο πόλοι, περί τούς οποίους έστρέ- 
φετο ή ψυχή του, οί μοναδικοί στήμονες, πού έξύφαναν τό ώραΐον ύφασμα τής ζωής 
του. Ώς τοιοΰτος διήνυσε τάς σπουδάς του έν Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη καί 'Ιερο- 
σολύμοις τό πρώτον, έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών επειτα καί κατόπιν έν ταϊς θεολο- 
γικαΐς ’Ακαδημίαις τής Ρωσσίας. Τό έπιστημονικόν του στάδιον ήρχισεν ώς καθηγητής
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της Θεολογικής Σχολής τοϋ Σταυροΰ τών 'Ιεροσολύμων, δπου ίδρυσε και τό θεολογικόν 
περιοδικόν « Ν έα  Σ ιώ ν » ,  τό έσυνέχισεν έπειτα έν ’Αλεξάνδρειά καί τό έκορύφωσεν 
έν ’Αθήναις. Διηύθυνεν ώς κληρικός την Σχολήν τοΰ Σταυροΰ καί τήν Ριζάρειον Σχολήν 
’Αθηνών. Διά τήν άδιάλειπτον συγγραφικήν του δρασιν ή Θεολογική Σχολή τοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών τόν άνεκήρυξεν έπίτιμον διδάκτορα της θεολογίας, δταν δ’ έκενώθη 
ή έδρα της ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας διά τής άποχωρήσεως τοΰ ’Αναστασίου Διομήδους 
Κυριακοΰ, τόν έξέλεξε παμψηφεί διάδοχόν του. Ή σοφία τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Χρυ
σοστόμου, ή σεμνότης, ή σοβαρότης καί ή μετριοφροσύνη του κατέστησαν τήν Ριζά- 
ρειον Σχολήν κέντρον έντεύξεως τών ιεραρχών καί τών έπιστημόνων, διά δέ τήν θεολο- 
γικήν τοΰ Πανεπιστημίου Σχολήν άπετέλει πραγματικήν πνευματικήν δύναμιν. Διά 
τούς λόγους τούτους, δταν εις εποχήν χαλεπωτάτων εσωτερικών άνωμαλιών εΐχεκενωθή 
ό Μητροπολιτικός θρόνος ’Αθηνών, εις τό πρόσωπόν του συνεκεντρώθη ή κοινή προ
σοχή. Ή 'Ιεραρχία τής 'Ελλάδος, οί έπιστημονικοί κύκλοι καί οί ιθύνοντες τά τοΰ Κράτους 
είς τόν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον άπέβλεψαν διά τό πανθομολογούμενον πνευμα
τικόν καί ηθικόν του κΰρος, Δι’ αύτοΰ καί μόνον ήλπίζετο ού μόνον νά άποκατασταθή 
ή τάξις καί ή γαλήνη είς τά έκκλησιαστικά πράγματα, άλλά καί νά άναδειχθή ή ’Εκ
κλησία τής 'Ελλάδος άξία της υψηλής θέσεώς της καί τής μεγάλης αποστολής της.

'Η έπί δεκαεξαετίαν δλην δράσις τοΰ Χρυσοστόμου ώς ’Αρχιεπισκόπου έδικαίωσε πλ.ή- 
ρως.τάς προσδοκίας έκείνας· παρά τήν άκρως πολυκύμαντον περίοδον, καθ’ ήν προ- 
ήδρευσε τής Εκκλησίας, δτε αί άκανθοι τής διακονίας του άπετέλουν σχεδόν διαρκώς 
τήν μόνιμον δοκιμασίαν του, ήδύνατο ψυχραίμως καί άταράχως καί μέ τό βλέμμα 
άθόλωτον νά βαδίζη πάντοτε πρός τά πρόσω. Τοιουτρόπως κατησφάλιζε μέν τήν ήρε- 
μίαν είς τήν έκκλησιαστικήν ζωήν, προήγε δέ τά πράγματα τής ’Εκκλησίας είς ζηλευτήν 
περιωπήν διά τών άδιαλείπτων μεριμνών του ύπέρ τής κανονικής εύρυθμίας καί ύπέρ 
τής έξυψώσεως κυρίως τοΰ ίερέως. Μόνος αύτός έξ δλων τών προκατόχων του, κατά 
κοινήν ομολογίαν, άντιλαμβανόμενος, δτι άνευ ίερέως, διαυλακίζοντος τό θρησκευτικόν 
ρεΐθρον, ξηραίνεται ό κοινωνικός άγρός, καί δτι ό άρχιερατικός θρόνος στηρίζεται καί 
άνυψώνεται έπάνω είς τάς ίερατικάς ένεργείας, έκ τών πρωτίστων μελημάτων του είχε 
καταστήσει τήν περί τοΰ ένοριακοΰ κλήρου φροντίδα.

Ά λλ’ ένώ ή πρωθιεραρχική του έν τή ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος θέσις τόν έβάρυνε μέ 
υποχρεώσεις άτελευτήτους καί βαρείας, ό ’Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ώς κατ’ έξοχήν 
πνευματικός άνθρωπος, δχι μόνον δέν έλησμόνησε τόν έπιστήμονα Χρυσόστομον, άλλά 
καί ένέτεινεν έπί μάλλον τήν θεολογικήν του συγγραφικήν δραστηριότητα. Ή πνευ
ματική του ώς ’Αρχιεπισκόπου παραγωγή ύπήρξε τοιαύτης έκτάσεως καί έντάσεως, 
ώστε νά προκαλή πραγματικήν κατάπληξιν.

"Οταν πρό οκταετίας έξέδιδον πρός τιμήν του τόν τόμον τών « ’Ε ν α ι σ ί μ ω ν »  
έπί τή τριακοστή πέμπτη έπετείφ τής έπιστημονικής του δράσεως, ήρίθμησα περί τούς 
τριακοσίους τίτλους έπιστημονικών μονογραφιών του καί άλλων έργων. Έκτοτε αί συγ- 
γραφαί του άνήλθον σχεδόν είς πεντακοσίας, τινές δ’ έξ αύτών εΐναι ολόκληροι τόμοι

έκ 500 και 1000 περίπου σελίδων, έργα έπιστημονικά μεγάλης όλκής. Είς αύτά δέν 
συμπεριλαμβάνονται αί διατριβαί καί τά άρθρα του έπί ποικίλων θεμάτων είς πάντα 
σχεδόν τά θρησκευτικά περιοδικά καί είς έφη μερίδας. Μολονότι ό άείμνηστος έκαλ- 
λιέργει ιδίως τόν κλάδον τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ήσχολεΐτο έν τούτοις καί είς 
δλους τούς άλλους θεολογικούς κλάδους, ώς μέλος δέ τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άπ’ αύτής 
τής ίδρύσεώς της έκαμνεν είς αύτήν σπουδαίας έπιστημονικάς ανακοινώσεις. Πρός τού- 
τοις, οσάκις εβρισκε μίαν ώραν διαθέσιμον, έσπευδε νά παραδίδη μαθήματα έν τώ 
Πανεπιστημίω είς τούς θεολόγους φοιτητάς, έπί έπικαίρων έπιστημονικών θεμάτων, 
ίδρύσας δέ ίδιον θεολογικόν περιοδικόν τήν « Θ ε ο λ ο γ ί α ν » ,  ήσχολεΐτο περί τήν έκδοσίν 
της πλουτίζων αύτήν τακτικώς καί μέ ίδικάς του μελετάς.

Ή καταπληκτική αΰτη συγγραφική γονιμότης τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου 
ού μόνον προεκάλει τόν γενικόν θαυμασμόν, άλλά καί προσεπόρισεν είς αύτόν διεθνές 
έπιστημονικόν κΰρος διά τήν βαθύνοιαν, τήν οξύνοιαν καί τήν άντικειμενικότητα τών 
κρίσεών του. Διά τοΰτο ικανά έργα του μετεφράσθησαν είς τήν άγγλικήν, τήν σερ- 
βικήν, τήν ρουμανικήν καί τήν σουηδικήν. 'Υπό τών μετά τόν θάνατόν του γραψάντων 
περί αύτοΰ ακαδημαϊκών, καθηγητών καί άλλων έπιστημόνων, ή έπιστημονική του 
παραγωγή έχαρακτηρίσθη ώς μνημειώδες έργον χαλκεντέρου άνδρός, μή ύστεροΰντος 
τών μεγάλων Πατέρων τής ’Εκκλησίας, καί ένώπιον τοΰ όποιου «καί οί νΰν καί οί 
εφεξής θά έξίστανται άποροΰντες, πώς ή ζωή ένός άνδρός, ύπό τοσούτων καί τηλι- 
κούτων βεβαρημένου ύποχρεώσεων, έξήρκεσε^πρός συγγραφήν τοσούτων πολυτίμων έπι
στημονικών έργων». 'Υμνήθη ό Χρυσόστομος ώς «καύχημα τοΰ Πανεπιστημίου καί 
σέμνωμα τής ’Ακαδημίας», ώς «άκούραστος έρευνητής, σαφής καί νηφάλιος, καταλιπών 
τρανά τεκμήρια τής πολυειδοΰς του σοφίας τά περίλαμπρα προϊόντα τοΰ συγγραφικοΰ 
του καλάμου». 'Υπήρξεν έπίσης ρήτωρ δεινός, πολλάκις άνευ προπαρασκευής, όμΛών 
έπί διαφόρων σπουδαίων θεμάτων μετά θαυμαστής εύχερείας. Πρδίος, άπλοΰς, γλυκύς 
καί άνεκτικός, μετριόφρων καί ταπεινός καί άκόμπαστος, εύπρεπής, άνεπίληπτος τούς 
τρόπους, μακρόθυμος καί φιλάνθρωπος, ύπήρξε γνησία θρησκευτική φυσιογνωμία, όσίως 
έζησε, καρτερικώς ύπέστη τήν δοκιμασίαν τής άσθενείας, καί όσίως καί χριστιανοπρεπώς 
έτελεύτησεν. 'Όπως έλέχθη κατά τό έπιστημονικόν του έν τη ’Ακαδημία ’Αθηνών μνη- 
μόσυνον, «ή μνήμη του θά μείνη άγείρως καί άφθιτος έν τή ιστορία τής θεολογικής 
έπιστήμης, τής έλληνικής ’Εκκλησίας καί τοΰ Έθνους καθόλου. Τόση άγάπη, ήν έν- 
έκλειον τά εύγενή του στήθη, τόση ζωή, τόση δράσις, τόσα έργα τής άληθώς ώραίας 
καί χριστιανικής του καρδίας, δέν εϊνε δυνατόν νά λησμονηθούν».

Ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρυσόστομος έτάχθη ύπό Έλληνος άκαδημαϊκοΰ τέ
ταρτος είς τήν σειράν τών πρό αύτοΰ ύπερόχων έπί σοφία Μητροπολιτών ’Αθηνών : 
τοΰ Νικολάου 'Αγιοθεοδωρίτου, τοΰ Μιχαήλ ’Ακομινάτου καί τοΰ έξ Ίωαννίνων Με
λετίου.

Είη ή μνήμη του αίωνία.
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('Ως σήμειοΰται άνωτέρω, έπί τη συμπληρώσει, τρ’.μήνου άπό τοϋ θανάτου τοΰ άειμνήστου Μη
τροπολίτου Αθηνών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Μπάρι άπηυ9ύν9η πρός διαπρε
πείς λόγιους, τούς πλέον ένδεδείγμένους, ώς έκ της θέσεως και της παιδείας των, ζητών βραχείας 
κρίσεις περί τοΰ προσώπου καί τοΰ έργου Του. Κατωτέρω δημοσιεύονται αΐ χαρακτηριστικώτεραι 
τών κρίσεων τούτων).

Κρίσις τοϋ Προέδρου ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου κ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΤ ΜΠΑΛΑΝΟΥ:

«Ό  άοίδιμος Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ήτο δντως μία 
έξέχουσα φυσιογνωμία τής νεωτέρας Ελλάδος, τόσον ώς άνθρωπος, δσον καί ώς Άρ- 
χιερεύς καί ώς καθηγητής, καί πρό πάντων ώς επιστήμων καί συγγραφεύς. Έκτος τών 
450 περίπου δημοσιευμάτων, άτινα έξέδωκε, κατέλιπε καί πολλά άνέκδοτα έργα με
γάλης σπουδαιότητος. Είς πάσας τάς έργασίας του διαφαίνεται ή βαθειά του μόρφωσις, 
ή άκαταπόνητος φιλεργία του, ή άρίστη γνώσις καί χρήσις τών πηγών, ή οξύνοια καί 
βαθύνοια αύτοΰ, καί ύπέρ πάντα τό χριστιανικόν του πνεΰμα, δπερ έκδηλοΰτοι καί είς 
αύτά τά πολεμικής ΰλης έργα του, ένθα μετ’ άντικειμενικότητος καί πραότητος εκθέτει 
τάς γνώμας του καί άντικρούει τάς τών άντιπάλων του. Καί έναντι οξειών καί άδι- 
καιολογήτων κατ’ αύτοΰ επιθέσεων, ιδίως διά τό ημερολογιακόν ζήτημα, έδειξε δντως 
γνησίως χριστιανικήν πραότητα, τόσον ώστε νά δύναται περί αύτοΰ νά έπαναληφθή 
δ,τι ό Εύσέβιος εΐπε περί τοΰ μεγάλου Ώριγένους, δτι δηλ. πάντοτε έπέδειξεν «οΐον 
τόν λόγον τοιόνδε τόν τρόπον, καί οΐον τόν τρόπον τοιόνδε τόν λόγον». Τό σεπτόν 
δνομα τοΰ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου θά μένη πάντοτε έν δόξη καί τιμή είς τόν 
αιώνα, άναγεγραμμένον χουσοΐς γράμμασιν είς τάς δέλτους τόσον τής έκκλησίας δσον 
καί τής εκκλησιαστικής γραμματολογίας».

** *
Κρίσις τοΰ Άκαδημαϊκοϋ καί Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ:
«Ό  πρό τίνος έκλιπών άοίδιμος Πρωθιεράρχης τής Ελλάδος Χρυσόστομος Παπα

δόπουλος ύπήρξεν άναμφι βόλως έξέχουσα φυσιογνωμία. ’Εν πρώτοις άποτελεϊ φαινόμενον 
ή πολυμάθεια αύτοΰ καί ή πολυσχιδής αύτοΰ συγγραφική δρασις, ένεκα τής οποίας 
κατατάσσεται μεταξύ τών πολυγραφωτάτων Πατέρων τής Έκκλησίας ήμών. Πρός τόν 
δγκον δέ τής συγγραφικής του έργασίας άμιλλάται ή ποικιλία καί τό ποιόν αύτής. 
Αΐ συγγραφαί του έκτείνονται είς δλα τά έδάφη της Θεολογικής έπιστήμης, έτι δέ 
καί εις θέματα έκτος αύτής. Φέρουσι δέ άπασαι τήν σφραγίδα τής επιστημονικότατος.
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Εΐναι προϊόντα αύστηρας καί εύσυνειδήτου έρεύνης καί όξυτάτης διάνοιας. 'Υπήρξε προ
σέτι έξοχος διδασκαλος. Περαιτερω διεκοιθη διά τήν ποιμαντορικήν του δράσιν. 'Ολό
κληρον τόν βίον του άφιέρωσεν είς τήν διακονίαν τής Έκκλησίας καί τήν προσπάθειαν 
πρός θρησκευτικήν καί ήθικήν έξύψωσιν τοΰ ποιμνίου του καί διώκησε τό σκάφος τής 
Ελληνικής Έκκλησίας ώς δεξιώτατος οϊακοστρόφος, γινώσκων νά όδηγή αύτό, έν μέσω 
πολλακις τρικυμιών, εις ασφαλή λιμένα. Εαν δέ είς τά άνωτέρω προσθέσωμεν βίον 
ανεπιληπτον και αληθώς χριστιανικόν, έχομεν πρό ήμών τήν εικόνα ποιμενάρχου, τόν 
οποίον η ιστορία θα καταταξη μεταξύ τών μεγάλων εκκλησιαστικών συγγραφέων καί 
τών έξοχων ιεραρχών της ήμετέρας Έκκλησίας».

** *
Κρισις τοΰ Άκαδημαϊκοϋ, Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών καί Διευθυντοΰ 

Βυζαντινοΰ Μουσείου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ:
«Διά τοϋ θανάτου τοΰ άειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου έστε- 

ρήθη ή έλληνική Εκκλησία τοΰ περιφανοΰς Πρωθιεράρχου της, ή κοινωνία τοΰ έμνευ- 
στοΰ της είς παν άγαθοεργόν έργον καί ή Θεολογική έπιστήμη τοΰ σοφοΰ, διεθνώς 
άνεγνωρισμένου, σκαπανέως της. Ό  Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος έτίμησε τήν 
έλληνικήν Θεολογίαν διά τών σοφών καί μεγάλων έργων του, άναδειχθείς καί διά τής 
καθολου πολιτείας του άξιος διάδοχος τών μεγάλων προκατόχων του Μητροπολιτών 
τών Αθηνών : Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου καί τοΰ ίστορικοΰ καί γεωγράφου Μελετίου 
Μητροπολίτου Αθηνών τοΰ έξ Ίωαννίνων.

Ή μεγάλη φυσιογνωμία του άς παραμείνη ζωντανόν παράδειγμα μιμήσεως έν τη 
Όρθοδόξω Έλληνική Εκκλησία».

** *
Κρίσις τοϋ Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑ:
«Διά τοΰ θανάτου τοΰ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπα

δοπούλου έξέλιπε μία τώ δντι μεγάλη έπιστημονική καί έκκλησιαστική προσωπικότης. 
Ή πολυμάθεια καί εύρύτης τοΰ πνεύματος αύτοΰ καταδείκνυται είς τό πλήθος τών 
συγγραφών, μονογραφιών, άρθρων και κριτικών σεμειωμάτων, άναφερομένων είς πάντας 
σχεδόν τους κλάδους της Θεολογικής επιστημης. Ιδιαίτατα γόνιμος καί παραγωγική 
ύπήρξεν ή έρευνα τοΰ άοιδίμου 'Ιεράρχου είς τόν ιστορικόν κλάδον, οδτινος κατ’ έξοχήν 
εθεραπευσε την ιστορίαν τής Ορθοδόξου Έκκλησίας δυνάμενος νά χαρακτηρισθή παρ’ 
ημϊν ως ο πατήρ τής ιστορίας τής Ορθοδοξου Έκκλησίας, αί έργασίαι τοΰ οποίου έν 
τώ πεδίω τούτω θά άποτελέσουν τήν βάσιν πάσης περαιτέρω έρεύνης. Έ τ ι δέ θαυ- 
μαστοτερα παρουσιαζεται η επιστημονική έργασία τοΰ έκλιπόντος άνδρός, δταν άνα- 
λογισθή τις δτι αδτη συνετελέσθη έν ήμέραις, καθ’ ας ποικίλαι άλλαι φροντίδες καί 
μεριμναι υπερ τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, ών προΐστατο, κατηνάλισκον καί τόν 
χρονον και τας σωματικας αυτοΰ δυνάμεις. 'Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος θά άπο- 
τελή πραγματι σταθμόν εν τή ιστορία τών θεολογικών γενικώς γραμμάτων. "Ινα δέ
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£χΥ1 τι? άπηρτισμένην τήν προσωπικότητα τοϋ άνδρός, δέον νά λάβη ύπ’ δψιν καί τό 
πολύμοχθον καί πολυσχιδές ποιμαντορικόν καί εκκλησιαστικόν έργον, δπερ είς στιγμάς 
λίαν άνωμάλους καί κρίσιμους έπετέλεσε κατά τόν χρότον της Άρχιερατείας αύτοΰ. 
Τοιαύτη προσωπικότης έκέκτητο μέγα κΰρος ού μόνον έν τω Όρθοδόξω, άλλ’ έν όλο- 
κλήρω τω Χριστιανικώ κόσμω. Ό θάνατος τοΰ μακαριστοΰ Πρωθιεράρχου σημαίνει 
μεγίστην άπώλειαν καί διά τήν Εκκλησίαν, τήν όποιαν μετά πίστεως υπηρέτησε, καί 
διά τά θεολογικά γράμματα, άτινα μετά ζέσεως καί ζήλου ένθέου μέχρι της τελευ
ταίας αύτοΰ πνοής έκαλλιέργησεν ».

# *

Κρίσις τοΰ Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΤ:
« Φυσική άγαθότης καί άπλότης, φιλεργία άπεριόριστος, πίστις πρός τό καθήκον, 

άφοσίωσις καί θρησκευτικότης άνυπόκριτος, είναι τά ίδιάζοντα χαρακτηριστικά τοΰ 
άπελθόντος Ποιμενάρχου, τοΰ οποίου ή ζωή υπήρξε πλούσια εις άγαθούς καρπούς 
καί είς άκρον διδακτική διά τούς έπερχο μένους ».

** *

Κρίσις τοΰ Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ ΜΠΡΑΤΙΩΤΗ: 
« Τονίζεται συνήθως ή έπιστημονική δράσις τοΰ μεταστάντος ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη

νών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Ά λλ’ έκτος τοΰ δτι καί ή δράσίς αΰτη ύπήρξε σπου- 
δαιοτάτη ύπηρεσία πρός τήν Εκκλησίαν, ό άείμνηστος Πρωθιεράρχης προσήνεγκεν είς 
τήν Εκκλησίαν καί καθαρώς Έκκλησιαστικάς ύπηρεσίας σημαντικάς, όφειλομένας οχι 
μόνον είς τήν έπιστημονικήν του σοφίαν, άλλά καί είς τήν άναμφισβήτητον σύνεσίν 
του καί είς τήν πανθομολογουμένην πραότητα του. Ή πρώτη τοιαύτη ύπηρεσία ύπήρξε 
ή είρήνευσις τής ύπό τοΰ πολιτικοΰ διχασμοΰ σοβαρώς έπηρεασμένης ιεραρχίας τής Ε κ
κλησίας της Ελλάδος. Δεύτερον παρέσχε οΰτος σπουδαίαν συμβολήν είς τήν κανονι- 
κωτέραν διαμόρφωσιν της Εκκλησιαστικής ήμών Νομοθεσίας, τουλάχιστον κατά τά 
πρώτα τής Άρχιερατείας του έτη. Τρίτον διά δεξιάς οίακοστοφείας διεφύλαξεν τό σκάφος 
τής έμπιστευθείσης αύτω ’Εκκλησίας άτροτον άπό άλεπαλλήλων ύφαλων καί σκοπέλων. 
Τέταρτον έπροστάτευσε τό ιερόν κήρυγμα καί τήν κατήχησιν τής νεολαίας. Τέλος, 
πέμπτον, έμερίμνησε περί των έργων τής ’Εκκλησιαστικής εύποιΐας. Αί ύπηρεσίαι αύται 
άποτελοΰσι άνεξιτήλους τίτλους τιμής διά τήν άρχιερατείαν τοΰ άοιδίμου Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου, τοΰ οποίου ή άγαθή μνήμη θά παραμένη πάντοτε ζωηρά έν τή συνει- 
δήσει τής Έλληνικής Εκκλησίας.
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Η Α Ι Σ Ι Ο Δ Ο Ξ Ι Α  Τ Ο Γ  Κ Α Λ Β Ο Γ
τοΰ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας έν τώ Πανεπιστήμια) Ρώμης

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

Αρκετός λόγος έγινε τόν τελευταίο καιρό, καί έξακολουθεΐ νά γίνεται, γύρω άπ’ τό 
μεγάλο μας ποιητή, τόν Κάλβο. Άφοΰ γιά πολλά χρόνια παραμελήθηκε καί χτυπή- 
θ-ηκε άπό διαφόρους κριτικούς, άρχισε πάλι νά προβάλλη σ’ δλο του τό μεγαλείο καί 
νά γίνεται τό κέντρο τών φιλολογικών συζητήσεων. Διάφορα άρθρα, μελέτες καί 
βιβλία τυπώνονται γιά τή ζωή καί τό έργο του. Άγνωστα κι’ άνέκδοτα έργα του βλέ
πουν γιά πρώτη φορά τό φώς. Άγνωστες ειδήσεις καί βιο-βιβλιογραφικές έρευνες 
διεξάγονται συστηματικά. Τήν ψυχρή άρνησι ή τόν αισθηματικό θαυμασμό διαδέχεται 
τώρα πιά μιά ήρεμη κριτική καί μιά άντικειμενική άποκατάστασι τής πραγματικότητας.

Δέν πρόκειται σήμερα νά μπώ σέ μιά λεπτομερή έξέτασι τοΰ καλβικοΰ προβλή
ματος, ουτε νά συζητήσω τά πολλαπλά ζητήματα πού παρουσιάζει ή ζωή καί τό έργο 
τοΰ ποιητοΰ τών « ’Ωδών». Είχα τήν εύκαιρία νά άσχοληθώ μέ ώρισμένα ζητήματα 
και νά δημοσιεύσω μερικά ώς τώρα άγνωστα έργα τοΰ Κάλβου. Πάντως, τις τελικές 
ιδέες μου ελπίζω νά μοΰ δοθή γλήγορα ή εύκαιρία νά έκθέσω διεξοδικά σέ μιά προ
σεχή έκτεταμένη μελέτη μου.

Γιά ένα μόνο σημείο, πού τελευταία έγινε αίτία μακρών συζητήσεων, θάθελα τώρα 
λίγα λόγια νά προσθέσω, άναβάλλοντας γ ι’ άλλοτε τή βαθύτερη έξέτασι τοΰ προβλή
ματος. Σ’ ένα φιλολογικό μνημόσυνο πού ώργανώθηκε στόν «Παρνασσό», μέ ομιλητές 
διακεκριμένους λογίους μας, κάποιος έξέφρασε τήν πρωτότυπη ιδέα δτι ό ύμνητής τοΰ 
αγώνος και τής έλευθερίας τής Έλλάδο; είναι ποιητής τής άπελπισίας : χαρακτηρισμός 
πού, καθώς ήταν επόμενο, έξένισε βέβαια πολλούς. Ό κ. Μελάς (Φορτούνιο), σέ δυό 
χρονογραφήμάτά του στήν «Καθημερινή», άντιτάχθηκε πρώτος σ’ αύτό τό νέο χαρα
κτηρισμό γιά τό ζακυθινό ποιητή. Καί επειδή στό δεύτερο χρονογράφημά του άναφέρει 
καί μιά δική μου έκδοσι της μελέτης «Ό  απολογισμός τής αυτοκτονίας» τοΰ Κάλβου*1), 
παίρνω τήν εύκαιρία γιά νά έκφράσω κι’ έγώ τή γνώμη μου σχετικά μ’ αύτό τό ζήτημα.

Συμφωνώ μέ τόν κ. Μελά δτι δύσκολα — πολύ δύσκολα — μπορεί νά χαρακτηρίση 
κανείς τόν Κάλβο γιά ποιητή τής άπελπισίας: ποιητή δηλαδή τής άρνήσεως, τοΰ πόνου, 
τής άδυναμίας, τής άπαισιοδοξίας, τοΰ πεσσιμισμοΰ, γιά νά μεταχειριστούμε ένα ξενικό 
δρο. Δέν άκουσα δυστυχώς τά επιχειρήματα τοΰ λογίου όμιλητοΰ, ουτε ξέρω ποΰ στη
ρίχτηκε γιά ν’ άποδείξη τη γνώμη του. Ή ζωή, ή δράσι καί τό έργο τοΰ Κάλβου, οί 
ηρωικές καί μεγαλόπνοες ώδές του, βρίσκονται σέ άνοιχτή καί πλήρη άντίθεσι μέ τό 
χαρακτηρισμό πού τούς δίνεται.

Ή άλήθεια εΐναι δτι ό Κάλβος ύπέφερε πολύ στή ζωή του, δτι άπό μικρός γνώ
ρισε τούς πόνους καί τή μοναξιά, μακρυά άπό τή μητέρα του, δτι έζησε φτωχικά, στερη-

(1) Φ ορτού ν ιο  (Μελά): « Κ α λ β ι κ ά » ,  εις Καθημερινήν, 11 ’Απριλίου 1938.



μένος καμμιά φορά κι’ αύτό τό ψωμί του. Τίποτα δμως δέ δείχνει πώς λιγοψύχησε ή 
πώς Ιδωκε μεγάλη σημασία στις κοινωνικές καί σωματικές στερήσεις.

'Ως άπ’ ένα βουνόν 
ό άετός είς άλλο 
πετάει, κι’ έγώ τά δύσκολα 
κρημνά της άρετής

οΰτω έπιβαίνω
(Ώδή III, ΛΕ)

βροντοφωνάει.
Τίποτα δέν τόν πτοεί. Μέ θάρρος, μ’ ελπίδα καί μέ πίστι προχωρεί πάντα έμπρός. 

’Εργάζεται, κουράζεται, μά δέ λυγίζει. Κι’ οδτε παραπονιέται ποτέ του, δέν κλαίγεται, 
υπερήφανος, ϊσως λίγο έγωϊστής, δέν υποφέρει ταπεινώσεις. ’Εγκαταλείπει τό Φώσκολο, 
τοϋ οποίου ή βοήθεια μποροΰσε νά τοΰ είναι τόσο χρήσιμη, .δταν ό τελευταίος τοΰ φέρ
νεται άσχημα. ’Αγέρωχος προτιμάει ν’ άφήση τή διδασκαλία του στήν ’Ακαδημία της 
Κερκύρας, πού τόσο άπό -ία παιδικά του χρόνια εΐχε όνειρευθή, δταν νομίζει δτι ή 
παρουσία του έκεΐ μπορεί νά μειώση τό γόητρό του.

Ά ν  καί σκληρά τόν έδοκίμασε ή μοίρα, άν καί άφάνταστες δυσκολίες συνάντησε 
« είς τόν τραχύν, τόν δύσκολον» άγώνα της ζωής:

δπου φυσάει μέ βίαν 
καί οργίζεται τό πνεΰμα

τής πίκρας τύχης
(’Ωδή II, Ε)

δμως μένει άτάραχος άκαταδάμαστος πολεμιστής, καρτερικός, πάντα έτοιμος γιά νέους 
αγώνες.

Μήπως δμως ό Κάλβος, πού δείχνονταν τόσο καρτερικός καί ήρεμος γιά τίς δικές 
του άτυχίες, εΐχε καταληφθή άπό άπελπισία γιά τήν άγαπημένη του Πατρίδα, πού 
στέναζε κάτω άπό τό βαρύ ζυγό τής δουλείας; Μήπως εΐχε χάσει κάθε έλπίδα νά τήν 
ξαναδή έλεύθερη, καί αύτό τόν Ικανέ άπαισιόδοξο; Οδτε κι’ αύτό μπορεί νά ύποστη- 
ριχτή. Εΐναι άλήθεια δτι στήν ίταλόγλωσση « ’Ωδή είς Ίονίους», πού έγραψε τό 1814, 
δείχνει στιγμές πόνου γιά τήν κατάντια τής Ελλάδος: « Ά  ! πώς, ώ Έλληνες, τώρα 
σεις, πώς υποφέρετε τάς καταστροφάς;». Άλλά τότε ή ιδέα τής άπελευθερώσεως σ’ δλους 
φαινότανε δύσκολη, ή μάλλον άδύνατη. 'Όταν άργότερα ή σάλγιγγα τής ελευθερίας 
άκούστηκε, δταν οί πρώτες έπιτυχίες έγιναν γνωστές, ό Κάλβος παρασύρεται άπό ακα
ταδάμαστο ενθουσιασμό. Εΐναι βέβαιος γιά τήν έπιτυχία, βλέπει πάλι νά ξαναζούν τής 
άρχαίας Ελλάδος τ’ άνδραγαθήματα, καί γράφει τίς « ’Ωδές » του, πού ή κάθε μία εΐναι 
ομολογία πίστεως καί ενθουσιασμού. Γιά τήν τελικήν ευτυχισμένη έκβασι δέν έ'χει τή 
μικρότερη άμφιβολία: ό άγώνας έμπνέεται άπό υψηλά ιδανικά καί ή νίκη δέν μπορεί 
νά λείψη.

Στον άγώνα τής Πατρίδας του, βλέπει έναν άγώνα δικαιοσύνης καί άρετής, γ ι’ αύτό 
θεωρεί τή νίκη σάν αναγκαίο έπακολούθημα. Ά ν  καμμιά στιγμή διστάζει λίγο ή δείχνει
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κάποιο φόβο, εΐναι μόνο δταν βλέπει τόν εσωτερικό διχασμό καί τίς διχόνοιες πού χω
ρίζουν τούς συμπατριώτες του. Τότε μονάχα άμφιβάλλει, καί έξορκίζει τήν Ελλάδα, 
τή γλυκειά του Πατρίδα, νά διώξη αύτό τό τρομερό φάσμα πού τήν κατατρέχει:

Φύγε, φύγε τόν κίνδυνον 
διά τόν σταυρόν πού πλύνεις 
μέ τ’ αίμα σου · διά τ’ δνομα 
τής ίεράς τών τέκνων σου 

έλευθερίας.
(’Ωδή VII, Κ)

Δέν λείπουν βέβαια καί στον Κάλβο ώρισμένες στιγμές, άν δχι άπελπισίας, πάντως 
πόνου ή καί λύπης, καί άπαισιοδοξίας: εΐναι δμως μονάχα στιγμές. Σάν φέρνει μπροστά 
στά μάτια του τήν εικόνα τοΰ Μπάϊρον, πού « κεϊται ώς κρίνος — ύπό τό βαρύ κά
λυμμα — άθλιας νυκτός», δέν μπορεί παρά νά σκεφθή τή ματαιότητα τοΰ κόσμου:

Α ϊ! τών θνητών οί έλπίδες 
ώς έλαφρά διαλύονται 
δνειρα βρέφους· χάνονται 
ώς λεπτόν βόλι είς άπειρον 

βάθος πελάγου.
(Ώδή X I, ΚΑ)

Δέν πρόκειται δμως οδτε έδώ περί φιλοσοφικού συστήματος άπελπισίας. Άκόμη 
μιά φορά ό Κάλβος — καί δέν πρέπει νά λησμονάμε δτι μιλεϊ γιά ένα ήρωα νεκρό — 
επαναλαμβάνει τίς ιδέες του γιά τή λίγη άξία τών επιγείων, πού μέ μεγαλύτερη άκόμη 
έντασι έκδηλώνει στήν ώδή του « Είς θάνατον »:

Ναί, κόπος άνυπόφερτος 
εΐναι ή ζωή · οί έλπίδες 
οί φόβοι καί τοΰ κόσμου 
αί χαραί καί τό μέλι

σάς βασανίζουν.
(Ώδή III, ΙΣΤ)

Δέν εΐναι δμως άπελπισία αύτή, άλλά άπλή πιστοποίησις μιας πραγματικότητος, 
καί οφείλεται κυρίως στίς θρησκευτικές μελέτες καί στον τόσο εύθύ χαρακτήρα τοΰ 
ποιητοΰ. Εΐναι γνωστό δτι στό Λονδίνο βρέθηκε σέ σχέσεις μέ τούς θρησκευτικούς κύ
κλους, κι’ ό ίδιος έγινε άληθινός πουριτανός, καθώς γράφει κι’ ό Σιγοΰρος. Διάβασε καί 
μετέφρασε έκκλησιαστικά κείμενα, καί επομένως δέν πρέπει νά μάς παραξενεύη άν πολλές 
φορές μοιάζει μέ ιεροκήρυκα κι’ άν έπαναλαμβάνει εκφράσεις ή ιδέες πού ευρισκε σέ 
κάθε σελίδα στά κείμενα εκείνα πού διάβαζε καί πού στενά προσαρμόζονταν μέ 
τόν αύστηρό καί ύπερήφανο χαρακτήρα του, πού ήταν πάντα σ’ ένα ψηλότερο επίπεδο 
καί περιφρονοΰσε δ, τι εΐχε σχέσι μέ τά άνθρώπινα πάθη καί τίς μικρές άνθρώπινες 
φιλοδοξίες. Αύτό δμως δέν εΐναι άπελπισία, άλλά πνευματικό άνέβασμα, αλλιώς θά-
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πρεπε νά χαρακτηρίσουμε σάν άπελπιστική κι’ δλη τη  θρησκευτική φιλολογία, πού μιλάει 
γιά τή ματαιότητα τοϋ κόσμου καί γιά τή μόνη άξία της άρετης. Δυστυχώς ό Κάλβος 
δέν μελετήθηκε άκόμη άπ’ αύτήν τήν άποψι, τών θρησκευτικών του δηλαδή δοξασιών 
καί της θρησκευτικής του άγωγής. Είμαι βέβαιος πώς δταν -  καί σχετικά έτοιμάζω 
κι εγω μια μελετη — εξεταστή το ζητημα « 'Ο Κάλβος καί οί θρησκευτικές του δοξα
σίες », θα εξηγηθούν πολλά πραγματα, καί ιδίως τό πρόβλημα της έξωτερικής απαι
σιοδοξίας του, που δεν εχει καμμιά σχέσι μέ τόν φιλοσοφικό πεσσιμισμό.

Έ χει κι ό Κάλβος στιγμές άπελπισίας, γιατί βλέπει πόσο φειδωλή στάθηκε σ’ αυ
τόν ή ζωή:

Δυστυχισμένα πλάσματα 
της πλέον δυστυχισμένης 
φύσεως, τελειώνομεν 
Ινα θρήνον καί είς άλλον

πέφτομεν πάλιν.

Ήμεϊς κατεδικάσθημεν 
άθλιοι, κοπιασμένοι, 
πάντα νά κατατρέχω μεν, 
άλλά ποτέ δέν φθάνομεν.

τήν εύτυχίαν
(’Ωδή IX, Α-Β).

καί λίγο πάρα κάτω:
Διατί . . .
μίαν νά μήν εδρω τρέχουσαν 
διά μέ, μόνην μίαν βρύσιν 

παρηγορίας;
(’Ωδή IX , Ε)

Αλλ αμέσως διορθώνεται. Τί τόν ενδιαφέρει γιά τις άνθρώπινες παρηγοριές καί 
ικανοποιήσεις; Τι αξια έχουν; Ά λλες ικανοποιήσεις καί φιλοδοξίες πρέπει νάχη ό άν
θρωπος, άνώτερες, πνευματικές:

Βρύσιν! — Καί τά θαυμάσια 
τής άρετης άένναα 
νερά δέν βλέπω; Χύνονται 
ποταμηδόν τριγύρω μου,

τήν γήν σκεπάζουν.
(Ώδή IX , ΣΤ)

'Όταν Ινας ποτισθή άπ’ αύτή τή βρύσι, δέν πρέπει πλέον νά άπελπίζεται ή νά φο
βάται, άς τόν χτυπούν οί πόνοι τής ζωής. Ά ς  ελθη -  λέει -  ή δυστυχία, κι άς τόν 
« περικύκλωση με σκοτεινά, βρονταΐα, πεπυκνωμένα σύννεφα», ή όρμή της χάνεται, 
καμμιά δέν έχει δύναμι:
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Μία δύναμις ούράνιος 
είς τήν ψυχήν σας δίδει 
πτερά έλαφρά, καί υψώνεται 
λαμπρόν τό μέτωπόν σας

ύπέρ τήν νύκτα.

Άπό τά ολύμπια δώματα 
δροσερόν καταβαίνει 
χαράς, ελαίου φύσημα, 
καί στεγνώνει τά δάκρυα,

τόν ίδρωτά σας.
(Ώδή IX , Θ-Ι)

Φαίνεται διδασκαλία ένός βαθειά έναρέτου καί θρήσκου άνθρώπου, πού έχει άκρά- 
δαντη πίστι. Κάθε ώδή του μιλάει γιά άνώτερα ιδανικά, γιά θάρρος, γιά ένθουσιασμό. 
Πόσες ομολογίες πίστεως καί αισιοδοξίας! Κι’ άν νομίζη δτι μερικά δνειρα άνθρώπινα 
μένουν πολλές φορές άνικανοποίητα, κι’ δτι πολλές έλπίδες χάνονται στό άπειρο πέλα
γος, δμως πιστεύει πώς στον κόσμο ή άρετή κι’ ή δικαιοσύνη έχουν τελικά τή νίκη. Μιά 
τέτοια πεποιθησι δέν φέρνει βέβαια στήν μαύρη άπελπισία.

Στήν ΐδια τήν ώδή « Είς θάνατον » ό ποιητής δείχνει τις θρησκευτικές του πε
ποιθήσεις: τό σώμα ζή γιά λίγον καιρό, κι’ έπειτα πέφτει γιά ν’ άφήση ελεύθερο τό 
πνεΰμα νά ,πετάξη σ’ άλλους κόσμους άνώτερους:

Τό πνεΰμα δπου μ’ εμψύχωνε 
τοΰ Θεοΰ ήτον φύσημα, 
καί είς τόν Θεόν άνέβη· 
γή τό κορμί μου, κ’ έπεσεν

εδώ είς τόν λάκκον.
(’Ωδή III, ΚΑ)

Ή ομολογία αύτή δίνει νέα δύναμι στον ποιητή: είναι βέβαιος δτι μιά άλλη ζωή 
τον προσμενει. Ό θάνατος δέν τόν φοβίζει · τόν άντικρύζει άτάραχος:

Ποιος άνθρωπος είς κίνδυνον 
είναι; τώρα όπού βλέπω 
τόν θάνατον μέ θάρρος 
έγώ κρατώ τήν άγκυραν 

τής σωτηρίας.
(Ώδή III, ΑΑ)

Ό θάνατος, τό σκότος δέν έχει καμμίαν ίσχύν έμπρός στον δίκαιο καί ενάρετο 
άνθρωπο:

Ούτως άν χάση ό άνθρωπος 
τό φώς καί τόν σκεπάση
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μακάριον σκότος, βλέπομεν 
έπ’ αύτόν άνατέλλον

άστρον έλπίδος.
(Ώδή X I, Ζ)

Μετα τον θάνατον, άλλη ζωή γλυκυτέρα αναμένει τόν δίκαιον. Αύτό είναι τό 
« πιστεύω » τοΰ Κάλβου:

’Ίσως (άν δέν μέ τρέφη' 
ματαία ελπίς) εύρίσκεται 
μετά τόν θάνατόν μου 

. γλυκυτέρα ζωή
καί μέ προσμένει.

(Ώδή IX , Γ)

Τα ποιήματα τοΰ Καλβου είναι ένας διαρκής ΰμνος γιά τά μεγάλα ιδανικά, πού 
με μια μονη λεξη μπορούν να συμπεριληφθοΰν στον όρο « αρετή» μέ τήν πιό πλατειά 
σημασία, γιατί στον Καλβο ο ορος αυτός σημαίνει τιμιότης καί δικαιοσύνη, ηρωισμός 
και θάρρος, ελπίδα καί πίστι. "Αν ό χαρακτηρισμός της άπελπισίας δέν δικαιολογείται 
για τους υλικους πονους και δυσκολίες, πολυ λιγωτερο μπορεί νά δικαιολογηθή ή πνευ
ματική απελπισία στον Καλβο. Οι « Ωδες » του δχι μόνο δέν εΐναι μιά κραυγή πόνου, 
δχι μόνο δέν δείχνουν έναν ψυχικά ή πνευμανικά άπελπισμένο, άλλ’ αντίθετα εΐναι γε
μάτες δύναμι καί ήρωϊσμό.

Ο Καλβος δεν πεφτει, δεν κρημνίζεται, δέν άναστενάζει, όρμα, πετα καί ψηλά 
μεταφερει και τούς άλλους. "Οταν διαβάζη κανείς τά ποιήματα τοΰ Κάλβου, δέ νιώθει 
τον εαυτό του απελπισμενο καί βαρύ, άλλά αισθάνεται μάλλον νά σηκώνεται, νά ψη- 
λώνη, νά παίρνη πεποίθησι, νά' άποκτα πίστι. Πολύ σωστά ό κ. Κεραμόπουλος, μι
λώντας στον « Παρνασσό », είπε πώς δταν διαβάζη τόν Κάλβο, αισθάνεται τήν άνάγκη 
νά σηκωθή, νά περπατήση, νά πετάξη άν εΐχε φτερά. 'Η ποίησι τοΰ Κάλβου δέν εΐναι 
σ τ α τ ι κ ή ,  πολυ λιγωτερο πεσσιμιστικη, είναι δ υ ν α μ ι κ ή ,  γεμάτη ελπίδα καί πίστ1.

"Οσον άφορ£ τόν « ’Απολογισμό τής αύτοκτονίας», δέν μπορεί νά χρησιμεύση ώς 
αποδειξι μιας απελπιστικής διαθεσεως του ποιητοΰ, και πολύ σο^στά όσα σχετικά πα
ρατηρεί ο κ. Μελας. Εν πρώτοις, ή μικρή αύτή μελέτη γράφτηκε δταν ό Κάλβος ήταν 
άκόμη πολύ νέος, καί φαίνεται ξένης μάλλον έπιρροής. Δεύτερο καί κυριώτερο, ό « Άπο- 
λογισμος της αυτοκτονίας» δεν έχει ώς βάσι βαθύτερα φιλοσοφικά, πνευματικά ή ψυ
χολογικά ελατήρια. Δεν δικαιολογείται ώς μία τάσις έξ αιτίας πνευματικής άπελπισίας 
ή φιλοσοφικής άρνήσεως. Ό  Κάλβος δικαιολογεί τήν αύτοκτονία έξετάζοντάς την μόνον 
απο πρακτικής η ιστορικής αποψεως. Τα παραδείγματα πού φέρνει δέν εΐναι άνθρώπων 
που φθάνουν στο απεγνωσμενο αύτό διάβημα υστερ’ άπό μιά έσωτερική τραγωδία ή φι- 
λοσοφικο αγώνα ή ψυχική απελπισία, άλλά μόνον άπό έξωτερικά ελατήρια, μιας σωμα
τικής δηλαδή άναπηρείας καί δυσμορφίας, η ύλικοΰ άδιεξόδου, ή τέλος ήρωϊκής πράξεωΓ. 
Δεν πρόκειται λοιπον περι απελπισίας ως βαθυτερας αιτίας, άλλά περί κοινωνικών άπαι- 
τήσεων καί συνθηκών.

Ποΰ ύπάρχει λοιπόν ή άπελπισία -  ώς φιλοσοφικό σύστημα στον Κάλβο; Πουθενά,
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άν στή λέξι άπελπισία θέλουμε νά δώσουμε τή σημασία έκείνη πού χαρακτηρίζει τήν 
ποίησι πού εΐναι γνωστή μέ τόν όρο « πεσσιμισμός ».

Καί δμως ό νέος χαρακτηρισμός τοΰ Κάλβου μ’ έκανε νά σκεφθώ μήπως μιάν άλλη 
ιδιότητα τοΰ ποιητή μπορεί νά ύπονοήση. Ό Κάλβος, άκριβώς γιατί έμπνέεται άπό υψη
λότερα ιδανικά, δείχνει γενικώς περιφρόνησι γιά δ,τι στενά συνδέεται μέ τήν πρόσκαιρη 
έπίγεια ζωή καί τίς μικρότητές της. ’Αλύπητα χτυπά δσους γιά μόνο τους σκοπό έταξαν 
νά φροντίσουν γιά ύλικά συμφέροντα, παραμελώντας τίς πνευματικές άρετές. Δέν τόν 
συγκινοΰν οί δόξες καί τά πλούτη, δέν τόν νοιάζει γιά τίς κοινωνικές ικανοποιήσεις. 
’Αποφεύγει τίς δολιότητες καί τά μικρά πάθη, άπομακρύνεται άπ’ δ,τι χαμερπές καί 
ανάξιο, μεταφέρεται σ’ άλλους κόσμους, υψηλούς καί άνώτερους. Κάθε ώδή του, κάθε 
στίχος του άποτελεΐ καί μιά έκδήλωσι καταφρονήσεως γιά κάθε δουλοπρεπές ή χα
μερπές αίσθημα, γιά τά άνθρώπινα πάθη:

Μάτην προσεπάθησε νά μοΰ διαφθείρη τήν καρδίαν 
ή δύναμις ή ό χρυσός τών άλλων.

(Ώδή εις Ίονίους)
Ψυχή άνδρική άπορρίπτει 
φρόνημα χαμερπές.

(Ώδή VII, IB;
Δέν μέ θαμβώνει πάθος 
κανένα . . .

(Ώδή XIV, ΙΗ)

Μήπως λοιπόν ή άδιαφορία αύτή γιά τή ζωή μπορεί νά χαρακτηρισθη σάν άπελ
πισία καί άπαισιοδοξία; Δέν νομίζω. Ό Κάλβος δέν περιφρονεΐ τά κοσμικά άπό άπελ
πισία, άλλά γιατί βαθύτερα καί σπουδαιότερα πράγματα άπασχολοΰν τό πνεΰμα του. 
Δέν εΐναι ένας φιλόσοφος άρνητής, ενας ύποστηρικτής τής άπαισιοδοξίας καί τής άπελ
πισίας, άλλ’ ένας ά σ κ η τ ή ς ,  ένας ήθικός διδάσκαλος, ενας αύστηρός πουριτανός, πού 
άποχωρίζεται καί καταφρονεί τόν ύλικό κόσμο. Όλο του τό εΐναι, δλος του ό πνευ
ματικός κόσμος, άπό μιά μόνη νότα δονεΐται: τήν άρετή καί τήν πίστι σέ μιά δεύτερη 
άνώτερη ζωή. Καί οποίος γιά μόνο σκοπό της ζωής του εχει τήν άρετή, καί σ’ αύτήν 
ακράδαντα πιστεύει, δποιος έχει πεποίθησι πώς ύπάρχει μετά θάνατον μιά άλλη ζω ή  
γ λ υ κ ύ τ ε ρ η ,  δπου ή δικαιοσύνη βασιλεύει, δποιος άκλόνητα πιστεύει σ’ ενα Θεό, δέν 
μπορεί νά εΐναι ποιητής της άπελπισίας. "Ενας γεννιέται άπαισιόδοξος καί πεσσιμιστής. 
Κι ό Κάλβος δέν ήταν τέτοιος. ’Αλλιώς δέν θά μποροΰσε νά εΐναι ό ένθουσιώδης καί 
γεμάτος άπό πίστι καί βεβαιότητα γιά τήν τελική νίκη τής άρετής ποιητής, πού μάς 
παρουσιάζεται άπ’ τίς έλληνικές ιδίως ώδές του. "Αν ήταν πεσσιμιστής δέν θά μπο
ροΰσε νά χαίρεται τή γύρω του φύσι, πού ψάλλει μέ τούς πιό θερμούς στίχους, δέν θά 
μποροΰσε μέ τόση άκράδαντη βεβαιότητα νά πιστεύη στήν έλευθερία καί στό μελλον
τικό μεγαλείο τής Πατρίδας του, δέν θά μποροΰσε νά περιφρονη τά επίγεια καί μέ 
καρτερία νά συνεχίζη τόν ένάρετο δρόμο του, δέν θά μποροΰσε τέλος νά ύμνή μέ 
τέτοια θέρμη τόν Θεό καί νά δείχνη τέτοια πίστι στό θρίαμβο τής « ά ρ ε τή ς » .
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ΙΩΣΗΕ ΚΑΡΝΤΟΓΤΣΙ, Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ραδιοφωνική διάλεξις του καθηγητοϋ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ. ΠΟΝΤΑΝΙ

'Ο Ίωσηέ Καρντοΰτσι, έγεννήθη στή Πιετρασάντα, είς τήν Τοσκάνη, στις 27 ’Ι
ουλίου 1835. Μας εΐναι άδύνατο νά μιλήσουμε λεπτομερώς διά τήν δλη και άχανή λογο
τεχνική δράσι τοϋ ποιητοΰ, ό όποιος ύπηρξεν επίσης κριτικός, πεζογράφος, ρήτορας, 
μανιώδης πολεμιστής, διδάσκαλος. Από τή σχολή του στό Πανεπιστήμιο της Μπολώ- 
νιας έβγήκαν πολλοί μεταξύ τών πλέον διασημοτέρων ίταλών σοφών της προπολεμικής 
περιόδου. Ή  φήμη τοΰ Καρντοΰτσι, δμως, οφείλεται προπαντός εις τήν ποιητικήν του 
παραγωγή, τήν άφθονη καί διηρημένη είς περιόδους, άνάλογα μέ τήν πνευματική έξέ- 
λιξι τοΰ ποιητοΰ.

Τής παραγωγής αύτής δύο εΐναι τά κυριώτερα σημεία τής έμπνεύσεως: τό πατρι
ωτικόν — έθνικόν αίσθημα, καί ό κλασσικισμός. Τά δύο αύτά στοιχεία πολλές φορές 
συγχέονται γιατί τό κοινωνικό καί εθνικό όραμα τοΰ ποιητοΰ ταυτίζεται μέ τό ιδεώδες 
τής άναβιώσεως τοΰ αρχαίου πνεύματος στή σύγχρονη κοινωνία. Κι’ ετσι ενώ άπό τήν 
μιά πλευρά ό Καρντοΰτσι ονειρεύεται τό πολιτικό καί στρατιωτικό μεγαλείο ν τής Ρώμης, 
καί προσφέρει δμνους είς τήν Λατινική ψυχή, τήν κυρίαρχο τοΰ κόσμου, άπό τήν άλλη 
πλευρά ποθεί τά ιδανικά τής ομορφιάς καί της άρμονίας χαρακτηριστικώς ελληνικά.

Ή Ελλάς τοΰ εμφανίζεται σά μιά ύποσχεμένη γή, ενας παράδεισος σταθερότητος, 
τελειότητος, ρυθμοΰ: τήν άγαπά σάν πατρίδα τοΰ Περικλή, τοΰ Σοφοκλή καί τοΰ 
Πλάτωνος. Τοιουτοτρόπως ή κλασσική διάθεσι τοΰ Καρντοΰτσι εΐναι σταθερή καί 
οπωσδήποτε διάχυτη. Βρίσκουμε άναμνήσεις καί εικόνες τής θαυμαστής ελληνικής φύσης, 
βρίσκουμε άρχαΐα ονόματα ποιητών, δπως Όμηρος, Σαπφώ, ’Ανακρέων, Μίμνερμος. 
Τέσσαρα άπό τά ποιήματά του φέρουν μάλιστα τόν τίτλο: «Όμηρος». Καί οί μΰθοι 
καί οί Θεοί τής αρχαίας κλασσικής θρησκείας εΐναι πρόχειροι στον ποιητή · έχομε ποι
ήματα άφιερωμένα στον Προμηθέα, στον ’Απόλλωνα, στήν ’Άρτεμη.

Στά καλύτερα του άκόμη (τις φημισμένες « Βάρβαρες ώδές »), προσπαθεί νά μιμηθή 
τούς κλασσικούς μύθους καί στήν πρώτη άπό τις ώδές αύτές, περιστρέφεται στή μυθική 
θεά τής νεότητος, στήν ’Ήβη, λ,έγοντάς της αύτά:

Αισθάνομαι
ώ ’Ήβη, έλληνική ζωή
γαλήνια στις φλέβες μου νά ρέη.

Οί « Βάρβαρες ώδές», πού άποτελοϋν τό ωραιότερο μέρος τοΰ έργου τοΰ Καρν- 
τοΰτσι ζητοΰν (κατορθώνοντάς το πολλές φορές) νά έρμηνεύσουν άφ’ ύψηλοΰ μέ τήν 
τελειότητα τής ποιήσεως, τά ιδανικά τής τελειότητος τοΰ ποιητοΰ, ό όποιος θεωρείται 
σάν ένας στερνός υιός τοΰ ’Αλκαίου καί τής μεγάλης αιολικής λυρικής.

"Ολα αύτά τά ιδανικά, ολάκερος ό θαυμασμός τοΰ ποιητοΰ γιά τήν Ελλάδα, μοι
άζουν σά νά ήταν συναθροισμένα στις θαυμαστές έλληνικές άνοίξεις, καί ξέχωρα στις 
δυό πρώτες (τήν αιολική καί τήν δωρική). Έδώ χαμογελά στούς στίχους τοΰ ποι- 
ητοΰ ό άγνός ελληνικός ούρανός καί ή θάλασσα τοΰ Αιγαίου, μέ τούς λαμπερούς άφρούς, 
καί οί Κυκλάδες καί ή Κύπρος καί τά Κύθηρα· άλλου πάλιν ό ποιητής έπιθυμεΐ νά 
τραγουδήση τό Ίόνιον καί τις μπράδες τής Σικελίας. Κι’ άνάμεσα στό βάθος τών τόσο 
άγνών καί ήρεμων αύτών τοπείων διακρίνομε τις άρχαΐες θεότητες τοΰ Ομηρου, πού 
ό ποιητής τις ονομάζει αιώνιες, καί βλέπουμε νά κινοΰνται τόσο θρυλλικοί βοσκοί, 
δπως ό Δάφνης, καί φωτεινές γυναικείες μορφές, δπως ή Ελένη καί οί νΰμφες, κι’ αύτή 
ή ίδια θεά τοΰ Έρωτος, ή ’Αφροδίτη · καί δέν άπολείπει ή θύμηση τοΰ τραγουδιοΰ 
τοΰ ’Αλκαίου καί ή κρινοπρόσωπη Σαπφώ.

’Έχουν μιλήσει πολύ γιά τόν Καρντοΰτσι σά γιά ενα ειδωλολάτρη ποιητή. Άναμ- 
φιβόλως τις περισσότερες φορές έπιθυμεΐ νά συνενώση τό εϊδωλολατρικόν δραμα τής 
ζωής καί άκόμη τών άρχαίων θεών, μέ τήν ήθική καί τή θρησκεία τοΰ Χριστοΰ. Έν 
τούτοις δέν πρέπει νά ξεχνάμε, δτι άνάμεσα στά ποιήματα τοΰ Καρντοΰτσι, υπάρχουν 
επίσης, σάν ενα κλασσικόν υπόδειγμα « Οί εκκλησίες τής Πολέντα », ποίημα γεμάτο 
άπό χριστιανικό θρησκευτικό αίσθημα. Ά λλ’ οπωσδήποτε δέν είναι ο Καρντουτσι- 
ανός είδωλολατρισμός, ύπό τήν σημασίαν τοΰ άντιχριστιανισμοΰ, έκεΐνο γιά τό όποιο 
μας ενδιαφέρει νά μιλήσουμε· άντίθετα θέλουμε νά φανερώσουμε δπως γιά τόν άγνόν 
κόσμο τής ελληνικής ομορφιάς, δτι ό ποιητής φαίνεται νά λησμονή κάθε θόρυβο τών 
παθών, πού τόν θίγουν καί τούς ίδιους άγώνές του πού τοΰ φλογίζουν τήν ψυχή.

Ύπηρξεν άπό τά πολεμικώτερα πνεύματα · ή ψυχή του πάλαισε συνεχώς, κι’ αί- 
στάνθηκε τόν πόνο τής δράσης, τής άντίθεσης, τής πολεμικής. Ποικίλες πείρες, πολι
τικές καί θρησκευτικές, συνθηκολογούν μέσα του, ταράζοντάς τον: καί είχε πολλούς 
έχθρούς καί έξήγειρε πολλούς φθόνους: κι’ δμως στά ρόδινα, κι’ έλαφρά δνειρα τοΰ κλασ- 
σικισμοΰ οί βαρειές φροντίδες γλυκαίνονται πάντα σέ μιάν άπελευθερωτική κάθαρσι.

Τοιουτοτρόπως ό Καρντοΰτσι σηκώθηκε μέ τό πνεΰμά του ώς τόν εύτυχισμενο 
τόπο τών Μουσών, καί τών ήρώων καί τής μουσικής.

Τό ίδιο τό αίσθημά του γιά τή φύση είναι άληθινά ελληνικό καί συχνά χρω
ματίζεται μέ θρησκευτικόν αίσθημα. Οί Θεοί τοΰ 'Ομήρου είναι γιά τόν ποιητή μιά 
ιδεώδης μορφή τών δυνάμεων τής φύσεως, καί οί ιδανικές βάσεις τής άνθρώπινης 
ψυχής εΐναι οί κορφές τοΰ εύωδιασμένου άπό θυμάρι Ύμηττοΰ, της κατάλαμπρης άπό 
τόν ήλιον ’Ακρόπολης, οί δχθες τοΰ Ίλισσοΰ:

Σώσέ με, γαλήνια τοΰ ’Ιλισσοΰ δχθη. . .
Άθρώπινη ψυχή!

Οί χάριτες χαμογελούν στον φλογερό ποιητή καί στον πονεμένον άνθρωπο καί 
τοΰ χαρίζουν μιά κάποια μυστηριώδικη ζωή πού ρέει ξάστερη καί καθάρια στις φλέ
βες του. Κάποτε τό κλασσικό αίσθημα εΐναι τόσο ζωντανό, οί μυθολογικές θύμησες
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τοσο συνεχείς, πού τοϋ άντιτάσσουν σάν ένα πρόσκομμα στό αύθόρμητο τής έμπνευ
σης του · κι αυτο παρατηρεΐται ξέχωρα στό πρώτο μέρος τής ποιητικής του παρα
γωγής, στά «Juvenilia», πού στερείται άληθινής καλλιτεχνικής άξίας. Άλλά στά 
καλύτερα του ποιήματα, δπου ό Καρντοΰτσι βρίσκει τήν καλύτερη έξίσωσι τών λέξεων 
και τοΰ στίχου στο αίσθημα του, ή ψυχή του γεμάτη κλασσικισμό κατορθώνει άλη- 
θινα νά έξωτερικεύεται σέ μιά τέχνη πλούσια σέ άρμονία καί σέ ένέργεια.

Άκόμα κ’ ή νεώτερη Ελλάς προσείλκυσε τό ένδιαφέρον τοΰ ποιητοΰ. Εύαίσθητος 
σε καθε κραυγή έλευθερίας, ό Καρντοΰτσι χαιρέτησε τή Θεία Ελευθερία, πού έτρεξεν 
απο τον τοπον τών Μουσών, και έγραψε μίαν ώδή « γιά τήν έπανάστασι τής 'Ελλά
δας », ωδην γεμάτη απο χαρούμενη έκπληςι γιά τά μεγάλα πολεμικά γεγονότα, πού 
όιετρανωσαν την ζωντάνιά τής Εθνικής συνείδησης καί τών ιδανικών άνεξαρτησίας 
τής πατρίδας τοΰ Δημοσθένους.

Ή Μοΰσα τοΰ ποιητοΰ άναπηδά καί ψάλλει τή Θεά ’Ελευθερία, πού χάρισε ένα 
νεο φωτεινό χαμόγελό στο Αιγαίο, « αναμεσα στο Σούνιο καί τά νησιά τ ’ άγαπημένα 
απο τον Ομηρο, τ αγαπητα στον Απόλλωνα». Αρχαίες άναμνήσεις προστίθενται 
στο όραμά του, στά γνωστά γεγονότα καί άναπολεϊ τόν Δημοσθένη, τόν Αρμόδιο καί 
τόν Άριστογείτονα.

Μά επειτα, σέ λίγο, φαίνεται σά νά συνεφιάζη : δλη του ή άνάτασί του άλλαξε 
σέ μελαγχολία « εΐναι ένα παιδί ξένο βάρβαρο, πού ή Αθήνα ζητιανεύει γιά βασιλιά». 
Ο περήφανος ποιητης καταφρονεί καθε δουλική πράξι καί σέ κάθε περίστασι φανε
ρώνει τήν εύγένεια τής ψυχής του.

Σχετικά με την Ελληνικη Έπανάστασι εΐναι ένδιαφέρον νά σημειώσουμε πώς ό 
Καρντοΰτσι, ειλικρινής θαυμαστής τοΰ Μπάϊρον, δέν έλάμπρυνε μιά μονάχα φορά τό 
δοξασμένο του θανατο επι τοΰ πεδίου τής μάχης πρός ύπεράσπισι τής έλληνικής Ανε
ξαρτησίας. Σε μια ωδη ομιλεΐ για τον τραγουδιστή του Χάρολδ πού επιθυμεί τό ηρωικό 
Μεσολόγγι: σ’ ένα του σονέττο θυμάται πώς ό Μπάϊρον:

Άπό τής μοίρας λάμποντας τήν ειμαρμένη άξία 
σ’ ένός πολεμικοΰ λαοΰ τρέχει στό κάλεσμά του,
"Οταν σ’ ελληνική φωλιά, μέ μιά καρδιά Αλκαίου 
Τοΰ Αλεξάνδρου τόν άητό σκέφθη νά ξαναφέρη.

Ως κι εδώ το αρχαίο ένώνεται μέ τό παρόν, καί ό κλασσικισμός μέ τό αίσθημα 
τής έλευθερίας.
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΟΓΡΚΩΝ ΣΟΓΛΤΑΝΩΝ
Άνακοίνωσις τοΰ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΙΚΚΙΟ τ. φ.

Μέσα στούς διάφορους ελληνικούς βαρβερινούς κώδικες τής Βιβλιοθήκης τοϋ Βατικανού, βρί
σκεται κι δ άνέκδοτος κώδικας άριθ. 111 -  κατά πάσαν πιθανότητα τοϋ δεκάτου έκτου αιώνα -  πού 
περιέχει τήν ιστορία τών Σουλτάνων τής Τουρκίας. Πρόκειται γιά μιά άρκετά χαρακτηριστική έξι- 
στόρησι, γιά τί)ν όποία κι ό Λάμπρος, στή σύντομη περιγραφή τών βαρβερινών κωδίκων, λέει δτι 
«είναι άξιος ιδίας μελέτης»!1). Πράγματι τόσο άπό ιστορική δσο κι άπό γλωσσολογική άποψι, τό 
χειρόγραφο δείχνει δχι μικρό ένδιαφέρο. 'Ο άγνωστος συγγραφέας διηγιέται τήν ιστορία τών Σουλ
τάνων ώς τά 1512. ’Επειδή δμως ό κώδικας είναι καί άκέφαλος καί κολοβός δέν μας είναι δυνατό 
νά προσδιορίσουμε οΰτε τήν άρχή, ουτε τό τέλος της ιστορίας. Άπό ορθογραφικής άπόψεως τό χει
ρόγραφο -  δπως τά περσότερα της έποχής -  είναι γεμάτο σφάλματα: τά σημεία στίξεως, φυσικά, 
λείπουν καθολοκληριαν. Μελετώντας τό χειρόγραφο, γιά διδακτορική στά Νεοελληνικά διατριβή, 
έλπίζω νά μοΰ δοθή γρήγορα ή εύκαιρία νά έκδώσω ολόκληρο τό κείμενο μαζύ μέ τις άναγ- 
καϊες πληροφορίες, έξηγήσεις καί παρατηρήσεις. Περιορίζουμαι λοιπόν τώρα νά δημοσιέψω ενα μόνο 
κεφάλαιο -  τό Ικτο -  πού άφορα τόν Μούσα. Τό σχετικό κείμενο διόρθωσα όρθογραφικά, νόμισα 
δμως περιττό, σέ μιά άπλή κι δχι κριτική, έκδοσι, νά άναγράψω τά. πολυάριθμα σφάλματα, πού 
άντί νά ενδιαφέρουν, μάλλον θά κούραζαν τόν κοινό άναγνώστη.

** *

Έδώ άρχίζει ή βασιλεία τοΰ Μουσουλμάνου υΐοΰ τοΰ Σουλτάν 
Μπαγιαζήτη 1398 άπό Χριοτοΰ. -  6 (φυλ. 27a-29a)

Έσοντας νά άποθάνη ό σουλτάν Μπαγιαζήτης, έκάθησε είς τήν βασιλείαν ό υιός 
του, ό σουλτάν Μουσουλμάνης, έξατος βασιλεύς είς τούς 1411. Άμή ήτονε έμποδισμένος 
είς τούς πολέμους άπό τούς άδελφούς του, καί τό περισσότερο άπό τόν άδελφό του τόν 
Μουσταφα, δπου ήτονε άντάμα μέ τόν πατέρα τουJ  καί τόν εΐχε σκλάβο ό Ταμερ- 
λάνος (φ. 27β).

Καί έγλύτωσε καί ήρθε καί έγίνη επίτροπος τών άλλων παιδιών, ήγουν, είς τά 
άδέλφια του, οπού ήτανε εχθροί τοΰ Μουσουλμάνου. Καί έδιάβη άπό τή Μαύρη θάλασσα,

(1) Ευρετήριο τών βαρβερινών κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ δημοσίεψε στά 1907, 
ό S. R icci ύπό τόν τίτλο: «L iste  sommaire des ms. grecs de la  B ib liotheca B arberina» στή 
« R evue des B ibfiotheques», χρόνος IZ ! σελ. 81—125. Γιά μερικούς άπ’ τούς κώδικες αύτούς ασχο
λήθηκε, παίρνοντας άφορμή άπ’ τήν παραπάνω δημοσίεψι, & Σ. Λ ά μ π ρ ο ς  στό άρθρο του «Π ερ ί  
•τ ινω ν Β α ρ β ε ρ ι ν ώ ν  Κ ω δ ί κ ω ν » ,  πού δημοσιεύτηκε στά 1908 στό περιοδικό του «Νέος 'Ελλη- 
νομνήμων», τόμος πέμπτος, σελ. 450-467. Γιά τόν δικό μας κώδικα βλ. σελ. 454-455.



καί έδιάβη καί έσμιξε τό Μίρσα τον αφέντη τών Σερβίων νά πάγη νά πάρη τήν βασιλεία 
τοϋ ιατρός του καί τοΰ έταζε πολλούς τόπους νά τοΰ χαρίση είς τήν Ρούμελη. Ό όποιος 
Μίρσας ήτονε έκθρός τών Ρωμαίων, λέγω τής Πόλης. Καί εΐχε έκθρα καί ό αύτός 
Μούσας τών Ρωμαίων διατί έβοηθήσανε καί έκάθησε ό Μουσουλμάνος. Λοιπόν έδέκθη 
ό Μίρσας τόν Μουσά καί όλη ή Ρούμελη καί έδωσέ του πολλά φουσσάτα καί έμά
ζωξε καί άλλα πολλά καί τόν άγαπούσανε. Άμή τόν Σουλαϋμάνη δέν τόν έθέλανε διά 
βασ:λέα, μόνε τόν Μουσά.

Καί ό Σουλαϋμάνης εύρισκέτονε είς τήν ’Ανατολή καί έσήκωσε μάχη καταπάνω 
τόν άδελφόν του. Καί έμάζωξε πολεμιστάδες Βλάχους άπό τήν Βλαχίαν, διατί εΐχε 
άγάπη μέ τόν αφέντη της Βλαχίας καί φιλίαν, όνόματί Άδάμ καί μέ τοΰτες τες δύνα- 
μες καί βοήθεια έπερίλαβε ό Μούσας τίς χώρες καί τόπους τής Ρούμελης, όπού τίς 
ώριζε ό Μουσουλμάνος ό άδελφός του. 'Ομοίως έπήρε καί τήν Άνδριανούπολι, όπού 
ήτονε τό σκαμνί τών πατέρων τους κ’ έκάθησε διά βασιλέας καί τόν έτιμήσανε ώς 
ε’ίχανε συνήθειαν. Καί ό Μουσουλμάνος, οπού έκαθέτονε είς τήν Μπροΰσα ώς τό έμαθε, 
έμάζωξε τά φουσσάτα τής ’Ανατολής καί άπερασε άπό τό στενό τής Καλλίπολης νά 
πολεμήση μέ τόν Μουσά. Καί ώς εμαθε ταΰτα άπέρατε καί έδιάβη είς τήν Κωνσταν
τινούπολη/ καί έπανδρεύτη καί έπήρε τήν θυγατέρα τοΰ κύρ Θεοδώρου, υίοΰ τοΰ Βασι- 
λέως ’Ιωάννη. Καί ό Μουσάς ήρθε εως είς τά τείχια τής πόλης καί έκάμανε πόλεμον 
μέ τόν Μουσουλμάνο (φ. 28a) τόν αδελφό του. 'Ο όποιος Μουσάς εΐχε είς τά φουσ
σάτα του πολλούς Βλάχους είς βοήθειαν καί Βουλγάρους, καί εΐχε τόν Στέφανο, υιόν 
τοΰ δεσπότου Λαζάρου όπού τίς έσυρνε. Καί οί Τοΰρκοι όπού ήτονε άπό τή Ρούμελη, 
έστέκανε νά σμίξουνε είσέ πόλεμο. Καί ό βασιλεύς τής Πόλης έμίλησε τοΰ άνωθεν 
Στεφάνου ότι νά άφήση τόν Μουσά καί νά βοηθήση τοΰ Μουσουλμάνου, όπού εΐναι 
μεγαλείτερος βασιλέας καί οχι τόν Μουσά, όπού εΐναι άχάριστος άνθρωπος καί δέν 
άγαπά τούς φίλους καί έ'ναι μανιώδης άνθρωπος. Άμή ό Στέφανος δέν τόν ήκουσε.

Τότε ό Μουσάς εδραμε άπάνω είς τόν Μουσουλμάνο μέ τά φουσσάτα τους. Άμή έτζα- 
κίστη ό Μουσουλμάνος καί έφεύγανε καί έκρυβόντησαν άπό τά χαντάκια τής πόλης. 
Καί έκαμώθη ό Μουσουλμάνος τάχα πώς έφυγε. Άμή αύτός εΐχε κοντά του πεντα- 
κόσους καβελλαραίους διαλεκτούς ανδρειωμένους καί ό Μουσάς έτρεχε καί έφτανε δσους 
ήμπόρειε καί τούς έκατάσφαζαν καί έπιάσανε καί πολλούς σκλάβους. Καί όσοι έφεύγασιν 
εγλυτώνανε. Καί ό Μουσάς εδραμε όμπρός καί τρέχοντας άποστάθη άπό τόν κόπον 
τοΰ πολέμου καί έγύριζε είς τήν ντέτα του. Καί ώς τόν εΐδε ό Μουσουλμάνος εδραμε 
άπάνω του μέ τήν συντροφιά του καί έτζάκισε τόν Μουσά καί έφύγανε. Καί ώσάν 
έτζακίστησαν, έδιάβησαν καί έπροσκύνησαν τόν Μουσουλμάνο.

Τότε έμάζωξε όλα τά φουσσάτα καί άπερασε καί έδιάβη καί έκάθησε είς τήν 
Άνδριανούπολι ώς Βασιλέας καί έδιόρθωσε τούς τόπου; τής Βασιλείας. Καί ό Μουσάς 
έφυγε καί έδιάβη είς τήν Βλαχίαν είς τόν άφέντη τόν Άδάμ, όπού έστεκέτονε είς τό 
μέγα βουνό τό λέγουσι Αΐμο καί άπό τόν φόβο του έδιάλασε τόν τόπον όπού έστεκε. 
Ό λπιζε νά τοΰ ελθη βοήθεια άπό καμίαν άφεντίαν, ώς τόν ήλθε. Καί ό Μουσουλμάνος
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ώσάν έκαμε τή νίκη, ώς είπαμε, έγύρισε είς τό σκαμνί του καί έτρωγε καί έπινε καί 
έξεφάντωνε άμέριμνα καί δέν εΐχε έννοιαν, (φ. 28 β).

Ίδόντας αύτά οί γιανίχζαροι τοΰ έφύγανε καί έδιάβησαν μέ τόν άδελφό του τόν 
Μουσά καί τό περισσότερο ότι τοΰ έδίδανε λόγο οί Ρωμαίοι ότι νά σταθή δυνατός καί 
νά μή φοβάσαι τόν άδελφό σου τόν Μουσουλμάνο, ότι αύτός δέν έχει καμίαν έννοια τής 
βασιλείας του, μόνε έ'ναι άξένοιαστος καί διά τοΰτο τό πάλι τούς έχάρισε τών Ρωμαίων τήν 
Σαλονίκη, καί τό ζητοΰσι καί άλλες χώρες όπου ώριζε είς τήν παραθαλασσία τής Α να
τολής. Άκόμη έ'ταξέ τους καί εΐτι άλλο τοΰ ζητήσουνε, μόνε νά μήν τοΰ πάνε έναν- 
τιοι, καί τήν άλλη μερεαν έστείλανε λόγο τοΰ Μουσουλμάνου ότι είς τόν τόπον όπου 
είσαι φυλάξου άπό τόν άδελφό σου τόν Μουσά. Άμή αύτός ό Μουσουλμάνος δέν ήκουε 
τά λόγια τους, μόνε ήτονε είς τά φαγιά καί είς τά πιοτά καί είς τά ξεφαντώματα καί 
είς τό κοιμητιό τής μέθης. Άμή όξω άπό τοΰτα ήτονε καλός βασιλέας καί έλεύτερος 
καί άνδρειωμένος καί θυμώδης είς τόν πόλεμο, όπού εΐχε όλο τό ένάντιο τόν Μουσά.

Καί ώσάν έμαθε ό Μουσάς πώς ό Μουσουλμάνος έπεσε είσέ τέτοιας λογής έλατ- 
τώματα έκαμε τρόπον καί τόν άγαπήσανε οί πασάδες καί τόν Μουσουλμάνο τόν έμι- 
σήσανε. Κ’ έστειλε γραφή τοΰ Μουσά ότι ό άδελφός σου ό Μουσουλμάνος κάμει πρά
ματα όπού δέν πρέπει νά τά κάμη τινάς βασιλέας καί έσύ, άν θέλης, έ'λα καί σέ θέ
λομε. Τότε ό Μουσάς ώς έβεβαιώθη έμάζωξε φουσσάτα πολλά, καί ήρθε είς βοήθειά του 
ό Χάνης γιανιτζάραγας μέ τούς γιανιτζάρους, καί ό Βρενέσης όπού ήτονε μπεγλέρμπεης 
τής Ρούμελης. Καί ώσάν εΐδε καί έμαθε ό Μουσουλμάνος πώς τόν άφησαν τά φουτσάτα 
του, ομοίως καί οί σπαχίδες καί έφυγε καί έδιάβη είς τήν Κωνσταντινούπολιν διά νά 
τόν έφυλάξουνε. Καί τούς έταξε ότι νά τόν βοηθήσουνε νά πάγη  καθήση είς τήν 
Μπροΰσσα βασιλέας καί νά τούς δώση όλες τίς χώρες καί κάστρη όπού είχανε παρ
μένες οί πατρογονεΐς του καί έκαμνέ τους καί όρκον ότι ποτέ του νά μήν άπεράση είς 
τήν Ρούμελη.

Λοιπόν (φ. 29 α) τότε τόν έπιάσανε οί άνθρώποι του ολίγοι όπού τόν άκολου- 
θούσανε καί τόν έδιαβάσανε τοΰ άδελφοΰ του τοΰ Μουσά, καί ώς τόν εΐδε έν τω άμα 
τόν έπνιξε άπό τό λαιμό μέ κομμάτι σκοινί καί έκείνους όπού τόν έπιάσανε καί τοΰ 
τόν έφέρανε τούς έκαψε έκείνους καί τά παιδιά τους καί τίς γυναίκες τους.

Τέλος τής ζωής τοΰ Μουσουλμάνου, εξατος βασιλεύς τουρκών Ότωμάνος.
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Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΓ ΔΕΝΔΡΟΓ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ λογοτέχνου καί συγγραφέως κ. ΚΩΣΤΑ ΦΑΛΤΑΙΤΣ.

Ή αρχαία 'Ελλάς ίεροποίησε τό δένδρον. Οί περισσότεροι θεοί είχαν ενα ή δύο 
εϊδη δένδρων, τά όποια έθεώρουν ώς ΐδικά των δένδρα. Αύτά ή σαν τά ιερά δένδρα 
τών Θεών. Γύρω άπό τούς ναούς ήσαν τά άλση, τά όποια έσχημάτιζαν φυτώρια, κή
πους, δάση ολόκληρα. Οί περισσότεροι ναοί είχαν τά άλση των, έκυριάρχουν δέ είς 
έκαστον άλσος ιδιαίτερα δένδρα. Εις τά άλση τά άφιερωμένα είς τόν Δία έκυριάρχουν 
αί δρυς. Εις τά άλση της Ήρας ή ροδιά. Ή Άθηνα εΐχεν ιερόν δένδρον τήν έλάίαν. 
Είς τά άλση τοϋ ’Απόλλωνος έκυριάρχει ή δάφνη. Τής Άρτέμιδος ή λατρεία συνεδέετο 
μέ τά άγρια δένδρα, καί τά ιερά της ήσαν εις τούς λόγγους, παρά τάς πηγάς, παρά 
τάς λίμνας. 'Η ’Αφροδίτη είχε ιερόν δένδρον τήν μυρσίνην, ό Διόνυσος είχε τόν κισσόν 
καί τό κλήμα, πολλά άμπέλια άπετέλουν περιουσίαν τοΰ Διονύσου. 'Η Κυβέλη ήτο 
θεότης λατρευομένη είς τά άγρια λαγκάδια. Ή Δήμητρα, ή προστάτις τής γεωργίας, 
έθεωρεϊτο δτι είσήγαγεν είς τήν ’Αττικήν καί τήν καλλιέργειαν τής συκής.

Άπειρα δέ ήσαν τά δάση τά άφιερωμένα είς τούς Θεούς. Μέγιστον μέρος τής 
■δενδρώδους καλλιεργείας τής άρχαίας 'Ελλάδος φαίνεται δτι άνήκεν είς τούς ναούς, 
οί δέ ναοί ένοικίαζον τήν περιουσίαν των αύτήν είς τούς καλλιεργητάς. ’Ησαν έπο- 
μενως τά άλση καί τά κλήματα πολλάκις προσοδοφόρα, καί ενα είδος υποδειγματικών 
αγροκτημάτων. Ή δέ γεωργική καί φιλόδενδρος αύτή παράδοσις, μετεβιβάσθη είς τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν. Πολλά μοναστήρια καί έκκλησίαι χριστιανικαί έγιναν έπί τών 
άρχαίων έλληνικών ναών καί έκληρονόμησαν καί τά κτήματά των καί τά άλλα άκί- 
νητα τής είδωλολατρικής λατρείας. Είς δέ τά Χριστιανικά μοναστήρια καί τάς Χρι- 
στιανικάς έκκλησίας διετηρήθη ή παλαιά παράδοσις τής άγάπης τοΰ δένδρου. Καί πολλαί 
έκκλησίαι, ιδίως αί έξοχικαί, έχουν περιουσίας άπό δένδρα καί δάση. Ά ν  χαλάση ενα 
δένδρον, άνανεώνεται φυτευομένου τοΰ ίδίου είδους τών δένδρων. Έ τσι τά δένδρα δια
τηρούνται.

Σήμερα τό Κράτος, κάνει μίαν μεγίστην προσπάθειαν ύπέρ τοΰ δένδρου. Ή προ
σπάθεια αύτή έχει έγκεντρωθή είς τάς Αθήνας, άλλά αΰριον θά έπεκταθή καί είς 
δλην τήν Ελλάδα. Θά γίνη μία σταυροφορία διά νά φυτευθή ή Ελλάς άπ’ άκρου είς 
άκρον άπό δένδρα, τότε δέ ό τόπος μας θά γίνη πολύ πλουσιώτερος καί εύμορφώτερος 
και θά μπορή νά ζήση διπλάσιος πληθυσμός άπό τόν σημερινόν καί μέ μεγαλειτέραν 
εύκολίαν. Διότι ή Ελλάς είναι χώρα ορεινή καί γεμάτη άπό λαγκαδιές, ένώ τό κλίμα 
της είναι γλυκύ. Κατάλληλος επομένως εΐναι ή 'Ελλάς διά τήν άνάπτυξιν τών όπω- 
ροφόρων ιδίως δένδρων, πού τόσο εισόδημα δίδουν. Όπου δέ καλλιεργείται πολύ καί 
μέ έπιμέλειαν τό δένδρον, οί πληθυσμοί εΐναι πλούσιοι: παράδειγμα οί πληθυσμοί τοΰ

ορούς Πηλίου τής Θεσσαλίας. Εΐναι πλουσιώτατοι οι Πηλιορεΐται, γιατί τό βουνό των 
εχει φυτευθή άπό έληές, μηλιές, κυδωνιές, κερασιές, δαμασκηνιές, πορτοκαλλιές, άχλα- 
διές, ροδακινιές. Καί πολλοί άπό αύτούς τούς καρπούς έξάγονται είς τό. έξωτερικόν 
καί άποτελοϋν πηγήν εισαγωγής πλουσίου συναλλάγματος.

Παράδειγμα έπίσης τό Αϊγιον πού καλλιεργεί πολλά όπωροφόρα δένδρα. Καί ή 
Καλαμάτα μέ τις συκιές της καί τά πορτοκάλλια. Καί ή Χίος μέ τά πορτοκάλλια, 
τά μανταρίνια, καί ή Ά ρτα καί ή Σπάρτη μέ τά πορτοκάλλια. Καί ό Πόρος καί 
ή Κάρυστος μέ τά λεμόνια, καί τά Χανιά μέ τά πορτοκάλλια καί μέ τά κίτρα. Καί 
ή Άμφισσα μέ τις έληές. Και ή Κέρκυρα καί ή Μυτιλήνη μέ τις έληές, καί χίλια 
άλλα παραδείγματα δπου καλλιεργούνται πολλά καί μέ σύστημα δένδρα, οί πληθυσμοί 
στέκονται καλά οίκονομικώς. Ό τόπος πυκνοκατοικεϊται καί έρχονται καί άπό άλλα 
μέρη άνθρωποι γιά νά καλλιεργήσουν τά δένδρα καί γιά νά μαζέψουν τόν καρπό. 
Γιατί οί ντόπιοι κάτοικοι δέν έπαρκοϋν.

Είναι λοιπόν έξαιρετικής σημασίας ή τωρινή έκστρατεία ύπέρ τοΰ δένδρου καί 
δι’ αύτό εΐναι ένδιαφέρον νά γνωρίζωμεν ποίαν σημασίαν άπέδωσαν είς τό δένδρον οί 
αρχαίοι Έλληνες καί πόσο μέχρι σήμερα θεωρείται ιερόν τό δένδρον είς τήν 'Ελλάδα, 
έξ αιτίας τής παλαιάς παραδόσεως. Άπό αύτήν δέ τήν άγάπην πρός τό δένδρον έδη- 
μιουργήθη ό θρύλος τών στοιχειωμένων δένδρων. Τά δένδρα αύτά δέν πρέπει νά κο
πούν: θεωρούνται ιερά. Τά σέβονται οί κάτοικοι καί τά τιμοΰν. Εΐναι δένδρα τερα
στίου μεγέθους καί άρχαιότατα. Δέν υπάρχει σχεδόν χωριό ή πόλις τής Ελλάδος πού 
νά μήν έχη ένα ή περισσότερα δένδρα ιερά. Αύτά κανείς δέν τά κόπτει. Εύρίσκονται 
παρά τάς έκκλησίας, παρά τάς πηγάς, παρά τούς δρόμους.

Είς τάς Αθήνας, είς τήν .'Ιεράν οδόν, εΐναι ή παμπαλαία έληά, πού λέγεται τοΰ 
Πλάτωνος. Δι’ αύτήν υπάρχει ό θρύλος δτι κάτω άπό τήν σκιάν της έδίδασκε πριν 
άπό δύο χιλιάδες τριακόσια χρόνια ό σοφός Πλάτων. Είς τό Αΐγιον, πρός τήν παρα
λίαν, ύπάρχει ενας τεράστιος πλάτανος. Ό πλάτανος αύτός λέγεται τοΰ Παυσανία καί 
οί κάτοικοι πιστεύουν δτι ό περιηγητής Παυσανίας πού έπέρασε πριν άπό χίλια οκτα
κόσια χρόνια γράφει δι’ αύτόν. Είς τήν Κηφισσιάν εΐναι ένας πλάτανος είς τήν Κεν
τρικήν πλατείαν πού λέγεται τοΰ Άλή Πασσα. Είς τήν ’Ήπειρο σέ πολλά χωριά, 
ιδίως έξω άπό έκκλησίας εΐναι παλαιότατα δένδρα πού συνδέονται μέ ώρισμένας προ
φητείας τοΰ Αγίου Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ, πού έπέρασε πριν άπό έκατόν έξήντα χρόνια 
άπό τά μέρη αύτά. Ούδείς πειράζει αύτά τά δένδρα. Είς τήν Κυπαρισσίαν υπάρχουν 
τεράστια κυπαρίσσια πού ό κόσμος τά θεωρεί ιερά. Δέν τολμά κανείς νά τά κόψη. Εΐναι 
δέ χαρακτηριστικόν τό 6νομα Κυπαρισσία πού εΐναι άρχαιότατον. Αύτό δείχνει δτι 
είς τήν Κυπαρισσίαν άνέκαθεν έκαλλιέργουν τά κυπαρίσσια. Βαλανιδιές τεράστιαι υπάρ
χουν είς πολλάς έκκλησίας άφιερωμέναι είς τόν Χριστόν. ’Επειδή δέ πολλοί άρχαϊοι 
'Ελληνικοί Ναοί άφιερωμένοι είς τόν Δία, έγιναν κατόπιν Χριστιανικοί ναοί άφιερω- 
θέντες είς τόν Χριστόν, πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ή καλλιέργεια τών δρυών είς τούς 
ναούς αύτούς εΐναι άρχαιοτάτη.
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Καί είς τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών εΐναι φυτευμένη μία μικρή έληά. Αύτή έφυ- 
τεύθη κατά τήν σύγχρονον έποχήν, πρός διατήρησιν τοΰ γεγονότος ή τοΰ θρύλου δτι 
ή θεά ’Αθηνά έφύτευσε τήν πρώτην έληά είς τήν Άκρόπολιν. Εΐναι πολύ δύσκολο νά 
πειστή ύλοτόμος έξ επαγγέλματος νά κόψη ένα πολύ μεγάλο δένδρο, άπό έκεϊ να πού 
θεωρούνται ιερά ή στοιχειωμένα. "Οταν μάλιστα τό δένδρο αύτό εύρίσκεται είς έκκλη- 
σιαν, τότε υπάρχει ό φόβος δτι έκεϊνος πού θά κτυπήση τήν πρώτη τσεκουριά θά 
άποθάνη. Ά ν  ύπάρξη άνάγκη νά κοπή κανένα άπό αύτά τά δένδρα, βάζουν ένα γέρο 
ή μιά γρηά νά κτυπήση τήν πρώτη τσεκουριά. Γιατί ό γέρων έχει φθάσει είς τό τέρμα 
τής ζωής του. Άλλά καί πάλι πολλά δένδρα δέν κόπτονται, γιατί θεωρείται δτι συμ
φορά θα πεση είς ολόκληρο τό χωριό, άν κοπή τό δένδρο. Μάλιστα πολλά δένδρα 
έχουν τούς φύλακάς των, οί όποϊοι εΐναι έξωτικά. Ά λλα  δένδρα έχουν φύλακα τό 
στοιχειό ένός άράπη, άλλα τό στοιχειό ένός ζώου. Έ τσι φυλάσσονται τά μεγάλα δένδρα 
άπό τήν καταστροφήν, διότι δέν τολμά κανείς νά τά θίξη. Είς τήν Θεσσαλίαν μάλιστα 
τά ιερά αύτά δένδρα λέγονται υ ψ ω μ έ ν α .  Είς παλαιοτέρας έποχάς ό ίερεύς ήνοιγε μία 
τρΰπα είς τόν κορμόν τοΰ δένδρου καί έβαζε μέσα δψωμο .  Τό δένδρο ίεροποιεϊτο καί 
ούδείς έτόλμα νά τό θίξη.

Είς τήν άρχαίαν δέ Ελλάδα, είχαμε τάς Δρυάδας καί τάς Άμαδρυάδας, πού 
ήσαν νύμφαι θεότητες προστάτιδες τών δένδρων..'Ο Ησίοδος τάς λέγει μελικάς νύμφας. 
Κάθε μεγάλο δένδρο εΐχε τήν προστάτιδα νύμφην του. Επειδή δέ πολλαί άπό αύτάς 
έπροτιμοΰσαν νά μένουν είς τάς δρΰς, δι’ αύτό ώνομάσθησαν Δρυάδες. Άλλά καί περι- 
φέρειαι ολόκληροι είς τήν Ελλάδα ονομάζονται άπό τά δένδρα. Είς τήν έπαρχίαν Φαρ
σάλων οί κατοικοΰντες είς τά άντερίσματα τοΰ δρους Όρθρυς ή Γκοΰρα λέγονται Κουρ- 
ναρήσιοι, διότι κυριαρχεί αύτοΰ ό κρίνος ή τό πρινάρι. Είς τήν έπαρχίαν Γρεβενών οί 
κατοικοΰντες είς χωριά δψους 500—800 μέτρων — εΐναι δέ πολλά αύτά τά χωριά — λέ
γονται Κοπατσάροι. Τό δνομα σημαίνει τόν κάτοικον τής δρυός, διότι «κοπάτσι» ση
μαίνει τήν δρΰν. Εΐναι δέ ή ορεινή αύτή ζώνη- κατάφυτος άπό χαμηλάς δρΰς, άπό τό 
είδος πού λέγεται « δένδρο ». ’Ίσως ή λέξις Κοπατσάρος νά εΐναι συνώνυμος της λέξεως 
Δρύοπες, πού ήσαν άρχαιότατος λαός τής Θεσσαλίας. Καί σήμερον άλλωστε οί Κο- 
πατσάροι ποιμένες κατέρχονται είς Θεσσαλίαν. Είς τό Μαντεΐον τής Δωδώνης, είς 
τήν ’Ήπειρον, οί ιερείς τοΰ Διός έχρησμοδότουν κάτω άπό μίαν δρΰν καί συνεβουλεύοντο 
τούς ήχους τών φύλλων τους. Αί δέ ίέρειαι τοΰ Απόλλωνος είς τούς Δελφούς έμάσσων 
φύλλα τής ίεράς δάφνης καί έπειτα- έχρησμοδότουν. Τό δένδρο λοιπόν εΐχεν ίεροποιηθή 
άπ’ άκρου είς άκρον της Αρχαίας Ελλάδος καί ένα μέγα μέρος τοΰ πολιτισμοΰ της 
άσφαλώς οφείλεται είς τήν λατρείαν αύτήν, είς τήν καλλιέργειαν καί είς τήν διατήρησιν 
καί άνάπτυξιν τών δένδρων. Ή σημερινή έπομένως ύπέρ τοΰ δένδρου προσπάθεια πρέπει 
νά θεωρηθή δτι άποτελεΐ άνανέωσιν της πρός τό δένδρον άρχαίας έλληνικής λατρείας.
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ΙΤΑΛΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  Τ Ο Γ  Θ Ω Μ A  Ζ A IΟ Γ
(ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ SCINTILLE)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τό δέκατον έκτο δοκίμιο αύτής τής σειράς εΐναι έπίσης γραμμένο ιταλικά καί 
έλληνικά. Ό Θωμαζαΐος έκδηλώνει άκόμη μιά φορά τόν θαυμασμό καί τήν άγάπη του 
γιά τά δημοτικά μας τραγούδια « δείγματα αίωνίας δόξας », πού εΐναι σάν « ιερά λεί
ψανα άρχαίων ναών, ώσάν άκριβά συντρίμματα άρχαίων άγαλμάτων», κι άκόμη μιά 
φορά συμβουλεύει τήν Ελλάδα: « έάν θέλης κατά τι νά μιμηθης, τά έδικά σου μι- 
μήσου ». Τέλος παροτρύνει νά μήν άποφεύγη τούς κόπους, γιατί τά « δένδρα τής ποι- 
ήσεως » αύξάνονται « ύπό τά χιόνια τά παγωμένα» καί «είς τόν χειμώνα άνεμώδη ». 
Παραθέτουμε τό κείμενο :

« Ή ποίησις εΐναι τό άνθος τοΰ βίου, είς τό όποιον κρύπτεται ή γλυκύτης ή μέλ- 
λουσα τοΰ καρποΰ. Έκεϊ όποΰ εΐναι ποίησις ύψηλή, εΐναι ή βλάστησίς καί ύψηλών 
αισθημάτων καί έργων ένδοξων. Άπό ταύτην τήν κορυφήν ροβολοΰν μέ άρμονικήν 
ορμήν οί ποταμοί όποΰ πλουτίζουν τόν βίον. Είς τά έδικά σου τραγούδια, ώ 'Ελλάς, 
τό χέρι τό όπλισμένον ισχυρά άποκρίνεται είς τόν παλμόν τόν τρυφερόν τής καρδίας. 
Ό φθόγγος ό χαρούμενος τοΰ θριάμβου σμίγεται μέ τόν άναστεναγμόν τής παρθένου 
τής έρωμένης, καί τό ψιθύρισμα καθαρών φιλημάτων μέ τήν φωνήν άρματωλών άπο- 
θανόντων. 'Υψηλότερα τοΰ κύκνου τοΰ θηβαίου πετοΰν οί ύμνοι, ώ Ελλάς, τοΰ μαύρου 
σου λαοΰ· δέν έπαινεΐ αύτός τάς νίκας τάς ευκολας βασιλέων καί πλουσίων, άλλά 
δείχνει ψάλλων τά έδικά του λαβώματα. Δέν έμίσθωσε τάς ώδάς του μήτε μέ άσπρα 
μήτε μέ γεύματα, άλλά θλιβόμενος καί δειψών καί πεινών έξήγησε είς άσματα σύν
τομα τήν λύπην του πάντα εύτολμον καί πάντα έλπίζουσαν. Σύναξε, ώ Ελλάς κα
λότυχη, σύναξε ταΰτα τά δείγματα τής αιωνίου σου δόξας, σύναξέ τα ώσάν ιερά λεί
ψανα άρχαίων ναών, ώσάν άκριβά συντρίμματα άρχαίων άγαλμάτων. Έάν θέλης κάτι 
τι νά μιμηθης, τά έδικά σου μιμήσου. Άπό ζωντανός φωνάς μάθε ποίησιν, οχι άπό 
βιβλία τυπωμένα· δχι είς λίμνην λασπερήν, άλλ’ είς τρέχουσαν βρυσοΰλαν σβύσε τήν 
δίψαν. Μήν άποκοιμηθής είς τήν δόξαν τήν νέαν όποΰ σ’ έλαχε · φοβήσου μήπως είς 
τήν γαλήνην δέν σ’ εΐναι τόση λαμπρότης ώσάν είς τήν χάλαζαν. Τά δένδρα της ποι- 
ήσεως, της άρετης καί της δόξης, δέν αύξάνονται ύπό τήν σκιάν τών αύλών, μήτε είς 
έδαφος άσημένιον · αύξάνοται ύπό τά χιόνια τά παγωμένα, αύξάνονται άνάμενα είς χει
μώνα άνεμώδη, αυξάνονται μέ δροσιάν ή ίδρώτος ή δακρύων » W.

(1) «L a  poesia gli e il fior della v ita, nel quale si nasconde la doleezza delfrutto avve- 
nire. Laddove 6 alta poesia, quivi e il germe e d’a lti sensi e d’opere gloriose. Da quell’al- 
tezza discendono con armonioso impeto i fhimi che fanno feconda la vita. Ne’ tuoi canti, 
o Grecia, il  bracoio armato risponde forte al palpito delicato del cuore: a l lieto strepito 
del trionfo si confonde il gemito della veTgine innamorata; e il bisbiglio de’ baci innocenti 
con l’anelito del morente guerriero. Piu alto del cigno di Tebe volano gl’inni, o Grecia, 
del tuo popolo misero: non esalta egli le facili vittorie de’ grandi ne’ giochi, ma cantando
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Μετά τά δοκίμια αύτά, πού άφοροΰν τήν Ελλάδα, ακολουθούν άλλα σχετικά μέ 
τή Σερβία καί τήν Κορσική, λίγες μεταφράσεις καί μερικά δοκίμια πάνω σέ διάφορα 
θέματα μέ χαρακτήρα ήθικό ή παραινετικό. Μέσα σ’ αύτά τά δοκίμια συναντάμε δω 
καί κεΐ μερικά καί σέ έλληνική γλώσσα, πού νομίζουμε δτι δέν στερούνται ενδιαφέ
ροντος, τόσο ώς περιεχόμενο, δσο καί ώς γλωσσικό ιδίωμα τοϋ Θωμαζαίου. Τά άνα- 
δημοσιεύουμε μέ τήν ιδια σειρά πού βρίσκουνται στίς «Scin tille».

Τό πρώτο πού συναντάμε σέ έλληνική — καί ιταλική — γλώσσα είναι ένας παραλ
ληλισμός τοΰ « μικρού σπόρου» μέ « τά σπέρ ματα τοΰ καλοΰ» τής ανθρώπινης ψυχής 
πού αυξάνουν καί δυναμώνουν μέ τόν καιρό καί «άνατρέφουν τά αισθήματα τά γεν
ναία, καί έπισκιάζουν καί ανθοστολίζουν μέ μυστικάς άρετάς τόν ταλαίπωρον βίον».

’Ιδού καί τό κείμενον:
« Ίδέ τόν μικρόν σπόρον όποΰ βάλλεται είς τόν κόλπον τής γής · δτι ή μικρότης 

του περιέχει δλον τό δένδρον, καί τήν ρίζαν τήν δυνατήν, καί τά ύψηλά κλαδία, καί 
τά άπαλά φύλλα, καί τά άνθη τά χαρίεντα. Τό άγαθοεργόν φώς τοΰ 'Υψίστου, καί ό 
άνεμος, τώρα ορμητικός, τώρα γαληνός, καί τό χιόνι σωρευμένον θέλουν αύξάνει τόν 
νέον βλαστόν, καί ό ανθρωπος κοπιασμένος θά καθίσει είς τήν σκιάν του, καί τά πε- 
τεινά τοΰ ούρανοΰ θέλουν έκεΐ κελαδεϊ έρωτικώς καί φωλεύει. Τοιουτοτρόπως εις τήν 
ψυχήν τήν άνθρωπίνην τά σπέρματα τοΰ καλοΰ, πρώτον μικρά, ολίγον κατ’ ολίγον αύξά- 
νονται, καί ή χαρά καί τά δάκρυα, ό φόβος, αί έλπίδες, καμμίαν φοράν καί τά· σφάλ
ματα, άνατρέφουν τά αισθήματα τά γενναία, καί έπισκιάζουν καί ανθοστολίζουν μέ 
μυστικάς άρετάς τόν ταλαίπωρον βίον. Πρός τινας ό ήλιος τής ζωής ανατέλλει δγλί— 
γωρα, καί όγλίγωρα κρύπτεται· καί νεφέλαι τής άχρειότητος καί τής δειλίας άφαιροΰν 
τήν χαράν τής λαμπρότητος τής ούρανίας. Πρός τινας τό πρωΐ έρχεται καί άπερνα 
σκεπασμένον ύπό σκιάς ’ίσης καί ήσυχωτάτης, όποΰ φαίνεται ή αταραξία καί ή γαλήνη 
τής άρετής· άλλ’ άξαφνα ό χειμών έρχεται σφοδρός, καί ταράττει τήν ψυχήν τήν απρο
νόητο ν έως τά ένδότερα κύματα. Τότε ό ήλιος σηκώνεται πάραυθα έπάνω είς τά κύ
ματα, άκόμη μουγγρίζοντα · καί χαριεστέρα λαμπρότης διαδέχεται τήν φοβεράν τα
ραχήν, καί τά δλα δεικνύονται βαμμένα είς ένα χρώμα καί είς μύρια χρώματα, καί. 
ή ζωή φαίνεται εκατονταπλασιασμένη. Ό ταν ή γύμνασις τών γενναίων αφιερωμάτων,, 
δταν ή καθαρτική πείρα τής λύπης έπαρασκεύασαν τήν ψυχήν, τότε καί ένας λόγος,, 
καί σιωπή έγκαιρος τήν σηκώνουν, τήν μεταλλάττουν, καί μεταφέρουν άνελπίστως εις

rnostra le  proprie ferite: ne furono compri i suoi cantici con danaro o conviti; ma, afflitto- 
e assetato e affamato, sfogo in brevi armonie il suo dolore, pieno d’ard im enti e di speranza 
indomatai. Baccogli, Grecia fortunata, raccogli codesti documenti dell’immortale tu a gloria, 
raccogli come avanzi sacri d’antich i tem pli, come preziosi fram m enti d’antich i simulacri. 
Se vuoi qualcosa im itare, im ita  le tue: dalle vive voci apprendi poesia, no da libri: non 
a feccioso padule, ma a  vive correnti spegni la  sete. Veglia, ed anela al bene: tem i la  calma 
non sia meno splendida della tem pesta. Le p iante della poesia, della v irtii, della gloria non 
crescono a ll’ombra delle sale, ne da argenteo pavimento; crescono sotto le nevi indurate,, 
crescono nel verno ventoso, crescono per rugiada d i sudori, di lagrim e ».
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άγνωρίστους υψηλότητας. Έκεΐθεν ή ψυχή μέ χαρούμενον θαυμασμόν καταβλέπει τά 
χωράφια τά υποκείμενα, καί πολλά όποΰ τήν έφαίνοντο πρώτον εύμορφα καί μεγάλα, 
τά θεωρεί τώρα ώσάν άσχημα καί μικρά. Δέν τά καταφρονεί δμως, δέν τά μισεί, άλλά 
μέ δυνατόν αγκάλιασμα εύσπλαγχνίας ένώνει τά πάντα, καί τά ανθρώπινα σφάλματα 
καλύπτει ύπό τό λευκόν σκέπασμα τής άγάπης. ’Ενίοτε καί πίπτει, καί μέ έδικά της 
δπλα λαβώνεται, καί κλαίει, καί άπελπίζεται· άλλά δέν άλησμονεΐ ποτέ τήν ψυχικήν 
εύμορφίαν είς τήν οποίαν άνελήφθη * καί άνασταίνεται, καί τινάζει τά πτερά άνανε- 
ωμένα, καί ψάλλει άναβαίνουσα είς τήν ύψίστην χαράν» W.

** *

’Άλλο δοκίμιο εΐναι είδος ψαλμοΰ. Παροτρύνει τήν ψυχή του νά άδιαφορή γιά τούς 
ανθρώπους καί τίς κρίσεις των καί νά καταφύγη είς τά βουνά καί τούς δρυμούς, δπου, 
μονάχη κι έρημη, καλλίτερα θά είσακουσθή άπό τόν λαμπρόν ουρανόν:

«Δέν έμπορεΐ τό αύτί τών άνθρώπων τών ψυχρών νά καταλάβη τάς βαθείας αρ
μονίας τής ψυχής τής λαβωμένης άπό μυστικήν καί μελετωμένην λύπην. Τότε σέ λο
γιάζουν καλότυχον, δταν κάθε νόησις ήναι γεμάτη άναστεναγμών · τότε σέ νομίζουν 
έκπεπληγμένον, δταν ή άδάμαστη άρετή ίατρεύη παρευθύς τά παλαιά τραύματα τής 
καρδίας. Τά σφάλματά σου έπαινοΰν, θαυμάζουν τάς άσθενείας σου - τήν σώφρονα έγκρά- 
τειαν, τήν σιωπηλήν ένέργειαν καταφρονούν · καί άγαπώντες υβρίζουν, καί κολακεύ- 
οντες συκοφαντοΰν. Άλλά καί ή ύψηλότης ή λαμπρά τοΰ ούρανοΰ εΐναι κρυμμένη είς 
τά άδύνατα άνθρώπινα μάτια, ώσάν καί ή άμετρος βαθύτης τοΰ άδου.

(1) « Guarda il  piccolo seme affidato a l sen della terra ; che la  sua piccolezza comprende 
l ’albero intero, e la  forte radice, e g li a lt i ram i, e le tenere fronde, e i fiori gai. L a benefica 
luce dell’alto, e i l  vento ora impetuoso or sereno, e le  nevi am m ontate, nutricheranno il 
germe novello; e l ’uomo lasso sedera a ll’ombra sua, e g li uccelli del cielo iv i amorosamente 
faranno lor canti e lor nidi. Cosi nell’anim a um ana i  germi del bene, piccoli in prim a, a 
poco a  poco si svolgono; e la  gioia e le lagrim e, il timore e le speranze, ta lo r anche g li errori, 
nutricano i  sensi generosi, e ombrano e fioriscono di v ir tii secrete la  mestissima v ia . Ad 
a ltr i i l  sole della v ita  presto sorge e presto s’asconde, e le nubi della v ilta  e dell’ignav ia  
rubano la gioia de’ celesti splendori: ad a ltr i il m attino viene s passa velato d’ombra uguale 
e quietissim a, che pare la  pace serena della v irtii; ma ecco di subito la  tem pesta viene 
veemente, e turba di flu tti l ’anim a improvida sin nell’acque p iii fonde. Ma il sole a un tratto  
si leva sulle onde muggenti; e p iu lie ta  luce succede a l terrib ile turbam ento, e le cose tu tte  
si mostrano in un colore e in m ille colori: e centuplicata si sente la  v ita . Quando l ’abito 
de’ magnanimi sacrifizi, quando la  purificatrice prova del dolore han preparata l ’anim a 
nostra, allora una parola, un silenzio opportuno, la  scuotono, la  trasm utano, e insperato 
la  portano in ignota altezza, di dove con lie ta  m araviglia riguardando la  soggetta p ianura, 
assa i cose che gia, le  parevano belle e grandi, vede piccole e disadorne. Non le disprezza 
pero, non le aborre; ma tu tte  in  un possente abbracciamento di p ieta le  congiunge; e i fa lli 
um ani nasconde col velo candido dell’amore. Talvolta anco cade, e colie arm i proprie si 
im piaga, e piange, e dispera; ma non dimentica m ai la  spirituale bellezza a lia  qual venue 
assunta; e risorge, e tende l ’ale rinnovellata, e canta salendo ».
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«Τ ί σέ μέλει, ψυχή θλιβομένη, έάν ό κόσμος δέν σέ γνωρίζη; τί σέ μέλει, άηδών 
μοναχή, τό ψιθύρισμα όπου κάμνουν αί μυΐαι άναπετοΰσαι τριγύρω σου. 'Υψώνου γλί- 
γωρα, ύψώνου είς τά βουνά τά βάλλοντα, είς τού; δρυμούς τούς σιωπώντας · κανένας 
δέν θά σέ άκούσει, άλλ’ ό ουρανός ό λαμπρός θά σέ ακούσει. Καί ψάλλε, καί αναστέ
ναζε, καί τό άσμα σου άς ήναι κλαυθμός, καί ο κλαυθμός άς ήναι ψάλσιμον. Καί ή 
χαρά καί τά δάκρυα άς ήναι παράκλησις άδιάλειπτη · καί τά αιώνια τά μεμακρυσμένα 
άς τήν άντηχοΰν. "Ας συγκλαίωμεν τάς κρίσεις τάς άδικους καί άστάτους τών άνθρω- 
πων · ας σφαλίζωμεν είς τό πλήθος τόν ναόν τής καρδίας μας, καί καρτερικώς εύθυμοι, 
άς κάμωμεν θυσίαν τής αυστηρής άγάπης καί τής καθαρισμένης ελευθερίας» ί1).

Τό τρίτο δοκίμιο πού συναντάμε σέ έλληνική καί ιταλική γλώσσα άφορά τη λύπη 
— «ιερόν πράγμα» —, καί τή συμπόνια καί τή δύναμι τής άδικίας. Ό  ένάρετος πρέ
πει νά φαίνεται ανώτερος: νά λυπάται διά τήν πονηρία, άλλά νά άγαπ^ τούς πονηρούς: 

«Διατί δέν έμπορώ, μέ τή δύναμιν φιλικών λόγων νά παρηγορήσω τήν λύπην σου; 
'Ιερόν πράγμα εΐναι ή λύπη · πρέπει άνθρωπος νά τήν πλησιάζη εύσεβώς, καί νά φο- 
βήται μήπως ήναι άνάξιος νά τήν καταλάβη. Εΐδες τά δάκρυά μου, έπιασες τό χέρι 
μου, δακρύσας καί σύ· άλλ’ είς τόν έδικόν μας κλαυθμόν δέν ήτον δειλία. Ό χι αί θλίψεις 
τής φιλαυτίας, άλλά αί βλάβαι τής άγάπης, σύρνουν τά δάκρυα άπό τάς γενναίας. Εΐναι 
δμοίς είς τά δάκρυα μαζύ μέ τούς φίλους συγκεχυμένα, μία δύναμις ίατρευτική, τήν 
οποίαν δέν έχουν τά ύπομειδιάσματα τών εύτυχών.

«Άλλοίμονον, ή άδικία έκτείνει πανταχοϋ τά ονύχια τά ακάθαρτα ! μήτε τό άδυτον 
τής οικιακής έστίας, μήτε ή ιερά σκιά τοΰ θυμιαστηρίου εΐναι ανέπαφος άπ’ αύτήν. ’Ανά
μεσα είς τάς άφανίσεις ή δειλία τοϋ άχρείου άνθρώπου έρπει, καί κρύπτεται ώσάν οψις 
είς λιμνώδη χωράφια. Δάκνει καί φεύγει, φεύγει καί έξαφνα γυρίζει· φεύγει, καί σφυ
ρίζει άπό μακράν, καί καρτερεί κουβαριασμένος είς ενα φραγμόν, καί ρίπτεται αίφνι- 
δίως, καί θανασιμώτερα δάκνει.

(1) «Non puo orecchio freddo sentire le profonde armonie d’anim a ferita da arca.no 
e m editato dolore. T i stim an felice quand’ogni tuo pensiero e pieno d i gem iti; t i  fanno 
abbattuto allorche l ’indom ata v ir tii guarisce in un subito le antiche piaghe del cuore. 
Gli errori tuoi lodano, ammirano le debolezze; la  modesta tem peranza e i l  tacito  vigore 
disprezzano. Insultano, amando; adulando, calunniano. Ma l ’altezza luminosa de’ c ie li e 
nascosta a ll’impotente occhio umano, cosi come la  sm isurata profondita delPabisso.

Se il  mondo non t i  conosce, che fa a te , anim a afflitta ? Che fa a  te , rusignolo 
solitario , i l  ronzar delle mosche d’intorno '! L eva ti ra tta , lev a ti a lle  fiorenti montagne, 
a lle  foreste tacenti. Nessuno t ’ascolta; ma il  cielo raggian te t ’ascolta. Canta e sospira; e 
nel tuo canto sien lagrim e, e nelle lagrim e canto. E la  g io ia e i l  dolore sieno preghiera con- 
tinova, e la  possano i  secoli lontani eeheggiare.

Piangiamo g l’ingiusti e in stab ili g iudizi degli uomini: chiudiamo a lia  moltitudine 
i l  tempio del cuor nostro; ed ila r i d i forte ila r ita , facciam  sacrifizi d’austero amore θ  di 
puro ardimento ».

—  135 —

«Μην άγανακτώμεν, ώ φίλε, μήν καταφρονώμεν ταύτας τάς ρυπαρότητας τής 
μ=.μιασμενης ψυχής τής ανθρώπινης» Ά ς  λυπώμεθα διά τήν πονηριάν, καί τούς πο
νηρούς άς άγαπώμεν» ί1).

** *

Τό έπόμενο ίταλο-έλληνικό δοκίμιο άφορά τό θάνατο, τούς πόνους τής ζωής καί 
την ησυχία τοϋ παντοτεινοΰ ύπνου, δι’ οποίον πεθαίνει « πριν τό μαχαίρι νά περάση 
τήν καρδίαν του, πριν ή· δειλία τοΰ κόσμου νά μολύνη τήν άξιότητα τής ψυχής του, 
πριν οι γλυκοί κίνδυνοι τοΰ βίου νά τόν παρασκευάσουν άργάς μετανοίας ». Στό ιτα
λικό κείμενο π^τασσονται και τα εξής, πού λείπουν είς τό έλληνικό κείμενο:

« Καλότυχος δστις άποθάνη ! (έτσι έφώναζα τό 1840 σ’ ένα νεαρό "Ελληνα, στον 
όποιον ό θάνατος είχε άφαιρέσει ένα αδελφόν του) ». Καθώς βλέπουμε τό δοκίμιο αύτό 
απευθυνεται προς ένα Ελληνα φίλο τοΰ Θωμαζαίου, τοΰ οποίου τό δνομα, καθώς φαί
νεται παρα κατου, αρχίζει άπό Σ. καί ό όποιος είχε χάσει έναν αδελφό του. Δέν ξέρουμε 
ποιος εΐναι αύτός ό νέος, κατά πάσαν πιθανότητα δμως φαίνεται δτι πρόκειται γιά Έ λ
ληνα, που ο Θωμαζαϊος είχε γνωρίσει στην Ιταλία. ’Ιδού δλο τό κείμενο τοΰ δοκιμίου: 

« Καλοτυχος όστις αποθανη εν καιρω, πριν το μαχαίρι της λύπης νά περάση τήν 
καρδιαν του, πριν η δείλια τοΰ κόσμου νά μολύνη τήν άξιότητα τής ψυχής του, πριν 
οι γλυκοί κίνδυνοι τοΰ βίου νά τόν παρασκευάσουν άργάς μετανοήσεις. Ό χι εκείνος 
όποΰ μισεύει, άλλ’ έκεϊνοι όποϋ μένουν, Σ . . . , εΐναι άξιοι δακρύων. Ψυχροτέρα παρά 
τόν λί&ον τοΰ τάφου εΐναι ή ψυχρότης άνθρώπου άνελεήμονος· ό θάνατος μίαν φοράΛ 
σέ λαβώνει, ή γλώσσα τοϋ πλησίον σου επτά φοραΐς τήν ήμέραν. Τί λέγω, λαβώνει; 
Ο θανατος δεν είναι σκελετός γυμνός καί δρεπανοφόρος, θερίζων τάς παρηγορίας άπό 
τον κοσμον, και σπερνων τας λύπας· εΐναι παρθένος όποΰ, περνοΰσα άνάμεσα είς τά 
άνθη, συνάζει πότ’ ενα, πότ’ άλλο, καί τά βάλλει είς τά χέρια τών ’Αγγέλων. Γλυκός 
είναι, Σ . . . ,  ο ύπνος τοΰ τάφου· κουφοτέρα εΐναι ή γή διά τούς κοιμωμένους ύπο- 
κάτο), παρά διά τούς περιπατοΰντας έπάνω. Ό βίος εΐναι χειμών συνεχής· ήμεΐς ταλαί- 
πωροι, κολλημένοι είς μίαν σανίδα κυματιζομένην, φοβούμεθα τήν ήσυχίαν τοΰ λιμένος. 
'Ω λιμήν τών θλιβομένων, ώ άνάπαυσις τών κουρασμένων, ώ ελευθερία τών αιχμά
λωτων, Θανατε, εγω σέ υμνώ καί λατρεύω, ώσάν υπουργόν έλεεινόν τοΰ Θεοΰ.

(1.) « Perche non poss’ io, con la  forza d ’amiche parole, consolare i l  dolor tuo ? Sacra 
cosa i l  dolore: e l ’uomo dee con religione appressarglisi, e temere di non essere immerite- 
vole di comprenderlo. Vedesti le lagrim e mie, stringesti la  m ia mano, anche tu  lagrim ante: 
ma nel pianto nostro non era v ilta . Non l ’offeso orgoglio, ma l ’amore ferito traggon lagrim e 
daH’anime generose. Pur nelle lagrim e in compagnia de’ cari versate 6 una v irtu  sanatrice, 
che i l  sorriso de! fortunati non ha.

Ahi la  frode distende per tu tto  l ’ugna sue impure: ne i penetrali del focolare dome- 
stico, ηέ la  sacra ombra dell’a lta re  in ta tt i da le i. F ra le ruine del bene, la  v ilta  dell’uom 
tristo  strisc ia e s’asconde come serpe in terreno di fango. Morde e fugge; fugge e a  un tratto  
si vo lta; fugge e flschia d i lontano, e aspetta aggom itolata entro una macchia, e improv- 
v isa si lancia , e morde veleno.

Non ci irritino ad  ira  o a  disprezzo queste sozzure dell’anim a umana contam inata. 
P iangiam o l ’ingiustizia, g l’ingiusti amiamo ».
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« ’Άλλην θάλασσαν πέρυσι έγώ απόδημη τής, είς τούτος τάς ημέρας, έπαραπα- 
τοϋσα, είς άλλην γλώσσαν άνοιξα τήν ψυχήν μου, Δέν έφαντάσθηκα τότε, δτι είς όλί
γον διάστημα άπό τούς γαλλικούς φθόγγους ήθελα περάσει είς τήν Έλληνικήν άρμο- 
νίαν, καί είς τήν γλώσσαν σου σέ ήθελα γράψει λόγους συμπαθούς εύσπλαγχνίας. Ή  
άγάπη είναι ή πίστις μου. "Ος τις ύποφέρει, γίνεται ϊδιός μου συγγενής· δταν άγκα- 
λιάζω τάς λύπας τών άλλων, τούτη είναι ή μόνη παρηγορία τών έδικών μου λυπών.

« Πολλάκις τήν έσπέραν έγώ μονάχος θά περιπατήσω είς τό έρημον περιγιάλι, όποΰ 
έκτείνεται άντικρύ τοϋ άγιου Χριστοφόρου, τοΰ σιωπηλοΰ μας σπητίου · καί θά ίδώ 
τόν καπνόν σηκωθέντα άπό τάς καμίνους τάς άναμμένας * θά ίδώ τάς νεφέλας άργά 
μαζωμένας έπί τής θαλάσσης καί τό φεγγάρι έξ εναντίας μόλις δεικνύον τό φώς τό 
παρθενικόν, καί άστέρας σπανίους είς τήν ουρανίαν βαθύτητα διασκορπισμένους. Θά 
άκούσω τόν χαμηλόν ψόφον τοΰ κύματος, τήν άερίαν δέησιν τών κωδουνίων, τό άσμα 
τών πλοιαρίων άγάλια κουπιζόντων, όποΰ έρχεται άπό μακράν. Τότε θέλω στοχασθη 
διά τούς πεθαμένους, διά τούς άλησμονη μένους άπό τόν κόσμον, καί. αί ψυχαί των 
έξυπνισμέναι άπό τό ψυχρόν των κρεββάτι, ώσάν άγγελοι έλπίδος, θά μέ άπλώσουν 
τά χέρια, καί θά μέ προσκαλέσουν είς τό άπειρον βασίλειον της άταράχου ειρήνης, 
τής άοράτου χαράς » ί1). ("Επεταί συνέχεια).

(1) « Fortunate chi m uore! (gridavo io nel MDCCCXL ad un giovane greco, a cui 
la  morte toglieva un fratello).

Fortunato chi muore in  tempo, prima che il  ferro del dolore trapassi i l  cuor suo, 
prim a che la  mondana v ilta  g li contam ini la  d ign ita dell’affetto, prim a che i  dolci pericoli 
della v ita  g li preparino un tardo pentire. Non chi va  ma chi resta e degno di lagrim e. P iu 
fredda che la  p ietra  della sepoltura e la  freddezza dell’uomo spietato. L a morte t i  ferisce 
una vo lta , la  lingua del frate l tuo sette a l di. Che dico: ferisce 1 Non e la  morte scheletro 
scarno con falce, che m iete dal mondo i conforti, e semina guai: 6 vergine che va  tr a ’ 
fiori, e coglie or questo ora quello, e l i  mette nelle m ani degli angeli. Dolce, o S . . .  i l  sonno 
della morte: p iu leggera la  terra  a chi dorme sotto che non a chi la  calpesta. L a v ita  e bufera: 
noi m iseri, aggrappati a una tavo la fluttuante, paventiam o la  calm a del porto. O porto 
degli addolorati, o degli stanchi riposo, o lib erta  de’ prigioni, o Morte, io t i  canto e t ’adoro 
come m inistra pietosa d i Dio.

Altro mare, anno, a  questo di, contemplavo io pellegrino: in  a ltra  lingua aprivo 
i l  cuor mio. Ne pensavo allora che fra non molto da’ suoni francesi sarei volato a lia  greca 
arm onia, e avre i a  te nella lingua tua volte parole di consenziente p ieta. L ’affetto e a me 
fede, le lagrim e lingua, p a tr ia  i l  dolore. Chi soffre b mio congiunto. E abbracciare g li a ltru i 
patim enti m’e ristoro de’ miei.

Sovente la  sera io passeggero solitario la  riv a  che si stende d i faccia a San Cristo- 
foro so litaria , d i faccia a lia  m uta abitazione nostra; e vedro Ί  fumo levarsi dalle fornaci 
ardenti, vedro le nubi lente am m ontarsi sul mare, e la  luna di contro mostrare appena il 
virgineo suo raggio, e g li astr i rad i dispersi per i l  cielo profondo; udro il  mormorio cupo 
dell’onde, e la  preghiera aerea delle campane, e i l  canto delle barchette adagio adagio vo- 
gan ti, che vien di lontano; e pensero allora a i sepolti, a i d im enticati dal mondo: e l ’anime 
d i quelli, deste dal gelido letto , com’angeli di pace, a  me tenderanno le braccia, e me invi- 
teranno a ll’infinito impero della pace im pertubata, delle inv isib ili dilettanze ».
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