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ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΓΘΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΝ ΓΜΝΟΓ 
ύπο ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΤΖΙΟΡΝΤΑΝΟ

(Εις το προηγουμενον τεΰχος τής « Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς »  έδημοσιεύθη ρυθμική μετάφρασις τοΰ 
« 1 μνου ε ι ς  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν »  τοΰ έθνικοΰ μας πο.ητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ, όφειλ>ομένη είς τόν γνω
στόν φιλέλληνα καί έλληνιστήν κ. Φραγκίσκον Ντέ Σ.μόνε Μπροΰβερ, καθηγητήν τής νεοελληνικής 
εις το Ινστιτοΰτον Ανατολικών Γλωσσών Νεαπόλεως. Είς τό παρόν τεΰχος άνα δημοσιεύεται έτέρα 
ρυθμική μετάφρασις τοΰ ίδιου ύμνου επί τής μουσική; τοΰ Μαντζάρου, όφειλομένη είς τόν έπίσης 
φιλέλληνα Arturo Giordano, οστις μετέφρασε οκτώ στροφάς τοΰ ύμνου. Ή  μετάφρασις έλήρθη έκ 
τοΰ ίταλικοΰ τεύχους: «·Ε H a d e »  (1), έκϊοθέντος τό 1897 είς Νεάπολίν ύπό τοΰ κεντρικοΰ Κομι- 
μάτου τοΰ συσταθέντος είς ’ Ιταλίαν πρό; ύποστήριξιν τών ύπέρ τής ελευθερίας άγων ζομένων Κρη- 
τών, ευρηται δε εν αρχή τοΰ τεύχους, είς τάς σελίδας 13—15, δπου άναδημοσιεύεται καί ή σχετική 
μουσική τοΰ Μαντζάρου).

A L L A  L I B E R T A

Inno di D i o n i s i o  S o l o m 6 s  

Yersione omoritmica, dal neoellenieo, di A r t u r o  Giordano
L iberty vo cantando ch ’6 si eara, 

Come sa chi per lei v ita  rifiuta.
D a n t e .

Di tuo brando ti rivela 
l ’aspra lama; in giro va 
la pupilla, che ti svela 
e vibrar la terra fa.

*

Qua] pria, fulgida, anelata, 
degli Elleni uscita, gia, 
sei dalle ossa, avventurata; 
salve, salve, o liberta !

Qui repressa dimoravi, 
ognor, pur, tremante piu; 
una bocca sospiravi 
ti gridasse: « Sorgi, su ! »

*

Ah, quell’alba ritardava; 
tetro tutto era ed orror; 
la vergogna te gravava 
di vil barbaro oppressor.

(1) 'Ολόκληρος ό τίτλος τοΰ τεύχους έχει ώς έξής: « E l l a d e » ,  pubblicazione del Comi- 
tato centrale «Pro C andia». A beneficio dei profughi Cretesi: Napoli, Stabilim ento tipo- 
grafico Pierro e V eraldi, nell’ Istitu to  Casanova, 1897.
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Νέ il ravvolger, derelitta, 
prischi fasti oft'riva al cor 
gran conforto, perche afflitta 
dal ricordo del valor.

*

Aspettando -  ansia -  riscossa, 
l ’alma voce non si udi, 
e, delira, un di, con possa, 
l ’una man l ’altra colpl.

Si; ma lotta, oggi, ogni figlio, 
con ardor, costanza e f&; 
vincer giura, nel periglio, 
o donar la  v ita  a  te !

*

Qual pria, fulgida, anelata, 
degli Elleni uscita, gia, 
sei dalle ossa, avventurata: 
salve, salve , o lib erta  !

Φ Ι Λ Ο Π Α Τ Ρ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ο Ι Η Σ Η

Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ λογοτέχνου καί λογίου κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΓΟΥΡΟΥ

'Η φιλοπατρία καί ή ποίηση έχουν τήν ιδια ρίζα, άφοϋ χρειάζεται ή δύναμη της 
φαντασίας γιά νά ίδεΐ κανένας δχι μόνο στον κόσμο τής ιδέας, άλλά καί στον κόσμο 
της πραγματικότητας. Γιά νά ένεργήση ό άνθρωπος σωστά πρέπει πρώτα νά ίδεΐ ολο
κληρωτικά, βαθειά καί πέρα.

Τί εΐναι φιλοπατρία; θά μποροΰσε νά μέ ρωτήσει κανένας απλοϊκός πού τοΰ άρέ- 
σουν οί ορισμοί ή κανένας πονηρός πού φρονεί πώς τ’ άνθρώπινα συναισθήματα παλι
ώνουν κι’ άποστρατεύονται. Ά ν  ήμουν ύποχρεωμένος νά τοΰ άποκριθώ θά τοΰ έλεγα πώς 
ή άγάπη τής πατρίδας εΐναι δ,τι καί ή άγάπη τής ζωής. Ό άνθρωπος ξέρει πώς εΐναι 
θνητός, άλλά τό ένστιχτό του βρίσκει άπαράδεχτην αύτή τή σκέψη. "Οσο ζεΐ δέν νοι
ώθει πώς ύπάρχει τέλος τής ζωής, θαρρεί πώς εΐναι αιώνιος καί ό πόθος του αύτός 
πάντα, μέσα στούς αιώνες, έχει ριζοβολήσει στήν ιδέα τής οικογένειας, τής θρησκτίας, 
τής πατρίδας. Τά αισθήματα αύτά εΐναι ή έύγένεια, ή ύπερηφάνεια καί ή ύπεροχή τοΰ 
άνθρώπου, εΐναι σάν φυσικές ενέργειες, πού τοΰ δίνουν τή δύναμη νά ζήσει καί ν’ άν- 
τικρύσει τόν πόνο καί τόν θάνατο.

Μιά φυσική άγάπη δένει τόν άνθρωπο μέ τή γή πού τόν έγέννησε. Ή πατρίδα, 
γιά δσους νοιώθουν βαθιά τήν άγάπη της, δέν είναι μόνο μιά ιδέα, μιά άρχή, ένα 
σύμβολο εΐναι σάν μιά ύπαρξη πραγματική καί ή νοτταλγία μοιάζει μέ τόν έρωτικό 
πόθο. Ό άνθρωπος δσο δυνατός, δσο μεγαλόψυχος, δσο βαθυστόχαστος κι’ άν εΐναι, 
εΐναι πάντα ένα παιγνίδι στά χέρια τής Τύχης, καί ή εσωτερική φλόγα κάθε στιγμή 
τρεμοσβύνει. Ή  άγάπη τής πατρίδας τόν παρηγορεΐ περισσότερέ άπό κάθε άλλο ιδα
νικό, γιατί καί ό ίδιος καθρεφτίζεται στό σύνολο καί θαρρεί πώς θά έπιζήσει στίς έρχό-

μενες γενεές. Εΐναι ένα αίσθημα πού κυριαρχεί τή σκέψη καί δαμάζει τή λογική, γιατί 
εΐναι προγενέστερο καί έπιγενόμενο άπό κάθε προσωρινήν ύπαρξη, καί ή πίστη αύτή 
δίνει κάποιο νόημα καί στον άνθρωπο καί στον κόσμο. Τό άτομο τρέφεται μέ τά πνευ
ματικά στοιχεία τής κοινωνία; πού γεννήθηκε καί τήν επίδραση πού έδέχτηκεν άπ’ αύτή 
θά τής τήν ξαναδώσει πλουτισμένην άπό τίς διανοητικές του ιδιότητες ή άδυνατισμένην 
άπό τήν ψυχική του φτώχια. Έτσι οί άντιθέσεις συμφωνοΰν στό σύνολο κι’ έτσι ύπάρχει 
καί κινείται μιά κοινωνία.

Γιά τόν άνθρωπο καί γιά τό ζώο, καθώς καί γιά τό φυτό, εΐναι μιά φυσική άνάγκη 
πού τόν κράζει νά μείνει στον τόπο του. "Ο,τι εΐναι οί κλιματολογικές συνθήκες γιά 
γιά τό φυτό, τό ίδιο εΐναι τά ιδανικά καί τά αισθήματα γιά τόν ψυχικό άνθρωπο. Αύτός 
ό ήθικός μαγνητισμός συγκρατεί κάθε λαό στήν εθνική του ενότητα, καί τόν κάνει νάχει 
τούς ίδιους πόθους, ν’ άγαπα ή νά μισεί τά ίδια ιδανικά, καί σέ μερικές στιγμές, άπό 
τή μίαν ώς τήν άλλην άκρη τής πατρίδας, τόν κάνει νά γίνεται δλος μιά σκέψη καί 
ψυχή. "Οταν ή φιλοπατρία ποτίζεται μέ αίμα καί γίνεται πίστη, τότε πλησιάζει πρός 
τη θρησκεία. Καμιά φορά όμως μέ τήν ίδια εύκολία πού ή άνήσυχη ψυχή τοΰ άνθρώ
που άνεβαίνει πρός τήν πίστη, μέ τήν ίδια εύκολία κατρακυλάει πρός τόν δισταγμό. 
Φαίνεται πώς καί ή άνθρώπ.νη συνείδηση άνεβοκατεβαίνει σάν τό θερμόμετρο! Ήσαν 
οί άρχαίοι Έλληνες πού έθεωροΰσαν τήν πατρίδα τό ίερώτερο καί τιμιώτερο πράγμα, 
καί ήταν οί ίδιοι πού είπαν «Όπου γή πατρίς!». Εκείνοι πού έθεωροΰσαν τήν εξορία 
σάν τή μεγαλείτερη δυστυχία, εΐναι οί ίδιοι πού μετανέστεψαν σάν άποικοι στίς άκρες 
τοΰ κόσμου. ’Έτσι ή ζωή εΐναι πάντα γεμάτη αρνήσεις καί άντιθέσεις.

Στή σκλαβωμένη Ελλάδα στά χρόνια τής Επανάστασης μέ τά πρωτόπλαστα δη
μιουργήματα τής λαϊκής ψυχής, τά ήρωϊκά τραγούδια, άντιλαλεί κάθε πολεμικό άκουσμα 
σέ δλη τήν Ελλάδα, καί ταξιδεύει μέ τούς ξενητεμένους, πού τό λένε δπου τούς φέρει 
ή τΰχγ)> σέ διάφορες παραλλαγές τοπικές καί χρονικές. Τά ποιητικά γενήματα φτερουγί- 
ζουν σάν τά πουλιά, περνοΰν βουνά καί πέλαγα μέ τόν κοσμοπλάνο πραματευτή καί 
μέ τόν τραγουδιστή ζητιάνο. Τής ψυχής ή άντρεία καί ή λάμψη τών αρμάτων συγ
κλονίζουν τή λαϊκή ψυχή :

Νάμουν πουλί νά πέταγα, νά πάω στό Μεσολόγγι 
νά ίδώ πώς παίζουν τό σπαθί, πώς ρίχνουν τό ντουφέκι, 
πώς πολεμοΰν τής Ρούμελης τάνίκητα ξεφτέρια . . .

’Έτσι ή λυρική διάθεση τοΰ λαοΰ κάνει φτερά δταν στοχάζεται τά ήρωϊκά κατορ
θώματα. Τά διάφορα περ στατικά τής ζωής τών πολεμιστών συγκινοΰν τήν καρδιά καί 
ταράζουν τή φαντασία τοΰ άπόλεμου άνθρώπου:

Τό άκούει ή γής, ή μαύρη γής χρόνους δέν χορταριάζει, 
τό άκοΰνε τά ψηλά βουνά κ’ εκείνα ραιστήκαν, 
τό άκούει κι’ ό ούρανός, βροχή τρεις χρόνους δέν σταλάζει 
-  6 Μάρκος έσκοτώθηκε . . .
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Τέτοια μυστικήν άνταπόκρισιν εχει ή ανθρώπινη ψυχή μέ τή φύση. Ουρανός, κάμποι, 
βουνά συμμερίζονται τά βάσανα τών πολεμιστών:

Τί έχουν της Πάτρας τά βουνά καί στέκουν βουρκωμένα; 
καί βρέχονται χωρίς βροχή, παγώνουν δίχως χιόνι 
άπ’ τών κλεφτών τά κλάματα κι’ άπό τά μυρολόγια!

Ό λαβωμένος πολεμιστής φαντάζεται δτι τόν πόνο του νοιώθει κάθε μέρος της 
πατρίδας, έκεΐ που εζησε καί έδρασε:

Κλαΐνε τά δένδρα, κλαΐνε, κλαΐνε τά κλαριά, 
κλαΐνε καί τά λημέρια πού έλημέριαζα, 
καί κλαΐνε κ’ οί βρυσοΰλες μέ τό κρΰο νερό!

Ή  λαϊκή ιστορική ποίηση θαυμάζει τήν αρετή, τήν παλικαριά, τήν περιφρόνηση 
στό θάνατο, κάθε πράξη πού δείχνει άλύγιστη ψυχική δύναμη, καί τήν τραγουδάει στις 
ώρες της στοχαστικής μοναξιάς καί στίς ώρες τοϋ τραπεζιού καί τοΰ χοροϋ. Έτσι στά 
ιερά άπομεινάρια της πολεμικής φαντασίας,'πολύτιμα λυρικά λουλούδια τής λαϊκής Μού
σας, δοξάζεται ό άξιος ήρωας τής πατρίδας! Ό ποιητής λαός ξυπνάει τόν ατομικό τρα
γουδιστή. ’Αντιλαλεί, περήφανο κι’ άποφασιστικό τοΰ Ρήγα Φερραίου τό τραγοΰδι:

"Ως πότε, παλικάρια, νά ζοΰμε στά στενά, 
μονάχοι, σάν λιοντάρια, στούς βράχους, στά βουνά;

Καί μαζί μέ τά ηρωικά κατορθώματα τών άγωνιστών τοΰ 1821, δέν αργεί νά 
άκουστή στήν Ελλάδα καί στά ξένα ό μεγαλόπνοος δμνος στήν Ελευθερία τοΰ Σολωμοΰ.

Πρέπει νά διατηρήσει ενα έθνος τά περασμένα, νά τά συγκεντρώσει καί νά τά 
ζωογονήσει στον τωρινό καιρό, γιά νά μπορέσει τό ’Ιδανικό νά καρποφορήσει μέσα στή 
λαϊκή ψυχή. Ή συμπύκνωση καί ή άνανέωση τοΰ παρελθόντος, εΐναι πάντα μία πνευ
ματική άναγέννηση — άνύψωση καί άνασύν9εση της έθνικής περιουσίας. Ή  πατριωτική 
ποίηση δέν εΐναι βαθιά καί γόνιμη, παρά μόνον δταν άγκαλιάζει καί άναδημιουργεΐ 
τά χαμένα καί συντεριάζει τήν ιστορία μέ τό αίσθημα στό υψηλότερο φανέρωμά τους.

Ό Σολωμός ήταν ίδεολόγος: καθώς έζήτησε τό τέλειο στούς στίχους του, τό ΐδιο 
έκαμε καί στή ζωή. Σάν τό τελειότερο ιδανικό ήθελε καί έφανταζόταν τήν αιώνια πα
τρίδα του, δταν έγραφε: « Κλείσε μέσα στήν ψυχή σου τήν Ελλάδα, καί θά αίσθανθης 
νά λαχταρίζει κάθε εΐδος μεγαλείου >-. Καί δταν κάποιοι φίλοι του στή Κέρκυρα τόν 
έπαρακινοΰσαν, άφοΰ έψαλε τά ήρωϊκά κατορθώματα της χώρας αύτής, νά πάει νά τήν 
ίδεΐ έλευθερωμένη, τούς άποκρίθηκε πώς φοβάται ν’ άντικρύσει άπό κοντά τις διχόνοιες 
καί τ ’ άλλα άτοπα τών άγωνιστών. Τέτοια ήταν ή άριστοκρατική φιλοπατρία τοΰ Σολω
μοΰ. Τό μεγαλοφάνταστο έθνικό του ε’ίδωλο, καθώς τό έπλασεν ή άγάπη του, ήταν 
ενα θεϊκό μυστήριο, πού τό ύμνησε καί ήθελε νά τό κρατήσει μέσα στό άγιο βήμα 
τής ψυχής του άπείραχτο άπό κάθε πραγματική άσχήμια.

Καί ό Βαλαωρίτης, μέ λιγώτερη τέχνη, άλλά μέ περισσότερον ενθουσιασμό, ύμνεΐ
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τήν πατρίδα. ’Αλλά εκείνος πού μάς δείχνει υπέρλαμπρη τή φιλοπατρία του, δχι μόνο 
μέ τήν ποίησή του, άλλά καί μέ τή ζωή του, καί πρό πάντων μέ τό θάνατό του, εΐναι 
ό Λορέντζος Μαβίλης.

Στή νεοελληνική ποίηση δέν εΐναι βέβαια, μονάχα ό Ρήγας, ό Σολωμός, ό Κάλβος, 
ό Βαλαωρίτης, ό Τυπάλδος, ό Μαρκοράς καί ό Μαβίλης πού μέ τούς στίχους των 
ύμνησαν τήν άγάπη της πατρίδας. Εΐναι καί πολλοί άλλοι. ’Αλλά έγώ δέν κάνω στα
τιστική καί νομίζω πώς ή ιστορία της λογοτεχνίας δέν πρέπει νά μοιάζει μέ ληξιαρ
χικό μητρώον. ’Αναφέρω μόνον εκείνους πού δικαιωματικά μπαίνουν στήν περιοχή της 
τέχνης.

Ή ποίηση εΐναι μιά προσπάθεια έπιστροφής στή θεία πατρίδα της ομορφιάς, εΐναι 
μιά μυστική φιλοπατρία. Καί εΐναι πάντα κατώτερη κάθε ψυχή πού δέν νοιώθει καί 
δέν άγαπά τήν ποίηση. Ή ποίηση εΐναι ή άνθρώπινη ιστορία, πλιό πάνω άπό τά πραγ
ματικά περιστατικά, γιατί άντί νά εΐναι έπανάληψη εΐναι συμπύκνωση, άποκρυσταλλώνει 
τό συμβάν σέ σύμβολο, τό πρόσκαιρο γεγονός σέ αιώνιο παράδειγμα.

Γιά τοΰτο ό ποιητής πού δέν έχει μέσα του, φλογερά κι’ ακατάβλητα αισθήματα 
τήν άγάπη, τή δικαιοσύνη, τό πάθος, δέν κατορθώνει νά μάς συγκινήσει · εΐναι ψυχρός 
κι’ άκατανόητος, πίσω άπό τά σκοτεινά καί άκατάστατα λόγια του δέν καρδιοχτυπά 
ή θεία χάρη.

Ό "Ηρωας καί ό Ποιητής άγαποΰνε τή Δόξα. Στή φιλοπατρία φεγγοβολά ή ούράνια 
λάμψη της φιλοδοξίας. Ή δόξα εΐναι ή τροφή τής μεγαλόπραχτης ψυχής, εΐναι τό 
αθάνατο νερό!

Ή έθνική δύναμη εΐναι ή συνολική δόξα ενός λαοΰ, εΐναι ή πηγή πού ξεδιψά τό 
ταπεινό πλήθος ποΰ δέν μπορεί νά γνωρίσει τήν προσωπική δόξα. Ή δόξα χρειάζεται 
γιά τήν ήθική άνύψωση τοΰ άνθρώπου. Οί άδόξαστοι λαοί είναι δειλοί καί καταφρο- 
νεμένοι. Ή  κοσμοξάκουστη πατρίδα είναι μιά παρακαταθήκη δόξας γιά δλα τά παιδιά 
της. Οί δοξασμένοι ήρωες εΐναι τά στηρίγματα τής πατρίδας, οί λίγοι έκεΐνοι πού απο
τελούν τό άθροισμα τών άρετών μιας φυλής. Τό έθνικό ιδανικό εΐναι σάν τό θρησκευ
τικό καί σάν τό ποιητικό μυστήριο, εΐναι τό ΐδιο ένστικτο: άγάπη κ ’ ένθουσιασμός, μιά 
πολύμορφη δύναμη πού θέλει νά κατακτήσει τή χαρά της ζωής.

’Αλλά δποιος δέν μπορεί νά θυσιαστεί δέν άγαπά καί δέν έχει πίστη, δποιος δέν 
προσφέρει τή ζωή του γιά τό καθήκον δέν έχει άρετή. Ή έκτέλεση τοΰ χρέους εΐναι 
ή άνθρώπινη θέληση στήν υψηλότερη έκδήλωσή της.

Ό  ποιητής εΐναι ό ιεροφάντης πού ή άνθρώπινη ψυχή θά τόν ακούει πάντα χωρίς 
διαμαρτύρηση, γιατί εΐναι ή άπρόσωπη φωνή πού μιλεΐ στό ένστικτο. Καί ό ποιητής 
λέει στον σημερινό καί στον αύριανό άνθρωπο, στον Αιώνιον ’Άνθρωπο: «Ή  ιδέα τής 
πατρίδας μοιάζει σάν τό μαγικό εκείνο ποτήρι πού μπορεί νά ξεδιψάσει κάθε πόθο 
τής ψυχής καί εΐναι πάντα γεμάτο, άλλά πρέπει δποιος τό κρατεί νά έχει πίστη, 
άγάπη κ’ έλπίδα . . .  ».
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ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΣΠΟΓΔΑΙΟΤΕΡΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

(Έ πί τή έπετείω της έορτής τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, ό ραδιοφωνικός Σταθμός Μπάρι, 
διά τοϋ έν Άθήναις άνταποκριτοΰ του κ. Μαρίου Βαϊάνου, έζήτησε άπό δίακεκριμμένους έπιστή- 
μονας καί άνθρώπους τών γραμμάτων τάς γνώμας των περί τοϋ σπουδαιότερου ίστορίκοΰ γεγονότος 
τοΰ υπέρ τή ; άνεξαρτησίας πολυετοΰς άγώνος, αίτινες άπετέλεσαν άντικείμενον ειδικής μεταδόσεως 
τήν εσπέραν τής 27η? Μαρτίου. Τάς κρίσεις ταύτας άναδημοσιεύομεν κατωτέρω).

«Δέν ήταν ένα, μά πολλά τά γεγονότα, πού έδη- 
μιούργησαν τήν έπιτυχία τής Έπαναστάσεως τοΰ 
1821. Καί σας τ ’ άναφέρω: 1) Ή  εισβολή τοΰ ’Αλε
ξάνδρου 'Υψηλάντη στή Μολδοβλαχία, γιατί χωρίς 
αύτήν δεν θάρχιζε ή έπανάστασις στήν Ελλάδα, 
2) Ή  άλωσις τής Τριπολιτσας, γιατί μ’ αύτήν 
καί τά φοβερά γεγονότα, πού έπηκολούθησαν δι- 
ηνοίχθη άγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Ελλήνων καί 
Τούρκων καί τό άρχικόν κήρυγμα τής Έπανα
στάσεως -  Ελευθερία ή Θάνατος -  έλαβε ούσι- 
αστική σημασία, τής οποίας εΐχον πλέον συνείδησιν 
όλοι οί έπαναστατήσαντες, 3) Ή  καταστροφή τοΰ 
Δράμαλη στά Δερβενάκια, γιατί χωρίς αύτήν ή 
έπανάστασις διέτρεχε άμεσον κίνδυνον νά καταπνΐ- 
γή, 4) Ή  έξοδος τοΰ Μεσολογγίου, γιατί μ’αύτήν 
έδοκιμάσθη ή υπέρτατη ήθική άντοχή τοΰ άγώ
νος καί ή φλόγα πού άνεδύθη άπό τόν ήρωϊσμό 
τοΰ Μεσολογγίου, έρριψε τό τραγικό της φώς 
πρό τών συνειδήσεων τών πολιτισμένων κοινω
νιών τής Ευρώπης, καί 5) Ή  Ναυμαχία τοΰ 
Ναυαρίνου, γιατί χάρις σ’ αύτήν, παρά τις άντιρ- 
ρήσείς δύο έκ τών Κυβερνήσεων τών Μεγάλων 
Δυνάμεων διά την πραξι τών ναυάρχων των, ό 
Εύρωπαϊκός κόσμος έπήρε όριστικώς θέσιν υπέρ 
τής άνεξαρτησίας τής άγωνιζομένης χώρας μας ».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
Λογοτέχνης — 'Ιστορικός συγγραφεύς — 

Διευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης.
** *■

« Τό σημαντικώτερο γεγονός άπ’ δλα εΐναι, 
κατά τή γνώμη μου, ή έξοδος τοΰ Μεσολογγίου. 
Δέν ύπάρχεί άλλος ισχυρότερος, μετά τοΰτον ήρω- 
ϊσμός ».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Λογοτέχνης -  'Ιστορικός συγγραφεύς. 

*
*  *

« Δέν είναι ένα, μά πολλά τά σημαντικά γε
γονότα τοϋ άπελευθερωτίκοΰ μας άγώνος πού 
θεμέλιωσαν τό 21. Γι’ αύτό δέν θά άρκεσθώ μο

νάχα νά σας πώ πώς σταθμός τοΰ άγώνος ύπήρξε 
ό Μιαούλης, ό Γέρος τοΰ Μορηα, ό Παπαφλέσσας 
-  άλλά καί άλλοι σάν τή Μπουμπουλίνα, τή Μα- 
νΐώ καί τό ράσο καί πολλοί άλλοι, πού έξύψωσαν 
τόν άγώνα μέ τή συμμετοχή τους.

ΣΠΎΡΟΣ ΜΕΛΑΣ 
’Ακαδημαϊκός -  Λογοτέχνης. 

** *
« Θά σας άναφέρω τρία ιστορικά γεγονότα: 

1) Ή  καταστροφή τοΰ Δράμαλη (1822), γιατί 
κατέστρεψε τή μεγαλύτερη τουρκική δύναμη, πού 
κατέβηκε στήν Ελλάδα καί στερέωσε τήν έπα- 
νάσταση έσωτερικώς, 2) Ή  ναυμαχία τοΰ Ναυ
αρίνου (1827), γιατί άπήλλαξε τήν Ελλάδα άπό 
τήν καταστρεπτική παρουσία τοΰ Ίμπραήμ κι’ 
έκανε σεβαστό τό πρωτόκολλο τής Πετρουπό- 
λεως καί τή συνθήκη τοΰ Λονδίνου, 3) Ή  συν
θήκη τής Άδριανουπόλεως (1829), γιατί τελει
ωτικά άνάγκασε τούς Τούρκους νά άναγνωρίσουν 
τήν Ελλάδα ώς αύτόνομο Κράτος ».

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΑΟΣ 
'Ιστορικός συγγραφεύς.

** *
« Θεωρώ τήν έξοδο τοΰ Μεσολογγίου καί τήν 

καταστροφή τής Ναυαρχίδας άπό τόν Κανάρη 
στήν Χίο ώς τά δυό πλέον έντυπωσιακά γεγο
νότα τής δλης έπαναστάσεως. Διότι έμεγάλωσαν 
τό θαυμασμό καί τό αίσθημα τοΰ φιλελληνισμού 
καί έγιναν άφορμή νά τά ψάλλουν μεγάλοι ξένοι 
πο'.ηταί καί νά τ ’ άποθανατήσουν μεγάλοι ξένοι 
ζωγράφοι».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑΣ 
Λογοτέχνης -  'Ιστορικός συγγραφεύς.

** *
« 'Ως τό σπουδαιότερο ιστορικό γεγονός δια

κρίνω : κατά θάλασσαν τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυ
αρίνου, διότι εΐχε διεθνή χαρακτήρα -  ή άνά-
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μίξις τής Εύρώπης είς τά εσωτερικά τής Ελλά
δος -  καί κατά ξηράν τήν έξοδο τοΰ Μεσολογγίου, 
διότι τήν διακρίνει ένας άνέκφραστος ήρωϊσμός ».

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 

*
*  *

« 'Ολόκληρη τήν Ελληνική Έπαναστάαη τή 
θεωρώ σά γεγονός σπουδαιότερο καί άπ’ τή Γαλ
λική, δέν μπορώ δμως νά ξεχωρίσω ένα μονάχα 
γεγονός γιά νά τή χαρακτηρίσω γιατί δλα μέ 
συγκινοϋν έξ ίσου ».

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΤ 
Καλλιτέχνης -  Συγγραφεύς. 

** *
« Κατά τήν γνώμην μου τό σπουδαιότερο ιστο

ρικό γεγονός τής έλληνικής έπαναστάσεως εΐναι 
ή έξοδος τοΰ Μεσολογγίου: εΐναι ένα μοναδικό 
στό κόσμο γεγονός ήρωϊσμοΰ καί αύτοθυσίας πού 
τό μεγαλείο του φέρνει ιερό ρίγος σέ κάθε ψυχή ».

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 
Πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

** *
« Ή  γνώμη μου εΐναι πώς τό σπουδαιότερο 

ιστορικό γεγονός εΐναι ή κήρυξις τής έπαναστά
σεως στήν 'Αγία Λαύρα: αύτή ή πραξις περιέχει 
ολόκληρη τήν έπανάστασιν ».

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ
Λογοτέχνης-Συγγραφεύς.

** *
« Κατά τήν γνώμη μου εΐναι ή έξοδος τοΰ 

Μεσολογγίου, διότι συνεκίνησε βαθύτατα τάς 
ψυχάς τών Εύρωπαίων καί τούς έκανε νά ένδια- 
φερθοΰν διά τήν Ελλάδα. Άκόμα δέ καί διότι 
τούς έπεισε δτι ήτο άδύνατον νά ύπάρξη συμ- 
βίωτ.ς μεταξύ τών δύο φυλών, καί συνεπώς 
ώφε'.λε νά γίνη ό μοιραίος άποχωρισμός των. 
Άκόμα θεωρώ ώς σπουδαίο επίσης γεγονός τήν 
υπογραφή τοϋ πρωτοκόλλου τοΰ Λονδίνου ».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ Π ΡΕΑΣ 
'Ιστορικός συγγραφεύς.

** *■
« Μολονότι σ’ αύτήν τήν άτελεύτητη έποποιΐα 

εΐναι πολύ δύσκολον νά ξεχωρίση κανείς σημαν
τικά καί μή σημαντικά γεγονότα, γιατί δλα μαζύ 
άποτελοΰν ένα άδιάσπαστον σύνολον, τεράστιο

στή σημασία, δέν ξέρω, μά μοΰ φαίνεται πώς ή 
φωνή τής γενέθλιας Γης μέ δένει άκατάλυτα μέ 
τό Μεσολόγγι, καί μέ κάνει νά ξεχωρίζω τή θυ
σία του άνάμεσα σ’ όλες τΙς άλλες θυτίες τοΰ 21».

I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Λογοτέχνης -  Κριτικός.

** *
« Νομίζω πώς τό άξιολογώτερο γεγονός, άπ’ 

δλα τά συμβάντα τής Έλληνικής έπαναστάσεως 
είναι ή Ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου. Τή νεώτερη 
ιστορία της ή Ελλάς τήν χρωστά καθ’ ολοκληρία 
σ’ αύτή ».

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
’Ακαδημαϊκός -  Λογοτέχνης.

** *
« "Ενα άπό τά μεγχλύτερα κεφάλαια τής ιστο

ρίας τοΰ άπελευθερωτίκοΰ μας άγώνος, εΐναι ή 
έμφάνισις έπί σκηνής τοΰ κλήρου. Άνεπιφυλάκτως 
φρονώ, δτι διεξετραγώδησαν σπουδαιότατον ρόλον, 
διότι ή παρουσία των έδυνάμωνε τάς έλπίδας τής 
νίκης τοΰ ταλαιπώρου έλληνισμοϋ, ό όποιος έ
στρεφε τό βλέμμα μ’ εμπιστοσύνη πρός αύτούς, 
ώς άντιπροσώπους τής θρησκείας καί έβλεπε 
σ’ αύτούς μόνον τήν λύτρωσίν ».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 
’Ακαδημαϊκός -  Λογοτέχνης.

** *
« Σημαντικόν γεγονός κατ’ έμέ τοΰ έθνικοΰ 

άγώνος μας ύπήρξε ό ρόλος τοΰ Κοραή, ό όποιος 
αν καί μακράν τής πατρίδος του, άν καί άλλος 
άνθρωπος άπό ιδιοσυγκρασία, έν τούτοις μέ τή 
φλογερή του διάθεσι συνεισέφερεν δ, τι ένόμισε 
καλόν διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του ».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 
Ακαδημαϊκός -  Προπρύτανίς Πολυτεχνείου.

** #
« Πολλοί άγωνιστές καί πολλά κατορθώματα 

συντελέσαν στήν έπιτυχία τής Έλληνικής Ε πα
νάστασης. Πολλοί ήρωες εΐναι μεγαλείτεροι καί 
συμπαθητικώτεροι άπό τό Γέρο τοΰ Μωρηα. 
Άλλά έγώ πιστεύω πώς ό Θεόδωρος Κολοκο- 
τρώνης εΐναι ό μόνος πού έκράτησε τόν άγώνα 
μέ σύστημα καί σέ μακρύτερο χρονικό διάστημα 
κι’ άκόμα έδειξε αύτοθυσία καί δέν έσυνενοήθη 
ποτέ μέ τόν εχτρό καθώς έκαμαν άλλοι. Εΐχε 
νοΰ, πειθαρχία καί άφοσίωση στήν ’Ιδέα. Καί άφοΰ



έδιωξαν τον καταχτητή, έβοήθησε καί τόν Κα- 
ποδίστρια στή δημιουργία τοϋ Έλληνικοΰ Κρά
τους. Γιά τοΰτο άν καί κατώτερος άπό άλλους 
σάν'Ήρωας, ώφέλησεν δμως όσο κανένας άλλος 
τόν άγώνα ».

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΤΡΟΣ
Λογοτέχης-Ποιητής.

*
*  *

« Ή  γνώμη μου εΐναι πώς τό μεγαλύτερο τόλ
μημα τοΰ άγώνος ύπήρξε, ή Φιλική Εταιρεία. 
Μέσα στον τόσον άναβρασμό έδημιούργησε ένα 
άξιοσημείωτον έργο ν, διά τό όποιον σήμερον εμείς 
τής χρωστοΰμε πολλά, περισσότερα δέ οί περί 
τό θέατρον άσχολούμενοι, γιατί ύπήρξε καί ή 
πρώτη όργάνωσις, πού αίσθάνθηκε τήν άνάγκη 
τής μορψώσεως τοΰ λαοΰ καί τής προπαγάνδας 
του διά τοΰ θεάτρου καί 'ίδρυσε τοιοΰτον στό 
Βουκουρέστι καί στήν ’Οδησσό. Τοΰ θιάσου τού
του ήγήθη έπισήμως ’Επίσκοπος. Πρώτοι δέ είς 
τό Έθνοσωτήριον σάλπισμα τής έγέρσεως έτρε- 
ξαν οι πρωταγωνισταί του, οί όποιοι έχυσαν διά 
τήν έξάπλωσιν τής Εδέας τό αίμα των στό πε- 
δίον τής τιμής ».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
Θεατρ’κός συγγραφεύς.
** *

« Είναι άναμφιβόλως ή έξοδος τοΰ Μεσολογ
γίου. Βεβαίως τά γεγονότα τής ιστορίας τοΰ 1821 
εΐναι μεταξύ των άλληλένδετα καί δέν εΐναι εϋ- 
κολον νά ξεχωρισθοΰν, άλλά τό ήρωϊκόν κατόρ
θωμα τής “ εξόδου ” εΐναι κάτι τό μεγαλειώδες 
είς τά χρονικά μας »·

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩΠ
Νομομαθής -  Λογοτέχνης.
** *

« Συγκεκριμένες είμαι άπροετοίμαστος διά να 
σάς πώ τ ί εΐναι τό σπουδαιότερο γεγονός τής Έπα- 
ναστάσεως, άλλά νομίζω, ότι άπό τήν έποποιΐαν 
τοΰ απελευθερωτικού μας άγώνος, σημαντικόν 
γεγονός ύπήρξε ό άγων κατά θάλασσαν. Δεικνύει 
τόν τολμηρόν καί άποφασιστικόν χαρακτήρα αύ
τών πού άνέλαβον, καί μέ τόσο δυσανάλογα μέσα, 
οί θαλασσινοί μας ήρωες Κανάρης, Μιαούλης, 
Μπουμπουλίνα καί οί άλλοι, μέ τούς άγνώστους 
μας κι’ άνωνύμους ήρωας. Δέν υποτιμώ μέ τήν 
άπάντησί μου αύτήν τούς ήρωας τών κατά ξηράν 
αγώνων, καί δή τόν Καραϊσκάκη, τόν Μπότσαρη, 
τόν Κολοκοτρώνη, τρία πλέον σύμβολα διά τό

“Εθνος μας, άλλά ’ίσα-ΐσα τούς ξεχωρίζω καί 
τονίζω ότι ό ήρωϊσμός τών ναυτικών μας παρα
βάλλεται μέ τήν τόλμη τών πρώτων μας άερο- 
πόρων, οί όποιοι παρά τούς κινδύνους, πού δι- 
έτρεχαν, τόσον σημαντικά έδρων άψηφοΰντες κάθε 
κίνδυνο κατά τόν παγκόσμιο πόλεμο ».

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΠΕΝΣΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

*
*  *

« Τό κατ’ έμέ, σπουδχιότερον σημεϊον τής 'Ελ
ληνικής Έπχναστάσεως άντίπροσωπεύει ό Ρήγας 
ό Φερραϊος, ό όποιος μέ τόν άλτρουϊσμόν καί τήν 
αύτοθυσίαν του, ύπήρξε μία άπό τάς μεγάλας 
φυσιογνωμίας τοϋ Άγώνος σκοπός τοΰ όποιου ήτο 
ή άπελευθέρωσις τοΰ Έθνους μας. Οΰτω μαζί 
μέ τούς άλλους ήρωας τής 'Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως έφερεν είς πέρας τό δύσκολον έργον τής 
’Ελευθερίας ».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΤΣ 
Διευθυντής ’Αρχαίο) ογίκοΰ Μουσείου.

** *
«Χωρίς τόν Παλαιών Πατρών Γερμανόν, τόν 

πρώτον πού άναψε τόν δαυλόν καί έξήγειρε τούς 
πληθυσμούς είς τόν άπελευθερωτικόν άγώνα, δέν 
θά έγίνετο ποτέ τίποτε. Αύτόν θεωρώ ώς τόν 
πλέον σημαντικόν ήρωα τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας 
τοΰ 1821».

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ-ΡΟΥΦΟΣ 
πρώην 'Υπουργός ’Εξωτερικών.

** *
« "Ισως θάπρεπε νά πει κανείς γιά τήν Έλλη

νική ’Επανάσταση, έκεινο πού εΐπε ό Κλεμανσώ 
γιά τή Γαλλική : “ Εΐναι ένα σύνολο "Οπως 
ή Γαλλική ’Επανάσταση δέν μπρορεΐ νά κριθή 
μόνο άπό τή^προσφορά της στόν παγκόσμιο πο
λιτισμό, δίχως νά λογαριασθοΰν οί άθλιότητες 
τής τρομοκρατίας (καί αντίθετα), ϊτσ ι κι’ ή Έλ
ληνική δέν κρίνεται μονάχα άπό τίς ένδοξες σε- 
>ίδες της, δίχως νά λογαριασθοΰν οί άθλιότητες 
τών άδελφοκτόνων σπαραγμών (καί άντίθετα). 
Δέν ύπάρχει ένα σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο  γεγονός στήν 
Έλληνική ’Επανάσταση: υπάρχουν “ πολλά” , 
σπουδαιότερα άπό τή σκοπιά πού θά κρίνη κα
νείς: τήν έθνική, τή στρατιωτική, τή διπλωμα
τική. Κι’ οί τρεις αύτοί παράγονες βλέπονται 
τόσο αναμεταξύ τους, ώστε δύσκολα μπορείς νά
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ξεκαθαρίσης τίς συνέπειες ένός γεγονότος πού 
μοιραία προκάλεσαν έν’ άλλο γεγονός. Καί πρώτα, 
τό δτι ξεσηκώθηκε ολόκληρος ό έλληνικός λαός, 
άποφασισμένος καί οργανωμένος ψυχικά άπό τή 
Φιλική Εταιρεία, εΐναι γεγονός πρωταρχικά σπου
δαιότατο. Δίχως αύτή τή λεπτομέρεια ή ’Επα
νάσταση τοΰ ’21 θά είχε τήν τύχη τής ’Επα
νάστασης τοΰ Όρλώφ. Καί πάλι, ή γενική προ
σπάθεια τοΰ Έθνους, τί άποτέλεσμα θά είχε άν 
τό ρωμαντικό κίνημα τής Δύσεως δέν δημιουρ
γούσε τήν εύνοϊκήν άτμόσφαιρα γύρω στόν άπελ- 
πισμένο πόλεμό μας; Κι’ ό ήρωϊσμός ένός ολο
κλήρου λαοΰ, πώς θά νικοΰσε τίς φάλαγγες τοΰ 
Ίμπραήμ, άν οί τρεις Δυνάμεις δέν έπενέβαΐναν 
μέ τό κανόνι στό Ναυαρΐνο; Βέβαια δίχως τή 
ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου ή ’Επανάσταση, ήταν 
χαμένη. Μά ποιό γεγονός άνάγκασε τίς τρεις 
Δυνάμεις νά ένεργήσουν δπως ένήργησαν στό 
Ναυαρΐνο; Ά ν  τά ιδιαίτερα πολιτικά πράγματα 
τής Α γγλίας δέν έφερναν στήν Πρωθυπουργία 
τόν Κάνιγγ, εΐναι ζήτημα άν οί Ά γγλο ι θά 
έστελναν τό στόλο τους στήν Πύλο. . .  Δύσκολο, 
πολύ δύσκολο νά ξεκαθαρισθή τό σπουδαιότερο 
γεγονός τής Έλ>ηνικής Επανάστασης».

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 
Λογοτέχνης.

** *
« Κατά τή γνώμη μου, τό πιό μεγάλο κατόρ

θωμα τής εποποιίας τοΰ 21, εΐναι ή πυρπόλησις 
τής Τουρκικής ναυαρχίδος (πού διοικοΰσε ό Ναύ
αρχος Καραλής) στή Χίο άπ’ τόν Κανάρη ».

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ 
Λογοτέχνης -  Θεατρικός Συγγραφεύς.

** *
« 'Ιστορικό γεγονός μεγάλης γιά τόν τόπο μας 

σημασίας εΐναι κατ’ έμέ ή έξοδος τοϋ Μεσολογ- 
γιοΰ. Βρίσκω δτι είναι ένα μεγάλο καί ήρωϊκό 
θαΰμα ».

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ
Λογοτέχνης-Πο.ητής.

*
*  *

« Θεωρώ τήν έξοδο τοΰ Μεσολογγίου ώς τό 
πειό μεγάλο κατόρθωμα τών άγωνιστών τοΰ 21, 
γιατί δείχνει τό μεγάλο πόθο καί τήν άγάπη 
στήν έλεοθερία ».

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
Λογοτέχν'.ς

** *
«Χιλιοτρα γουδημένο -to Μεσολόγγι καί ή 

ένδοξη ιστορία του’ δέν περιμένουν-βέβαια νέες

γνώμες7 γιά] νά"^κερδήσουν ή νά κρατήσουνε τή 
θέσι τους μεσ’ τήν άθανασία. Ηρωική σελίδα 
πού φτάνει τό ύπερκόσμιο: ή θρυλλική σελίδα 
τής έξόδυ, φέρνει στόν μεγαλύτερο βαθμό, άπο- 
θεώνει κυριολεκτικά τήν ύψηλή τάσι τοΰ άνθρώ
που ν’ άγωνισθή γιά ένα μεγάλο ιδανικό, έξο- 
στρακίζοντας άκόμη καί τήν άγάπη -  τή φυσική 
κι αύθόρμητη άγάπη τοΰ άνθρώπου -  γιά τήν 
πολύτιμη ούσία τής ζωής. Οί ποιητές σταθήκανε 
εύλαβικά μπροστά στό άγιο μνημείο πού στή
θηκε στήν άκαρνανική Έλληνική μικρούλα πολι
τεία καί ύμνησαν τοΰ θάρρος τοΰ άνθρώπου, πού 
μάχεται γιά τήν ’Ιδέα μέ δση πίστη κι δση δύ
ναμη μπορεί νά βγάλη άπό τά σπλάχνα του τό 
πλάσμα τοΰ Θεοΰ. Καί οί ζωγράφοι: ό Ντελα- 
κρουά, ό Ντελανσάκ, ό Λαγκλονά, ό Ντε Σεγέρ, 
ό Πενανβέλ καί τόσοι άλλοι, αντλήσανε άπ’ τοϋ 
Μεσολογγίοΰ τήν θρυλλική έποπιΐα περίφημες 
εμπνεύσεις γιά ν’ άποδώσουνε τό δράμα του σέ 
πίνακες μοναδικούς. Ή  'Ιστορία κ’ ή Τέχνη έξάν- 
τλησαν τό θέμα αύτό · καί τώρα πιά τό παραδί
νουν άπό γενεά σέ γενεά, δχι γιά νά τό κρίνίλ ή 
καθεμιά, μά γιά νά νοιώση δσο μπορεί τό μεγα
λείο του, κάτι νά πάρη άπ’ αύτό γιά δίδαγμα, 
γ ι’ άφομοιώσιμο περίλαμπρο στοιχείο, γιά κίνη
τρο σ’ άλλα μεγάλα νέα έργα, πού άνεβάζουνε τόν 
άνθρωπο άπό τήν καθημερινή τοΰ βίου χαμηλό- 
τητα, πρός τοΰ ύπερτάτου δντος τήν άπροσμέ- 
τρητη τελειότητα . . .  ».

ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ 
Δημοσιογράφος-Θεατρικός συγγραφεύς. 

** *
« Θεωρώ ώς τό πιό άξιόλογο σημείο τής ’Επα

νάστασης γιά τήν άνεξαρτησία μας τό ολοκαύ
τωμα τοΰ Μεσολογγίοΰ. Εΐναι μιά μεγάλου ήρω- 
ϊσμοΰ πράξις πού δέν άπαντάται πουθενά».

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ
Μουσικοσυνθέτης.

** *
« Τό σπουδαιότερο γεγονός τής Ελληνικής 

’Επανάστασης τοΰ 1821 εΐναι ή έναρξή της, γιατί 
τό έθνος κατερχόμενο στό μεγάλο άγώνα έδειξε 
αναντίρρητα στό δυνάστη του καί σ’δλο τόν κόσμο 
δτι ζεϊ, θέλει τή λευτεριά του καί γιά νά τήν 
άποκτήσε’- εΐναι πρόθυμο νά φανή ήρωϊκό καί νά 
κάνη θυσίες. Καί πραγματικά λευτερώθηκε τό
τες γιατί πολέμησε κι’ ύπόφερε άδάμαστο.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
Λογοτέχνης-Ποιητής.



Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

Ραδιοφωνική ομιλία τοΰ Προέδρου Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
κ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ
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Άφοϋ ή τύχη μοΰ χαμογέλασε καί μεκαμε νά γεννηθώ στό Μεσολόγγι, θάμουν 
ανάξιος αύτής της τιμής, άν μέ κάθε τρόπο δέν πάσχιζα νά δείχνομαι γιαύτό περή
φανος. Καί θά άρνιόμουν, βέβαια, τόν έαυτό μου καί τίς ύποχρεώσεις μου, άν κάθε 
φορά, πού μοΰ δίνεται αφορμή δέ γονάτιζα μπροστά στό ιερό είδωλο τής ιδιαίτερης 
πατρίδας μου γιά νά λαμπρηθώ έτσι ύποταχτικά καί μέ εύλάβεια άπό τήν άσβεστη 
φεγγοβολή τοΰ μεγαλείου της. Καί νά τήν διακηρύξω. Πολύ περισσότερο πού τό μεγα
λείο αύτό, περιλάλητο καί αιώνιο, παγκόσμιας φήμης, εινε μιά άπό τίς ενδοξότερες 
σελίδες πού τό βιβλίο τής άνθρωπότητας περιλαμβάνει. Καί ή σελίδα αύτή πώς νά 
φύγει άπό τό μάτια μου, άπό τήν καρδιά μου, άπό τό νοΰ μου, άπό τήν σκέψη μου, 
δταν μ’ έρωτά κανείς, ποιο μεγαλούργημα, ποιά θυσία, άπό τήν ιστορία τής Έλλη
νικής Επανάστασης μέ κατέπληξε. Καί ποιά άλλη, άπό ολόκληρη τήν ιστορία τής 
ήρωϊκής πατρίδας μου; Σειρά μεγαλειωδών πράξεων καί κατορθωμάτων, καταπληκτι
κών γεγονότων πέρνα άπό μπρός μου, λειτανεία πού ή ψυχή μου τήν άκολουθεΐ μέ 
σπαραγμό σιωπής καί θάμπους, μέ κατάπληξη, μέ δέος, άλλά καί μαζί μέ υπερηφά
νεια καί άγερωχία.

Τό Μεσολόγγι δικαιοΰται νά τό χαιρετά στόν αιώνα τόν άπαντα ή εύγνωμοσύνη, 
τοΰ Έθνους. Ή  συμβολή του στό μεγάλον τής πατρίδας άγώνα ήτανε τόση πού τόν έκρινε.

Τό Μεσολόγγι ήτανε ό μόνος δρόμος πού θά μποροΰσε ό έχθρός νά περάση στή 
Πελοπόννησο, γιατί ή Τουρκία δέν ήτανε δυνατό τότε νά μεταφέρη άπό τή θάλασσα 
στρατεύματα. 'Ο Ελληνικός στόλος έπικρατοΰσε. Ή  πανωλεθρία τοΰ Δράμαλη άπό- 
κλεισε καί τήν οδό τών Θερμοπυλών, τήν άλλη δέ τοΰ Μακρυνόρους πού άφήκε άνοι- 
χτή ή καταστροφή τοΰ Πέτα, ή αντίσταση τοΰ Μεσολογγιοΰ τήν έξασφάλισε άπό κάθε 
κίντυνο γιά πέντε χρόνια. Είναι άλήθεια πώς ό Κορινθιακός κόλπος καθ’ δλο τό διά
στημα τοΰ πολέμου ήτανε στην έξουσία τοΰ έχθροΰ, άλλά χωρίς τό Μεσολόγγι δέν 
μπορούσαν νά προχωρήσουν στήν Πελοπόννησο, γιατί οί συγκοινωνίες των μέ τήν πολε
μική τους βάση, πού ήτανε στήν ’Ήπειρο, χωρίς νάχουν στήν έξουσία τους τό Μεσο
λόγγι, δέν θά μπροΰσε νά μή διακοποΰν. Ά ν  τό Μεσολόγγι ύποχωροΰσε στήν ορμή 
τών Τούρκων, θά μπαίνανε στην Πελοπόννησο καί θά κατάπνιγαν τόν έλληνικό άγώνα. 
Καί τόν καιρό έκεΐνο άνεμος άνθελληνικός φυσοΰσε στήν Εύρώπη. 'Ο Ελληνικός στό
λος χαρακτηρίζουνταν πειρατικός κι’ άπό τήν Αγγλία άκόμα. 'Η διπλωματία περίμενε 
τόν θρίαμβο τών Τουρκικών δπλων καί άπό παντοΰ ’φτάναν συμβουλές στούς "Ελλη
νες πρός ύποταγή. Ή  άργοπορία έκείνη τών Μεσολογγιτών, ή μή άποκαρτέρηση, ή 
πίστη καί ή νίκη καί ή άδιαφορία στό θάνατο, έφερε τή σωτηρία. Ή άδυσώπητη Ιερά

Συμμαχία, ή Αγγλία μέ τόν Κάνιγγα έπί κεφαλής, άνεγνώρισε τήν Ελλάδα έμπόλεμη 
δύναμη, καί ό άέρας έστράφη τότε εύνοϊκός άπό τόν παλαιό καί νέο κόσμο πού έμεινε 
κατάπληχτος, άπό την ήρωϊκή άντίσταση τοΰ Μεσολογγιοΰ, τήν ήρωϊκή έξοδο, πού τήν 
έφωταγώγησε περίλαμπρα, γιά νά μείνη μοναδική στήν ιστορία μας ό δαυλός τοΰ 
μεγάλου Καψάλη. Κατά την τελευταία πολιορκία (1825-26) πρόσφεραν τό ΐδιο, άνε- 
κτίμητες υπηρεσίες καί χρηματικές θυσίες μέγιστες πού χωρίς αύτές καμμιά άντίσταση 
δέ θά πετύχαινε.

Οί Μεσολογγΐτες μισθοδοτούσαν τά ξένα σώματα, συντηρούσαν τά έντόπια, κάθε 
άνάγκη τήν θεράπευαν μέ χρήμα καί ψυχή, ποτίζοντας καί τώρα τό δέντρο τής Ελευ
θερίας μέ ποταμούς αιμάτων. Οί Μεσολογγΐτες, γράφει ό Σπυρομήλιος στά άπομνη- 
μονεύματά του, σ’ δλο τό διάστημα τής πολιορκίας έδωκαν μεγάλα δείγματα τής καρ
τερίας καί τής γεναιοψυχίας των. Κάθε γιουροΰσι τό κάνανε σχεδόν πάντα μοναχοί 
τους, άφίνοντας κάθε φορά πάμπολλους νεκρούς καί γυρίζοντας οί περισσότεροι λαβω
μένοι καί κατατσακ',σμένοι. Φυλάγανε πάντα τίς πλιό έπικίνδυνες θέσες, πυροβολιτές 
στά κανονοστ άσια καί μέ τά ντουφέκια στίς έπάλξεις.

Στούς έπικινδυνότερους προμαχώνες, στό κέντρο τοΰ. φρουρίου, στά κανονοστάσια 
δηλαδή, τοΰ Μάρκου Μπότσαρη (Μεγάλη Τάπια) καί τοΰ Φραγκλίνου έκεΐ χύθηκε τό 
περισσότερο αΐμα τών Μεσολογγιτών. Στήν τάπια τοΰ Φραγκλίνου πού τινάχτηκαν έπί 
πλέον οί γεμισμένοι μέ μπαροΰτι καί σίδερα υπόνομοι, έδόθηκαν οί φρικωδέστερες μάχες, 
καί έκερδίθηκαν οί μεγαλε'.τερες νίκες. Ή τάπια αύτή πήρε τό επώνυμο Τ ε ρ ί μ π ι λ ε  καί 
Π λ α τ ε ί α  τής Ν ίκης  δπως τήν άποκάλεσε ό όχυροματοποιός Κ ό κ κ ι ν η ς .

Στήν ιστορία τοΰ Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ  Ν α υ τ ι κ ο ΰ  (1824-26) τοΰ αειμνήστου φίλου μου 
Ναυάρχου Θ ε ο φ α ν ίδ η  στό κεφάλαιο Μ ε σ ο λ ό γ γ ι ,  σελίδα 462, δημοσιεύεται -  με
γάλη μου τιμή -  τό παρακάτω, γιά τήν πατρίδα μου άγνωστο ποίημά μου :
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Μ ε σ ο

Τήν έγνοια νά βάζω μεγάλης γενιάς 
Σ’ άνάξια ζωή δώ κ’ έκεΐ σκορπισμένη . . .  
Γλυκειά μου πατρίδα! ή έλπίδα καμμιάς 
Εύτυχίας μακρυά σου δέ μένει. . .

Ό νοΰς μου συχνά σκλάβος φέρνετ’ έκεΐ, 
Σέ τάπια τοΰ κάστρου, στήν Κλείσοβα πέρα, 
Κ’ έλεύθερος βγαίνει μ’ ορμή θεϊκή,
Σέ μιάν άναστάσιμη ήμέρα.

Φτωχό Μεσολόγγι! δλ’ ή δόξα τής γής 
Μέ σέ άν μετρηθή δέ θά φτάσει, δση κι’ δση

ι λ ό γ  γ ι

Τή λάμψη έκείνη τής θείας σου αύγής, 
Νά σβύσει ποτέ ή ν’ άμαυρώσει.

Ώ ! κόκκαλα έσεΐς τών γονιών μας, ιερά, 
Στόν κάμπο, στή λίμνη, στό λόγγο σπαρμένα 
Πού γράψατε μ’ αΐμα πυρό μιά φορά,
Τό άθάνατο είκοσιένα!

’Ώ άς ήτανε ό τάφος μου, εύχή μου στερνή 
Σέ χώματα τέτια, άγιασμένα νά κλείσει 
Κορμί γερασμένο, καρδιά πού πονεΐ 
Πού ολόψυχα σ’ έχει άγαπήσει. . .



—  148 —

Η Λ Α Ϊ Κ Η  Τ Ε Χ Ν Η

Ραδιοφωνική ομιλία της λογοτέχνιδος και συγγραφέως 
κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ.

Ή  Ελληνική λαϊκή Τέχνη, ή ομαδική αύτή καλλιτεχνική έκδήλωσι της φυλής μας, 
πάνε εκατό χρόνια τώρα, πού άρχισε μέρα μέ τή μέρα νά χάνεται, δσο οί παλιές μορφές 
τής οικονομικής ζωής άλλάζουνε καί δσο τά βιομηχανικά προϊόντα διαδίδονται περισ
σότερο στή χώρα. Μά θά ήταν έπιπόλαια κάπως ή σκέψι πώς υποχώρησε ή λαϊκή 
τέχνη, μόνο γιατί μεταβάλλονται οί δροι τής οικονομικής ζωής τοΰ τόπου, καί γιατί 
βρέθηκε μπροστά στή φτήνεια τών βιομηχανικών κατασκευασμάτων.

Παραμελήθηκε ή λαϊκή τέχνη παντοΰ άπό μιάν αίτια βαθύτερη. Κι αύτή εΐναι 
ή άποδοχή κι άπ’ τό λαό μας τοϋ Εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού στό σύνολό του: εΐναι δηλαδή 
γενική μεταβολή τοΰ πνεύματος, πού υπονομεύει άπ’ δλες τις μεριές τις παραδόσεις τοΰ 
λαοΰ, καί γενικά τή μόρφωσί του, πού προτύτερα έξελίσσονταν άπάνω στις πατροπα
ράδοτες βάσεις, στις τοπικές άνάγκες καί σχημάτιζε σύστημα κλειστό. Μολαταύτα γεγονός 
εΐναι πώς άκόμα ’ίσαμε σήμερα γιά τό λαό μας ή λαϊκή τέχνη εΐναι κάτι χρήσιμο καί 
χρησιμοποιούμενο, κάτι πού διατηρείται κι έχει άξία. Ή ψυχοπνευματική βάσι τής λαϊκής 
τέχνης πού στηρίζεται στις συνήθειες τοΰ λαοΰ κι έχει τή γένεσή της καί στούς προϊστο
ρικούς άκόμη χρόνους, δέ μπορεί νά θεωρηθή σά δημιούργημα μιας ώρισμένης κοινω
νικής τάξης, καί εΐναι ή τέχνη πού άντιπροσωπεύει τήν 'Ελληνική φυλή ολοκληρωτικά 
άπ’ τήν "Αλωσι κι υστέρα. Γιατί κατά τήν έποχή εκείνη ό λαός μας δέ χωρίστηκε σέ 
κοινωνικές άγεφύρωτες τάξεις, ουτε δημιουργήθηκαν χαρακτηριστικές ομάδες μέ δια
φορετική κάθε μιά ψυχοσύνθεσι καί μόρφωσι, καί πρό πάντων δέν φανερώθηκε καλ
λιτεχνική δράσι μιανής συνειδητής τέχνης, πού θά ξεχώριζε τήν αύθόρμητη λαϊκή τέχνη 
άπό μιάν άλλη ψηλότερη, πιό πνευματική.

’Απ’ αύτά τίποτα δέν έγιναν. Κι έτσι άπλοϊκοί τεχνίτες — «πρωτομαστόροι», «άνυ- 
φαντάδες », « ραφτάδες », « χρυσορράφτες, « χρυσικοί >>, « καλαϊτζήδες », « ξυλογλΰπτες » 
καί πού σιγά σιγά προκόβοντας κατόρθωσαν νά διευθύνουν άλλες ολόκληρες συντεχνίες, 
τά « συνάφια » —, έγιναν στό τέλος οί οδηγοί τοΰ Έθνους βοηθούμενοι άπότούς άρμα-
τωλούς στόν άγώνα τοΰ λυτρωμοΰ.

Ή Τέχνη πού νοιώθανε οί οδηγοί αύτοί τοΰ λαοΰ μας, ή άνώτερη τάξη νά ποΰμε, 
ήταν ή ελληνική λαϊκή τέχνη, πού τούς εΐχε γαλουχίσει, άναθρέψει καί μεγαλώσει, ή 
δική τους. Τήν τέχνη αύτή, πού άντιπροσώπευε άκόμα τότε άνόθευτη άπό ξένες επι
δράσεις αισθητική τής έλληνικής ψυχής, ή Αύλή τοΰ Ό θωνα καί τής ’Αμαλίας τή 
σεβάστηκε. ’Αλλά ήταν μοιραίο σιγά-σιγά κι ό ελληνικός λαός ν’ άπο δεχτή κι αύτός 
στό σύνολό του τόν εύρωπαϊκό πολιτισμό, νά πάθη δηλαδή, δπως είπαμε, μιά γενική 
μεταβολή τό πνεϋμα του. Κι ετσι τό πνεϋμα τής έποχής τοΰ 1848 νικήθηκε. Ή  με
ταβολή τέλος τής οικονομικής ζωής τής Χώρας, πού βοήθησε τό σχηματισμό τής άστικής
τάξης έφερε σάν άποτέλεσμα νά ποο9·υμοποιοΰνται οί κάτοικοι τής ’Αθήνας καί τών 
μεγαλειτέρων πόλεων, άπό τά 1880 κι υστέρα, νά γεμίζουν τό σπίτι τους μέ φτηνά
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χειροτεχνήματα κι έπιπλα φερμένα άπό τήν Εύρώπη ή καί μέ κακές άντιγραφές ξένων 
κατασκευασμάτων. Χωρίς νά νοιώθουν τή σπουδαιότητα αύτοΰ πού χάναμε καί τήν 
άσημότητα τοΰ τί κερδίζαμε, χωρίς δηλαδή συνείδησι τοϋ κακοΰ πού έκαναν, κατα
πολέμησαν καί περιφρόνησαν τήν παλιά κληρονομιά, πού τούς φάνηκε πώς δέν έχει 
καμμιά άξία.

Κι έτσι κατάντησαν τά σπίτια τής μεσαίας καί ανώτερης τάξης νά τά γεμίζουν 
γιά νά έπιδείχνουν τάχα τόν πολιτισμό τους μέ μπουφέδες μπαρόκ καί σαλονάκια 
Λουΐ 15ου καί μέ άντιγραφές ξένων καλλιτεχνικών ρυθμών, πού έπειδή ήσαν πολύ 
προηγμένοι δέν προσαρμόσθηκαν ποτέ στήν αισθητική μας, τήν οποίαν δμως διέφθειραν. 
’Έτσι έξακολουθοΰν νά μας φαίνωνται πώς εΐναι άπό τ ’ άγαθά πού δεχθήκαμε μέ τόν 
εύρωπαϊκό πολιτισμό, τά σπίτια τά χτισμένα άπό άντιγραφές ξένων ρυθμών, πού σχεδόν 
εξαφάνισαν τά γραφικά έλληνικά καί τήν προσαρμογή κάθε στοιχείου έλληνικοΰ. Πα
ρόμοια άντίληψι έπέδρασε καί στή χειροτεχνική τέχνη, πού τήν κουτσούρεψε καί τή 
διέφθειρε.

Τα ξένα λοιπόν προϊόντα, δπως καί τά πρόχειρα κατασκευάσματα τής άστικής 
βιομηχανίας, συντρίψανε πρώτα στις πόλεις μέσα σέ λίγα χρόνια τήν παλιά έλληνική 
μας φιλοκαλία. Τήν καταστροφή αύτή τήν έφερε πρό πάντων ή άμάθεια πού νόμισε 
τήν παράδοσι τής τέχνης μας, τής χειροτεχνίας μας, τής οικοδομικής μας σάν άξία ξεπε- 
σμένη, χωρίς καμμία χρησιμότητα, άφοΰ μπορούσαμε νά έχωμε δσα έτοιμα καί φτηνά 
μάς έφερναν οί ξένοι πολιτισμοί. Γιατί δέν είχαμε καταλάβει πώς εύκολα μπορεί κανένας 
νά χάση τόν πολιτισμό του, πού διαμορφώθηκε καί διατηρήθηκε στό τόπο του αιώνες, 
άλλά δέν μπορεί νά μεταφυτέψη, χωρίς νά έχη προετοιμάσει τό έδαφος, ξένον πολι
τισμόν πολύ άνώτερο άπό τις ψυχοπνευματικές δυνάμεις τοΰ Έθνους. Δέν καταλα
βαίναμε τέλος, πώς δέν εΐναι πολιτισμένος ό λαός πού συντρίβει τά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τοΰ δικοΰ του πολιτισμού, μά ό λαός πού άναπτύσσει τό δικό του πολι
τισμό. Γιατί στόν κόσμο δέν μπορεί ν’ άναπτυχθή τίποτα πού δέν έχει χωσμένες τις 
ρίζες του στό παρελθόν. Εΐναι αύτό άλήθεια πού τήν έπεβεβαίωσαν καί τήν επιβε
βαιώνουν τά παραδείγματα δλων τών ξένων λαών, στούς οποίους δχι μόνον ή καλλι
τεχνική τους βιοτεχνία, άλλά καί οί τέχνες τών μεγάλων δημιουργών, βλάστησαν άπό 
τή λαϊκή ψυχή καί είχαν τις ρίζες στό χώμα τοΰ τόπου τους.

Εΐναι καιρός πιά λοιπόν ό καθένας μας ν’άποχτήση περισσότερο τήν αΐστησι καί 
τήν έπίγνωσι, πώς ή καλλιτεχνική συμβολική δύναμι τής λαϊκής μας τέχνης, εΐναι 
κληρονομιά ζωντανή, χρήσιμη γιά τό παρόν καί ζωντανό δργανο γιά τήν άνάπτυξι τής 
νεοελληνικής μας τέχνης. Γιατί άν τό θεμέλιωμα τής τέχνης μας στηριχτή άπάνω στά 
πλούσια στοιχεία τής λαϊκής μας τέχνης, άπάνω δηλαδή σέ ζωντανή βάσι, χωρίς νά 
κόψη τή ρίζα τής ζωής, θ ’ άναπτύσσεται καί θά υψώνεται άδιάκοπα καί περισσότερο, 
ανάλογα μέ τό φυσικό ένός εύγενικοΰ λαοΰ, δπως ό δικός μας, μέ τή ζωή καί τόν πο
λιτισμό του.

**



ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΘΡΗΝΟΣ 

ΕΠΙ ΤΗ ΑΛΩΣΕΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΕΩΣ

τοϋ καθηγητοϋ Νεοελληνικής Γλώσσης και Λογοτεχνίας έν τώ Β. Πανεπιστημίω Ρώμης
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΖΩΡΑ.

Έν τώ ύπ’ άριθ. 15 Βαρβερινώ έλληνικώ κώδικι (codice Barberiniano greco 
n. 15) τής Βατικανής Βιβλιοθήκης, ευρηται βραχύ ποιημάτων άναφερόμενον είς τήν ύπό 
τών Τούρκων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως έν ετει 1453. 'Ως γνωστόν, τό γεγονός 
τής πτώσεως τής βυζαντινής πρωτευούσης -  ήτις έσήμανεν έν ταυτώ τήν διάλυσιν καί 
τό τέλος τής Αύτοκρατορίας -  έσχεν εύρεϊαν καί όδυνηράν έπί τής έλληνικής ψυχής άπή- 
χησιν, δι’ 6 δέν έσπάνισαν, εις τά άμέσως έπακολουθήσαντα ετη, ώς καί είς μετα- 
γενεστέρας έποχάς, πολυπληθείς συνθέσεις εις τήν λογίαν καί τήν καθομιλουμένην, έστιν 
δ’ δτε καί είς ξένας γλώσσας, ότέ μέν εμμετροι ότέ δ’ έν πεζώ, όφειλόμεναι είς λογίους 
καί σοφούς μελετητάς ή είς τήν λαϊκήν μοΰσαν, διά τών οποίων έθρηνήθη ή θλιβερά 
τύχη, άλλά ταυτοχρόνως καί ένεπνεύσθ-η ζωηρά ή έλπίς περί προσεχούς τοϋ γένους άνα- 
στάσεως. Έξ άλλου τά συνθέματα ίστορικοΰ περιεχομένου, γενικώς δέ καί πατριωτικού 
συνάμα χαρακτήρος, υπήρξαν πάντοτε χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τής έλληνικής λογο
τεχνικής παραγωγής, ιδία τής μεταβυζαντινής περιόδου·1).

Περί τής έν γένει παραγωγής, τής πραγματευομένης τήν άλωσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως, διάφοροι ήσχολήθησαν, κατ’ έπανάληψιν δέ έπί τοΰ θέματος τούτου ένδι- 
έτριψεν ό αείμνηστος Λάμπρος, δστις τώ 1908 συνέταξεν πλήρη κατάλογον τών μέχρι 
τής έποχής έκείνης πηγών, είς τό ύπό τόν τίτλον «Μονφδίαι καί θρήνοι έπί τή άλώσει 
τής Κωνσταντινουπόλεως» άρθρον του, δημοσιευθέντος είς «Νεον Ελληνομνημονα», 
μετά λεπτομερών ειδήσεων περί τής συνθέσεως, περί τής έποχής, περί τοΰ συγγραφέως 
καί περί τών παραλλαγών τών δημοσιευομένων θρήνων καί μονωδιών (2>. Ό κατάλογος 
οδτος συνεπληρώθη βραδύτερον διά νέων προσθηκών καί διορθώσεων, γενομένων παρά 
τοΰ ίδίου συγγραφέως καί άλλων μελετητών, καί τών οποίων άναλυτικός πίναξ ευρηται 
έν τώ «Εύρετηρίω» τοΰ αύτοΰ περιοδικοΰ (3>. Τόσον δμως έν τώ καταλόγω τοΰ Λάμ
πρου, δσον καί έν ταϊς μελέταις τών λοιπών συγγραφέων έπί τοΰ αύτοΰ θέματος, δέν 
άναφέρεται ό ήμέτερος θρήνος.

(1) Έκτός τοϋ Κ ρ ο υμ πώ χερ  πλεΐσται ειδήσεις έπί τοΰ θέματος εΰρηνται έν Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η :  
« ‘Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» (τομ. II  σ. 198 κ. έ.), ένθα άναφέρεται καί ή λοιπή σχε
τική βιβλιογραφία.

(2) Νέος Έλληνομνήμων, τόμος Ε', 1908, σελ. 190-269. Βλ. καί τήν έκεΐ άναφερομένην βιβλιο
γραφίαν.

(3) “Ενθ. άνωτ. «Εύρετήριον» τοΰ δλου περιοδικοΰ (τομ. 1-21), έκδοθέν έπιμελεία Γ. Χαρι- 
τάκη, ’Αθήναι, Πυρσός, 1930.
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Τό ύπό μελέτην πόνημα σώζεται έν τώ μνημονευθέντι χαρτώω Βαρβερινώ κώ- 
δικι, έν καλή καταστάσει. Ό κώδιξ, προφανώς τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος, εΐναι σχή
ματος μικροΰ (0,154 X  0,105), καί σΰγκειται έξ ένιαίου δεκαεξασελίδου τεύχους καί 
δύο φύλλων χάρτου προστεθέντων μεταγενέστερον, ώς έπικαλύμματος τοΰ τομιδίου καί 
σημειουμένων έν άρχή διά τοΰ άριθ. 1 καί έν τέλει διά τοΰ άριθ. 19. Έκάστη σελίς περι
λαμβάνει 22—24 γραμμάς χειρογράφου. Αί σελίδες 1β καί 17β—19β εΐναι άγραφοι, ένω 
έπί τής σελίδος Ια ευρηται ό παλαιός άριθμός τοΰ κώδικος 414 καί ό νΰν άριθμός 15, 
άναγινώσκεται δ’ έπίσης ή εξής έπιγραφή : «ούκ ε'νι ειρήνην εΐναι μή πρότερον άρετής 
κατορθωθείσης. Χρ[υσόστομ]ος, όμιλ. Θ' έφεσί[οις]» (1>, καί μετά μίαν οριζόντιον γραμ
μήν : « αίτιον τοΰ ψυγήναι τήν άγάπην τό πληθυνθήναι τήν άνομίαν · αύτ[όθι] (2> », τέλος 
κατωτέρω καί δεξιώτερον ευρηται λατινιστί ό τίτλος τοΰ πρώτου κειμένου τοΰ χειρο
γράφου : « Claudius Zegabenus, De vocalibus literis».

Τά έν τώ κώδικι περιεχόμενα κείμενα, γεγραμμένα διά τής αύτής χειρός εΐναι 
τρία, τά έξής: 1) Γρηγορίου τοΰ Ζηγαβηνοΰ: Εϊδησις περί τών ζ' φωνηέντων, έτι καί 
περί τών κδ' στοιχείων*3), (φυλλ. 1-22α), 2) Μαξίμου μοναχοΰ τοΰ Μάζαρι(4>: Κανών 
περί πνευμάτων καί άντιστοίχων κατά άλφάβητον, (φύλλ. 12β—15α) <5) καί 3) τό κεί
μενον τοΰ ήμετέρου θρήνου, άνωνύμου συγγραφέως ύπό τόν τίτλον: « ’Από ενα χειρό
γραφον βιβλίον ιστορικόν κοινή γλώσση, (φύλλ. 15β— 16β)(β>.

Τή άληθεία τό τελευταΐον τοΰτο άποτελεϊ μάλλον είδος έπιστολής άπευθυνομένης

(1) M i g n e :  «Patro logia graeca», L X I I ,  σ. 73 (Χρυσοστόμου ομιλία Θ'πρός Έφεσίους), 
γραμμ. 44-46.

(2) "Ενθ. άνωτ. γραμμ. 52-53. Έν τφ  χειρογράφω άναγινώσκεται «αύτώ».
(3) Διά τήν ίκδοσιν τοΰ κειμένου καί τάς σχετικάς διά τόν συγγραφέα πληροφορίας, βλ. 

M i l l e r :  «Lexiques grecs ined its», έν «A nnuaire de l ’Association pour l ’encouragement 
des 6tudes grecques en France», V III , 1874, σελ. 222 έπ., P a p a  do p  u lo s - M i l l e r : «No
tice et collation d ’un m anuscrit grec de la  b ib lio theque de Smyrne contenant des le 
x iques grecs», ένθ. άν., X , 1876, σελ. 121 έπ., Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς : «Κατάλογος 
τών χειρογράφων τής$έν Σμύρνη βιβλιοθήκης τής Εύαγγελικής Σχολής», σελ. 42 (ορα έπίσης τήν 
βιβλιογραφίαν τής σημειώσεις 5).

(4) Έν τφ  κειμένω άναγιγνώσκεταί «,Μόζαρι».
(5) Διά τήν έκδοσιν καί σχετικάς πληροφορίας, βλ. Ρ a p  a d o p  u 1 o s - M i l l e r : «Notice 

e t collation d ’un m anuscrit grec de la bibliotheque de Smyrne contenant des lexiques 
grecs», έν «Annuaire de 1’Association pour l ’encouragement des etudes grecques eu 
France» ένθ. άν. X , 1876, σελ. 131-134, L a m b r o s :  «M azari und seine W erke», έν «By-  
zantin ische Zeitschrift», V, 1896, σελ. 64-66, K r u m b a c h e r :  «Geschichte der byzanti- 
nischen L ite ra tu r» , σελ. 494-496, 176.

(6) Είναι παράδοξον δτι ό Λάμπρος, δστις έπανείλημμένως έσχεν άνά χεΐρας τόν βαρβερινόν 
κώδικα άριθ. 15, μελετήσας τά δύο πρώτα χειρόγραφα παρεϊδεν τόν βραχύν «Θρήνον», καίτοι, ώς 
άνεφέρομεν, έπελήφθη είς συνεχείς μελετάς τής λογοτεχνικής παραγωγής έπί τή άλώσει της Κων
σταντινουπόλεως. Ούδέ άναφέρει τόν έν λόγοι κώδικα έν τή μελέτη « Περί τινων Βαρβερινών κω
δίκων», δημοσιευθείση έν « Νέω Έλληνομνήμονι», τομ. Ε', 1908, σελ. 451 κ. έ.
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παρά τοϋ συγγράψαντος προς έπίσης είς ήμάς άγνωστον παραλήπτην, πρός τόν όποιον 
ταΰτοχρόνως ό αύτός συνθέτης άπέστειλεν -  ώς έκ τοΰ κειμένου προκύπτει -  καί άντί- 
γραφον έργου τινός ιστορικού περιεχομένου. Ή  επιστολή αυτη άντιγραφεϊσα βραδύτερον 
είς τόν είρημένον βαρβερινόν κώδικα παρ’ άγνώστου άντιγραφέως θεωρήσαντος ταύτην 
άνεξάρτητον καί αύτοτελή σύνθεσιν, έλλείψει άλλου· τίτλου, προσέλαβε τόν άνωτέροι 
μνημονευθέντα. Τό ποιημάτιον καταλαμβάνει τρεις σελίδας τοϋ δλου κώδικος καί άποτε- 
λεϊται έκ 58 στίχων, τούς οποίους κατά τό περιεχόμενον δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εις 
τέσσαρα μέρη.

Έν αρχή ό συγγραφεύς απευθυνόμενος πρός· τόν ̂ παραλήπτην τόν πληροφορεί δτι 
άντέγραψε καί άπέστειλεν άντίγραφον τομιδίου τινός πραγματευομένου «ιστορίας Ρω
μαίων άκεφάλων τε τάς άκαταστασίας», παρ’ έκείνου ζητηθέντος (στ. 1-12), δεύτερον 
περιγράφει τήν παρακμήν καί τήν διαφθοράν τοϋ Βυζαντίου, αίτινες υπήρξαν αί α’.τί α 
τής πτώσεως τής Αυτοκρατορίας (στ. 12—24), τρίτον κατακρίνει ώς ματαίαν ελπίδα τήνι 
τυφλήν εμπιστοσύνην περί τής ιδίας άπελευθερώσεως είς τούς ξένους, ώς πλεϊστοι κατά 
τήν εποχήν έκείνην, ύπό τήν έπίδρασιν χιμαιρικών ιδεών, ένόμιζον (στ. 25-46), καί 
τέλος, θρηνωδών τήν τραγικήν κατάστασιν, εις ήν είχε περιέλθει τό δύστυχον Έθνος,
επικαλείται παρά τοΰ Θεοΰ τήν συγγνώμην διά τόν λαόν, ιδία δέ ίνα καταστήση τοΰτον
άξιον «τής ουρανών βασιλείας, τής εκλεκτής καί θείας».

Παραθέτομεν τό κείμενον ώς έχει έν τώ χειρογράφω :

’Απο ενα χειρόγραφον βιβλίον ιστορικον ν,οΐΊ^ γλώσσ-̂ ,
1 Πάτερ μου ποθεινότατε, έκ πνεύματος άγίου,

όπου μέ άναδέχθηκες βαπτίσματος έκ θείου,
Καί τάς ομολογίας μου διά τοΰ στόματός σου

Θεώ καθωμολόγησας καί μέ καμες υιόν σου,
5 Καί διά τοΰτο χρεωστώ εγώ νά σέ δουλεύω

είς πράγμα οπού δύνομαι, καί νά μηδέν οκνεύω.
Λοιπόν τό βιβλιάριον πού είχες παραγγείλει 

τό έγραψα καθώς όράς έξωριχοστρογγύλι ·
Καί τοΰτο άναγίνωσκε, μάνθανε ιστορίας 

10 'Ρωμαίων άκεφάλων τε τάς άκαταστασίας,
Οίτινες έβασίλευσαν ύπέρ διακοσίους

καί είχαν τό βασίλειον χρόνους σωστούς χιλίους.
Οί πάντες ήσαν πονηροί, χωρίς άγαθωσύνην

καί μόνον τρεις ή τέσσαρες είχαν δικαιοσύνην ·
15 Ό εις τόν άλλον έσφαζε συχνά τόν κάθε χρόνον

χωρίς θελήματος Θεοΰ έλάμβανον τόν θρόνον.
Οί μέν ήσαν αιρετικοί, άλλοι πνευματομάχοι

(1) καί άλλοι άπαξ άθεοι, άλλοι είκονομάχοι
(1) Έ ν τώ  χειρογράφω έν άρχή τοΰ στίχου 18 έχει διαγραφή ή λέξις « σχισματικοί», δι’ ής 

δρχεται ό έπόμενος στίχος καί τήν όποιαν ό άντίγραφεύς είχεν άντιγράψει προφανώς έκ παραδρομής.
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20
Σχισματικοί καί άσελγεΐς μέ φθόνον ζυμωμένοι, 

φόβον Θεοϋ δέν εϊχασιν, άπ’ δλους μισημένοι.
Διώκται τών χριστιανών, παντός μοναστηριού

καί διά τοΰτο έλαβον καί την οργήν Κυρίου.
Κ έχασαν τό βασίλειον έκ τής απροσεξίας

και περπατοϋμεν οί πτωχοί είς άλλας βασιλείας.
25 Καί μόν παρηγορούμεσθεν καί πάλιν τό θαρροΰμεν,

Κύριος οιδε τό λοιπόν άν τό μεταϊδοϋμεν.
Άπέταξέ μας τό πουλί, υπάγει είς άλλα μέρη

καί δέν ήξεύρομεν ποτέ άν μάς έλθη είς τό χέρι,
Διότι τό έπιασαν άλλοι καί τό κρατοΰσι 

30 καί τό βαστοΰνε είς τό χέριν των έκεΐνοι ποΰ γροικοΰσι.
Έμεΐς οδν άπομείναμεν είς εύκαιρες έλπίδος,

έχομεν θάρρος στούς χρησμούς καί είς πολλές παρτίδες,
Οπού γράφουν λόγους περισσούς, καί τίποτις δέν ξίζουν 

δια τους Οΰγκρους λέγουσι, σημαίνουν, παπαρίζουν.
35 Μαΰρα πουλιά έφάνησαν άπό τήν εσπερίαν

καί χάλασαν τήν άμπελον έως την μεσημβρίαν,
Ε μπήκε καί ή άλουποΰ καί χάλασε τ ’ άμπέλι

μέ τό άρκούδι μάχεται καί νά παλέψη θέλει.
Καί μεΐς τά έξηγούμεσθεν ταΰτα στό θέλημά μας

40 και ότι τό βασίλειον τό έχομεν κοντά μαc.
Καί μετ’ αύτούς τούς λογισμούς περνοΰμεν τόν καιρόν μας 

καί δλον ένα γίνεται μεγάλος ό έχθρός μας.
Θαρροΰμεν στούς Βενέτικους, στούς Οΰγκρους, στόν Μιχάλη 

νά πάρουν τό βασίλειον νά μάς τό δώσουν πάλιν.
45 'Ωσάν εκείνος πού έτρωγεν άντίκρυ τό χαβιάρι

καί φαγε ξερόν ψωμί δτι δέν είχε μέ τί νά πάρη.
"Ω τής παραχωρήσεως, βαβαί τής δυστυχίας, 

πώς μάς έπερίφραξεν δεσμός τής άμαρτίας.
Άλλοίμονον στό γένος μας τό πώς έκαταστήθη 

50 καί πέσαμεν οί άθλιοι στών Τουρκών τά πλήθη.
"Ω πώς ώργίσθης, Κύριε, τά έργα τών χειρών σου 

καί παρέδωκας ήμάς είς χεϊρας τών έχθρών σου.
Αρκεί ήμϊν, φιλάνθρωπε, ή πρός ήμάς οργή σου 

καί γενοΰ ιλεως ήμϊν τοΐς ταπεινοΐς υίοϊς σου,
55 Συγχώρησιν καί άφεσιν κακών τών ήμετέρων

δός ήμϊν οίκονομών πάντα πρός τό συμφέρον,

25. θαροΰμεν. 26. μετά ιδοΰμεν. 27. πουλλί. 30. γρικοΰσι. 3]
32. θαρος. 32. πολλαϊς. 33. περισούς. 38. άρκούΐη. 49. άλήμονον. 5 
52. χείρας.

. εΰκεραις 
• όργίσθη



Καί άντί της προσκαίρου τε καί κάτω βασιλείας 
άξίωσον της ουρανών τής εκλεκτής καί θείας.

’Αμήν. Ίησοΰ.

Ούδεμία παρά τοϋ κώδικος παρέχεται εί'δησις περί τοϋ συγγραφέως, περί τής έποχής 
τής συνθέσεως καί περί τοΰ προσώπου τοΰ παραλήπτου. Έξ αύτοΰ τούτου δμως τοΰ 
περιεχομένου τοΰ χειρογράφου δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν πληροφορίας τινάς, άφοΰ προ
ηγουμένως προβώμεν εις τινας άναγκαίας παρατηρήσεις έπί τής γλώσσης καί τοΰ μέτρου 
τοΰ ποιήματος.

Ή γλώσσα τοΰ συνθέματος είναι ή δημοτική, μή έστερμένη δμως σφαλμάτων ένίοτε 
δλως στοιχειώδους χαρακτήρος, όφειλομένων προφανώς είς άγνοιαν ή άπροσεξίαν τοΰ 
άντιγράψαντος. Οδτως ή αύτή λέξις συναντάται είς ολίγων στίχων άπόστασιν μέ διά
φορον γραφήν, ώς π ο υ λ λ ί  (στίχος 27) καί π ο υ λ ι ά  (στίχος 35) ε υ κ ε ρ α ι ς  (στίχος 
31) καί π ρ ο σ κ α ίρ ο υ  (στίχος 58).

'Όσον άφορα το μέτρον, ό θρήνος έχει γραφή είς |δεκαπεντασυλλάβους όμοιοκα- 
ταληκτικούς στίχους. Ά λλ’ οί γνωστοί κανόνες τής μετρικής δέν εχούν πάντοτε όρθώς 
τηρηθή, συναντώνται δέ καί σφάλματα, άτινα ό συγγραφεύς εύχερώς ήδύνατο νά άπο- 
φύγη, καί τών οποίων άναφέρομεν κατωτέρω τά κυριώτερα :

στίχος 28, ώς εχει έν τω χειρογράφω σύγκειται έκ δεκαέξ συλλαβών · διορ- 
θωτέος ώς έξής:

καί δέν ήξεύρομεν ποτέ άν μας έλθή στό χέρι

στίχος 29, ώς εχει έν τώ χειρογράφω προκύπτει έσφαλμένος· πρός ορθήν 
άνάγνωσιν ό τόνος της λέξεως « έ π ι α σ αν » πρέπει νά μετατεθή έπί τής άκο- 
λούθου συλλαβής « έ π ί α σ α ν », ούτως ώστε ή λέξις νά σύγκειται ούχί έκ τριών 
άλλ’ έκ τεσσάρων συλλαβών. Ή αύτή λέξις άναγιγνώσκεται τετρασύλλαβος έ-πί-α-σαν 
είς τόν στίχον 2347 τοΰ ποιήματος « 'Ιστορία τής Βλαχίας» είς άπομίμησιν τοΰ 
οποίου, ώς κατωτέρω θέλομεν ίδει, οφείλεται ό στίχος 29 τοΰ ήμετέρου « θρήνου »: 

διότι τό έπίασαν άλλοι καί τό κρατοΰσι.

στίχος 30, έκ δεκαέξ συλλαβών, διορθωτέος:
καί τό βαστοΰν στό χέριν των έκεΐνοι πού γροικοΰσι.

στίχος 33, έκ δεκαέξ συλλαβών· πρός διόρθωσιν άρκεΐ νά άντικατασταθή ό 
τύπος οπού διά τοΰ βραχυτέρου π ο ύ :

πού γράφουν λόγους περισσούς καί τίποτις δέν ξίζουν.

στίχος 45, έκ δεκαέξ συλλαβών· πρός διόρθωσιν αφαιρετέα ή αυξησις τοΰ 
παρατατικοΰ ε τ ρ ω γ ε ν :

ώσάν έκεϊνος πού τρωγεν άντίκρυ τό χαβιάρι.

59. Ίήσοϋ.
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στίχος 46, διορθωτέος ώς έξής:
καί εφαγε ξερόν ψωμίν δέν εΐχε τί νά πάρη

η κ α ι :
καί εφαγε ξερόν ψωμί δέν εΐχε νά τό πάρη 

ύπονοουμένου τοΰ « χαβιάρι ».

στίχος 48, έκ δεκατεσσάρων συλλαβών, δύναται νά διορθωθή διά τής προ
σθήκης έν άρχή τοΰ στίχου τοΰ έπιφωνήματος ώ ! ή τοΰ συνδέσμου κα ί : 

καί πώς μάς έπερίφραξεν δεσμός τής άμαρτίας.

στίχος 50, έκ δεκατεσσάρων συλλαβών · δύναται νά διορθωθή άντικαθιστα- 
μένου τοΰ άρθρου σ τ ώ ν  διά τοΰ έτέρου τύπου ε ίς  τ ώ ν :

καί πέσαμεν οί άθλιοι εις τών Τουρκών τά πλήθη.

στίχος 52, έκ δεκατεσσάρων συλλαβών · δύναται νά διορθωθή προστιθεμένης 
καί δευτέρας αύξήσεως εις τόν αόριστον παρέδωκας:

καί έπαρέδωκας ήμας είς χεΐρας τών έχθρών σου.

στίχος 56, έκ δεκατεσσάρων συλλαβών, δύναται νά διορθωθή .άντικαθιστα- 
μένου τοΰ τύπου δ ό ς διά τοΰ έτέρου δ ώ σ ε :

δώσε ήμΐν οίκονομών πάντα πρός τό συμφέρον.

Αύτά τά κυριώτερα σφάλματα μέτρου, εύχεροΰς έπανορθώσεως. Άλλά καί ή ομοιο
καταληξία δέν στερείται στοιχειωδών τινων σφαλμάτων. 'Ως γνωστόν, κατά τούς κα
νόνας τής ομοιοκαταληξίας πάντα τά μετά τό τονιζόμενον φωνήεν γράμματα (ώς προ
φορά καί ούχί ώς γραφή) πρέπει νά εΐναι δμοια. Άντιθέτως έν τώ ήμετέρω χειρο- 
γράφω ό κανών οδτος δέν τηρείται πάντοτε ώς έξάγεται έκ τών κατωτέρω παραδει
γμάτων :

στίχοι 3 -4 : στόματός σου — υιόν σου
στίχοι 41—42: καιρόν μας -  έχθρός μας
στίχοι 43—44: Μιχάλη -  πάλιν.
Είς τό τελευταΐον δίστιχον πρός άποκατάστασιν τής ομοιοκαταληξίας άρκεΐ 

νά άφαιρεθή τό καταληκτικόν ν τοΰ έπιρρήματος π ά λ ι ν .  .

** *

Χωρίς νά είσέλθωμεν εις κριτικήν τής άμφιβόλου λογοτεχνικής άξίας τοΰ ποι
ήματος, τό πλέον ένδιαφέρον πρόβλημα άφορα τόν καθορισμόν τοΰ συγγραφέως, τής 
έποχής καί τοΰ τόπου τής συνθέσεως, ώς καί τών πηγών τοΰ ύπ5 έξέτασιν θρήνου. Διά 
τόν συγγραφέα ούδεμία πληροφορία διεσώθη. 'Ο άντιγραφεύς τοΰ χειρογράφου δηλοΐ 
άπλώς δτι άντέγραψε τό κείμενον « άπό ένα χειρόγραφον βιβλίον ιστορικόν κοινή γλώσση »,
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άνευ έτέρας έπεξηγήσεως. 'Οπωσδήποτε ή προσωπικότης τοϋ συγγραφέως δέν παρου
σιάζει έξαιρετικόν ένδιαφέρον. Έξ άλλου έκ τών πρώτων στίχων τοΰ ποιήματος πλη
ροφορούμενα, ώς άνωτέρω άναφέρομεν, δτι πρόκειται περί επιστολής, μεθ’ ής ό συγ
γραφεύς συνώδευσεν τήν άποστολήν χειρογράφου βιβλιαρίου έπί τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως, άντ.γραφέντος παρ’ αύτοΰ παρακλήσει τοΰ παραλήπτου.

Ό συγγραφεύς, πριν ή έκφέρη τάς έπί τής καταπτώσεως τοΰ ’Έθνους σκέψεις του, 
παρέχει δείγματα τής προς τον άγνωστον εύεργέτην βαθύτατης ευγνωμοσύνης καί προ- 
σηλώσεως, ώς « άναδεχθέντος αύτόν βαπτίσματος έκ θείου ». Ή προσηγορία « πάτερ μου 
ποθοίνοτατε ;> και ο εν γενει ευλαβής και υπηρετικός τόνος της επιστολής έπιτρέπουν 
τήν ύπόθεσιν δτι πρόκειται περί κληρικοΰ τής άνωτέρας ιεραρχίας. Πέραν τούτου δμως 
ούδέν έξάγεται έκ τοΰ χειρογράφου περί τοΰ προσώπου τοΰ άποστολέως, ώς καί τοΰ 
παραπλήπτου.

'Όσον άφορά άντιθέτως τό περιεχόμενον τής συνθέσεως -  τό γεγονός δέ τοΰτο 
έρχεται αρωγός πρός καθορισμόν τής εποχής τής συνθέσεως -  εΐναι προφανές, δτι δέν 
διακρινεται έπί πρωτοτυπία, άλλ’ δτι έγράφη κατ’ άπομίμησιν άναλόγων τότε γνωστών 
θρήνων καί δή τής παρά τοΰ L e g r a n d  εις «B ibliotheque grecque vulgaire»*1) 
δημοσιευθείσης « 'Ιστορίας τής Βλαχίας » τοΰ Μητροπολίτου Μυρέων Ματθαίου, ήτις δέν 
αποκλείεται να είναι το παρα τοΰ συγγραφέως τοΰ παρόντος θρήνου άναφερόμενον ώς 
άντίγραφον « βιβλιάριον». Τής άνωτέρω μνημονευθείσης μακρας ιστορικής συνθέσεως 
περί Βλαχίας οί στίχοι 2305-2760 οί φέροντες τόν τίτλον: « Περί άρπαγής καί άδικίας 
-  και θρήνος καί κλαυθμός περί τής Κωνσταντινουπόλεα>ς », άφιεροΰνται είς τό γεγονός 
τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως τής Βασιλίδος τών Πόλεων, τής όποιας καί διεκτρα
γωδούν τάς θλιβεράς διά τό γένος συνεπείας, εΐναι δέ άναμφίβολον δτι οί στίχοι 23 έπ. 
τοΰ ήμετέρου θρήνου άποτελοΰσιν άπλήν άπομίμησιν -  εστιν δτε δέ καί κατά λέξιν 
έπανάληψιν -  τοΰ κεφαλαίου τούτου τής « 'Ιστορίας τής Βλαχίας ». Πρός άπόδειξιν παρα- 
θέτομεν κατωτέρω τούς σχετικούς στίχους τοΰ ποιήματος τοΰ Μητροπολίτου Ματθαίου:

2317 . . .  ώσάν τό πάθαμεν ήμεϊς οί ταπεινοί Ρωμαίοι
όπού έσκλαβωθήκαμεν καί γέροντες καίΤνέοι 
άπο ταίς άδικίαις μας καί τήν κενοδοξίαν

(1) Ο πληρης τίτλος τοΰ ποιήματος έχει ώς ακολούθως: « Έτέρα ιστορία τών κατά τήν 
Οΰγγροβλαχίαν τελεσθέντων, άρξαμένη άπό Σερμπάνου Βοηβόνδα μέχρι Γαβριήλ Βοηβόν3α, τοϋ 
ένεστώτος δουκός, ποιηθεϊσα παρά τοΰ έν Άρχ'-ερεΰσι πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μυρέων κυροΰ 
Ματθαίου, τοΰ έκ Πωγονιανής, καί άφιερωθεϊσα τω ένϊοξοτάτω άρχοντι κυρίω Ιωάννη τω Κα- 
τρ·.τζή», έν «Bibliotheque grecque vu lgaire», Tom. II, σελ. 230-233. Πρβ! έπίσης εισαγωγήν 
σ“λ· L X X X I I I - L X X X V . Ο Legrand έδημοσίευσε τό κείμενον βάσει τής έκ5όσεως τής Βε
νετίας τοΰ 1672 (παρά Valentino M ortali). 'Υπάρχουν ομως καί δίλλαι εκδόσεις άναφερόμεναι παρ’ 
αύτοΰ τούτου τοΰ Legrand έν « Recueil des poemes historiques en grec vu lgaire  relatifs 
a la  Turquie e t aux principaut<5s Danubiennes», Παρίσιοι, 1877, σελ. 16-17. Περί τοΰ συγ
γραφέως πρβ. καί τάς παρατηρήσεις τοΰ S. G. M e r c a t i :  « Matteo di Mira e l ’autore degl i  
epigrammi in morte di Michele Movila»,  έν « Stud i B izan tin i», ΙΓ, 1927 σελ. 9-10.
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2320

2325

2330

2335

2340

2345

2350

2355

έχάσαμεν τήν δόξαν μας, σκήπτρα καί βασιλείαν, 
καί μας ορίζουν οί έχθροί, τό γένος τών βαρβάρων, 
τόν στέφανόν μας έλαβον έκ λίθων καί μαργάρων 
δτι ήμεΐς δέν είμεστεν άξιοι νά τόν φοροΰμεν 
άλλοι έπήραν καί φοροΰν, κ’ ήμεϊς τόν θεωροΰμεν 
φοροΰν τον δσοι μυελά έχουν είς τό κεφάλι, 
κ’ ήμεΐς τό θάρρος έχομεν είς τόν ντελή Μιχάλη, 
νά τό έβγάλη μέ σπαθί καί μάς νά μάς τό δώση, 
ούαί σ’ έμας, άφέντη μου, μέ τήν όλίγην γνώσι, 
όπ’ έχομεν τό θάρρος μας μέσα είς τήν Σπανίαν, 
κ’ είς τά χοντρά τά κάτεργα που ναι στήν Βενετίαν, 
νά έλθουσι μέ τό σπαθί τόν Τοΰρκον νά σκοτώσουν 
νά πάρουν τό βασίλειον καί μας νά μάς τό δώσουν 
έλπίζομεν καί είς ξανθά γένη νά μας γλυτώσουν, 
νάλθοΰν άπό τόν Μόσχοβον, νά μάς έλευτερώσουν. 
Έλπίζομεν είς τούς χρησμούς, ’ς ταίς ψευδοπροφητείαις 
καί τόν καιρόν μας χάνομεν ’ς ταίς ματαιολογίαις, 
είς τόν βορράν, ’ς τόν άνεμον έχομεν τήν έλπίδα 
νά πάρουν άποπάνω μας τοΰ Τούρκου τήν παγίδα· 
καί έχομεν θεμέλιον τό γνέμα τής άράχνης, 
τό χιόνι καί τήν θάλασσαν, καί τό νερόν τής πάχνης. 
Αύτό τό θάρρος εΐν’ τρελλόν, τίποτες δέν αξίζει, 
δποιος τό συλλογισθή τοΰ λόγου του σκοτίζει · 
εύκαιρα παντεχαίνομεν καί κεφαλοπονοΰμεν,
’ς τήν άμμον καί είς τό νερόν κτίζομεν καί θαρροΰμεν. 
Άπέταξέ μας τό πουλί όπουχαμεν ’ς τό χέρι, 
έφυγε καί ξωρίστηκε κ’ υπάγει ’ς άλλα μέρη, 
καί άλλοι τόν έπίασαν καί δυνατά κρατοΰσιν 
καί μάς πού τόν έχάσαμεν θρηνοΰσι καί γελοΰσιν · 
καί λέγουσιν: άν εΐχετε"γνώσιν είς τό κεφάλι, 
δέν σάς άπέτα τό πουλί νά σάς τό πάρουν άλλοι, 
μά ήθέλετε τό βαστά μέ γνώσιν καί μέ τάξι, 
καί μέ μεγάλην φύλαξιν, διά νά μήν πετάξη.
Τώρα ποΰ σάς άπέταξεν καί άπ’ έσάς έβγήκε, 
δέρνετε τό κεφάλι σας δσο καί ήμπορεΐτε, 
διότι δέν μετέρχεται νά σάς έμπή στό χέρι 
έκεΐνο τ ’ βμμορφον πουλί καί τό καλό ξυφτέρι 
άπέταξεν, άπέταξεν πλέον μή τό ζητάτε, 
μόν’ τόν καιρόν σας χάνετε κ’ εύκαιρα τόν περνάτε
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άλλοίμονον, άλλοίμονον ς τό γένος τών Ρωμαίων 
2360 πώς έγεινεν άνόσιον καί καταφρονεμένον!

2476 σόνει ή άγανάκτησις καί ή πολλή πικρίδα
επαίδευσές μας, δέσποτα, διά τό πταίσιμόν μας 
καί μας έκαταδίκασες είς χεϊρας τών εχθρών μας.

2491 έσύ πάλιν προνόησον, καί παΰσον τόν θυμόν σου,
δεΐξον τήν εύσπλαγχνίαν σου έπί πιστόν λαόν σου.
Το ελεος σου δώσε μας, δεΐξον τούς οίκτιρμούς σου 
είς τήν κληρονομιάν σου καί τοΰ πιστού λαοΰ σου.

2595 διότι όλα, Κύριε, πρός τό συμφέρον κάνεις
καί ολα τά οίκονομεΐς καί προνοας καί φθάνεις.

2621 διότι έπερίσσευσε ’ς τόν κόσμον ή κακία
και γέμισαν οί άνθρωποι δόλον καί πονηριάν.

*
*  *

Ί ό ενδιαφέρον τοϋ βαρβερινοΰ ποιηματίου έγκειται πρό παντός εις τό ότι δι’ αύτοϋ 
απο δεικνύεται οτι το εργον του Μητροπολίτου Ματθαίου ήτο εύρύτατα γνωστόν μεταξύ 
τών συγχρόνων, δέν ελειπον δέ καί οί συμμεριζόμενοι τάς πρός τόν λαόν άποτεινο- 
μενας επιτιμήσεις δια την ελαφρότητα μεθ ής έναπέθεται πάσας αύτοΰ τάς έλπίδας περί 
προσεχούς άπελευθερώσεως, άντί έπί τής ιδίας πρωτοβουλίας καί δράσεως, έπί τών διά
φορων ψευδοπροφητειών καί υποσχέσεων ή έπί φανταστικών βοηθειών ξένων.

Οτι ο « Θρήνος και κλαυθμός τής Κωνσταντινουπόλεως » τοΰ Μητροπολίτου Ματ
θαίου ήτο ευρυτατα γνωστός καί μεγάλως έξετιματο, ύπό τε τών συγχρόνων καί τών 
[ΐε ι.&γενεστερ£ον, συνάγεται προσέτι και εκ tcov πολλών εκδόσεων αύτοΰ κ&ί έκ τοΰ 
γεγονότος δτι τοΰ ίδίου ποιήματος έγένετο έκτος τής ήμετέρας καί έτέρα περίληψις, 
οφειλομενη εις τον Ιερεα Συναδηνόν έκ Σερρών, δστις συνέταξεν ποίημα αυτοτελές, 
τό όποιον ό Λάμπρος έδημοσίευσεν ύπό τόν τίτλον: « Παπα Συναδηνοϋ τοΰ Σερραίου: 
Περι τό γένος τών Ρωμαίων τό πώς έκατασταθήκαμεν καί πώς έχάσαμεν τήν Πόλιν 
και ολα τα αγαθα », το πρώτον εν « Εστία» (1), βραδύτερον δέ καί έν «Νέω Έλληνο- 
μνήμονι » <2), θεωρήσας τοΰτο ώς πρωτότυπον τοΰ Συναδηνοϋ έργον. Ά λλ’ ό πρό τίνος 
εκλιπων σοφος καθηγητής τής βυζαντινής φιλολογίας έν τώ Πανεπιστημίω τοϋ Βου-
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(1) «Εστ ία» ,  1886 τομ. X X II ,  σ. 821-825.
(2) « Νέος Έλληνομνήμων », 1908, τομ. V σ. 250-256.

κουρεστιου αείμνηστος Δ. Ροϋσσος, είς άρθρον του δημοσιευθέν έπίσης έν « Νέω Έλλη- 
νομνημονι », απεόειζεν ότι ό ύπό τοΰ Λάμπρου είς τόν Συναδηνόν άποδιδόμενος « Θρήνος » 
δεν ήτο η απλή περίληψις τοΰ ρηθέντος κεφαλαίου έπί τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως τής « Ιστορίας της Βλαχίας». 'Ο Ροϋσσος παρέχει έπίσης είς τό αύτό άρθρον 
καταλογον τών διαφόρων έκδόσεων τοϋ « Θρήνου » τοΰ Μητροπολίτου Ματθαίου έν τή 
πρωτοτύπω αύτοϋ μορφή, τάς οποίας άναβιβάζει είς δεκάδα (1>.

Εις το ημετερον ποιημάτιον, ώς καί είς τό κατά πολύ έκτενέστερον τοΰ Μητρο
πολίτου Ματθαίου, γίνεται λόγος περί τοΰ Βοηβόδα τής Βλαχίας Μιχαήλ, τοΰ γνωστοϋ 
εν τή ιστορία υπο την επωνυμίαν του « γενναίου ». Είς αύτόν — ένίοτε συγχεόμενον ύπό 
τών μελετητών μετα τοϋ Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ — άφιεροΰται καί έτερον μακρόν 
ποίημα τοϋ Γεωργίου Παλαμηδου έκ 1382 στίχων, δημοσιευθέν έπίσης ύπό Legrand 
εν τή «Bibl iotheque greeque vu lga i r e » πρό τής «'Ιστορίας τής Βλαχίας», θε
ωρούμενης τροπον τινα συνεχείας έκείνου, καί είς τήν « Recueil des poemes histo- 
riques en grec vu lgaire » κ. τ. λ. <2). Έ πί τοΰ Μιχαήλ τούτου, τοΰ γνωστοΰ διά 
το θάρρος του και δια τας κατα τών Τούρκων νίκας του, οί Έλληνες έναπέθεσαν πολ- 
λας ελπίδας, πιστευοντες εις την ενεργόν αύτοΰ έπέμβασιν διά τήν άπελευθέρωσιν τών 
καταδυναστευομενων υπο τον τουρκικον ζυγόν λαών. Περί τόν πολέμαρχον τοΰτον πολύς 
θρύλλος έδημιουργήθη, ή δέ λαϊκή μοΰσα έξύμνησε τά κατορθώματα αύτοΰ διά πολλών 
ποιημάτων, μεταδοθεντων προφορικώς, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Legrand, μέχρις 
ήμών (3>. Άλλ ’ ή παθητική καί κατά τι μοιρολατρική αυτή τοΰ λαοΰ άναμονή είς ούδέν 
ισχυσεν, άντιθέτως μαλιστα πολλών κακών αίτια έγένετο. Καί άκριβώς τήν κατάστασιν 
ταυτ^ν καταόικαζει ο Μητροπολίτης Ματθαίος, καί κατά τό παράδειγμα τούτου καί ό 
ποιητης τοΰ ημετερου βραχέος « Θρήνου », τονίζων τήν άνάγκην όπως τό ’Έθνος έξεγερθή 
ενεργώς καί έναποθέση πασαν αύτοΰ τήν έμπιστοσύνην είς τάς ιδίας δυνάμεις.

Δυσχερής τέλος καθίσταται ο ακριβής καθορισμός της έποχής τής συνθέσεως. Δε
δομένου όμως ότι ή « 'Ιστορία τής Βλαχίας» τοΰ Μητροπολίτου Ματθαίου έπερατώθη
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(1) «Νέος Έλληνομνήμων», 1909, τομ. VI σ. 495-499.
(2) Η έκδοσις τοϋ Legrand έγένετο έκ τοΰ χειρογράφου 5573 τοΰ Μου'είου τοΰ Λονδίνου, 

οφείλομενου εις τόν άντιγραφέα Δημήτριον Τέμενον καί φέροντος τόν τίτλον: « 'Ιστορία περιέχουσα 
πάσας τάς πράξεις καί άνοραγαθίας καί πολέμους τοΰ έκλαιπροτάτου Μιχαήλ Βοηβόδα, αύθ-έντη 
Ουγγροβλαχιας, Τρανσυλβανίας, Μολδοβίας, εως τήν ήμερα τής τελευτής αύτοϋ, παρά'Γεωργίου τοϋ 
Παλαμηδη γραφθεΐσα και ποιη&εΐσα τυγχάνοντος έν τή αύλή τοϋ έκλαμπροτάτου δουκός τής Όστρο- 
βιας κυρίου κυρίου κνεζη Βασιλείου έν έτει 1607, μηνί Δεκεμβρίω είς τάς 15, έν Όστροβία », έν 
«Bibl iotheque greeque vulgai re» ,  τομ. I I  σ. 183-230. ΓΙρβ. έπίσης έν εισαγωγή σελ. L X X X  
- L X X X I I I ,  ετι δε και « Recueil des poemes historiques en grec vu lgaire  » κ. λ. ένθ. άνωτ., 
1877, σ. 16-127.

(3) «Bibl iotheque greeque vulgai re» ,  τομ. II , εισαγωγή, σ. L X X X H - L X X X I I I .  
Άξιολόγους ειδήσεις παρέχει έπί τοΰ προκειμένου ό Ν. I o r g a :  « M ichel-le-B rave et la  poesie 
populaire des B u lgares», έν «R ev ue  historique du Sud -E st europeen», X , 1933, τεΰχος 
1-3 σ. 16-17.



τώ 1618, είναι προφανές ότι το ημετερον ποίημα τυγχάνει μεταγενέστερον εκείνου κατά 
τινα ετη τουλάχιστον. Μ'.α παρατηρησις έν τούτοις εΐναι άναγκαία: τόσον έν τω ήμε- 
τερω κειμενω, όσον και εν τω «Θρηνώ καί κλαυθμώ της Κωνσταντινουπόλεως», γίνεται 
λόγος περι τοϋ Βοηβοόα Μιχαήλ ως περί προσώπου ζώντος. Καί πράγματι είς τόν τε- 
λευταΐον τοΰτον άναγινώσκεται:

κ’ ημείς τό θάρρος έχομεν είς τόν ντελή Μιχάλη 
νά τό έβγάλη μέ σπαθί καί μάς νά μάς τό δώση

(στ. 2325-2326;
είς δέ τόν ήμέτερον κώδικα:

θαρροΰμεν στούς Βενετικούς, στούς Ουγγρους, στόν Μιχάλη 
νά πάρουν τό βασίλειο νά μας τό δώσουν πάλι,

(στ. 43-44)

ένώ άμφότερα τά ποιήματα έχουσι συντεθη μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου Βοηβόδα, 
επελθοντα τώ 1601. Το γεγονός τοΰτο άγει είς δύο συμπεράσματα: ή ότι ό «Θρήνος 
καί κλαυθμός της Κωνσταντινουπόλεως » προϋπήρχε -  ύπό τοΰ αύτοΰ ή άλλου τινός 
ποιητοΰ συντεθείς -  της υπολοίπου συνθέσεως « 'Ιστορίας της Βλαχίας » , έν ή άκο- 
λουθως παρεισηχθη, η ότι, ερμηνευόμενης καθ’ οίονδήποτε τρόπον της έκφράσεως τοΰ 
Μητροπολίτου Ματθαίου, ό ήμέτερος συγγραφεύς αντέγραψε τάς λέξεις έκείνου άγνοών 
ίσως καί τίς πράγματι ήτο ό άναφερόμενος Μιχαήλ.

Τελευτώντες παρατηροΰμεν οτι ο «Θρήνος», όστις προστίθεται σήμερον είς τά ήδη 
γνωστά ποιήματα τα αναφερομενα είς τήν κατάληψιν της πόλεώς τοΰ Κωνσταντίνου, 
ασφαλώς δεν παρουσίαζε1, εξαιρετικόν τι ενδιαφέρον άπό καλλιτεχνικής καί λογοτεχνικής 
άπόψεως. Έν πάση όμως περιπτώσει τό ιστορικόν τούτου ένδιαφέρον δέν πρέπει παν
τελώς να παροραθή, εφ όσον εμμεσως μεν χρησιμεύει ώς νέα άπόδειξις τής δημοτικό- 
τητος τοΰ μακροΰ ποιήματος τοΰ Μητροπολίτου Ματθαίου, άμέσως δέ παρέχει, όμοΰ 
μετά πλείστων άλλων έργων τής αύτής περιόδου, χρησίμους πληροφορίας έπί τών έθνι- 
κων αίσθημα ίων και των διακαών υπερ ελευθερίας πόθων των ύπό τόν σκληρόν ζυγόν 
καταδυναστευομένων.
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ΙΤΑΛΟΙ ΑΟΓΟΤΕΧΝΑΙ 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 Α Ζ Α Ι Ο Γ
(ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ SCINTILLE)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Εις άλλο δοκίμιον ό Θωμαζαΐος έξηγεΐ τούς λόγους, διά τούς όποιους έπροτίμησε 
εις την εκδοσιν του τών δημοτικών τραγουδιών, νά μεταφράση τά έλληνικά καί σέρ
βικα οχι σε στίχους, αλλα σε πεζό. Δείχνει τίς μεγάλες δυσκολίες πού παρουσιάζει ή 
έμμετρη μετάφρασι τής δημοτικής ποιήσεως καί φέρνει γιά άπόδειξι ένα συγκεκριμένα 
παράδειγμα, δηλαδή τό « Τ’ εΐν’ ό άχός πού γ ίνετα ι», καί έξηγεΐ πραχτικά πόσο δύσκολα 
θάταν αν ήθελε κανείς νά μεταφράση τό τραγοΰδι αύτό σέ ιταλικούς στίχους.

’Αναδημοσιεύουμε τό τραγούδι, όπως τό άναφέρει ό Θωμαζαΐος:

« Τ’ εΐν’ ό άχός ’ποΰ γίνεται καί ταραχή μεγάλη;
Μήνα βουβάλια σφάζονται, μήνα θεριά μαλώνουν;
Κι’ ούδέ βουβάλια σφάζονται, κι’ ούδέ θεριά μαλώνουν ·
Ό Μπουκοβάλλας πολέμα: μέ χίλιους πεντακόσιους,
Σ’ τήν μέσην ’ζ  τό Κεράσσοβον, καί ’ζ  τήν Καινούριαν χώραν.
Πέφτουν τουφέκια ’σάν βροχή, καί βόλια ’σάν χαλάζι.
Κόρη ξανθή έχούϊαζεν άπό τό παραθύρι:
« Πάψε, Ίαννή, τόν πόλεμον, πάψε καί τά ντουφέκια,
» Νά κατακάτσ’ ό κουρνιαχτός, νά σηκωθή ή αντάρα,
» Νά μετρηθή τ ’ άσκέρι σου, νά ίδοϋμεν πόσοι λείπουν».
Μετροΰντ’ οί Τοΰρκοι τρεις φοραΐς, καί λείπουν πεντακόσιοι,
Μετροΰνται τά κλεφτόπουλα, τούς λείπουν τρεις λεβέντες.
Έπήγ’ ό ένας ’σ τό νερόν, κι’ άλλος ψωμί νά φέρη,
Ό τρίτος ό καλήτερος στέκεται ’ς1 τό τουφέκι (χ> ».

(1) « Le greche e le serbiche avrei potuto tradurre in versi; ma parvem i spesa grave 
d i tempo, pur per isvisare i l  concetto i  cui lineam enti consistono nella scelta dei voeaboli 
e nella lor g iac itu ra . Come per esempio tradurre nel verso questa greca si bella f 

( s e g u e  i l  tes to  d e lla  p o e s ia  g r eca )
Converrebbe che quasi sempre i l  concetto si compisse col verso; legge e della poesia 

popolare e d’ogni poesia non cincischiata dalFarte. Questo nelle traduzioni e avvedimento 
di fedelta, necessario, e quasi sempre negletto. Se nella prosa stessa la  collocazione de’ 
voeaboli e tan ta  parte del sentimento (appunto come 1’accento interprete e im m utatore 
della v iv a  parola), or pensa nel verso. Le pause son come ortografia poetica; o, per 
meglio dire, la  musica del pensiero: m utate quelle, m utate i tem pi, l ’espressione, l ’efietto. 
Onde s’io trasporto nel mezzo del verso quel riposo che il poeta aveva serbato a lia  fine, 
rompo il disegno della sua melodia, sciupo e i l  precedente concetto e quello che segue. 
Ma tu tte  codeste cure non bastano a  stam pare, traducendo, nel verso l ’im pronta delve rso 
E qui per .esempio, i l  g ra n  tu m u lto , non direbbe come tuw iu lto g ra n d e . L ’aggiunto posposto,
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*# *
Σ’ ένα άλλο δοκίμιο ό Θωμαζαΐος μιλάει γιά τή ζωή του καί γιά τήν μεγάλη 

του επιθυμία νά έπιδοθή στή μελέτη καί νά άφιερώση ένα μέρος της έργασίας του 
« είς τό ιλλυρικόν ταλαίπωρον γένος», γινόμενος κήρυξ καί μάρτυς τοϋ Ευαγγελίου 
«της ψυχικής άγάπης». ’Ιδού τά λόγια του:

«Παράξενος είναι, μέσα είς τήν απλότητά του καί τήν ησυχίαν, ό βίος μου· εις 
τά διηρημένα καί έναντία έξαφνα βαλμένος, ώσάν στρατιώτης, νυκτερεύων πότε είς 
τρυφερόν κρεββάτι, πότε είς ψυχράν γην, πότε διά τής θορυβουμένης θαλάσσης, τώρα 
μεταξύ είς τά άσματα καί τά ποτήρια, τώρα μεταξύ είς τούς φόβους τών φευγόντων 
καί τών άποθανόντων τούς άναστεγμούς.

’Επιθυμώ δι’ ένα μήνα τοΰ χρόνου ν’ αφιερώσω τήν φωνήν μου είς τό ιλλυρικόν 
ταλαίπωρον γένος, διά νά μείνη καί έδώ κάποια σπίθα τής φλόγας μου, καί τοΰτα τά

si fa p iii valente; preposto, pare come una zeppa. S gozzansi fo r s e  bu o i, s'azzu ffan  b elv e f  
Non da quella quasi sinfonia che \ ien dal ripetere fo r s e  due volte. M ille c in q u e c en to  finisce 
i l  verso; e la  lunghezza della parola fa quasi visib ile il numero, e te lo schiera a l pensiero. 
E il  medesimo verso comincia dal nome di Bucovalla, che preme a l cantore di pronunziare 
per primo. L a indicazione de’ luoghi p ig lia intero un verso, per il quale l ’occhio si stende, 
e a p iii agio l i  m isura. L a pioggia e la  gragnuola empiono e conchiudono il verso; e meglio 
accompagnano la  continuity del conflitto.

Una, delicatezza non avvertita  forse dal cantore, ma non certamente fortu ita, nascon- 
desi in  quello; C on tan si i  T u rch i tr e  vo lte , E m an ca n o  c in q u e c en to : C on tan si i  g io v a n i  C lefti, 
LOB m an ca n o  tr e  v o len t i . I  Turchi m an can o ; de’ Greci mancano a  loro . Sentono i Greci la  
mancanza e per le maggiori necessity della guerra, e per i l  bisogno del cuore. Poteva i l  verso 
ripetere e, ch’era p iii conforme a lia  m aniera popolare: ma qui non voile: e peri) dico che 
questa non e bellezza fortu ita. I g io v a n i C lefti 6 tu tto  una voce, e v a l come i  f i g l iu o l i  d e ’ 
C left i: ma a l verso, C lefta , έ voce insoave, band ito  troppo chiara. Nel penultimO dire, ando  
Vuno, e p iii elegante e p iii snello che Vwio an d o , e regge meglio la  seconda parte del verso. 
In cosi fatte  minuzie sta l ’arte dello scrivere, e queste son le minuzie che Iddio a ’ suoi di- 
le t t i isp ira perche nella parola trasfondano qualche raggio e qualche concento della inte- 
riore bellezza. Da ultimo sta  su l fur.He, sarebbe arido nel verso nostro, ed e pieno nel greco. 
Lo vedi disteso, ma sopra: non 1’abbandona, ne pur morto, i l  suo πουλί, l ’uccel suo dag li 
a rtig li lontano-sporgenti, che nell’inflammato volo portava la  morte . . . Se dunque io 
non reco in versi le greche canzoni e le serbiche, non 6 negligenza, ma riverenza affet- 
tuosa della natura insieme e dell’arte vera.

Gl’intendim enti, ripeto , che mi condussero a l dolce ma faticoso lavoro son questi: 
rinfrescare la  poesia inarid ita nelle tipografie, a vive fonti, e a ll ’alito del libero sole; studiare 
le lingue e i d ia le tti a lia  sorgente p iii pura ed amena; studiare la  storia nelle tradizioni, negli 
usi: conoscere i pregi e i  d ifetti de’ popoli in documenti p iii solenni d’ogni costituzione poli- 
tica , perche stam pati ne’ cuori; che la  lingua e la  penna di scrittore possentemente veloce, 
hanno il cielo e la  terra  testim oni e m allevadori: isp irare l ’amore e la  riverenza del povero, 
amore non cieco, riverenza non adulatrice, ma discepola insieme e m aestra: da ultim o strin- 
gere i popoli in  un vincolo sacro di bellezza unanime, d’in te llettuale  fratern ity ».

βουνάκια τά γυμνά διά νά άντηχήσουν τό εύαγγέλιον τής ψυχικής άγάπης, τοϋ οποίου 
ήθελα νά ήμαι καί κήρυξ καί μάρτυς » W.

*
#  *

Άκόμη ένα δοκίμιο συναντοΰμε γιά τίς σχέσεις τών διαφόρων εθνών καί γιά τίς 
διάφορες γλώσσες. "Οταν οί ιδέες καί αί γλώσσες συμφωνούν, λέει ό Θωμαζαΐος, μπο
ρεί νά πηγάση μιά βαθύτερη αρμονία. Γιά νά ζήση δμως αύτό είναι άνάγκη δλη ή 
ύλη νά έμψυχώνεται άπό ένα πνεΰμα, γιατί ή ποικιλότης έχει ώς επακολούθημα τή 
διχόνοια καί τή σύγχυσι.

Γι’ αύτό συμβουλεύει καί τήν Ελλάδα νά προσέχη στίς ξένες άπομιμήσεις. Μπο
ρεί, δπως καί στό παρελθόν, νά συνάξη κι άπό ξένους καρπούς, « τά στοιχεία τοΰ σώ
ματος νά είναι πανταχόθεν συναγμένα», πρέπει δμως « ή πνοή νά εΐναι, ώ Ελλάς, 
έδική σου». Πολύ σοφά λόγια πού καί μετά τόσα χρόνια άπό τότε πού τά έγραψε ό 
Θωμαζαΐος πρέπει νά προσέξουμε, καί νά νοιώσουμε βαθειά πώς ό ελληνικός πολιτι
σμός εΐναι φυσικό καί έπόμενο νά έπωφεληθή άπό τήν πείρα καί τήν πρόοδο τών 
άλλων έθνών, χωρίς δμως νά χάση ποτέ τό δικό του χαρακτήρα καί τήν έλληνική 
πνοή. Άφομοίωσις λοιπόν καί δχι άπομίμησίς ψυχρά τών ξένων. Γράφει ό Θωμαζαΐος:

« 'Όταν αί ίδέαι καί αί γλώσσαι τών έθνών συμφωνούν καί σμίγωνται, έμπορεΐ 
άπό τό μίγμα νά βγή ποικιλωτέρα, καί βαθυτέρα άρμονία. Ά λλ’ ένα πνεΰμα πρέπει νά 
έμψυχώση τήν ΰλην τήν αύξανομένην, καί νά τήν καταστήση είς ενότητα δυνατήν. 
Έάν ή ποικιλότης νικήση, μ’ αύτήν συνέρχεται καί διχόνοια καί δγκος, καί άνίατος 
άσθένεια. Άπό τήν Άσίαν, άπό τήν Αίγυπτον, άπό τήν ’Ιταλίαν, έλαβες, ώ Ελλάς, 
διαφορετικάς παραδόσεις, άλλ’ είς έδικήν σου χρήσιν μετέτρεψες. Παρομοίως καί τώρα 
τήν επιστήμην τήν διασκεδασμένην, έμπορεΐς νά τήν συνάξης · άπό γνώμας εναντίας 
νά έκλέξης τάς πιθανωτέρας, νά άφήσης τάς ανωφελείς είς τήν πράξιν τοΰ βίου. Κόψε 
τοΰ δένδρου τοΰ ξένου τά ξηρά κλαδία, τίναξε τά φύλλα τά μαραμένα, καί πάρε ένα 
κλαδίσκον γερόν, καί βάλε είς τήν γήν σου. Τά σπέρματα τοΰ καλοΰ δέν εΐναι χονδρά, 
είς ολίγον διάστημα δλη ή παιδεία περιέχεται. ’Εσύ στόλισε τάς δόξας τάς γυμνάς μέ 
τό πλούσιον φόρεμα τής εύγλωττίας, θέρμανε μέ τήν φλόγαν τήν άσβεστον της άγά
πης. Ή  νόσος, ή φαντασία καί ή αΐσθησις άς ή ναι ένα είς εσέ. Χωρίς άγάπην ή επι
στήμη εΐναι νεκρή, χωρίς ώραιότητα ή άλήθεια εΐναι άτελής. Τά στοιχεία τοΰ σώματος 
έμποροΰν νά εΐναι πανταχόθεν συναγμένα· ή πνοή φθάνει μόνον νά ή ναι, ώ Ελλάς, 
εδικη σου W ». (Έπεται τό τέλος)

—  163 —

(1) « Singolare nella schiettezza e nella pace sua, la  m ia v ita , in diversi s ta ti e con- 
tra r i trasportata d’un tratto ; come soldato che pernotta ora in morbido letto , or sulla terra 
gelida, ora sul mare ag itato , ora tra  i  bicchieri ed i canti, or tra  i terrori di chi fugge e i 
gem iti di chi muore.

. . .  Voglio un mese dell’anno consacrar la  m ia voce a lia  povera gente illir ica ; ch’anco 
qui rim anga una qualche scin tilla della m ia ftamma, e questi colli ignudi echeggino a lia  buona 
novella dello sp irituale amore del qual vorrei essere e banditore e m artire ».



ΙΤΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΙ.

Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ  ΝΤΕ Σ Ι Μ Ο Ν Ε - Μ Π Ρ Ο Γ Β Ε Ρ
τοΰ δ.ρος κ. ΔΑΝΓΟΎ ΦΛΟΡΕ, διπλωματούχου τοΰ Ανωτέρου ’Ινστιτούτου 

’Ανατολικών Γλωσσών Νεαπόλεως
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Ή  νέα Ελλάς πλεΐστα όφέίλει είς τόν Φραγ
κίσκον Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ (Francesco De 
Simone Brouwer) διά τό συνεχές καί ένθου- 
σιώδες αύτοΰ έργον προς διάδοσιν είς ’Ιταλίαν -τής 
πνευματικής αύτής άναπτύξεως καί τής νέας έν 
γένει ζωής της.

'Ο Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ γεννηθείς τό 1870, 
διήνυσε πάντα τά έτη τών σπουδών αύτοΰ καί 
έλαβε τό πτυχίον τοΰ διδάκτορος τής φιλολο
γίας είς τό Πανεπιστήμιον τής Νεαπόλεως, όταν 
τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τούτου έτίμων τά έξο- 
χώτερα ονόματα τής τότε κριτικής καί φιλολο
γικής σκέψεως. ’Άξιος μαθητής τοΰ Ντ’ ’Οβίδιο, 
ειδικεύεται είς τήν φιλολογίαν καί τήν λογοτεχ
νίαν τών κυριωτέρων χωρών τής Δυτικής Εύρώ- 
πης: καρπός δέ τής άρχικής ταύτης δράσεως είναι 
η δημοσίευσις τών πρώτων ένδιαφερουσών μελε
τών έπί ποικίλων φιλολογικών θεμάτων, κριτικών 
δοκιμίων καί μεταφράσεων έκ τοΰ γαλλικού, τοΰ 
γερμανικού, τοΰ ίσπανικοΰ καί τοΰ άγγλικοΰ, προ
σέτι δέ καί ή δημοσίευσις φιλολογικών άρθρων 
καί μελετών ίστορικοΰ καί θεατρικοΰ χαρακτήρος.

Εγγραφείς ακολούθως είς τήν σχο>ήν τοΰ 
Τριανταφύλλου, είς τό ’Ανατολικόν Ίνστιτοΰτον 
τής Νεαπόλεως, λαμβάνει κατά τά πρώτα έτη 
τοΰ παρόντος αίώνος τό δίπλωμα τής νεοελλη
νικής φιλολογίας καί έκτοτε ή δρασίς του άφι- 
εροΰται άποκλειστικώς σχεδόν είς τήν μελέτην τής 
νέας Ελλάδος, ό πνευματικός κόσμος τής όποιας 
ήτο σχεδόν άγνωστος τότε έν ’Ιταλία.

Ό  Φραγκίσκος Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ κατα- 
στάς διά τής σοβαρας αύτοΰ εργασίας είς τάς ώς 
άνω φιλολογίας άξιος τής Πανεπιστημιακής έδρας, 
ήδυνήθη ταχέως καί έπ.τυχώς νά άποκτήση κΰ- 
ρος καί είς τό νέον πεδίον τών σπουδών του, λόγω 
τής σοβαρότητος καί τών ιδιοτήτων τής άτομικής 
του ίκανότητος. Ή  εύστροφία, άρετή καθαρώς 
μεσημβρινή συνεδυάσθη, πράγματι, έν αύτώ μέ

τήν βορεινήν περίσκεψιν καί άκρίβειαν, τήν όποιαν 
έκληρονόμησεν άπό τοΰ έκ μητρός πάππου του 
ολλανδικής καταγωγής. Ή  σοβαρά προπαρασκευή 
του καί ή έν ταυτώ φυσική τάσις νά άποφεύγη 
τάς βίαστικάς καί εύκόλους νίκας καί τήν άνευ 
κόπου έπιτυχίαν, έπέδρασαν εύνοϊκώς έπί τών 
φυσικών αύτοΰ ώς κριτικοΰ προτερημάτων καί 
τόν άπήλλαξαν άπό τό κοινόν έλάττωμα τών 
άσχολουμένων μέ τήν μελέτην τής νέας 'Ελλάδος 
έν τή Δύσει, όπου ή μικρά αΰτη Χώρα είναι γνω
στή μόνον διά τά παρελθόντα αύτής μεγαλεία 
καί τήν άρχαίαν της τέχνην.

Διά τόν Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ αί βαθεϊαι ού- 
μανιστικαί γνώσεις του συντελούν είς τό νά πα
ρασκευάσουν τον δρόμον πρός κατανόησιν τής 
λογικής έξελίξεως τής γλώσσης, τών έθίμων, έν 
μια λέξει, τής ζωής ολοκλήρου τής νέας 'Ελλάδος. 
Αι μελεται αυτοΰ έπομένως φέρουν τήν αντικει
μενικήν έκείνην μορφήν, ή όποία μόνη δύναται 
να ικανοποιήση τόν εύσυνείδητον μελετητήν, τό 
γεγονός δέ τοΰτο δέν αποκλείει ταυτοχρόνως τόν 
μεγιστον ενθουσιασμόν διά τό άντικείμενον τών 
έρευνών- έχει δμως τό πλεονέκτημα τής άκριβο- 
λογίας έν άντιθέσει πρός τάς ύπερβολάς έκείνων, 
οί όποιοι, άγνοοΰντες παντελώς τήν ιστορίαν τής 
μικρας Μεσογειακής Χώρας, δημιουργούν άφ’ έαυ- 
τών τήν άλογον σκέψιν, δτι μετά τήν έποχήν τοΰ 
Περικλέους, καί έκτός τοΰ Παρθενώνος, τής ’Ο
λυμπίας και τινων ολίγων )ειψάνων ένός παρελ
θόντος μεγαλείου, ούδέν τό άξιομνημόνευτον καί 
τό άξιοσπούδαστον ύπολείπεται έν τή νεωτέρα 
Έλλάδι. ’Εάν δέ κατά τύχην μελετήσουν νεώτερόν 
τινα συγγραφέα σπεύδουν νά τόν άναβαπτίσουν 
ώς άναζήσαντα Σοφοκλή, ’Αριστοφάνην ή Ξενο- 
φώντα.

’Αποκρούων τάς φαντασιοπληξίας ταύτας, 
ένίοτε δέ καί μέ άκρως αύστηράς, άλλ’ έξ ολο
κλήρου δεδικαιολογημένας κριτικάς, ό Ντέ Σιμόνε
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Μπροϋβερ, παρεσχεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας διά 
τήν γνώσιν τής π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  'Ελλάδος καί 
δή έν ’Ιταλία, δπου, μετά τήν στενήν πνευματικήν 
έπικοινωνίαν, ήτις έθριάμβευσε τήν έποχήν τής 
ιταλικής ανεξαρτησίας καί τών τελευταίων έπι- 
κών άγώνων τής έλλην’.κής παλιγγενεσίας, είχεν 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον χαλαρωθή καί διασπα- 
σθή. Οπως δέ ύπό πολλών συγγραφέων όρθώς 
ετονισθη καί άνεγνωρίσθη, οδτος άνεζωογόνησε 
τήν κλασσικήν τοΰ Θωμαζαίου παράδοσή, καί διά 
τοΰ ειλικρινούς ένθουσιασμοΰ του, κατέστησε ταύ- 
την τήν συμβολικήν τρόπον τινα άποστολήν αύ- 
τοΰ, μή άποκρύπτων άπό τούς μαθητάς του τήν 
ενδόμυχον ύπερηφάνειαν, διότι έγένετο ό άξιος 
συνεχιστής τοΰ έργου άνδρός, είς τόν όποιον τοσ- 
αΰτα οφείλει η Ιταλία. Καί δπως παρά τφ  Θωμα- 
ζαίω ό πρός τήν 'Ελλάδα έρως δύναται νά θεωρηθή 
ώς μία δψις τοΰ θερμοΰ του πατριωτισμού, οϋτω 
καί παρα τώ Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ ό πατριωτι
σμός δε ον να θεωρηθή ώς τό « πρώτον κίνητρον » 
τήςυπερτης νεοελληνικής φιλολογίας δράσεώςτου.

« Συμπληροΰται κατ’ αύτάς τριακονταετία — 
έγραφε κατά τό 1934 -  άφ’ δτου, στρέψας τήν 
προσοχήν μου πρός τήν νέαν 'Ελλάδα, δέν παρέ- 
λειψα νά τονίσω δτι ήτο σπουδαία καί άπαραί- 
τητος άνάγκη δι’ ήμας τούς ίταλούς ή μελέτη τών 
νεοελληνικών γραμμάτων, ούχί μόνον άπό στενής 
καί ειδικής φιλολογικής, άλλά πρό πάντων καί 
άπό πολιτικής καί πρακτικής άπόψεως, καί έν δψει 
τών μεγάλων κοινωνικών, έμπορικών καί οικονο
μικών συμφερόντων, τά όποια ή Χώρα μας δέν θά 
έπρεπε ποτέ νά παραμελήση, ούδέ νά θέση κατά 
μέρος άνευ συνεχοΰς καί βεβαίας βλάβης». Δέν 
έννοεΐ ό Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ διά τής προτρο
πής ταύτης νά ύποδείξη είς τούς ίταλούς νέον 
έδαφος ιμπεριαλιστικών κατακτήσεων, άλλά δε
δομένου δτι «ή ’Ιταλία καί ή 'Ελλάς . . . έπο- 
λεμησαν δια κοινά ιδεώδη καί ένίκησαν κοινήν 
νίκην. . .  ύποχρεοΰνται ώς έκ τής γεωγραφικής 
θεσεώς των καί τών ιστορικών γεγονότων νά τεί
νουν τάς χεΐρας καί νά συνεργασθοΰν έν τή ’Ανα
τολή». Τοΰτο ύπεστήριξεν ό Ντέ Σιμόνε Μπροΰ- 
βερ τό 1919, έποχήν κατά τήν όποιαν είχεν είς 
τό ένεργητίκόν του 15 έτη σπουδών καί φιλελλη- 
νικής προπαγάνδας, ύπό μορφήν διαλέξεων, έναρ- 
κτηρίων λόγων καί μαθημάτων.

’Ήδη άπό τοΰ 1907, ήρχισε τήν διδασκαλίαν 
τών νεοελληνικών, κατά δέ τά έπόμενα έτη, άνα- 
κηρυχθείς έν τώ μεταξύ τό 1912 καθηγητής, 
ίδρυσε τήν πρώτην έδραν τής νεοελληνικής γλώσ
σης καί φιλολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τής 
Νεαπόλεως.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ή ’Ιταλία ήρχιζε 
νά θέτη τάς βάσεις τής σημερινής μεσογειακής 
της πολιτικής μέ τάς πρώτας έξορμήσεις τοΰ έθνι- 
κισμοΰ καί μέ τήν εύτυχή έκβασιν τοΰΛιβυκοΰ πο
λέμου, τής οποίας αί πραγματοποιήσεις άναμφι- 
βόλως θά ήσαν πτωχαί, έάν έλειπεν ή βάσις μιας 
σταθερας καί ειλικρινούς γνωριμίας τών λαών. 
Βλέποντες έν ’Ιταλία τήν σημερινήν άνθησιν τών 
νεοελληνικών σπουδών, έν Νεαπόλει, Παδούη, 
ΙΙαλέρμω καί πρό πάντων έν Ρώμη, τάς τόσας 
εκδηλώσεις τοΰ άναζωπυρηθέντος ένδιαφέροντος 
διά τήν νέαν γείτονα, τήν ειλικρίνειαν καί έν ταύτφ 
τήν σαφήνειαν τών μεταξύ τών δύο Χωρών, τής 
φασιστικής ’Ιταλίας καί τής άναδιοργανωθείσης 
'Ελλάδος τοΰ Μεταξα, σχέσεων, καί μελετώντες 
τέλος τάς κατά διαφόρους έποχάς μελέτας, άπό 
τών πρώτων μέχρι τών τελευταίων έτών, δυνά- 
μεθα νά εΐπωμεν δτι ή δρασις τοΰ Ντέ Σιμόνε 
Μπροϋβερ, έχει τόν χαρακτήρα τής πρωτοπορείας. 
Γνωρίζει καλώς ό Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ δτι ύπήρ- 
ξεν ό πρωτοπόρος, καί δστις τόν παρακολουθεί 
εις τήν ήσυχον καί μονήρη αύτοΰ ζωήν τοΰ μελε- 
τητοΰ, γνωρίζει όποιος τίτλος υπερηφάνειας είναι 
δι’ αύτόν τό γεγονός δτι πρώτος έν Ίταλίι^ άνΐκί- 
νησε τάς ίδέας έκείνας, αί όποΐαι φαίνονται σή
μερον ώς ή φυσική έξέλιξις τής άναγεννηθείσης 
συνειδήσεως τών δύο μεσογειακών λαών.

Ή  δρασις τοΰ Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ καί 
έν τώ καθαρώς λογοτεχνικώ πεδίω προσέλαβε 
τας πλέον διαφόρους όψεις. ’Ιδία κατά τά πρώτα 
έτη οΰτος διεκρίθη ώς γλαφυρός συγγραφεύς καί 
διηγηματογράφος καί ποιητής είς έλληνικήν γλώσ
σαν, τόσον είς τήν καθαρεύουσαν δσον καί τήν 
δημοτικήν. Τόσον δέ έξετιμήθη καί ύπ’ αύτών 
τούτων τών 'Ελλήνων, ώστε είς ύπόμνημά του 
πρός τόν Βασιλέα Γεώργιον Α' τω  1908, ό Χα
ράλαμπος Άνδρεάδης τόν συγκαταλέγει μεταξύ 
τών όνομάτων τών νεοελλήνων συγγραφέων καί 
ποιητών. Τό διήγημά του « τό  ά γ α λ μ α »  έδη- 
μοσιεύθη ώς έπιφυλλίς είς τήν έλληνικήν έφημε-
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ρίδα «Πύρρος» τώ 1909, μέ πρόλογον, είς τόν 
όποιον ή σύνθεσις τοϋ ίταλοΰ συγγραφέως παρου
σιάζεται ώς «ενα διήγημα έλληνικώτατον μέ καρ
δίαν καί παλμούς ελληνικούς, ζωηρόν, αίθέριον 
καί πλαστικόν, ώς ή ιερά ιδέα τοΰ έλληνισμοϋ». 
'Οδέ Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ χαρακτηρίζεται« δια
πρεπής έλληνολόγος, δστις γράφει τήν γλώσσάν 
μας μέ δλην τήν χάριν, τήν ζωήν, τό πνεϋμα καί 
τήν θαυμασίαν ήχολογίαν».

"Ετερα φιλολογικά αύτοΰ έργα έδημοσιεύθη- 
σαν είς διάφορα περιοδικά καί μία μικρά συλ>ογή 
στίχων μέ πρόλογον τοΰ Στεφάνου Μαρτζώκη 
έξεδόθη είς ’Αθήνας τώ 1909.

'Ως μεταφραστής ό Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ 
διακρίνεται 8χι μόνον διά τήν καλλιέπειάν του και 
τήν τελείαν ύπ’-αύτοΰ χρήσιν τής ιταλικής, άλλά 
καί διά τά προσωπικά του κριτήρια, άτινα κα- 
θιστοΰν τάς μεταφράσεις του αύθεντικά έ'ργα 
τέχνης. Είναι εΰκολον νά μετατρέψη τις άπό μιας 
γλώσσης είς άλλην τάς λέξεις ώς καί τάς άντι- 
λήψεις ένός συγγραφέως, άλλ’ έκάστη γλώσσα 
έχει τόν ιδιαίτερον αύτής χαρακτήρα, δστις, συν- 
δυαζόμενος μέ τήν δημιουργικήν τέχνην καί τό 
ΰφος τοΰ συγγραφέως, εύκόλως παραμορφοΰται 
είς μίαν μηχανικήν άπόδοσιν εις άλλην γλώσσαν. 
'Ο Ντέ Σ'.μόνε Μπροϋβερ φροντίζει πρό παντός 
νά φωτογραφήση τρόπον τινά τήν σκέψιν τοΰ 
μεταφραζομένου συγγραφέως, προσπαθών νά χρη- 
σιμοποιήση τήν ιταλικήν κατά τρόπον δυνάμενον 
νά παρουσιάση δσον τό δυνατόν πιστότερον τόν λο
γικόν μηχαν.σμόν τής έλληνικής γλώσσης, ή όποία 
περισσότερον άπό κάθε άλλην μέ τόν πλοΰτον τών 
πλεονασμών, τών έπαναλήψεων καί τών μεταθέ
σεων, παρουσιάζει δλως ιδιαίτερον χαρακτήρα, 
τόν όποιον καί αυτοί άκόμη οί πλέον ορθόδοξοι 
νεοέλληνες συγγραφείς διετήρησαν είς τούς δια
λόγους καί τάς άφηγήσε'.ς παρ’ δλην τήν άπλοποί- 
ησιν τής γλώσσης.

Ό στις άνέγνωσε Δροσίνην, Βικέλαν καί Ξε- 
νόπουλον, ιδία είς τά πρώτα αύτών έργα καί άκο- 
λούθως μίαν κοινήν ιταλικήν μετάφρασή τών 
έργων αύτών, διαισθάνεται άμέσως τήν έλλειψιν 
τοΰ ίδιάζοντος έλληνικοΰ χαρακτήρος, φαινομενι- 
κώς μέν τυπικοΰ, άλλά κατά βάθος ούσιώδους 
στοιχείου τοΰ μεταφραζομένου κειμένου. Ή  φρον- 
τίς αΰτη τής διατηρήσεως τής ιδιαιτέρας μορφής

τής έκφράσεως, έφ’ δσον ή εύκαμψία καί αί διά
φοροι μορφαί τής ιταλικής γλώσσης τό έπ’.τρέπουν, 
παρουσιάζεται άντιθέτως σταθερά παρά τφ  Ντέ 
Σιμόνε Μπροϋβερ, δστις τήν καθιστά κανόνα των 
κόπων του, ώς μεταφραστοϋ καί ώς διδασκάλου.

Ή  τοιαύτη τάσις προσλαμβάνει ιδιαιτέραν ση
μασίαν είς τάς ποιητικάς μεταφράσεις, αί όποΐαι 
οΰτω παρουσίαζόμεναι δέν φαίνονται ώς άπλή 
μετατροπή έλληνικών ρυθμών καί ιδεών είς ιτα
λικούς ρυθμούς καί ιδέας, άλλά προσπάθε'.α φωτο
γραφικής τρόπον τινά άποδόσεως τών στίχων διά 
ιής διατηρήσεως τών ρυθμών, συχνά δέ καί τών 
ομοιοκαταληξιών καί αύτών τούτων τών αντιστοί
χων' λέξεων είς τήν αύτήν θέσιν. Έπιχείρησ:ς 
βεβαίως κατ’ εξοχήν δυσχερής, άλλά διευκολυνό
μενη, διά τής ύπομονητική;. καί έμμονου με
λέτης. Οΰιως έγένετο ή όμόρρυθμος μετά?ρασ;ς 
τοΰ άθανάτου « "Τμνου  ε ί ς  τ ή ν  ’Ε λ ε υ θ ε 
ρ ία ν »  τοΰ Σολ.ωμοΰ, τοΰ άριστουργήματος τού
του είς τό είδός του, οΰτω τό σύνολον σχεδόν τών 
κατά διαφόρους έποχάς δημοσιευθεισών μεταφρά
σεων πολυαρίθμων ερωτικών λαϊκών δίστιχων, λα
ϊκών τραγουδιών καί άλλων έλλην.κών στιχουρ
γημάτων. Τόν μή ειδικόν άναγνώστην θά ξενίση 
ϊσως ή μετάφρασ ς είς τό σύνηθες έλλην κόν 
μέτρον τοϋ δεκαπεντασυλλάβου, tSiqc προκειμένου 
περί δημοτικών άσμάτων, άλλ’ έάν θέλη τις νά δια- 
φυλάξν} τήν αρχικήν ιδέαν, τήν m en s  τής έλλη
νικής ποιήσεως, δέν δύναται νά πράξγ) άλλως, 
έστω καί άν ό τρόπος ούτος φαίνεται ύπεράγαν 
δυσχερής.

Κάμνοντες λόγον περί τών καθ’ αύτώ γλωσ- 
σολογικών μελετών τοΰ Ντε Σιμόνε Μπροϋβερ -  
άφήνομεν κατά μέρος τήν εικοσαετή διδακτικήν 
αύτοΰ δράσήν είς τό ’Ανατολικόν Ίνστιτοΰτον τής 
Νεαπόλεως -  άναφέρομεν μόνον έν μνημειώδες 
έργον τήν « Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ν  τ ή ς  ν ε ο ε λ λ η -  
ν ΐ κ ή ς γ λ ώ σ σ η ς » , ή  όποία καίτοι παλαιά πλέον 
κατά είκοσι 5λα έτη, άποτελεϊ τό κορύφωμα τής 
δράσεως τοΰ Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ. Τό έργον 
τοΰτο δχι μόνον άπήλλαξε άπό καταφανή κατω
τερότητα, τήν ’Ιταλίαν άντιπαραβαλλομένην πρός 
τά άλλα μεγάλα έθνη τής Δύσεως, άλλά καί ύπε- 
ρέβη τά ανάλογα ξένα έργα, διότι, στηριζόμενον 
έπί τής τελείας έκείνης φιλολογικής προπαρα- 
σκευής, περί τής οποίας ώμιλήσαμεν ανωτέρω

έκθέτει κατά συστηματικόν καί άπλοΰν τρόπον 
τήν ΰλην κατά τά τρία μέρη, φωνητικόν, τυπικόν 
καί συντακτικόν καί φέρει έν τέλει παράρτημα 
ετυμολογικόν.

Παραδείγματα εύρείας γλωσσολογικής μορφώ- 
σεως ό Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ παρέσχε πλεΐστα, 
ιδία δέ είς τήν 2αν καί 3Τ1ν σειράν τών μελετών του 
τών γνωστών ύπό τόν τίτλον «Ή  Ν έ α 'Ε λλ  ά ς » 
(Νεάπολις 1912 καί 1913). Ή  Γραμματική δμως 
άποτελεϊ τήν βάσιν τών νεοελληνικών μελετών, 
τόν οδηγόν ού μόνον τών ίταλών, άλλά καί τών 
έλλήνων μελετητών. Καί πράγματι τήν μέθοδόν 
του ήκολούθησαν καί άλλοι έλληνες συγγραφείς 
είς γραμματικάς, έκδοθείσας κατά τά τελευταία 
έτη.

Σήμερον είς τόν Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ άκόμη 
έν πλήρει πνευματική άκμή, περιορίσαντα έν μέρει 
τήν διδακτικήν αύτοΰ δράσιν έν μόνω τώ Παν- 
επιστημίφ τής Νεαπόλεως, έκφράζομεν τήν εύχήν, 
δπως, έν τή ήσύχ^ ζωή, ήν διάγει μακράν τής 
πολυταράχου ζωής τής μεγάλης πόλεως, άποφα-

Α Λ Γ Ο Τ Σ
(μοιρολόγι).
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Μιά μέρα πού ό ήλιος τήν λάμψι του σκορποΰσε,
Κ’ ή φύσι άνθοστόλιστη κρυφή χαρά γροικούσε,
Έ νας πατέρας άμοιρος έπήγαινε σκυμμένος,
Μέ «ψι άχνή κι άγέλαστη, στά μαΰρα φορεμένος. 
Ένοιωθε πόνο άγιάτρευτο, πού δέν μπορεί νά σβύση, 
Στήν γήν αύτή παρηγοριά ποτέ νά μήν έλπίση.
'Ο δρόμος του τόν έφερε πέρα στό κοιμητήρι.
Στό μαΰρο χώμα, τό άραχνο, έκεϊ πήγε νά γείρη,
Ό  γυιός του ό μονάκριβος, τής μάννας τό καμάρι,

' Χαρά κ’ έλπίδα τοΰ σπιτιοΰ, τό ώραϊον^παλληκάρι.
"Αμα στόν τάφον έφθασε, στό μνήμα άγαπημένο 
’Από χορτάρια, λούλουδα, άπ’ άνθια στολισμένο,
Φτωχόν κορμί τρεμουλιασ-ιό σάν λυγερό καλάμι,
Τά δάκρυα του άκράτητα τρέχανε σάν ποτάμι,
Πικρόν ποτάμι άστείρευτο, πού καίει δ τ ι έγγίζει,
Πόνος άπαρηγόρητος, πού τήν ψυχή διασχίζει.
Κι δταν έξηράθηκε στά μάτια του τό κλάμα,
'Η λύπη, ή τόσο δυνατή, διαλύθηκε συνάμα,
Είς λόγια απλά, πού βγαίνανε άπ’ τής καρδιάς τό βάθος

σίση νά τακτοποιήση τόν μέγαν δγκον τής άνεκ- 
δότου άκόμη έργασίας του καί νά μάς παρουσιάση 
νέους τόμους τών τόσον άξιολόγων μελετών, 
αΐτινες φέρουν τόν τίτλον «ή Ν έα Ε λ λ ά ς » .

Αί μεταφράσεις τών διηγημάτων, τά διάφορα 
σημειώματα τά κατεσπαρμένα είς περιοδικά καί 
φιλολογικάς εφημερίδας έν ’Ιταλία καί Έλλάδι, 
άποτελοΰν έλάχιστον μέρος τών καρπών μιας άδ’.α- 
κόπου έργασίας, ή όποία, έμπνεομένη μόνον άπό 
τόν πρός τήν νέαν Ελλάδα άγνότατον έρωτα καί 
έστερημμένη δλως υλικών συμφεροντολογικών 
ύπολογισμών, παρουσιάζεται έτι μάλλον μεγάλη 
καί εύγενής.

** *
Διά νά προσφέρωμεν μικρόν δείγμα τής παρά 

τοΰ Ντέ Σιμόνε Μπροϋβερ εύχεροΰς καί τελείας 
χρήσεως της έλληνικής, παραθέτομεν κατωτέρω 
έν ποίημά του γραφέν έπί τώ  θανάτω τοΰ μονο- 
γενοΰς υίοΰ τοΰ συναδέλφου του, γερουσιαστοΰ 
Cocchia.

ΚΡ Α Τ Γ Ι Ι
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Μέ σπαραγμό άνήκουστο, μέ φρίκην καί μέ πάθος.
Έ νφ  άπό Σέ τά βέλτιστα περίμενα, παιδί,
Έ νφ  άπό Σέ ώνειρεύθηκα γεράματα εύτυχή 
’Ιδού καί Σύ, σάν άστραπή μέσα σέ άνεμοζάλη,
Είς τόν απέραντο Ούρανό έγύρισες καί πάλι 
Τό χαρωπό Σου πρόσωπο δέ βλέπω πλιά κοντά μου 
Καί τήν γλυκειά Σου τή φωνή πλιά δέν γροικώ σιμά μου. 
Άφοϋ ό Χάρος Σ’ άρπαξε, μέ τήν σκληρήν ορμή του 
’Αλύπητα καί άσπλαγχνα καί Σ’ έφερε μαζύ του,
Καί πέταξες σάν τό πουλί, πού άφήνει τή φωλιά του,
Κ’ έμε θλιμμένον, έρημον άφησες έδώ κάτου,
Ώ  συφορά! ΤΙ άπόμεινε στήν άτυχη ζωή μου;
ΤΙ μοΰ άπομένέι; Τίποτε. Πέθανε τό παιδί μου!
Γιά άλλους θάναι όμορφος ό κόσμος, μά γιά μένα 
Τοΰ^κόσμου δλα γινήκανε, δλα φαρμακωμένα.
ΤΙ μ’ όφελεΐ ό ήλιος; Τό φώς τΐ μ’ όφελει;
’Εσύ ήσουν ό ήλιος μου, τό φώς μου ήσουν ’Εσύ!

Άναδημοσιεύομεν επίσης μετάφρασιν τοΰ Ντέ Σιμόνε Μπροΰβερ τοΰ ποιήματος τοΰ Σολωμο 
• Π) ς τόν κύριον Γεώργιον Δέ Ρώσση ευρισκόμενον είς τήν ’Αγγλίαν»;

A U N  A M I C O  L O N T A N O  

di D i o n i s i o  S o lo m o s .

Quando ritornerai del padre i l  tumulo 
vedrai soltanto, allora.

Mentre t i scrivo, i l  veggo muto e gelido 
del maggio in su ll’aurora.

Noi spargeremo sul suo petto rigido 
d i prim avera i fiori: 

ei s’addorm i nel sonno eterno ed ultimo 
teste, sui prim i albori.

Sempre ealmo resto: fu sempre placido 
sino a ll’estremo fiato, 

cosl come sen giace poi che l ’anim a 
ora l ’ha abbandonato.

Solo un istante p ria  che verso l ’etere 
volasse, lento e piano, 

per benedirti nel mortale anelito 
forse, levo la  mano !
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Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ά ί π λ η ρ ο φ ο ρ ία ι .
Είναι σχεδόν άδύνατον νά άπαριθμήση τις λεπτομερώς δσα ό Ντέ Σιμόνε Μπροΰβερ έγραψε 

έστω καί περιοριζόμενος εις τά άφορώντα τήν ελληνικήν φιλολογίαν έργα. Κατωτέρω άναφέρομεν 
μόνον τά κυριώτερα έξ αύτών κατά χρονολογικήν σειράν έκδόσεως: J

— L a scelta della moglie di D. Paparrigopulos, versione con introduzione e note, είς Rendi-
conti-della R. Accademia d i Archeologia, lettere e belle a rt i d i Napoli, 1904.

— 'Η ψυχή της 'Ελλάδος, άρχαϊον διήγημα, Νεάπολις, 1905.
— G alatea, dramma di S. V asiliad is, versione con introduzione e note, 1906.
— Due racconti d i D. V ikelas con una notizia su ll’autore, 1906.
•— Amore anim a del mondo di C. T riantafillis , versione e biografia, 1906.
— Giorgio Zalokostas, είς Rendiconti della R. Accademia dei L incei, 1906.
—· Ή  οικία τοΰ Γλαύκου, διηγημάτ.ον, 1906.
•— Μικρά εκλογή πεζών καί ποιήσεων τής νεωτέρας έλληνικής φιλολογίας, μετά βιογραφιών τών 

συγγραφέων, 1906.
— Tre novelle oretesi di G. Damverghis. Versione con introduzione e note, 1908.
— Bozzetti epiroti di C. Christovassilis. Versione e introduzione, 1908.
— Τό άγαλμα, ιστορία τοΰ παλαιοΰ καιροΰ, 1909.
— Per g li studi neoellenici in  I ta lia , είς Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1909.
— Σταλαγματιές καί φύλλα, στίχοι μέ πρόλογο τοΰ Σ. Μαρτζώκη, 1909.
— L a Grecia moderna. Raccolta d i scritti neoellenici. Serie I, 1909.
— II « bello enigma » della Faneiu lla d’Anzio e la  soluzione di G. Svoronos, 1910.
— G hirlandetta d’Amore. Versione d i can ti popolari con introduzione, 1910.
— Lingua e patriottism o nella Grecia contemporanea, 1911.
— Un poeta italo-greco: Stefano Marzokis, είς Rendiconti della R . Aecad. dei Lincei, 1911.
■— La Grecia Moderna. Raccolta di scritti neoellenici. Serie II , 1912.
■— L a Grecia Moderna. Raccolta di scritti neoellenici. Serie III , 1913.
— I ta lia  e Grecia. Note. Napoli, 1919.
•— Giorgio Suris, l ’Aristofane della Grecia moderna, είς Giornale Roma-Napoli, 1919.
— Gram matica della lingua neo -greca. Napoli, 1921.
— II Neogrecismo in I ta lia , είς L ’Europa Orientale. Roma, 1923.
— II Bizantinismo e i cultori d i esso in I ta lia , ένί). άν. Roma, 1924.
— L a tradizione bizantina nella le tte ratu ra  popolare neogreca, ένθ. άν. Roma, 1924.
— L a ca ttiv a  strada, racconto di Gregorio Xenopulos, con una introduzione critica sulla

le tte ra tu ra  n arrativa contemporanea in Grecia. Roma, 1926.
— L ’im portanza degli studi neoellenici in  I ta lia , comunicazione a l II  Congresso Coloniale

di Napoli, 1934.
— L a dormiente del Sannio e la  Κοιμωμένη di Poros, είς Samnium. Benevento, 1938.

"Επίσης ό Ντέ Σιμόνε Μπροΰβερ έϊημοσίευσε πολλάς μεταφράσεις έλληνικών διηγημάτων, 
δημοτικών άσμάτων καί ποιημάτων είς διάφορα ιταλικά περιοδικά, έφημερίδας, έπιστημονικάς έπε- 
τηρίδας κ. λ. μετά βιογραφικών ειδήσεων καί επεξηγηματικών σχολίων. Συνολικώς ό Ντέ Σιμόνε 
μετέφρασεν έργα τεσσαράκοντα έλλήνων συγγραφέων, μεταξύ τών οποίων τών Παπαρρηγοπούλου, 
Βασιλειάδου, Χριστοβασίλη, Μελα, Σολωμοΰ, Ξενοπούλου, Δροσίνη, Βικέλα, ’Αννίνου, Λασκαράτου, 
Ζαλοκώστα, Βαλαωρίτου, Σκόκου, Παλαμά, Παπαδιαμάντη, δημοσιευθέντα είς Annali d e ll’ Isti- 
tuto O rientale τής Νεαπόλεως, Le Opere e i Giorni τής Γενούης, L a  R iv ista  d ’Oriente τής 
Νεαπόλεως, Rendiconti d e ll’A ccadem ia dei L incei τής Ρώμης, Rendiconti dell’Accadem ia 
di Archeologia, Lettere ed A rti τής Νεαπόλεως καί είς άλλα περιοδικά.
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ 

’Ανακοίνωσές τοϋ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΙΚΚΙΟ τ. φ.

(Στό προηγούμενο τεϋχος δημοσίεψα ένα κεφάλαιο άπ’ τόν ανέκδοτο έλληνικό βαρβερινό κώ
δικα άριθ. 111 μέ μερικές πληροφορίες γιά τό χειρόγραφο. Σήμερα δημοσιεύω έ'να άλλο κεφάλαιο 
πού άφορα τό Σουλτάνο Μουσά, τήν κατάκτησι τοϋ οθωμανικού θρόνου και τό τέλος του. Γιά τΙς 
γλωσσολογικές και λοιπές παρατηρήσεις παραπέμπω τόν άναγνώστη στή σημείωσί μου τοΰ προ
ηγουμένου τεύχους).

Έδώ άρχίζει ή βασιλεία τοΰ Μούσα, τούρκου ότωμάνου, υίοΰ τοΰ Μπαγιαζήτη. 
εις τούς 1414, ό έπτατος-7 (φυλλ. 29α-31β).

Ό Μούσας, υιός τοΰ σουλτάν Μπαγιαζήτη, επειδή έπνιξε τόν αδελφό του τόν 
Μουσουλμάνο, έκάθησε είς τήν βασιλείαν τοΰ πατρός του καί έπροσκυνήσανέ τον διά 
βασιλέα τους.

Τότε έμάζωξε τά φουσσάτα του καί έδιάβη είς τήν Ρούμελη καί έδιάβη είς τήν 
Σαλονίκη, καί έδιάβη στήν Βουλγαρίαν καί έδιαγούμιζε τις χώρες καί έκούρσευε. Καί 
άποκεΐ έδιάβη καταπάνω τοΰ Στεφανουμπούλου, τοΰ γυναικαδέλφου τοΰ Στεφάνου 
καί τοΰ Λαζάρου Μπλαντήκα, διατί άπόθανε ό γαμπρός του ό Στέφανος καί έκάθησε 
είς τήν άφεντιά ό αύτός Μπλαντήκας, ό όποιος έκαθέτονε είς τήν Σιδεροβιά, πρώτο 
κάστρο καί δυνατό τής Βουλγαρίας. Καί τότε τήν έπολέμα ό Μούσας, διατί ό Στέ
φανος ήτονε ένάντιός του δταν έπολέμα μέ τόν άδελφό του. Όποιος Στέφανος έφυγε 
καί έδιάβη είς βοήθειαν τών Ρωμαίων. Τότε τήν Σιδεροβιά δέν τήν έπήρε, μόνε έδι- 
αγούμιξε τά χωρία καί πολλή σκλαβιάν έκαμε.

Τότε έδιάβη μέ τά φουσσάτα του καί άπόκλεισε τήν Κωνσταντινούπολή, διατί 
τόν έβοηθήσανε πολλοί άφεντάδες. Εΐχε καί κάτεργα καί καράβια, άρμάδα πολλή καί 
έπολέμα τήν Πόλι διά ξηράς καί διά θαλάσσης. Καί ό βασιλεύς Παλαιολόγος καί οί 
Ρωμαίοι άρματώθησαν καί αύτοί, καί άρματώσανε τά κάτεργά τους καί δσα πλε
ούμενα ε’ίχασι, καί έβάλανε είς τήν άρμάδα τους πρώτον καπετάνιο τόν κύρ Μανουήλ, 
υίόν τοΰ βασιλέως ’Ιωάννη, τόν Μπαστάρδον, οπού ήτονε άνδρειωμένος. Καί έδιάβη καί 
έσμιξε μέ τήν άρμάδα τοΰ Μουσά, καί πολέμου γενομένου, ένικήσανε οί Χριστιανοί 
καί έκαταχάλασάν την.

Τότε, ώσάν είδε ό Μούσας πώς ένικήσανε τήν άρμάδα του, δέν ήθελε νά ξετρέχη 
νά κάμνη αρμάδες, μόνε έπολέμα στερέας μέ τά φουσσάτα του καί έπήγαινε καί έδια
γούμιζε τούς τόπους τών Ρωμαίων καί σκλαβιά έ'καμνε. Καί εΐχε καί φουσσάτα είς 
τήν Σαλονίκη, ομοίως εΐχε καί φουσσάτα καί είς τήν Βουλγαρίαν καί έδιαγούμιζαν,

διατί εΐχε άγάπη μέ δλους τούς άφεντάδες τής ’Ανατολής, διά τοΰτο έπολέμα είς τήν 
Ρούμελη άξέννοιαστα. Καί οί Ρωμαίοι καί ό Βασιλεύς τής Πόλης δέν είχανε τί κάμει 
καί έστείλανε είς τόν υίόν τοΰ Μπαγιαζήτη, άδελφό τοΰ Μούσα, δπου ήτονε μικρότερος, 
δτι νά έλθη νά πάρη φουσσατο άπό τήν ’Ανατολή καί νά τοΰ δώσουνε καί οί Ρωμαίοι 
βοήθειαν νά πάγη νά πολεμήση μέ τόν άδελφό του τόν Μούσα.

Τότε έπήρε τά φουσσάτα του καί άπέρασε είς την Ρούμελη κ ’ έδιάβη τά μέρη τής 
Σαλονίκης νά εύρη τόν άδελφό του τόν Μουσά. Καί εΐχε κοντά του έναν ’Ανατολίτη 
πασά είς τήν βουλή του, είσέ κείνα δπου έλόγιαζε νά κάμη, όνόματι Σαλαμπάν, ό όποιος 
είτι βουλή έσυβουλευέτονε τό έδιδε γνωστό τοΰ Μουσά. Καί τόν έκραδίριζε τόν Ούρκάμ 
νά τόν έδώση καί νά τόν έπαραδώση τοΰ Μουσά. Καί έδιάβησαν είς τήν Θεσσαλίαν 
καί έτεντώσανε είς ενα πλάγι βουνοΰ. Καί ό Σαλαμπάνος έν τώ άμα έστειλε γραφή 
είς τόν Μουσά δτι νά έ'ρθη τό γρηγορώτερο νά τόν πιάση τόν άδελφό του τόν Ούρκάμ.

Καί ώς τό έμαθε έπήρε ενα μέρος άπό τά φουσσάτα του καί έδιάβη καί επιασε 
τόν Ούρκάμ, οπού ήτονε άκόμη μικρόπαλληκαρόπουλο καί έπήρε τή ζωή του. Καί τό 
φουσσατο δπου έ'συρνε έπολεμήσανε άμή τούς ένίκησε καί τούς έκοψε δλους. Καί άποκεΐ 
έσηκώθη καί έδιάβη είς τήν Μπογδανία καί έδιαγούμισέ την καί πολλή σκλαβιάν έκαμε.

Καί ’ποκεΐ έγύρισε καί εΐχε μεγάλην έννοιαν διά ενα υίόν μικρότερο τοΰ Μπα- 
γιαζήτη, όνόματι Έσαί. Άμή εγινε Χριστιανός είς την Μπόλι καί άπέρασε ολίγος καιρός 
καί άπόθανε. Καί έβγήκε άπό τήν έννοιαν αύτήν διατί είχε πολλή έννοια καί άπό τούς 
άλλους του άδελφούς καί άπό τις άνεψιούς του, διατί ό Μπαγιαζήτης εΐχε παιδιά τόν 
Μουσουλμάνον καί τόν Μουσά καί τόν Έσαί καί τόν Μεχεμέτη, ό όποιος ήτονε ό μικρό
τερος.

Καί έπειδή ήτονε μικρό παιδί δταν άπέθανε ό πατέρας του ό Μπαγιαζήτης, τόν 
έπήρανε καί τόν άναθρέφανε καί τόν άγαπούσανε οί υπηρέτες τοΰ πατρός του. Καί τό 
έπήρανε μικρό καί τό δώσανε ένοΰ σκοινά καί τό μάθαινε τήν τέχνη. Καί ώσάν έμε- 
γάλωσε καί έγινε παλληκαρόπουλο έφυγε άπό τόν μάστορά του άπό τήν Μπροΰσα καί 
έδιάβη είς τόν άφέντη τής Καραμανίας, όνόματι Άλοίζη, ό όποιος τό έδέκτη μέ χαρά, 
έπειδή ήτονε παιδί τοΰ Μπαγιαζήτη, καί τό έμάθαινε τις τέχνες τοΰ πολέμου μέ τιμή 
ώσάν βασιλιόπουλο όπού ήτονε.

Καί ώσάν έμεγάλωσε καί έγινε παλληκάρι έμάζωξε φουσσάτα. Όμοίως ήρθανε 
καί άλλοι άφεντάδες άπό την Ανατολή καί τοΰ έκάμανε βοήθεια καί συντροφιάν. Καί 
ήρθε κοντά είς τήν Κωνσταντινούπολι καί έμίλησε μέ τόν βασιλέα καί έστέρεώσανε 
μεγάλη άγάπην. Καί τόν έτάξανε δτι νά τόν βοηθήσουνε οί Ρωμαίοι είσέ καιρό χρείας 
νά πάγη καταπάνω τοΰ άδελφοΰ του, τοΰ Μουσά. Τότε ώς τό έμαθε ό Μουσάς πώς 
εμαζωξε φουσσάτα ό αδελφός του ό Μεχεμέτης καί πάγη άπάνω τοΰ Μουσά καί έμ- 
πήκανε είσέ πόλεμον. Καί πολέμου γενομένου, ένίκησε τον ό Μουσάς τόν Μεχεμέτη.

Καί ώσάν εΐδε ό Μεχεμέτης πώς ένικήθη, έφυγε καί έγλύτωσε. Καί έδιάβη τά 
μέρη τής Πόλης καί έστάθη καί έμεταμάζωξε τά φουσσάτά του νά πάγη νά μεταπο- 
λεμήση με τόν Μουσά. Καί οί Ρωμαίοι άπερνούσανε τά φουσσάτα του άπό τήν Άνα-

—  171 —



τολή είς τήν Ρούμελη. Καί έβάλασι πολλή δύναμι είς τό άπέραμα τής Καλλίπολης καί 
είς τόν βωμό, όπού τόν λέγουσι « ιερό », είς τό πέραμα τής Καλλίπολης. Καί οί Ρωμαίοι 
εμποδίζανε το φουσσάτο του Μούσα. Και του Μεχεμέτη τό φουσσάτο άπέρασε είς τήν 
Ρούμελη καί έδιάβη είς τήν Βουλγαρία, έκεΐ όπου είχε τήν όλπίδα του νά τοϋ δώ
σουνε βοήθειαν. Και έδώσανέ του. Καί ό Μούσας έτοιμαζέτονε νά πολεμήση καί ήρθε 
άπό τό βουνό τό λέγουσι Αίμο, λέγουνέ το καί Π ανία καί έκεΐ ηΰρε τόν αδελφό του 
μέ τά φουσσατα του. Καί έσμίξανε είσέ πόλεμον τά δύο φουσσατα, καί έγινε πόλεμος 
μιά μερέα καί άλλη. Τό ύστερο έτζάκισε ό Μούσας τό φουσσάτο τοΰ Με/εμέτη. Καί 
ο Μεχεμετης εφυγε και εδιάβη καί έφυλάκτη είς τόν αφέντη τών Σερβίων.

Τότε έπίκραινέ τον πολύ πώς ένικήθη δύο βολές άπό τόν άδελφό του. Τότε πάλι 
έβαλε βουλή δτι νά τόνε πολεμήση καί τήν τριτοβολά, καί έστειλε κρυφά άνθρωπον 
έδικό του έμπιστεμένο είς τόν Βεζύρ Πασά, όπού είχε ό άδελφός του, όνόματι Βρενέζ, 
μεγας άνθρωπος και επίτροπος του Μούσα, ομοίως καί είς τόν Μουράτ Πασά ότι νά 
άφήσουνε τόν Μουσά καί νά βοηθήσουνε τοΰ Μεχεμέτη. Καί τόσο τούς έκαμε μέ ταξί
ματα πολλά καί μεγάλα.

Ίότε εσμιξανε οί δύο πασάδες καί έβάλανε βουλή, δτι νά κάμουνε τρόπον νά κα- 
θηση εις την βασιλείαν ο Μεχεμετης. Καί οΰτως έγίνη ή βουλή. Ώσάν έστερεώθη ό 
Μεχεμέτης είς τό τάξιμο, έμάζωξε τά φουσσατα του, δσα ήμπόρεσε καί ήρθανε καί 
οί Βουλγάροι είς βοήθειαν του καί έβγήκε καί έδιάβη νά πολεμήση καί τήν τριτόβολην. 
Καί τήν άλλη μερέα έτοιμάστη καί ό Μούσας είσέ πόλεμον.

Καί ό Μεχεμέτης έβαλε τούς Βουλγάρους είς τήν ζερβή μερέαν καί είς τό δεξιό 
μέρος τοΰ πολέμου ήτονε ό Βρένζ πασάς μέ τό φουσσάτο του. Καί έφυγε καί άφησε 
τον Μουσά και εόιαβη εις βοήθειαν τοΰ Μεχεμετη. Τότε ώσάν ειδε ό Μούσας δτι τόν 
άφήσανε, έφυγε τά μέρη τής Βλαχίας. Καί τόνε κατατρέχανε οί άνθρώποι τοΰ Μεχε
μετη και δεν ειχε τι κάμει και εμπηκε μεσα εισε ένα καλαμιώνα καί έκρύφτη. Καί 
έκεΐ τόν ηΰρανε'οί άνθρωποι τοΰ Μεχεμέτη καί τόν έπιάσανε καί τόν έπνίξανε, γιατί 
έτσι τούς είχε παραγγελίαν ό Μεχεμέτης.

Τέλος τής ζωής τοΰ Μουσά, τούρκου ότωμάνου βασιλέως τών Τούρκων -  1404 -  
έφτατος.
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Η Λ Α Ϊ Κ Η  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ άρχιτέκτονος τοΰ Δήμου Πειραιώς καί καλλιτεχνικού 

συνεργάτου « Άκροπόλεως » κ. ΓΛΑΥΚΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ή  Λαϊκή ’Αρχιτεκτονική στήν 'Ελλάδα είναι 
πολύ πλούσια σέ στοιχεία αρχιτεκτονικά καί δια- 
κοσμητικά. Κάθε τόπος έχει τό γνώρισμά του 
στήν ’Αρχιτεκτονική, τή λεγομένη λαϊκή, πού 
πραγματικά έχει πηγάση άπό τό λαό. Στά νησιά 
τοϋ Αιγαίου, στή Μακεδονία, στήν Πελοπόννησο, 
υπάρχουν άφθονα λαϊκά δείγματα αύτής τής ’Αρ
χιτεκτονικής, πού πλάστηκε αποκλειστικά καί 
μόνο άπό τούς ανώνυμους χτίστες, πού έμεΐς σή
μερα αισθανόμαστε γ ι’ αύτούς τό μεγαλύτερο 
θαυμασμό.

Ό  Έλ>ην.κος Λαός καί στά χρόν:α τής δου
λείας καί πρό αύτής, καί μετά, εΐχε καί εχει τά 
ϊδια σύμβολα καί μοτίβα γιά τήν πνευματική καί 
τεχνική έπικοινωνία του. Τά Λαϊκά αύτά σύμ
βολα πού έπήγασαν άπό τόν ίδιον τόν έαυτό του

I είναι τά λεγάμενα σήμερα άριστουργηματικά ’Αρ
χιτεκτονικά στολίδια τοϋ νεωτέρου Έλλην κοΰ 
Πολιτισμοΰ, πού έγεννήθη, δπως κάθε Πολιτι
σμός, άπό τήν λαϊκήν ψυχήν καί μόνον.

Τό Αίγαϊον μέ τόν γαλάζιο ουρανό καί τά 
ολόλευκα νησιά, είναι τό κορύφωμα τής Λαϊκής 
μας ’Αρχιτεκτονικής. Ή  Μύκονος, ή Νάξος, ή 
Τήνος, ή "Ανδρος καί δλα τά νησιά τοϋ Αιγαίου 
εΊναι κτισμένα σ’ έναν άλλοιώτικο ρυθμό, πού 
μεταξύ των διαφέρουν στόν τρόπο τής έκφράσεως.

Ι Ό  άγνός κυκλαδικός ρυθμός διαφέρει άπό τής 
’Εκκλησίας τής Τήνου καί "τής Άνδρου. Οί πε- 
ριστερεώνες τών νησιών δέν έχουν κανένα λεπτο- 
μερειανό ομοίωμα μεταξύ των, παρά μόνον στή 
γενική φόρμα πού σ’ αύτή σχετίζονται άρκετά. 
Παντοΰ δμως, σ’ δλα τά νησιά τοΰ Αιγαίου, τό 
γαλάζιο τοΰ ούρανοΰ καί ή άπέραντη λευκότης 
τών σπιτιων είναι τό κύριο γνώρισμα τής κυκλα
δικής άτμοσφαίρας. Οί άνάγκες τής ζωής πού 

'  δημιουργούν συνήθως τούς ρυθμούς καί τούς 
τρόπους, στό Λαό τών Κυκλάδων γενικά, έχουν 
έπιδράσει περισσότερον αίσΒητικώς. Ό  άγνωστος 
χτίστης άγκάλιασε πρώτα τό περιβάλλον μέ τό 
έμπειρο μάτι του, λεπτολόγισε τή γραμμή τοΰ

όρίζοντος, έξήτασε τό γαλάζιο τής θάλασσας καί 
τοΰ ούρανοΰ, έλλιωσε στήν παλέττα του τά χρώ
ματα τής φαντασίας του κι’ έπλασε σέ μακέττα 
τό πρώτο ομοίωμα. Τό γαλάζιο μέ τό άσπρο, τό 
φώς καί ή θάλασσα πού λούζουν τά κυκλαδικά 
νησιά, τά μετέφρασεν ό άγνωστος Άρχιτέκτων 
σέ χρώματα. Στό γαλάζιο βάθος τοΰ ούρανοΰ 
καί τής θάλασσας, λάμπει σάν διαμάντι τό άσπρο 
τής οικοδομής, τό άνοικτό ρόζ τών κουφωμάτων, 
τής άέρινης γραμμής πού σχηματίζει τό μάρμαρο 
άπό τόν ασβέστη στήν πρόσοψι. Ή  σκάλα μέ τά 
άναπαυτικά σκαλοπάτια, ό έξώστης μέ τίς κα
μάρες καί τά μπλέ παράθυρα καί πόρτες καί στό 
βάθος τής αύλής ό περιστεριώνας μέ τά διακο- 
σμητικά του. Στήν αύλόθυρα τό «υπέρθυρο», 
ένα αύτοτελές άριστούργημα διακοσμητικής.

Ό  Βυζαντινός καί ό Μαυριτανικός καί ό Τουρ- 
κοαραβικός ρυθμός, έχουν δανείση πολλά στοι
χεία είς τούς άγνώστους ’Αρχιτέκτονας, παρ’ δλα 
δμως αύτά τό 'Ελληνικό κυριαρχεί παντοΰ. Παν
τοΰ διαφαίνεται ό Ελληνικός του χαρακτήρας, 
τοΰ Μαυριτανικοΰ στο ιχε ίου , πού μας ξαναήρθε 
άλλαγμένος. Τόν ξαναλλάζουν κι’ αυτοί οί κυκλα- 
δίτες σάν νά έκδικοΰνται τούς ξένους κλέπτας 
τοΰ- Πολιτισμού των, καί διαμορφώνουν τόν κυ
κλαδικό ρυθμό στήν διακοσμητική καί τήν άρ- 
χιτεκτονική.

Ό  Μακεδονικός καί ό Πελοποννησιακός τρόπος 
έκφράσεως μιας οικοδομής έχει μεταξύ των πολλά 
κοινά γνωρίσματα. Σέ πολλά σημεία τά στοιχεία 
είναι δμοια, καί σέ μερικά άκόμη στό βάθος φαί
νεται ή συγγένεια. Ό  Αίγαΐος τρόπος διαφέρει 
άρκετά τών δύο προηγουμένων περιφερειών τής 
Ελλάδος, τών πλέον απομακρυσμένων άπό τοΰ 
κέντρου. Ό  μέν Μακεδονικός πρός βορραν, ό δέ 
Πελοποννησιακός πρός νότον, παρά τήν μεγάλην 
άπόστασιν πού χωρίζει τίς δύο αυτές Ελληνικές 
περιφέρειες. ’Εν τούτοις τά θέματα μέ τά όποια 
ήσχολήθησαν οί Λαϊκοί ’Αρχιτέκτονες τών δύο 
περιφερειών εΐναι σχετικά, έάν δέν εΐναι δμοια.



Ό  έξώστης (τό χαγιάτι) τοϋ Μακεδονικού σπι
τιού υπάρχει ατόφιος καί στό Πελοποννησιακό. 
Οί ξυλοδεσιές τοΰ Μακεδονικοΰ εΐναι οί ίδιες καί 
στόν Πελοποννησιακό της Μεσσηνίας καί της 
’Αρκαδίας. Οί φεγγίτες (τό παραοΰλι) της έξω- 
θύρας λίγο δεξιότερα τοποθετημένοι είναι οί 
ίδιοι καί στά δυο σπίτια, καί τοΰ Μακεδον κοΰ 
καί τοΰ Πελοποννησιακοΰ, τό υπόγειο άποθήκης, 
ή κάτοψις τών" σπιτιών καί αί λύσεις αύτών, 
έχουν πολλά τά κοινά. Έ κεΐ πού διαφέρουν οί 
δύο αύτοί 'Ελληνικός καί Λαϊκός ρυθμός, είναι 
η στέγη των · καί δέν διαφέρουν μόνον μεταξύ 
των, άλλά διαφέρουν πολύ καί άπό δλης τής 
άλλης Έλληνικής οικοδομικής τεχνοτροπίας. Σέ 
μιά λεπτομερή έξέτασι τών δεδομένων τής κάθε 
οικοδομικής, τεχνικής τών Ελληνικών περιφε
ρειών θά εΐχεν ό ένδιαφερόμενος νά μάθη άρ- 
κετά δσον άφορα τά στοιχεία τά όποια έκαλ- 
λιεργήθησαν συγχρόνως καί άπό τάς δύο περι
φέρειας μέ μόνην άλλαγήν τών μέσων καί τών 
ύλικών.

Ό  Μακεδονικός ήλιος είναι όλιγώτερον φιλό
ξενος άπό τόν ήλιο τοΰ Νότου. 'Η ατμόσφαιρα 
τοΰ βορρά διαφορετική σέ διαφάνεια. Τά χιόνια 
του άπαραίτητα στοιχεία οικοδομικής λογικής. 
Οι άνεμοι ισχυρότεροι καί ή διαβίωσις πιό δύ
σκολος. Ό  ’Ανώνυμος ’Αρχιτέκτων με τήν πε
λώρια λαϊκή φαντασία καί τήν άλάνθαστη λαϊκή 
λογική, έπλασε ένα πλάσμα στόν Ελληνικό βορρά 
καί ένα στό νότο μέ τά ίδια στοιχεία, μέ τήν λο
γική, μέ διαφορετική δμως έκφρασι καί έμφάνισι. 
Είναι αύτά πού στούς πολλούς φαίνονται ξένα. 
Δέν είναι, λέγουν, έλληνικά στοιχεία, είναι κλε- 
μένα. Ή  αλήθεια εΐναι πώς έκλάπησαν, άλλά 
έκλάπησαν άπό τήν Ελλάδα ή οποία άφοΰ ξα- 
νάβρε τήν πνευματικήν της ιδιοκτησία, έστω καί 
αλλαγμένη, άπό τό πέρασμα τόσων έτών, ή καί 
αιώνων, τά πήρε ξανά, τά έλλοιωσε πάλι στό 
Ελληνικό καζάνι τής Έλληνικής λογικής καί τά 
ξανάβγαλε άτόφια, Έλληνικά, έντελώς Έλληνικά.

Πολλοί αισθητικοί, λέγουν, δτι έμ’μήθημεν 
τούς κατακτητάς μας, άλλά αύτό πού σήμερα 
τό λέμε μίμησιν εΐναι τό ίδιον μέσον τής άντι- 
γραφής. Καμμιά τέχνη δέν μπορεί νά συναγω- 
νισθή τό πρωτότυπο, τό φυσικό στά δημιουργή
ματα της. Αύτό είναι κανόνας δχι μόνον στή

σοφή, τήν έπιστημονική αρχιτεκτονική, άλλά καί 
στή λαϊκή, διότι ό δημιουργός της προσπαθεί 
νά δώση καί κάτι άπό τόν εαυτόν του δσο καί 
άν έχη έπίδρασιν άπό τό πρωτότυπο, άπό τό πε
ριβάλλον του. Αύτό δμως εΐναι σκέψις, καί ή 
σκέψις τήν έποχή πού έδημιουργήθη ή άρχή τής 
λαϊκής μας άρχιτεκτονικής ήταν δύσκολη, γ ι ’  

αύτό, παρασυρθέντες οί πρώτοι έκεΐνοι άνθρω
ποι, οί οικοδόμοι, άπό τήν εύκολη άντίγραφή 
ώρισμένων γνωστών σ’ αύτούς μερών τής οικο
δομής, καί χρήσιμων, έδιναν καί κάτι άπό τόν 
έαυτόν τους στό γενικό σχεδίασμα καί στό πλά
σιμο τοΰ μοντέλου. 'Η άρχιτεκτονική δέν είναι 
δημιούργημα υπολογισμένο άπό πρίν, σύμφωνα 
μέ ώρισμένα μέτρα καί άναλογίες, άλλά βγήκε 
τότε άπό τίς πρακτικές άνάγκες, άπό τό υλικό 
καί άπό τήν ιδιοσυγκρασία καί καλλιτεχνική διά- 
θεσιν τοΰ κάθε λαϊκοΰ Άρχιτέκτονος-Οίκοδόμου, 
πού μπορούμε νά τόν ποΰμε καί καλλιτέχνη, άδι- 
άφορα άν οί έπιδράσεις του ήταν μεγαλύτερες 
άπό τήν δημιουργική του άξια. Οί οίκοδόμοι- 
άρχιτέκτονες-δηλαδή ό λαός-χωρίς νά ξέρουν 
γιατί, δίνουν στό έργο του τήν ιδιαίτερη σφρα
γίδα τής έποχής των καί τής πνευματικής των 
καταστάσεως.

'Η τοξοειδής πόρτα σέ σχήμα ήμικυκλίου δχι 
προχωρημένου, εΐναι ένα άπό τά πλέον άξια προ- 
σοχής Έλληνικά λαϊκά στοιχεία τής αρχιτεκτο
νικής. Στήν Πελοπόννησο δπως καί στά νησιά 
εΐναι άρκετά διαδεδομένη. Δίπλα στήν ήμικυκλική 
έξωτερική πόρτα εΐναι συνήθως τοποθετημένο, 
έπάνω στό πεζοΰλι, πού φθάνει τά 60-70 έκ. 
περίπου ύψους καί άλλα τόσα πλάτους, μία με
γάλη «Πόμπα». Πόμπα στήν Πελοπόννησο ονο
μάζουν μιά μεγάλη πέτρα ή μάρμαρο μέ βαθύ 
κοίλωμα στή μέση πού τή χρησιμοποιούν γιά τό 
κοπάνισμα τών δημητριακών καρπών κλπ. Εΐναι 
σέ τέτοια θέσι βαλμένη συνήθως πού άποτελεϊ 
στοιχείο διακοσμητικό. 'Η πόρτα δταν εΐναι 
κλειδωμένη άπό μέσα έχει δύο ή καί τέσσερες 
« άμπάρες », πού θηλυκώνουν σέ ισάριθμες σιδε
ρένιες θηλιές. Πολλές φορές στά χωριά πού είναι 
άπομακρυσμένα ή σέ πολύ παλιά άρχοντόσπιτα, 
ή πόρτα εΐναι φοδραρισμένη άπό τό έξω μέρος 
μέ λαμαρίνα πού φθάνει καί τά 10 χλτ. Πάνω 
άπό τήν πόρτα, τοποθετούν τό « καραοΰλι». ’Απ’
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έξω, σέ ΰψος τρία ή καί τέσσερα μέτρα πού εΐναι 
τοποθετημένο, φαίνεται σάν φεγγίτης, άπό μέσα 
δμως εΐναι ένα μικρό μετζοπάτωμα πού σ’ αύτό 
άναβαίνει έκείνος πού θέλει νά διαπιστώση τήν 
ταύτότητα αύτοΰ πού πρόκειται νά μπή, στό 
σπίτι μέ μιά μικρή σκαλίτσα δεξιά τής πόρτας 
τοποθετημένης. Τό « καραούλι » ή « πορτέλο » ε ΐ
ναι πάντα καγκελόφρακτο μέ μικρό άνοιγμα στά 
πλάγια καί μέ περισσότερο στό ΰψος. Τά κάγ
κελα πολύ άπλα, στρογγυλά σίδηρα τών 12 ή καί 
14 χλοτ. καθέτως καί όρ.ζοντίως τοποθετημένα 
καί σέ πολύ καλές άναλογίες. Τό έσωτερικόν σχε
δόν σκέτο. Ή  διακοσμητική διάθεσις τοΰ άγνώ- 
στου καλλιτέχνου έδωσε μερικά δείγματα μιας 
πολύ άπλής καί έκλεπτυσμένης άρχιτεκτονικής 
διακοσμητικής. Πάνω άπ’ τό μεγάλο δωμάτιο τό 
ταβάνι εΐναι ξύλινο καί κατεβαίνει είς τόν τοίχο, 
στά πλάγια, περί τό 1,20 ή ξύλινη κατασκευή. 
Μιά φάσα σκαλισμένη σέ ξύλο γύρω-γύρω στό 
δωμάτιο καί στά πλαγινά τοΰ ταβανιοΰ, κατε
βαίνει περί τά 50 έκ, κάτω άπό τό 1,20, δηλαδή, 
τό ταβάνι μαζί μέ τήν φάσα εΐναι στά πλάγ-α 
κατεβασμένο περίπου 1,70, άπ’ έκεΐ καί κάτω 
εΐναι άσπρο άσβεστωμένο τό δωμάτιο.

Αύτή εΐναι ή μόνη διακοσμητική τοΰ Πελο- 
ποννησιακοΰ άρχοντόσπιτου, άλλά πολύ χαρακτη
ριστική. Στά πολλά σπίτια ή άρχιτεκτονική 
μένει ή ίδια σχεδόν, μέ μόνη τή διαφορά πώς 
λείπει τό έσωτερικό διακοσμητικό τοΰ μεγάλου 
δωματίου. Ή  Λαϊκή ’Αρχιτεκτονική στήν Πελο
πόννησο εΐναι πολύ άπλή, άλλά μέ πολλά καλά 
στοιχεία καί χρήσιμα. Έκεΐ ό Τεχνίτης οικοδό
μος εΐχε περισσότερη λογική άπό καλλιτεχνική 
διάθεσιν. Δέν λείπει παντελώς τό καλλιτεχνικό 
γοΰστο, άλλά εΐναι περιορισμένο ή διαμοιρα
σμένο μέσα στά τεχνικά στοιχεία πού άποτελοΰν 
τό σύνολον τής Πελοποννησίας λαϊκής οικοδομής 
καί ή όποία σχετίζεται άρκετά μεταξύ τών άλ
λων δειγμάτων τής Έλληνικής Λαϊκής ’Αρχιτε
κτονικής τής Μακεδονίας, τών Νήσων τοΰ Αιγαίου 
καί τών λοιπών περιφερειών τής Ελλάδος, δπως, 
τής Ηπείρου, τής Θεσσαλίας κλπ. Ό  Έλλην 
Λαϊκός ’Αρχιτέκτων, κατώρθωσεν μέσα άπό τό 
πέρασμα τόσων έτών ή καί αιώνων νά καταστα- 
λάξη τίς σκέψεις του καί νά δημιουργήση πρα
γματικά στολίδια λαϊκής άρχιτεκτονικής σέ όλες 
τίς γωνιές τής Ελλάδος.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άνηγγέλθη ή ΐδρυσις έν Άθήναις ένός ένδιαφέροντος γραφείου, προορισμένου νά έξυ- 
πηρετήση πολλαπλώς διά τών τμημάτων του κάθε τι, πού θά έχη σχέσιν μέ τά Γράμματα, 
τήν Καλλιτεχνία, τόν Τύπον καί τάς Έπιστήμας.

Τό « Πρακτορεΐον Πνευματικής Συνεργασίας » θά ένδιαφερθή συστηματικά καί μ’ έν
διαφέρον γιά τήν εκτύπωση βιβλίων, τήν έπίβλεψη τής καλλιτεχνικής των παρουσιάσεως, 
είκονογραφήσεως έξωφύλλων ή κειμένου, τής διαφημήσεώς των μέ άγγε)ίες καί κριτικές, 
κ. λ. π. ’Ακόμη θά εΐναι σέ θέση διά τοΰ τμήματος άποκομμάτων νά παρακολουθήση καί 
νά στείλη στούς συγγραφείς πού θά θελήσουν τ ’ άποκόμματα τών δσων γραφτοΰν γιά τό 
έργο τους καί σ’ οποίον άλλο θελήση νά τοΰ στέλλωνται δ, τι γράφεται γιά ζητήματα ή υπο
θέσεις πάσης φύσεως (ίδιωτικάς, γενικάς, ή προσωπικάς κ. λ. π.).

Τό «Πρακτορεΐον Πνευματικής Συνεργασίας». εΐναι ομοίως σε θέση νά προμηθεύση 
παντοίου είδους συνεργασίες άπό τής σπουδαιοτέρας υπογραφής μέχρι τής μικροτέρας, πού 
θά ήθελε τοΰ ζητηθή, είς έφημερίδας, περιοδικά, ήμερολόγια καί κάθε άλλην έκδοσιν τής 
Επαρχίας ή τοϋ έξω Έλληνισμοΰ, εικόνας, σκίτσα, μελέτες, άρθρα, άνταποκρίσεις, τηλε
γραφήματα, κ. λ. π.

Κοντά στ’ άνωτέρω έκτελεΐ. καί παραγγελίες βιβλίων πού θά τοΰ έζήτουν πελάται ή 
συνδρομηταί του, καλλιτεχνικάς βιβλιοδεσίας, ώς καί κά&ε τι πού υπάγεται είς τήν σφαίραν 
τής πνευματικής άνωτερότητος.
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( Εγα’.νιάζεται ή παρούσα σιλίς διά τής αναγραφής διαφόρων έκδόσεων α'ίτινες έλήφθησαν 
παρά τής δίευθύνσεως τής « Ράδιο-’Επιθεωρήτεως » καί διά τάς οποίας βραχέα κριτικά σημει
ώματα θά άφερωθοϋν εις τά προσεχή τεύχη).

Π. Π α ρ α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ :  Άρχεΐον τοϋ Θρακ,κοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θη- 
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Τόμος Ε'. -  Αθήνα·., 1938-1939.

L o r e d a n a :  Caterina Cornaro. -  Edizioni Cosmopoli, Eoma, 1938.
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Λ. Φ ι λ ί π π ο υ :  ’Ακαμαντίς καί Μάριον. — Πάφος, 1938.
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