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Ε.Ι.Α.Ρ. -  ΕΑΛΗΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΝ ΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

Ραδιοφωνικός σταθμός Μπάρι (μ. 283,3 κχ. 1059) 
Ραδιοφωνικός σταθμός 2R 09  βραχέων κυμάτων 
(μ. 31,02 κχ. 9.670). Κα&ημεριναΐ μεταδόσεις: 

ώρα Αθηνών 9,15 -  10 μ. μ.

—ταθμός Ρώμης 2R 03  βραχέων κυμάτων: 
(μ. 31,13 κχ. 9630)

Καθημεριναΐ μεταδόσεις: ώρα ’Αθηνών: 0,40-1 
πρωινή.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΗλΌΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΓ

3' ^ ' ! Λ Α Λ Μ ' Πρόεδρος ’Ακαδημίας ’Αθηνών, καθηγητής Πανεπιστημίου:
Π '* &χη>? υ Γ "  , ημ2ακ°υ Στυλιανοΰ Λυκούδη ». -  A. ΜΑΖΑΡΑΚΗ, πρώην
,/ ° ! 9'JU. / Κ_ηνμΐαΛς Λ!>ηνων’ ΣτΡατηγοϋ.· « Προσφώνησές επί τη ύποδοχή ώ '

τ“  A m M ' *  -  Σ · ΛΤΚ0« Η ,  άκαί,μαϊκοϋ, Ναυάρχου: .Λ ίνος 
επι τΏ ^οδοχη εν τη Ακαδημία ’Αθηνών ». Γ

5. Π. ΜΑΤΕΤ, καθηγητρίας χοροϋ: « Ή  τέχνη του χοροϋ >,. 
ο. Δ ι α λ ε ξ ι ς  ι τ α λ ι κ ή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς .

Γ. ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ, διευθυντής ώτορίνολαρυγγολογικου τμήματος Δημοτικού Νο
σοκομείου: « Καταρρους καί γρίππη ».

Μ. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΤ, έφορου φιλολογικού τμήματος Λυκείου Έλληνίδων: «Ή  
ςωη των Αθηναίων έπί Τουρκοκρατίας»

10. Μ. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΤ:, Ή  ϊω *  τών Αθηναίων έπί Τ ^ >
. Δ ι α λ ε ς ι ς  ι τ α λ ι κ ή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς .

14. Μ ΑΡΓΎΡΟΠΟΤΑΟΣ, ποιητοϋ καί λογοτέχνου: « Ένα ταξίδιον τοϋ Βασιλέως 
υ^ωνος ».

16. Σ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΣ, πρώην A.W o5 ΣΛλ6γ„  Δ
τ.Χου Συμβουλίου ΓΙατρών: ,  Ό  Ά γ.ος ·Α,8ρέ«5 * . !  αί „ ρ ιπέτει„  τοϋ

!  Τ""' “ Π“  ί  τ,μία Κάρα Του. -  Πατρ,νί) άρζ „νΤο-
πουλά Αυτοκρατειρα τής Ρωσσίας ».

19. I  ΜΠΟΪΚΟΪΒΑΛΑ -  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, «υγγρ ^ ,οκ , Έλλ, ν,«οϋ 
ϋόειου: « II γυναίκα μουσικός στήν Ελλάδα >,.

20. Δ ι α λ ε ξ ι ς  ι τ α λ ι κ ή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς .
21. Κ. ΚΑΤΣΑΡΑ, ν.υρολόγου-ψυχ,άτρου: ,  Μ .ρ «» ί α*έψ„5 „ ρ1 %  „ ,ξοι„ λι.  

στικης οιαπαιδαγωγησεως ».

23. ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟΤ, «υγγρ .,,έω ;, λογοτέχνου: ,  Μ«»οΧ<γγ·, 4 δμορφ, π ίλ *  
των θρύλων και των παραδόσεων ».

24. Ε ι δ ι κ ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  έ π ί  τή έ π ε τ ε ί *  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .
Ιο . Ε ι δ ι κ ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς .
27. Δ ι α λ ε ξ ι ς  ι τ α λ ι κ ή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς .
30. Ε ι δ ι κ ή  μ ε τ ά δ ο σ ι ς  έ π ί  τ ώ  Νέω ’Έ τ ε ι .
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Μ Ι Α  Ε Λ Λ Η Ν Ο - Ι Τ Α Λ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ώ 1 Ι Σ

Διαγγέλματα τών ΑΑ. ΕΕ. τοϋ Ύπουργοϋ Λαϊκής Μορφώσεως τής ’Ιταλίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΒΟΛΙΝΙ καί τοϋ έν Ρώμη Πρεσβευτου της Ελλάδος κ.

ΤΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑ.

h  Μ  r s i s i s  25= - -
Β- V ^ f T . T T T w r n »  *  Τ ,χ ,ο ,ά .» , 

Μ ,,ί · φ  fe ta .* »  Μ™ “  r  ZL  Vs. 0,L·, ,.λλ,,.χνίν ,ώ , ,ταβρώ»
?■  Τήν 7 » lT "  Γ »  Γ ^ Τ χ Χ . Λ Φ  « ♦ . » » » .
^  *  « «  Λ α .  Ε Ε . ο. , . , .  π * * 1 »  -  Μ „ « ί «  Μ »  ~
διαγγέλματα). 

Δ ι ά γ γ ε λ μ α  τ ή ς  A. Ε. τ ο ϋ  Ύ π ο υ ρ γ ο ϋ  Λ α ϊ κ ή ς  Μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  τής

’Ι τ α λ ί α ς  κ. Α. ΠΑΒΟΛΙ ΝΙ .
„ Παρουσΐα τ *  A. Β. ΐ .  τ% Π ρ * * * Λ »*  Μαρία, τ ίς  'Ελλάδος ν.αί A. Ε 

τοΰ Έλληνος Ιίρεσβευτοϋ παρά τή ’Ιταλική Αύλή κ. Μεταξα, είμαι ευτυχής να απευ
θύνω άπδ τοϋ ραδιοφωνικοί» στάθμου τοϋ Μπάρι τόν έγκάρδιον χαιρετισμόν μου προς 
τό φίλον ελληνικόν Έθνος, πρός τούς ’Ιθύνοντας καί τόν Λαον του. 

Ό  σταθμός Μπάρι, ούτίνος αί έλληνικαί μεταδόσεις ε ν ε κ α ι ν ι α σ θ η σ α ν  υπο του
Γουλιέλμου Μαρκό,*, « ξ α ^ , ί  Μ  Λ .  »«1 *λέον έτώ» να μ ετΑ δ , δ «  μ*~» 
τών αιθέρων τήν έλλ,νο,ήν Υλώοα.ν ν.αί φ  ίλλ,ν.αην μούρην *«! δ »  το* «Ρ «ν  
τώ , ώ «α νώ , « .«ρ .ο ϋ ,,.ί Έλληνας, συμβάλλω, d , φ  οα,ρ.ρα. ^«Ρ& ον W - 

τών δύο άδελφών λαο',ν, o ta.v ,, «Ιν«. σημαν^οΐ ,^ ρ ί ,ω .ο .  του μ«σογ,.α«.υ
πολιτατμοΰ, ώς καί εϊς φ  άνά-τυξ.ν
«δρ,ν νέα» έ< ,?α ίω α .ν *  τά5 « λ » ,« ίω ς  μ,ταξύ των Κυβ.ρν^,ων Α9,νων »« ,
Ρώμης άνταλλαγείσας διακοινώσεις. , , , * -___ _

Είμαι βέβαιος «τ ι έν τώ άνανεωθέντί πνεύματι αμοιβαίας εγκαρδιοτητος 
εμπιστοσύνης, αί μεταξύ τών δύο ’Εθνών σχέσεις θά άναπτύσσωνται ολονεν περισ

σότερον έφ’ δλων τών πεδίων ».
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Δ ι ά γ γ ε λ μ α  τ ή ς  A.  Ε. τ ο ϋ  έν  Ρ ώ μ η  Πρεσβευτο ' ϋ  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  
κ. Π. Μ Ε Τ Α Ξ Α .

« Μετ’ ιδιαιτέρας δλως χαράς έκφράζω, καί εξ ονόματος τής A. Β. Τ. τής Πριγ- 
κηπίσσης Μαρίας. θ-ερμάς ευχαριστίας προς τήν Α. Ε. τον 'Υπουργόν τής Λαϊκής 
Μορφώσεως κ. Παβολίνι διά τον φιλικόν χαιρετισμόν, δν εΰηρεστήθη να άπευθύνη 
προς τήν Ελλάδα, τούς ιθύνοντας καί τον λαόν της, χαιρετισμόν τον όποιον έγκαρ- 
δίως άνταποδίδομεν.

Έκφράζω επίσης ζωηράς ευχαριστίας προς τήν Διεύθυνσιν τοϋ Ε. I. A. Ρ. διά τήν 
θερμήν υποδοχήν, ήν μάς έπεφύλαξε καί ήτις μάς έπέτρεψε νά θαυμάσω μεν τήν τε
λείαν όργάνωσίν του.

Οί σταθμοί του Μπάρι καί τής Ρώμης ίδιά των έκπομπών των εις ελληνικήν 
γλώσσαν καί ελληνικής μουσικής, άποτελοϋιι πράγματι νέον δεσμόν, δστις συντελεί 
εις |τό νά προσεγγίζη όλονέν περισσότερον τούς δύο άδελφούς λαούς οί όποιοι ζώσιν 
εις τήν Μεσόγειον, ένδοξον λίκνον τοϋ κοινοΰ έλληνο-λατινικοΰ πολιτισμού.

Εΐμαι καί έγώ βέβαιος δτι έν τή ατμόσφαιρα: τής πατροπαραδότου φιλίας, ήτις 
έπεβεβαιώθη διά των προσφάτως άνταλλαγεισών διακοινώσεων μεταξύ των Κυβερνή
σεων Ρώμης καί Αθηνών, θά έπιτευχθή μεγαλυτέρα άνάπτυξις τών έγκαρδίων σχέ
σεων μεταξύ ’Ιταλίας καί Ελλάδος έφ’ δλων τών πεδίων, από τοϋ πνευματικοΰ μέχρι 
τοϋ καλλιτεχνικού, έμπορικοΰ καί οίκονομικοΰ ».

Ό τ ύ π ο ς  δ ι ά  τ ή ν  μ ε τ ά δ ο σ ι ν .
Ή έπίσκεψις τής Α. Β. Τ. της Πριγκηπίσσης Μαρίας εις τον Ραδιοφωνικόν ’Οργα

νισμόν καί αί μεταξύ των ΑΑ. ΕΕ. τοϋ 'Γπουργοΰ Αχίκής Μορφϋσεως ’Ιταλίας καί τοϋ έν Ρώμη 
Πρεσβευτου της 'Ελλάδος άντχλλχγεϊσχι προσφωνήσεις έιχολιάσί>ησχν λίαν εύμενώς ύπό τοϋ ημε
ρησίου τύπου της 'Ελλάδος, της ’Ιταλίας, της Ουγγαρίας καί δλλων Βαλκανικών Κρατών.

'Ολόκληρος ό ιταλικός τύπος της 17ης Νοεμβρίου 1939 δημοσιεύων τήν εΐδησιν τής έπισκέ- 
ψεως τής 'Ελληνίδος Πριγκηπίσσης εις τόν Σταθμόν Ρύμης, ώς καί τά μεταδοθέντα έπΐ τή εύκαιρία 
εκείνη διαγγέλαατχ, χαιρετίζει τήν έλληνο-ιταλικήν τχύτην έκδήλωσιν ώς νέαν άπόδειξιν τών με
ταξύ τών δύο .ομόρων Χωρών φιλικών σχέσεων.

’Επίσης έδημοσίευσαν ευμενέστατα σχόλια καί πλεϊσται έλληνικαί εφημερίδες, μεταξύ τών 
όποιων άναφέρομεν τάς κάτω θι: 'Ε σ τ ία , τής 16ης Νοεμβρίου, ύπό τον τίτλον « Ελλάς καί ’Ιτα
λία», Βρ α δυ ν ή ,  τής 17ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον «Διαπίστωσις », Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ,  τής 17ης 
Νοεμβρίου ύπό τόν τίτλον « Έλληνίς Πριγκήπισσα εις τόν Σταί>μόν]τοΰ Ε. [. Α. Ρ .: Θερμαί έκδη- 
λώσεις ύ,τέρ τής 'Ελληνοίταλικής (φιλίας », ’ Ε λ ε ύ !> ε ρ ο]ν Β ήμ α ,  τής 17ης Νοεμβρίου ύπό τόν 
τίτλον «Εκδηλώσεις εις Ρύμην ύπέρ τής 'Ελληνοϊτχλικής », Ν έα 'Ελλάς ,  τής 17ης Νοεμβρίου 
ύπό τόν τίτλον «Α ί σχέσεις 'Ελλάδος καί ’Ιταλίας θα άναπτύσσωντχι όλονέν περισσότερον εις δλα 
τά έπίπεδα: Ραδιοφωνική ομιλία προς τό 'Ελληνικόν ΈίΚος τοϋ Ίτχλοΰ 'Γπουργοΰ τής Λαϊκής 
Μορφώσεως», ' Ε λ λ η ν ι κ ό ν  Μέλλον,  τής 17ης Νοέμβριο.), ύπό τόν τίτλον «Φιλική προσέγγισις 
'Ελλάδος-Ίταλίας. -  'Η Α. Β. Τ. ή Πριγκήπισσα Μαρία τής 'Ελλάδος έπεσκέφθη τό κέντρον Ρα
διοφωνικών έκπομπών έν Ρώμη. -  ’Ε Ι^άλησαν οί δύο 'Ύμνοι. -  'Ο λόγος Ίταλοΰ 'Γπουργοΰ»,
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Π ρ ω ία ,  τής 17ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον « Έλληνοϊταλικαί έκδηλώσεις έν Ρώμη», Ά κ ρ ό -  
πο λ ι ς ,  τής 17ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον «'Η φιλική άνάπτυξις τών έλληνοϊταλικών σχέσεων », 
Χρόνος ,  τής 17ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον «Αί είδικαί ίταλικαί έκπομπαί διά τήν 'Ελλάδα: 
Θερμαί έκδηλώσεις εις Ρώμην», Έ θ ν ο ς ,  τής 17ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον «'Ο λόγος τοϋ 
ίταλοΰ Ύπουργοΰ τής Προπαγάνδας», M e s s a g e r  d’A t h e n e s ,  τής 17ης Νοεμβρίου, ύπό τόν 
τίτλον «La Grece et l ’ lta lie  », Ά κ ρ ό π ο λ ι ς ,  τής 18ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον «'Η συνερ
γασία Ίταλίας-Βαλκανίων», Π ρ ω ΐα ,  τής 18ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον « Α ί ίταλο-ελληνικαί 
σχέσεις», Τύπος ,  τής 25ης Νοεμβρίου, ύπό τόν τίτλον «Ή  Πριγκήπισσα Μαρία εις τόν Σταθμόν 
τής Ρώμης. -  Μία ειδική έκπομπή ».

Ή Α. Β. Τ. ή Πριγκήπισσα Μαρία εις τόν Σταθμόν Ρώμης

’Εξ άριστερών προς τά δεξιά. -  Κ α θ η μ έ ν ο ι :  Ό  Έλλην Πρεσβευτής κ. Π. Μεταξας, ό 
’Ιταλός 'Υπουργός κ. Α. Παβολίνι, ή Α. Β. Τ. Πριγκήπισσα Μαρία, ή κ. Μεταξα, ό Ναύ
αρχος κ. Π. Ίωαννίδης. -  ’Ό ρ θ ι ο ι :  Ό  Πρόξενος Ρώμης κ. Ξανθόπουλος, ό Γεν. Δι
ευθυντής τοΰ Ε. I. Α. Ρ. κ. Κιοντέλλι, ό Έλλην καθηγητής Πανεπιστημίου Ρώμης κ. Γ. Ζώ- 
ρας, ό Σύμβουλος τής 'Ελληνικής Πρεσβείας κ. I. Ρωμανός, ό Γραμματεύς τής 'Ελληνικής 
Πρεσβείας κ. X. Κάντας, ό Διευθυντής τοΰ Σταθμοΰ Ρώμης κ. Ντέλ Όρο. -  Κ α θ ή μ ε -  
νο ι :  ό Γεν. Διευθυντής Προπαγάνδας 'Υπουργός κ. Κώκ, ή κ. Ρωμάνου καί ή κ. Κώκ.



Η Ε Λ Λ Η Ν Ο Ϊ Τ Α Λ Ι Κ Η  ΦΙ Λ Ι Α
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(’Επ’ ευκαιρία των υπό ήμερομηνίαν 30ης Σεπτεμβρίου 1939 άνταλλαγεισών μεταξύ των Κυ
βερνήσεων Ρώμης καί ’Αθηνών διακοινώσεων άμο'.βαίας φιλίας των δύο όμορων Χωρών, ’Ιταλίας καί 
Ελλάδος, ή έφημερίς « Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή »  έδημοσίευσε, ύπό τόν άνωτέρω τίτλον, τό κάτωίΗ δρθρον).

Παλαιά παράδοσις φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος καί τής ’Ιταλίας, 
παράδοσις τής οποίας αί πρώται βαθεϊαι ρίζαι εύρίσκονται εις τούς άλληλοσυμπληρου- 
μένους πολιτισμούς των, εΐχον όδηγήση άλλοτε τά δύο γείτονα κράτη εις εν Σύμφωνον 
φιλίας, συνδιαλλαγής καί διακανοσμοΰ τό όποιον ΰπεγράφη τήν 23ην Σεπτεμβρίου 
τοϋ 1928 καί τό όποιον έρρύθμισεν εκτοτε τάς σχέσεις των δύο χωρών. Άλλα καί 
άνευ τοϋ Συμφώνου έκείνου οί δύο λαοί έδιδάχθησαν άπό τήν παράδοσίν των, τήν 
έν πολλοΐς κοινήν ιστορίαν των, άπό τά συμφέροντά των τά άμοιβαΐα εις τόν τομέα 
τοΰτον τής Μεσογείου, συμφέροντος έμπνεόμενα άπό τήν άνάγκην τής ειρήνης καί τοϋ 
σεβασμοΰ τής εδαφικής των άκεραιότητος νά ζητοΰν καί νά έπιθυμοΰν τήν ειρηνικήν 
των συμβίωσιν καί τήν ειλικρινή των συνεργασίαν.

Ή  πολιτική τής φιλικής προσεγγίσεως τής Ελλάδος πρός τήν ’ Ιταλίαν υπήρξε 
πάντοτε γνώμων δλων τών Κυβερνήσεων διότι συνέπιπτεν άπολύτως πρός τά αισθή
ματα άμφοτέρων τών λαών. Ά λλ’ ύπό τήν Κυβέρνησιν τοϋ κ. I. Μεταξά, εις τήν οποίαν 
έλαχεν ή τύχη καί ή βαρεία εύθύνη νά όδηγή τό σκάφος έν μέσω τόσων τεταρα- 
γμένων καιρών, οί δεσμοί τής φιλίας μετά τής μεσογειακής μας γείτονος άνανεοΰνται 
εις μίαν άτμόσφαιραν αμοιβαίας κατανοήσεως καί ειλικρίνειας. Ή Ελληνική Κυβέρνησις 
καί μετ’ αύτής ό ελληνικός λαός δεν παρεγνώρισαν την αξίαν τής αύθορμήτου χειρο
νομίας τοϋ κ. Μουσσολίνι, διατάξαντος τήν άπομάκρυνσιν τών ιταλικών δυνάμεων έκ 
τής έλληνοαλβανικής μεθορίου, εις πίστωσιν τών άγαθωτάτων διαθέσεων τής ’Ιταλίας 
έναντι τής Ελλάδος, διαθέσεων αί όποΐαι έχουν ύπέρ αύτών ότι διεκηρύχθησαν άπό 
τής πρώτης στιγμής.

Ή πρωτοβουλία αΰτη τοϋ κ. Μουσσολίνι τήν οποίαν ήκολούθησεν ή όλη συνετή 
στάσις του εις τό μέγα πρόβλημα το όποιον ώρθωσεν ό πόλεμος ένώπιον τοϋ κόσμου, 
συντελεί εις τό νά έκτιμήση ό έλληνικός λαός έν όλη των τή πληρότητι τάς διαβε
βαιώσεις τάς τόσον περιφανώς παρασχεθείσας εις τήν χώραν μας άπό μέρους τοϋ Ντοϋτσε 
καί νά πεισθή περί τής συμβολής τοϋ Κυβερνήτου τής ’Ιταλίας εις τήν προσπάθειαν 
τής ειρήνης εις τήν ’Ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου.

« ’Ιδιαιτέρως εύαίσθητος εις τά αισθήματα τά όποια ένέπνευσαν τήν χειρο
νομίαν ταύτην — τονίζει ό κ. I. Μεταξας πρός τόν ένταΰθα πρεσβευτήν τής ’Ιτα
λίας — ή Β. Κυβέρνησις έσπευσε νά διατάξη άνάλογα στρατιωτικά μέτρα.

»Ή  Β. Κυβέρνησις είναι ευτυχής δραττομένη τής παρούσης εκαιρίας όπςύω 
έπιβεβαιώση έκ νέου τήν πρόθεσίν της νά συνέχιση τήν πολιτικήν τής ειρήνης, είς 
τήν όποιαν παραμένει βαθέως προσηλωμένη, ώς καί τήν ειλικρινή έπιθυμίαν της 
νά ιδη έγκαινιαζομένην μεταξύ τ η ς ’Ιταλίας καί τής Ελλάδος μίαν νέαν περίοδον 
φιλίας καί συνεννοήσεως φέρουσαν τήν σφραγίδα τής μεγαλειτέρας άμοιβαίας έμ- 
πιστοσύνης.

»Έμπνεομένη έκ τής πολιτικής ταύτης καί έχουσα τήν πεποίθησιν ότι ή 
ιταλική Κυβέρνησις συμμερίζεται αύτήν έξ ολοκλήρου, ή έλληνική Κυβέρνησις 
τρέφει τήν σταθεράν έλπίδα ότι ή έξέλιξις τής διεθνούς καταστάσεως θά παράσχη 
εις προσεχές μέλλον τήν εύκαιρίαν εις τάς δύο Κυβερνήσεις νά προσδώσουν εις τάς 
σχέσεις των πλέον συγκεκριμένην μορφήν έν όψει μιας γονίμου καί πλήρους έμ- 
πιστοσύνης συνεργασίας έπί όλων τών έπιπέδων».

Δεν νομίζομεν ότι χρειάζονται πολλά σχόλια εις τάς φράσεις αύτάς αί όποΐαι 
κατοπτρίζουν πιστώς καί διασαφηνίζουν κατά τόν μάλλον έγκυρον τρόπον τάς άντι- 
λήψεις καί τήν πολιτικήν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ώς άμεσος δέ άνταπόκρισις 
εις τάς βεβαιώσεις αύτάς έρχεται ή άπάντησις τοϋ Ίταλοΰ πρεσβευτοΰ κ. Γκράτσι, τονί- 
ζοντος τά έξής:

«Έ πί τή βάσει σχετικών οδηγιών τής Κυβερνήσεώς μου, έχω τήν τιμήν νά 
πληροφορήσω τήν Ύμετέραν Εξοχότητα ότι ή ’Ιταλία, έμπνεομένη, έναντι της 
Ελλάδος, ύπό τών αύτών αισθημάτων, συμμερίζεται τήν πρόθεσίν της νά συνέ
χιση τήν πολιτικήν ειρήνης, εις τήν οποίαν παραμένει βαθέως προσηλωμένη, ώς 
καί τήν είλικίΐνή έπιθυμίαν της νά ’ίδη έγκαινιαζομένην μεταξύ τής Ελλάδος καί 
τής ’Ιταλίας μίαν νέαν περίοδον φιλίας καί συνεννοήσεως φέρουσαν τήν σφραγίδα 
τής μεγαλυτέρας άμοιβαίας έμπιστοσύνης.

»Ή  ιταλική Β. Κυβέρνησις έκφράζει καί αύτή τήν σταθεράν έλπίδα ότι ή 
έξέλιξις τής διεθνούς καταστάσεως θά παράσχη εις τάς δύο Κυβερνήσεις, είς 
προσεχές μέλλον, τήν εύκαιρίαν νά προσδώσουν πλέον συγκεκριμένην μορφήν είς 
τάς σχέσεις των έν οψει μιας γονίμου καί πλήρους έμπιστοσύνης συνεργασίας έπί 
όλων τών έπιπέδων ».

Αί άνταλλαγεϊσαι καί δημοσιευθεΐσαι διακοινώσεις μεταξύ τοϋ Έλληνος Πρω
θυπουργού καί τοϋ ένταΰθα άντιπροσώπου τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως άποτελοΰν μόναι 
αύταί εν άρθρον πίστεως διά τάς δύο Χώρας. Καί έπειδή ή ούτω διαγραφομένη πολι
τική άνταποκρίνεται άπολύτως πρός τό βαθύτερον αίσθημα καί τών δύο λαών, άπο- 
τελεΐ ήδη ένα καταστατικόν χάρτην, ό όποιος θά διέπη έφεξής τάς σχέσεις καί θά ρυ- 
θμίζη τήν συνεργασίαν τών δύο κρατών έν τώ πλαισίω τής ειρήνης.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
του συγγραφέως καί λογοτέχνου κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΤΛΑ

Ή  ψυχοσύνθεση τοϋ έθνικοΰ ποιητή έξηγεΐται μέ τή γέννησί του.
'Ο ευτυχής συνδυασμός αίματος δύο τόσο διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, τοϋ 

άρχοντα πατέρα καί της φτωχοκόρης ’Αγγελικής Νίκλη, έκαμε νά βλαστήση ένα 
έξαιρετικό πλάσμα. Τό άγνό λαϊκό αίμα τής μάνας τό διακρίνομε στήν αγάπη του 
για τή δικαιοσύνη καί έλευθερία, στήν απότομη είλικρίνειά του, στή στοργή πρός τά 
παιδιά, στή συμπόνια γιά τούς ταπεινούς καί δυστυχείς, στή γενναιοδωρία του, ένώ 
τό άριστοκρατικό αίμα τοϋ πατέρα βρίσκομε ολοφάνερο στήν έκλεκτικότητα τής συν
τροφιάς του, στον ατίθασο χαρακτήρα του, στήν καυστική ειρωνεία του, στήν άψογη 
περιβολή του, στήν άγάπη γιά τή μόρφωση.

'Όταν γύρισε άπό τήν ’Ιταλία, νέος, ωραίος, έ'ξυπνος, πλουσιώτατος, άρχοντας, 
ήταν περιζήτητος στά περίφημα τής έποχής Ζακυθινά σαλόνια. Κυριαρχούσε μέ τό 
πνεΰμα του καί μέ τήν εύκολία πού ειχε ν’ αύτοσχεδιάζη στίχους γραμμένους στήν 
ιταλική, πού ήταν τότε ή γλώσσα τοϋ καλοΰ κόσμου στήν Επτάνησο. "Ενα τυχαίο 
γεγονός έκαμε ώστε νά μή συμβή μέ τό Σολωμέ έκεΐνο πού συνέβη μέ τό Φώσκολο, 
τό μεγάλο Ζακυνθινό ποιητή πού έγραψε ιταλικά.

Στή Ζάκυνθο εΐχε πάει κατά τό διάστημα της ελληνικής έπαναστάσεως ό Σπυ
ρίδων Τρικούπης γιά νά συνενοηθή μέ τή Ζακυνθινή ’Επιτροπή ύπέρ τοϋ ’Αγώνος 
γιά ζητήματα προμήθειας τροφίμων καί πολεμοφοδίων στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. 
Ό  Τρικούπης γνωρίσθηκε μέ τό Σολωμό, ό όποιος τοϋ διάβασε ένα τραγούδι ιτα
λικό θαυμάσιο. Δέν κρατήθηκε τότε ό Μεσολογγίτης πατριώτης καί τοϋ λέει:

— Μά γιατί δέν γράφετε τά ποιήματά σας έλληνικά; Τό τάλαντό σας υπόσχεται 
νά σάς δώση έκλεκτή θέσι στον ιταλικό Παρνασσό. ’Αλλά έκεΐ οί πρώτες θέσεις 
έχουν πιασθή άπό μεγάλους ποιητάς, ένώ ό έλληνικός Παρνασσός δέν έχει τό Δάντη του.

— Πώς νά γράψω έλληνικά, άφοΰ δέν τά ξέρω; άποκρίθηκε ό ποιητής.
— Ή γλώσσα πού έμάθατε μαζύ μέ τό μητρικό σας γάλα, τοϋ είπε ό Τρικούπης, 

εινε ή ελληνική. Εύκολα λοιπόν θά τήν ξαναφέρετε στή μνήμη σας, κι αν συμφω- 
νήτε μπορώ ν’ άναλάβω έγώ αύτή τήν έργασία. Θά μείνω άρκετό καιρό έδώ. . .

Καί πράγματι, καθώς διηγείται σ’ ένα γράμμα του πρός τόν Πολυλά ό Τρικού- 
πης, άπό τήν άλλη ημέρα άρχισε τό μάθημα.

«Μία μόλις βδομάδα είχε περάσει, άφηγεΐται ό Τρικούπης, άπό τήν ομιλία μας 
καί μ’ έκπληξι άκουσα τό Σολωμό νά μοΰ άπαγγέλη χαρούμενος τό πρώτο του έλλη- 
νικό τραγούδι:
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Τήν εΐδα τήν Ξανθοϋλα, 
τήν είδα ’ψες αργά, 
πού μπήκε στή βαρκούλα 
νά πάη στήν ξενητειά».

’Από τότε δόθηκε στήν έλληνική ποίηση, κι ή Μούσα του άπλωσε τά φτερά της 
γιά νά τόν άνεβάση στήν άθανασία.

'Ο Σολωμός δέν μπορούσε νά ύποφέρη τήν άδικία. "Οταν μιά ωραία γνωστή του, 
ή Μαρία Παπαγεωργοπούλου, αύτοκτόνησε, οί μοχθηροί διάδοσαν πώς ήταν έρωμένη 
κάποιου ’Ιταλού μουσικού, ένώ στήν πραγματικότητα δέν έπρόκειτο παρά γιά ένα 
αθώο έρωτικό ειδύλλιο · κι επειδή ό ’Ιταλός τή γέλασε καί γύρισε στήν πατρίδα του, 
ή νέα άπελπισθεΐσα πήρε φαρμάκι. Σάν έμαθε ό ποιητής τή συκοφαντία τών κακο- 
βούλων έγινε έξω φρενών κι άμέσως έγραψε τό θαυμάσιο τραγούδι του « Ή Φαρ
μακωμένη », γιά νά στιγματίση τούς συκοφάντας καί νά βροντοφωνήση τήν άγνότητα 
τής παρθένας.

* * *
Τό χαρακτήρα του δείχνει θαυμάσια τ’ άκόλουθο άπόσπασμα άπό γράμμα του 

πού έστειλε τό 1830 στο Στέλιο Μαρκορά, πατέρα τού ποιητή:
« Εινε γλυκό, τού έγραφε, μέσα στή γαλήνη τού μικρού δωματίου του νά φανε- 

ρώνη κανείς έκεΐνο πού λέει μέσα ή καρδιά του. Καί ή ιδέα τού επαίνου άκόμη, 
δταν παρουσιάζεται μέ υπερβολή, χαλάει τήν ήδονή καί σπρώχνει κάποτε πρός τό 
χειρότερο. Αύτή ή ήδονή πρέπει νά εινε αθόλωτη. ’Αλλοίμονο μας! ’Αν ή φύσι θέλη, 
δλα θά πάνε καλά. Ά ν  οχι, τότε δσο κι άν άλλάξη κανείς δρόμο, δέν θ ’ άλλάξη 
παρά τρόπο παραδαρμού ».

"Οπου ήτο δυστυχία, έκεΐ έτρεχε ό ποιητής γιά νά παρηγορήση, γιά ν’ ανακού
φιση. Τόν είχαν μάλιστα πάρει μυρωδιά μερικοί καί δέν τόν άφηναν ούτε στιγμή 
ήσυχο. Τό 1838 έγραφε στον άδελφό του Δημήτρη άπό τήν Κέρκυρα:

« Συλλογίζομαι νά φύγω άπ’ έδώ γιατί, άδελφέ μου, μέ κατάλαβαν πώς εΐμαι 
άνίκανος ν’ άρνηθώ. Μέ περιμένουν λοιπόν στο δρόμο καί μέ γδύνουν. Στήν έξοχή 
πάλι, δπου πηγαίνω γιά καταφύγιο, εϊναι τόση φτώχεια πού προκαλεΐ φρίκη. Έ πί 
τέλους, παρατήρησα πώς δσες φόρες έχω τή δύναμη ν’ άρνηθώ, αισθάνομαι τόν έαυτό 
μου χειρότερα δλη τήν ήμέρα εκείνη πού δέν μοίρασα λεπτά καί σ’ αυτούς άκόμη 
πού ξέρω δτι δέν πρέπει νά τούς δώσω. Νά φύγω; ’Αλλά σ’ δποιο μέρος κι άν πάω,
θά είμαι πάντα ό ίδιος. Ευτυχώς τά γενικά μου έξοδα μέ τόν καιρό λιγοστεύουν.
’Έτσι θά μπορέσω μέ μεγαλείτερη εύκολία νά ήσυχάσω τήν καρδιά μου, ή οποία, 
έπειτα άπό τήν άρνησι συγκινεΐται τόσο ώστε νά μοΰ άφαιρή τή γαλήνη καί τήν 
ψυχική ήρεμία, πού εινε άναγκαΐαι γιά τή μελέτη, τό μόνο άγαθό πού ή θεία Πρό
νοια είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ άφήση ».

'Ο Σολωμός, σάν άληθινός ποιητής, δέν ειχε συνείδησι τής άξίας τοΰ χρήματος. 
'Ο άδελφός του έστελλε κάθε μήνα σημαντικό χρηματικό ποσό γιά τή συντήρηση του.



Άλλα κατά κανόνα τά καλονάτα είχαν τελειώσει καί ό Δημήτρης λάβαινε γράμμα 
άπό τόν ποιητή γιά εκτάκτους . . .  πιστώσεις. 'Η περιουσία των ήταν τόσο μεγάλη 
ώστε νά έπιτρέπη τέτοια παραστρατίσματα.

'Όταν έβγαινε στο δρόμο, στήν Κέρκυρα, τόν άκολουθοΰσε έπιτελεΐο ολόκληρο 
άπό φτωχούς. Συνείθιζε νά βάζη στήν τσέπη του σκόρπια διάφορα άσημένια νομί
σματα, τά όποια τούς μοίραζε. Μιά μέρα είχε τελειώσει δλα τά λεφτά του, δταν 
ξάρνου παρουσιάστηκε ένας δυστυχισμένος. 'Ο ποιητής τόν πήρε άμέσως μαζύ του 
στον πλησιέστερο φούρνο καί διέταξε τό φούρναρη νά δίνη στο φτωχό κάθε μέρα 
ψωμί καί στο τέλος τοΰ μηνός νά στέλλη τό λογαριασμό στον ποιητή.

Προστάτευε πολύ καί τούς ’Ιταλούς πρόσφυγας πού είχαν μαζευθή στην Ε πτά
νησο έπειτα άπό τήν άποτυχία τοϋ επαναστατικού των κινήματος. Πολλοί ’Ιταλοί 
ζοΰσαν μέ τήν έλεημοσύνη τοΰ ποιητή, ό όποιος, έφαρμόζων τό χριστιανικό παράγ
γελμα « μή γνώτω ή δεξιά τί ποιεί ή άριστερά », έστελλε κρυφά βοηθήματα στά σπίτια 
τών δυστυχισμένων ’Ιταλών προσφύγων. Μιά μέρα έμαθε δτι ένας ’Ιταλός λόγιος 
άρρωστος έπρόκειτο νά έξωσθή άπό τό σπίτι δπου κατοικούσε μέ τά έπτά παιδιά του, 
γιατί δεν είχε πληρώσει τό νοίκι. Ό  Σολωμός κάλεσε άμέσως τό σπιτονοικοκύρη, 
τοΰ ξώφλησε τά χρεωστούμενα, καί τοΰ προπλήρωσε καί τό νοίκι γιά ένα άκόμη 
χρόνο. 'Ο ’Ιταλός πρόσφυξ, σάν έμαθε τό ευεργέτημα έτρεξε στο σπίτι του καί, φιλών- 

- τας τό χέρι τοϋ ποιητή, έξέφραζε τήν ευγνωμοσύνη του. 'Ο Σολωμός τότε μέ προ
σποιητή έκπληξι τοϋ είπε.

— Πήγαινε στο καλό, χριστιανέ μου, δεν ξέρω τί μοΰ λές. Λάθος κάνεις!
Ξεχωριστή ήταν ή άγάπη του γιά τά παιδιά. "Οταν ζοΰσε άκόμη στή Ζάκυνθο,

πήγαινε σ’ δλα τά πανηγύρια κι έμενε έκεΐ γιά πολλές ώρες διασκεδάζοντας μέ τά 
παιδιά, εις τά όποια μοίραζε λεφτά καί γλυκά. Καί στήν Κέρκυρα επίσης έξακολού- 
θησε τήν άγάπη του γιά τά παιδιά. Τά ζαχαροπλαστεία καί τά μαγαζειά δπου που
λούσαν παιγνίδια έβλεπαν συχνά τόν ποιητή νά μπαίνη μαζύ μέ παιδιά καί νά τούς 
προσφέρη τά γλυκά καί τά παιγνίδια πού διάλεγαν μόνα των.

* * *
’Αλλά τή μεγαλείτερη του άγάπη τή φύλαγε γιά τήν πατρίδα. Γι’ αύτόν ή Ε λ 

λάς ήτο θρησκεία του, ιδανικό του, τό παν. 'Ο φίλος του Νικόλαος Κατραμής, πού 
γίνηκε άργότερα έπίσκοπος Ζακύνθου, στον έπικήδειο πού έξεφώνησε κατά τήν κηδεία 
τού ποιητή, λέει:

« Τόν ήκουσα εις τήν Κέρκυραν νά όμιλή περί τών ελληνικών άναμνήσεών του 
καί έφοβήθηκα τούς έν άκαρεί μεγεθυνθέντας οφθαλμούς του, τάς ύπό άνεκφράστου 
ένθουσιασμοΰ κινήσεις τών χειρών καί τών ποδών του καί τό ώραΐον του σώμα, 
συσπασθέν ύπό έθνικής φιλοτιμίας. 'Ο Σολωμός, άφοΰ ώμίλησε ύπέρ τής παρθενικής 
Ελλάδος τρικυμιωδώς, ξάφνου σταματά, χαμογέλα καί, ένώνων τάς λεύκάς, ώς τό 
πεντελικόν μάρμαρον χεΐρας του, δακρυσμένος μοΰ λέγει:

— "Αρπαξαν πολλές τρίχες άπό τό κεφάλι τής καϋμένης! 'έννοών δτι ή ευρωπαϊκή

διπλωματία έδημιούργησε μικροσκοπικήν τήν έλευθεραν Ελλάδα, άφήσασα έξω τών 
ορίων της τόσα εκατομμύρια Ελλήνων) ».

Κατά τά διάστημα τής ελληνικής έπαναστάσεως ό Σολωμός περνούσε μιά ζωή 
άγωνίας. Ή έπαυλις τοΰ Στράνη, δπου κατοικοΰσε στή Ζάκυνθο, άντίκρυζε τό Μεσο
λόγγι. ’Από τόν καταπράσινο έκεΐνο βράχο πού έχει τή δόξα δτι ένέπνευσε στο Σο
λωμό τόν μ Εθνικό ύμνο» του, ό ποιητής παρακολουθούσε μέ τά μάτια τής ψυχής 
του τή γιγαντομαχία τών « Ελευθέρων Πολιορκημένων » τοΰ Μεσολογγιοΰ. Ό άφοσι- 
ωμένος υπηρέτης του Λάμπρος Μιχαλόπουλος, πού έζησε σιμά του δλο τό διάστημα 
της έλληνικής έπαναστάσεως, διηγείτο άργότερα τά άκόλουθα :

« Έν α  μεσημέρι ακούαμε κανονιές καί τό άφεντικό βγήκε άπό τήν κάμαρά του 
καί στάθηκε στο λόφο. Έ πειτα, άνασηκώνοντας τά χέρια πρός τόν ούρανό, έφώναξε : 
“ Βάστα, καϋμένο Μεσολόγγι! ” Καί έκλαιε σάν παιδί. 'Ένα άλλο βράδυ, πού ήταν 
άστροφεγγιά, καθότουν στή ρίζα έληάς. ’Έπειτα άπό σιωπή, μοΰ λ έε ι: “ — Λάμπρο, 
τί νά γίνωνται έκεϊ κάτω τ ’ αδέλφια μας ; ” καί τόν είδα νά χύνη δάκρυα. Ά λλη 
μιά φορά μοΰ ειπε νά δώσω τό φαγητό του στούς χωρικούς, λέγοντας : “ Αύτή τή 
στιγμή πόσοι άπό τούς άδελφούς μα; στο Μεσολόγγι πεινοΰν. Δέν θέλω περισσότερο! ” 
Καί, μά τόν κόσμο πού τόν έχει, τό άφεντικό έφαγε ψωμί κι έληές ».

'Όταν τό Μεσολόγγι έπεσε κι ή Ζάκυνθος γέμισε πρόσφυγας, ό ποιητής, μαζύ μέ 
δλους τούς Ζακυνθινούς, άφωσιώθηκε στήν περίθαλψι τών θυμάτων πού έφθαναν κάθε 
μέρα στά Ζακυνθινά άκρογιάλια γυμνά, πεινασμένα, φαντάσματα μάλλον άνθρώπων. 
Καί δχι μόνον μέ χρήματα, άλλά καί μέ τήν προσωπική του ένέργεια καί έπιβολή 
έκαμε δ, τι ήτο άνθρωπίνως δυνατό γιά νά τούς άνακουφίση, γιά νά χύση λίγο βάλ- 
σαμο παρηγοριάς στις βαρειά πληγωμένες καρδιές των. Σ’ αυτές στις τραγικές στι
γμές, έχοντας μπροστά του τή φρικτή εικόνα τοΰ ολέθρου, ό έθνικός ποιητής έγραψε 
τό πρώτο σχεδίασμα τών « Ελευθέρων Πολιορκημένων », τό ωραιότερο άθάνατο μνη
μείο γιά τή δόξα τοΰ Μεσολογγιοΰ. Σ’ ένα μέρος του φαντάζεται πώς διακρίνει μέσα 
άπό τις φλόγες τοΰ ολέθρου τούς ήρωας όρμώντας γιά τήν έξοδο, έχοντας μπροστά 
τά γυναικόπαιδα, γιά τό γ ι ο υ ρ ο ΰ σ ι  πού 9-άδινε έλευθερία ή θάνατο. Καί ψάλλει:

Καί βλέπω πέρα τά παιδιά καί τές άνδρογυναΐκες 
γύρου στή φλόγα π ’ άναψαν καί θλιβερά τή θρέψαν 
μ’ αγαπημένα πράμματα καί μέ σεμνά κρεββάτια, 
ακίνητες, άστέναχτες, δίχως νά ρίξουν δάκρυ.
Καί γκίζει ή σπίθα τά μαλλιά καί τά λυωμένα ροΰχα.
Γρήγορα, στάχτη, νά φανής, οί φοΰχτες νά γιομίσουν.
Εΐν’ έτοιμα στήν άσπονδη πλημμύρα τών άρμάτων 
δρόμο νά σχίσουν τά σπαθιά κ’ έλεύθεροι νά μείνουν, 
έκεΐθε μέ τούς άδελφούς, έδώθε μέ τό Χάρο».
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Η Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  
Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

τοϋ Ακαδημαϊκού, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί διευθυντοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ή μεγάλη πυρκαΐά της 5ης καί 6ης Αύγούστου τοϋ έτους 1917, ήτις τά δύο πε
ρίπου τρίτα της παλαιας πόλεως της Θεσσαλονίκης άπετέφρωσε, μετέβαλεν είς ερείπια 
καί τόν περικαλλή ναόν τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, δστις έπί 1500 συνεχή έτη ήτο τό 
κόσμημα καί τό καύχημα τής δευτέρας πρωτευούσης τοϋ έλληνικοΰ Γένους.

Ό  Χριστιανικός έλληνισμός—πλήν τοϋ Τάφου τοϋ Χριστοΰ καί τής ’Εκκλησίας 
τής ’Αναστάσεως έν 'Ιεροσολύμοις—δύο κυρίως μνημεία έχει νά έπιδείξη, μνημεία είς 
τά όποια αί έθνικαί παραδόσεις μετά τής χριστιανικής πίστεως εινε στενώτατα συνδε- 
δεμένα: την 'Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τόν 'Αγιον Δημήτριον τής 
Θεσσαλονίκης. Ή 'Αγία Σοφία είναι διά τόν Έλληνα σύμβολον, ό ναός εις τόν όποιον 
συγκεντροΰνται τά ιδεώδη τής φυλής του, ό Άγιος Δημήτριος τής Θεσσαλονίκης εινε 
ό Ναός εντός τοϋ όποιου έδραματουργήϊ)ησαν αί τύχαι τοϋ Έλληνισμοΰ κατά τάς άλλε- 
παλλήλους έπιδρομάς τών Άβάρων, τών Σλάβων, τών Βουλγάρων καί τών Μωαμε
θανών. Έπί τοϋ τάφου τοϋ Αγίου Δημητρίου, Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος ώρκιζε 
τούς πολεμιστάς τοϋ Σαμουήλ, κατά τάς έπιδρομάς δέ τών Άβάρων καί τών Σλάβων 
τόν 7ον αιώνα ό εύγενής Θεσσαλονικεύς, ό καλλίνικος μάρτυς τοϋ Χριστοΰ, έφανεροϋτο 
είς τά πλήθη, κατά τάς παραδόσεις « ούκ έν νοητή έπισκιάσει, άλλ’ έν όφθαλμοφανεΐ 
έναργεία», άλλοτε μέν «έν οπλίτου σχήματι κατά τό τείχος», άλλοτε δέ «ώς άνήρ 
πυρράκτης καί λαμπρός ΐππω λευκώ έφεζόμενος καί ίμάτιον ένδεδυμένος λαμπρόν».

Οί Θεσσαλονικεΐς άνακηρύσσουν τόν πολιοΰχόν των « μέγαν παρά Θεώ καί δυ
νατόν καί φιλόπολιν» καί αί παραδόσεις διασώζουν δτι καί είς αύτόν τόν Δεσπότην 
Χριστόν παρήκουσε οτε ποτέ έστειλεν άγγέλους αύτοΰ είς τόν Δημήτριον, ϊνα παραγ- 
γείλη είς αύτόν νά έξέλ9η τής πόλεως διότι άπεφάσισε νά παραδώση τήν Θεσσαλο
νίκην είς τούς βαρβάρους διά τάς άμαρτίας τών κατοίκων αύτής. Ό Δημήτριος είς 
τούς άγγέλους τοΰ Χριστοΰ φέρεται λέγων: «έγώ ή σωζομένων αύτών σώζομαι ή δια- 
φθειρομένων συναποθνήσκω αύτοΐς». 'Ο ναός του δοξάζεται ώς ίαματοφόρος καί ψυ- 
χορρύστης, άπό τοΰ τάφου του έξέρχεται ίαματοφόρον μύρον, καί όπως ή Α γία Σοφία 
Κωνσταντινουπόλεως ουτω καί ό ναός τοΰ άγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου ήτο καθ 
δλας τάς πολιορκίας καί άλώσεις, τής Θεσσαλονίκης τό Καταφύγιον.

'Ο έθνικός μας ούτος ναός έγένετο ήδη παρανάλωμα τοΰ πυρός. Πόσην άραγε 
εύθύνην άπέναντι τοΰ ’Έθνους καί άπέναντι τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου φέρομεν ήμεΐε

οί σύγχρονοι άν δέν προσπαθήσωμεν νά διασώσωμεν 6,τι άφήκεν είς ημάς ή πυρκαΐά; 
Δέκα πέντε αιώνας ΐστατο άθικτος ό περίλαμπρος Ναός έν μέσω μυρίων συμφορών, 
βαρβαρικών κατακτήσεων, έπιδρομών άλλοφύλων καί ήρκεσε μία στιγμή διά νά άπο- 
τεφρωθή δ,τι ή εύγνωμοσύνη καί ή βαθυτάτη εύλάβεια αιώνων διαιώνισε διά τοΰ παν- 
σέπτου ναοΰ τοΰ καλλινίκου Μάρτυρος!

Καί τώ οντι ό Ναός τοΰ Άγίου Δημητρίου ήτο καί είναι καί έν αύτή τή έρειπι- 
ώδει του καταστάσει, έν τών ύπερόχων μνημείων ολοκλήρου τής ελληνικής Ανατολής. 
Ή άρχιτεκτονική τοΰ ναοΰ διέσωσεν εις ημάς τόν γνησιώτερον τύπον τής έλληνιστικής 
βασιλικής ή τών δρομικών ναών, ώς ονομάζουν τούς ναούς τοΰ ρυθμοΰ τούτου οί Βυ
ζαντινοί. Ή βασιλική τοΰ Άγίου Δημητρίου διηρεΐτο προ τής πυρκαϊάς διά τεσσάρων 
κιονοστοιχιών είς πέντε κλίτη ή στοάς, έξ ών ή μέση έπενδεδυμένη διά πολυχρώμων 
πλακών καί πλακιδίων, ήτο εύρυτέρα τών λοιπών καί έχωρίζετο άπ’ αύτών διά οκτώ 
πρασίνων κιόνων, δώδεκα λευκών καί τεσσάρων πεσσών ήτοι κτιστών στύλων απέ
ναντι άλλήλων ευρισκομένων καί κοσμουμένων άνιστοίχως διά κιονοκράνων στεφομένων 
δι’ επιθημάτων: τά κιονόκρανα ταΰτα, τά εχοντα δεκαπέντε περίπου παραλλαγάς (άνε- 
μιζόμενα φύλλα, κεφαλάς κριών, άετούς μέ άνοικτάς πτέρυγας, άκανθοειδεΐς διακο
σμήσεις καί άλλα), είναι μοναδικά είς τήν χριστιανικήν τέχνην διά τήν ποικιλίαν των, 
τήν καλλιτεχνικήν των κατεργασίαν, τόν πλοΰτον τοΰ διακόσμου των, όποια δύσκολον 
είναι νά συναντήση τις ουτω συνηνωμένα είς έτερον χριστιανικόν μνημεΐον.

Τό ιερόν βήμα τοΰ ναοΰ άποτελεΐται έκ τοΰ κυρίως τετραγώνου διαμερίσματος 
τοΰ άπολήγοντος είς τήν ή μικυκλικήν άψΐδα, καί τών έκατέρωθεν αύτοΰ πτερυγίων, 
ένθα σχηματίζονται τετράγωνα διαμερίσματα (τό έγκάρσιον, δηλ. κλίτος τοΰ ναοΰ), 
έντός τών οποίων τέσσαρες έρυθρωποί καί οκτώ λευκοί κίονες καί τέσσαρες πεσσοί 
μετά τών παραστάδων τοΰ τέμπλου, κοσμούμενοι δι’ άρίστης τέχνης κορινθιαζόντων 
κιονοκράνων καί έπικράνων, σχηματίζουν περιστύλια δπου 'ΐσταντο οί χοροί. Είς τόν 
κυρίως ναόν οδηγεί μεγαλοπρεπής νάρθηξ, προ τοΰ οποίου εύρίσκεται ή Φιάλη, ήτοι 
μικρόν κυκλοτερές περιστύλιον έχον έν τώ μέσω τήν λεκάνην τοΰ άγιασμοΰ.

Κατά τάς ένεργηθείσας ύπ’ έμοΰ άνασκαφάς μετά τήν πυρκαϊάν τοΰ έτους 1917, 
άνευρέθησαν αριστερά τής μέσης στοάς αί μαρμάριναι βάσεις τοΰ μαρτυρουμένου ύπό 
τών βιογράφων τοΰ άγίου καί τών Βυζαντινών συγγραφέων έξαγωνικοΰ Κιβωτίου, 
πλήθος άλλων γλυπτών διαφόρων έποχών, καί κάτωθεν τοΰ ίεροΰ Βήματος καί τών 
έκατέρωθεν αύτοΰ πτερυγίων υπόγειον σύμπλεγμα στοών καί διαδρόμων, ήτοι ή Κρύπτη 
τοΰ ναοΰ, τά διαμερίσματα τής οποίας στεγάζονται διά καμαρών καί σταυροθολίων · 
πάντα τά διαμερίσματα τοΰ υπογείου τούτου κτίσματος ήσαν πλήρη τουρκικών έπι- 
^ωματώσεων, αΐτινες έκκαθαρισθεΐσαι έφερον είς φώς τό σύμπλεγμα τοΰτο έχον κατά 
τό μέσον μαρμάρινον Κιβώτιον, ήτοι Βήμα σχηματιζόμενον ώς άρχαία έξέδρα μέ έπτά 
κίονας ώς άνάγλυφα θωράκια.

Ή Κρύπτη αδτη ήτο προφανώς τό άδητον τοΰ ναοΰ τοΰ Άγίου Δημητρίου, δπερ 
έχρησίμευεν ώς κέντρον υπογείου λατρείας. Τό Κιβώτιον έθεωρεΐτο οίονεί ομοίωμα
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τοϋ Τάφου τοϋ Μάρτυρος, άπό τοΰ λειψάνου τοΰ οποίου άνέβλυζε τό μύρον, ώς ύπο- 
δηλοΰν τοΰτο αί περί τό Κιβώτιον άνευρεθεϊσαι λάρνακες.

Ή άξία δμως της Βασιλικής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου δεν έγκειται μόνον εις τήν 
’Αρχιτεκτονικήν. Πλήν τοΰ πλουσιωτάτου γλυπτικοΰ διακόσμου της είναι συγχρόνως 
άνεκτίμητον μνημεΐον καί ένεκα τής ζωγραφικής του. Εις τόν Ναόν τοΰτον αντιπρο
σωπεύεται ή ζωγραφική τών διαφόρων περιόδοιν τής παλαιας χριστιανικής καί τής 
βυζαντινής τέχνης. Μωσαϊκά τοΰ 6ου μέχρι τοΰ 9ου αΐώνος στολίζουν τά διάφορα αύτοΰ 
μέρη, ώς είναι αί μωσαϊκαί παραστάσεις τών κτιτόρων μέ τάς ρεαλιστικάς των μορφάς, 
όμοιας προς ρωμαϊκάς προσωπογραφίας καί σειρά θαυμασίων μωσαϊκών συνθέσεων καί 
τοιχραφιών ήτις διεσώθη ή άνευρέθη μετά τήν πυρκαιάν.

Ούτως ό ναός τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί ώς ιστορικόν κέντρον καί 
ώς καλλιτεχνικόν μνημεΐον είναι πολύτιμον καί πρέπει νά όλοκληρωθή ή άναστύλωσις 
αύτοΰ ταχέως, προτοΰ θρηνήσωμεν καί τών διασωθέντων άκόμη ερειπίων του τήν 
ολοσχερή έξαφάνισιν.
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Α ΝΕ Κ Δ ΟΤ ΟΝ “ ΠΟΙ ΗΜΑ T O Y  Ε Υ Γ Ε Ν Ε Σ Τ Α Τ Ο Υ  
Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Σ  MI ΣΕΡ M A P H  Φ Α Λ Ι Ε Ρ Ο Υ ”
Τοΰ καθηγητοΰ τής Νεοελληνικής λγλώσσης καί λογοτεχνίας παρά τώ 

Β. Πανεπιστημίω Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΖΩΡΑ

Περί τοΰ κρητός στίχουργοΰ Μαρίνου Φαλιέρου ολίγα μέχρις σήμερον έχουσι 
γραφή(1), έκ δέ τών συνθεμάτων του, μόνον εν εΐδεν τό φώς της δημοσιότητος, έπι- 
μελεία τοΰ Σμίττ(2).

Ό συγγραφεύς-πιθανώς άρχικής ένετικής καταγο^γής, έξ αριστοκρατικού οΐκου— 
άκμάσας τόν 16°ν αιώνα, έγραψεν έργα ήθικο-θρησκευτίκοΰ καί διδακτικοΰ χαρα- 
κτήρος, κατ’ άπομίμησιν άλλων συγχρόνων στιχουργημάτων, μή δυνηθείς δμως νά δια- 
κριθή έπί πρωτοτυπία, άλλ’ ούδέ επί τελειότητί τοΰ στίχου καί τής γλώσσης. Συγκεν- 
τρώσαντες ήδη τά μέχρι τοΰδε άνέκδοτα χειρόγραφα τής ποιητικής τοΰ στίχουργοΰ 
τούτου παραγωγής προτιθέμεθα νά καταστήσω μεν ταΰτα γνωστά, συμπληροΰντες καί 
δσας περί τοΰ συγγράψαντος πληροφορίας κατέστη δυνατόν νά συλλέξωμεν<3).

Μεταξύ τών ύπό τό δνομα τοΰ Φαλιέρου φερομένων συνθεμάτων, συγκαταλέγεται 
καί τό κατωτέρω δημοσιευόμενον « Ποίημα τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος μισέρ Μαρή 
Φαλιέρου», ούτίνος τήν υπαρξιν έσημείωσαν ήδη ό μνησθείς Σμίττ καί ό Κρουμ- 
πάχερ <4).

Τό χειρόγραφον σώζεται έν καλή καταστάσει έν τώ χαρτώω κώδικι C. 46 τής 
Βιβλιοθήκης Y allice lliana τής Ρώμης, περιέχοντί καί έτερα χειρόγραφα, ών κατα-

(1) J .  S c h m i t t :  «Ποίημα άνέκδοτο τοϋ Μαρίνου Φαλιέρη», εις «Δελτίον της 'Ιστορικής 
Χαί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος», τόμος Δ', τεϋχος 14ον ’Ιούλιος 1893, σελ. 291-308, 
Κ. K r u m b a c l i e r :  «'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας» ('Ελληνική μετάφρασις Γ. Σωτηρίου), 
’Αθήνα'., έκδ. Μαρασλή, 1897—1900, τόμος Γ', σελ. 72, Α. Κ α μ π ά ν η :  «Ιστορία τής Νέας'Ελ
ληνικής Λογοτεχνίας», ίκδοσις Γ'. ’ Αθήναι, έχδ. Νέας Εστίας, σελ. 30 επ., Ή λ ί α  Β ο υ τ ι -  
ε ρ ί δ η :  «'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας άπό τών μέσων τοΰ ιε' αίώνος μέχρι τών νεωτάτων 
χρόνων», Άθήναι, ΐχδ . Ζηκάκη, 1927, τόμος Β', σελ. 66 έπ. ώς καί τήν έκεϊ άναγραφομένην λοιπήν 
βιβλιογραφίαν.

(2) J o h n  S c h m i t t :  «Ποίημα άνέκδοτο τοϋ Μαρίνου Φαλιέρη» ενθ. άν. Το δημοσιευόμενον 
ποίημα συγκε ίμενον έξ 130 όμοιοκαταληκτικών στίχων άρχεται ώς έξής:

Φίλε τό σ—λάχνος τό πολύ, τό έχομε, μέ βιάζει 
νά γράψω πρός έσεν γραφή πονετική νά μοιάζη.

Ό Schmitt προσθέτει διάφορα σχόλια, ώς καί πρόλογον περί τοϋ ποιητοϋ καί τοΰ χαρακτήρος τής 
συνθέσεως αύτοΰ.

(3) Γενικάς παρατηρήσεις περί τού Μαρίνου Φαλιέρου, τής παραγωγής καί τής γλώσσης αύτοΰ 
θέλομεν δημοσιεύσει, μετά τήν έκδοσιν καί τών λοιπών στιχουργημάτων.

(4) Κ. K r u m b a c h e r :  «Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας», ένΟ. άν. σελ. 72-73.
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γραφήν έποιήσατο ό Ε. Μαρτίνι έν τώ καταλόγω τών ελληνικών χειρογράφων (1). Τοϋ 
ποιήματος'τούτου, παραμεληθέντος ύπό τών μελετητών, παραθέτομεν κατωτέρω το κεί
μενον μετά βρα/ειών τ'-νων παρατηρήσεων έπί τοΰ περιεχομένου καί τών πηγών αύτοΰ.

Ώς έκ τών πρώτων|τοΰ στιχουργήματος στίχων προκύπτει, πρόκειται περί συν
θέματος διδακτικού καί παραινετικού χαρακτηρος πατρός πρός υιόν περί τών έπιγείων 
πραγμάτων καί της σωτηρίας της ψυχής. Σύγκειται δέ έκ 420 στίχων δεκαπεντα
συλλάβων, έν μέρει όμοιοκαταληκτικών κατά διστιχίας, έν μέρει άνομοιοκαταλήκτων. 
Τό κείμενον βρίθει ορθογραφικών σφαλμάτων, τών οποίων όμως έκρίναμεν περιττήν 
τήν μνείαν.

Τό ποίημα δέν είναι πρωτότυπον, άλλ’ άποτελεΐ άπλήν άντιγραφήν, μέ τινας δλως 
έπουσιώδεις παραλλαγάς, δύο ετέρων διδακτικών στιχουργημάτων: άφ’ ενός μέν τοΰ 
ύπό τόν τίτλον « Λόγοι διδακτικοί τοΰ πατρός πρός τόν υΐόν»<2) συνθέματος τοΰ Μάρκου 
Δεφαράνα, τοΰ γνωστοΰ συγγραφέως τής «'Ιστορίας τής Σωσάννης»', καί άφ’ έτερου 
τοΰ εύρέως γνωστοΰ καί λίαν διαδεδομένου ποιήματος τοΰ Σπανέα(3).

Ό Φαλιέρος ήρκέσθη απλώς νά έξοστρακίση μέγα μέρος τοΰ στιχουργήματος τοΰ 
Δεφαράνα, ιδία δσους στίχους διέκρινεν ή χυδαιότης τής έκφράσεως, καί, προσθέσας 
άποσπάσματά τίνα έκ τοΰ ποιήματος τοΰ Σπανέα, παρουσίασεν τό νέον σύνθεμα, ώς 
ίδιον αύτοΰ κατασκεύασμα. Άκριβέστερον ό Φαλιέρος παρέλειψεν έκ τών «Λόγων

(1) Ε. M a r t i n i :  «Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle Biblioteche italiane», 
vol. ΓΓ, con l ’indice dei due volumi. Catalogue Codioum Graecorum qui in Bibliotheca 
Vallicelliana Romae adservantur». Milano, Hoepli, 1902, σελ. 68-70.

(2) Τό ποίημα έξέδωκε τελευταίως ή δρ. S i t s a  Κ  a r  a i s k  ak i s : «Das Lehrgedicht Λόγοι 
διδακτικοί^τοΰ πατρός πρός τόν υιόν yon Markos Depharana, 1543», είς «Λαογραφίαν, δελτίον της 
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας», τόμος ΙΑ', τεΰχος Α' καί Β', έν Θεσσαλονίκη 1934, σελ.1-66. 
Βλ. καί τήν έκεΐ άναφερομενην βιβλιογραφίαν. Κριτικήν έπί τής έκδόσεως έδημοσίευσεν ό Μ. Κ ρ ι - 
α ρ α ς :  «Παρατηρήσεις είς τούς διδακτικούς λόγους τοϋ Μάρκου Δεφαράνα». Ά θήνα ι 1935 (άνά- 
τυπον έκ τοϋ τόμου «Είς μνήμην Σ. Λάμπρου»).

(3) 'Η περί Σπανέα βιβλιογραφία είναι πλουσιωτάτη. Άναφέρομεν προχείρως: Λ. Μ α υ ρ ο -  
φ ρ ύ δ η :  «’Εκλογή μνημείων τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης». Άθ-ήναι, 1866, σελ. 1—16. — 
W . W a g n e r :  «Carmina Graeca medii aevi». Leipzig 1874, σελ. 1-27. — E . L e g r a n d :  
«Bibliotheque Graecque vulgaire», Paris 1830, vol. I, σελ. VII- X  καί 1-16. -  F. H a n n a :  
«Das Byzantinische Lahrgedicht Spaneas», W ien 1898, σελ. 1-28. — Σ. Λ ά μ π ρ ο υ :  «'Αγιορει- 
τικά άπόγραφα τοΰ Σπανέα νΰν τό πρώτον έκδιδόμενα», είς «Δελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολο
γικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος », τόμος 5 ος τεΰχος ιζ', ’Ιούνιος 1896, σελ. 103-122. -  Σ. Λ ά μ π ρ ο υ ,  
«Ό  Σπανέας τοΰ Βατικανού Παλατίνου κωδικός 367», είς «Νέον Έλληνομνήμονα», τόμος 14ος, 
1917-1920, σελ. 353-374. -  Ν. B a n e s c u :  «Un fragment in edit du poeme a Spaneas» είς 
«Recueil d’etudes dediees a la  memoire de N. P. Kondakow», Prague 1926, σελ. 75-80. 
Βλ. έπίσης K . K r u m b a c h e r :  «'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας», κλ. ένθ. άν., τόμος Γ', 
σελ. 35 έπ., Jean P s y c h a r i s :  «Le poeme a Spaneas» είς «Melanges Renier», Paris 1887, 
σελ. 261-283, J o h n  S c h m i t t ,  « Ueber den Verfasser des Spaneas», είς « Byzantinische 
Zeitschrift», Band Γ (1892) σελ. 316-332, ώς καί τήν έκεΐ άναγραφομένην βιβλιογραφίαν.

διδακτικών» τούς στίχους 67-175 (ένθα περιλαμβάνονται καί οί άποτελοΰντες τήν 
άκροστιχίδα Μάρκος Δεφαράνας στίχοι), 181-204, 361-485, 569-772, ώς καί τούς 
τελευταίους στίχους, έν οϊς παρέχονται ειδήσεις τινές περί τοΰ πραγματικού συγγρα
φέως, προσέθεσε δέ έκ τοΰ Σπανέα τήν περιγραφήν τής Ιστορίας τοΰ Ροβοάμ καί τινας 
άλλας τών νουθεσιών111.

Ένεκεν τής συγχύσεως τών δύο διαφόρων πηγών έξηγεΐται ή έν μέρει όμοι- 
οκαταληκτική καί έν μέρει άνομοιοκατάληκτος μορφή τοΰ ποιήματος, δεδομένου δτι οί 
μέν «Λόγοι διδακτικοί» τοΰ Δεφαράνα άκολουθοΰν τό όμοιοκαταληκτικόν μέτρον, τό 
δέ ποίημα τοΰ Σπανέα τό άνομοιοκατάληκτον.

Ή  παρεμβολή τοΰ άποσπάσματος τοΰ Σπανέα άκολουθεί μετά τόν στίχον 66 τοΰ 
άρχικοΰ κειμένου:

καί μήν όχλίζεσαι ποτέ καί μήν χολομανήσαι.

Ό Φαλιέρος, κατά πάσαν πιθανότητα, φ9·άσας είς τό σημείο ν ένθα ό πατήρ συμ
βουλεύει πρός τόν υιόν αύτοΰ *τήν πραότητα καί τήν πρός πάντας άγάπην, έκρινεν 
άναγκαΐον νά έπικαλεσ9·ή καί τά διδάγματα τής «παλαιας στράτας» καί άντέγραψεν 
τήν ιστορίαν τοΰ Ροβοάμ καί λοιπάς νουθεσίας, ώς έγνώριζεν ταύτας έκ τίνος τών 
παραλλαγών τοΰ Σπανέα. Δέν αποκλείεται μάλιστα νά άντέγραψεν ταύτας έκ τοΰ 
χειρογράφου τοΰ αύτοΰ κώδικος τής βιβλιοθήκης V a llicsllian a, τοΰ προτασσομένου 
τοΰ στιχουργήματος τοΰ Φαλιέρου. Έκτος πλέον άν παραδεχθώμεν δτι ή παρεμβολή 
είναι τυχαία, όφειλομένη είς άπλήν σύγχυσιν κειμένων, τοσούτω μάλλον δσον μετά 
τόν στίχον 66 άκολουθεΐ καί άλλαγη σελίδος.

Πάντως μετά τό πέρας τοΰ άποσπάσματος έκ τοΰ Σπανέα, ό Φαλιέρος, πριν ή 
άναλάβει τήν συνέχειαν τών « Λόγων διδακτικών », έπαναλαμβάνει τόν στίχον 66, έπι- 
θυμών τρόπον τινά νά υπόδειξη δτι έληξεν ή παρεμβολή καί δτι συνεχίζεται τό άρχικόν 
κείμενον. Τώ δντι ό στίχος 160 έχει ώς έξής:

Τό λοιπόν, υίέ, μηδέν]"όχλίζεσαι ποτέ, καί μηδέν χολομανήσαι.
Έκ τών άνω καθίσταται πρόδηλον δτι τό κακότεχνον μωσαϊκόν σύνθεμα, προ- 

κύπτον έξ άπλής συναρμολογήσεως, κατ’ αύθαίρετον τρόπον, άποσπασμάτων δύο γνω 
στών στιχουργημάτων, δέν παρουσιάζει ούδεμίαν λογοτεχνικήν άξίαν, άλλ’ ούδε καν 
τόν τίτλον τοΰ ποιήματος δύναται νά διεκδικήση. Σχετικήν τινα σημασίαν δύναται 
νά παρουσιάση διά τόν έρευνητήν τών πηγών μόνον έμμέσως, βοηθούν έν τινι μέτρω 
τήν πληρεστέραν άνασύστασιν καί κατανόησιν στίχων τινών τών προειρημμένων δύο 
συνθεμάτων, καί πιστοποιούν τήν εύρεΐαν αύτών διάδοσίν.

Βραχείας περί τοΰ παρόντος στιχουργήματος πληροφορίας παρέσχεν, ·ώς ήδη άνε- 
φέραμεν, ό Σμίττ, δστις είς τήν περί τών διαφόρων τοΰ ποιήματος τοΰ Σπανέα παραλ
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(1) Ή ιστορία τοΰ Ροβοάμ, καί αί έκ τοΰ Σπανέα ειλημμένα', λοιπαί νου9·εσίαι έ ; 9D στίχων 
περέχονται είς τούς στίχους 68-159 τοΰ δημοσιευομένου στιχουργήματος τοΰ Φαλιέρου.



λαγών μελέτην μνημονεύων καί τόν κώδικα C. 46 της βιβλιοθήκης V allicelliana, 
γράφει τά εξής: « Όφείλομεν προσέτι νά άναφέρωμεν ποίημα μέχρι τοΰδε άγνωστον, 
οπερ δέον νά θεωρηθή ούχί ώς παραλλαγή τις, άλλ’ ώς άνάπτυξις τοΰ Σπανέα. Περι
έχει μέγαν αριθμόν πρακτικών συμβουλών καί έπί τής έκλογής τής συζύγου, επί τής 
συζυγικής ζωής έν γένει, άκόμη δέ καί έπί τής άγωγής. Ό συγγραφεύς Μαρίνος Φα- 
λιέρος άπευθύνει τάς παραγγελίας πρός τίνα όνόματι Μάρκον. Τό δλον ποίημα, μάλλον 
έκτεταμένον, άποτελεΐ συνέχειαν καί άνάπτυξίν μιας ήδη μνημονευθείσης παραλλαγής 
τοΰ κωδικός τής Vallicelliana. Φέρει τόν τίτλον: « ποίημα τοΰ εύγενεστάτου άρχον- 
τος μισίρ Μαρί Φαλιέρου», καί άρχεται ώς έξης:

πασα άγαθή διδασκαλιά καί άρχή καλοΰ πραγμάτου, 
δίδεται ύπό τοΰ πατρός υίοΰ καί τοΰ άγιοΰ πνευμάτου: 
δεν άναφέρνω τό λοιπόν τές μοΰσες τών έλλήνω · 
σ’ αύτήν τήν τριάδα τήν άγιάν τήν προσευχή μου κλίνω —

καί τελειώνει:
νά μπής εις τόν παράδεισον μέ τούς άγιούς νά ψάλης, 
τό άλληλούια αιώνιον, ποτέ νά μή τό σφάλης. 
ύπομονή κι άν έλειπες, όρπίδα κι αν έχάθη, 
νά βούλησαι δπου κι άν πά νά πηγένης στά βάθη.

Οί στίχοι, ώς βλέπει τις, είναι όμοιοκαταληκτικοί κατά διστιχίαν, ή δέ γλώσσα 
είναι τόσον δημώδης, ώστε νά ένθουσιάση τόν γλωσσολόγον. Φαίνεται εύθύς έξ άρ- 
χής δτι ή πνευματική ζωή κατ’ έκείνην τήν εποχήν εύρίσκετο είς χαμηλόν έπίπεδον. 
Τό στιχούργημα συνετέθη τόν 1 5°ν, ίσως δέ τόν 16°ν αιώνα, εις χώραν τής Ελλάδος 
κατεχομένην ύπό τών Ενετών. Πρόκειται δέ περί τελικής έξελίξεως τοΰ ποιήματος 
τοΰ Σπανέα, εύρέως άναγιγνωσκομένου, εύρέως σχολιαζομένου, καί χρησιμεύοντος έπί 
αιώνας ώς μέσου άγωγής. Τό εργον τοΰ Φαλιέρου, καίτοι άνευ άξιώσεων, κατέχει τήν 
πρέπουσαν θέσιν παρά ταΐς άλλαις παραλλαγαΐς, καί άποτελεΐ τόν τελικόν λίθον τοΰ 
συνόλου » (1>.

Επίσης είς τό μνημονευθέν άρθρον του « Ποίημα άνέκδοτο τοΰ Μαρίνου Φαλιέρη», 
ό Σμίττ ομιλών περί τοΰ στίχουργοΰ τούτου γράφει: «Μας άφησε άκόμα ό Φαλιέρος 
ένα παραινετικό ποίημα, πού είναι μία παράφρασι τοϋ λεγομένου Σπανέα» (2).

Έκ τών παρατηρήσεων τούτων φαίνεται δτι ό Σμίττ μόνον προχείρως είδε τό 
χειρόγραφον, διότι έν τή πραγματικότητι τό ποίημα τοΰ Φαλιέρου δεν άποτελεΐ άνά- 
πτυξιν τοΰ Σπανέα, τοΰ οποίου μόνον έκατοντάδα περίπου στίχων επαναλαμβάνει, 
άλλ’ είναι κατά μέγα μέρος πιστή έπανάληψις τών «Λόγων διδακτικών» τοΰ Δεφα-
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(1) J .  S c h m i t t :  «Ueber den Verfasser des Spaneas», ένθ. άνωτ. σε>. 331-332.
(2) J .  S c h m i t t :  «Ποίημα άνέκδοτο τοϋ Μαρίνου Φαλιέρη», έν!>α άνωτ. σελ. 294.

ράνα. Μόνον δέ οί στίχοι οί ειλημμένοι έκ τοΰ τελευταίου τούτου είναι όμοιοκατα- 
ληκτικοί, ενω οι εκ του Σπανέα στίχοι είναι ανομοιοκατάληκτοι <υ 

Οι στίχοι 341 έπ. τοΰ δημοσιευομένου στιχουργήματος:

δια τούτο, Μάρκο, σέ ήλεγα οποίος καί αν έγλυτώση 
να τον έκράζω θέλω υιόν, διατί άπό ανθρώπου γνώσι 
δεν έναι μπορεζάμενον δποιος καί άν κολυμπήση 
εις τέτοιον πέλαγος βαθύν καί νά μηδέν βουλίση

ηγαγον τόν Σμίττ νά ύποθέση δτι οί λόγοι τοΰ Φαλιέρου άπευθύνονται πρός τινα 
ονοματι Μάρκον. Ά λ λ ’ ό στίχος 341 δέν είναι είμή άπλή άπομίμησίς τοΰ στίχου 501 
των «Λόγων διδακτικών» τοΰ Δεφαράνα, έ'ν^α άναφέρεται τό δνομα τοΰ Μαρκέζη: 

Δι αυτό ο Μαρκέζης ελεγεν, δποιος καί άν γλυτώση 
νά τόν έκράζουν θέλουνε παιδί, διότι άπ’ άνθρώπου γνώσι ^  
δέν εναι μπορεζάμενον τινάς <νά) κολυμπήση 
είς τέτοιον μέλαγος βαθύ καί νά μηδέν βουλίση.

Ό Φαλιέρος άλλοιώσας τό νόημα, άντικατέστησε τό δνομα τοΰ Μαρκέζη διά τοΰ
Μάρκου, το οποίον συμπίπτει οΰτω μετά τοΰ όνόματος τοΰ Δεφαράνα. Κατά πασαν
πιθανότητα ομως πρόκειται περί άπλής συμπτώσεως, ό δέ Φαλιέρος άνέφερε τό δνομα
Μάρκος άφ’ ένός μέν διά λόγους μετρικής καί άφ’ έτέρου άπομιμούμενος τό δνομα 
Μαρκέζης. ^

Θεωροϋμεν v i «π,μ«ί»ωμ£ν ,1;  « μ  το5 re(, ^ 0|livolJ πιρ5Ιτηρή^ . ,
μη παρουτιαζοντος ουδεμιαν πρωτοτυπίαν. Μάλλον ώφέλιμος θά ήτο ή έξέτασίς τοΰ
παρόντος ύπό τό δνομα τοΰ Φαλιέρου φερομένου συνθέματος δ ά τόν μελετητήν’  τ ών
«Λόγων διδακτικών» τοΰ Δεφαράνα, καθότι ή παραβολή τών δύο κειμένων θά ήδύ-
νατο να διευκρινήση ώρισμένα σημεία καί νά όδηγήση εις νέα άσφαλή συμπεοάσμα-
τα οσον αφόρα τήν γλώσσαν καί τήν καταγωγήν τοΰ Δεφαράνα, καίτοι ό Φαλιέρο^
απομιμούμενος τό στιχούργημα έκείνου, έπέφερεν αίσθητάς άλλοιώσείς είς τό άργικόν 
κείμενον. Λ*

* * *
Ώς άνωτέρω εϊπομεν, τό δημοσιευόμενον στιχούργημα βρίθει όρθογραφικών καί 

άλλων σφαλματων, ένω τά έν αύτώ σπανίως συναντώμενα σημεία στίξεως έχουν τεθή 
απλώς καί ώς Ιτυχεν. Είναι δέ άξιον νά τονισθή δτι δέν έχει ούτε κάν τηρηθή ή 
κατα στίχον γραφή, άλλ’ δτι ό άντιγραφεύς άντέγραψε κατά συνέχειαν δύο, τρεις ή 
καί πλείονας στίχους, ώς αν έπρόκειτο περί πεζοΰ. ΙΙλήν δμως τών λοιπών σφαλμά-

ο! 7 o i ! i 9EtVXt 0μ0''0καταλγΐκηκ0ί άνά οί 1-69 160-420, άνομοιοκατάλην.τοι δέ

(2) ’Η Κ α ρ α ^ κ η  είς τήν άνωτέρω μνησ&εΐσαν &δοσίν της διώρθωσε τόν στίχον ώς έ'ής: 
«να τόν έκρα>,ουνε πχιδί, διότι άπ* άνθ·ρώπου γνώσι ».

**
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των, ό άντιγραφεύς, έκ παραδρομής, παρέλειψεν λέξεις ή καί στίχους ολοκλήρους κειμέ
νου, τούς οποίους συνεπληρώσαμεν, βάσει τών ποιημάτων τοΰ Δεφαράνα καί Σπανέα (1).

Έ ν τή παρούσει έκδόσει έτηρήσαμεν δσον ήτο δυνατόν πιστήν τήν γραφήν τοΰ 
χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης V allice lliana, έπενεγκόντες μόνον οσας διορθώσεις άπήτει 
τό μέτρον (2) καί ή πλήρωσις τών ελλιπών στίχων, πρός εύχερεστέραν δέ σύγκρισιν τών 
κειμένων έσημειώσαμεν τούς άντιστοιχοΰντας στίχους τών « Λόγων Διδακτικών » τοΰ 
Δεφαράνα. Έχομεν τήν έλπίδα δτι θά μάς δοθή εύκαιρία νά έπανέλθωμεν λεπτό με- 
ρέστερον έπί τοΰ παρόντος στιχουργήματος, μετά τήν δημοσίευσιν καί τών λοιπών ύπό 
τό δνομα τοΰ Φαλιέρου ανεκδότων στιχουργημάτων.
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Ποίημα τοΰ εύγενεστάτου όίρχοντος μ'.σέρ Μαρή Φαλιέρου

(φ. 441) Πάσα άγαθή διδασκαλιά καί άρχή καλοΰ πραγμάτου,
δίδεται ύπό Πατρός, Υίοΰ καί τοΰ 'Αγιοΰ Πνευμάτου.

Δέν άναφέρνω τό λοιπόν τές Μοΰσες τών Έλλήνω,
σ’ αύτήν τήν Τριάδα τήν Λγιάν τήν προσευχή μου κλίνω,

5 διά νά μοΰ δώση χάριτα στο νοΰν καί είς τό κοντύλι, 5
νά γράψω καί νά διηγηθώ μέ τά ’διά μου τά χείλη, 

δτι τόν μοναχόν υιόν καί άκριβόν τον έχω,
νά βάλω εις στράταν άρετής βούλομαι καί ξετρέχω.

Διότι ό νέος τά μέλλοντα καί κείνα τά ούδέν πράσσει,
10 σάν δνειρον τοΰ φαίνουνται, άλλος νά τά διατάσση. 10

Διά ταΰτα έγώ ό πολυπαθής, τέκνον μου ήγαπημένον,
τά ’μαθα μέ πολλήν πικριάν, ’ς καιρόν τόν περασμένον,

(φ. 411 β) νά σέ διδάξω  βούλομαι, κ α ί όλπ ίζω  νά  π ισ τεύσης
τούς λόγους τούς θέλω <εΐ>πεΐ, καί νά μηδέν όκνεύσης.

15 Καθημερνόν νά μελετάς καί νά κρατής άλήθεια, 15
καί τοΰτες οί διδασκαλίες δέν είναι παραμύθια.

Λοιπόν πρώτη διδασκαλιά έναι Θεόν τόν κτίστην
καί τών παντών τόν ποιητήν νά σέβεσαι μέ πίστιν.

Καί αύτά τά ορίζει ή έκκλησιά δλα νά τά προσέχης,
20 έκ τήν ορθόδοξον βουλήν καί νόμον μήν άπέχης. 20

Διότι είς αύτήν ποτάσσουνται οί νόμοι καί οί προφήτες, 
καί δσοι δέν τήν προσέχουσιν κράξε τους διαραβήτες.

2 ύπό τοϋ πατρός. 17 λοιπόν ή πρώτη, έναι τόν Θεόν.

(1) Βλ. ιδία τούς στίχους: 104, 241, 245, 253—254, 291.
(2) Ή ομοιοκαταληξία δέν έχει πάντοτε τηρηθή, ενίοτε δέ ή διόρθωσις δέν κατέστη δυνατή 

ώς είς τούς στίχους: 51-52, 61-62, 172-173, 244-245, 312-313 , 382-383, 384-385, κ. λ.

’Αλήθεια ό νόμος τών άρχιών ήτον αυτός τής φύσης,
καί λέγαν.«τό δέ θές έσύ, νά μηδέ άλλοΰ. τό ποίσης».

25 Καί μετ’ αύτόν οί άνθρωποι χρόνους πολλούς έζοΰσαν. 25
ώς τόν καιρόν τοΰ Μωϋσή τήν τάξιν έκλουθοΰσαν.

(φ. 112) Τό πόβολον τοΰ Ισραήλ δωδέκα σκήπτρα όμάδι
έδιάβησαν τήν θάλασσαν καί ό Θεός διά σημάδι, 

τον έδωκε δέκα πλακιά διά νά τοΰ ποταγοΰσιν,
30 ώς. λυτρωτήν καί πλάστην τως νά τόν δοξολογοΰσιν. 30

Καί ήτον λαός άδιάτακτος. καθόλου χώρις γνώσι,
διά ταΰτο ήθέλησε ό Θεός τόν νόμον νά ξαπλώση.

Αμε απήτη ήλθε ό Χριστός, έφώτισεν καί ’γιάσε, 
τ ’ άνεργον έκαθάρισεν καί τήν γραφήν έφτειάσε.

35 Και οποίος τήν στράταν, τοΰ Χριστοΰ ορέγεται νά ’δεύγη 35
άπότου ορίζει ή έκκλησιά ας πάσκη νά μήν έβγη.

Καί άς έναι στήν ύπακοή. στής έκκλησιάς τήν ζέσι,
μηδέν το πάθη ώς τόν Άδάμ, καί είς "Αδην έξεπέση.

Οτι δεν εν πλέον λύτρωσις, άμέ ό Χριστός σάν έρθη,
40 τους δίκαιους κρίνει είς σωτηριάν, καί όπού πέση μή γέρθη. 40
(φ. 412 β) Τούτ’ έναι ή διδασκαλιά, υιέ, τήν σέ διδάσκω,

'/.ΤΙ? τ°ν φόβον τοΰ Χριστοΰ περί τά πάντα πάσκω, 
καθώς τό λέγει ό Σολομών είς τές παραβολές του:

« άρχή σοφίας φόβος Θεοΰ » καί οί άπακοές του.
45 Ταΰτα κατά τής σωτηρίας, καί μήν γυρεύσης άλλο 45

άμέ εις τά πάθη τής σαρκός θέλω νά σ’ άθιβάλω.
Μήπως καί δράμη ό λογισμός τής νιότης σου καί σφάλης, 

άς είσαι πάντα ταπεινός καί ύπομονής μεγάλης.
Διότι αύτή ή ταπείνωσις καί ή ’πομονή έναι εκείνη,

50 λέγω σοι όπού έστεφάνωσεν τήν άγια Αικατερίνη, 50
τόν άγιον τόν θαυμαστόν μάρτυραν τόν Νικήτα,.

υιόν τοΰ Μαξιμιανοΰ, παράνομου άποστάτα.
Καί έναι είς τήν Παράδεισον, λαμπάδα όμπρός του άπτει 

μόνον διά τήν ταπείνωσιν καί ύπο μονήν τήν ταύτη <*'

25 έζήσαν. 26 έκολου»οΰσαν. 29 δεκαπλασια. 32 ήθέλησεν. 33 ήλθεν. 37 ζέσιν.
38 έξεπέσην. 39 εναι. 41 ή πρώτη διδασκαλιά. 45 άλλον. 50 άγιαν. 54 ταύτην.
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(*) μετά τόν στίχον τοϋτον άκολουθεΐ ό κάτωθι στίχος, όν παρελείψαμεν διά λόγους μετρι
κής, άλλά καί ώς μή υπάρχοντα είς τούς «Λόγους διδακτικούς»:

διότι ή άγάπη τήν καρδιάν είς πασχν καλόν τήν άπτειν.
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55 (φ. 413) ’Αγάπα πασαν άνθρωπον νά σ’ άγαποϋ καί σένα 55
καί νά ’χης δλα τ’ άγαθά πάντα ξετελειωμένα.

Ή άγάπη έναι παραγγελία έκ τής 'Αγιας Τριάδος,
Πατρός, Τίοϋ καί Πνεύματος, δμοουσίου μονάδος, 

δτι άγαπώνται δ Πατήρ μέ τον Υίδν άλλήλως,
60 πορεύεται έκ τοϋ Πατρός τοϋ 'Αγίου Πνευμάτου δ στύλος, 60

Διά ταΰτος δ Κύριος ήμών αύτήν (τήν) έρμηνεύγει 
τών ’Αποστόλων καί λαοϋ ειρήνη πάντα λέγει.

"Οπου έναι άγάπη δεν μπορεί σκαντάλισι νά πέση, 
διατί δεν ύποπλέκουνται σάν τής Τριάδος δέσι.

65 "Οπου διαβής μ’ δλους πραής^καί πρακτικός ας είσαι, 65
καί μήν δχλίχεσαι ποτέ καί μήν χολομανήσαι. 66

*Α θέλης νά ’σαι άγαπητός, άψόθυμος -μήν είσαι.
(φ. 413 β) Λέγει το καί ή παραβολή, (ακούσε) τ ί  (σέ) λέγει:

« θυμώδης δέ καί μανικός ψέγεται παρά πάντα,
70 ώς πάλε τόν μικρόθυμον δλοι τόν έπαινοΰσιν».

’Άκουσον καί πάραδειγμα (έκ τής) παλαιας στράτας:
Τοϋ Σολομώντος δ υιός δ Ροβοάμ έκεΐνος
δώδεκα σκήπτρα έκράτησεν τά κράτειν δ πατήρ του, 
καί πάντες έσυνάχθησαν, λέγουσι προς έκεΐνον:

75 « ’Αφέντη, μέγα Ροβοάμ, μέγιστε τών ρηγάδων,
ελάφρυνε τά βάρη μας τά πολλά καί βαρέα, 
ά ό πατήρ σου έρριψεν ώς προς ήμάς τούς πάντας.
Καί αν μας ποιήσης τίποτες καί αν μάς παρηγορήσης, 
δοϋλοι σου γάρ νά ειμεθεν καί νά σέ εύχαριστοΰμεν ».

80 Ό  Βασιλεύς ώς τό ’κουσεν, οδτως τούς άπεκρίθη:
« 'Υπάγετε, άναμείνατε μόνον καί τρεις ήμέρας, 
νά βουλευτώ μέ τών έμών καί τότε δεΰτε πρός με ».

(φ. 414) ’Επήγαν καί εκαρτέρησαν οί πάντες ώς τό εΐπεν,
δ Βασιλεύς δέ εκραξεν δλους τούς έδικούς του.

85 Έκάθισεν δ Βασιλεύς, έρώτησέν τους δλους.
Οί γέροντες οί φρόνιμοι ευθύς τοΰτο τόν εΐπαν:
« Εύλογον Ιναι το ζητοΰν, μηδέν τούς παρακούσης,
άνάπαυσέ τους ολίγον, καί πάντα νά τούς έχης ».

57 διότι ή άγάπη. 58 πατήρ. 60 πορεύεται έκ τοϋ Πατρός διά Τίοϋ τοϋ 'Αγίου Πνευ-
μχτου ό στύλος. 67 διατί &■ ποτΐ ά^όθυμος. 68 διατί λέγει. 70 μικρόθυμον καί ταπεινόν.
71 καί άλλον παράδειγμα. 75 ρήγα τών ρηγάδων. 85 έκάθισεν ό βασι/εύς ό Ροβοάμ, έρώτησέν 
τους δλους περί τούτου. 86 τοΰτον. 87 εύλογον έναι, αφέντη μέγα ρήγα Ροβοάμ, έναι τό ζη
τοΰν, μηδέν τούς παρακούσης.
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ΓΙλήν ούκ ήρκέσθη δ Βασιλεύς εις τήν βουλήν έκείνην,
90 [Ά ]λλά τούς νέους εκραξεν, μάλλον τούς θρασυτέρους,

όπού ήσαν συνανάθροφοι τάχατε μετά κείνον.
Έρώτησέν καί ήρεύνησεν εκείνους περί τούτου:
« Εΐπέτε τί μέ λέγετε; βουλήν με δότε εις τοΰτο ».»
Εκείνοι δέ ώς νεώτεροι θρασύτεροι καί αυθάδεις 

95(φ·414β) κακήν βουλήν τόν έδωκαν ώς έδειξε ώς τό τέλος.
Όμως δέ έπροτίμησεν τήν συμβουλήν τών νέων, 
καί τών γερόντων τήν βουλήν ούδέν τήν έσχολήθη.
Μετά δέ τήν παραδρομήν τών ήμερών τών τρίων 
ήλθεν τό πλήθος τοϋ λαοϋ πάλιν καί παρεκάλει:

100 «Έλέησόν μας, Βασιλεύ, τήν άγανάκτησί μας».
'Ο Βασιλεύς μετά θυμοΰ ούτως τούς άπεκρίθη:
« [0]ύκ έλαφρύνω τίποτε, μή μέ παρηγορήτε.
Έβάρυνέν σας λέγετε κ’ εθλιψεν δ πατήρ μου, 
καί γώ τό σας έβάρυνε νά τό διπλωτριπλώσω.

105 Έπαίδευσέ σας (διά δαρμών καί γώ νά σας παιδεύσω),
δι’ οφεων καί σκορπιών καί νά σας άφανίσω ».
Τότε τό πλήθος τοϋ λαοϋ εις ταραχήν έσέβη 
καί μετά θράσος καί θυμοϋ λέγουν άπερισκέπτως:
« Ύ παγε εις τόν οίκον σου, ποίμαινε τόν λαόν σου,

1 1 0  (φ· 415) ούκ έχεις μέρος μεθ’ ήμας, ούδέ κληρονομιάν».
Καί παρευθύς έγένοντο τά δέκα σκήπτρα ενα
καί δ Βασιλεύς έπόμεινεν εις δυο καί μόνα σκήπτρα.
Βλέπεις, παιδίν μου, τί εβλαψεν ή συμβουλή τών νέων;
Διά τοΰτο γάρ καί γύρευε πρώτον καλά καί σκόπει,

115 καί όπόταν ΐδης γέροντας λαλοΰντας υποθέσεις
έκείνους μή περίκοπτε, άλλ’ άκουε νά μάθης.
’Έχε εις τόν νοΰν σου πάντοτε μελέτην τοϋ θανάτου, 
καί δ φόβος νά σέ πολεμή, νά φεύγη τά έναντία.
Α ν  γένης ύπό κεφαλής καί πέσης εις άλλάγην,

120 τήν κεφαλήν^σου σπούδαζε πάντα νά θεραπεύης.
Τούς δέ συστρατιώτας σου τίμα καί άσχολοΰ τους, 
δταν δέ λείπης άπ’ αυτούς, μάλλον άν σέ διώκουν.

89 ήρκέσθην. 90 θρασυνοτέρους. 93 τοΰτον. 95 κακήν βουλήν τόν έδωκαν οί νέοι τόν 
βασιλέαν Ροβοάμ τόν μέγαν τόν άφέντην . . . λήν δε ώς έδειξε έως τό τέλος. 97 καί τών γερόντων 
τών φρονίμων τήν βουλήν άχρηστον ούδέν τήν έσχολήθη. 100 έλέησόν μας, μέγα Βασιλεΰ, καί 
παρηγόρησον τήν άγανάκτησίν μας. 101 άπεκρίθην. 103 σοΰ. 107 έσέβην.



(φ. 415 β) 

125

130

135

140 («ρ. 416)

145

150

(φ. 416 β)

155

’Έχε τόν νοΰν σου (πάντοτε) εις λόγους των γερόντων, 
είς λόγους δπου λέγουσι άνθρωποι, περασμένοι, 
οπού ήνδραγάθησαν πολλά καί εϊδασιν πολέμους 
καί έποίησαν μέ χέρια τως πράγματα είς τιμήν τους.
’Έριζε πάντας είς αυτούς καί θέλε καί μιμήσου, 
τούτους πληροφορηθητι, βάλε το είς τον νοΰν σου.
Παν πράγμα άποβλεπτικόν έχει καί χορτασίαν
τό γάρ νικάν καί άνδραγαθεΐν καί τούς έχθρούς του τρέπειν
διότι χαροπώτερον καί πρόθυμον είς τοΰτο
γίνεται δέ εδφημος, έ'χει τήν φήμην ταύτην.
Τοΰτο καί πρέπει τοΰτον, τόν κατ’ άλήθειαν άνδρα 
καί δταν νά τύχη είς πόλεμον, νά πολεμήση ώς άνδρας. 
Ε’ίπερ δέ ζήσει ήζησε, άδετε τό δνομάν του 
εί δέ άποθ-άνει άπέθανεν, πάλιν μέ τήν τιμήν του.
Κάλλιον εναι ό θάνατος μετά τιμής, παιδίν μου, 
παρά τήν άχρηστον ζωήν καί τήν άτιμωμένην.
Σύ δέ άν ποιήσης τίποτε προτέρημαν ολίγον 
μέ τήν καλογνωμία σου πολέμα νά τό αύξάνης.
Μηδέν καυχάσαι, πρόσεχε μηδέν ’παρθής είς τοΰτο, 
άφες το λέγειν, άφες το, καί άς τό λαλοΰσιν άλλοι, 
άλλ’ ύποκλίνου πάντοτε, καί ταπεινού πρός πάντας.
Καί είς τό ενα σου προτέρημαν, πρόσθες καί άλλον ενα, 
καί είς άνδρείαν σου ταπεινοΰ, πού κάλλιον είς τόν κόσμον. 
’Ένδυσε πένητα πτωχόν, χόρτασε πεινασμένον, 
θλιμμένον παραμύθισον, άρρωστον έπισκέψου.
Εΐ τι γάρ δώσης τών πτωχών Θεόν αύτό δανείζεις, 
αυτόν γάρ έχεις χρεωστήν, νά σέ τό άντιμοίψη.
Καί μή προβάλεσαι άφορμήν « ούκ έχω τί νά δώσω»,
Ό Θεός τό κατά δύναμιν θέλει καί απαιτήσει.
Κάλλιον έναι ολίγον, μετά τής προθυμίας, 
παρά χιλιάδες πράγματα μετά όδυνοπαθείας.
’Ήκουσα γάρ έν τή γραφή δτι πολλοί πολλάκις 
άντί πτωχών πενήτων τε, έξένισαν άγγέλους. 
Κατορθωμάτων πάντοτε, κρείττων ένι ή άγάπη, 
καί άν εχης δλα τά καλά καί λείπει σε ή άγάπη, 
τίποτε ούκ [έκ]έρδισες είς τόν παρόντα κόσμον.
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130 πρέπειν. 
κατορθωμάτων.

135 ήζησε μετά τιμής. 140 πολέμα το νά τό αύξάνης. 156 τών γάρ

Λοιπόν, μηδέν όχλίζεσαι, μηδέν χολομανήσαι, 66
160 διότι το στόμαν τοΰ Χρίστου ειπεν νά βασιλεύγουν 69

οί άγαθοί όλη τήν γήν καί νά τήν διαφεντεύγουν. 70
Ά ν  έχης έσοδήματα τόσα διά νά σέ σώνου, 175
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δίδε καί άλλοΰ νά ζή άπό σέν, καί σόδιαζε συφρόνου.
Μή κάμνης σάν τό σκούληκαν οπού τήν γήν λυπάται,

165 νά μή χορταίνη προτιμά, μάλλον παρατηράται,
νά μένη πάντα πειναστός καί νά παθή το σώμα,

παρά νά τρώγη άπό τήν γήν νά μή φυρα τό χώμα. 180
Μή κάθεσαι άνεργος ποτέ κατά τήν πολιτειά σου, 205

(φ. 416 bis) ένέργα ή μέ τό κορμί ή μέ τήν όρδινια σου.
170 Είς τήν όκνιάν καί άνάπαυσιν πολλά κακά άκλουθοΰσι,

άλλως κλεψιάν, άλλως πορνιάν καί πανουργιές γεννοΰσι.
’Δέ τά μελίσσια τ ’ άγνωστα πώς εχουσιν τήν φύσιν

νά ’ργάζουνται, καί τούς άργούς δλους νά καταλοΰσιν. 210
Μόνον έναν κρατίζουσιν, καί βασιλέα τόν κράζουν,

175 διά ν’ άποδέχεται νά μποΰν αύτές όπού βαστάζουν.
Καί κείνες πού ’νι όλόφυρες έρχουνται στο γυψέλιν,

κλωτζοκοπα καί διώχνει τες νά παν νά φέρου μέλιν.
Καί άφες αύτές καί σκόπισε πώς κάμνει τό μερμούκιν 

όπού [ξε]τρέχει πόθεν ποΰ έναι σιταροκούκκιν,
180 νά τό μαζώνη πρόθυμα μέ τήν πολυμερία

καί τό σωρέψη, γνώριζε τής φύσης πονηρία.
"Οντα βραχή άγωνίζεται σκουλήκιν μή τό φάσι,

στεγνώνει καί φυλάσσει το, πάλιν (νά) μήν τό χάση.
(φ. 416 β bis) Λοιπόν αύτό τό κάμνουσιν τάσσω κατά τήν φύσι,
185 δέκα πλασιές ό άνθρωπος δύνεται νά τό ποίση.

Διότι τοΰ φέγγει ή διάκρισις καί γνώ&ει αύτό τό πρέπει, 
καί ού τά ή φύσις έδωκεν, άμή παράνω βλέπει,

Δι’ αύτό τού: λέσιν άνθρωπους, διατί άνωτροπίζουν,
καί τά ζώα τήν γήν θεωροΰν, διότι σ’ αυτήν όρπίζουν.

190 Τό φά σου άς έναι δταν πεινάς, διά νά σοΰ νοστιμάται,
διότι δτι μίσσος καί άνε φας δλη κοπρά γεννάται,

Τρώγε νά ζής καί μηδέν τρώς ωσάν τό κάμνει ό χοίρος,
πίνε κρασίν συγκεραστον άπό λιγοΰ σά μύρος. 230

159 το λοιπόν, υιέ, μηδέν όχλίζεσαι ποτέ καί μηδέν χολομανήσαι. 162 έσοδήματα νά ζής. 
σώνουν. 165 καί νά χορταίνη. 170 άκολουθούσι. 172 ίδέ. 176 οπού. 178 μερμηκιν. 
180 πολύμερίαν. 182 νά μήν τό φάσιν. 183 χάσην. 184 φύσιν. 186 αυτόν. 187 ου 
μόνον. 188 διά ταϋτο. 191 διότις.

215

220

225



(φ. 417) 

200

205

210

(φ. 417 β)

215

220

225
(φ. 418)

195
Ή γούλα κάστρη καταλεΐ και μετά δέ διαβαίνει

και ψήφα το δηνέρι σου στά κόπρα νά μή πηαίνη.
Βλέπε της γούλας σου ορεξι νά μή σ’ άζιγανεύση,

διατί τόν άνθρωπον πλάνα τοϋ στόματος ή γεΰσι.
Σά φα καί πιη καί κοιμηθη τινάς μέ δίχως κόπους, 235

ζημιόν τοϋ φέρνει ό λογισμός, πολλούς διαβόλου τρόπους.
Ή  γούλα δέ καί ή πορνιά τό ένα σύρνει τό άλλο,

καί ποιόν νά έναι γλυκότερον δέ ξεύρω ν’ άθιβάλλω.
"Οποιος αύτά ορέγεται δουλώνεται καθόλου,

διότι έν καί τόνα συνεργιά καί τ ’ άλλο τοϋ διαβόλου. 240
Καί αύτά τά αρχίζει ό δαίμονας, καί γίνεται δικός του, 

καί ά θέλη νά μεταστραφή δεν ή μπορεί άτός του.
’Από δικής του δύναμης δέν ήμπορεΐ νά γλύση,

μόνον νά πέψη ό 'Ύψιστος χάριν νά τοϋ βοηθήση.
Πόσοι δι* αυτές τές δυο άμαρτιές μεγάλοι έκομπωθήκαν, 245

τά πλούτη καί τήν αφεντιά καί τήν ζωήν έφήκαν.
Τόν Όλοφέρνη σκόπησεν τόν μέγαν καπετάνιον,

πώς τό χηράδιν μέ κρασίν καί της πορνιας τό πλάνον, 
έ'κοψεν τό κεφάλιν του, καί λύτρωσε τήν Χώραν,

καί φύγαν τά φουσσάτα του εις μιόν κατά τήν ώραν. 250
Καί αύτοϋ τοϋ φοβεροΰ ρηγός τό σπίτιν τοϋ Ταδίνο.

τό πώς έκαταστάθηκεν είς τόν καιρόν εκείνο, 
δταν ό υιός του έμίσσευεν μέ τήν εύγενεστάτην, 

εκείνην τήν Λουγρέτζια τήν πανωραιοτάτην.
'Ομοίως οί δυο κακόγεροι, πού έκριναν τήν Σωσάναν, 255

καί το δικόν τους πταίσιμον απάνω της τό βάναν.
Καί εΐπεν ό θεός: «τόση άμαρτιά νά γένη μήν άφήσω », 

καί άπόστειλεν τόν Δανιήλ διά νά ντούς τρέψη όπίσω, 
νά φανερώση τό κακόν είς τό λαόν νά ξεύρη,

καί αύτόνους δπου έβούλουντα τό κρίμα νά ντούς εΰρη. 260
Καί εκρινεν ό Βασιλεύς νά τούς λιθοβολήσουν,

καί τήν Σωσάναν μέ τιμήν στο σπίτιν της ν’ άφήσουν.
Τοΰτα τά ξόμπλια φέγγουσιν τοϋ καθενός νά βλέπη,

νά μήν τον σύρνουν οί ορεξεις σέ κείνα τά δέν πρέπει.
Βλέπεις τά ζώα τ’ άγνωστα τήν στράταν πώς διαβαίνουν, 265

καί (αν) πέση τό έναν, βλέπουνται τ ’ άλλα ’ποκεϊ νά πηαίνουν.
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194 μετό. 197 γεϋσις. 198 πη. 201 ξεύρων. 203 εναι. 218 όπού. 219 δικόν 
της. 220 τόσην. 227 δρεξιν.

230

235

240 (φ. 418) 

245 

250 

255

(φ. 4)9)

260

265

Καί ό άνθρωπος άπδχει νοΰν καί βλέψι καί γνωρίσει,
θωρών τά ξόμπλια τών άρχιών πρέπει του νά νοήση, 

τήν στράταν τήν όρδινιαστήν όγιά νά μή σκοντάψη,
καί πέση μέσα στήν ίστιάν καί ή λάβρα τόν έκάψη. 270

Καί μήν γυρεύσης τό λοιπόν άλλος νά σέ διατάξη, 
άμέ άτός σου σκόπισε νά ζής μέ πάσα τάξι.

Δυο στράτες έχει ό άνθρωπος νά ζή στον κόσμον τοΰτον, 
ή μιά καλή καί ευγενική καί ή δεύτερη τοσοΰτο(ν).

Ή πρώτη κόσμον ν’ άρνηθής καί ή άλλη νά συμπέσης 275
καί εις τόν ζυγόν της γυναικός στον σφέντυλαν νά θέσης.

Δέν ξεύρω ποιάν νά ’ρέγεσαι καί βούλεσαι νά πιάσης,
(άμή όποιαν πιάσης ήξευρε τέλειαν νάν τή φυλάσσης).

Έάν έμπης είς υποταγήν πνευματικού πατέρα,
στήν έκκλησίαν πρόθυμος άς εΐσαι πάσα μέρα. 280

Καί ταπεινός μέ ύπακοήν, καί αύτούνη ή στράτα σώνει,
(νά βάλλουν τόν άμαρτωλόν επ’ ούρανοΰ καί θρόνου).

Διάβαζε πατερικά, νά μάθης έρμηνεΐες,
καί μήν έγδέχεσαι άπό μέ τέτοιες παραγγελίες.

Διότι αύτά δέν τά ’πραξα καί πώς νά τ’ άρμηνεύσω; 285
θέλω λοιπόν στά κοσμικά τά λόγια μου νά στρέψω.

Καί λέγω σου παραγγελιάν, αν τό θελήση ή χάρις
τοϋ 'Αγιοΰ Πνευμάτου, ν’ άξωθ^ς άρχόντισσαν νά πάρης, 

άπάνω είς ολα εύγενικήν γύρεψε νά τήν εΰρης,
γιατί έναι δύσκολον (καί αύτό κάμε νά τό ήξεύρης. 290

Ίδές τά έργα) τών γονεών καί τήν ύπερεσίαν
καί πάρε ξόμπλιν άπ’ αυτούς όδιά τήν κορασίαν.

Μή λυπηθής π> ουσότητα, νά σ’ άγοράση κόρη,
άμε τά έργα τά καλά καί τό κορμίν της θώρει.

Καί άφότις τήν εύλογηθής καί μετά σένα έρθη 295
σάν κάθεται καί κοάξης την πέ της είς μιόν νά γέρθη.

Καί άς στέκη νά σοΰ άφοκραστή, κατά τήν χρειάν όποναι, 
κολάκευε καί άγάπα την καί τήν καρδιάν σου χώνε.

Μήπως καί πάρη θράσεμα διά τήν πολυσπλαγχνία,
καί κάμει κέντα σάν τό ζό έκ τήν άναπαψία. 300

Ό λα άς κρατοΰν τά χέρια της καί άς έχη τά κλειδία, 
καί έσεν άς δίδη τήν τιμήν νά ’χης τήν άφεντία.
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231 και θωρώντα τά. 243 είς τήν. 252 ολαν. 262 πολυσπλαχνίαν. 265 άφεντίαν.



"Ας εν κερά στήν μεσαριά καί είς ολα όπού έχει χρεία, 
νά βλέπη πώς ορέγεσαι, νά ’χη πληροφορία.

'Ο λόγος σου άπόγκρουστος μήν έν ποτέ σέ κείνη, 305
καί τής γυναίκας ή καρδιά ή εύσπλαγχνιά τήν κλείνει.

270 Διατί κάλλιο νά σ’ άγαπα παρά νά σέ φοβάται,
διότι άπό φόβου οργή τα στον άνθρωπον γεννάται.

(φ. 419β) Καί δταν σέ άγαπα βλέπεται όδιά νά μή σου σφάλη,
καί ά σκοντάψη μιάν φοράν προσέχεται τήν άλλη. 310

Και τές γυναίκες τοΰ σπιτιοΰ εκείνη άς τές διατάσση,
275 καί μήν ψηφας εσύ ποτέ αύτές τό τί νά φασι.

1ά ψούνια ας είναι πλούσια, όλους νά τούς χορταίνου,
νά εύχαριστοΰν τής τάβλας σου καί νά ντώς άπομένου.

Δέ λέγω πετεινόπουλα, ούδέ παχιά γουρούνια, 315
άμέ κατά τήν κοντετζιόν άς είναι τά μπουκούνια.

280 Διά πάσ’ τές έλαμπρες γεορτές καλλίτερα καί πλήσα,
ότι οί γιορτές καί άλλ’ ήμεριές δέν είναι όλες ϊσα.

Τήν φορεσά τών γυναικών άς τήν θυμίζη έκείνη,
καί ’νέργα την νά ντύνεται, νά ’χετε καλωσύνη. 320

Καί τούς φαμέγιους τοΰ σπιτιοΰ άνδρες εσύ όρδινιάζε,
285 (<?· 420) καί άν έναι πταίσιμον ’ς αυτούς συγκεραστά το σιάζε.

Δέν έν δοσμένον της γυνής τούς άνδρες νά διατάσση,
καί διδαξέ τον σπλαχνικά καί ό λόγος σου άς φτάση.

Μήν τούς άφήνης άνεργους, νά μή κακαθρωπίζου, 325
ότι διά τήν άνάπαυσιν πολλοί κακαθρωπίζου.

290 Κατά τήν τάξιν καθανός δίδε δουλειάν νά ’ργάζη,
(συγκεραστά ώς δύνεται άτός του νά έβγάζη).

Ά ς  έχης είς τό σπίτι σου άλογα καί μουλάρια,
άς. τά συχνοστριγλίζουσιν καί άς τά κρατούν καθάρια. 330

Καί άτός σου σύ συντήρα τα πώς πίνουσιν καί τρώσι,
295 όποιος τό πράγμα του ψηφα, έχει μεγάλην γνώσι.

Αύτά τά ζά το χρειάζουνται δέν ήμποροΰ νά ποΰσι
καί ά δέν τώς δίδη ό άνθρωπος, πολλές φορές ψοφοΰσι.

Καί έχουν έσέν χαμοθεόν, καί σύ πάλιν στή χρειά σου 335
σώνεσαι μέ ταΰτα τά ζά, καί κάμνεις τήν δουλειά σου.

300 (9· 420β) Καί άν ψοφήσουν χάνεις τα καί κάμνουσί σου ζμία.
καί ώστε νά βρής διά νά σωστής έχεις στενοχώρια.

266 έναι. 268 εναι. 273 άλλην. 280 πλοΰσα. 285 εις. 286 έναι. 294 καί 
σύ άτός σου. 295 γνώσιν. 3(H) κάμνωσί σου σμία.
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Διατί τοΰ νέου ή ορεξι τρέχει ώσάν τ ’ άχέλι,
άλλος γεράκι ν’ άγαπα καί άλλος σκυλιά νά θέλη.

Τό πρώτον έ χερότερον καί πλέας μεγάλης λύπης,
305 βουλήν σοΰ δίδω άν ήμπορής καί άπό τά δυο νά λείπης.

Ειτα κ’ ήδέ λιγώτερον κακόν έναι στούς σκύλους,
οί ’ποιοι διατί ύποτάσσουνται τούς λέγου άνθρώπων φίλους.

Κράτει ζευγάρια καί σκυλιά κατά τήν κοντετζό σου, 
πήγαινε τές άλλ’ ήμεριές κυνήγα άπατός σου.

310 Μηδέν δοθής πάντα σ’ αύτά, άμέ συφρόνου άς έναι,
όλημερίς άν κυνηγάς, άργά στο σπίτι μένε.

"Α σ’ άκλουθοΰν άπό λιγοΰ χωργιάτες νά τούς τρέφης,
καί άφότου φαν καί πιοΰ καλά κάμε νά τούς προσέχης.

(φ. 421) Τριακόσια ύπέρπερα ά σοΰ θέ, σολδί νά μή σοΰ δώση,
315 καί άν έμπορέση τόν λαγόν τόν πιάσει νά σοΰ χώση.

"Οποιος φαίνεται καλός καί πλέα σου μπιστεμένος,
αύτός έν πλέα χερότερος καί τοΰ κακοΰ δοσμένος.

Δέν θέλουσι τήν συντροφιά τοΰ άρχω καί τήν φιλιάν του,
άμέ όντε θέλου νά τοΰ φά, χρειάζουνται τήν δουλειάν του. 

320 Καί αύτούνην τήν άρχόντισσαν, όποναι συντροφιά σου,
κρέας άπό τήν σάρκα σου, μέλος έκ τήν πλευρά σου,

πάσκισε νά συμπορπατη μιάν στράτα μετά σένα,
καί δταν μετράς τά δεκοκτώ μή λέγη αύτή ’κοσένα.

Ά ν  δώση ό Θεός νά φρόνιμη, ολίγα θές κ.οπιάζει,
325 είτα καί δεις δτι έχει χρειάν, ή γνώσι σου άς τήν σιάζη.

Πρόσεχε όσον ήμπορεΐς νά ζής καλά μέ κείνη,
διότι άν κινήση είς τό κακόν ούδέ σοΰ λείπουν θρήνοι.

Ά ν  σοΰ ζητά φορέματα, βλατιά καί δακτυλίδια,
(φ. 421 β) κάμε της μέσα τοΰ σπιτιοΰ δτι μπορείς στολίδια.
330 Τήν δρεξίν της τζάκιζε μή βατζιστή νά θέλη

τραγούδια, γάμους καί χάρες · καί άν γλυκαθή στο μέλι,
ώσάν το κάμνει ή μέλισσα θέλει πνιγή άπόσω:

δέ ξεύρω πλέα τιμητικά τέτοιαν αίτιά νά χώσω.
Διατί αύτήνη ή σαγιττιά είς τήν καρδιάν έφτάνει,

335 καί δέν εύρίσκεται γιατρός τέτοιαν πληγή νά γιάνη.
Μαγάρι νά θανάτωνε τόν άνθρωπον τήν ώραν,

παρά νά τρώγη τήν καρδιά σά φάγουσα καί ψώραν.
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490
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307 οί ’ποια, λέγουν. 312 ακολουθούν. 315 πιάσειν. 317 έναι. 319 τήν χρειά- 
ζουνται τήν. 332 πνιγην άπέσω.



Δέν ηύρεν ό ’Αριστοτέλης βουλήν καμμιάν νά δώση,
ούδέ άπό τέτοιον πάθημαν κανένα νά λύτρωση. 500

340 Διά ταϋτο, Μάρκο, σέ ήλεγα δποιος καί άν έγλυτώση,
νά τόν έκράζω θέλω υιόν, διατί άπό άνθρώπου γνώσι

δέν έ'ναι μπορεζάμενον δποιος καί αν κολυμπήση,
είς τέτοιον πέλαγος βαθύν καί νά μηδέν βουλίση.

(φ. 422) Χαρά σ’ αύτόν όπού θωρεϊ · τό(ν) κίντυνον έκεϊνο, 505
345 καί άς στέκη άπόξω καί διψα καλλίτερον τό κρίνω.

Όμως άς παραθέσωμεν τέτοιαν πολυλογία,
διατί ’ναι κακή καί νά πώ θελ’ είσται άτυχία.

“Ας ποΰμεν άλλον τίβοτας νά πάρωμεν άέρα,
διότι είς τέτοιον λογισμόν άν ήμουν δλη μέρα, 510

350 ήθελα σκάσει στέκοντας σά σϋκον ή πεπόνι,
δτι πολλά είναι άβάσταγοι οί άποπέσω πόνοι.

Διά ταϋτο αύτός ό δάσκαλος, ό άγιος Μπενάρδος
εΤπεν : « όπού έχει καλήν καρδιάν ωσάν τήν έ'χει ό πάρδος,

ούδέν τοΰ πρέπει νά ψηφα τών γυναικών τές διάξες, 515
διότι ή μεγαλοψυχιά άντρίκες έχει πρϊ.ξες».

Διά ταΰτο κάλλιον καθενός έναι νά μήν ήξεύρη
άν έ'ναι άσπρη ή γυναίκα του ή ά νίβγεται τ ’ άλεΰρι.

Ά ν  δώση ό Θεός νά ’χης παιδιά, πολλά ή ολίγα άν εΐναι,
στο έχει σου μηδέν θάρρος, άμέ στο νοΰ σου κρίνε. 520

360 (<ρ· 422β) Πλέα ξάζει μιά αρετή παρά καβαλλαρία,
κάμε νά μάθου γράμματα, νά ’χη ευχαριστία.

Έγνώρισε τήν φύσιν τως καί καθενός τως δώσε
νά κάμνη αύτόν τό ρέγεται, μέ τήν βουλήν σου σώσε.

Διότι δποιος Ιχει γράμματα ή μάθημαν ή πραξι, 525
365 τιμές ούδέν τοΰ λείπουνται καί πλούτη νά ποτάξη.

Καί τά δικά σου πράγματα έχε καί πότασέ τα,
ώστε νά ζής τ ’ άφέντευγε κ ’ ύστερα μοίρασέ τα.

Μή στοχαστής τά μερτικά νά εΐναι δλα ΐσα,
άμέ δποιος λείπεται αρετή, δός του τήν μοίρα πλήσα. 539

370 ’Αλήθεια δός του κοντετζό άπό παιδιά ώς παιδιά του,
καί άν άποθάνη νά στραφούν είς τά συγγενικά του.

Τούς άλλους δέ εύταξούσιους άσε τό μερτικόν τως,
δπου γνωρίζεις καί νοοΰν καί βλέπουν τό δικόν τως.
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341 έκράζων. 347 καί νά πολλή θελ’ είσται πλε’ άτυχία. 351 άπαπέσω. 368 εΐνιαι. 
372 δέν. άση.
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(φ. 424)

377 
401 άπό.

"Α λάχη νά ’χης θηλυκά καί είς δέκα χρόνους έρθουν, 535
άντάμα άς θέτου μετά σέν καί ξύστερα άς έγέρθουν.

Είς τόν καιρόν τως γύρευσε άντρες νά τών έδώσης, 
στενέψου άπό τό έχει σου, νά τές έντρομνιώσης.

Γαμπρούς δέ γύρευσε νά βρής νά ’χουν κορμνιά ακέρια,
παρά νά λείπονται οί άρετές καί νά ’χουσι δηνέρια. 540

Ά ν  έτυχε ν’ άπόθανεν ή πρώτη σου γυναίκα,
καί νά σοΰ δίδουσιν προυκιά καβαλλαρίες δέκα, 

μήν παντρευτής διά νά παιδιά, μήν τά παραπονέσης, 
πρόσεχε καί άποκράτει τα, διά νά τά καληκώσης.

Ό τι οί μητριές μέ τά παιδιά άπειρες πρίκες φέρνουν, 545
καί είς τοΰ κυροΰ τως τήν καρδιάν πολλά μαγκλάβια βάνουν. 

Αλήθεια ά δέν έχης παιδιά, καί ούδέν μπορείς νά ζήσης 
χωρίς γυναίκαν, πρόσεχε νά μήν παραστρατήσης.

Καί συγκαιρίτρα σου έπαρε γιά νά συμπϊρπατήτε,
τό θές εσύ νά θέλη αύτή καί είς μιόν άγαπηθήτε. 550

Άμέ ά θές έσύ κουκιά καί κείνη θέλει άχλάδες, 
δέ μαγερεύγουνται ποτέ αύτοΰνες οί λογάδες.

Καί θέλεις έχει τό γκρι—γρί ταχειά, άργά καί πάντα, 
ώρες γουνέλα νά ζητα καί ώρες χρουσή μπελλάντα.

Λοιπόν ά τύχη δεύτερον είς τόν ζυγόν νά πέσης, 555
κάμε κουτάλες δυνατές νά μήν τό παραθέσης.

Διατί όπού πέσει είς τόν βυθόν καί δέν τόνε κατέχει, 
ά δευτερώση πρέπει του τό σφάλμαν του νά τρέχη.

Καί σύ όπού ’πεσες αύτοΰ καί πάλι ήρθες νά διάβης,
χρειά ’ναι μετά υπομονήν νά γλύσης νά μήν λάβης. 560

Πάσκισε δσον ήμπορεϊς τό σκάνταλον νά φεύγης,
καί έγεννήθη άπ’ τήν γυνή, μάθε νά ντήν άργεύγης.

Μόνον άς έναι εύγενική καί άπόκει ά σφάνη είς άλλα, 
νά τό πομένης δύνεσαι διατί δέν ειν μεγάλα.

Τά λόγια της παράκουε καί άφες νά περάσου ; 565
ή πρώτη έναι γυναίκα σου καί ή δεύτερη κερά σου.

[Κ]αί έν χρειαζόμενον τινάς πάντα του νά πομένη, 
καί τό κατάλογον αύτοΰ ύπομονήν σημαίνει.

Καί άν άπομένης θές πέρνα στον κόσμον μέσα πέρα,
εΐτα καί θέλεις κούρταλα θές τά ’χη καθημέρα. 570

καλά νά τές έντρομνιώσης. 384 μητριγές. 398 πάλιν. 399 χρειά έναι καί μετά.
403 είναι. 405 γιατί ή πρώτη. 406 έναι.



410 Εις τέτοια πάθη θές έμπη κα'ι τότες νά γεράσης, 773
χρειά ’ναι τό τέλος σου νά ’ρθή, τοϋ κόσμου νά περάσης. 774

Άτός σου μέ τά χέρια σου δώσε διά τήν ψυχή σου, 775
μήν άποθάνης καί νά πής νά δώσουν οί δικοί σου.

Άμε κατά τό έχει σου δός τοϋ Χριστοΰ τήν μοίρα,
415 νά παν όμπρός τά δώρα σου ν’ άνοίξουσι τήν θύρα,

νά μπής εις τόν Παράδεισον μέ τούς άγιού νά ψάλης,
τό αλληλούια αιώνιον ποτέ νά μή τό σφάλης. 780

'Υπομονή καί αν έλειπες, όρπίδα κι αν έχάθη,
419 νά βούλησαι δπου καί αν πά, νά πηγαίνης στά βάθη.
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412 ψυχήν.
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ΠΩΣ ΕΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ

της λογοτέχνιδος κ. ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΛΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Τί θέσι κατέχει τό παιδί στή νεοελληνική γυναικεία ποίησι;
Τό παιδί σά θέμα δέν είναι εύκολο. « Πόσο δύσκολη καί βαρυσήμαντη είναι 

ή φιλολογία, πού έχει γιά θέμα τήν παιδική ηλικία, μάς λέει ό Ζίντ, καί πόσο, ΐσα 
ίσα γ ι’ αύτό, είναι σπάνια!». Τό παιδί ζή κοντά μας, άπλό, χαριτωμένο, παίζει 
μαζί μας, μάς άγαπα, κερδίζει πλούσια τή στοργή σας, πλουταίνει τή ζωή μας καί 
τήν ομορφαίνει, μά φεύγει μιά μέρα άπό τά χέρια μας περνώντας στήν ώριμότητα, 
χωρίς διόλου νάχωμε νοιώσει τό μυστήριο τής μικρούλας ψυχής του. Είναι κάτι 
διαφορετικό άπό μάς τούς ώριμους, μιά αύθυπόστατη ΰπαρξι μέ δικό της μυστηριακό 
κόσμο, μιά δροσερή ένατένισι της ζωής καί μιά εντελώς ιδιαίτερη εύαισθησία. ’Όχι 
τόσο άπλό δσο δείχνει, οΰτε τόσο έκφραστικό δσο θέλουμε νά πιστεύουμε. Συχνά 
ξεφεύγει τή σοφή πείρά μας καί τή στοργική μας φροντίδα καί χαίρεται τόν άκα
τανόητο γιά μάς ψυχικό του παράδεισο.

Είμαστε βέβαια κι’ έμεΐς παιδιά · μά άν θελήσουμε νά τό κρίνουμε μέ τή στροφή 
στή δική μας παιδική ηλικία, τό σφάλμα 9-άναι διπλό. 'Η άνάμνησι, παραφορτωμένη 
κι’ άλλοιωμένη άπό τήν κατοπινή μας ζωή, οδηγεί λανθασμένα. Κι’ άν κάποτε βροΰμε 
τό δρόμο γιά λίγες ψυχολογικές στιγμές, ό καιρός τότε ήταν άλλοιώτικος, κι’ ή άγωγή 
κι’ ή ζωή, κι’ ό πνευματικός κόσμος τοϋ παιδιοΰ άλλος. Πόσες φορές δέν άκούγαμε 
τις γιαγιάδες μας νά μάς λένε: « Έμεΐς στον καιρό μας, σάν είμαστε παιδιά, δέν 
κάναμε έτσ ι». Μά ποτέ δέν τις δικαιώσαμε, κι’ οΰτε νά περιμένωμε κι’ έμεΐς τή δι- 
καίωσι άπό τά σημερινά παιδιά σάν τά κρίνουμε μέ μέτρο τή δική μας παιδική ήλικία. 
"Οπως οί γενιές τών άνθρώπων πού έρχονται καί παρέρχονται σάν τά φύλλα τών 
δένδρων, κατά τόν "Ομηρον, δέν άντιγράφουν ποτέ στήν ύφή καί στή ψυχική ποι
ότητα ή μιά τήν άλλη, έτσι κι’ οί παιδικές ήλικίες τών γενεών αύτών διαδέχονται ή 
μιά τήν άλλη έξελιγμένες κι’ άλλοιώτικες. Μά μήπως καί στήν ίδια γενεά τά παιδιά 
δέν έχουν πελώριες άτομικές διαφορές μεταξύ τους; καί πάλι τό ίδιο παιδί δέν έχει 
τόσες διακυμάνσεις στήν έξέλιξί του;

Τό παιδί σά ζωντανό στοιχείο τοΰ περιβάλλοντος του, δέχεται τήν έπίδρασι τόπου 
καί χρόνου, κοινωνικών καί βιωτικών συνθηκών κι’ έτσι, στενά δεμένο μέ τόν γύρο 
του κόσμο, μά καί ξεχωριστό μέσα στον δικό του, μέ τήν ιδιότυπη φυσιογνωμία του 
καί τόν άλλοιώτικο ψυχικό πλοΰτό του, πρέπει νά τό βλέπη ό λογοτέχνης, άν θέλη 
νά δώση στο έργο του πού θάχη θέμα τό παιδί, ζωή καί αλήθεια.
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Καί είναι τόσο δύσκολο! Τον ενήλικο πού περιγράφουμε, λίγο ή πολύ τόν γνω
ρίζουμε. Κάθε τέχνη είναι λίγο υποκειμενική, υποστηρίζουν μεγάλοι κριτικοί. Δικές 
του, καταστάσεις προβάλλει ό λογοτέχνης στούς ήρωες του, δίνοντάς τους άντικειμε- 
νική μορφή. Τόν πόνο, τή χαρά, τήν άπογοήτευσι, τή ζήλεια, τό μίσος πού βανει 
στον ενήλικο ήρωά του, τάζησε κάποτε κι’ αυτός κι’ άναπλάστοντάς τα καί μεγεθύ- 
νοντάς τα μέ τόν προβολέα της ιδιοφυίας του, τα δανείζει στους ήρωες του.

Μά τό παιδί, χαίρεται τάχα, πονεϊ καί νοιώθει το ιδιο μ εμάς; Βλεπει όμοια 
τον κόσμο; Άπό ποϋ νά τό άντιγράψουμε; Απο την αναμνησι; Είπαμε είναι μακρινή 
κι’ ώ ! πόσο ξεθωριασμένη! ’Από τήν παρατήρησι; Είναι τόσο δύσκολο σαν δέν έχουμε 
μιά έσωτερική άντανάκλασι μέσα άπό τόν εαυτό μας νά συγκρίνουμε τήν άλήθεια της.

Γι’ αύτό τό έργο της πεζογραφίας ιδίως, πού ζητά ψυχολογική πληρότητα και 
δημιουργία προσώπων ολοκληρωμένων, είναι πολύ δύσκολο σαύτό τό θέμα, κι’ ενα 
βιβλίο μέ ήροια τό παιδί είναι κάτι, πού σπάνια πετυχαίνεται. Να, γιατί βρίσκουμε 
συχνά μέσα σέ τέτοια βιβλία κουβέντες ενήλικων και σκεψεις ώριμες, βαλμενες σε 
παιδικά στόματα, καί γελούμε γιά τήν « ευρεσι » τοϋ άνίδεου συγγραφέα.

Αύτό δμως δέ συμβαίνει καί γιά τήν ποίησι. Ή ποίησι είναι ή τέχνη της στι
γμιαίας διάθεσης καί τής έξαλλης λίγο αισθητικότητας, καί μιά μόνη άληθινή συγκί- 
νησι, μιά εικόνα χαριτωμένη, ένα άπόσταγμα ζωής, ενα άρωμα αγαπης, μπορεί να 
της δώση στοιχείο γιά ΰπαρξι. Ή ποίησι χαίρεται τό παιδί σάν ομορφιά · χαιρετά μέ 
στοργή τόν έρχομό του στή ζωή, κλαίει τόν άκαιρο χαμό του, καί, δίνοντας περισ
σότερο τά υποκειμενικά αισθήματα τοϋ ποιητή, tcv  πλουτισμο τής δικής του ζωής 
άπό τό ξαφνικό αύτό δώρο τούρανοϋ, πετυχαίνει ώραΐα τραγούδια. ’Ακοΰστε πώς τρα- 
γουδεϊ ό ποιητής Μαλακάσης τή χαρα που τοϋ δίνει το παιδί του.

"Ενα τραγούδι τό πρωΐ Χίλιων πουλιών ό/λαλοή
κι’ αλί μου σάν άργήσει και κελαϊδιστρα ακόμα βρύση
τρέμει ή καρδιά μου νά ραΐση τραγούδι νά σέ πώ ή μεθΰσι;
κι’ είναι κομμένη μου ή πνοή ΤΩ ! δοξασμένοι νάναι μου οί θεοί.

Καί σέ, βασιλεμένη μου ζωή,
Χαρά σου τέτοια δύση 
— Ξερό κλαδί πού τώχει άγγίσει 
μιάν αύρα καί τό κάμνει καί θροεϊ.

Μά κανένας ποιητής δέν ύπάρχει, πού νά μή βρής ξεφυλλίζοντας τό έργο του 
κι’ ενα δυο τραγούδια, χαρισμένα στο ώραϊο αύτό δημιούργημα πού είτε σα δικό του 
τό χαίρεται μέ τήν καρδιά του, είτε σα θέαμα τό βλέπει καί τό καμαρώνει μέ μάτια 
του," κ ι’ άλοίμονο πόσο συχνά τό ζηλεύει σά δέν είχε τήν εύτυχία νά τό νοιώση ποτέ
δικό του, λουλούδι τών σπλάγχνων του.

Άκόμη κι’ ό 'Όμηρος, ό τραγουδιστής τής άνδρείας καί τών πολέμων, σκέφτηκε

να γλυκανη τις ηρωικές σελίδες τής Ίλιάδος του μέ τή χαριτωμένη έμφάνισι ένός 
παιδιοΰ. Ποιος δέ θυμάται, στο Ζ τής Ίλιάδος, τό « μοσχαναθρεμένο Έ^τορουδάκι » 
που, τρομαγμένο απο την αλογοουρα πού κυμάτιζε στήν περικεφαλαία τοϋ πατέρα του, 
άρνηθηκε νά πάη κοντά του καί λούφαξε στή γνώριμη άγκαλιά τής μητέρας του, 
ζη.ώντας βοήθεια και κανοντας τήν Ανδρομάχη νά χαμογελάση άνάμεσα άπό τά 
δάκρυά της, τήν ώρα πού αποχαιρετούσε τόν άνδρα της! Ά ς  δοϋμε λοιπόν τί συγκί- 
ν/̂ σι c-όωσε στη ποιησι το παιδί, κι ιδιαίτερα πώς τό τραγούδησε ή γυναίκα ποιήτρια.

Η γυναίκα που τον προορισμο της για μάνα τόν φέρνει μέσα στο αίμά της, 
πού μόλις νοιώσει τόν εαυτό της άρχίζει νά παίζη μέ τις κούκλες γιά νά έκδηλώση 
τήν έμφυτη μητρική αποστολή της καί νά προετοιμαστή, μέ τό παιχνίδι, γιά τό μελ
λοντικό έργο της, είναι φυσικό να χαιρέτα μέ λαχτάρα τόν έρχομό τοΰ παιδιοΰ στή 
ζωή. Το πρώτο σάλεμα τοϋ βρέφους στά σπλάχνα της της δίνει τήν πρώτη ευτυχι
σμένη συγκίνησι:

Κάτι σπαραζει μεσα μου · Καί πότε λέω μή γεννηθής
Καποια ψυχη φερμενη Κλάψα ή ζωή καί μπόρα
Απ τοΰ Θεοΰ το θέλημα, Καί πότε, Θέ μου, πώς άργεϊς

Πρός τή ζωή άνεβαίνει. Μακρισμέν’ ή ώρα,
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* * * * * *
Ψυχη που πρωτοσαλεψες Πού θά ξαφνίσουν τήν ηχώ
Βαθεια στα σωθικά μου Άρμονισμένα άντάμα
Για σε σπαράζει πιο γλυκά τής μάνας σου τό σκούξιμο
Κι αλλοκοτα η καρδιά μου. Καί τό δικό σου κλάμα

Ετσι τραγουδεΐ η ποιητρια κ. Λιλή Ίακωβίδη το πρωτοσάλεμα τοΰ βρέφους στά 
σπλάχνα τής μάνας. 'Ύστερα σά γενιέται, μέ τί στοργή καί λαχτάρα τό καλοδέχεται: 

Καλώς ήλθαν τα μάτια μου τά φεγγοβολημένα!
1 α ματια πού ενας έρωτας μοΰ τάστειλεν εμένα.

Μιά άλλη στιγμή πού δονεί τήν καρδιά τής μάνας, είναι ή ώρα πού κυτάζει 
με δέος κι’ όνειροπόλησι τοΰ παιδιοΰ της τόν ΰπνο. . .

Κοιμάται το παιδί μου, μήν τό ξυπνάς αύγή,
Αύτό στήν ΰπαρξί μου κ ι’ ό ουρανός κι’ ή γη 

τραγουδεΐ πάλι ή ϊδια ποιήτρια. . .
Και το δημοτικο τραγούδι, πού φυσικά σ’ αύτά τά θέματα είναι καθαρά γυναι

κείο μάς εχει δώσει τρυφερώτατους στίχους στά « νανουρίσματα »:

Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αύγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι 
κοιμήσου που να σε χαρΥ) ό νιος πού θ·ά σέ πάρτ).
Κοιμήσου πού παράγγειλα στήν Πόλι τά προικιά σου 
στή Βενετιά τά ροΰχά σου καί τά χρυσαφικά σου.

***



"Υπνε πού παίρνεις τά μωρά, έλα πάρε καί τοΰτο 
μικρό μικρό σοΰ τώδωσα, μεγάλο φέρε μού το.

Καί τό παιδί άποκοιμάται. . .  Στον ύπνο του άγγαρεύεται νά ξαγρυπνίχ προσε
χτικά δλη ή φύσι καί κάθε ζωή νά σωπαίνη πάνω στή γη νά μήν τό ξυπνήση. "Υ
στερα τό παιδί ξυπνά καί μαζί του ξυπνάνε καί τά γλυκόλαλα πουλιά κ ι’ δλη ή φύσι.

Καί μεγαλώνει. Τό μητρικό φίλτρο, πού τό παρακολουθεί μέ λαχτάρα, δέν άφήνει 
καμμίά στιγμή τής ζωής του, καμμιά του έκδήλωσι πού νά μήν τήν κάμη τραγούδι. 
Ή κ. Λιλή Ίακωβίδη είναι ή ποιήτρια, πού περισσότερο άπό τίς άλλες τραγούδησε 
τό παιδί. Τά τραγούδια της γιά το παιδί, άπλά, τρυφερά, γεμάτα συγκίνησι, άλλα 
δημοσιευμένα στή πρώτη συλλογή της « Φωτεινές ώρες », κι’ άλλα άνέκδοτα, θά τά 
συγκεντρώση σέ λίγο σ’ ένα ιδιαίτερο τόμο μέ τόν υποβλητικό τίτλο « ’Άνθη στοργής ». 
Άκοϋστε μερικούς στίχους γιά τό παιδί-μαθητούδι, πού πρωτοπιάνει τό βιβλίο:

Διαβάζει τό παιδί μου, βιβλίο, γίνε του έσύ 
στήν τρυφερή ζωή του, σά χάδι σά φιλί, 
κα'̂  μή μου τ ’ άγριέψης μέ κρύα δασκαλικά 
μαθήματα, καί πάρτο καί μίλα του γλυκά.

"Υστερα τό κορίτσι μεγαλώνει... Οί εφηβικές άνησυχίες έχουν ξυπνήσει μέσα 
του . . .  Ό καθρέφτης γίνεται τώρα ό σύμβουλός του. Κυτάζει καί ξανακυτάζει μέσα 
σ’ αύτόν τό στρογγυλεμένο πιά κορμί του, ζητώντας νάνακαλύψη σ’ αύτό τά μυστικά 
πού ή ζωή άρχισε νά τοϋ σιγοψιθυρίζη:

Μπροστά στο καθρεφτάκι σου, άγαπούλα μου 
ένας κόσμος περνάει καί πολεμάει. . .  
ένας κόσμος π ’ άκόμη δέ νειρεύεσαι 
θά σέ σκλαβώνη, θά σέ κυβερνάη.

Τό μεγάλωμά του άπομακρύνει, λίγο λίγο, άπό τή μάνα τό παιδί κι’ ή μητέρα 
τό προβοδίζει γεμάτη στοργή καί δέος, τραγουδώντας τά πρώτα πετάγματά του:

Σΰρε δπου θές—Σάν τόν κισσό
τό μητρικό μου στοχασμό τυλίγω στο κορμί σου,
καί στο λαιμό σου φυλαχτό,
τήν ΐδια μου καρδιά κρεμώ νά σκέπη τή ζωή σου.

’Έτσι χαιρετά τήν άπομάκρυνσι τοϋ χαϊδεμένου παιδιοΰ ή πρώτη ποιήτριά μας, 
ή Μυρτιώτισσα. Καί σ’ εν’ άλλο τραγούδι της συνεχίζει μέ τόν ίδιο έκστατικό τόνο:

~Ω γιέ μου, έσύ, μοναχογιέ, πού ίσαμε χτές άκόμα 
μοΰ ζέσταινες τά γόνατα μέ τό μικρό σου σώμα.
Τώρα πού άνοίγεις τά φτερά καί φεύγεις μακρυά μου 
κι’ άφήνεις τό σπιτάκι μας κ ι’ άφήνεις τά φιλιά μου..  .
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Τήν άγια θύρα τής ζωής τρεμάμενη σοΰ άνοίγω 
καί κρύβω τή λαχτάρα μου καί τον καήμο μου πνίγω.

Ή μητρική καρδιά τό καταλαβαίνει. . .  Ά λλες άγάπες θάντικαταστήσουν τή 
δική της στήν καρδιά τοϋ παιδιοΰ κι’ άλοίμονο, ίσως καί νά τό πληγώσουν.

Νά πώς τραγουδεΐ ή κ. Νίκη Πέρδικα τό μυστικό αύτό φόβο τήν ώρα πού βλέ
πει νά έρημώνεται ή αύλή καί τό σπίτι άπό τό γυιό, πού μεγαλωμένος ξεφεύγει πιά 
άπό τά φτερούγια της μάνας, πού τόν προστάτευαν στή παιδική ήλικία του. Ά ς  ήταν 
ενα πουλάκι νά παρακολουθή τό πέταγμά του στή μεγάλη ζωή:

Κι’ άν σ’ άλλη άγάπη-ποιός τό ξέρει ! -  ξεχνάς τής μάνας τά φιλιά 
ανάλαφρο νά γίνω άγέρι, νά σοΰ χαϊδεύω τά μαλλιά,
καί νά διαβώ ! -  ποιος θά μέ νοιώσει; -  ’Έτσι ε'ίν’ της μάνας τό γραφτό. 
Μά σάν ή άγάπη σέ πληγώσει θάρθής νά σέ γιατρέψω εγώ.

Έ να στοιχείο πού κυριαρχεί πρώτο πρώτο σ’ δ, τι δήποτε τραγούδι, γραμμένο 
άπό τή μητέρα γιά τό παιδί, είναι τό καμάρι κι’ ή περηφάνειά της γιά τίς ξεχωρι
στές χάρες του, τήν έξυπνάδα του καί τήν ομορφιά του. Τό ξέρουμε δλοι μας άπό 
τήν πείρα. Τό παιδί κάθε μάνας είναι το παιδί « θαΰμα », τό ωραιότερο καί τό έξυ- 
πνότερο τοΰ κόσμου. Κι’ ό πιο μετρημένος κι’ ό πιο λογικός άνθρωπος, σάν άποκτή- 
σει παιδιά, σ’ αύτό τό κεφάλαιο χάνει τό μέτρο καί τή συναίσθησι. Άραδιάζει δλη 
τήν ώρα τάνέκδοτα τοΰ παιδιοΰ του καί σάς λέει τίς πιο κοινότυπες κουβέντες του 
γιά υπερφυσικές ευφυολογίες. Έ ! πώς θέλετε νά ξεφύγη άπ’ αύτή τήν υπερβολή ή 
μητέρα ποιήτρια; Κι’ αύτή ή Σαπφώ, ή μεγάλη ποιήτρια τής άρχαιότητος, πού ήξερε 
τόσο ώραΐα νά βλέπη τίς χάρες τών ξένων κοριστιών, πού μαθήτευαν κοντά της, 
γράφει γιά τή δική της κόρη αύτή τήν υπερβολή:

’Έχω μιά κόρη τήν Κληΐδα,
μέ λούλουδα χρυσά ή δψι της ειν’ δμοια
καί σάν εκείνη, ολόκληρη ή Λυδία δέν άξίζει.

Κι’ ή μάνα τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού, έξαλλη άπό περηφάνειά, άναφωνεϊ άντι- 
κρύζοντας τό γυιό της πού καμαρώνει:

Γυιόκα μου, δντας σ’ έκανα 
πώς δέν έξεπέταγα, 
πώς δέν έκαμα φτερά 
σάν τοΰ παγωνιοΰ χρυσά 
νά πετάξω στά βουνά!

Άλλο στοιχείο, άληθινά χαρακτηριστικό γιά τή δύναμι τής μητρότητας, εΐναι 
ή όλοκλήρωσι τής μάνας μέσα στο παιδί της, ή συναίσθ-ησι τής πληρότητας, ή ίδέα 
τοΰ κερδισμοΰ μιας κάποιας άθανασίας μέσ’ άπ’ αύτό. Ή κ. Νίκη Πέρδικα, πού κι’
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εκείνη έ'χει γράψει πολλά τραγούδια γιά τό παιδί, 8λου τοΰ κόσμου τήν αρμονία καί 
ομορφιά τή βλέπει κλεισμένη στή ψυχή τών παιδιών της, καί μόνο μέσα σ’ αότά συλ- 
λαβαίνει τό νόημα καί τό σκοπό τής δημιουργίας.

Μά τό τέλειο δόσιμο τής μάνας, τό πέρασμά της μέσα στό παιδί καί τή δικαίωσι 
τής ζωής μέ τή μητρότητα τή δίδει άριστουργηματικά μιά νέα άμερικανίδα ποιήτρια, 
ή Ρούθ Χάρμαν, σ’ ενα ποίημά της « Ή γρηά », πού δέν μπορώ νά ξεφύγω τόν πει
ρασμό νά μή σας αναφέρω ενα. θαυμάσιο άπόσπασμά του:

Έφτά λεβέντες γέννησα καί τρεις 
πανώριες θυγατέρες, κι’ έχω τώρα 
δέκα φορές τής νιότης μου τά δώρα 
μπροστά μου καί τά βλέπω όλημερίς.

* * *
Δέκα φορές κοιτάω τήν ομορφιά 
πού ήταν δική μου κάποτε τή χάρη.
Τά μάτια τους τή λάμψην έχουν πάρει 
πού τή δική μου έφώταε τή ματιά.

* * *
Ήμουν κι’ εγώ στή νειότη εναν καιρό 
μά μέ τή λύπη πιά δέν εχω γνώρα.
Δέκα φορές τή νιότη μου εχω τώρα 
δέκα φορές τή νιότη μου θω ρώ !

Καί σάν είναι τό παιδί τόσο πολύτιμο γιά τούς γονιούς, σάν ολοκληρώνονται 
μέσα σ’ αύτό, τί γκρέμισμα γίνεται στή ζωή τους, όταν τό χάσουν; Ή ποίησι εΐναι 
προ πάντων τό άπόσταγμα τοΰ πόνου, τό άρωμα τής θλίψης καί τοΰ σπαραγμοΰ. 
'Όσο κι’ άν είναι λαμπρότερα τά χρώματα τής χαράς, δσο κι’ άν ήχοΰν πιο εύχάρι- 
στα οί ΰμνοι τής ομορφιάς καί τής ευτυχίας, δμως τά ώραιότερα τραγούδια, τά πιο 
συγκλονιστικά, τά πιο άνθρώπινα μάς τάχει δώσει ό πόνος. Ό  θάνατος τοΰ παιδιοΰ 
έχει χαρίσει στή νεοελληνική ποίησι τρυφερώτατα τραγούδια. Ένέπνευσε στό φιλόσοφο 
καί προφητικό Παλαμά τούς άπλούστερους καί συγκινητικώτερους στίχους, πού κάνουν 
τόν « Τάφο» του ενα άπό τά καλλίτερα έργα του. Ό  θάνατος τοΰ παιδιοΰ έκαμε καί 
τό Σολωμό νά γράψη τή « ψυχοΰλα» καί τόν πιο απαισιόδοξο ποιητή, τόν Καρυ- 
ωτάκη, νά ξεχάση τή δική του άβυσσο καί νά τραγουδήση άβρότατα ενα πεθαμένο 
παιδάκι. Ό  θάνατος τοΰ παιδιοΰ έβαλε καί στά στόματα τών μανάδων τοΰ δημοτι- 
κοΰ τραγουδιού σπαραχτικώτατους θρήνους. Οί ποιήτριές μας δέν εδωκαν πολλά πρά
γματα σ’ αύτό τό θέμα. Μιά άγαθή μοίρα τις προφύλαξε ϊσως άπ’ αύτό τό πικρό 
ποτήρι. Έξαίρεσι άποτελεΐ ή κ. Άθηνά Ταρσούλη, πού ό θάνατος μονάκριβης κόρης 
τής ένέπνευσε όλάκαιρο τόμο, πού κυκλοφόρησε σέ λίγα άντίτυπα μέ τόν τίτλο «Ψ υ
χής στεναγμοί».
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’Αργότερα τά καλλίτερα τραγούδια άπ’ αύτό τό βιβλίο μπήκαν στήν ποιητική 
συλλογή της « Σπίθες καί Τέφρες». Θά σας δώσω ένα απόσπασμα άπό τόν « Πόνο 
τής Μάνας »:

Ή μάνα πού τής ρήμαξεν ό χάρος τήν καρδιά της 
καί τό μονάκριβο παιδί ήρθε ό σκληρός νά πάρη 
τ’ ώριο παιδί πού θέρμαινε γλυκά στήν άγκαλιά της, 
γλυκόγελην έλπίδα της κι’ όλάκριβο καμάρι,

*  *  *

βγαίνει στό δρόμο, σάν τρελλή, μήπως καί τάπαντήσει, 
ψάχνουν νά βροΰν τά μάτια της κάποιο άλλο πού νά μοιάζη 
μέ τό δικό της τό παιδί, θέλει νά τάναστήση, 
γιά μιά στιγμή σάλλου μορφή, καί βαρειαναστενάζει.

* * *
Μ’ άπελπισιάν άβάστα·| η στο σπίτι της γυρίζει, 
σέρνοντας τώρα πιο βαρειά τή συφορά μαζί της, 
καί νοιώθει, άλοί της ή άμοιρη, πώς δσο κι’ άν πασκίζη 
δλου τοΰ κόσμου τά παιδιά, δέν κάνουν τό παιδί της.

Μά δέν εΐναι μόνο ή μάνα πού συγκινεΐται καί τραγουδεΐ τό παιδί... Κι’ ή 
γυναίκα, πού δέν έγινε μάνα έχει μέσα της, μελλοντική δύναμι κι’ έλπίδα, τή μη
τρική της άποστολή. Τό παιδί είναι πάντα κάτι πού δονεί τή γυναικεία καρδιά. Ή 
άφέλειά του, ή χάρι του, τό φώς καί τό γέλοιο του, ή άγγελική παρουσία τής τρυ
φερής ομορφιάς του σκορπίζει τή θλίψι καί κάνει παράδεισο τή ζωή. Γι’ αύτό κι’ οί 
κοπέλες ποιήτριές μας, ή Ζευγωλή, ή Πολυδούρη, ή ΓΙαίζη καί άλλες μάς έδωσαν 
τραγούδια γιά το παιδί. Καί παρουσιάστηκε κι’ αύτό τό φαινόμενο... Μιά ποιήτρια 
ή Μαρία Ράλλη, νανουρίζει τό παιδί, πού δέ γέννησε:

Τάγέννητο τάγόρι μου άπόψε θά κοιμήσω.
Άστρα μου γλυκοφέγγετε τό λύχνο μου νά σβύσω.
Καί πώς δέ μοΰ γεννήθηκες πού σούχα καμωμένο
Λίκνο τήν καλωσύνη μου, άσημοδουλεμένο!

Μά δπως είπαμε καί πιο πάνω, στά γυναικεία τραγούδια γιά τό παιδί δίνεται 
μάλλον ή ψυχολογία τής μάνας, ή συγκίνησι πού δίδει τό παιδί στή μάνα, κι’ δχι τό 
ίδιο τό παιδί. Λίγα τραγούδια προσπαθοΰν νά ζωντανέψουν παιδικές ψυχοΰλες μέ τήν 
άφέλεια καί τή χάρι τους, μέ τή μικρή καί συχνά σκληρή ΰπαρξί τους.

Δέ μάς παίρνει ό χώρος νάναγράψουμε τέτοια τραγούδια, γ ιατί αύτά καθώς έχουν 
καθρεφτισμένη μέσα στούς στίχους τους μιά όλόκαιρη ύπαρξι, δέν θά μπορούσαμε νά 
τά δώσουμε σ’ άποσπάσματα. Αναφέρουμε μόνο άπό τή γυναικεία παραγωγή « Τή μο- 
διστροΰλα» τής κ. Δώρας Μοάτσου, πολλά τραγούδια τής κ. Ά ννας Μπεκιάρη καί.
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της Ρίτας Μπούμη μιά όλάκαιρη συλλογή μέ τέτοια τραγούδια, άνέκδοτη άκόμη « Τό 
μαγικό φλάουτο ».

Άπό τά τραγούδια τών ποιητών μας σ’ αύτό τό θέμα ξεχωρίζουν « Τ’ ορφανό » 
τοϋ Άχιλλέως Παράσχου, « Ό μικρός καμπούρης » τοΰ Μπουφίδη, « Ή Μαριγώ » τοΰ 
Παπαντωνίου καί άλλα.

Μά τό παιδί ξεχωριστό σάν ύπόστασι, μέ· ψυχολογία αύθύπαρκτη, ζωντανή μικρή 
ύπαρξι μέ δικό της ξεχωριστό κόσμο, πότε χαρούμενη, πότε τραγική στήν ασύλληπτη 
ευαισθησία της μόνο ή πεζογραφία μπορεί νά μας τό δώση. Κι’ οί γυναίκες μας συγ
γραφείς στάθηκαν πλούσιες σ’ αύτό τό θέμα στά διηγήματα καί μυθιστορήματά τους.

Μ’ αύτό εΐναι άλλο θέμα, κι’ ισως μιά άλλη μέρα νά μας δοθή εύκαιρία νά τάνα- 
πτύξουμε. Σημέρα σκοπός μας ήταν νά δείξουμε τήν ποίητρια μάνα.
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I L  T R O M B E T T I E R E ( * )  

di GIORGI O A T H A NA S
traduzione da l n eo-greco  d i F i l i p p o  M.  P o n t a n i

II  trombettiere, ί ’ultimo, cro tlo  pur e g l i  a l juolo.
De la canora tromba ancor non / era  dpenta I'eco. 
P er le didteje a jia t ich e  correa  da cim a a cim a  
ed  ora i l  duo no di d icea  dingulto, ora m inaccia .

I I  trombettiere a g l ’ impeti d elta  p io g g ia  a ammencia. 
PreMo, bruna d i ru gg in e, la f id a  tromba jta .
Sotto un ammanto candido Γin ferno I ’ha aepolto, 
grand e com 'una etern ita , g r ev e  com e iin fe rn o .

E a primavera ch e <sara ? F ra I'erbetta novella 
ne tra ccia  d i cadavere, ne de la tromba v ’e.
S olo d i notle in notte va I'ombra d i L ui vaqando: 
f r a  L'erbe, con un ta ttile f r u g a r  cerca  la  tromba.

Trombettiere, non c ed e r e ! non diaperarti m a i!
Notti e  notti, d i brividi e d i dilenzio colm e . . .
Ala in fin e un'a lba dorgera , .torgera !  Su la  tromba 
an tica , i nuovi in tonerai ca n ti de la V ittoria !

(*) una anfcologia di poeti neogreci contem poranei di prossim a pubblicazione a cu ra  della  
R iv is ta :  « P o eti d 'oggi ».
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ΗΡΩΪΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
της συγγραφέως καί λογοτέχνιδος κ. ΚΛΕΑΡΕΤΗΣ ΔΙΠΛΑ— ΜΑΛΑΜΟΤί

Στήν νεοελληνική ιστορία εξέχει καί διακρίνεται ή εποχή τής μεγάλης έπανά- 
στασης, σάν ένα μέτεωρο περίλαμπρο. Άπό τότε οί ξένοι άρχισαν να γυρίζουν τα 
βλέμματά τους καί πρός τήν χούφτα τών άνθρώπων πού άγωνίζονταν γιά τήν ελευ
θερία τους, σέ μιά γωνιά της άρχαίας έλληνικής γης.

Ώς τότε οί Ευρωπαίοι έρχόμενοι στήν Ελλάδα, θαμπωμένοι άπό τήν άκτινο- 
βολία πού άφησε ή περίλαμπρη εποχή τής κλασσικής άρχαιότητας, δεν ζητούσαν τίποτες 
άλλο άπό τήν άκτινοβολίαν αύτή. Σάν υπνωτισμένοι άπό τήν μαγική έκείνη επιβολή, 
δέν κοίταζαν άλλο νά βροΰν στο φημισμένο τόπο, παρά τ ’ άχνάρια ένός ένδοξου περά
σματος μέσα στά ερείπια τών άρχαίων ναών. Οί άπόγονοι δοξασμένοι προγόνων μένανε 
άγνοημένοι. Οί άπόγονοι σβύνονταν οπω τ ’ άστέρια τά μικρά μπροστά στή λάμψη ένος 
μεγάλου άστεριοΰ. Κι άν ό ξένος ό θαμπωμένος τύχαινε ν’ άντιληφθή τήν ύπαρξη τών 
νεοελλήνων, εμενε απογοητευμένος κι έκεΐ σταματούσε ή παρατήρηση.

Ποιος ώς τότε ένδιαφέρθηκε γιά τούς άπογόνους αύτούς; Ποιος άπό τούς θαυ
μαστές τής άρχαίας Ελλάδας σκέφθηκε ποτέ νά μάθη πώς καί γιατί φθάσανε στήν 
άφάνεια οί νεοέλληνες;

Μονάχα αύτοί οί ίδιοι, ή χούφτα αύτή τών άνθρώπων, πού πέρασε άπ’ όλους 
τούς κατατρεμούς βαρβάρων λαών, πού πέρασε άπ’ δλα τά δεινά, άπό τήν πιο μαύρη 
φτώ/εια ώς τήν πιο σκληρή σκλαβιά, αύτοί μοναχά ξέρανε καλα τις αίτιες τοΰ αφα- 
νισμοϋ τους. Ξέρανε καλά πώς κάτω άπό τόν ξένον έπιδρομέα, πού κάθε φορά τούς 
κατέβαλε μέ τόν ογκο του, άγωνίζονταν νά ζήσουν. 'Ο άέρας πού ανασαιναν ήτανε 
ακριβοπληρωμένος. "Ενα άγαθό τοΰ Θεοΰ, άγορασμενο μ όλους τους εςευτελισμους τής 
περήφανης ύπαρξης τους, μ’ ολους τούς σπαραγμούς τής φλογερής τους καρδιάς. Απο 
κεΐ, καί κεΐ, ουτε δράσι καμμίά εΐτανε δυνατό νά συλλογιστούν πως είχανε το δι
καίωμα ν’ άποκτήσουν. Κι ό κατήφορος τοΰ άφανισμοϋ συνέπαιρνε τό πιο διαλεχτό 
άνθρώπινο στοιχείο τής οικουμένης.

Στήν άλλοτε έλεύθερη καί περίλαμπρη Ελλάδα, οί νεοέλληνες ζουσανε με τρο- 
μους, όσο μπορούσανε πιο κρυφά, σάν τιμωρημένοι ένοχοι. Αύτοί πού οί πρόγονοι τους 
στάθηκαν οί πρίγκηπες τής διανοήσεως καί οί δημιουργοί τής κάθε ομορφιάς, σκύβανε 
τό κεφάλι σάν δοΰλοι. "Ολο καί πιο λίγους, πιο ξεπεσμένους καί φτωχότερους τούς 
εϋρισκε κάθε νέα έπιδρομή. Δέν τούς έμενε στο μεταξύ καιρός νά σηκώσουν τό κεφάλι. 
Κι ήρθε ή έποχή πού τά πολυάριθμα άσιατικά στίφη κατάκλυσαν τήν έλληνική γή σάν 
ενας τυφλός ποταμός. Στήν έπιδρομή τών βαρβάρων μιά μιά οί καμπίσιες πολιτείες 
καί τά χωριά, ύστερα άπό μάταιους άγώνες λούφαζαν κι ύποτάζονταν. ’Ανυπότακτα



μέναν τά βουνίσια μέρη, δπου φώλιαζε καί αντιστέκονταν ή άδάμαστη κλεφτουριά. 
« Ά ς  έρθουν, πόλεμο νά ίδοΰν καί Σουλιωτών ντουφέκια», λέει ό λαϊκός ποιητής.

Τά θρυλικά έκεΐνα παλληκάρια δέν λογάριαζαν ούτε πείνα, οΰτε δίψα, οΰτε κό
πους. Τή ζωή τους τήν είχανε άποφασισμένη άπό πρίν, τήν είχανε ταμένη στήν 
άπόκτησι τής λευτεριάς, πού είτανε τό μεγάλο ονειρο όλονών. Αύτό το όνειρο πού 
θέρμαινε κι οδηγούσε τήν κάθε πράξη τους, αύτό τό όνειρο πού έκανε τούς άντρες 
λιοντάρια καί τις γυναίκες ήρωι'κές, ώς τήν άντριωσύνη.

Αύτές οί γυναίκες κεντούσαν τόν ενθουσιασμό καί τήν παλληκαριά τών άντρών, 
αύτές τούς ακολουθούσαν στό πόλεμο κουβαλώντας τά τρόφιμα καί τά φουσέκια τους, 
αύτές λάβαιναν μέρος στις συμπλοκές μέ τόν έχθρό, πολεμώντας 'Ο δειλός άντρας 
δέν ευρισκε κανένα έλεος μέσα στήν καρδιά τους. Ή περιφρόνησή τους σ’ αύτόν, έφτανε 
ώς τήν προσβολή νά τού άφαιρούνε τά δπλα. Ή σύζυγος ένοιωθε τό φέρσιμο τού άντρός 
της σάν νάτανε όλότελα δικό της· γ ι’ αύτό καί προτιμούσε νά ίδή νεκρόν τόν άντρα 
της, παρά στιγματισμένον σάν δειλόν. Μέσα στό Σούλι, ή γυναίκα τού ονοματισμένου 
δειλού, έπαιρνε μιά όλότελα περιφρονημένη θέση άπό τις άλλες γυναίκες. Στή βρύση 
πού τήν τρυγίριζαν πολλές, ήξευρε πώς τελευταία άπ’ δλες έπρεπε νά γεμίση τή στάμνα 
της, τελευταία έπρεπε νά ποτίση τά ζώα της, χωρίς νάχη τό δικαίωμα οΰτε λέξη νά πή.

Τά έθιμα αύτά, ή άνατροφή καί ή θρησκεία, έπλαθαν μέσα στό Σούλι, τήν πάστα 
εκείνη τήν έκλεκτή τών γενναίων άνδρών καί τών περήφανων γυναικών πού έτοίμαζαν 
τήν έπανάσταση τοΰ 21. Κοντά σ’ αύτά καί ή μυστική κατήχηση σέ σχολεία κι έκκλη- 
σίες, φτέρωνε τις ελπίδες, φώτιζε τά πνεύματα καί συστηματοποιούσε τις σκόρπιες 
ενέργειες. Τό άκατάβλητο Σοΰλι πού φόβιζε πάντα τόν έχθρό, στέκονταν μέσα στά 
σκοτάδια τής σκλαβιάς, σάν ένας πυρήνας δυνατός καί σάν ένας φάρος, πού δλοι οί 
σκλαβωμένοι τόν κύτταζαν μ’ έλπίδα.

Ή ιστορία μάς μιλεΐ γιά τις άναρίθμητες παλληκαριές τών Σουλιωτών, καί μάς 
παραδίδει τις τετρακόσιες ηρωικές Σουλιώτισες πού μαζί μέ τούς άντρες, άπόκρουσαν 
πολεμώντας τήν πρώτη έπίθεση τοΰ Άλή—Πασά, μέ τά πολυάριθμα φουσάτα του. 
Σ’ αύτή τή μάχη άναδείχτηκε ή έξαιρετική μορφή τής Μόσχως Τζαβέλλα, πού οΰτε 
τό παιδί της δέ δίστασε νά βάλη σέ κίνδυνο, μπροστά στήν ιδέα τού γενικού καλού. 
Αύτή ή ήρωΐδα ή πολεμική, ή άνδρόπρεπη πόσο μάς παρουσιάζεται στον ίδιο καιρό 
γυναίκα τρυφερή, δταν άπάνω στή μάχη σκύβει στό πτώμα τοΰ άνιψιοΰ της Τζαβέλλα 
καί μοιρολογεί. Συγκινημένη ή λαϊκή μούσα άπό τις ικανότητες μιάς τέτοιας γυναίκας, 
τής άφιέρωσε τραγούδια πολλά:

Έδώ εΐν τό Σοΰλι ξακουστό, τό Σοΰλι ξακουσμένο, 
πού πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες καί κορίτσια 
πού πολεμά ή Τζαβέλλαινα σάν άξιο παλληκάρι, 
μέ τό παιδί στήν άγκαλιά, μέ τό ντουφέκι στ’ άλλο, 
μέ τά φουσέκια στήν ποδιά..........

Μιά άλλη γυναίκα ήρωϊκή σύγχρονη τής Μόσχως, είναι ή Χάϊδω Γιαννάκη Σέχου.
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Οί ιστορικοί λένε γ ι’ αύτήν πώς είχε μάτια ώραϊα, ήτανε μικρόσωμη κι δταν είχε 
καιρό, ντυνόταν μέ φιλαρέκεια. Αύτή ή λεπτοκαμωμένη γυναίκα πέρασε τό βίο της 
πολεμώντας, καί μαζί μέ τήν Μόσχω Τζαβέλλα λάβαινε μέρος στά Συμβούλια τών 
οπλαρχηγών τοΰ Σουλίου. Ή άγάπη στήν Πατρίδα ήτανε τό πρώτο αίσθημα μέσα 
στήν καρδιά της. 'Ύστερα άπ’ αύτήν έρχονταν ή άγάπη στον συμπολεμιστή της Φώτο 
Τζαβέλλα, πού μαζύ άψηφοΰσαν τή ζωή τους στήν ώρα τοΰ πολέμου. Κι δπως οί Σου
λιώτες ορκίζονταν στό σπαθί τοϋ Φώτη Τζαβέλλα, οί Σουλιώτισσες παίρνανε δρκο 
στ’ ονομα τής Χάϊδως τού Σέχου.

Μέ τέτοιες γυναίκες άνάμεσα στούς ήρωϊκούς Σουλιώτες, τό Σούλι στέκονταν άπόρ- 
θητο. Κι δσο στό Σούλι δέν έπεφτε, ό Άλή ΙΙασσάς δέν ησύχαζε. Μεταχειρίστηκε δλα 
τά μέσα γιά νά κατακτήση τόν έχθρό πού δέν γονάτιζε: τή βία, τήν κολακεία, τή 
δωροδοκία, τόν φοβερόν άποκλεισμό πού δεκάτιζε τούς άνθρώπους μέ τήν πείνα, τις 
απανωτές έπιδρομές τής αρβανιτιάς. Χωρίς έλπίδες πολλές γ ι’ άντίσταση πιά οί Σου
λιώτες, βλέπανε νά ζυγώνη ή ώρα πού τό Σούλι, θ ’ άναγκάζονταν νά συνθηκολογήση 
μέ τόν έχθρό. Κι ή μέρα αύτή στάθηκε μιά μέρα θλιβερή τού Δεκέμβρη τοΰ 1803.

Άπό τήν μιά μεριά οί Σουλιώτες οί περήφανοι παίρνουνε τό δρόμο τοΰ έκπατρι- 
σμοΰ, άπό τήν άλλη μεριά υψώνονταν σά διαμαρτυρία ώς τόν ουρανό, ό καπνός άπό 
τό ήρωϊκό Κοΰγκι δπου ό καλόγηρος Σαμουήλ τινάζονταν μαζί του στον άέρα γιά νά 
μήν πέση στά χέρια τοΰ έχθροΰ. Πράξεις άφάνταστου ήρωϊσμοΰ σημειώνονται καί κατά 
τήν άποχώρηση τών Σουλιωτών, γιατί ό δόλιος έχθρός αθετώντας τό λόγο του, άπο- 
φασίζει νά τούς καταδιώξη καί φεύγοντας. Στήν άποχώρηση αύτή έξήντα γυναίκες, 
κι άνάμεσά τους νέες άνθηρές, μητέρες μέ τά βρέφη στήν άγκαλιά, άποφασίζουν νά 
πεθάνουν θεληματικά παρά νά πέσουν στά χέρια τοΰ έχθροΰ. 'Ο χορός τού Ζαλόγγου 
εΐνε πασίγνωστος. "Ενα δέος καί μιά συγκίνηση μάς κατέχει στην άναπαράστασή 
του μέ τόν νοϋ μας, δπως μπροστά σέ κάθε μεγάλο, ύπεράνθρωπο, τραγικό, καί ώραΐο.

Μέ ρίγος άναλογιζόμαστε τήν ιστορία τής ώραίας ξανθής παιδούλας τών δεκα
πέντε χρόνων, τής Λένως Μπότσαρη, πού άφοΰ άντιστάθηκε δσο μπορούσε πολεμών
τας τόν έχθρό, ύστερα έπεσε στον Αχελώο θεληματικά καί πνίγηκε.

Καί πώς νά μήν υμνηθούν οί άλλες διακόσιες Σουλιώτισσες πού κι αύτές προ
τίμησαν νά πνιγούνε στό ποτάμι; Καί πώς νά μή γίνη \ραγοΰδι καί λατρεία ή θρυ
λική Δέσπω Μπότση, πού άφοΰ πολέμησε σάν άντρας, κλείστηκε ύστερα άπελπισμένη 
σέ μιά Κούλα, σέρνοντας μαζί της, ίδιος άρχηγός, θυγατέρες, νυφάδες κι άγγόνια 
γιά ναύτοκτονήσουν;

Αχός βαρύς άκούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν,
Μήνα σέ γάμο ρίχνονται, μήνα σέ χαροκόπι;
Ούδέ σέ γάμο ρίχνονται ούδέ σέ χαροκόπι 
ή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ’ άγγόνια.
Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στοΰ Δημουλά τόν Πύργο :
«Γιώργαινα, ρίξε τ ’ άρματα, δέν εΐν’ έδώ τό Σούλι
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’Εδώ είσαι σκλάβα τοΰ πασά, σκλάβα τών άρβανίτων ».
« Τό Σοΰλι κι αν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν ή Κιάφα, 
ή Δέσπω αφέντες Λιάπηδες, δέν εκανε, δέν κάνει ».
Δαυλί στο χέριν άρπαξε, κόρες καί νύφες κράζει:
« Σκλάβες οχτρών μή ζήσουμε, παιδιά μαζί μου έλατε ». 
καί τά φυσέκια ’νάψανε κι δλοι φωτιά γενήκαν.

Ή  ιστορία τοΰ Σουλίου είναι θρυλική έποποιία μέ μεγάλους πίνακες αφάντα
στης ομορφιάς καί ψυχικοϋ μεγαλείου.

’Αργότερα, μερικούς άπό τούς έκπατρισμένους Σουλιώτες, σκορπισμένους σ’ άλλα 
μέρη Ελληνικά, τούς ξαναβρίσκουμε στο μικρό Μεσολόγγι. Στήν εποχή της μεγάλης 
έπανάστασης, τό Μεσολόγγι είναι τό προπύργιο της Ελλάδας πού άγωνίζεται. Ή  
ήρωϊκή φήμη του βγαίνει άπό τά στενά σύνορα της μικρής πολιτείας, καί ή Ευρώπη 
πρώτη φορά μαθαίνει τδνομα τοΰ Μεσολογγιοΰ. Συγκινημένη παρακολουθεί τόν άγώνα 
του ένάντια στον ισχυρό έχθρό, σώματα φιλελλήνων έρχονται νά τό ένισχύσουν, κι 
ο Βύρων μέ τήν Λύρα του άποθανατίζει σέ στίχους τδνομά του.

’Ονόματα ήρωΐδων τοΰ Μεσολογγιοΰ δέν μας άφησε ή ιστορία γιατί ό ήρωϊσμός 
στή δραματική ζωή τοΰ τόπου αύτοϋ, ήτανε ένας ήρωϊσμός ομαδικός καί άνώνυμος. 
"Ολες οί γυναίκες έκεΐ δούλευαν τό καρυοφύλλι μέ τήν ίδια εύχέρεια πού δούλευαν 
τή ρόκα τους. 'Ωστόσο σάν σφραγίδα στήν περιφανή άντριωσύνη τους, έρχεται τό 
φημισμένο 6νομα τής Παπαδιάς τοϋ Κουρκουμέλη, τής ώραιότερης κοπέλλας τοΰ Αΐ- 
τωλικοΰ. "Οταν ό Κιουταχής πήρε στήν κατοχή του τό Αίτωλικό, άρπαξε καί τήν 
Κουρκουμέλη στή σκηνή του. Σφαδάζοντας ή κοπέλλα στή άγκαλιά τοΰ κατακτητή, 
κραύγαζε πώς οί 'Ελληνίδες δέν παραδίδονται. — « Και δεν ξερεις πως τωρα αμέσως 
μπορώ νά διατάξω νά σέ δέσουν; ». -  « Δέ θά προφτάσης », είπε ή νέα άρπάζοντας άπό 
τή ζώνη τοΰ Κιουταχή τό μαχαίρι. Τδμπηξε στήν καρδιά της κι επεσε νεκρή.

Άτυχώς τά δρια τής ομιλίας μας αύτής, είναι ύπερβολικά στενά καί δέν χωροΰν 
δλα τά μεγάλα ονόματα τόσων ήρωΐδων τής 'Ελληνικής έπανάστασης.

Μέ λίγα λόγια δέν ζωγραφίζεται δπως πρέπει ή δοξασμένη Μπουμπουλίνα ή 
θαλασσινή ήρωΐδα τών Σπετσών, μέ τή γενναία καρδιά καί τό γενναίο χέρι. Αύτή 
πού τά πλούτη της τάβαλε κάτω γιά τόν κοινόν άγώνα, διατηρώντας σώμα άπό Σπε
τσιώτες καί πλοία άρματωμένα. Οί βιογράφοι της μένουν εκστατικοί μπροστά στήν 
ορμή τής καρδιάς της, καί στον εξαιρετικό χαρακτήρα της. Μυημένη άπό τούς πρώ
τους στή Φιλική 'Εταιρία, ή Μπουμπουλίνα, δώδεκα μέρες πριν κηρυχθή ή έπανά- 
σταση στήν Α γία Λαύρα, αύτή ύψωνε τον φοίνικα, έμβλημα τής άναγεννήσεως τοΰ 
"Εθνους, στο κατάρτι τοΰ ’Αγαμέμνονα πού ήτανε ro πρώτο 'Ελληνικό καράβι πολε
μικό καί χαιρέτιζε τήν άνύψωση μέ κανονιοβολισμούς. Τούς κανονιοβολισμούς πού 
ξάφνιασαν τόν θαλασσινόν άέρα καί κίνησαν κύματα άνατριχίλας ένθουσιασμοΰ στις 
'Ελληνικές καρδιές.

Οΰτε μποροΰμε νά ποΰμε σήμερα αρκετά γιά μιάν άλλη νησιώτισσα ήρωΐδα, 
τήν ήρωΐδα Μαντώ Μαυρογένους, πού κι αύτή πρόσφερε στον άγώνα μαζί μέ τή 
φλογερή της καρδιά καί τήν περιουσία της. Οί τολμηρές πατριωτικές πράξεις της κι 
ό άνεπηρέαστος χαρακτήρας της σέ ώρες πού ή 'Ελλάδα κατασπαράζονταν άπό τά 
κομματικά, έμειναν στήν ιστορία μας.

Τό ενά μετά το άλλο τά νησιά μας, μαζί μέ τούς ήρωες, μας έδωσαν πάντα 
τίς ήρωΐδες τους. Τά Ψαρά μαζί μ’ έναν Μιαούλη, εναν Κανάρη, έναν Παπανικολή, 
μάς δώσανε δλες τίς ηρωικές ψαριανές. Τό μικρό νησί δέν ύποχωροΰσε, δέν παραδί
νονταν στούς Άσιάτες. Ή θάλασσα κοκκίνιζε άπό το αίμα, οί δρόμοι στρώνονταν άπό 
πτώματα, ή Δέσποινα τοΰ Σκιαθίτη σταυρόνονταν, σέ μιά πόρτα καί πέθαινε μαρ
τυρικά, ή Δέσποινα τοΰ Κανάρη, μέ τά δύο παιδιά της ρίχνονταν στή θάλασσα. Καί 
πριν στο ύστερο, άναγκαστοΰν οί Ψαριανοί νά παραδοθοΰν στον έχθρό, τή μιά ύστερα 
άπό τήν άλλη τίναζαν τίς μπαρουταποθήκες στόν άέρα μαζί μέ τά γυναικόπαιδά τους.

Λίγες γυναίκες κι άντρες λιγοστοί σώθηκαν άπάνω στά ρημαγμένα Ψαρά, γιά 
νά ιστορίσουν άργότερα, τά γεγονότα τοΰ δοξασμένου νησιοΰ τους.

Στή Μάνη πάλι τήν περήφανη μέ τά τραχειά βουνά πού οί κάτοικοί της περη
φανεύονται δτι είναι άπόγονοι τών παλαιών Σπαρτιατών, δταν κινδύνευαν άπό τήν 
εισβολή διαφόρων φυλών καί τών Τούρκων άργότερα, οπλίζονταν δλοι πέρα καί πέρα, 
άντρες καί γυναίκες.

Στή Σπάρτη πρώτη σήκωσε τή σημαία τής έπανάστασης, στο ταπεινό σπίτι 
της δίνοντας τό σύνθημα τοϋ συναγερμοΰ, ή Κωνσταντίνα Ζαχαριά. Καί ή χήρα 
Σάββαινα πού είχε σκοτωθή ό άντρας της άπό τόν έχθρό, μόλις κηρύχθηκε ή έπα- 
νάσταση, άφησε τά παιδιά της σέ χέρια συγγενικά καί αύτή πήγε νά ταχθή μέ τούς 
προμάχους τής πατρίδας.

Ή Μακεδονία, ή Ρούμελη, ή ’Αθήνα, ή Κρήτη, έχουνε τίς ήρωΐδες τους, μακρυά 
λιτανεία έξαιρετικών γυναικών πού τίς άνάδειξαν οί έξαιρετικές περιστάσεις.

Οί πράξεις τών γυναικών αύτών είναι μία δύναμη, πού γεννά άδιάκοπα μέ τήν 
άκτινοβολία της δ, τι γενναίο καί δ, τι καλό ύπάρχει μέσα στις ψυχές τών κατο
πινών 'Ελλήνων.
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ΙΤΑΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΚΟΥΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ
τής λογοτέχνιδος καί συγγραφέως κ. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΣ

Ό  ’Ιταλός Φραγκίσκος Κουζάνης είναι γνωστός γιά τή συγγραφική του άξία, 
άπό τήν « ' Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  Μ ι λ ά ν ο υ » ,  ενα εργο, πού τοϋ εξασφάλισε θέση άξιόλογη 
στά γράμματα τής πατρίδος του, πού ή έκτύπωσή του βάσταξε δώδεκα όλόκαιρα χρόνια 
(1861-1873) καί πού διαφώτισε πολύ τήν ιστορία αύτής τής πόλεως, προ πάντων κατά 
τόν X V III αιώνα μέ τούς τόσους εμφύλιους διχασμούς.

Ό  Κουζάνης, θά παρουσίαζεν ένα έργο μνημειώδες, άν ό θάνατος δέν έκοβε τά 
σχέδιά του. ’Έτσι δέν συμπλήρωσε τό έργο του αύτό ένω έσκόπευε νά φθάση ώς τήν 
έπο/ή, πού ή ιστορία τοΰ Μιλάνου ένώνεται μέ τής άναγεννωμένης τότες ’Ιταλίας 
(1859), πάνω σέ πηγές άγνωστες πού ψάχνοντας πολύ, βρήκε σέ δημόσια καί ιδι
ωτικά άρχεϊα.

Ά λλ ’ ό Κουζάνης άξίζει νά μνημονευθή ιδιαίτερα άπό μάς τούς "Ελληνες γιά τή 
στοργή μέ τήν οποίαν έγραψε γιά τήν Ελλάδα, όχι μόνο γιά τίς ομορφιές της, άλλά 
καί γιά δλες τίς εκδηλώσεις τής ζωής της, πού τότες πού τήν έπεσκέφθηκε ήταν στήν 
αρχή τους (1840). Ό Κουζάνης έγραψε μ’ ένθουσιασμό γιά τήν δημοτική μας ποίηση, 
γιά τή νεοελληνική φιλολογία — πού τότες βρησκόταν στά σπάργανα — γιά τή γλώσσα 
μας τήν δημοτική. Καί άκριβώς τό κεφάλαιο αύτό παίρνω άπό τό περί Ελλάδος (*) 
βιβλίο του, οχι γιατί είναι μόνο άπό τά πειό ένδιαφέροντα, άλλά καί γιατί δείχνει 
πόσο καλά, πόσο βαθειά ειχε μελετήσει ό έλληνιστής αύτός τήν ολοένα δημιουργού- 
μενη, δστερ’ άπό πολύχρονη καί βάρβαρη ύποδούλωση, έλληνική γλώσσα.

Ό  Κουζάνης άν καί σπούδασε καί πήρε δίπλωμα νομικής, κέρδιζε τή ζωή του 
άπό τή φιλολογία, μεταφράζοντας στις άρχές τά έργα τοΰ W alter Scott, τοΰ Buiwer 
καί τοΰ Ούγγώ. Κατόπιν ταξίδεψε στή Δαλματία, στά Εφτάνησα, στήν Ελλάδα καί 
τέλος στή Σικελία. Έγραψεν άπό παντοΰ ένδιαφέρουσες έντυπώσεις σέ βιβλία. ’Έγραψε 
κι άλλα πράγματα, άπό τά όποια άξιολογώτερον είναι τό περί Βενετίας, κατ’ έντολή 
τής προσωρινής τότες κυβέρνησης, έπειδή βρισκόταν Ικεϊ καί γνώρισε τά γεγονότα πού 
διαδραματίστηκαν στήν πόλη έκείνη γιά τήν ιταλικήν ένότητα.

'Ο Κουζάνης γεννήθηκε στά 1802 καί πέθανε στά 1879. Μεταφράζουμε πάρα 
κάτω τίς σελίδες τοΰ Κουζάνη γιά τήν «Έλληνική Γλώσσα».

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑ.

(*) F r a n c e s c o  C u s a n i :  «La Dalmazia, le Isole Ionie e la  Grecia». Milano, 1847.

—  45 —

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τώρα πρέπει νά μιλήσω γιά τή γλώσσα, πού, 
μαζί μέ τή θρησκεία συνέτεινε πολύ στή διατή
ρηση τοΰ έθνικοΰ αισθήματος τών Ελλήνων. ’Αλλά 
τό θέμα είναι ύπερβολικά σκοτεινό, τόσο λανθα
σμένες είναι οί αντιθέσεις τών λίγων φιλολόγων 
πού άσχολήθηκαν σχετικά.

Είναι γνώμη γενική πώς ή νέα έλληνική γλώσσα 
διαφέρει δλως διόλου άπό τήν άρχαία, πώς είναι 
μισοβάρβαρη. Γι’ αύτό σπανιώτατα θά βρής "Ελ
ληνα μορφωμένο πού νά βαλθή στον κόπο νά τήν 
μελετήση. ’Ά ν  ρωτήσης πώς έγινε βάρβαρη, καί 
σέ τΐ διαφέρει ούσιαστικώς άπό τήν άρχαία, άμφι- 
φιβάλλω παρά—πολύ, αν ξέρουν νά άπαντήσουν. 
Μοΰ φαίνεται λοιπόν χρήσιμο νά δώσω έδώ με
ρικές παρατηρήσεις μου, πού τις συγκέντρωσα 
ΰστερ’ άπό μακρές έρευνες. Δέν τό κάνω μέ τή 
πρόθεση νά λύσω τό ζήτημα, άλλά νά διαφωτί
σω μόνο.

Είναι γνωστότατο, πώς οί άρχαϊοι λαοί πού 
ήλθαν νά έγκατασταθοΰν στήν Ελλάδα σέ διά
φορες εποχές, μιλοΰσαν διαλέκτους διαφορετικές 
όχι μόνο στήν προφορά, άλλά καί στούς γρ'αμ- 
ματικούς τύπους. Οί Έλληνες συγγραφείς μετα
χειρίστηκαν μιά άπ’ αύτές τίς διαλέκτους ή μάλ
λον τις άνακάτεψαν καί έδημιούργησαν τήν κλασ
σική γλώσσα πού έφτασεν ώς έμας άπό τά έργα 
τους, ΰστερ’ άπό τόσους αιώνες. Ά λλά  θά ήταν 
παράξενο νά ύποθέσωμε πώς ό λαός στήν Ε λ
λάδα τήν μιλεΐ, γ ια τί σ’ δλες τις εποχές καί σ’ δλες 
τις ώρες ύπάρχει μιά οικιακή γλώσσα πού δια
φέρει άπό τών συγγραφέων.

Τώρα, τόσον ή γραπτή γλώσσα, δσο καί ή 
όμιλούμενη, έπαθαν μεγάλες τροποποιήσεις άπό 
τήν άλλεπάλληλη έπαφή τ5ν  Ελλήνων μέ άλ>ους 
λαούς. Ό Αλέξανδρος καί οί διάδοχοί του, φτει- 
άχνοντας νέες δυναστίες στήν Αίγυπτο καί στή 
Συρία, διέδωσαν τήν έλληνική γλώσσα, ή όποία 
πήρε τό όνομα τής Συρο—ελληνικής καί άρχισε νά 
χαλδί άπό τήν επίδραση τών άνατολίτικων ιδιωμά
των, υιοθετώντας πολλούς ιδιωτισμούς, καθώς 
φαίνεται άπό τά έργα τών συγγραφέων της Α λε 
ξανδρινής σχολής.

Καί ή κατοχή τών Μακεδόνων είναι πιθανόν 
πώς χάλασε τή γλώσσα, δπου γίνεται δεχτή ή 
γνώμη μερικών νέων πολυμαθών πώς οί σημερινοί 
Αλβανοί είναι οί άπόγονοι τών άρχαίων κατοί
κων της Μακεδονίας. Καί οί Αλβανοί ,διατηροΰν 
μιά γλώσσα, πού έχει ελάχιστες άναλογίες μέ τήν 
έλληνική καί τή σλαυϊκή, καί πού ή προέλευσή 
της δέν είναι καλά γνωστή. "Οπως καί νάναι, 
σάν πήγαν οί Ρωμαίοι στίς Μακεδονικές δυνα
στίες σέ πολλά μέρη τής Ά σ ία ς καί τής 'Ελλάδας, 
ή γλώσσα άλλαξε περισσότερο άπό τόν μεγάλον 
άριθμό τών λατινικών > έξεων πού (1) είσάχτηκαν 
λόγω τής άνάγκης νά άλληλοεννοηθοΰν οί δύο 
λαοί.

Μάλιστα, κατά τή γνώμη μερικών γλωσσο
λόγων τότες έξέλιπαν σιγά-σιγά ή άττική καί 
δωρική διάλεκτος κ. τ. λ. καί ανακατεύτηκαν σέ 
μιά πολύ έφθαρμένη ομιλία πού ώνομάστηκε 
κ ο ι ν ή .  Καί αύτή ή άλλαγή, καθώς είναι φυ
σικό έγινε περισσότερο στίς περιοχές πού τό εμ
πόριο ή οί στρατιωτικές άρχές έπλήθαιναν τίς 
σχέσεις. Πραγματικά στον Μωρία, οί άπόγονοι τών 
Λ,ακώνων, πού ζοΰσαν πλέον άπομονωμένοι στά 
βουνά τους, διατήρησαν κάμποσες λέξεις άρχαϊες 
καί έκφράσεις, πού έχουν χαθή όλότελα στούς 
άλλους "Ελληνες. Ή καταστροφή τής γλώσσας 
αΰξησεν υπερβολικά, δταν ό Κωνσταντίνος ίδρυσε 
στο Βυζάντιο τήν έδρα της άνατολικής αύτοκρα- 
τορίας, γιατί ή γλώσσα τής Αύλής ήταν ή λατι
νική, καί οί σχέσεις μεταξύ Ρωμαίων καί Ελλήνων 
άνάγκασαν τούς μέν καί τούς δέ νά συνδέσουν 
περισσότερο τά δύο ιδιώματα. Τά έμαθαν μάλλον 
πρακτικώς παρά σπουδάζοντας, καί γιά τοΰτο 
φθάρηκαν καί τά δυό. Καί οΐ Ρωμαίοι πού, στό 
διάστημα πού κατακτούσαν είχαν διαδώσει τήν 
λατινική στή Δύση, δέν κατάφεραν ποτέ νά τήν 
κάμουν νά ύπερισχύση στούς Έλληνες. Ά π ’ έν- 
αντίας ύπέστησαν τήν επίδραση τής γλώσσας καί

(1) Σουδάριο, κουστωδία, καί ένα σωρό άλ
λες λατινικές λέξεις, πού άπό τότες μπήκαν στήν 
άρχαία έλληνική.
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της φιλολογίας τών νικημένων πού τούς είχαν 
εκπολιτίσει.

Έ τσι ή Ελληνική άλλοιώ&ηκε κα'ι ύπέστη τήν 
επίδραση δύο άλλων περιστατικών, τήν παρακμή 
τών έπιστημών καϊ τών γραμμάτων ύστερ’ άπό 
τόν IV αιώνα και τϊς έπιδρομές τών βαρβάρων. 
Κατά τήν πρώτη άφορμή, οί μελέτες ήταν σχεδόν 
άποκλειστικές στούς θεολόγους. Αύτοι έπειδή η 
γλώσσα τής Βίβλου -  πρότυπόν τους -  δέν ήταν 
πολύ άγνή, καί γιατί ή μετάφραση τών έβδο- 
μήντα γεναμένη στήν Αίγυπτο έπί τοϋ Εβραϊκού 
κείμενου, άπό τήν άνάγκη γιά νά είναι κατα
ληπτή στήν άνάγνωση καί στήν ομιλία άπό τό 
λαό, κατέληξαν νά μπάσουν μιά γλώσσα πού τήν 
ώνόμασαν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ,  γεμάτη σολοικι
σμούς, ενα διάμεσον άρχαίας καί νέας πού ολοένα 
έκβαρβαριζόταν (2).

Κατά δεύτερο λόγο οί έπιδρομές τών βαρ
βάρων καί οί άδιάκοποι πόλεμοι τών ηγεμόνων 
τοϋ Βυζαντίου, έμπασαν στήν γλώσσα πλήθος 
λέξεων, βουλγαρικών, σλαυϊκών, άλβανικών, άρα- 
βικών κ. τ. λ. άλλοιώνοντας συγχρόνως τήν γραμ
ματική καί την προφορά.

Οί Γάλλοι και Ενετοί Σταυροφόροι, έγιναν 
κάτοχοι μεγάλου μέρους τής Ελληνικής Αύτο- 
κρατορίας στίς αρχές τοΰ X III αιώνα χάλασαν 
άκόμη τήν παρεφθαρμένη γλώσσα, προ πάντων μέ 
τό ιταλικό στοιχείο, πού διαδόθ-ηκεν άπό τούς 
Ενετούς μέ τις κτήσεις καί τά έμπόρια(3). Τέλος 
τόν X IV  αιώνα ή πτώσις τής Κωνσταντινουπό
λεως, ή ολοκληρωτική πτώσις της ’Ανατολικής 
Αύτοκρατορίας, ή φυγή στήν ’Ιταλία πολλών σο
φών άνθρώπων, ή έλλειψη σχολείων καί ή σκληρή 
σκλαβιά κάτω άπό τούς Τούρκους ώθησαν τήν 
Ελληνική γλώσσα στον τελευταίο βαθμό τής άλ- 
λοιώσεως.

Έχτός άπό μερικούς σοφούς πού κατέφυγαν 
στήν ’Ιταλία καί κανένα επίσκοπο ή καλόγηρο,

(2) Lingua eclesiastica quae puris ad- 
mixta barbara habet: qua sacerdotes aut 
docti in scribendo utuntur -  Κούρτιος: Turco- 
Graecia.

(3) Καί τά γαλλικά είχαν γενικεθή. Ό Ρα- 
ϊμονδος Μοντάνερ βεβαιώνει, τως στά 1300 στήν 
’Αθήνα μιλούσαν τά γαλλικά ο πως στό Παρίσι.

κανείς πιά δέν εννοούσε τούς άρχαίους συγγρα
φείς, οΰτε τούς πατέρες.

Ή ζωντανή γλώσσα διατηρήθηκε μέ κάποια 
σχετική άγνότητα στίς βυζαντινές οικογένειες της 
Κωνσταντινουπόλεως, δπου, προ πάντων οί γυ
ναίκες τήν μιλοΰσαν μέ κομψότητα (4) καί μέ 
χαριτωμένη προφορά.

’Απ’ έναντίας στίς έπαρχίες μοιράστηκε σέ 
μεγάλο άριθμό διαλέκτων (5), οί όποιες διατηρού
σαν τή ρίζα τής άρχαίας γλώσσας λίγο ή πολύ 
έφθαρμένη καί ήταν παραγενισμένες άπό λέξεις 
καί έκφράσεις ξενόγλωσσες. Γενικώς οί διάλεκτοι 
τών Ίονίων, τής Χίου, τής Κρήτης καί άλλων 
νησιών τοΰ Αιγαίου καί τών παραθαλασσίων τοϋ 
Μωρία ήταν όλόγ’.σμες μέ ιταλικούς ιδιωτισμούς 
άπό τήν μακράν επαφήν μέ τούς Ενετούς. ’Αντί
θετα ή Ρούμελη καί άλλες έπαρχίες έσωτερικύς 
έπαιρναν άπό τούς Τούρκους, ’Αλβανούς καί Βουλ
γάρους.

Καί εΐναι μία παρατήρηση άξιοσημείωτη, πού 
στήν ’Αθήνα πού ήταν όνομαστή άλλοτε για τήν 
εξαίρετη κομψότητα τής γλώσσας της, μιλούσαν 
πιο παρεφθαρμένα.

Στήν πραγματικότητα ή μεγάλη διαφορά στίς 
διαλέκτους ήταν στήν προφορά.

Σέ ποιάν έποχή όμως ή δημοτική έλληνική 
άποόπάσθηκεν άπό τήν άρχαία καί πήρε τόσες 
διαφορές τύπων, ώστε γίνηκε μιά νέα γλώσσα, 
κανένας φιλόλογος δέν θά μπορούσε νά καθορίση. 
"Ομως άπ’ δτι. συμπεραίνομε ή μεταλλαγή έγινε 
πολύ άργά (6) πριν άπό τόν X I αιώνα.

’Αλλά πού είναι ή ούσιώδης διαφορά τής άρ
χαίας έλληνικής άπό τήν νέα; Νά μιά άλλη ερώ
τηση πού δέν έχει εύκολη τή άπάντηση. Χωρίς 
νά στραφώ σέ λαβύρινθο γραμματικής έρευνας, 
κουραστικής καί ένοχλητικής, θά πώ λίγα λόγια, 
δχι γ ι’ άλλο, παρά γιά νά κλείσω τό στόμα στούς 
σχολαστικούς, οί όποιοι χωρίς νά ξέρουν τίποτα, 
έπαναλαμβάνουν διαρκώς, πώς ή νέα έλληνική

(4) ’Επιστολή τοΰ Γερλάκη στό προαναφε- 
ρόμενο έργο τοϋ Κούρτιου.

(5) Ό  Σίμων Καβασίλας στά 1680 άριθμοΰσε 
πώς οί "Ελληνες μιλοΰσαν τότες 70 διαλέκτους 
Προβλ. Κούρτιον.

(6) ’Αναφέρεται ένα χρονικό τοΰ Σιμεώνα Σήθου 
γραμμένο σέ δημοτική άπό τό 1070 ώς τό 1080.
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είναι μιά καταφρονητή διάλεκτος δλως διόλου 
διαφορετική άπό τήν άρχαία γλώσσα.

Τό άλφάβητο δέν έπαθε άλλαγή στον άριθμό 
καί στή μορφή τών γραμμάτων. ’Άλλαξε πολύ 
προφορά' τό Β άπό έκατοντάδες χρόνια έχασε 
τήν προφορά του κ’ έγινε V. Καί δταν τό βά
ζουν στά κύρια ξένα ονόματα οί Έλληνες τό γρά
φουν μέ τήν παράξενη ένωση τοΰ ΜΡ. Καί τό 
Δ προφέρεται σάν γλυκό Θ. Έ τσι γιά νά δεί
ξουν τόν τόνο του χρησιμοποιούν τό NT (7).

Τό πού χάθηκεν ό πραγματικός τόνος τοΰ Β 
καί τοΰ Δ, πού είναι κοινά σ’ δλες τις εύρωπα- 
ϊκές γλώσσες, ή έλαφρή διαφορά μεταξύ τοΰ Δ 
καί τοΰ Θ καί ή ύπαρξη τών διφθόγγων αυ, ευ, 
ηυ, βάζει σέ μεγάλη άμηχανία τούς ξένους, οί 
όποιοι σάν άκοΰνε τούς Έλληνες νά μιλοΰν, πι
στεύουν πώς είναι βάρβαρες άδιάφθορες άρχαΐες 
λέξεις. ’Αλλά ποιος π. χ. άναγνωρίζει τό «βα
σιλεύς » προφερόμενο vasilefs; Ή πιο άξιοση
μείωτη ειδικότητα τής νέας προφοράς είναι στήν 
υπερβολική χρήση τοΰ I, γιατί τό I, Τ, Η, καί οί 
δίφθογγοι ΕΙ, ΟΙ, ΤΙ έχουν τόν ίδιο φθόγγο τοΰ
I. Ή κατάχρηση αύτή ένός φωνήεντος βλάφτει 
τήν θαυμαστή αρμονία τής Έλληνικής γλώσσας. 
Ά λ λ ’ έδώ φυσικά προβάλλει τό ζήτημα τής πρα
γματικής προφοράς τών άρχαίων Ελλήνων, καί 
προ πάντων, αν οί δίφθογγοι, πού άφθονοΰν στή 
γλώσσα, προφέρονται χωριστά ή μαζί.

Είναι ζήτημα, πού άνακινήθηκε άπό τόν ’Έ
ρασμο, τόν ιδρυτή τών άντιθέτων συστημάτων, 
πού διαρκεϊ άκόμη. Δέν είναι έδώ τό μέρος νά 
τό συζητήσουμε. Μόνο μερικές παρατηρήσεις θά  
κάμω.

Πρώτο, είναι πιθανώτατο, πώς ή άρχαία Ε λ
λάδα δέν είχε ποτέ ένότητα γλώσσας. Πολλές 
ποικιλίες προφοράς πού θεωροΰνται καινούριες,

(7) Ά π ό  τήν έποχή τών Σταυροφοριών βλέ
πομε νά γράφη ή Ά ννα  Κομνηνή Ρομπέρτος 
άντί Ροβέρτος, καί ό Κατακουζηνός: Δουπός τοΰ 
Μπρόνξουϊτ. Οί σύγχρονοι γράφουν ταμπάκο καί 
Μπύρων, άντί Βύρων (Σημ. Μετ. οχι Μπύρων 
άλλά Μπάϋρων).

(8) Οί άρχαϊοι έλεγαν τό ψωμί άρτον, τό 
κρασί οίνον καί τό νερό ύδωρ. Στήν άρχή οί δη
μοτικές αύτές λέξεις ήθελαν νά ποΰν, ένα κομ-

ύπήρχαν άπό τούς Δωριείς καί τούς ’Ίωνες. Κατά 
δεύτερο λόγο, θετικόν είναι, πώς ή άρχαία προ
φορά έπαθε ριζικές καί άναπόφευκτες μεταβολές 
στήν περίοδο τόσων αιώνων, δπως συνέβηκε μέ 
ολες τις γλώσσες. Ποιος δέν βλέπει, πώς άν 
έπιζή ένα μέρος τής ίδιας γλοισσας, πρέπει νά 
τό άναζητήσομε στούς Έλληνες, οί όποιοι καλά 
ή κακά, βάρβαρα, άν θέλετε, διατήρησαν δμως 
τό ιδίωμά τους άπό τήν ομηρική έποχή ώς σή
μερα; Ό  άπλός κοινός νοΰς δέν μάς πείθει γιά 
τό παράδοξο νά θέλουν νά τήν βροΰν στούς ’Ιτα
λούς, στούς Γάλλους, στούς Γερμανούς, στούς 
Άγγλους, πού ή προφορά τους ήχηρή, κομμένη, 
σφυριχτή, είναι διαφορετική άπό τήν έλληνική, 
καί πού λείπουν άπό τά άλφάβητά τους γράμματά 
της καί επομένως δέν έχουν καί τόν άνάλογο ήχο; 
Ά π ό  αύτά συμπεραίνεται πώς οί δίφθογγοι πρέ
πει νά προφέρονται κλειστοί δπως κάνουν οί Έλ
ληνες καί δχι άνοιχτοί. Καί πράγματι, άν δια
βάζετε τούς στίχους κάποιου άρχαίου προφέροντας 
δλα τά φωνήεντα χωρισμένα χάνουν τήν αρμονία 
τοΰ ποιητικοΰ ρυθμού μέ ένα φόρτωμα ήχων, πού 
άντί νά εύχαριστήσουν τό άφτί τό πληγώνουν. 
Τώρα δποιος έχτιμα τήν έκτακτη μουσική αί
σθηση τών Ελλήνων θά θελήση νά πιστέψη 
πώς οί άρχαιοι ποιητές δπως ό Ανακρέων έγρα
ψαν στίχους πατώντας κάθε νόμο άρμονίας;

Ά λλά  γιά νά τελειώνομε. Γιά τό χαρακτήρα 
τής νεοελληνικής γλώσσας, είναι θετικό πώς οΐ 
εκφράσεις της είναι κατά ένα μέγα μέρος τά ίδια 
μέ τά άρχαία, άν καί μερικά άλλαξαν (8) σημασία · 
τά ύπόλοιπα μπήκαν άπό τις ξένες γλώσσες (9) 
ιδίως τά συγγράμματα μετά τήν Αναγέννηση τής 
Ελλάδας.

Ή πραγματική διαφορά είναι στούς γραμ
ματικούς τύπους γιατί, έχτός άπό τήν προοδευ-

μάτι ψωμί, άνάμιξη, ύγρασία καί χρησιμοποι
ήθηκαν γιά νά δείξουν πώς τό ψωμί, είχε γίνει 
λιγοστό καί πώς τό κρασί γίνεται άνακατευ- 
όμενο μέ νερό. Καί έπειτα άπλωσεν ή έννοια τους 
γιά τό δλον.

(9) Οί περισσότερες εΐναι ιταλικές καί τούρ
κικες. Έμειναν κάμποσες καί άπό τή λατινική, 
άλλά παραμορφωμένες: π. χ. άπό τό liospitium 
βγήκε τό σπίτι.
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τική ανάπτυξή κάθε γλώσσας, η νεοελληνική 
άπομακρύνθηκε όλότελα ως προς τα ρήματα, με- 
ταχειρίζοντας στους σύν&ετους χρόνους το βο
ηθητικό ρήμα έχω καί χάνοντας τήν απλή μορφή 
τοϋ μέλλοντος.

'Ο πρώτος νεωτερισμός είναι σαφής, γιατί τό 
ρήμα έχω είναι κοινό βοηθητικο σ όλες τις δυ
τικές γλώσσες τής Ευρώπης (10), εύκολύνει τό 
πνεϋμα τών περασμένων έποχών. Ή δεύτερη όέν 
είναι τό ίδιο.

Γιά ποιο λόγο οί "Ελληνες, αφοϋ έχασαν τον 
άπλόν μέλλοντα, τόν σχημάτισαν μέ τό ρήμα 
θέλω, δπως οί "Αγγλοι (11), άφοϋ μέ αυτούς είχαν 
σχέσεις μόνο σέ πολλή πρόσφατη έποχη, Ο M o j 

στοξύδης έγραφε έδώ καί πολλά χρόνια: «Είναι 
παράδοξο, πώς ή ρωμαίίκη γλώσσα έχει κάποιαν 
άναλογία μέ την αγγλική. Ά λ λ  εγω σκέπτομαι 
πώς καί οί δυό πήραν τούς τρόπους αύτούς άπό 
τά γερμανικά έθνη» (12).

"Οσο γιά τούς Άγγλους είμαστε σύμφωνοι. 
Ποιος αγνοεί πώς ή γλώσσα τους προήλθε κατα 
μέγα μέρος άπό τήν άρχαία σαςωνική; Αλλ οι 
Έλληνες, οΰτε γιά όνειρο, γιατί μέ τούς Γερμα
νούς, λαός τής μεσογείου αύτοί, είχαν μόνο τυ
χαίες συναλλαγές. Ά π ό  ποιον λοιπόν; Εμενα 
μοΰ φαίνεται χωρίς άμφιβολία άπό τούς Σλαύους. 
Είτε άπό τούς Ρώσους μέ τούς οποίους είχαν 
διαρκείς σχέσεις μετά τόν X αιώνα, όπου αγκα- 
λιασαν τόν Χριστιανισμό καί ένώθηκαν με την 
Ελληνικήν ’Εκκλησία, εϊτε άπό τις τόσες σλαυ- 
ϊκές φυλές πού έγκαταστάθηκαν σέ διάφορες επο
χές στο Μωρία καί στή Ρούμελη και ανακατεύ
τηκαν μέ τούς έντόπιους.

Μιά πειστική απόδειξη είναι πού τά σλαυϊκά 
ιδιώματα σχηματίζουν άκριβώς τόν μέλλοντα μέ

(10) Ιο ho avuto, J ’ai eu, I have ad, Iclx 
habe gehabt κ. τ. λ.

(11) ’Ενώ οί άρχαϊοι έλεγαν γ ρ ά ψ ω ,  οί σύ- 
γχρονοι λένε θ έ λ ω  ν ά γ ρ ά ψ ω .

(12) Προβλ. ένα άρθράκι στήν Α ν θ ο λ ο γ ί α  
τής Φλωρεντίας. Χρον. 1821 σελ. 438 - υπογραμ
μένο Έ λ λ η ν ό φ ι λ ο ς .

(13) Ό ταν ό μέλλων δέν είναι έρωτηματικός 
κόβεται πάντα τό θέλω στο θα απλώς: Ετσι 
καί στά σλαυϊκά.

τό ρήμα θέλω, μάλιστα τό συντομεύουν. Ά κρ ι
βώς οπως οί Έλληνες (13).

'Η ρωμαίίκη γλώσσα άγνωστη σχεδόν, περι-
φρονημένη μάλιστα σάν πρόστυχη βαρβαρη, άρ
χισε νά ξυπνά την προσοχή μόλις έςερραγη ο 
πόλεμος γιά τήν άνεξαρτησία, έπειδή προξενούσε 
περιέργεια καί ένδιαφέρον. Ή άποστολή τοΰ 
γαλλικού στόλου στήν Ελλάδα καί κατόπιν ό 
ερχομός τών Βαυαρών. έγενίκευσαν στήν Εύρώπη 
τήν γνώση τής γλώσσας αΰτής άπό τις γραμμα
τικές καί τά λεξικά πού δημοσιεύτηκαν προ πάν
των άπό τούς φιλεργατικούς Γερμανούς.

"Οσο γιά τούς "Ελληνες άφοϋ μετά τό τωρινό 
καθεστώς άπέκτησαν Πανεπιστήμιο, Θέατρον, 
έφημερίδες, βάλθηκαν νά δώσουν ένότητα -στήν 
γλώσσα καί νά τήν καλυτερεύσουν μέ διάφορους 
τρόπους. "Ενα μέρος, πού θά λεγόταν τών κα
θαρευουσιανών, τείνει νά έπαναφέρη βαθμηδόν 
τήν τωρινή γλώσσα στήν άρχαία, άκολουθώντας 
καί έξογκόνοντάς τό σύστημα τοϋ Κοραή (14). Τό 
σύστημα τοΰτο πολύ τραβηγμένο, έγινε ανεφάρ
μοστο άπό τόν χαρακτήρα τοϋ τωρινοϋ ιδιώμα
τος, τό όποιο άπομακρύνεται άπό τό πρωτότυπο 
καί σχημάτισε μιά μορφή δική του. ’Έπειτα κάμ
ποσοι συγγραφείς δημιούργησαν μιά γλώσσα, πού 
λίγο τήν εννοούν οί έλληνιστες και ο λαος.

Ά λλο ι, πού μεταξύ τους πρωτοστάτησεν ο 
Χριστόπουλος, στά δημοτικά του τραγούδια, θέ
λουν τήν διάλεκτο νά μιλιέται μέ όλες της τις 
άγραμματωσύνες της. πράγμα πού είναι έξ ίσου 
παράξενο νά κλείσουν τό δρόμο σέ άναγκαίους 
περιορισμούς. Τέλος οί πιό συνετοί "Ελληνες τεί
νουν στή λογική μέθοδο νά καθαρίσουν τή γλώσ
σα άπό τή σκωριά τών ξένων λέξεων αντικαθι
στώντας τες μέ αρχαίες ή δένοντας τες μ- συν 
θετές λέξεις. Σ’ αύτό πηγαίνουν θαυμάσια τά έλ-

(14) 'Ο διάσημος τοϋτος "Ελληνας πού γεννή
θηκε στή Σμύρνη καί έζησε στή Γαλλία άπό τά 
1787 ώς τό θάνατό του (1833) δημοσιέψε στό 
Παρίσι άπό τό 1804 ως το 1831 μιαν Ε λ λ η 
ν ικ ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η  ή συλλογή κ λ α σ σ ι κ ώ ν  
ά ρ χ α ί ω ν  σέ 40 τόμους. Στήν εισαγωγή κάθε 
έργου, πού είναι γραμμένη στή νέαν Ελληνική, 
αύτός πρώτος έκαμε τήν άπόπειραν γιά τήν έπα 
ναφορά στήν άρχαίαν.

ληνικα (15). Συγχρόνως ώρισαν τούς γραμματικούς 
κανόνες μέ τή μορφή τών σχολικών βιβλίων τοΰ 
όημοτικοΰ χωρίς νά παραβιάσουν τήν όμιλούμενη 
γλώσσα να ξαναπάρη τή μορφή καί τούς τύπους 
πού ξέπεσαν άπό (16) τούς αιώνες.

Ή πρόοδος στάθηκε γρήγορα καί τώρα τό 
νεο ιδίωμα για τόν πλούτο του καί τήν άρμονία 
του είναι ένα άπό τά ώραιότερα τής Ευρώπης 
και αξίζει να αναγνωρισθη γιά τέτοιο, γιατί 
ενώ απλοποιεί σε κείνους πού μελετούν πολλές 
δυσκολίες της φιλολογικής έλληνικής, είναι μεγάλη 
βοήθεια στους εμπόρους καί στούς ταξιδεύοντες 
σ ολοκληρη την Ανατολή, οπού χρησιμεύει ώς 
αμοιβαία έπικοινωνία, οπως τά γαλλικά στήν 
Εύρώπη.

Η έλληνικη φιλολογία οτι πού γεννιέται. Πριν 
απο τόν αιώνα μας κατέφευγαν σέ μεταφράσεις 
και έργα ασκητικά ή θρησκευτικά καί ήταν πλού
σια μόνο σέ ποιήματα (17). Μετά τήν Επανάσταση 
ανεπτυχθη και έχει ξεχωριστούς συγγραφείς δπως 
τον Σοΰτσο, τόν Ρίζο, τόν Φραντζή, τόν Ραγ- 
καβη και άλλους κάμποσους ιστοριογράφους, μυ~ 
θιστοριογαφους καί δραματουργούς. ’Άπειρες 
μεταφράσεις απο ξενες γλώσσες είδαν τό φώς 
προ πάντων για σχολικά καί επιστημονικά βι
βλία. Τέλος είναι κατακλυσμός ολόκληρος άπό 
πολίτικες έφημερίδες, πού χρησιμεύουν, άν 6χι 
σ άλλο στον πλουτισμό της γλώσσας καί στήν 
διάδοσι τοΰ πολιτισμοΰ στό λαό.

Το πνεΰμα, η ορμή καί ή άγάπη τών Ελλή
νων γιά τήν μελέτη δίνουν τήν ελπίδα, πώς ή 
νεαρ/} φιλολογία τους θά μπορέση μέ τόν καιρό 
νά φθάση (18) μιά έξέχουσα θέση.

(15) Έ τσι γιά νά έκφράσουν τό ρ ω μ ά ν τ σ ο  
τό ώνόμασαν μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α .

(16) Γιά τις σχέσεις τής δημοτικής μέ τήν 
άρχαία ή καλλίτερη εργασία είναι τοϋ Δαυίδ, 
τοΰ γυιοΰ τοΰ ξακουσμένου Γάλλου ζωγράφου, 
πού ήταν καθηγητής στή Χίο. Τήν τύπωσεν 
έλληνικά στό Παρίσι στά 1820 μέ τόν τ ίτλο : 
«Συνοπτικος παραλληλισμός μεταξύ άρχαίας καί 
νέας έλληνικής γλοισσης ». Μπορεί κανείς νά συμ- 
βουλευθη τήν γερμανική μετάφραση της. Καινιξ- 
βέργη, 1827.

(17) Γ 'ιά τήν πνευματική έλληνική κίνηση τοΰ

Οί Έλληνες καλλιεργοΰν πάντα μέ περισσό
τερη αγαπη την ποίηση καί όχι τόσο τήν γρα
πτή άλλά τήν αύθόρμητη πού διατηρείται έκ πα- 
ραδοσεως στο λαο. Η έπιστροφή τής άνοιξης, 
η έορτη ενος άγίου, γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, 
ο έρωτας, τα  ανδραγαθήματα τοΰ αιώνιου άγώνα 
έναντίον τών κατακτητών Μουσουλμάνων, μέ μιά 
λέξη οι χάρες καί οί θλίψες τής οικογένειας, της 
πατρίδας, είναι θέμα γιά τραγούδια στούς Έλλη
νες, οί όποιοι διατήρησαν πολλά ίχνη τής εΐδωλο- 

| λατρικής μυθολογίας τροποποιημένα άπό τις 
ιδέες τοΰ χριστιανισμού καί άπό πλήθος προλή
ψεων.

Η προσωποπο ίησις τών υλικών άντικειμένων, 
συχνές αλληγορίες, μια ζωηρή φαντασία, δύναμις 
καί γλυκύτητα αισθημάτων, απλότητα τρόπων, 
γϊ ΧΡηση τοΰ στίχου καί τών μέτρων κατά μί- 
μηση (19) τών ιταλικών, ιδού τά χαρακτηριστικά 
στοιχεία της έλληνικής ποιήσης, πού μοιάζει μέ 
την σκωτσέζικη, τήν άραβική, καί τών άλλων 
λαών, που η ιστορία καί οί παραδόσεις έφθασαν 
είς εμας από τα δημοτικά τους τραγούδια.

Η αναλυση τών ιστορικών ή κλέφτικων τρα- 
γουδιών, τών οικογενειακών καί τών ίδεαλιστι- 
κών—γιατί στις τρεις αυτές κατηγορίες μποροΰν 
νά διαιρεθούν τά έλληνικά -  θά άποτελοΰσε θέμα 
μακρας ομιλίας. Ά λ λ ’ είναι άνώφελο μετά τήν 
έργασια τοΰ Faunel πού είναι γνωστός καί παι- 
νετός σ’ δλη τήν Εύρώπη.

Μετά τήν συλλογή τοΰ Fauriel βγήκαν άλλες, 
πού ολόκληρες σχεδόν άποτελοΰνται άπό τραγού
δια γιά τήν επανάσταση. Τά τραγούδια είναι με
γάλα. ’Επίσης ή άνάγκη πολυαρίθμων σημει-

X V  αιώνα καί ΰστερα προβλ. τό έργο τοΰ Βρε- 
τοΰ Παπαδοπούλου. Α θήνα  1845.

(18) Παρ ολο που οι φιλόλογοι ασχολήθηκαν 
σέ μεταφράσεις καί πολιτικά θέματα, δμως ρίχ
νουν εδώ καί κεΐ γερές βάσεις πού έπάνω τους 
θά υψώσουν τό χτίριο τής νέας φιλολογίας.

(19) Ακόμη στόν X I αιώνα τό αρχαίο σύ
στημα τής ποιησεως έγκατελήφθηκε στή δημο
τική ποίηση, άντικαθιστώντάς το μέ τό στίχο 
τόν λεγόμενο π ο λ ι τ ι κ ό ,  πού δέν άποτελεϊται 
απο μακρα και βραχέα, άλλ* άπό τόν άριθμό τών 
συλλαβών, όπως στις νέες γλώσσες.
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ώσεων γιά μέρη καί πρόσωπα, μέ κάνουν νά μή 
παραθέσω έδώ κανένα.

Ά λλά  γιά νά δείξω πώς ή σημερινή ποίηση 
διατήρησε κατά πολύ τό χαρακτήρα τής άρχαίας, 
μεταφράζω ένα χαριτωμένο τραγουδάκι πολύ δια
δεδομένο στήν Ελλάδα, πού τό νόημά του, είναι 
μιά επανάληψη τής άναγνωρίσεώς τοϋ Όδυσσέα 
καί τής Πηνελόπης πού διηγείται ό Όμηρος (2.)).

ΠΙΣΤΗ

Ό Μαΰρος ό Κοντόκρατος κι’ ή κόρη συντυχαίνει 
κ’ ή κόρη ήτουν κ’ έπλενε σέ μαρμαρένια βρύση.
— Βγάλε νερό νά πιώ έγώ καί τ ’ άλογό μου! » 
Σαράντα σίγγλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν είδε, 
κι’ δτι σαράντα τέσσερους ή κόρη άναστενάζει:
— ΤΙ έχεις κόρη καί θλίβεσαι; τ ’ έχεις κι’ άνα-

[στενάζεις;

(20) Προβλ. ’Οδύσσεια βιβλ. XXIII .
* Σημ. Μεταφρ. -  Τό δημοτικό τραγούδι πού 

βάζει ό Κουζούνης σέ ιταλική έμμετρη μετάφραση 
δέν βρήκα άκριβώς δπως τό έχει. ’Επειδή δμως 
ύπάρχουν πλεϊστες παραλλαγές του, παραθέτω μιά

— "Εχω άντρα στήν ξενητειά τώρα δώδεκα χρό
νους.

Ά λλοι μοϋ λένε πέθανε κι’ άλλοι μοϋ λένε έχάθη.
— Μ’άλήθεια κόρη πέθανε, άλήθεια κόρη, έχάθη. 
κερί, λιβάνι τοΰβαλα κι’ ήρθα νά μοϋ τά δώσης 
κ’ ένα φιλί πού τοΰδωσα ήρθα νά τό πλερώ-

[®Υ)5!
— Κερί, λιβάνίάν τοϋβαλες, έγώ θά σοΰ τά δώσω 
κ’ ένα φιλάκι άν τοΰδωσες έγώ θά  στο πλε-

[ρώσω.
— Κόρη, έγώ είμ,’ ό άντρας σου καί τό δικό σου

[ταίρι
— Πές μου χουσούμια τοΰ κορμιοΰ, μηνήπως καί

[τά ξέρεις.
•— Έχεις έλιά στο μάγουλο κ’ έλιά στήν άμα-

ίσχάλη
κι’ άνάμεσα στά δυό βυζιά έχεις τοΰ ήλιοΰ τά

[κάλλη *.

άπ’ αύτές πού υπάρχει καί στή Ζάκυντο κ’ έχω 
δημοσιέψει στό βιβλίο μου: «Τραγούδια άπό τή 
Ζάκυνθο», Ζακυνθινής Λαογραφίας, Τομ. Β. Ά -  
θήναι 1933.

Μαρ. Έπτ.

L 'A N IM A  D E L  Ρ Ο Ε Τ Α  L E O P A R D I 

di C OS TANTI NO T R I ANTAFI LLI S

traduzione da l n eo-g'reco deL P ro f. F r a n c e s c o  D e  S i m o n e - B r o u w e r , 

deUa R. Univerdita d i N apoli.
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PLa Amo natura un'anima quanto m ai beUa e grande, 
e Γ amo fortem en te, ben piu  ch e tutte I’a ltr e : 
le diede molte g ra z ie  e innumeri ornamenti, 
e po i licenz io lla  p er inviarla α ί mondo.
— P arti, Le dice, addio, o pred iletta  f i g l ia ,
f  a aL mondo p er vederLo, a conodcere i l m ondo; 
e  g rand e vivi e celebre, ma pure d fortunata !
■—Aiamma, ridponde L’anima, mamma d i g ra z ia  piena, 
e  ch e m ale ti ho fa t t o  ? perche m i maLedici ?
— AlaLedizione no, non e caa tigo, o f i g l i a : 
ma, poiche lan lo am ata io ti ho e vezz egg ia ta , 
voglio  ch e g ra nd e appaia, ceLebre addai divenga.
E d or, dappi ch e aL mondo, Laggiu dove tu vai, 
f e l i c i t a  con g lo r ia  non di dan m ai La mano.
■ I fa i dempre invidian g l i  uom ini La g ra z ia  ch e non hanno, 
e  god ere non poddono pur con I’adtuzie loro.
Dovrai dorbire f i e l e ,  t i fa r a n  bere aceto, 
e  con  paddione e invidia ti perdeguiteranno, 
o a ccog lieran  tue opre con fr ed d a  in d ifferenza !
E d e  certo piu  amaro, quedto, d ’ogn i veleno!
Con ogn i modo in vita t ’avranno a torm entare;  
ma, quando morrai, dubito proclam eranti grand e, 
ti eLeveranno dtatue, dc river an tante Lodi, 
ja ra n n o  i l  tuo ritra lto , t i intrecceran corone, 
ch e g iu n gera  a g l i  edtremi d e lio rb e  i l  nome tuo.
— ■ Afam m ina d ’ oro, L’ anima Le dice poi, tremante; 

adcolta, mamma, anch’ io vo’ dirti i l  mio parere.

So ch e inedperta dono, ch e i l  mondo non conodco: 
pure i l mio dolo voto, lI dolo dogno mio, 
d 'a llo r  ch e m i pladmadti, e la F e li c i ta !

**



Dunqae, de tanto m 'am i e  celebre m i vuoi, 
e m i fa c ed  ti grand e, f a ’ ch e f e l i c e  io dia.
—· Quedto non e in m ia mano, neppur net mio volere. 
La Sorte i beni ha deco, e  Li dpartidce doLo 
a quanti io dar non volLi i l proprio mio fa vo re .
P ercid vedrai perdone da nulla aver r icch ez z e ; 
vedrai in a lto i l tridto, e  i l  giudto ognor odiato, 
e a ltre brutture dim ili, ch e m ai non hanno fin e .
/Ha I’anime, che ottennero i l  ra ro dono mio, 
didprezzan beni e S o r te : voglion la  G loria dolo, 
e patidcono e lottano p er I’ im m orta lita !
M olti i l danaro odiarono, la  g lo r ia  alcun giam m ai.
—· Ah, or dl ch e t ’ho cap ito . .  . p er Γim m orta lita l . . . 
Eppure . . . ahime, ch e a quedta m i porter a la  M or te ! 
Arrivederci, mamma. —· F ig lio la , buon v ia gg io .
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POKTI GBECI

C O S T I S  p a l a m a s h

del prof. FILIPPO  Μ. PONTANI

I fratelli d ’una sorte, Eros e Thanatos, paiono alitare di continuo sulla accesa fronte 
di Costis Palamas, la cui complessa personality letteraria, per il valore dell’opera e per la 
candidatura a pifi d’un Premio Nobel, ti da tempo nota ed amata oltre i confini della sua 
patria, la Grecia.

Legato alia sua terra ove ride il mare (nacque a Patrasso nel 1859, visse a Missolungi, 
quindi ad Atene), appassionato a tu tti gli aspetti piu determinati e caratteristici del suo 
popolo, il Palamas abbraccia col suo canto orizzonti ben piii vasti di quelli d’una poesia 
regionale, e, attraverso una ispirazione nazionale, ellenica in senso pieno, storico ed epico, 
giunge a nobili voci di universale risonanza.

* * *

Abbiamo parlato di Amore e Morte. Non senza ragione cominceremo dalla Morte nel 
nostro esame. Morte significa anche dolore. E la sensibilita malinconica s’annunzia cbiara 
nei primi libri del Palamas, effondendosi ta lora in ampie poesie ravvolte nel velo del pianto. 
Ci colpisce una lirica, ne Gli occhi d e ll'an im a m ia  (1892): s’intitola: « Morte della fanciulla ». 
II Poeta vede la sorte della giovane morta attraverso una fantastica serie di candide metem- 
psicosi, dal minerale (gemma), al vegetale (giglio), alPanimale (cigno), all’umana forma 
(donna): d’ogni « stato » essa fu al vertice, floritura purissima. In ogni « stato » l ’avido Fato  
la vinse: venne e spense il fulgor della gemma prima che fosse anello o ricchezza di corona 
regale, sradico il giglio prima d’ogni umana carezza, irrigidi prima di rapidi voli l ’ala del 
cigno, e, prima che -  donna -  si compisse la felicita del cuore fatto  per lei, l ’ultim a sorte 
venne, a ripiombarla nel nulla. Colmo il suo ciclo, dal nulla al nulla, l ’eterna quiete l ’assorbe 
nel suo grembo, oltre la ferrea violenza del Fato. Casta belta nella morte, oltre la morte: 
presenza d’una diffusa malinconia che risonera pin ta rd i  in molte altre liriche. Un solo 
esempio, questi preziosi versi:

non so che biondo, com'ambra, lasc iasti 
dentro d i me, per sempre trascorrendo.
Or ne la  sera che lentamente sale  
F a ta  d'azzurre foie in  te s 'in carn a .

Ma la morte si abbatte un giorno sulla v ita  del Poeta medesimo, e segna nel suo cuore 
una ferita non piii richiusa. L ’orientamento della sua poesia verso la tristezza e rafforzato 
dalla personale esperienza: gli muore un figlio, che riem piva la sua casa, avvivandola con 
splendore di stella. II Poeta lo vajricercando nel tempo che visse, lo accompagna nella morte 
al sepolcro che vuol cinto di fiori e d’erbe; fantastica la sua v ita  oltretomba, e con un calore 
tremante, col pianto in gola, leva una sorta di mirologio ora cantilenante, ora snellito da 
vive immagini, ora proteso in un’attesa suprema (« ed a la casa squallida ritornando, o 
diletto, sii com’alito d’aria, baciami dolcemente . . . ») έ il Taphos, la Tomba (1898),

(*) Dal M erid iano di Roma, anno IV, fasc. 46-47, del 19 e 26 novembre 1939.
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ove il dolore singhiozza in versi brevi ed intensi (senari sdruccioli, settenari, commossi dal 
gioco di giambi e di trochei). La tristezza vena ormai definitivamente la sua ispirazione. sia 
che gli ricorra -  com’e spesso -  il pensiero del figlio, sia nel senso di angustia e di lotta fra  
spirito e carne, fra  sogno e vita , fra ideale e reale, gia annunziato da alcuni luoghi significa- 
tiv i di Giambi e anapesti . . . L ’angoscia si fa piii vasta, tocca l’universale, talora si gonfia 
fin quasi alia maniera (nelle Cento voci un impeto di speranza effuso in ampi periodi viene 
troncato bruscamente dalla negazione secca, espressa nel verso finale), talora circola distesa 
nella mestizia, o s’impenna a vivaci e sconsolati interrogativi, lanciati verso il mistero che 
avvolge il nostro andare (« Ove vo 1 dove andiamo? »). Reazioni all’ingiustizia e al contrasto 
che sente pesare sull’anima e sulla v ita, che lo raccostano, per certe espressioni, al Leopardi. 
,11 Poeta sfiora il pessimismo cosmico (taluno ha fatto  il nome di Schopenhauer), pur senza 
— vedremo -  cadere nella disperazione: ripiegandosi su di βέ, si vede prigioniero entro un 
recinto che l ’isola, tra  mura che gli escludono il sole, impigliato nelle paludi della squallida 
v ita . £ il momento estremo: la sua bandiera e stracciata, la sua luce e spenta: non sa piii 
quasi parlare: grida, interroga senza risposta; le sue esclamazioni son di rimpianto scorato, 
il cuore e oppresso nell’abisso dell’angoscia. II suo era un cuore innamorato della bellezza 
e del bene: il male del mondo, l ’indifferenza e la cattiveria degli uomini l’hanno deluso 
ed afiranto: la sua e la pena dell’Angelo costretto nell’inferno senza coscienza di colpa: 
la  sofferenza e sentita vivam ente, contemplata, cantata.

Intanto, la  nostalgia di quel cielo si fa  slancio di tutto l ’essere verso un’evasione dalle 
umane catene. Lo spirito cerca la solitudine: il deserto 6 rifugio degli dei e delle fiere: nel 
deserto e un oblio silenzioso. Poi l ’ansia lo porta a vagheggiare forme luminose, isole beate 
verso cui tendere l ’ala di sulle terrene bassure. Entriamo di gia nel mondo dell’Eros.

Un mondo che ci si presenta -  lo si vede -  in duplice aspetto: come dato contempla
tive  iniziale, e, soprattutto, come soluzione e sollievo del dolore e della morte, come meta 
dell’evasione, ritorno e approdo alia riva del sogno.

Tutta l ’onda di cose belle che il Poeta ha nell’animo, sorge, si efionde, poi, negata, 
riaffiora: il dolore la segna, sia di presagio o di ricordo; ma e un’onda di canto limpido che si 
fonde al pianto, e in qualche punto quasi supera il pianto.

Coei una figura di donna gli appare dietro le grate della prjgione e lo guarda, e li il 
suo conforto: l ’evasione έ subito vagheggiata verso una regione ove s’aflermi una vita nuova, 
ove le reliquie d’energia, e la  purezza superstite ai crolli si manifestino e si rafforzino, dalle 
faville sgorghi una fiamma nuova.

La donna gli suscita l ’amore piu lieve e il piii ardente. II mite Poeta giunge agli accenti 
della sensuality ρ ϊύ  scoperta ed intensa (« II cigno a Leda » έ una poesia allegorica, esem- 
plare in ta l senso, e la sensuality v i conosce toni potenti e languidi): talora incarna i suoi 
ideali di vita  luminosa in una mirabile figura femminile (La fig lia  del sole, di andatura 
leggiadra, diresti polizianea in alcun punto), spesso si estasia di fronte a una fanciulla fug- 
gente, a una fresca visione di giovinezza. Le citazioni potrebbero moltiplicarsi: io non posso 
scordare il « Mistico canto », in cui, in una forma saporosa, di aeree movenze, si distende 
una atmosfera di contemplante stupore, una commozione di gioia pura ed estatica: la lunga 
attesa della luna su un lido isolano, d’estate, si colma per l ’apparire improvviso della fan- 

coiulla, che s’insinua nella natura con grazia sovrana:
Giungesti come u n a  d ip in  ta icona 
entro i l  tenero velo vesperale.
L a tua fronte splendeva, o fu corona t 
La tua bocca rideva o il M orale f
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II Poeta segue un raggio di luce: ha nido nella bocoa di lei, poi s’innalza: nido piu 
vasto le sue dolci chiome, rigonfie. In quel tremolare di bagliori, corre «pel lido tu tto  carezza 
d’amore, magia, per l ’isola tu tta , di sogni . . . ».

Nella sfera d’Amore (o delle cose belle) sono anche i bambini: il Poeta ne ama i tra- 
stulli sui prati (« di verdi coltri fanno un ampio cielo, prodigio agli stupiti occhi dei fiori ») 
li segue nelle perse rincorse («fluttuavano effuse chiome bionde-  quasibandiere al campo»).

E nel mondo dell’Eros έ la Natura intera, cantata di preferenza nei fiori. I fiori s’anno- 
dano in dolci ghirlande, ornano le rive dell’acque, sorgono fin sulle tombe (ecco la rosa nata 
di su l ’avello, definita in un verso potente: « moto d’immoto, lampeggio del nulla »): e l ’alle- 
gorica donna, la Fantasia, madre e sorella dei piu riposti moti interiori, vive, nuova Matelda, 
tra  i fiori, e muove il Poeta a coglier fiori: in questa chiara e ftarita. Natura ogtii dolore si 
trasfigura, cio che muore (oh bella morte) risorge nella AnistasLs lumino3a. Anche il pianto  
ha nuovo sapore. Malfermo dopo il rigido inverno, il Poeta s’avveutura per strade antiche, 
attratto  dal fresco riso di marzo: una rosa lontana gli manda, improvvisa, la sua fragranza: 
gli occhi gli si empiono di lacrime. Sono lacrime chiare e grate, quasi di gioia.

* * *

La poesia in ogni senso maggiore del Palamas e quella in cui le due sorgenti di ispira
zione, di dolore e d’amore, fondendosi ed alternandosi, si presentano su un piano mitico 
e storico, e coloriscono un piu vasto mondo ideale. £ questo il mondo che diremo « degli 
ideali ellenici », intendendo riferirci al « sentimento » di alcuni valori etici e storici nella cui 
continuity e vicenda il Palamas ravvisa e canta il perpetuarsi di un’« anima greca » nei 
secoli: ideale di ellenicita che costituisce il suo amore piu nobile e vissuto, ancora una volta  
venato di pathos.

L ’affermazione della vitalita  dell’anima antica e chiara ed esplicita: se pur trascorse 
nell’Ellade un alito  di tempesta « che tu tti i canti spense e tu tti gli astri », la fiamma di 
grecita vive nel mondo, i popoli che la rapirono si nutrirono del latte della Cariatide, accol- 
sero parole di nuova v ita dai geni migrati, si che nei Rinascimenti occidentali si super6 
« la morte degli antichi »: Celti, Goti, Alamanni e gli Itali innanzi a tu tti caddero ai piedi di 
Elena meraviglia ai mortali, e gl’I minor tali schiarirono oltre ogni crollo la strada alle genti, 
come un astro estinto da tempi e tempi:

pur cieca luce, ancor ne Vinfinito 
trascorre e a  pena sch ia ra  
Vinjaticato viaggiator notturno.

(Dodecalogo dello Z ingaro, 5a parola).

Ma nella Grecia stessa, con esclamazioni gioiose il Poeta scopre le desiderate sopravvi- 
venze: « la nostra e terra d’eterne parvenze »: non e dunque una terra di morte, se vivono 
divine forme di Apollini, e s’ergono Partenoni alio stupito omaggio dei secoli: in ogni parte 
della Grecia lo spirito antico s’afferma: ed appare, ecco, in « Cipro l ’aerea. terra beata, e 
vive, vive, v ive ! ».

Gli ideali significano innanzi tutto bellezza, armonia. II Poeta confessa l’aspirazione 
al Logos, al Ritmo, all’Eros che illumini la sua filosofia; vede il Dolore come via verso l’alto 
(secondo il concetto eschileo del « pathei mathos »: conoscenza da sofferenza); memore 
degli anticlii dettami sulla misura, vuol rivestire la sua Pena col manto dell’Armonia, chiuder 
le lacrime nell’urna d’oro del Metron.
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Se Verita, Bellezza, Virtu, appaiono calpestate e violate nel mondo, naturale e che 
i giovani lottino per riaffermarle: e il Poeta li esorta con un grido di guerra. Ed esclama 
altrove che gli «Idoli» della Grecia sono: Bellez&a e Gagliardia; la yera figura del Greco 
h quella del bel « pallicaro », giovine prode.

Ideali, questi, che talora appaiono piii propriamente artistici, e religiosi. A ll’arte e 
affidata l ’immortalita dei fatti, e delle idee, e l ’arte stessa e qualcosa d’eternamente ricor- 
rente: nel semplice canto di zampogna agreste, non si riscopre dunque, vena d’oro, liinpido 
filo, una voce in sogno ? £ la voce antica dell’usignolo di Colono, il canto di Sofocle: nuovi 
i motivi, come nuovo e il tempo e l ’ambiente, ma il sogno rivive, 1’anima antica ripalpita, 
con incorrotta purezza, immutata presenza.

A1 vaglieggiamento del paganesimo introduce il pensiero della antica serenity. II 
«salve, o serena de l ’llisso in riva ...»  risuona anche qui. Ecco la «nuditA» dell’anima, che 
s’adorna di nude forme corporee: una animazione teomorfica corre per la Natura; e un 
mostrarsi di Artemidi, d ’Ermeti, d’A froditi, e di Satiri (come, in Carducci, di Ninfe e Pane): 
da quel «Culto tutto di gioia », da quella « v ita  tu tta  di f iori» si staccano le figure divine 
(specie Afrodite ed Apollo) e incarnano gli ideali. Oh, come lo spirito li ricerca a contrasto 
coi nuovi riti cristiani! G retti monaci sopravvenuti cangiarono i platani in campanili (pen- 
siamo alia «strana compagnia» carducciana, profanatrice della stessa Natura); intrusa giunse 
una Vergine e senz’armi, sol con l ’aspetto e un bimbo la sulle braccia, scaccio d’ogni tempio 
Pallade Atena (la, il Galileo di rosse chiome sali il Campidoglio). Ma nel cuore dei suoi 
fedeli la dea ha ancora il suo tempio e di li balzera nuovamente nel mondo che rinno- 
vato cerchera lei, meraviglia a vedersi, lei, la sapiente.

II.

Dal mondo degli ideali astratti avviciniamoci ora alia poesia che gli 6 ispirata diret- 
tamente e concretamente dalla sua Patria ellenica. Una raccolta di versi s’intitola P atr ie  
(sono felici sonetti, a Patrasso, Missolungi, Atene, Corfu, e ad a ltri luoghi di Grecia), e 
spesso egli canta la natura ellenica, fisico regno dell’Armonia. Che luminosity di verso nel- 
l ’esaltare l ’A ttica solatia (una parvenza di gioia fino a ll’estremo orizzonte, un velo di magia 
prende in se il Partenone nelle albe d’inverno). Atene, adagiata nella luce, evocata nelle 
meraviglie d’arte e natura, emana appelli di vita , lume di belta (II (Iauto del He). Le isole 
ioniche s’incidono, come fatte di spuma, sul mare lampeggiante, tra  l ’occbieggiare dei fiori 
rugiadosi, in un mare di luce, levano una danza festosa, settemplice corona di gioia.

M a,naturalm ente,l’ideadiPatriasirealizza soprattutto nella Storia, enell’avvicendarsi 
-  ancora -  di dolore e d’amore, di lu tti e di gloria. La Storia vive nella sua mente con ali- 
tante presenza: la descrizione piu calma e abbandonata s’interiorizza in pensose rievocazioni; 
memorie aifiorano: Pranchi, Turchi, Veneziani: tappe del servaggio, impronte del transito 
di genti sul suolo sacro. E ancora: Romani, Angli, Slavi. II F lau to  del Be  esalta la figura 
dell’Imperatore Basilio II, il distruttore dei Bulgari. L 'Irm o dei secoli va interpretando i 
monumenti di pietra cosi cospicui: ecco: del passato le reliquie e le memorie pur aspre gli 
paiono abbigliare la figura della Patria come di veste nuziale: la Patria nella sua v ita super- 
stite e, ancora, la regina dell’armonia e della maestosa Belta. E in Cipro la bella, cui d’Occi- 
dente ed Oriente i Monarchi vagbeggiarono e tennero, in cui tre continenti si urtarono, 
vive ancora -  abbiamo visto -  l ’anima della Patria. E quella voce d’isole chiare s’effonde 
tra  cielo e mare in atmosfera sospesa e come di sogno, mentre la gioia sconfina in un pianto: 
pianto d’isole, come di dolci creature incantate di Patria, abbandonate, adagiate al possesso

della P atria  («oh, com’erbe, purche tu ci calpesti! »), sospirose come a ll’amante l ’amante 
sospira. Risuonano le voci dei Poeti, dai piii remoti ai piu prossimi, la nuova storia fusa con 
l ’ahtica, si trasfigura, e torna alle lucentezze del mito. Abbiamo additato alcuni vertici di 
poesia in senso lirico ed epico.

II pensiero delle guerre si ardue lo porta ai combattenti tu tti, ai clefti, ai Poeti, dal 
grande Solomos alio straniero accorso col canto e col braccio, spento sul lido fatale di Misso
lungi: Lord Byron, E dalla rievocazione degli episodi ascende alPelogio composto e commosso 
di tu tti gli artefici d’una Patria piu grande, in ogni tempo della sua nuova storia.

In alcune odi funebri trova  alti e vivi  accenti. Nel canto al Dragnmis ogni iniziale 
convenzionalismo si scorda di fronte all’imagine di una Patria muta, di maimo, che piange 
-  sola degna -  l ’eroico figlio, e l ’ode pei due Canaris έ sulla linea maestra delle grandi liriche 
di Solotn&s e di Calvos: v i palpita il fremito dell’amor patrio in versi di respiro intenso e 
pur lieve. La prosopopea della Gloria, semplicemente accennata, si inserisce nella Natura 
dodecannesina, e negli arcani colloqui delle due ombre fluttuanti nell’aere, raggentiliti 
dagli appellativi ρ ίύ  dolci: «Figlio mio» ,« Padre », circola il senso di un dovere eroico e della 
gloria che ne corono il compimento.

Abbiamo lasciato per ultimo VInno dei profnghi. £ una delle poesie epico-liriche ρ ϊΐι 
alte e commosse della moderna letteratura, sostenuta a un livello degnissimo, quasi immune 
da pecche. Lo stile densissimo ignora il gonfio della retorica, la presenza vivificante della 
commozione si manifesta in versi aderenti, di eccelsa fattura.

La mente del Poeta abbraccia una visione di travagliata Patria: έ il rempo aei massa- 
cri turchi nell’Asia Minore. La strage della guerra atroce, gli eroismi e i m artiri, tutto ha un 
intimo senso. (« Oh, a qual prezzo il fiorir della P atria s’acquista, il ritorno d’aprile e di 
maggio alle genti![»). V’e un canto sorgente su dai cadaveri disseminati per le piagge d’Oriente, 

s’effonde da m orti a v iv i, alimenta la fiamma dell’amor patrio; monito έ l ’eloquenza muta 
dei profughi dilaniati dalla miseria, annegati nello squallore. Tutto fu , tutto  e per la Patria: 
« una e la Patria delle sanguinose tragedie, astTo polare della Storia ». Questa Patria e la 
Grecia: essa e per lui « il fiore di tutte le stirpi, l ’aroma di tu tta  la terra». La Patria e Dio, 
is Madre, unica Madre: e la fraternita dei figli e l ’insegna delle lotte nuove, e la promessa 
dell’avvenire. L ’atmosfera del dramma si rischiara nell’alito di una fede immensa nella rina- 
scita. II triplice ricorrere della patetica e limpida invocazione all’Ansrelc del canto, percM  
sul nero Golgota delle sciagure e delle rovine fiorisca il candido giglio dell’Annunzio, e 
l ’echeggiare di questa fede, in voce di casta preghiera.

A ltrove « alia Patria  in armi » egli lancia il grido di Goethe: « oggi comincia una 
novella istoria », e sogna l ’unita degli spiriti sotto la  forte guida di un Capo.

*  *  *

Interprets della greeita nel suo spirito millenario, il Palamas va dunque considerato, 
piu che evocatore, vate e profeta (1).

Ora t> da notare come il Poeta medesimo abbia di cio una fiera ed alta coscienza, se 
al vertice di tu tto  il suo edificio sentimentale e ideale egli pone la grande fiamma del pro-
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(1) I ricordi classici ed eruditi sono numerosissimi, e attinti dovunque: si che tro- 
viamo Omero ed Esiodo (poemetto l ’«Ascreo»), le Muse e l ’Olimpo, Odisseo ed Erotocritos, 
Aretusa Erofili e Cassandra, Eraclito ed Eschilo, Minos ed Eracle, e infiniti altri nomi. E 
tu ttav ia  le rievocazioni sono di rado fine a se stesse.
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prio canto, in cui tutto  si riassume e si fonde. II suo spirito e atfidato pertanto ai versi, rnea- 
saggeri del cuore, ai versi nati dalla sua passione e de3tinati a fa r divampare negli a ltri la 
stessa passio ne: in tale coscienza d’un mandato e di una missione non risiede solo, per lui, 
il senso dell’A rte, ma anche — diremmo — della sua vita . II canto che e suo conforto lo 
rende certo e lieto della propria im m ortalita.

Egli sente nel suo petto una musica di usignoli, quasi traccia dei canti che scopri 
bambino, risonanti nel giardino paterno. Le melodie si gonfiano, ondeggiano, l ’impeto che 
le invade e le muove 6 come l ’urto selvaggio e sonoro del mare sui moli della sua terra. 
Esile come filo d’acqua, potente com’onda: si fa un inno eroico. « Balza, canto d’e ro i ! ». 
Mentre tu tto  par morto nella gran Patria, i focolari spenti, estinta la flamma del lavoro e 
dell’arte, gelido il cuore dell’uomo, ecco l ’inno: il canto s’identiflca col fuoco rinnovellantesi: 
vigile tra  la cenere, lampeggera nel giorno della riscossa. Allora, nel certo rifiorire del popolo, 
sogno e realta saran fa tti fratelli dalla flamm a emersa. Questi slanci profetici, ove alia divi- 
nazione entusiastica s’unisce una robusta fede nel futuro migliore (« so che verra »), lo fan 
degno di raccogliere l ’eredita dei va ti della sua te rra , che risale al lontano Tirteo, e il fiero 
poeta puo con ragione volgersi a Pegaso alato, mesto per lo squallore del canto eroico dopo 
la morte di Byron, esortarlo a prenderlo in sella, dicendosi anch’egli della buona razza poe- 
tica, anelante a voli piii ardui, verso m&te sempre piii a l te .

II suo 6 un canto fantasioso e ricco. Non sempre limpido, non privo di gravi e lievi 
difetti: i ritorni, di parole e cadenze, le esuberanze, le oziosita rivelanti difetto di ispirazione, 
allontanano in piu di an caso: e d’altra parte le sovrastrutture intellettualistiche inquinano 
talora la vena, l ’abuso delle jpersonificazioni, delle allegorie, delle allusioni, dei simboli, 
genera pesantezze ed oscurita qualche vo lta non superabili, e l ’abilita metrica, sempre 
presente, si esercita qua e la in movenze inopportune e stucchevoli. Eppure, quanta felicita 
di intuizioni, che arditezza e vastita  di visioni, che slanci della fantasia in mondi strani, 
quanta concretezza talvolta nella astrattezza ! E le immagini...: il sangue di eroi si fa per 
la Patria corallo... sulla bocca pallida della Notte alia biondo sorriso...: citare 6 impossibile, 
arduo e tradurre. I versi padroneggiati con maestria ed eleganza (specie il tradizionale verso 
di quindici sillabe), armonizzati nelle piii varie architetture stroflche, reggono il volo della 
lingua greca dolcissima, di cui la bellezza par qui meglio rivelarsi e risplendere.

Scene, atmosfere sono evocate sapientemente; la mobility d’accenti e di rime, le sono- 
rita echeggianti, realizzano effetti vari ed intensi, il piu rapito abbandono si alterna al mar- 
tellio vigoroso, la nobile sostenutezza si unisce alia commozione piii forte, alia piii seducente 
semplicita.

Per le caratteristiche del suo mondo e per l ’altezza delle realizzazioni, il Palam&s e 
stato il poeta in cui tu tti i Greci veri si sono riconosciuti; la profondita della sua religione 
di Patria l ’ha fatto  degno del nome, ond’e salutato, di « Poeta nazionale », di « nostro » 
Poeta: egii e un Maestro. Ha saputo espriinere le voci piu alte d’ogni coscienza in un canto 
personale, ma universale insieme, e, si puo ben dire, immortale.

\

NICCOLO’ TOMMASE 0 ED ANDREA MUSTOXIDI
(Due lettere) 

della prof.ssa LAURA GAGLIARDI
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Elemento principalissimo per comprendere l’anima e le tendenze del popolo greco e 
lo studio della sua poesia, ingenua e spontanea, fiorita su labbra spesso anouiine e traman- 
data di generazione in generazione con tenacia quale nessun altro patrimonio collettivo, 
all’infuori forse del costume, pu6 vantare. E quando le gesta del patriottism o greco, nel 
secolo passato, risuonano di bocca in bocca, Niccolo Tommaseo finisce di dare alia stampa 
i canti popolari del novello popolo ellenico, con la traduzione italiana. Lo scrittore li rac- 
coglie per soggetto, dagli amorosi ai religiosi, dai guerreschi ai famigliari e con note e com- 
menti deduce dai versi del popolo i sogni, i costumi, il grande sentimento Ipatriottico met- 
tendo in rilievo il vincolo fraterno tra  Grecia ed Illiria, basato sul simile modo di sentire e 
sul simile carattere delle due stirpi.

II lavoro di versione della ricca epopea neo-greca & condotta a termine, in primo 
luogo, dall’opera di raccolta del franc33a Fauriel, di quelle del tedesco Kind e dell’inglese 
Yosse, ed e completato da testi originali procurati alio scrittore dalmata da amici greci, 
come il grande Mustoxidi, il poeta Solomos, l ’amico Renieri ed il maestro Masarachi. A 
questi lo scrittore si rivolge spesso per chiedere consigli e spiegazioni nel lavoro di interpre- 
tazione dei canti e quanto mai interessanti sono le due lettere seguenti, una in risposta 
all’altra, scambiate tra  il Tommaseo ed il Mustoxidi.

Ed ecco come il primo si rivolge aU’amico di Corfii:

« Caro M ustoxidi,

Ricorro alia vostra dottrina. Ditemi se la voce jdi cui nella nota trascritta  non si fa 
nuova e se l’interpretazione mia non e piii lontana dal vero. I versi sono:

Αν έχεις μαϋρον γλήγορον, φθάνεις τους είς 'τό τραπέζι 
"Αν έχεις μαϋρον πάρνακα, φθάνεις του νά ’ύλογοΰνται.

Della radice di γλήγορα, forse io m’inganno, e viene da ολίγη ώρα.
Vedete di grazia e scrivetemene al piii presto. Aspatto con ansia le canzoni promesse e mi 
sara dolce rendere pubblico ringraziamento al nome vostro sempre da me ramm entato  
alia svogliata Italia con affetto riverente.

Addio. Vostro af. ob.
T o m m a s e o .

(P. S.) Ho il tempo di aggiungere altre interrogazioni ancora. Coma tradurre nella 
suocera astiosa  οχιάς, δχενδρας, μονομερίδας ? E l ’aquila σταυραετός ? Qual differenza da ρόδον 
a τριανταφυλλιά che trovo accoppiati ? Per Καρυοφύλλι s’intende egli mai per erba odorosa ? 
Che έ lo τζιμπίλι t Che sono i μιμίττια ? Come in italiano στχφύλια ραζακιά ? Se non ram- 
mentate i nomi toscani, dite i veneti o gli scentifici, che p ji io cerchero. Ma di grazia presto; 
e le canzoni attendo con viva brama. II Solomos me ne m anli dalla Zante. Quel libro del 
Gioss, se non erro, e quanti contengono canzaai dsl popab, maadate e notata la spesa » (1).

(1) M. L ascaris, N . Tomm%seo ed A . M ustoxidi, in « A tti e Memorie della Societa 
Dalmata di Storia Patria », Zara 1934, vol. I l l ,  pag. 26.



Cosi risponde Andrea Mustoxidi nella sua lettera del 5 agosto 1841:

« Carissim o Tommaseo,

Voi ricorrete a fonte di tenue vena, ed oimai arida, ricorrendo alia mia dottrina. 
Nondimeno v i diro a vol di penna quel che io mi so. Yarie canzoni vi ho spedito saranno 
circa quaranta gioini. Ed cia vedo dalle vcstie che non avete negletto nemmeno le canzoni 

popolari da me pubblicate nell’Antologia. A ltre non ne ho per ora.Tutte le mie ricerche 
le ho date a Fauriel. Eccovi il libro di Gioss. A ll’eccezione di χώζα, άεΙΓΌλυμπον, del IIρα- 
γματευτήν, tu tte  le altre sono insulsaggini di uomini letterati. La seconda sono i malanni 
d’amore per alfabeto, ma l’editore ha spezzato il verso in due.

ραζακί: Uva di color bianco, grani orbicolari, buona per man gia re e disseccare. £ il 
zibibbo del commercio.

Κ α ρ υ ο φ ύ λ λ ι :  Pianta odorosa (Erba Sant’Antonio), forse perche ha la foglia a somi- 
glianza di quella del noce.

σταυραετός: L’aquila maggiore, imperiale, perche spiegando le sue grand’ali forma una
croce.

τ ζ ι μ π ί λ ι : Sportella intrecciata di foglie di palma.
γλήγορος e γρόγορος, lo stesso che έγρήγορος vigilante. Forse aveva anche il significato 

di presto presso gli antichi, peiche chi e vigilante έ presto, o viceversa.
Τριανταφυλλιά: Rosaio. Molte sono le varieta delle rose pel numero piu o meno delle 

foglie. Le piu son πεντάφυλλα, altre son δωδεκάφυλλα ed είκοσάφυλλα. altre hanno piu foglie 
ancora ed aggiungono ad essere anche είκοσάφυλλα, Ora sono le rose odorose di color roseo, 
e ρόδον e la rosa di color carico che in alcuni luoglii dicesi anche δαμάσκηνα damascena.

μιμμίτια non ho pin mai inteso la voce. Non sarebbe σιμμίτια specie di pane di semi- 
dale con burro ?

Πάρνακα: Kon sogliono comunemente celebrarsi le nozze in chiesa, ma piuttosto in cas.a, 
ne la sposa va in casa del venturo marito, se le nozze non sieno celebrate. Del resto ingegnose 
sono le osservazioni della voce πάρνακα. Ella non si trova ch’io creda in altro scritto, ne a chi 
ne ho richiesto ha saputo darmi il significato. 11 solo Professore Filita, dottissimo ellenista, 
mi ha fatto  alcune rifle,ssioni le quali v i mando qui nel suo originale. Fate che ve ne legga 
il Velludo, se non intendete bene la nostra scrittura.

Vi abbraccio con un animo pieno di amicizia e di stima.
II vostro Mustoxidi.

P. S. A proposito mi dimenticava 1’όχιά, 1’οχεντρα e la μονομερίδα.
όχιά e la vipera (έ'χις). Y ’ha chi pretende eeseie la vipera anche Ι’δχεντρα ma e il eon- 

leuvre a  collier.
La μονομερίδα da qpi si tiene per un serpente che mordendo non lascia in vita oltre 

un giorno, onde ella tragge la sua etimologia. Secondo un naturalista corcirese e una specie 
di gran lombrico giallo che da un lato e dall’altro finisce e ad egual modo. I dotti della spe- 
dizione di Morea ne parlano nell’opera loro » (1).

Ecco le due lettere ed esaminiamo ora come Tommaseo fa tesoro dei consigli del- 
l ’amico. Le spiegazioiii date dal letterato greco, che conosce a fondo l ’italiano, non sono tra- 
scurate affatto dallo scrittore dalmata.

(1) M. L a s c a r i s , op. cit., pag. 27.

%
P er la prima domanda, riferentesi ai versi 33 e 34 del canto L a  Sposa  (I), riportati 

nella lettera dello scrittore dalmata, il Tommaseo fa una lunga nota ampliando la spiegazione 
del Mustoxidi, e cosi scrive: « Onde non mi par che traduca alia lettera il dotto Fauriel di- 
cendo: s i tu as un  moreau ires rite , tu les troureras encore a  table: s i tu n 'a  qu’un bon 
moreau, tu les trouveras au  moment d’etre benis. Γλίγωρον dee essere meno di πάρνακα. Ed 
infatti όγλίγωρος da έγρήγορα, e questo da έγείρω, destare: e nel traslato, eccitare.

Πάρναξ, affine a pernix latino, significa agilita molto rapida. E non viene da per e 
nitor, come il Forcellini vuole, se dice il contrario di sforzo. Se abbia comune origine con 
πέρδιξ, non so, o se radice piu profonda sia il verbo περάω o, come un greco ingegnosamente 
mi consiglia, άρνω, δρω, levare. E da questa radice escon forse σπαίρω, seminare, άσπαίρω 
spargere, sparpagliare, σπαράσσω sbatacchiare, σπάρος, pesce veloce, σπερχνός che secondo 
Esichio, vale agile, e da cui viene σπερχνόν una specie di sparviere, e il flume Sperchio: 
come Tigri che in lingua d’Oriente vale appunto veloce. E il Davanzati chiama sparvierata 
una nave veloce. Ne’ Latini pertanto pernix vale velocissimo e piu.

Virgilio:
..................... peruicibus ignea plantis
Transit equum cursu .................. .....................
..................... pedibus celerem et pernicibus alis.

Stazio:
Pernicior alite vento.

E tanti altri: ond’io traduco il primo lesto e l ’altro veloce, ci'~ a dir vero e poco. Forse 
meglio possente. Forse al Fauriel fece inganno la cliiusa che dice. ,< Chi aveva morello let:tj, 
vide la polvere del suo cavallo ».

Dove il secondo par meno. Ma gli e modo enfatico; come dire: chi piu faceva, faceva 
meno. Indarno a tanta rapidita cgni inseguire. Di tal forma di dire non mancano esempi.
L'n dotto gieco inteipieta i due ultimi versi ccme sentenza generale: che di cbi ha cavallo

velocissimo non si vede nemmeno la polvere: che va come uccello senza lasciers vestigio 
del corso. Ingegno: ma il primo par pivi confoime al fare del popolo. Scelga il lettore (2)».

La seconda domanda del Tommaseo si riferisce al verso 12 del canto Xa Suocera omi-
c id a :

Τής δχενδρας καί της δχιας καί της μονομερίδας (3).

Egli, non ottenendo dall’amico significati specifici per ogni parola, giustamente tra 
duce e nota: « di biacco, di vipera, di serpente »: «I tre nomi non so tradurre alia lettera. Ma 
porgo tre nomi nostri di rettili, un ρ ΐύ  velenoso dell’altro » (4).

L ’esauriente risposta del Mustoxidi riguardo alia parola σταυραετός e accettata solo in 
parte dal Tommaseo, sebbene per mantenere l ’equilibrio delle varie note dell’opera, sarebbe 
stata utile la giustificazione etimologica del sostantivo.
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(1) N. T o m m a s e o , Canti popolari greci, Tasso, Venezia, 1842, pag. 95.
(2) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 95.
(3) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 135.
(4) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 135, nota 1.



*
Σταυραετός ricorre per due volte in Sventura ignola  ai versi 3 e 4:

Γιά ’πές μας, ’πές μας, σταυραετέ, τ ί κάνουνε οί ’δικοί μα ς ;
Έιγδες έμέ τό σταυραετό πώς είναι τά φτερά μου ;

« Or dicci, aquila, clie fan eglino i miei ?
Mi vedi, o aquila, come son le mie penne ? » (1)

E nella nota cosi scrive: « Aquila reale, alia lett. » (2).
Per la quarta domanda il nostro sorittore si attiene alia spiegazione dell’amico, non 

soffermandosi a lungo sulle diverse qualita ed appellativi delle rose che il Mustoxidi gli 
suggerisce.

Piii volte ricorrono questi due sostantivi ed in generale il Tommaseo li traduce sempli- 
cemente con rose o fiori. In Serenata  al verso2: 'Ρόδχ καί τριαντάφυλλα sono tradotte «rose e 
roselline » e nella nota e detto «il primo del greco moderno e la ro3a senza odore, e di color 
carico » (3), cosi pure al verso 1° di un distico τριαντάφυλό ’σαι τήν αύγή, ρόδο τό μεσημέρι, 
e tradotto: « Sei rosa all’alba, rosellina al inezzodi » (4). Ugualmente ne II Tisicwccio al 
verso 5 l’espressione greca «Μέ ρόδα μέ τριαντάφυλλα νά κοιμηθώ κοντά σου», e tradotta: 
« su rose e su roselline ch’io posi accanto a te » (5).

H eL aro n d in e  al verso 4 Καί νά γεμίσ’ ή στράτα σου τριαντάφυλλα καί ρόδα i due sostan
tiv i sono tradotti: «rose e fiori » (6). II Tommaseo e fedele alia traduzione che l’amico gli 
suggerisce per il sostantivo Καρυόφυλλο poiche nel canto II genio del ponte al verso 28: 
« Ώς τρέμει τό καρυόφυλλο, νά τρέμη τό γιοφύρι», e tradotto: « come trema il garofolo, tremi 
il ponte » (7).

E nella nota cosi il Tommaseo si esprime: « Qui veramente cariojolo & la piombaggine 
o erba di Sant’Antonio » (8). Lo stesso sostantivo ricorre in Awguri a lia  S ignora, al verso 2 
dove Καρυοφύλλι e tradotto « fiore » (9).

E nella nota egli osserva: « II testo dice la solit’erba di Sant’Antonio » (10).
Troviamo poi il sostantivo τζιμπίλι, la cui spiegazione richiesta all’amico non ci appare 

affatto nella raccolta dei canti popolari greci.
II Tommaseo chiede al Mustoxidi anche il significato di μιμίττια con una gratia 

sbagliata, tanto e vero che il dotto greco non sa dargli spiegazione ed egli stesso lo correg- 
gera in μιμίτζια ne L'ospite, il cui seguente quarto verso « Νά στρώνη ’σ τά τριαντάφυλλα, νά 
πέφτη σ’ τά μιμίτζια » 6 tradotto: « da dormire sulle rose, da giacere sulle viole » (11).
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(1) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 434.
(2) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 434, nota 1.
(3) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 11.
(4) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. I l l ,  distico 1.
(5) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 120, distico 2.
(6 ) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 282, distico 4.
(7) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 178.
(8) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 178, nota 1.
(9) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 270, distico II.
(10) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 270, nota 1.
(11) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 283.

Riguardo a σταφύλια ραζακιά il Tommaseo non segue affatto i consigli deJl’amico, 
perch& ne L a  Tessitrice traduce il verso 24 :

Κάμνει σταφύλια ραζακιά καί τό κρασί μοσχάτο.

« fa grappoli grossi e buon moscato » (1).

II Mustoxidi invece gli aveva suggerito l ’esatto significato del primo sostantivo con 
« uva » (2). Traduzione che 6 osservata nel canto Le memorie M ia  morte il cui sesto verso 
« Κι’ ό τρίτος τό χεινόπωρο, όποϋ ’ναι τά σταφύλια» e tradotto: « e il terzo autunno, quando 
c’fe l ’uva » (3). ·

D all’esame di queste due lettere la figura del Tommaseo, studioso ed amante delle 
ricerche etimologiche delle lingue, e qui particolarmente della neo -greca. si delinea con mag- 
gior evidenza. Non vuol egli far conoscere al mondo la ricca epopea del popolo ellenico su- 
perficialmente, nella sua semplice traduzione italiana, ma vuole penetrare la parola nel suo 
intimo e non essendo, a volte, cosi padrone della lingua da portare a termine la sua grande 
aspirazione, cerca l ’aiuto negli uomini dotti che la Grecia ha in questo periodo.
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(1) N. T o m m a s e o , op. cit., pag. 48.
(2) M. L a s c a k i s , N . Tommaseo ed A . M ustoxid i.J<Atti e «Memorie della Society Dal- 

m ata di Storia Patria », Zara 1934, vol. I l l ,  pag. 26.
(3) N. T o m m a s e o , Canti popolari greci, Tasso, Venezia 1842, pag. 296.
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ΑΤΕΝΕ Ε ΒΟΛΙΑ

L’ A M I C I Z I A  I T A L O - G R E C A

Ε L’EQUILIBBIO BALCANICO
(Dail’Illustrazione I ta lia n a , η. 46 del 12 novembre 1939)

Da quando le luci crepuscolari della civilta trasmigrante dall’Oriente 
v̂ erso l’Occidente cominciarono a investire le acque dello Jotiio e del Tirreno, 
c’e stato mai un periodo storico in cui i vincoli solidali fra le due piu insigni 
penisole del Mediterraneo, la Grecia e l ’ltalia, si siano allentati o affievoliti ? 
Grecia e Italia sono da millenni legate alia medesima civilta e al medesimo 
progresso. ΪΓοη c’e nulla che la grande Grecia abbia creato in fatto di arte e 
di tecnica commerciale, che non abbia avuto ripercussioni salutari e utiliz- 
zazioni sagaci in territorio italico.

Quando la colonizzazione greca sulle coste asiatiche si imbatte in una 
resistenza indigena, che pose un argine invalicabile alia sua espansione, la 
naturale curiosita e l ’invincibile spirito d’aw entura degli Elleni, impersonati 
dalla iigura di Ulisse, furono istintivamente tratti verso quelle lontane sponde 
del Mediterraneo occidentale, che si presentavano irte di pericoli e popolate 
di mostri, ma che appunto percio costituivano una meta tanto piu vagheggiata 
e una conquista tanto piu desiderata.

Quattro citta greche soprattutto contribuirono a questa nuova colo
nizzazione, che doveva instaurare per i secoli un rapporto di fraternita fra 
la Grecia e l ’ltalia: e furono Calcide ed Eretria, Megara e Corinto. Dalla meta 
del secolo ottavo a tutto il secolo sesto, fu un awicendarsi di comunicazioni, 
foriere dei piu brillanti sviluppi, fra le citta dell’Eubea e dell’Istmo e le coste 
dell’Italia meridionale. La floridezza leggendaria di Sibari e di Crati, di Leon- 
tini e di Catana, di Zancle e di Neapoli, di Pesto e di Cuma, di cui riman- 
gono, superstiti tracce, monumenti incomparabili, fu la prima espressione 
storica dell’apporto civile che la Grecia reco al fiorire della penisola italica.

Gli italici cominciarono a filosofare sulle orme della scuola pitagorica 
di Crotone e quando i Focesi, dopo la prima grande battaglia avvenuta nei 
mari d’Occidente che la storia ricordi, alia meta del sesto secolo avanti Cristo, 
dovettero abbandonare la loro colonia di Alalia sulla sponda meridionale 
della Corsica, fu la costa meridionale d’ltalia, fra Posidonia e Pixunte, che 
li accolse, in quell’angolo solenne del mare di Elea, che ci fa intendere anche 
oggi il pensiero grandioso di Parmenide, di Senofane e di Zenone.

Eoma.non si comprende senza la cultura e l ’arte della Grecia ed e cosa 
piena di simbolo imperituro che una delle figure piu insigni che sia apparsa

—  65 —

sul trono dei Cesari, Marco Aurelio, abbia dettato in lingua greca uno dei 
document! piu alti e piu nobili del pensiero e della moralita urnana.

A  distanza di secoli quando l ’lta lia  del Binascimento riprese le tradi- 
zioni culturali che i dun secoli del Medioevo avevano lasciato affievolire, 
furono dei sapienti greci che le apprestarono le armi e gli strumenti della sua 
potente risurrezione culturale. E i nomi di Gemistio Pletone, dell’Argiropulo, 
del Bessarione, sono indissolubilmente uniti alia grandezza del nostro Bina
scimento.

Oggi, nella temperie storica che prende nome dalla costituzione delle 
grandi unita nazionali, intese a fondere in un’unica volonta di sviluppo e di 
imperio le famiglie etniche legate dal vincolo del sangue o degli ideali, i rap- 
porti fra le due grandi Penisole mediterranee non sono piu dei semplici rap- 
porti culturali, ma investono una concordanza di propositi, di interessi e di 
programmi.

Grecia e Italia hanno avuto un parallelo processo di risorgimento 
politico.

II trattato di Adrianopoli nel 1829, seguito dal Protocollo del 3 febbraio 
1830, garantiva alia Grecia quella indipendenza che il Sultano e le Potenze 
protettrici riconoscevano.

Non occorre ricordare le vicende spesso aspre e dolorose attraverso le 
quali e passata la comunita nazionale ellenica durante il secolo decimo- 
nono e non occorre neppure ricordare, perche di ieri e perche ben note, le 
peripezie amarissime della diaspora greca in Anatolia, all’indomani della 
grande guerra europea. ϊΓοη occorre ricordare nemmeno l ’effimera parentesi 
repubblicana fra il 1924 e il 1935.

La nuova Grecia ha il suo atto di nascita nell’assemblea nazionale, che 
nella seduta del 10 ottobre 1935 dichiarava restaurato in Grecia il regime 
monarchico e richiamava sul trono Be Giorgio II. L’esperimento repubbli- 
cano prendeva cosi fine, e, sotto i migliori auspici, si iniziava un nuovo pe
riodo della storia politica della nazione. Era ben chiaro da parecchio tempo 
che la Grecia si dirigeva con proposito risoluto verso una magnifica restaura- 
zione. La Grecia e oggi nuovamente un Begno e il legittimo erede siede sul 
trono degli avi. II popolo ellenico, profondamente ligio all’idea monarchica 
ha richiamato con un plebiscito unanime Be Giorgio in patria, fondando su 
di lui tutte le speranze per un singolare avvenire di calma e di lavoro. E le 
speranze non sono andate deluse.

L’ltalia, che ha seguito con la piii cordiale simpatia questa restaura- 
zione monarchica, arra e garanzia di una ripresa nazionale piena di promesse, 
ha seguito ancora con ammirazione la ripresa gagliarda della nazionalita 
ellenica, destinata a contribuire a quella espansione pacifica ed equilibrata 
della vita balcanica,Jche e ugualmente desiderata da Atene e da Boma,

ΪΙ specialmente da quando, alia fine di aprile del 1936, il Metaxas ha
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assunto con mano energica la direzione suprema della politica ellenica, che 
i vincoli di solidarieta spirituale fra l ’lta lia  e la Grecia si sono piu saldamente 
costituiti e affermati.

Quella solidarieta che nel 1897 aveva avuto una cosi gloriosa e dramma- 
tica manifestazione nella partecipazione di una legione garibaldina alia 
guerra di riscossa greca contro la Turchia (sui campi di Domokos, tutti lo 
ricordano, perirono, fra gli altri, il deputato Antonio Fratti e Alarico Sil- 
vestri), e oggi diventata una salda convergenza di intenti ed una riconosciuta 
similarity di propositi.

Che cosa vuole l ’ltalia, se non quell’equilibrio balcanico che, eliminando 
qualsiasi indebita preminenza e qualsiasi ingiustificato predominio, con- 
senta a tutte le nazionalita il loro piu ampio respiro e il loro piu libero 
sviluppo ? E cosa vuole la Grecia, nei Balcani, se non la sicurezza dei suoi 
confini, la invioiabilita delle sue posizioni, il rispetto della sua autonomia, la 
tutela della sua espansione e della sua ascensione nelle vie del suo trafflco 
e del suo commercio, eiedi di una tradizione millenaria di liberi movimenti 
sul mare ?

Le statistiche son la ad attestare come sulle acque del Mediterraneo 
solcando le quali italici ed ellenici hanno per secoli intrecciato e fuso insieme 
la loro vita  e la loro cultura, Italia e Grecia stanno magnificamente svilup- 
pando le loro relazioni commercial!. Dopo la crisi del ’36, determinata dal- 
l ’infausto periodo delle sanzioni, lo scambio delle esportazioni e delle impor- 
tazioni fra l ’lta lia  e la Grecia e andato assumendo un ritmogagliardo, che 
non conosce ripiegamenti. Dai 37 milioni di lire di esportazioni, italiane verso 
la Grecia, e dai 54 mlioni di lire di importazioni italiane dalla Grecia, si e 
zioni ed ai 91 milioni di importazioni del 1938. Se la Grecia e un mercato 
passat , con uno sbalzc veramente cons derevole, a 93 m 1 on d esporta- 
dominato dalla Germania, che assorbe il 40 per cento delle sue esportazioni 
e il 30 per cento delle sue importazioni, tutto fa arguire che l’lta lia  possa 
assurgere ad un’importanza di traffico sempre maggiore. Gia fin da ora il 
mercato greco ha per l ’ltalia, sulla base delle statistiche, una importanza 
maggiore di altri mercati pure di note vole rilievo, come la Tunisia e l ’Algeria, 
il Canada, il Giappone e il Portogallo.

Ma quando si parla di relazioni fra la Grecia e 1’Italia, relazioni che si 
svolgono in un alone di gloria che risale ai lontani secoli dell’incipiente primo 
millennio avanti Cristo, il fermarsi alle nude e aride cifre sarebbe angusto 
e impropr’o.

Oggi, nell’ondeggiante confusione e nella pericolosa inquietudine delle 
situazioni europee, i vincoli di simpatia e di solidarieta che legano l ’lta lia  
alia Grecia, e che determinant) un cointeressamento cosi cospicuo dell’Italia 
alia situazione balcanica, costituiscono un fattore di equilibrio, che e univer- 
«almente riconosciuto e convenientemente apprezzato.
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None palese a tutti che in un’ora eriticissima come l ’attuale, se la tran- 
quillita non e stata turbata nel Mediterraneo e nell’Europa sud—orientale, 
cio e dovuto precipuamente al sereno e chiaroveggente atteggiamento del- 
l ’lta lia  e all’atmosfera che questo atteggiamento ha creato fra J’Adriatico 
e l ’Egeo.

Gli ultimi atti amichevoli compiuti dall’Italia verso ipaesi della Penisola 
balcanica hanno profondamente contribuito a creare basi nuove e definitive 
per la realizzazione di uno spirito di permanente collaborazione. A ll’indomani 
dell’azione itaJiana in Albania si tento di intorbidare le relazioni fra l ’lta lia  
e la Grecia, ma I’l l  aprile la Grecia venne assicurata dall’Incaricato di Affari 
ad Atene che l ’lta lia  ne avrebbe rispettato « nella maniera piu assoluta l ’in- 
tegrita territoriale e insulare » e il Governo ellenico, il giorno successivo, ri- 
spondeva compiacendosi dell’assicurazione e dicendosi pienamente persuaso 
che non avrebbe potuto sorgere « alcun evento suscettibile di turbare in qual
siasi modo l’amicizia tradizionale »· fra i due paesi, aggiungendo, anzi, di 
scorgere l’inizio di « un nuovo periodo di cordialita per questa collabora
zione pacifica ». Questa cordialita ha determinato l’accordo fra il Governo di 
Roma e quello di Atene del 20 settembre, in virtu del quale truppe italiane 
e truppe greche sono state ritirate dai rispettivi confini a documentazione 
della reciproca fiducia.

Sono quindi, intervenute le note del 30 settembre, che inaugurano fra  
l ’lta lia  e la Grecia « un nuovo periodo di amicizia e di intesa improntato alia 
maggiore fiducia reciproca ».

Si puo anche menzionare l’accordo ungaro-rc meno, che e stato reso 
possibile dalla mediazione jugoslava, che ha preso ispirazione e impulso dalla 
volonta di pace dell’Italia. Nessun dubbio che nello sviluppo ulteriore della 
politica nel vicino Oriente l ’amicizia italo-greca pesera sempre piu come un 
fattore rilevante.

La simpatia dell’Italia verso la Grecia e qualcosa di piu di una semplice 
simpatia: e una fervida e consapevole ammirazione.

II grande uomo di Stato che ha impresso da tre anni a questa parte 
alio sviluppo di tutta la vita nazionale ellenica un’andatura cosi solida, cosi 
disciplinata e cosi accorta, ha gia potuto raccogliere i frutti della sua sagacia, 
della sua dirittura, della sua energia. E 1’Italia ammira i fortunati ed ener- 
gici sforzi che la Grecia ha compiuto in tutti i campi della sua attivita pel 
risollevamento della vita nazionale e per l ’intensificazione della pubblica 
economia.

Nel dominio dell’agricoltura come in quello dell’industria, in quello 
della Marina mercantile come in quello della pubblica finanza, nel dominio 
dell’organizzazione sociale come in quello della pubblica igiene e della pub
blica assistenza, i progressi della Grecia sono stati veramente imponenti. 
Fra il 1936 e il 1939 la capacita produttiva del Paese ha avuto, come ci fan
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sapere gli esperti, un incremento sorprendente. II bilancio dello Stato, come 
la tecnica organizzativa dell’industria e del lavoro, hanno segulto una linea 
di miglioramento ascensionale che trova nell’Italia una piena e adeguata 
valutazione.

L’lta lia  assiste a questa ripresa di vita  con intimo compiacimento. E 
questo compiacimento e tanto piu saldo e profondo in quanto esso si accom- 
pagna alia consapevolezza ben chiara che la civilta moderna e, attraverso 
il Einascimento, la continuazione di quell’antica civilta mediterranea, alia 
formazione della quale contribuirono con pari energia e con pari chiaroveg- 
genza Atene e Eoma. E Eoma, che per virtu di Mussolini ha ripreso le tradi- 
zioni avite, non puo non sentirsi strettamente aw inta  alia Grecia, che, ri- 
tornando anch’essa alle sue piu venerande tradizioni, ha posto animosamente 
mano a quel programma di pacifico equilibrio balcanico, che e uno dei presup- 
posti della conservazione della nostra civilta nel bacino mediterraneo.

C U R I O S I T A  R O M A N E

S C H O L A  G R A E C A
(S o tto  questo tito lo  il J ied d a g g e ro  del 2 5 novem bre 1939 ha pubblicato il seguente artico lo  firm ato

da « l 'A p e  rom ana »)

A lie  f a ld e  d el P a la tin o a onore e d ifeda d e g l i  im peratori d ’Oriente e dei duchi 
ch e li rap predenLavano, dorje dui prim i d el medioevo un presid io d i m iliz ie bizantine. 
B in  predto anche La zona a l l ’ intor no di ando popolando d i g r e c i ,  con  ana Loro Schola 
ch e probabilm ente accolde La corporaz ione d i tu tti i com m ercian ti d e l quartiere ch e  
addunde codi un ca ra ttere dquiditamente orien ta le, dove di dvolgevano attiv i tra ffici d i 
m erci provenienti daL Lcvante, daLLa Grecia, S ir ia  ed  E gitlo .

L e memorie d e ll'a n tico  quartiere bizantino non do no dcomparde. Edidte tuttora 
La via della Greca, a f ia n co  d i queLLa chieda d i Santa 31 aria  in Cosmedin, ch e porta  
un tipico nome g reco , e a lia  quale era anneddo un convento con  cim itero ove ripodavano 
i  m orti d i naz iona lita  ellen ica . Un bodchetto li vicino, du ll’ Aventino, aveva i e l l e n i c o  
appellative d i B lachernae, mentre n el chiodlro d e lla  ba silica  d i San P aolo  tuttora 
di Leggono m olte lap id i con ep ita fji g r e c i .  Numerode chiede e chiedette erano d ed ica te a 
danti e m artiri d e l l ’E lla d e : a lcun i dono dcompardi com e La chieda d i Santa A lena o 
I'oratorio d e l m artire Euplo, ovvero Santa A taria in secundicerio ch e di ch iam o 
codi d a lla  ca r ica  pon tificia  d ’o rig in e g r e ca . A ltre chiede invece, com e Santa M aria  
in Codmedin, edidtono ancora e  recano tedtimonianze d i quei decoli lontani. T ale e 
Santa Anadtadia ch e n el duo nome rammenta L’o r ig in e non latina e la  bella dolitaria  
chieda d el m artire ca va liere S . G iorgio, dove anche o g g i  di vedono alcune lap id i 
bizantine.

R om a, 1940-X V III -  T ip ografia  del Sen ato  del D ottor G iovanni B ard i

h  ε π ι θ ε ;ω ρ η ς ι ς  κ α τ α  t o  1 9 4 0

’Από 1ης Ίανουαρίου 1940 ή « Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς »  εισέρχεται εις τό τρίτον έτος 
τής έκδόσεώς της.

*

Τό πρόγραμμα, οί σκοποί καί αί τάσεις τής « Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς »  παραμένουσι 
οί αύτοί καί κατά τό νέον έτος. Προσετέθησαν δμως άλλαι 20 σελίδες, δπου θά δημο- 
σιεύωνται κυρίως άρθρα, μελέται καί σημειώσεις συγχρόνων ή καί παλαιοτέρων Ιτα
λών συγγραφέων έπί τής νεωτέρας Ελλάδος.

*

Οί έπιθυ μουντές νά συνεργασθώσι δύνανται νά άποστέλλωσι τά χειρόγραφά των 
είς τήν διεύθυνσιν τής « Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς »  (Rivista Greca, Via Montello 5 — 
Eoma). Προτιμώνται θέματα άφορώντα τάς ίταλο-έλληνικάς σχέσεις. Τά χειρό
γραφα δέν έπιστρέφονται.

*

Οί δύο πρώτοι τόμοι τής « Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς »  έχουν τελείως έξαντληθή.

*

’Ανταποκριτής έν Έλλάδι τής « Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς »  καί τών Ελληνικών Ρα
διοφωνικών μεταδόσεων ό κ. Μ ά ρ ι ο ς  Β α ϊ α ν ο ς ,  όδός ’Ακαδημίας 26. — ’Αθήναι.

*

Διεύθυνσις τμήματος Ελληνικών μεταδόσεων καί περιοδικού « ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η -  
σ ι ς » :  Ε. I. Α. Ε.  -  Sezione Trasmissioni greche. -  Via Montello 5. -  
Eoma (Italia).
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