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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Μέ την άνά χείρας έκδοση ό «Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος 
Κύπρον» εγκαινιάζει τή Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» του που άποσκοπεί 
στο νά δημιουργήση προϋποθέσεις πού νά προσφέρουν στο ευρύτερο 
κοινό, και προπαντός στους νέους μας και στους σπουδαστές τών σχο
λείων μας, ευκαιρίες αναστροφής μέ τις βασικές άξιες τοΰ συγχρόνου 
έθνικοΰ μας πολιτισμού. Ή προσδοκία είναι πώς οί συνοπτικές κι 
εύχρηστες (καί φθηνές) εκδόσεις τής Νεοελληνικής Βιβλιοίίήκης» 
θ’ άποτελέσουν, γιά όσους θά τούς προκληθή ενδιαφέρον, τήν αφετηρία 
γιά περαιτέρω καί ονσιαστικώτερη μελέτη τής κληρονομιάς τών πνευ
ματικών πατέρων πού απαιτεί άπ’ όλους μας καταξίωση, ανανέωση 
καί συνέχιση. Μόνον πού κι’ αυτές καθ’ έαυτές θά μπορούσαν, φυ
σικά, νά παραμείνουν ένα πρόχειρο βοήθημα γιά όποιον αισθάνεται τήν 
ανάγκη ν άκουμπά απάνω στή ζωντανή πνευματική παράδοση τοΰ 
έθνους και νά δουλεύη, σ’ όποια έπαλξη κι’ άν βρίσκεται, γιά τήν προ
κοπή καί τήν αξιοπρέπεια τοΰ ελληνισμού.

Ή ιδέα πού κίνησε τή σχετική πρωτοβουλία είναι πώς μέσα στο 
σημερινό κόσμο τής σύγχυσης καί τής ρευστότητας, καί προπαντός κάτω 
άπό τό πρίσμα τής άγωνίας καί τών άγώνων τοΰ τόπου μας, χρεια
ζόμαστε νά περιμαζέψουμε όλες τις άξιες μνήμες μας καί νά δουλέ
ψουμε τή νεοελληνική μας συνείδηση όσο μπορούμε πιο στέρεη καί 
φωτισμένη. Γιά νά γνωρίσουμε καλύτερα τον έαυτό μας καί νά ση
κώσουμε στά χέρια τις ευθύνες μας γιά τό μέλλον μέ τή σιγουριά πού 
θέλει ή μοίρα μας κι υπαγορεύουν τά. πεπρωμένα μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

’Απρίλης 1974
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NIKOXXOC Γ, nOXITHC

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
(1852 - 1921)

1852 Γεννήθηκε στις Καλάμες.
1865 Δημοσιεύει διάφορα άρθράκια στά -περιοδικά «Χρυσαλλίδα» και 

«Φιλόστοργος Μητέρα».
1866 Δημοσιεύει στην «Πανδώρα» τό πρώτο έπιστημονικό του άρθρο 

«Περί λυκοκανθάρων».
1868 Γράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
1871 Εκδίδει τόν Α' τόμο του έργου του «Μελέται έπί τοΰ βίου τών 

Νεωτέρων Ελλήνων» (Βραβεΐον Ροδοκανακείου Διαγωνισμού).
1872 Γράφεται στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
1874 ’Εκδίδει τόν Β' τόμο τοΰ έργου του «Μελέται έπί τοΰ βίου τών 

Νεωτέρων Ελλήνων».
1876 Πηγαίνει στή Γερμανία ώς ύπότροφος τής 'Ελληνικής Κυβερνή- 

σεως, όπου γνωρίστηκε μέ τόν Κρουμπάχερ.
1882 Διορίζεται ύφηγητής τής Ελληνικής Μυθολογίας στο Πανεπιστή- 

μιον ’Αθηνών. Μετέχει στήν ίδρυση τής «Ιστορικής καί Εθνο
λογικής Εταιρείας τής Ελλάδος». Γιά πολύ καιρό χρημάτισε 
γραμματέας της.

1884 Διορίζεται τμηματάρχης τής Μέσης Έκπαιδεύσεως.
1885—1888 Καί Γενικός Επιθεωρητής τών δημοτικών σχολείων.

(Πρώτος είσηγείται τά «νεοελληνικά» στό πρόγραμμα τών σχο
λείων) .

1889 ’Αναλαμβάνει μέ τόν Γ. Δροσίνη τή διεύθυνση τοΰ περιοδικού 
«Εστία». ’Επίσης αναλαμβάνει τή διεύθυνση τοΰ «’Εγκυκλοπαι
δικού Λεξικού» τοΰ Γ. Μπάρτ.

1890 Διορίζεται καθηγητής τής Μυθολογίας καί τής Ελληνικής ’Αρ
χαιολογίας στό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών.

1899 Δημοσιεύει γιά τή Βιβλιοθήκη Μαρασλή τό έργο του «Μελέται 
περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ Ελληνικού Λαοΰ». (μισοτέ- 
λειωτο).

1907 Προσθέτει στις παραδόσεις του λαογραφικά μαθήματα.
1908 Ιδρύει τήν «Ελληνική Λαογραφικήν Εταιρεία».
1909 ’Αρχίζει ή έκδοση τοΰ δελτίου «Λαογραφία».
1909 Εκδίδει τό A' τεΰχος τής «Ελληνικής Βιβλιογραφίας».
1911 ’Εκδίδει τό Β' τεύχος τής «Ελληνικής Βιβλιογραφίας».

Τό Γ' τεΰχος τής «‘Ελληνικής Βιβλιογραφίας», πού τό είχε έτοιμο, 
έκδίδεται μετά τό θάνατό του.

1914 Εκδίδει τήν έκλογή άπό τά δημοτικά μας τραγούδια.
1918 Κατά εισήγηση του δημιουγεΐται τό «Λαογραφικόν Άρχειον».
1921 Πεθαίνει.
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ό Νικόλαος Γ. Πολίτης ύπήρξε ô αρχιτέκτονας τής λαογραφικής 
έπιστήμης στην Ελλάδα (Στ. Κυριακίδης), πού θεωρούσε ώς σκοπό 
της τήν «αύτεπίγνωσιν τής έθνότητος», ή αυτεπίγνωση τής έθνότητος 
ώς μια ευρύτερη μορφή τού γνώθι σαύτόν, πού πάνω της οίκοδομεΐται 
ή συνείδηση τής έθνικής ένότητος (Γ. Α. Μέγας). Ή έμφάνισή του 
στο νεοελληνικό μετεπαναστατικό κόσμο τοΰ 19ου αιώνα, δίπλα στή 
φυσιογνωμία του Κωνστ. Παπαρρηγόπουλου, έδραίωσε τήν πίστη μας 
καί τήν πίστη τών Εύρωπαίων πώς ό Νεοέλληνας ήταν συνέχεια του 
άρχαίου έλληνικοΰ κόσμου καί όχι ένα νεώτερο μίγμα ’Αλβανών καί 
Σλάβων δπως διατεινόταν ό Γερμανός Φαλμεράγιερ.

Ό Νικόλαος Γ. Πολίτης γιά ν’ άποδείξη τήν ένότητα του έλληνικοΰ 
κόσμου άπό τ’ αρχαία χρόνια ώς τά νεώτερα, μιάν ένότητα χωρίς δια
κοπή, δέ χρησιμοποίησε τά Ιστορικά τεκμήρια (τά όποια χρησιμοποίησε 
ό ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος), άλλά τή γλώσσα καί τό βίο του 
έλληνικοΰ λαοΰ (ήθη, έθιμα, παραδόσεις, παροιμίες κλπ.). Καί κατόρ
θωσε νά τό άποδείξη, έδραιώνοντας ταύτοχρόνως κα'ι τήν έπστήμη τής 
λαογραφίας, μιάν έπιστήμη πού έπηρέασε τό νεοελληνικό πνευματικό 
βίο σέ πολλά σημεία.

’Αλλά καί ή έπίδρασή του πάνω στή νεοελληνική λογοτεχνία 
ύπήρξε καίρια, γιατί πάλαιψε πραγματικά μαζί μέ άλλους «Πατέρες» 
(Κωστής Παλαμάς) γιά τή δημιουργία «’Εθνικής Πνευματικής Ζωής». 
Ό Δροσίνης ομολογεί πώς κάτω άπό τήν έπίδρασή τοΰ Πολίτη άπε- 
λευθερώθηκε άπό τούς Γάλλους Παρνασσιστές κι’ έγραψε τά «Ειδύλλια» 
του μέ θέματα έλληνικά (Γ. Δροσίνης). Τό «νεοελληνικόν έθνικό διή
γημα» σ’ αύτόν όφείλεται (Στ. Κυριακίδης), όχι μόνο γιατί προκήρυξε 
στό περιοδικό «Εστία» διαγωνισμούς διηγήματος, άλλά κυρίως γιά τις 
εισηγήσεις του καί τά σχόλιά του πάνω σ’ αύτό. Καί στή διαμόρφωση 
τής γλώσσας οί συστάσεις του ύπήρξαν ύγιεΐς καί κατά κάποιο τρόπο 
προφητικές (σχετικά μέ τή σημερινή έξέλιξη τής γλώσσας). Κρίνοντας 
τόν «"Υμνο τής ’Αθήνας» τοΰ Κωστή Παλαμά ύποστηρίζει τή δημοτική 
γλώσσα, γιατί μόνο αυτή μπορεί νά δώση πνοή σέ πλάσματα παλιών 
έποχών άλλά μπορεί αύτή νά έμπλουτισθή μέ τό σχηματισμό
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νέων λέξεων, τέτοιων πού νά μή προσκρούουν στο αισθητήριο του λαού 
ένώ θά έκφράζουν τις νέες Ιδέες. Άπό τά διδάγματα του ξεπήδησε 
ή ήθογραφία καί τό κωμειδύλλιο (Κ. Δημαράς). Εξάλλου αύτός 
πρώτος ε’ισηγήθηκε τή διδασκαλία τών «νεοελληνικών» στά σχολεία.

Άπό τήν ομάδα τών Νεοελλήνων Όραματιστών, πού κοιτάξανε τό 
νεοελληνικό έαυτό μας γιά νά βρούνε βάσεις καί νά δημιουργήσουν 
ενα ούσιαστικό ξεκίνημα καί μιά σύνθεση νεοελληνικής πνευματικής 
ζωής, ό Νικόλαος Πολίτης κατέχει πρωτοκαθεδρία. Ό πατριωτισμός 
του ήταν μιά συνεχής άναζήτηοη, πού ξύπνησε σέ πολλούς τό πάθος νά 
έρευνήσουν τή συνέχεια τής φυλής μας και νά πιστέψουν στή δύναμή μας 
γιά έπιβίωση, παρόλες τις άντιξοότητες.

Λεπτομερής κατάλογος τών έργων τού Ν. Γ. Πολίτη περιλαμβάνε
ται στή «Λαογραφία», Τόμ. Ζ', Άθήναις, 1923, πού έχει έκδοθή ώς 
μνημόσυνο γιά τό μεγάλο αύτό λαογράφο. Ό κατάλογος αύτός βα
σίζεται πάνω σέ ειδικά τετράδια, πού άφησε δ ίδιος.

Στήν παρούσα εκλογή άνθολογηθήκανε έργασίες του Ν. Γ. Πολίτη 
μέ κυριώτερο κριτήριο τό έθνικό φρόνημα του άνδρός. Οί πολύ ειδι
κές λαογραφικές έργασίες του ένδιαφέρουν ιδιαίτερα τούς ειδικούς έπι- 
στήμονές και όχι τό εύρύ κοινό.

Δημοσιεύονται καί δυό ποιήματα: τών Κωστή Παλαμά καί Γεώρ- 
γιου Δροσίνη. Χαρακτηρίζουν έντυπωσιακά τόν Πολίτη μέ τό λυρισμό 
τών ή μερών έκείνων.

Δρ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κ. Δημαράς: Έφημ. «Βήμα», 21 Δεκ. 1973.
Γ. Δροσίνης: Σκόρπια Φύλλα τής Ζωής μου, Άθήναι, 1940, 

σελ. 158.
Στ. Κυριακίδης: Λαογραφία, τόμ. Ζ', Άθήναι, 1923, σελ. θ'.
Στ. Κυριακίδης: Νέα Εστία, έτος ΚΗ', Άθήναι, 1954, 

σελ. 495.
Γ. Α. Μέγας: Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 46, Άθήναι, 

1972, σελ. 19 (άνατ.).
Κ. Παλα μάς: Βωμοί, Άθήναι, 1915 (β' έκδ.), σελ. 13.

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Άπ’ τό βιβλίο «Βωμοί»

Χαίρε, Πολίτης, ό Σοφός!—Ή ανγή ροδογελονσε, 
στάραχνιασμένο, στο κλειστά παλάτι βαρύς νπνος 
το γέρο καταχώνιαζε τό βασιλιά, το Μύ^ο, 
καί γύρω τον νυχτερεντές καί λιβανίοτρες γύρω 
θρησκείες, λατρείες· καί οί βο^μοί λογής καί οά οβυομένοι. 
Καί τά πορτοπαρά&νρα τον παλατιού τάνοίγεις 
καί μπάζεις μέσα της ζωής το φως καί τόν άέρα, 
καί λες τον Μύ^ον:—Ξύπνησε!—Καί λες τον Ρήγα:—Μίλα, 
ξύπνα, και νά ή Παράδοση καί νά ή νεράιδα' μίλαΐ— 
Καί ξεσκεπάζεις τής κρνφής λιγόλοης Παροιμίας 
τάγαλματένιο πρόσωπο, νόημα, φωνή τής δίνεις.
Καί τής καρδιάς μας τήν καρδιά μάς δείχνεις, τό Τραγούδι 
τόλόδροσο, το πιο όμορφο ρηγόπονλο, καί κράζεις:
—’Ακούστε το πώς κελαϊδεϊ καί δέστε το πώς πάει!—

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Ξεπλανεμένοι άπ’ τά καμπήσια παλάτια 
Σέ σμίξαμε.—Ή άντρίκια σον μορφή, 

Τά δνδ βαΰιά, μεγάλα, μαύρα μάτια, 
Γεμάτα κάποια δύναμη κρνφή.

Μάς έσνραν στ άγνωστα μονοπάτια, 
Πού ανέβαινες, Χωρώντας στήν κορφή

Μέ πόΰο τών Νεράιδων τά παλάτια'— 
Σέ σμίξαμε σά νιώτεροι αδερφοί.

Μάγος, προφήτης, οδηγός μας!—δμως 
’Απ’ τή ζωή μακρύτερος δ δρόμος, 

Κι άξαφνα στάθηκε, μισοδρομής.

Τιμή καί δόξα πώς ό πρώτος ήσονν!
Άκολον^ώντας άλλοι fìà πατήσονν 

"Οπόν δέ φτάσαμε μαζί σον εμείς.
Όχτώβοιος 1923. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ
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ΛΟΓΟΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΡΗΘΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΝ

29 ΜΑ-ΙΌΥ 1908
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΔΗΜΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Όλίγας ώρας πριν πέση παρά τήν πύλη του αγίου Ρωμανού, τό 
τιμιώτερον και εύγενέστατον τών δπέρ τής έλληνικής πατρίδος θυμάτων, 
ό Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος έλεγε, παρορμών τούς πο- 
λεμιστάς είς τόν άπεγνωσμένον αγώνα: «’Αδελφοί καί συστρατιώται, 
ταυτα κατά νουν ένθυμήθητε, ϊνα τό μνημόσυνον ήμών καί ή μνήμη καί 
ή φήμη καί ή έλευθερία αιώνιος γενήσεται».

Του μελλοθανάτου Βασιλέως οί λόγοι είναι ό κάλλιστος ύπομνη- 
ματισμός τών μεγάλων πράξεων αύτού, δεικνύοντες περιτράνως, δτι είχε 
μέν έπίγνωσιν τών βαρυτάτων καθηκόντων ήγεμόνος Κράτους ένδοξο- 
τάτου ε’ις δυσμενεστάτας, περιπεσόντος τύχας καί τήν θέλησιν νά έκπλη- 
ρώση ταυτα άπαρεγκλίτως, ένατενίζων μετά ψυχής άθορυβήτου καί άνεκ- 
πλήκτου είς τήν άναπόφευκτον καταστροφήν άλλ’ είχε καί στερράν 
τήν πίστιν, δτι τό "Εθνος αύτου δέν θά συναποθάνη μετά τών ήρωϊκών 
προμάχων τής βασιλευούσης πόλεως, άλλά θά ζήση καί θ’ άναλάβη 
τήν έλευθερίαν καί τήν παλαιάν άκμήν, διατηρούν αιώνιον τήν μνήμην 
τών ύπέρ αύτου θυσιών, ώς ζώπυρον διηνεκές γενναίων έργων.

Καί τούς λόγους τού βασιλέως δέν διέψευσαν τά έπακολουθήσαντα 
είς τόν θάνατον αύτού άνήκεστα δεινά τού έθνους. Άλλά καί κατά 
τούς στυγνούς αιώνας τής δουλείας καί τών μαρτυρίων, καί έξ δτου τό 
φώς τής έλευθερίας κατηύγασε τμήμα τού έλληνισμού, τήν διάνοιαν τών 
Ελλήνων κατέχει, έπιπροσθοΰσα τών άλλων λαμπρών άναμνήσεων τής 
μακραίωνος ιστορίας ήμών, ή άνάμνησις τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος 
τών Ελλήνων καί τής δουλωθείσης Πόλεως. 'Ως μυστικός φάρος έφώ-
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τιζεν ή άνάμνησις αΰτη τούς έν τώ σκότει τής δουλείας, άπό τοΰ όρεσι- 
δίου κλέφτου, τοΰ διά τής ιδίας αλκής άνακτήσαντος άτομικήν έλευθε- 
ρίαν, μέχρι τοΰ ταπεινού γεωργού, δν επαχθέστατα έβάρυνεν ό κλοιός 
τής δουλείας. Αυτή άνερρίπιζε τό Φρόνημα τοΰ ύπέρ έλευθερίας άγω- 
νιζομένου, καί αυτή υπομιμνήσκει τόν έλευθερον "Ελληνα τό μέγεθας 
τών πρός’τήν πατρίδα καθηκόντων. Τό μνημόσυνον τοΰ Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου τελείται έν τή ψυχή παντός άκραιφνούς "Ελληνος, άνα- 
πολοΰντος έν πένθει τήν έθνικήν συμφοράν, τό δέ παράδειγμα αύτοΰ 
παρέχει παραμυθίαν έν ταΐς δυστυχίαις, ένθάρρυνσιν έν τοΐς άγώσι, 
προσδοκίαν αγαθήν έν τή άνασκοπή τών έθνικών πόθων.

Τοΰ ένδομύχου τούτου συναισθήματος, τοΰ κοινοΰ ε’ις πάσαν έλλη
νικήν ψυχήν, έκρινε άναγκαίαν νΰν τήν πάνδημον καί έπίσημον έκδή- 
λωσιν ή δημοτική άρχή τοΰ δήμου ’Αθηναίων. Τελών μνημόσυνον άμφι- 
ετηρίδα τής έπετείου τοΰ θανάτου τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος καί τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ό δήμος ’Αθηναίων δεικνύει, δτι 
αί νέαι Άθήναι συγκεντροΰσιν έν αύταΐς τάς άναμνήσεις καί τάς έλπί- 
δας, τάς ύποχρεώσεις καί τούς πόθους σύμπαντος τοΰ Πανελληνίου. 
’Εδώ, δπου τό πάλαι ήτο ίδρυμένον ιερόν τοΰ Κάδρου, τοΰ βασιλέως τοΰ 
προσενεγκόντος έαυτόν θΰμα ύπέρ τής πόλεως αύτοΰ, θέλει ό δήμος νά 
καθιδρύση βωμόν, έφ’ οδ ή Ελλάς δλη τήν ή μέραν, καθ’ ήν έπεσεν ό 
Κωνσταντίνος, θά καταλείβη δάκρυα εύγνώμονος συμπάθειας πρός τούς 
καθηγεμόνας τών ύπέρ τοΰ έθνους θυσιών. Έδώ, δπου σφύζει ή καρ- 
δία τοΰ Γένους δλου, άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ, ήγουμένων τών άρχόντων τών 
’Αθηνών, θ’ άνανεοΰται ό σύνδεσμος τών ’Αθηνών καί τοΰ Βυζαντίου, 
τών δύο έν τή ιστορία πόλεων, περί ους στρέφεται ό μακραίων βίος τοΰ 
έθνους, τών δύο μεγάλων πόλεων, έν αίς διοαρανοΰται ή έλληνική ιδέα 
διά τών αιώνων. Τήν ή μέραν ταύτην οί έθνικοί πόθοι θά ένώνωσιν έπί 
τό αύτό δ,τι έπλασε ύπέροχον ό άρχαΐος καί ό μεσαιωνικός Ελληνισμός: 
τόν Περικλέα, ώς τόν ΰψιστον δημιουργόν τοΰ μεγαλείου τών ’Αθηνών 
καί τόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, ώς τόν μάρτυρα καί τελευταίον 
άντιπρόσωπον τοΰ Βυζαντίου, πίπτοντας ύπό τούς ’Οθωμανούς’ τόν Παρ
θενώνα, ώς τόν τελειότατον καί άφθιτον τύπον τοΰ Ιδεώδους καλού, καί 
τήν 'Αγίαν Σοφίαν, ώς τό πάγκαλον αισθητόν σύμβολον τοΰ όρθοδόξου 
χριστιανικού * Ελληνισμού.

Άθήναι καί Κωνσταντινούπολις συμβολίζουσι τό αίωνόβιον τοΰ 
Ελληνισμού. Διά τούτο παν μνημόσυνον, συναπτόμενον πρός τήν τύχην 
τών δύο τούτων πόλεων, δέν είναι μόνο φόρος θαυμασμού καί εύγνω- 
μοσύνης πρός τούς μάρτυρας, άλλά καί αίνος τής ζωής, τής έκβλαστα- 
νούσης έκ τού αίματος τών μαρτυρίων. ’Ιδού ό λόγος, δΓ δν ô Περι
κλής διετύπωσε τόν έπιτάφιον τών ύπέρ πατρίδος θανόντων ’Αθηναίων είς 

ύμνον τοΰ μεγαλείου τής πόλεως. Καί είς ύμνον τοΰ Ελληνισμού, τοΰ 
άντλοΰντος άεί ώς ό ’Ανταίος νέας δυνάμεις έκ τής πτώσεως, μεταβάλ
λεται άνεπιγνώστως ό μνημόσυνος θρήνος τής σήμερον.

Τόν ύμνον τούτον δέν άναμέλπουσι τά χείλη ποιητών, άλλ’ έξαγ- 
γέλουσιν αί καρδίαι τών Ελλήνων πάντων, δταν πάλλωνται ύπό τών 
αύτών παλμών, δταν τάς άδελφώνωσι τά αύτά συναισθήματα. "Υμνον 
θεσπέσιον τοΰ μεγαλείου καί τής δυνάμεως τοΰ Ελληνισμού άποτελεΐ 
αύτή ή σύνοδος ύμών, οΐτινες, είς τήν εύγενή άπόφασιν τοΰ δήμου τών 
’Αθηναίων ύπείκοντες, συνήλθετε είς τόν ιερόν τούτον ναόν, ή σύνοδος 
ής νοερώς μετέχουσιν οί άπανταχού "Ελληνες, οΐ τε έν τή έλευθέρα 
πατρίδι οίκοΰντες καί οί έν τή άλυτρώτω καί οί έν διασπορα.

Μνημόσυνον έθνικής συμφοράς μαρτυρεί παντός άλλου τεκμηρίου 
περιφανέστερον τήν συνείδησιν τής έθνικής άλληλεγγύης, άφοΰ ούτε τοΰ 
χρόνου ή μακρά πάροδος, ούτε τής τύχης αί μεταστροφαί ίσχυσαν ν’ 
άπαμβλύνωσι τήν όδύνην καί νά έπουλώσωσι τάς πληγάς. Τού ένδοξου 
δ’ δμως θανάτου τού βασιλέως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τό μνημό
συνον δέν είνε μόνον έκδήλωσις πένθους καί συμπάθειας πρός τήν οίκ- 
τράν τύχην αύτοΰ καί τοΰ Γένους. Τά συναισθήματα ταΰτα προκαλοΰσιν 
οί παθητικώς καί άδρανώς ύφιστάμενοι τά πλήγματα τής μοίρας. Άλλ’ 
ή άναπόλησις τής έθνικής έκείνης καταστροφής έμβάλλει προσέτι είς 
τήν έλληνικήν ψυχήν ύπερηφάνειαν καί θάρρος, ή δέ μνήμη τών πεσόν- 
των πρός έκπλήρωσιν τού καθήκοντος φέρει είς έπίγνωσιν τών ήμετέ- 
ρων καθηκόντων πρός έπανόρθωσιν. Μνημόσυνον άντάξιον τού ηρωικού 
βασιλέως θά τελέσωμεν, δταν δυνηθώμεν ν’ άναλάβωμεν τόν άποσπα- 
σθέντα άπό τής κεφαλής τού έθνους ήμών στέφανον.

Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έγίνωσκε σαφώς πού ήγεν αύτόν ή 
έκπλήρωσις τών βασιλικών καθηκόντων του. Δέν έμετεωρίζετο ύπό 
κενών έλπίδων καί δέν έπλανάτο έξ άλαζόνος ύπερτιμήσεως τών ιδίων 
δυνάμεων. Άναλαβών τήν βασιλείαν έγίνωσκεν δτι έβάδιζεν όδόν μαρ
τυρίου καί δτι ή σφοδρά λαΐλαψ τών Όσμανιδών θ’ άνέτρεπεν έντός όλί- 
γου τόν θρόνον αύτοΰ. Αύτός έλεγεν δτι ή ποτέ περιφανής Βασιλεία 
αύτοΰ ήτο τεταπεινωμένη καί άνίσχυρος. Καί άληθώς τό περίλαμπρον 
οικοδόμημα τής μεσαιωνικής βασιλείας ήμών κατέρρεεν ύπό τά άλλε- 
πάλληλα πλήγματα παντοδαπών πολεμίων. Τών δέ μελλόντων κακών 
ό φόβος κατείχε καί τών ύπηκόων τάς ψυχάς. Πάντες έπίστευον καί 
πάντες έπικαλούμενοι τό κύρος χρησμών καί προφητικών δέλτων έπανε- 
λάμβανον, δτι ό άμιράς τών Τούρκων είνε ό μέλλων νά είσέλθη είς τήν 
πόλιν καί νά φθείρη καί αίχμαλωτίση τούς έν αύτή, καί νά καταπατήση 
τά άγια, καί νά άφανίση τούς τίμιους ναούς καί τά έν αύτοΐς λείψανα 
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θεοφόρων άνδρών καί μαρτύρων νά ένεπορρίψη είς τάς πλατείας καί 
τάς τριόδους.

Κατά τήν κρίσιμον ώραν, δτε τό κράτος αύτοΰ δέν έξετείνετο πέραν 
της περιβαλλούσης τήν Κωνσταντινούπολιν τάφρου, δτε απειροπληθή 
τάγρια στίφη τών Τούρκων περιεκύκλουν φρυάττοντα τήν πόλιν, δτε τά 
πάντα ήσαν άπεγνωσμένα, δ μεγαλόφρων αύτοκράτωρ άπέρριψεν ύπερη- 
φάνως τάς προτάσεις του Σουλτάνου, τάς έξασφαλιζούσας αύτω αντί 
τής παραδόσεως τήν σωτηρίαν καί άτάραχον καί άπράγμονα ήγεμονικόν 
βίον. Δέν ήθελε τό άναπάδραστον τέλος τής μεγάλης έλληνικής αύτο- 
κρατορίας άδοξον καί οίκτρόν, ώς τό του βουλγαρικού βασιλείου, άλλ’ 
άξιον του ένδοξοτάτου παρελθόντος. Διότι διέβλεπεν, δτι ή άκλεής 
πτώσις θά συνεπήγετο ού μόνον καταισχύνην, άλλα καί τήν λήθην καί 
τήν έξαφάνισιν του έλληνικού έθνους, ένω ό άπελπις άγών, άν μή έσωζε 
τά παρόντα, θά ήτο δ’ δμως πάροχος δόξης καί έγγυητής μελλούσης 
άναστάσεως καί έλευθερίας.

Καί παρασκευάζων τήν μέχρις έσχάτων άμυναν ύπενθύμιζε τούς 
πολεμιστάς τά καθήκοντα αύτών διά λόγων ύψηλών, οθς ώς πολύτιμα 
κειμήλια διέσωσεν ή ιστορία. Υπέρ τεσσάρων, έλεγεν ό βασιλεύς, έχει 
έκαστος καθήκον νά πολεμή: ύπέρ πίστεως, διότι ή πίστις είναι τό κε- 
φάλαιον πάντων' ύπέρ πατρίδος, διότι ήμείς οί "Ελληνες ήττώμενοι θά 
στερηθώμεν πατρίδος περιφήμου καί έλευθέρας' ύπέρ του βασιλέως, 
δστις είνε ό χριστός του Κυρίου' καί τέταρτον ύπέρ φιλτάτων τέκνων 
καί συμβίων καί συγγενών καί φίλων. Ύπέρ τών τεσσάρων τούτων 
όφείλομεν ν’ άγωνισθώμεν έως θανάτου. Καί ό στέφανος ό άδαμάντινος 
έν ούρανοίς έναπόκειται ήμΐν, καί μνήμη αιώνιος καί άξία έν τω κόσμω 
έσεται.

Κυρών δέ διά τών έργων τούς λόγους αύτού, μετεΐχεν έν τοίς 
πρώτοις του άγώνος, μαχόμενος ώς στρατιώτης άπλούς, έρρύθμιζε τά 
του πολέμου περιήρχετο έφιππος τά τείχη, διατάσσων τήν έπισκευήν 
τών ρηγμάτων, τήν στήριξιν τών πύργων, τήν έκχωσιν τών τάφρων, 
τήν δρυξιν άνθυπονόμων, διήγειρε τούς φύλακας εις άγρυπνον φρου
ράν, παρεμύθει καί έβοήθει τούς τραυματίας, διένεμεν ίδίαις χερσίν 
είς τούς πολεμοΰντας τροφός, ένεψύχου πάντας διά λόγων καί προ
πάντων διά του παραδείγματος αύτου. Καί δτε ήλθεν ή μοιραία καί 
άπαισία έκείνη στιγμή, καθ’ ήν άθρόα τά πλήθη τών έχθρών είσήλα- 
σαν είς τήν πόλιν, καί έξηφανίσθη ή ύστάτη έλπίς, ό αύτοκράτωρ κεν- 
τήσας τόν ίππον ώρμησε ξιφήρης πρός τήν πύλην του αγίου Ρωμανού, 
καί μετά δαιμόνιου μένους έπιτιθέμενος κατά τών ασεβών, προσεπάθει 
ν’ άνακόψη τό άκατάσχετον αύτών ρεύμα. Οί περί αύτόν όλίγοι εύγε- 
νείς άνδρες έπεσον πάντες γενναίως μαχόμενοι,, έπί σωρών έχθρικών 

πτωμάτων. Μονώτατος δ’ άπολειφθείς, ένω τό αίμα ποταμηδόν έκ 
τών χειρών αύτου έρρεεν», άνέκραξεν: «ούκ έστι τις τών χριστιανών 
λαβείν τήν κεφαλήν μου άπ’ έμου;» καί έπεσε νεκρός, δύο τελευταίας 
λαβών πληγάς, μίαν κατά πρόσωπον καί άλλη καιρίαν, έκ τών όπισθεν.

Έκ του τιμίου του ήρωϊκου Βασιλέως άνέθορον αί γλυκείαι έλπί- 
δες τής άναστάσεως του δουλωθέντος Γένους. Τούς θρήνους έπί τή 
άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως ό έλληνικός λαός μετέτρεψεν είς έπαγ- 
γελίας νέας ζωής καί δόξης, συμπλέξας άμα τή συμφορά μετά τής 
πένθιμου κυπαρίσσου τόν χλωρόν κισσόν τής έλπίδος, καί φυτεύσας τά 
πρώτα άνθύλλια του θάρρους παρ’ αύτό τό χείλος του τάφου του μάρ
τυρας Βασιλέως, δστις έδωσε τήν ψυχήν αύτου ύπέρ του έθνους του.

Τάς αίσιας έλπίδας διετύπωσεν ό έλληνικός λαός είς χρησμούς 
καί προρρήσεις, είς παραδόσεις καί δημοτικά άσματα. Καί ένω κατά 
τά δημοτικά άσματα άγγελος έξ ούρανοΰ παραμυθεί τούς έν τή 'Αγία 
Σοφία έπαγγελλόμενος, δτι καί ή μέλλουσα νά δουλωθή πόλις, καί τά 
μέλλοντα νά συληθώσιν ιερά πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλε δικά 
σας είναι, μία τών δημωδών παραδόσεων, ή πολυτιμοτάτη πασών, διό
τι είς ταύτην άποκορυφουνται του δουλωθέντος Γένους οί πόθοι καί αί 
έλπίδες περί έλευθερίας καί άνορθώσεως, βεβαιώνει, δτι τόν Βασιλέα 
ήμών, δέν έφόνευσαν οί Τούρκοι, κατά τήν παρά τά τείχη τής πόλεως 
μάχην. Άλλ’ άγγελος άναρπάσας αύτόν έφερεν είς ύπόγειον σπήλαιον, 
παρά τήν Χρυσόπορταν, τήν Χρυσήν πύλην, δΓ ής κατά τήν άκμήν τής 
Αύτοκρατορίας είσήρχοντο είς τήν πόλιν οί νικηφόροι βασιλείς. Έκεΐ 
μένει μαρμαρωμένος ό Βασιλεύς, μέχρι δτου έπιστή τό πλήρωμα του 
χρόνου. Τότε δέ κατελθών ό άγγελος είς τό σπήλαιον,«θά τόν ξε- 
μαρμαρώση καί θά τού δώση ’ς τό χέρι πάλι τό σπαθί, πού είχε ’ς τή 
μάχη. Καί θά σηκωθή ό Βασιλιάς, καί θά μπή ’ς τήν Πόλη άπό τή 
Χρυσόπορτα, καί κυνηγώντας μέ τά φουσσάτα του τούς Τούρκους, θά 
τούς διώξη ώς τήν Κόκκινη Μηλιά»'

Τοιαύται αί παραδόσεις, άς έγέννησαν αύτήν τήν ύστεραίαν τού 
τελευταίου δυσέλπιδος άγώνος οί κοπετοί τής θεηλάτου πτώσεως, ύπο- 
χωρήσαντες είς τήν έλπίδα. Τόν σκοτεινόν τού Γένους τάφον έφώτισεν 
άφανής λύχνος, ύπ’ άοράτων άναπτόμενος χειρών, ώς έκείνος δστις 
περιαυγάζει τήν πλάκα, ήν ό έλληνικός λαός τής Κωνσταντινουπόλεως 
υπολαμβάνει καλύπτουσαν τόν άκέφαλον νεκρόν τού άθανάτου βασι- 
λέως. 'Η έλπίς έκείνη ύπήρξεν ομοίως ό φανός, ό φωτίζων τάς τρί- 
βους τών δεδουλωμένων έν ταΐς πικραΐς ήμέραις. Πέραν τού χάους 
καί πέραν τών αιμάτων, έφεγγοβόλει τό άνάκτορον τής έλευθερίας, 
πρός δ έτεινε τάς χεΐρας ό δίκην Ταντάλου μαρτυρών έλληνισμός. 
Καί δτε αί άκτίνες τής έλευθερίας έφώτισαν μίαν τής Ελλάδος γωνίαν, 
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δέν έπαυσεν ή έλπίς αίσιωτέρων ήμερων, άλλ’ αί παραδόσεις έκεΐναι 
έξηκολούθησαν συμβολίζουσαι τήν μεγάλην λεγομένην ιδέαν.

Ή μεγάλη ιδέα, ώς έλεγον άλλοτε, ή αποτελούσα τό έθνικόν Ιδεώ
δες τών Ελλήνων άπό τής καταλύσεως τής έλληνικής αύτοκρατορίας 
μέχρι του νυν, είναι ή συγκεφαλαίωσις τών έθνικών πόθων καί έλπίδων, 
άπαυγασμάτων τής πεποιθήσεως τοΰ έλληνικοΰ λαού περί άνακτήσεως 
τής πατρώας κληρονομιάς, τών πόθων καί έλπίδων, ών κορωνίς θεω
ρείται ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή άπόδοσις τής 'Αγίας 
Σοφίας είς τήν όρθόδοξον χριστιανικήν λατρείαν.

Είς τό ιδεώδες δέ τοΰτο άποτυποΰται κατ’ έξοχήν ό χαρακτήρ τής 
νεοελληνικής έθνότητος. Διότι είς τούς πόθους τοΰ λαοΰ περί τοΰ 
μέλλοντος συγκεντρούνται αί αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος, άναπλασ- 
σομένου τελειοτέρου, διά διορθώσεως τών πλημμελειών καί παραμυθίας 
τών συμφορών. Οί έθνικοί πόθοι έμφαίνουσιν, δτι ό λαός έχει συνεί- 
δησιν έαυτοΰ, δτι γινώσκει τό παρελθόν του καί τά έπιβαλλόμενα είς 
αύτόν καθήκοντα έν τω παρόντι πρός παρασκευήν αισίου μέλλοντος. 
Ό δέ άμοιρών τούτων ούδέ διακριτικόν τινα χαρακτήρα άπό τών άλ
λων λαών δύναται νά θεωρηθή έχων, καί τής αναγκαίας συνοχής είναι 
έστερημένος, διότι μόνοι οί έθνικοί πόθοι είναι ικανοί νά συσφίγξωσι 
τούς δεσμούς, τούς συνέχοντας πρός άλλήλους τούς είς τό αύτό έθνος 
ανήκοντας· ή τών ιδεών καί έλπίδων κοινότης έμπνέει τήν πρός άλλή
λους άγάπην καί πεποίθησιν, ένισχύουσα τήν άλληλεγγύην.

Τούς έθνικούς τούτους καί τάς έλπίδας ένέπνευσεν είς τό έθνος 
ήμών ό ήρωϊσμός τοΰ μεγάλου βασιλέως, οΰ τό μνημόσυνον τελοΰμεν 
σήμερον. Ζών έν τή συνειδήσει τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, προσδοκώντας 
τήν έπάνοδον τής άρχαίας εύκλειας, αυτός θά γίνη ό σωτήρ, ώς ύπήρ- 
ξεν ό μάρτυς.

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΑΣ ΦΟ1ΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

(Άκαδ. έτος 1906 — 1907)

Φοιτηταί,

Χαίρων προσφωνώ ύμάς διά τοΰ όνόματος, τό όποιον έλάβετε 
άρτι, περατώσαντες εύδοκίμως τήν έγκύκλιον παίδευσιν καί κατα- 
ταχθέντες είς τούς άκαδημαϊκούς πολίτας. Ή ήμέρα τής έγγραφής 
ύμών είς τό Πανεπιστήμιον άποτελεί σταθμόν περιφανή τοΰ βίου σας’ 
άπό ταύτης άρχεται νέα περίοδος αύτου, ή περίοδος τής παρασκευής 
πρός άναδοχήν καί εύσυνείδητον έκτέλεσιν ύψηλών μέν καί εύγενών, 
άλλά καί βαρέων καθηκόντων. Οικεία καί έλευθέρα βουλήσει άφο- 
σιώσαντες ύμάς αύτούς είς τήν θεραπείαν τής έπιστήμης, άνελάβατε 
τήν ύποχρέωσιν ν’ άναδειχθήτε άξιοι αύτής μύσται, όπως καί τάς 
προσδοκίας τών γονέων σας πληρώσητε καί είς τήν πατρίδα άποτίσητε, 
δσα ή πρός αύτήν άγάπη έπιδάλλει.

Νΰν δτε άκόμη εύρίσκεσθαι είς τά πρόθυρα τοΰ ναοΰ τής έπιστή
μης, δέν θά ϊδητέ που ίδρυμένην, ώς ύπήρχε πρό τής εισόδου πολλών 
άρχαίων ναών, στήλην έχουσαν τόν ιερόν νόμον τόν ορίζοντα, όποΐός 
της πρέπει νά είναι ό εισερχόμενος. Άλλά τόν άγραφον ιερόν νό
μον τής έπιστήμης σείς αύτοί πρέπει νά θέσητε καί έγχαράττοντες 
αύτόν βαθέως είς τάς ψυχάς ύμών νά τηρήτε άπαρεγκλίτως. Μόνον 
σκοπόν τοΰ βίου τοΰ καθοσιουμένου είς τήν έπιστήμην, άναγνωρίζει ό νό
μος οΰτος τήν ζήτησιν τής άληθείας δι’ αύτήν ταύτην, καί άποκορυ- 
φοΰται είς τό άξίωμα, δτι ό άληθής έπιστήμων άναγκαίως είναι καί 
χρηστός άνήρ καί άγαθός πολίτης.

Πρός τόν σκοπόν τούτον καί σείς άπό τοΰδε κατευθύνεσθε. ’Άν 
δέ ποτέ ή δίνη τών βιωτικών άναγκών άπειλήση νά παρασύρη ύμάς 
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λιποψυχοΰντας, άν σάς συγκρατή καί έπανάγη είς τήν εύθεϊαν όδόν 
έγειρομένη έν ύμΐν ενδόμυχος φωνή, ώς του άρχαίαυ Ιεροφάντου τό 
κέλευσμα. Έκάς πας βέβηλος! Μακράν αϊτό τής άγνής χορείας 
τών θεραπόντων τής έπιοτήμης πας ό ύπολαμβάνων αύτήν ευτελές 
δργανον πρός ψωμισμόν, πάς ό χάριν κέρδους παραμορφών καί νο- 
θεύων τήν αλήθειαν!

’Έχετε πάντα τ’ αναγκαία έφόδια, ΐνα ασφαλώς προχωρήτε είς 
τήν όδόν πρός έπίτευξιν του σκοπού σας. Ευελπι καί φωτεινόν έκτεί- 
νεται πρό ύμών τό μέλλον. Οί πλεϊσται κατά τόν χρόνον τής έν τώ 
Πανεπιστημίω έργασίας σας εΐσθε άπηλλαγμένοι μεριμνών του βίου, 
άς άνθ’ ύμών άνέλαβεν ή οικογένεια σας. Άλλα καί δσοι δέν ηύνοή- 
θητε έν τούτω ύπό τής μοίρας και πρό τής ώρας άγωνίζεσθε τόν σκλη
ρόν περί ύπάρξεως άγώνα, έχετε δμως καί σεις έπίσης τό πολύτιμον 
έκείνον έφόδιον, δπερ τονώνον τήν ψυχήν προσδίδει τήν δύναμιν πρός 
κατανίκησιν τών δυσχερειών, έχετε τήν νεότητα τήν πιστήν είς τά ύψη- 
λά ιδεώδη νεότητα, ής τό φώς διαλύει ή περιχρυσώνει παν σκοτεινόν 
νέφος, ής ή εύγενής ορμή ύπερπηδά τά έπιπροσθουντα κωλύματα.

Ούδεμίαν λοιπόν δικαιολογίαν έχετε όλιγωρουντες ή άμελούντες 
τό έργον, δπερ άνελάβετε. Είς τούτο πρωτίστως έχετε χρείαν συντό
νου καί αδιάλειπτου μελέτης. Τήν ύποχρέωσιν δέ ταύτην σάς έπιβάλ- 
λει καί ό κανονισμός τού Πανεπιστημίου. Διότι τοιαύτην έννοιαν έχου- 
σιν αί διατάξεις αύτού, δτι «είς τούς φοιτητάς δέν έπιβάλλεται ώς πρός 
τήν σπουδήν ούδεμία βία», δτι «δύναται έκαστος έλευθέρως νά έκλέξη 
όποιονδήποτε μάθημα προαιρείται», καί δτι «ανατίθεται είς αύτούς 
ή έκλογή τής τάξεως, καθ’ ήν θέλουν άποκτάσθαι τάς διαφόρους γνώ
σεις». Γινώσκω δτι πολλοί έξ ύμών ύπολαμβάνεται τάς διατάξεις 
ταύτας ώς παρεχούσας άδειαν άναπαύλης έκ τής αύστηρώς ώρισμέ- 
νης καί καταναγκαστικής μελέτης έν τοΐς έκπαιδευτηρίους τής μέσης 
έκπαιδεύσεως. Άλλ’ δλως τούναντίον, ό νομοθέτης ήθέλησε διά τής 
παρεχομένης έλευθερίας τής έκλογής τών μαθημάτων καί τής τάξεως 
τής άκροάσεως αύτών νά καταστήση είς ύμάς δυνατόν, δπως έπιδο- 
θήτε άβιάστως καί άπερισπάστως είς τήν σπουδήν τής έπιστήμης, ώρι
μοι πλέον σεις αύτοί νά όρίσητε τό διάγραμμα τών μελετών σας, γι- 
νώσκοντες τίνας έλλείψεις σας έχετε νά συμπληρώσητε καί είς τίνα 
μαθήματα πρέπει βαθύτερον νά έγκύψητε.

Διότι έκ του πολυτίμου χρόνου τής φοιτήσεώς σας είς τό Πανεπι- 
στήμιον, δτε αί σωματικαί δυνάμεις είναι άκμαιόταται καί ή διάνοια 
έλευθέρα άλλων φροντίδων μεταρσιοΰται είς τά αιθέρια ύψη του ιδεώ
δους, ούδέ στιγμήν σάς έπιτρέπεται νά σπαταλήσητε άσκόπως. Ό 
βίος βραχύς, ή δέ τέχνη μακρά, ελεγον οί αρχαίοι. "Ολος ό βίος 

του άνθρώπου δέν έξαρκεί πρός σπουδήν τής έπιστήμης. "Οθεν Ανέν
δοτοι πρέπει νά είναι αί προσπάθειαί σας πρός παρασκευήν είς τήν 
καλλιέργειαν τής έπιστήμης' διότι ή παρασκευή αυτή είναι ό σκοπός 
τής είς τό Πανεπιστήμιον φοιτήσεώς. Τό διδακτορικόν δίπλωμα, δι’ 
ού έπιβραβεύονται κατά τό πέρας αύτής οί εύδοκίμως άγωνισθέντες, 
δέν έμφαίνει, δτι οί άξιωθέντες, αύτού έχουσι τελείαν γνώσιν τής έπι
στήμης, άλλά μαρτυρεί μόνον δτι είναι παρεσκευασμένοι πρός μεθο
δικήν έρευναν καί έπιστημονικήν μελέτην.

Ουτω παρεσκευασμένοι θά δυνηθήτε νά συντελέσητε έξερχόμενοι 
τού Πανεπιστημίου είς προαγωγήν τής έπιστήμης καί είς τό κοινόν 
αγαθόν. Ούδείς βεβαίως θά άξιώση παρ’ ύμών τήν άποκάλυψιν με
γάλης τίνος άληθείας ή τήν λύσιν τίνος τών ύψηλών προβλημάτων τής 
έπιστήμης. Τούτο είναι κλήρος τών δαιμόνιων άνδρών, οΐτινες ώς 
φωτεινά μετέωρα κατά καιρούς έπιφαινόμενοι καταυγάζουσι διά τής 
μεγαλυφυΐας των τήν όδόν τής άνθρωπότητος. Άλλ’ ή έπιστήμη δέν 
διαστέλλει τά μικρά άπό τών μεγάλων, πάσα δέ γνώσις είναι εύπρόσ- 
δεκτος είς αύτήν καί είς πάσας Αποδίδει ίσόρροπον βάρος πρός τήν 
κοινήν ώφέλειαν. Αντάξιος δέ τής άποστολής του άναδεικνύεται πάς 
έπιστήμων μετά ζήλου, άγάπης καί ένθουσιασμού έργαζόμενος ύπέρ 
τής άληθείας καί ούδέν ύπεράνω ταύτης τιθέμενος, τήν δέ ψυχήν τη- 
ρών άγνήν άπό παντός άγεννους στοχασμού καί ύπολογισμού φιλαύ- 
του καί έν πάση πράξει του άποβλέπων πάντοτε πρός τήν έθνικήν ώφέ- 
λειαν.

Διότι συναφή πρός τόν ύψηλόν προορισμόν τού έπιστήμονος είναι 
τό χρηστόν ήθος καί ή άφοσίωσις ύπέρ τού κοινού άγαθού καί παράλ
ληλος πρός τήν έπιστημονικήν έργασίαν πρέπει νά χωρή ή δράσις ύπέρ 
τής εύδαιμονίας καί τού μεγαλείου τής πατρίδος.

Κατά τήν έξοδον ύμών έκ τού Πανεπιστημίου θά ταχθήτε είς τήν 
υάξιν τών έπιλέκτων, οΐτινες ύψούντες τήν δάδα τής έπιστήμης προ
πορεύονται τού λοιπού έθνους διαφωτίζοντες τήν όδόν αύτοΰ. Έξ 
ύμών τό έθνος θά έκλέξη τούς ήγέτας αύτού, τούς άνωτάτους λει
τουργούς τής πολιτείας, είς ους μετ’ έμπιστοσύνης θά άναθέση τάς 
έλπίδας του, έξ ών θά προσδοκά τήν πλήρωσιν τών πόθων του.

"Οπως άναδειχθήτε άξιοι νά προσφέρετε τοιαύτας ύπηρεσίας είς 
τήν πατρίδα σας προσαπαιτούνται καί άλλα, πλήν τού εύσυνειδήτου 
έπιστημονικού καταρτισμού ύμών, καί μάλιστα γνώσις βαθεία τών 
άναγκών καί τών ιδεωδών τού έθνους. Γεννηθέντες "Ελληνες έκ φό- 
σεως λαχόντες τό πλεονέκτημα τής εύγενεστάτης καταγωγής, συνδεό
μενοι πρός ένδοξον παρελθόν διά τών άρρήκτων δεσμών τής έθνικής 
συνειδήσεως, όφείλετε πρωτίστως νά γνωρίσετε τόν μακραίωνα βίον 
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του έθνους σας. Ή άπηκριβωμένη γνώσις τής Ελληνικής ιστορίας 
καί τής τών όμορων λαών, ένισχύουσα καί έμπεδοΰσα τήν πρός τήν 
πατρίδα αγάπην, θά πληρώση άμα τήν καρδίαν ύμών μεγάλου φρονή
ματος και ασφαλώς θά καθοδηγή εις πάσαν έθνικήν έργασίαν.

’Οφείλετε προσέτι νά μελετάτε άδιαλείπτως τούς “Ελληνας συγγρα
φείς. Τό παράγελμα τοΰ Όρατίου πρός τούς Ρωμαίους, vos exempla
ria graeca manu versate diurna, versate nocturna, σεις προ πάντων πρέ
πει πιστώς νά τηρήτε, δντινα δήποτε κλάδον τής έπιστήμης καλλιερ- 
γοΰντες. Διά τής καθ’ έκάστην άναγνώσεως Ελλήνων συγγραφέων, 
τών αιωνίων τούτων διδασκάλων του καλού, του άληθοΰς, τοϋ άγαθοϋ, 
στομουμένη ή ψυχή σας θά δυνηθή νά παραμείνη άνηπερέαστος καί νά μή 
καταποντισθή ύπό τοΰ όσημέραι όγκουμένου ρεύματος των υλιστικών 
καί άπειροκάλων καί άνελευθέρων δογμάτων. Καί έπί τούτοις διά τής 
άναγνώσεως ταυτης, θά προσοικειωθήτε έντελώς τό λεπτότατον καί έπι- 
τηδειότατον δργανον πρός εκφρασιν παντός διανοήματος, τήν έλληνικήν 
γλώσσαν.

’Έπειτα δέν πρέπει νά παραμελήσετε καί τάς σωματικός άσκή- 
σεις. ‘Η Πολιτεία ώρισε ταύτας ύποχρεωτικάς, τό δέ Πανεπιστήμιον 
διά τής ίδρύσεως τοΰ ακαδημαϊκού γυμναστηρίου έζήτησε νά καταστή- 
ση εις ύμάς άνετον καί εύχάριστον τήν ύποχρέωσιν ταύτην. Τήν 
γυμναστικήν συντείνουσαν τά μάλιστα εις τήν ύγείαν καί ευεξίαν, όφεί- 
λετε νά καλλιεργήτε καί ύπέρ ύμών αύτών, καί ύπέρ τής έπιστήμης, 
ένθυμούμενοι τήν σοφήν ρήσιν, δτι φρένες ύγιεϊς οίκοΰσι σώματι καί 
δτι αμβλύνει καί χαλαρώνει τάς πνευματικός ένεργείας σώμα μή εύε- 
κτοΰν, άλλ’ οφείλετε νά καλλιεργήτε αύτήν καί ύπέρ τής πατρίδος, 
πρόθυμοι εις τήν φωνήν αύτής κινδυνευούοης νά προσφέρεται εύτονα 
καί ρωμαλέα σώματα.

Έπί πάσι δ’ οφείλετε νά έθισθήτε εις τήν πειθαρχίαν καί τό σέβας 
τών νόμων, πρότυπον γινόμενοι ύμεΐς οί άκαδημαϊκοί πολΐται χρηστών 
καί νομοταγών πολιτών' ή άταξία είναι άσυμβίβαστος πρός τήν παι
δείαν, άρετή δέ πρώτιστη τών έλευθέρων άνδρών είναι ή πιστή τήρησις 
τών νόμων. Μόνοι οί έστερημένοι έλευθερίας, εις ούς άκοντας έπι- 
βάλλει τό κράτος τάς θελήσεις του, δύνανται μετά λόγου ν’ άρνηθώ- 
σιν ύποταγήν.

Οϋτω ποιοΰντες θά συνεχίσητε άκραιφνώς έλληνικήν παράδοσιν. 
'H φοιτητική νεότης τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου άποτετελεί τρόπον 
τινά έπανάληψιν τής έφηβίας τών άρχαίων. Καί οί άρχαίοι έφηβοι 
κανόνα τοΰ βίου είχον τήν εύεξίαν, τήν εύσχημοσύνην, τήν εύταξίαν 
καί τήν παιδείαν. Εύεκτοΰντες, κοσμίως καί εύπρεπώς διάγοντες, 
ποιοΰντες πάντα δσα αύτοίς οί νόμοι προσέταττον καί πειθαρχοΰντες 

έπαιδεύοντο τήν καλλίστην έλληνικήν παιδείαν.
Έν τούτω δέ διαφέρετε τών άρχαίων έφήβων, δτι έκείνοι ήσαν 

διηρημένοι κατά πόλεις. Σείς δέ εύτυχώς άποτελεΐται μίαν πόλιν, 
κοινά έχοντες ιδεώδη, κοινός έλπίδας καί πόθους. Συναγερθέντες 
έδώ έκ πόσης έλληνικής χώρας, εκπροσωπείτε τήν μεγάλην Ελλάδα. 
Μικρασιάται καί Κύπριοι, Θράκες, Μακεδόνες, Ήπειρώται, Κρήτες, 
θεσσαλοί, Στερεοελλαδίται, Ηησιώται, Πελλοποννήσιοι, τέκνα τής άλυ- 
τρώτου Ελλάδος καί πολΐται τής έλευθέρας, τόν κοινόν άγώνα τής 
έπιστήμης συναμίλλως άγωνιζόμενοι, άπεργάζεσθε μέγα έργον, τήν 
πνευματικήν ένωσιν τοΰ έλληνικοΰ γένους. Καί εμφορούμενοι τών αύ
τών αισθημάτων, ύπό τής αύτής κατεχόμενοι ιδέας, πρός τόν αύτόν 
κατευθυνόμενοι σκοπόν, πάντες ύμεΐς, καί δσοι ύπό τών νόμων ύπο- 
χρεοΰσθαι νά βοηθήσετε διά τών δπλων άμυνομένην τήν πατρίδα, καί 
οί λοιποί, οΰς άγραφος, άλλ’ έπιβλητικωτέρα ύποχρέωσις, ή τής καρ
διάς, θά τάξη παραστάτας τούτων καί συναγωνιστάς, εισερχόμενοι εις 
τό Πανεπιστήμιον όμόσατε ένδομύχως τόν όρκον τών άρχαίων έφήβων. 
«Ού καταισχυνώ τά δπλα τά ιερά»' δέν θά κατεσχύνω τά ιερά δπλα, 
τά πνευματικά, τά όποια μοί παραδίδει τό Πανεπιστήμιον, καί τά ύλικά 
τά όποια θά μοί έμπιστευθή ποτέ ή πατρίς' «άμυνώ δέ καί ύπέρ Ιερών 
καί όσιων. Καί τοΐς θεσμοΐς τοΐς ίδρυμένοις πείσομαι, καί ουστινας άλ
λους ίδρύσεται τό έθνος όμοφρόνως, καί τήν πατρίδα ούκ έλάττω πα
ραδώσω, μείζω δέ καί άρείω».

'Ημείς δέ οί διδάσκαλοί σας, έκ βάθους ψυχής άναπέμπομεν τήν 
εύχήν, νά άξιωθήτε νά τελέσητε τόν δρκον σας, νά έπίδητε πληρουμέ- 
νους τούς πόθους σας. Γένοιτο!
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ΕΛΛΗΝΕΣ ”Η ΡΩΜΙΟΙ;

Φίλε κ. Συντάκτα,

Σάς παρακαλώ νά φιλοξενήσετε είς τάς στήλας σας όλίγας προ
χείρους παρατηρήσεις μου περί τής γνώμης, τήν όποιαν είς τό χθεσινόν 
ψύλλον του ’Άστεως αναπτύσσει ό κ. Παλαμάς ύποστηρίζων δτι ό 
ακραιφνώς δημώδης τύπος του εθνικού ήμών όνόματος είναι Ρωμιός 
καί ένεκα τούτου προτιμητέος του δυσκινήτου όνόματος "Ελλην, δπερ 
θεωρεί ώς δημιούργημα τής έπισήμου γλώσσης. ‘Η συζήτησις, αν καί 
συζήτησις περί λέξεων, ελπίζω δτι δέν θά θεωρηθή ώς κενόσπουδός τις 
ματαιολογία, διότι ούδαμώς είναι αδιάφορος ή γνώσις τοΰ αληθούς ήμών 
εθνικού όνόματος καί ή έξέτασις περί τής μεταβολής αύτου, αν τώ 
δντι έπήλθεν έκ μικρολόγου ζήλου πρός τήν κλασσικήν άρχαιότητα, 
ζήλου παραβιάζοντος καί διαστρέφοντος τήν έθνικήν συνείδησιν καί ε’ις 
σχολαστικούς μωροσόφους προσιδιάζοντας.

Ό κ. Παλαμάς πιστεύει δτι ό "Ελλην άπό τών χρόνων του ’Ιουστι
νιανού μέχρι τών χρόνων, καθ’ οΰς έποίησεν ό Ρήγας τόν θούριόν του, 
καί μέχρι τής σήμερον ακόμη, έκάλει καί καλεί έαυτόν Ρωμιόν. ’Επι
καλείται δέ πρός άπόδειξιν τούτου στίχους μεσαιωνικών ποιημάτων καί 
τινων δημοτικών άσμάτων, καθώς καί τούς λόγους δύο πρωταθλητών 
τών πρός τούς Τούρκους άγώνων, του Λάμπρου Κατσώνη καί τοΰ Κο- 
λοκοτρώνη, ών ό τελευταίος είς τά ’Απομνημονεύματά του έχει τήν 
φράσιν «οί Τούρκοι καί οί Ρωμαίοι», θά ίδωμεν δτι ταυτα ούδέν 
μαρτυροΰσιν' έν παρόδω δέ παρατηροΰμεν δτι, άν δ Κολοκοτρώνης 
όνομάζει άπαξ τούς όμοεθνείς του Ρωμαίους, χιλιάκις έν τώ αύτώ 
βιβλίω τούς ονομάζει "Ελληνας· οίανδήποτε σελίδα τών ’Απομνημονευ
μάτων του καί άν άνοιξης θά ϊδης πολλάκις έπαναλαμβανόμενον τό 
δνομα τοΰτο.

Άλλ’ ούδεμία ύπήρχε χρεία μαρτυριών πρός άπόδειξιν δτι οί 
"Ελληνες έκάλουν έαυτούς καί Ρωμιούς' ούδείς ήμψισβήτησέ ποτέ 
τό πράγμα. Τό ζήτημα δέν είναι τοΰτο' άλλά συνηγορών ύπέρ τοΰ 
Έφταλιώτη, προκρίνοντας νά έπιγράφη τό βιβλίον του ‘Ιστορίαν τής 
Ρωμιοσύνης καί δχι ‘Ιστορίαν τοΰ Ελληνικού έθνους, ώφειλε ν’ άποδεί- 

ξη πρώτον μέν δτι ή ϊδρυσις τοΰ βυζαντινού κράτους διέκοψε πάντα δε
σμόν συνέχοντα τόν "Ελληνα τού παλαιού κόσμου πρός τόν υπήκοον τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων "Ελληνα, τόν γενόμενον Ρωμαίον πολίτην' 
έπειτα δέ, δτι άπό τών χρόνων τού ’Ιουστινιανού, μέχρι τής έπαναστά
σεως τού 1821 εΐχεν έξαλειφθή έκ τής έθνικής συνειδήσεως τό δνομα 
τού "Ελληνος άντικατασταθέν διά τού Ρωμιού' είναι τοΰτο άληθές; ’Εν 
τούτω έγκειται τό ζήτημα.

"Οτε τό πρώτον μετά τήν άπόσεισιν τών δεσμών τής μακραίωνος 
δουλείας συνήλθον οί πληρεξούσιοι πασών τών έλληνικών χωρών είς 
τήν Επίδαυρον τήν 1 ’Ιανουάριου 1822 διά νά κηρύξωσι τήν έλευθέ- 
ρωσιν τοΰ έθνους καί συντάξωσι τήν πολιτείαν αύτοΰ, έλληνικόν τό 
ώνόμασαν: «Τό Έλληνικόν έθνος — κηρύττει σήμερον διά τών νομίμων 
παραστατών του, είς τήν Έθνικήν συνηγμένην συνέλευσιν, ένώπιον 
θεοΰ καί άνθρώπων, τήν πολιτικήν αύτοΰ υπαρξιν καί άνεξαρτησίαν». 
Καί έν τώ προσωρινώ πολιτεύματι τής Ελλάδος ή συνέλευσις έκείνη 
Ελληνικήν ώνόμασε τήν έπικράτειαν, έλληνικήν τήν διοίκησιν καί άνε- 
γνώρισεν ώς "Ελληνας πάντας τούς είς Χριστόν πιστεύοντας αύτόχθονας 
κατοίκους τής Επικράτειας. Καί δέν ήτο αύτή ή πρώτη πράξις τών 
άγωνιζομένων Ελλήνων, δι’ ής άνεγνωρίζετο τό έλληνικόν δνομα τοΰ 
έθνους. ’Ήδη έκ τοΰ στρατοπέδου τής Καλαμάτας τήν 28 Μαρτίου 
τοΰ 1821 ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, έν τή προκηρύξει του πρός τά 
χριστιανικά έθνη τής Εύρώπης άνεκήρυξε τήν έλευθερίαν τών Ελλήνων. 
Καί πρό αύτοΰ έξ Ίασίου δ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης προσεκάλει διά τών 
προκηρύξεών του τούς μεγαλοψύχους "Ελληνας νά σπεύσωσι πρός έλευ- 
θέρωσιν τής πατρίδας των έξέφραζε δέ τήν πεποίθησιν δτι ούδεμία έλλη- 
νική καρδία θά μείνη άδιάφορος καί άδρανής είς τήν φωνήν τής πα- 
τρίδος. Καί καθ’ δλον έν γένει τόν άγώνα, οσάκις έπισήμως ώμίλουν 
άντιπρόσωποι τοΰ έθνους, ώνόμαζαν Ελλάδα τήν πατρίδα των καί 
"Ελληνας τούς όμοεθνεΐς. «Ή παντελής άπελπισία, άποτέλεσμα τοΰ 
σκληροτάτου ζυγοΰ τής ’Οθωμανικής τυραννίας, έβαλεν είς τάς χεΐρας 
τών Ελλήνων τά δπλα», έκήρυσσεν έκ Μεσολογγίου κατά Νοέμβριον 
τοΰ 1821 ή γερουσία τής Δυτικής Ελλάδος. Καί κατά τόν αύτδν μήνα 
έξ Άμφίσσης ή γερουσία τής ’Ανατολικής Ελλάδος έβεβαίου, δτι «ή 
Ελλάς έλαβε τά δπλα, διά νά άγοράση μέ τήν τιμήν τοΰ αίματός της 
τήν πολύτιμον άνεξαρτησίαν της»' έν τώ πρώτω δέ άρθρω τής Νομικής 
διατάξεως ώριζεν δτι «δσοι κάτοικοι τής Ελλάδος πιστεύουσιν είς Χρι
στόν είναι "Ελληνες».

Δέν είναι ταΰτα τυχαία συμπτώματα ούδέ δύνανται ν’ άποδοθώσιν 
είς τήν έπήρειαν φιλάρχαιων λογίων, είς μόνον τό παρελθόν άποβλε- 
πόντων, τυφλωττόντων δέ περί τό παρόν’ άλλ’ είναι ή δμόφωνος φωνή 
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της έθνικής συνειδησεως, ητις ελεύθερα παντός δεσμού ανακηρυσσει 
διαπρυσίως δτι ήλθεν ε’ις έπίγνωσιν έαυτής καί συναισθάνεται όποια 
καθήκοντα επιβάλλει είς τό έθνος ή μακρά καί ένδοξος 'ιστορία του’ 
καί φαίνεται μάλλον ώς τις άπήχησις τών λόγων, ους ό ήρωϊκός πρό
μαχος τής Κωνσταντινουπόλεως, ό τελευταίος βασιλεύς αύτής είπε τήν 
παραμονήν τής άλώσεως πρός τούς προκρίτους του έθνους άποκαλών 
αυτούς απογόνους Ελλήνων καί Ρωμαίων (Φραντζής Γ', 6 σ.275), τήν 
δέ πόλιν, ύπέρ ής ό άγών, «καταφύγιον τών Χριστιανών, ελπίδα καί 
χαράν πάντων τών Ελλήνων» (αύτ. σ. 276).

Διότι τό έλληνικόν έθνος ούδέποτε έλησμόνησε τήν καταγωγήν του 
ούδ’ έξέλιπέ ποτέ κατά τούς μακρούς αιώνας τούς διαρρεύσαντας άπό 
τής δύσεως του άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού μέχρι τής έλληνικής 
έπαναστάσεως, τό όνομα 'Έλλην. Έπεκράτησεν μέν ώς όνόματα του 
έθνους άλλά έπείσακτα καί μάλιστα τό τών Ρωμαίων’ άλλ’ όσάκις ή 
άνάγκη ή τήν άντικατάστασιν ταύτην έπιβαλοΰσα παρήρχετο, έπανήρ- 
χετο καί τό παλαιόν έθνικόν όνομα. Τρία δ’ ήσαν κυρίως τά αίτια, 
ών ένεκα έπί μακρόν προεκρείνετο τούτου τό τών Ρ ωμαίων όνομα. 
'Η άποδοκιμασία καί προπηλάκισις του όνόματος τών Ελλήνων ύπό 
πατέρων τής έκκλησίας καί έκκλησιαστικών συγγραφέων, ή έγκατά- 
στασις τής έδρας του ρωμαϊκού κράτους έν Κωνσταντινουπόλει’ και 
τρίτον ή ύπ’ αύτοΰ του συμφέροντος τοΰ έθνους έπιβεβλημένη άνάγκη 
τής διατηρήσεως τοΰ όνόματος τών Ρωμαίων ύπό τής έλληνικής έκκλη
σίας μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πρός διατήρησιν καί τής 
δικαιοδοσίας τοΰ ΓΙατριάρχου έπί τών ύπηκόων ποτέ τοΰ βυζαντινού 
κράτους έθνών.

Είναι δέ όντως θαυμαστόν πώς δέν έξηλείφθη παντελώς τό έλλη
νικόν όνομα, άλλά τούναντίον διετηρήθη τηλικαύτας καταπαλαΐσαν 
άντιθέτους δυνάμεις. Άφ’ ής ό άγιος ’Αθανάσιος έγραψε τόν κατά 
τών Ελλήνων λόγον του, τό όνομα τών Ελλήνων άνεθεματίζετο καί 
κατεχλευάζετο καί άπό τοΰ άμβωνος καί έν έκκλησιαστικαΐς συγγράμ- 
μασι, συνώνυμον γενόμενον τοΰ ε’ιδωλολάτρου ή αιρετικού, όθεν προσ- 
ετίθετο ένίοτε πρός δυσφημίαν καί είς άλλα έθνικά όνόματα. Ό περί 
τά μέσα τού Ε' αίώνος ζήσας έκκλησιαστικός συγγραφεύς θεοδώ
ρητος ό Κύρρου ‘Έλληνας όνομάζει ού μόνον τούς ‘Έλληνας τό γένος, 
τούς έμμένοντας είς τήν έθνικήν των θρησκείαν, άλλά καί πάντα μή 
πιστεύοντα τήν άληθή πίστιν’ οϋτω π.χ. τούς ιερείς τού Βάαλ άποκαλεί 
ιερείς τών Ελλήνων (’Αποκρίσεις 96 σ.89). Ό δέ κατά τόν έβδομον 
αιώνα ζήσας ’Ιωάννης Ό Μόσχος λέγει που «Σαρακηνός τις "Ελλην» 
(Λειμωνάριον 133).

Ούδείς λοιπόν τών έκχριστιανισθέντων Ελλήνων έτόλμα νά φέρη τό 
καταδεδικασμένον όνομα έκ φόβου μή έπισύρη καθ’ έαυτοΰ τάς άράς 
τής έκκλησίας. Καί συνέβη κατά τούς πρώτους χρόνους τής κατισχύ
σεων έν τώ κράτει τής χριστιανικής θρησκείας, ότε άκόμη τό όνομα τών 
Ρωμαίων δέν είχε διαδοθή ώς έθνικόν τών ύπηκόων τοΰ άρτιπαγοΰς έν 
τή ’Ανατολή ρωμαϊκού κράτους, νά έπανέλθωσιν είς κοινήν χρήσιν 
παλαιό καί λησμονημένα έθνικά τών Ελλήνων όνόματα. Έκτοτε πι
θανώς έκλήθησαν Έλλαδικοί, δι’ έπιθέτου δηλ. ευρισκομένου καί παρά 
τώ φιλοσοφώ τοΰ Στ' αίώνος π.χ. Ξενοφάνει, οί κάτοικοι τής κυρίως 
Ελλάδος. Μείζονα δ’ ίσως έλαβε διάδοσιν καί τό παλαιότερον τών 
Ελλήνων δνομα Γ ρ α ι κ ό ς , πλεονεκτούν κατά τούτο τών άλλων, δτι 
δι’ αύτοΰ έδήλουν τούς ‘Έλληνας καί οί λαοί τής δύσεως. Ό ιστορικός 
Πρίσκος (σ. 190 έκδ. Βόννης) διηγείται, δτι κατά τήν πρός τόν ’Αττί
λαν πρεσβείαν τών Ρωμαίων (τώ 448) συνήντησέ τινα, δν έξέλαβεν ώς 
βάρβαρον έκ τοΰ ένδύματος, προσαγορεύσαντα αύτόν «έλληνική φωνή»’ 
έπειδή δ’ ήπόρησεν δτι έλληνίζει Σκύθης άνήρ, τόν ήρώτησε τις είναι’ 
άπεκρίθη δ’ έκείνος δτι είναι «Γραικός τό γένος».

'Η όργάνωσις τοΰ βυζαντινού κράτους ώς ρωμαϊκού, ή διατήρη- 
οτς έν αύτώ τών διοικητικών παραδόσεων τοΰ ρωμαϊκού κράτους καί ή 
προσηγορία τών Ρωμαίων, ήν έφερον οί ύπήκοοι, συνετέλεσαν βεβαίως 
ύπέρ παν άλλο είς τήν διάδοσιν τοΰ όνόματος τούτου είς τούς "Ελληνας. 
Καίτοι δέ ήδη άπό τοΰ τέλους τοΰ Δ' αίώνος τά πάντα σχεδόν ήσαν 
έλληνικά είς τό κράτος έκεΐνο καί άπό τοΰ ‘Ηρακλείου όλοσχερώς 
έξελληνίσθη, τηρήθησαν δμως τά πλείστα τών ρωμαϊκών πολιτικών 
όνομάτων, καί αύτοκράτορες καί ανώτατοι άρχοντες προσέκειντο είς 
τόν ρωμαϊκόν χαρακτήρα τοΰ κράτους νομίζοντες δτι προσδέδιται οϋτω 
μείζων λαμπρότης είς αύτό διά τήν ίσχύν καί τό μέγεθος τής 
ρωμαϊκής αύτοκρατορίας. Άλλ’ άν καί έπιμελώς άπόφευγον παν τό 
ύπεμφαίνον τήν συντελεσθείσαν μεταβολήν, όχι σπανίως, ώς έκ τών 
σωζομένων ολίγων μαρτυριών συνάγεται, ύποδηλοΰται έκ τών λόγων 
των, ότι οί ‘Έλληνες τό γένος ύπήκοοι διετήρουν τό παλαιόν έθνικόν 
όνομά των. ’Ολίγα παραδείγματα άρκοΰσιν είς άπόδειξιν τούτου. 
Ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, δστις κατά κόρον κάμνει χρή
σιν τοΰ όνόματος τοΰ "Ελληνος είς τήν σημασίαν τοΰ ε’ιδωλολάτρου καί 
ρωμαϊκόν όνομάζει τό κράτος του καί Ρωμαίους τούς ύπηκόους του, 
έν τώ πρός τόν υιόν Ρωμανόν συντάγματι (κεφ. 49 σ. 217) άποκαλεί 
Γραικούς τούς έν Πελοπονήσω "Ελληνας’ δπερ δεικνύει δτι δέν εΐχεν 
έπικρατήση τό όνομα τών Ρωμαίων έν Πελοποννήσω, δτι ήτο άναγκαία 
ή διάκρισις τών άλλοφύλων έποίκων άπό τών Ελλήνων τό γένος. Έν 
δέ κεφ. 50 σ.224 διαλαμβάνων περί τών κατοίκων τής Μάνης παρατη
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ρεί δτι οΰτοι κατάγονται «έκ τών παλαιοτέρων Ρ ωραίων» καί δτι 
«μέχρι του νύν παρά τών έντοπίων "Ελληνες προσαγορεύονται»' τού
το σαφώς δεικνύει δτι οί Μανιάται ούδέποτε άπέβαλον τό παλαιόν έθνι- 
κόν δνομα αύτών, παράλογος δέ αύτόχρημα είναι ή έξήγησις τοΰ 
πράγματος παρά τώ Πορφυρογεννήτω' «διά τό έν τοΐς προπαλαιοΐς 
χρόνοις είδωλολάτρας είναι και προσκυνητάς τών ειδώλων κατά τούς 
παλαιούς "Ελληνας».

Ή βασιλόπαις Ιστοριογράφος ’Άννα ή Κομνηνή, έκθέτουσα όπό- 
σον συνετέλεσεν είς τήν προαγωγήν τής παιδείας παιδευτήριόν τι έν 
Κωνσταντινουπόλει, κτίσμα του πατρός της ’Αλεξίου, λέγει: «καί έστιν 
ίδείν ένταύθα — καί τόν αγράμματον "Ελληνα όρθώς έλληνίζοντα».

Ό δέ βασιλεύς ’Ιωάννης ό Καντακουζηνός, δστις φαίνεται ώσεί 
έπιζητών διά στερροτέρας έμμονης είς τάς ρωμαϊκός παραδόσεις νά 
προσδώση μείζον κύρος είς τήν ασταθή καί άβέβαιον βασιλείαν του, 
καί Ρωμαίων κράτος πανταχοΰ τής Ιστορίας του καλει τό κράτος αύ- 
του καί Ρωμαίους τούς ύπηκόους καί τά παραδείγματα, άτινα είς τούς 
λόγους αύτού πρός τούς στρατιώτας φέρει, παραλαμβάνει έκ τής ρω
μαϊκής ιστορίας' αυτός οδτος ό φιλορώμαιος αύτοκράτωρ πρός διά- 
κρισιν άπό τών άλλων λαών, τών βαρβάρων, "Ελληνας καλει τούς 
έλληνικού γένους: «ούκ έξ Ελλήνων μόνον τών αύτόθι κατοικούντων, 
άλλά καί τών προσοίκων βαρβάρων» (Β', 20 σ. 423). «καί "Ελληνας 
καί βαρβάρους» (αύτ. Γ', 9 σ. 28)' έν προσφωνήσει δέ πρός τούς 
στρατιώτας: «’Άνδρες Ρωμαίοι, μάλλον δέ καί "Ελληνες καί βάρβα
ροι πάντες». Πρός τούτον γράφων ό Σουλτάνος τής Αίγύπτου (τώ 
1348) προσαγορεύει αύτόν σπάθην τών Μακεδόνων καί βασιλέα τών 
Ελλήνων καί τών άλλων ύπ’ αύτόν έθνών, άλλ, δχι βασιλέα Ρωμαίων 
(Καντακουζην. Δ', 14, 1.94).

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων καί 
τάς βδελυράς κακουργίας αύτών τό δνομα τών Ρωμαίων, μισητόν γε- 
νόμενον, φαίνεται παραγκωνιζόμενον, συχνότερον δέ καί μετά πολλής 
άγάπης άναφέρεται τό τών Έλλήων. Ό ίστορήσας τήν άλωσιν Νική
τας ό Χιωνάτης (σ. 767. 768 Βόννης) άποστέργει καί ν’ άναφέρη κοίν 
τάς πολεμικός πράξεις τών βαρβάρων τής Δύσεως καί τάς νίκας αύ
τών κατά τών Ελλήνων: «ούκ άσαίμην» λέγει, «τά βαρβάρων αύτός, 
ούδ’ έσοίμην παραπέμπων τοΐς έπειτα πράξεις πολεμικός, έν αίς μή νι- 
κώσιν "Ελληνες... πώς άν εϊην έγώ τό βέλτιστον χρήμα, τήν ιστορίαν, 
κάλλιστον εύρημα τών Ελλήνων βαρβαρικαΐς καθ’ Ελλήνων πράξεσι 
χαριζόμενος;»

Ό αύτοκράτωρ τής Νίκαιας Ιωάννης ό Βατάτσης έν έπιστολή 
πρός τόν Πάπαν Γρηγόριον τόν θ', τώ 1237, άνομολογει άπροκαλύπτως 

τήν έλληνικήν καταγωγήν του: «έν τώ γένει τών Ελλήνων ήμών ή 
σοφία βασιλεύει, καί, ώς έκ πηγής, έκ ταύτης πανταχοΰ ρανίδες άνέ- 
βλυσαν». (Άθήναιον τ.Α' σ. 393)' ού μόνον δέ τούτο, άλλά καί μο- 
νονουχί σύμπαντας τούς μετά τόν Κωνσταντίνον τόν μέγαν βασιλεύ- 
σαντας άνακηρύσσει "Ελληνας: «τών άρξάντων μετ’ έκεΐνον έκ του 
ήμετέρου γένους... Αύτίκα οί τής βασιλείας μου γενάρχαι, οί άπό τοΰ 
γένους τών Δουκών τε καί Κομνηνών ϊνα μή τούς έτέρους λέγω, τούς 
άπό γενών έλληνικών άρξαντας» (αύτ. σ. 374).

"Οτε έν Νικαία έπανίδρυσε τήν βυζαντινήν αύτοκρατορίαν Θεό
δωρος ό Λάσκαρης, έν τή Δυτική Έλλάδι κατέστησεν άλλο αύτοτελές 
έλληνικόν κράτος Μιχαήλ Α' ό ’Άγγελος' τούτο δ’ ώνόμασε τής Ελ
λάδος ή τής ’Ηπείρου.

’Ενώ δέ οί άνώτατοι άρχοντες άνύψουν καί αύθις είς περιωπήν τό 
δνομα τών Ελλήνων, οί λόγοι δέν ήτο δυνατόν νά ύπολειφθώσιν αύτών. 
Άπό τοΰ άμβωνος τής έκκλησίας ό έλληνομαθέστατος μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης Εύστάθιος, ό τών άρχαίων Ελλήνων ποιητών ύπομνημα- 
τιστής, κηρύσσει δτι οί άνθρωποι είς δύο διακρίνονται κατηγορίας: 
«είς τε τόν καθ’ ήμάς "Ελληνας καί είς βάρβαρον» (Λόγος προεισόδιος 
τής άγ. Τεσσαρακοστής τ. 135 σ. 708 Migne). ’Άλλος δέ θεολόγος δ 
θεσσαλονικεύς Νικόλαος ό Καβάσιλας (άποθανών τώ 1371), έν έγκω- 
μίω είς τόν άγιον Δημήτριον καλει διό τοΰ όνόματος αύτών τούς "Ελ
ληνας: «Τών νΰν απανταχού τής ήμετέρας Ελλήνων» (θ. Ίωάν- 
V ο υ, Μνημεία άγιολογικό σ. 70)' έπαινεί δέ τήν Θεσσαλονίκην, δτι 
«τούς Ελλήνων έσωσε νόμους» (αύτ.)' περί τών γονέων τού άγιου 
Δημητρίου λέγει, δτι τώ μέν γένει ήσαν Μακεδόνων κράτιστοι, τή δέ 
χρηστότητι καί πάντων Ελλήνων (αύτ. σ. 71)' περί δέ τού άγιου λέγει, 
δτι έκόσμησε τήν Ελλάδα ταΐς έκ βαρβάρων νίκαις (αύτ. σ. 94).

Επίσης διακρίνει τούς "Ελληνας τών βαρβάρων καί ό τά τών Λα
τίνων φρονών "Ελλην Βησαρίων έν ύπομνήματι πρός Κωνσταντίνον τόν 
Παλαιολόγον, δεσπότην δντα τότε τής Πελοποννήσου, καί ύπομιμνήσκει 
αύτόν ένδοξα παραδείγματα τής πατρίου ιστορίας.

Ό Νικηφόρος ό Γρήγορός λέγει περί τού πατριάρχου Γρηγορίου 
τού Κυπρίου (1822): «διαβόητος έν τοΐς τότε γενόμενος "Ελλησι» 
(Στ' σ. 168). Καί αύτός δέ καί οί πρός αύτόν έπιστέλλοντες πολλα- 
χοΰ καλούσιν "Ελληνας τούς "Ελληνας τό γένος ύπηκόους τού ρωμαϊ- 
τού κράτους (Γ, 12 σ. 478 τ. Α').

Ό ’Ιωάννης Άργυρόπουλος προσφωνεί τόν βασιλέα Ίωάννην τόν 
Ε' Παλαιολόγον: «ώ τής Ελλάδος ήλιε βασιλεύ» (Σάθα Monu
ments, τ. I σ. X11 ).

.Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης περί Ελλήνων καί 'Ελλάδος όμιλεί 
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πάντοτε, ούδαμου δέ τής ιστορίας του αναφέρει Ρωμαίους καί ρωμαϊ
κόν κράτος.

Χρησμός τις έν χειρογράφω του δεκάτου τρίτου α’ιώνος σύμπασαν 
τήν αύτοκρατορίαν καλει χώραν τών Ελλήνων (Vassilieu Anecdota 
graeco byzantina σ. 48).

Κατά δέ τάς άρχάς του δεκάτου πέμπτου α’ιώνος ό καί τήν παι
δείαν καί τό φρόνημα έλληνικώτατος Πλήθων έν ύπομνήματι περί τών 
έν Πελοποννήσω πραγμάτων πρός τόν βασιλέα Μανουήλ τόν Παλαιο- 
λόγον διακηρύσσει τήν έλληνικήν καταγωγήν τών υπηκόων του: 
«Έσμέν γάρ οΰν, ών ήγεΐσθε καί βασιλεύετε, 'Έλληνες τό γένος, ώς 
ήτε φωνή καί ή πάτριος παιδεία μαρτυρεί» ύποδεικνύων δ’ δτι ή Πελο
πόννησος καί ή προσεχής αύτή γη καί αί περικείμεναι νήσοι ήσαν άεί- 
ποτε ή οίκειοτάτη χώρα είς τούς 'Έλληνας εύγλώττως ύποστηρίζει τήν 
γνησιότητα τής καταγωγής τών κατοίκων καί έξυμνε^ έπειτα τήν εύκλει
αν καί τό μεγαλείον τών Ελλήνων: «Ταύτην γάρ δή φαίνονται τήν 
χώραν "Ελληνες άεί οίκοΰντες, οί αύτοί έξότου περ’ όίνθρωποι δια- 
μνημονεύουσιν, ούδένων άλλων προενωκηκόντων ούδέ έπήλυδες κατα- 
σχόντες άλλους τε έκδάλλοντες, καί αύτοί άφ’ έτέρων τό αύτό έστιν 
δτε πεπονθόντες' άλλ’ 'Έλληνες τήν δέ χώραν τούναντίον αύτοί γε άεί 
φαίνονται κατέχοντες, ούτε ταύτην έκλιπόντες».

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων ή 
έκκλησία έκρινε συμφορωτάτην είς τό έθνος τήν όνομασίαν τών Ρω
μαίων, καί εύλόγως. Ό κατακτητής άνεγνώρισε τόν Πατριάρχην ώς 
Πατριάρχην Ρωμαίων (Ρούμ πατριγκί) καί είς τήν δικαιοδοσίαν αύ- 
του ύπάγαγε σύμπαντας τούς Ρωμαίους (Ρούμ μιλέτι)’ ώς τοιοϋτοι 
δ’ έθεωροΰντο πάντες οί όρθόδοξοι χριστιανοί οί ύπό τόν αύτοκράτορα 
τών Ρωμαίων πρότερον ύπαγόμενοι. Ουτω δ’ ή έξουσία του έλληνι- 
κου πατριαρχείου έπεξετάθη έπί πάντων τών λαών, τών ύποτελών είς 
τό άνατολικόν ρωμαϊκόν κράτος κατά τούς χρόνους τής άκμής αύτού, 
καί έπί πλέον καί έπί λαών ορθοδόξων, ούδέποτε μέν είς τό κράτος 
έκείνο ύποταχθέντων, άλλ’ ύποδουλωθέντων ύπό τών Τούρκων. Μό
νοι συνεκτικοί δεσμοί τών λαών τούτων ήσαν ή κοινή πίστις καί τό κοι
νόν όνομα, άφρων δέ θά ήτο ή διάρρηξις του έτέρου τών δεσμών τού
των. Άλλ’ οσάκις ήτο χρεία νά διακριθώσιν οί άλλόγλωσσοι τών 
έλληνογλώσσων, "Ελληνας έκάλει τούτους καί ή έκκλησία. Ό πρώ
τος μετά τήν άλωσιν οικουμενικός πατριάρχης Γεννάδιος ό Σχολά- 
ριος έγραφεν: «ή πατρίς ήμών Ελλάς» καί «πάντων τών έν τω κλί- 
ματι τωδε (Κωνσταντινουπόλεως) Ελλήνων» (παρά Σάθα Monuments 
grecs τ. IV σ. VII). Φιλόπατρις ήπειρώτης άρχιερεύς, ό Ματθαίος 
Μυραίων, τω 1618 έν Ιστορία τών κατά τήν Ούκροδλαχίαν οτ. 415 κέ. 

καλεϊ μέν Ρωμαίους τους έν Βλαχία "Ελληνας, άλλα τών Ελλήνων ά- 
πογόνους αύτούς θεωρεί προσθέτων ότι είναι γένος άγιον, άπό όλους 
τιμώμενον, όπ’ έγέμισαν τόν κόσμον μέ σοφίαν, μέ γράμματα, μέ άρ
ματα καί μέ θεολογίαν. Ό αύτός 'ιεράρχης τό έλληνικόν έθνος άπο- 
καλεΐ ότέ μέν «γένος τών Ρωμαίων» (στ. 2359), ότέ δέ «γένος τών Ελ
λήνων» έξαπλώσαν τήν σοφίαν καί τά γράμματα άπανταχου τής οικου
μένης (στ. 2361)· ότέ δέ Γραικούς λέγει τούς "Ελληνας (στ. 2554).

'Η χρήσις του όνόματος Γραικός ύπό έκκλησιαστικών συγγραφέων 
προήρχετο έξ άλλου λόγου, τής άνάγκης διακρίσεως τών όρθοδόξων 
Ελλήνων άπό τών λατινοδόξων οπαδών του Πάπα Ρώμης. Ούτως όνο- 
μάζει τούς ύπ’ αύτόν χριστιανούς ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας ό ΒΖ έν γράμ- 
ματι πρός τόν πάπαν Ρώμης καί έν έτέρω πρός τόν Φιλαδέλφειας μη
τροπολίτην. Οϋτω κατά τά τέλη τού IΗ ' α’ιώνος καί Εύγένιος ό Βούλ- 
γαρης έν ίστορικώ έκκλησιαστικώ συγγράμματι άναφέρων καί τόν λό
γον τής τοιαύτης χρήσεως δτι δηλ. άποφεύγει «τό μέν "Ελληνες διά 
τήν έμφασιν τής είδωλοθρησκείας, τό δέ Ρωμαίοι πρός άντιδιαστολήν 
τών Ρωμάνων».

Κατά τούς χρόνους τής ’Αναγεννήσεως πάντες οί έν τή ξένη λόγιοι 
"Ελληνες ώνόμαζον "Ελληνας τούς ομοεθνείς των. Καί έν τοίς μετέ- 
πειτα χρόνοις δέν ήτο άσυνήθης ή χρήσις του όνόματος τούτου. Έν 
τω προλόγω τών διδαχών του ’Αλεξίου Ραρτούρου (έν Ένετ. 1560), 
συντεταγμένω ύπό θεωνά έξάρχου του πατριάρχου, ύστερον δέ μητρο
πολίτου Θεσσαλονίκης, φέρεται ή φράσις: «τό ήμέτερον Ελλήνων γέ
νος, τό τών Χριστιανών δηλαδή». ‘Η 'ιστορία του Νεκταρίου (1677) 
φέρει έν τή έπιγραφή αύτής: «συντεθείσα είς κοινήν γλώσσαν — διά 
νά άκούεται άπό κάθε άνθρωπον 'Έλληνα».

θά έμήκυνον άνευ άνάγκης τόν λόγον παραθέτων καί άλλα πα
ραδείγματα. Άλλ’ άσύγγνωστος θά ήτο ή παράλειψις τής γνώμης του 
ίερομονάχου Διονυσίου Πύρρου, δστις έν άρχή του παρελθόντος αίώ- 
νος μετά πολλής όρθοφροσύνης άποφαίνεται περί του προσήκοντος έθνι- 
κοΰ όνόματος (Χειραγωγία τών παίδων. Ένετ. 1810): «Έρώτ. Πώς 
πρέπει νά όνομαζώμεθα ήμείς, "Ελληνες ή Ρωμαίοι; — Άπόκρ. Ποτέ 
νά μή θελήσετε νά όνομάζεσθε Ρωμαίοι, άλλά "Ελληνες, διότι οί Ρω
μαίοι ήγουν οί Ρωμανοι, έδαρδάρωσαν καί ήφάνισαν τήν Ελλάδα, τήν 
γλυκυτάτην μας πατρίδα καί άν τινάς νέος έχη όνομα ή ρωμαϊκόν ή 
έδραϊκόν ή ρωσικόν ή άραδικόν πρέπει εύθύς νά τό άλλάξη, καί νά 
ονομάζεται μέ όνομα έλληνικόν, τουτέστιν ή Μιλτιάδης ή Θεμιστοκλής 
ή Άχιλλεύς ή θησεύς ή Αλέξανδρος ή Πλάτων ή Δημοσθένης κτλ. καί 
τότε ένας νέος άλλάζων τό όνομά του θέλει έντρέπεται νά μή έχη καί 
τά έ'ργα τών προγόνων του».
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Άλλά ήδύνατό τις ίσως ν’ άντείπη δτι ταΰτα είναι πιθανώς κατα
σκευάσματα λογίων ασυμφωνα προς την έθνικην συνειδησιν, και οτι τό 
πολύ τού λαού είχε νά λησμονήση τό παλαιόν έθνικόν δνομά του μόνον 
τό Ρωμιός γνωρίζον. Ό κ. Παλαμάς φέρει παραδείγματα έκ τεσσά
ρων ή πέντε δημοτικών άσμάτων, έν τοΐς όποΐοις οί 'Έλληνες όνομά- 
ζονται Ρωμιοί. ’Αληθώς τό δνομα τούτο ήτο συνηθέστατον είς τόν λα
όν' άλλ’ ήγνόει ό λαός τήν καταγωγήν του καί ήτο ξένον είς αύτόν 
τό έλληνικόν δνομα; Τά δημοτικά άσματα μαρτυροΰσι τό άντίθετον, 
διότι συχνοτέρα μνεία γίνεται έν αύτοΐς του όνόματος τών Ελλήνων ή 
του τών Ρωμιών. Δέν έχομεν δυστυχώς δημοτικά άσματα, μνημονεύ- 
οντα τό έθνικόν δνομα, άποδεδειγμένως παλαιότερα του δεκάτου πέμ
πτου αίώνος. Άλλ’ αυτά τά σωζόμενα παλαιότατα δημοτικά άσματα 
μόνον “Ελληνας άναφέρουσι καί όχι Ρωμιούς, καί είς τά περί τών ά- 
γώνων πρός τούς Τούρκους δημοτικά άσματα συχνότατα έπαναλαμδά- 
νονται τά έλληνικά όνόματα. Έν τραπεζουντίω δημοτικώ άσματι πε
ρί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ό Κωνσταντίνος ό Παλαιο- 
λόγος λέγεται “Ελλην:

Τήν πόλιν δντας ώριζεν ό “Ελλεν Κωνσταντίνον...
ό βασιλιάς, ό βασιλιάς, ό “Ελλεν Κωνσταντίνον.

(Ίωαννίδου Στατιστική Τραπεζοΰντος σ. 292. Τριανταφυλλίδου οί Φυ- 
γάδες σ. 169).
“Ετερον δημοτικόν άσμα περί τής άλώσεως τής Τραπεζοΰντος, σύγχρο
νον του φρουρίου Γουδελά ύπό τών Ελλήνων, λέγει τά έξής περί των 
φονευθέντων κατά τήν μάχην:

Σκοτώσαν τρίους “Ελλενους, δεκαεπτά πασιάδες. 
(Τριανταφυλλίδης, σ. 48).

‘Έν τών άσμάτων, ών τήν μαρτυρίαν έπικαλεΐται ό κ. Παλαμάς, είναι 
παλαιόν τραπεζούντιον, προγενέστερον καί τούτο τής άλώσεως τής 
Τραπεζοΰντος. Έν αύτώ κείται ό ύπό του κ. Παλαμά μνημονευόμε
νος στίχος:

Δράκοι καί δρακοντόπουλα, ρωμαίικα παλληκάρια.
Ούδέν δμως μαρτυροΰσι περί τής χρήσεως τοΰ έθνικοΰ Ρωμιός τά ρω
μαίικα παλληκάρια τοΰ άσματος. Οί "Ελληνες τών βυζαντινών χρό
νων διετήρησαν, ώς εϊπομεν ήδη, τά πλεΐστα τών πολιτικών ρωμαϊκών 
ονομάτων. Ό στρατός τοΰ κράτους έλέγετο ρωμαϊκή δύναμις, ρωμαϊ
κός στρατός' ρωμαίικα δέ παλληκάρια είναι οί ύπηρετοΰντες είς τόν 
ρωμαϊκόν στρατόν. Περί τούτου εύκόλως πείθεται πας τις καί έξ άπλής 
άναγνώσεως αύτοΰ τούτου τοΰ άσματος (δημοσιευθέντος παρά τω Ίω- 
αννίδη σ. 286). Τετράκις έν αύτώ έπαναλαμβάνεται τό έπίθετον έλλη- 
νικός: «έλλενικόν κοντάριον» (δίς) «έλλέν’ κα παλληκάρια», «έλλε- 

νικόν λαλίαν». Χαρακτηριστικώτατος δ’ είναι καί ό έξής στίχος αύτου: 
Είχαμε νέους “Ελλενους, ρωμαίικα παλληκάρια.

σαφώς δεικνύων δτι πρόκειται περί Ελλήνων, ύπηρετούντων είς τόν βα
σιλικόν στρατόν. Καί τό άσμα ύπόθεσιν έχει τήν έξιστόρησιν μάχης 
πρός Τούρκους, γενομένης κατά προσταγήν ένός τών βασιλέων τής Τρα
πεζοΰντος.

’Άλλο παράδειγμα άναφέρει ό κ. Παλαμάς έξ άσματος περί τοΰ 
θανάτου τοΰ Μάρκου Μπότσαρη: «δσοι 'Ρωμιοί κι’ άν τ’ άκουσαν». 
Έν άλλω δμως άσματι τής αύτής ύποθέσεως, ό ήρως θνήσκων παραγ- 
γέλλει είς τούς Σουλιώτας νά μήν τόν κλάψουν, διότι τόν «κλαίει δλ’ 
ή Ελλάς» (Passov σ. 187). Έν Μεσολογγίω κατά τήν πρώτην πολιορ
κίαν, δτε κατ’ άλλο δημοτικόν άσμα προσκαλεί ό Όμέρ πασάς τόν 
Μπότσαρην νά παραδώση τά κλειδιά, «πολεμούν οί “Ελληνες μέ Τούρ
κους μέ πασάδες» (αύτ. σ. 190). Έν άλλω άσματι περί τοΰ Μεσολογ
γίου «πολεμούν οί “Ελληνες μέ τόν Σουλτάν Μαχμούτη» (αύτ. σ. 191). 
Τόν θάνατον τοΰ Μπότσαρη άγγέλλει κατ’ άλλο δημοτικόν άσμα ένα 
πουλί πού «τ’ άκουσαν καί δυό “Ελληνες, δυό Άνατολικιώταις» (αύτ. 
σ. 188).

’Άλλα παραδείγματα τής χρήσεως τοΰ έθνικοΰ “Ελλην είς τά δη
μοτικά άσματα κρίνω περιττόν ν’ άναφέρω' έκαστος ήμών ένθυμείται 
άρκετά τοιαΰτα, καί άν δέν τά διατηρή είς τήν μνήμην του, δύναται ν’ 
άνοιξη οίανδήποτε συλλογήν, δπου προχείρως δύναται νά εδρη.

Ό κ. Παλαμάς άναφέρει καί τό περιεργότατον τούτο, δτι τό δνο
μα “Ελλην διετήρησε μέχρι τής χθές τήν άρχαίαν είδωλολατρικήν ση
μασίαν. Έπάγεται δέ μαρτύριαν στίχον κυπριακού άσματος:

‘Η μάνα τ’ ήταν χριστιανή, κι’ ό κύρης του τον “Ελλη.
Άλλ’ ή μαρτυρία είναι ήκιστα άξιόπιστος. Τό άσμα, έξ οΰ πα- 

ραλαμβάνει τόν στίχον δέν είναι δημοτικόν' είναι συναξάριον τοΰ άγιου, 
Παντελεήμονος, στιχουργηθέν κατά παράφρασιν παλαιού βίου τοΰ Άγιου, 
έν ώ τό δνομα "Ελλην είς δύσφημον σημασίαν παρελήφθη έκ τοΰ πρω
τοτύπου κειμένου! Τό συναξάριον έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Σακελλαρίου 
(Κυπριακά τ. Β’ σ. 99), άποτελεΐται δ’ έκ στ. 571' καί μόνον τό μή
κος του καταδεικνύει δτι δέν είναι δημοτικόν άσμα.

Μετά τήν κατάλυσιν τοΰ βυζαντινού κράτους έξέλιπε πας λόγος 
τής ΧΡήθεως τοΰ έθνικοΰ όνόματος Ρωμιός. Τό δνομα καθ’ έαυτό ύπο- 
νοεί άρνησιν τής έθνικότητος τοΰ φέροντας, δηλοΰν άπλώς τόν ύπήκοον 
τοΰ ρωμαϊκού κράτους μετά τήν άλωσιν καί ή έννοια αυτή περιωρίσθη, 
ώς εϊδομεν' καί τό δνομα έμεινεν ώς δηλωτικόν τοΰ πρεσβεύοντος τό όρ- 
θόδοξον δόγμα καί ύπαγομένου είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ οικουμενικού 
πατριάρχου.

20 21

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



’Άν ήτο καί τό έλληνικόν έθνος δμοιον πρός τάλλα τό ρωμαϊκόν 
κράτος άποτελοΰντα έθνη' άν δέν εΐχεν Ιστορίαν ένδοξον προγενεστέραν 
τής Ιδρύσεως του κράτους έκείνου και ήδύνατο ν’ άπαρνηθή αύτήν, θά 
έθεώρει βεβαίως έπαρκή την δόξαν δτι άνήκέ ποτέ είς τό μέγα καί πα- 
νίσχυρον ρωμαϊκόν κράτος, καί τοσοΰτο μάλλον, καθ’ δσον ήτο ή ψυ
χή αύτοΰ, έν πάσι πρωτοστατούν καί τά πάντα έν αύτω ίθΰνον. Τότε 
δέ θά ώφείλωμεν νά λάβωμεν τοΰ κράτους έκείνου τό δνομα καί νά δια- 
τηρήσωμεν τήν προσηγορίαν τοΰ Ρωμιοΰ, νά όνομάσωμεν δέ κα'ι τήν 
ήμετέραν χώραν άντί Ελλάδος Ρωμανίαν, ώς ώνόμαζεν ό έλληνικός 
λαός κατά τους μέσους χρόνους τήν βυζαντινήν έπικράτειαν. ’Έχοντες 
δέ τήν προτεραιότητα θά ήναγκάζωμεν τούς Βλάχους καί τούς Μολ- 
δαυούς νά ζητήσωσιν άλλο δνομα καί διά τάς ένωθείσας ήγεμονίας 
των' διότι τά ύφ’ ήμών έγκαταλειφθέντα όνόματα παρέλαβον οδτοι όνο- 
μάσαντες τήν χώραν αύτών Ρωμανίαν (România) έαυτούς δέ Ρωμαίους 
(Romàni).

’Αλλά τό έλληνικόν έθνος άνακτήσαν τό άληθές έθνικόν δνομά του, 
κατεδίκασε τό έπείσακτον δνομα τοΰ Ρωμιοΰ, προσδώσαν είς αύτό ό- 
νειδιστικήν σημασίαν. Ό Ρωμιός είναι ό τύπος τοΰ άνθρώπου, τοΰ 
συνενοΰντος έν έαυτφ πάντα τά κοινωνικά καί πολιτικά έλαττώματα 
τοΰ "Ελληνος, καί τό ρωμαίικο ό τύπος τοΰ κακώς διοικουμένου 
κράτους. Υπάρχει βεβαίως καί ή έξαίρεσις τοΰ κανόνος τούτου, καί 
τοιαύτη είναι ή ψράσις, ήν αναφέρει ό κ. Παλαμάς, «μίλα ρωμαίικα»' 
άλλ’ ή φράσις αυτή παρέμεινεν έκ τής συνήθειας, ήτις προήλθεν έκ τής 
ανάγκης τής διακρίσεως τής κοινής έλληνικής γλώσσης άπό τής άρ- 
χαίας' όταν δ λαός καλή έλληνικά τήν γλώσσαν, ήν όμιλει, τήν άρχαίαν 
καλεΐ «βαθιά έλληνικά»' άλλά συνηθέστερον καί άπλούστερον κάμνει 
τήν διαστολήν όνομάζων ρωμαίικη τήν δημώδη καί έλληνικήν τήν άρ
χαίαν. Τούτο παρετήρησεν ήδη κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αί- 
ώνος ό ’Άγγλος περιηγητής Dodwell (A classical tour through Greece 
κεφ. 5) λέγων δτι «τήν νεωτέραν γλώσσαν καλοΰσιν ρωμαίικη πρός δι
άκρισην άπό τής αρχαίας, ήν καλοΰσιν έλληνικήν». Ό βαθύς οδτος πα
ρατηρητής τών καθ’ ήμας προσθέτει είς ταΰτα, δτι οί σημερινοί “Ελλη
νες τούς προγόνους των καλοΰσιν “Ελληνας καί τήν χώραν των Ελλά
δα.

'Η σημερινή χρήσις τοΰ όνόματος "Ελληνες ώς έθνικοΰ ήμών όνό
ματος δέν είναι, ώς κατεδείχθη έκ τών προειρημένων, τεχνητή καί βε
βιασμένη άναζωογόνησις νεκροΰ τύπου' τοιαΰται άπόπειραι ούδέποτε 
εύδοκιμοΰσιν, ούδ’ έπηρεάζουσι τόν λαόν. Τό κράτος, δπερ άπεδείχθη 
άνίσχυρον νά έπιβάλη τήν μεταβολήν τών όνομάτων τών μέτρων καί 
τών σταθμών, καίτοι εύθύς κατά τήν ϊδρυσιν αύτοΰ έθεσε νόμους περί 

εισαγωγής τοΰ δεκαδικού συστήματος, θά είχε τήν δύναμιν νά έξαναγ- 
κάση τόν έλληνικόν λαόν νά μεταβάλη αύτό τό έθνικόν του δνομα; 
’Αλλά τοΰ όνόματος τούτου ή χρήσις ούδέποτε εΐχεν όλοσχερώς έκλίπη· 
ούδέποτε έλησμόνησεν ό λαός τήν καταγωγήν του, τάς παραδόσεις του, 
τούς δεσμούς τούς συνδέοντας αύτόν πρός τό παρελθόν. Καί τήν άδιά- 
σπαστον συνέχειαν τοΰ βίου τοΰ έλληνικοΰ έθνους, άπό τών χρόνων τής 
πολιάς άρχαιότητος μέχρι τών έπωδύνων χρόνων τής ύπό τούς Τούρ
κους δουλείας καί μέχρι τής άποκαταστάσεως τής έλευθέρας πατρίδας, 
συμβολίζει τό δνομα τοΰ "Ελληνος, κεντρίζον είς εύγενεΐς αγώνας πρός 
άνάκτησιν τής παλαιάς εύκλειας. Τό φρόνημα δέ καί τήν θέλησιν τοΰ 
έθνους έξεδήλωσαν αί συνελεύσεις αύτοΰ κατά τόν ιερόν αγώνα, άνα- 
λαβουσαι καί καταστήσασαι κοινόν τό δνομα τούτο.

Ό κ. Παλαμάς είναι ό ποιήσας τούς ώραίους τούτους στίχους: -

Κρυμμένη’ ς τήν πολύπανθη τή Ρωμιοσύνη, 
σά νά ξανοίγω τή βασίλισσα Ελλάδα!

'Ο έμπνευσμένος ποιητής βλέπει έναργέστερον καί κρίνει όρθότε- 
οον τοΰ γλωσσολογοΰντος λογογράφου. ’Άς μή έπιμένη λοιπόν ζητών 
νά μένη κρυμμένη πάντοτε ύπό τά ράκη τής Ρωμιοσύνης, ή βασίλισσα 
Ελλάδα !

Έν Άθήναις τή 13 ’Οκτωβρίου 1901.
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ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ
Είς τάς εικόνας τών Ελλήνων ποιητών του 1θ' αίώνος, τάς όποιας 

εκθέτει πρό ύμών μετά τήν συμπλήρωσιν πεντηκονταετούς δράσεως 
αύτοΰ, ό φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός εκρινεν άναγκαίον νά προσ
τεθούν καί τά σκιαγραφήματα έκείνων, δσοι έτυχε νά είναι γνωστοί 
έκ τής πολυπληθούς λαϊκής όμάδος, τής όποιας εργον είναι τό θαυμά- 
σιον οικοδόμημα τής δημώδους ποιήσεως. Διότι ό σκοπός του συλλό
γου δέν ήτο μόνον ή έπιτέλεσις ευσεβούς καθήκοντος, δέν ήθελεν ό 
σύλλογος νά άποδώση μόνον φόρον τιμής καί αγάπης είς τούς άνδρας 
δσοι μέ τάς εύγενεΐς προσπάθειας των πρός άποκάλυψιν του καλού, ccv 
δέν ηύτύχησαν οί πλείστοι νά άνέλθουν είς τάς ύψηλάς κορυφάς τής 
τέχνης καί νά προσδώσουν είς τά ιδεώδη αύτών εύπεριγράφους μορφάς 
καί αρμονικήν όλομέρειαν, ήδυνήθησαν δ’ δμως νά δονήσουν τάς ψυ- 
χάς τών Ελλήνων έπί γενεάς, άπό τών παραμονών τής έθνικής άνα- 
γεννήσεως μέχρι τής χθές. Άλλ’ ό σκοπός του συλλόγου ήτο προσ
έτι καί νά συντελέση, δπως γίνουν γνωριμώτεραι είς δλους αί προσ- 
πάθειαι αδται, δπως ή ποιητική δημιουργία του έθνους έξετασθή 
κατά πάσας αύτής τάς έκφάνσεις, καί άφοΰ τό διάγραμμα τών δια
λέξεων ώρίσθη τόσον εύρύ, εύνόητον δτι δέν έπρεπε νά παραμείνουν 
άμνημόνευτοι κ’ έκεΐνοι, τους όποιους ή κοινή συνείδησις έπεκράτησε 
ν’ άναγνωρίζη ώς κρατίστους ποιητάς, οί ποιηταί τών δημοτικών άσμά
των.

Ό περιορισμός δ’ δμως κατά χρόνον τής έξετάσεως του σπου- 
δαιοτάτου τμήματος τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, τής έλληνικής ποιή
σεως, άφου ή ύποτύπωσις αύτής δέν ύπερβαίνει ουτω τά δρια περιό
δου άρχομένης άπό τών τελευταίων έτών του παρελθόντος αίώνος, ένέ- 
χει μέν τό πλεονέκτημα τής εύκολίας πρός εύσύνοπτον άπεικόνισιν, 
διεγείρουσαν τήν έφεσιν πληρεστέρας γνώσεως καί παρέχουσαν τήν 
άφετηρίαν βαθυτέρας μελέτης, άλλ’ είναι άπρόσφορος πρός χαρακτηρι
σμόν τής ποιήσεως του λαοΰ. Διότι, άν έξαιρέσωμεν τά ιστορικά 
άσματα, ό χρονικός προσδιορισμός τής γενέσεως τών δημο
τικών άσμάτων είναι κατά τό πλείστον άσταθής καί άβέβαιος, διό ή 
έξέτασις του ούσιώδους τούτου μορίου τής έλληνικής ποιήσεως κατά 
ίστορικάς περιόδους είναι άνέφικτος τούλάχιστον έν τώ παρόντι. ‘H 

δημώδης ποίησις έμφανίζεται πρό ήμών ένιαία καί άχώριστος, ή δέ 
κατεμάχισις κινδυνεύει νά παραμορφώση καί καταστρέψη τήν εικό
να αύτής. ’Άλλως δέ ή δημώδης ποίησις, ώς άδάμας πολύεδρος το- 
σούτον ποικίλας παρουσιάζεται δψεις, τών όποιων έκάστη πρέπει νά 
έξετασθή έπιμελώς, ώστε, δπως λάβωμεν σαφή οπωσδήποτε έννοιαν 
αύτής, δέν θά επρεπε νά έμμείνωμεν έντός τής στενής περιοχής μιας 
διαλέξεως. Διά νά σχηματίσωμεν εύκρινώς τήν έννοιαν τής δημώδους 
ποιήσεως καί δυνηθώμεν νά έκτιμήσωμεν προσηκόντως τήν άξίαν αύτής, 
χρειάζονται δχι μόνον ή αισθητική άνάλυσις τών άσμάτων καί ή δια
γραφή τής καλλιτεχνικής μορφής αύτών, άλλά καί ή διατύπωσις του 
έμφαινομένου έν αύτοίς χαρακτήρας του έθνους, ή άναζήτησις του χρό
νου τής δημιουργίας έκάστου αύτών, ή τής ροπής, τήν όποιαν είχεν δ 
ήμέτερος έπί τών άλλων λαών, καθώς έπίσης καί τής έπηρείας τών ξέ
νων λαών είς τόν ήμέτερον, πρός καθορισμόν τής θέσεως, τήν όποιαν 
δικαιούται νά καταλάβη ή δημώδης ελληνική ποίησις είς τήν παγκόσμιον 
λογοτεχνίαν, θά έχρειάζετο προσέτι νά μελετηθή κατά βάθος καί 
συναφές πολύπλοκον ζήτημα, περί του άν καί κατά πόσον συνετέλεσεν 
είς τελειοτέραν άπεργασίαν τών δημιουργημάτων αύτής τό γλωσσικόν 
δργανον, δπερ έχειρίζετο, ή άν τούναντίον παρημπόδισε τούτο ύψηλο- 
τέρας έξάρσεις.

Ταύτα είναι ζητήματα, τά όποια άλλοι άρμοδιώτεροι έμού δύναν- 
ται νά άναπτύξουν είς ύμάς’ ό δέ έρανος, τόν όποιον έρχομαι νά συ
νεισφέρω είς τήν έκλεκτήν ταύτην πανδαισίαν τού συλλόγου, είναι λι
τός καί μέτριος συνιστάμενος είς θέμα άναφερόμενον είς τήν ιστορίαν 
τής έλληνικής ποιήσεως, θέμα άποκλειστικώς φιλολογικού χαρακτήρος. 
θά ομιλήσω διά τούς όλίγους έκείνους ποιητάς, οί όποιοι προέκυψαν 
είς τό φανερόν καί έγιναν είς ή μάς γνωστοί τυχαίως, κατ’ άγαθήν τινα 
συγκυρίαν διαρρηχθέντος τού πέπλου τής άνωνυμίας, ό όποιος περιβάλ
λει κατά κανόνα τήν δημώδη ποίησιν. Επικαλούμαι δέ τήν ύμετέραν 
συγκατάβασιν διά τήν ξηρότητα τού φιλολογικού τούτου θέματος’ άλλά 
μοί παρέχει τήν έλπίδα δτι θ’ άξιωθώ τής εύμενούς προσοχής ύμών 
μόνον τό ένδιαφέρον, δπερ έγείρει ή άπροσδόκητος έμφάνισις μέ τόν 
στέφανον τού ποιητού άνδρών γνωστοτάτων, οΐτινες είς άλλα πεδία, 
άλλότρια τής ποιήσεως, έδρεψαν άφθονους δάφνας.

Προ κειμένου δ’ δμως περί δημοτικών άσμάτων ένδέχεται ίσως νά 
προβληθή τό έρώτημα, άν είναι προσήκον νά γίνη λόγος περί γνωστών 
ποιητών αύτών, άφού τήν ποίησιν τών άσμάτων τούτων ή κοινή συνείδη- 
σις άποδίδει είς ένα άπρόσωπον καί άνώνυμον ποιητήν, τόν έλληνικόν 
λαόν, άφού ή δημώδης ποίησις θεωρείται δχι μόνον κτήμα τού λαοΰ, 
άλλά καί δημιούργημα αύτοΰ’ άφού ουτω μόνον, άν θεωρήσωμεν δηλ. 
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δημιούργημα του λαού τήν δημοτικήν ποίησιν, καθίσταται εύεξήγητον 
πώς έν αύτή συναισθανόμεθα παλλομένην τήν καρδίαν, έκδηλουμένους 
τούς μυχίους πόθους, διατυπούμενον άκίβδηλον τόν χαρακτήρα τοΰ 
λαού. Διότι τις άλλος θά είχε ποτέ τήν δύναμιν νά συγκεντρώση τά 
συναισθήματα καί τά ’ιδεώδη του έθνους σύμπαντος εις μίαν εστίαν, 
άκτινοβολοΰσαν πιστόν ομοίωμα τής ψυχής αύτου; Έπιφαίνονται βε
βαίως ένίοτε εις ή πλείονες δαιμόνιοι άνδρες οΐτινες αιρόμενοι υπέρ 
τό πάτριον έδαφος γίνονται έξάγγελοι και ύποφήται ύψηλοτέρων καί 
εύγενεστέρων ιδεωδών απροσίτων ε’ις τό πολύ πλήθος, διά τών δεσμών 
δέ, δι’ ών έξακολουθοΰν νά συνδέωνται άρρήκτως πρός τό έθνος των 
αποβαίνουν σύν τω χρόνω τροφεΐς καί διδάσκαλοι αύτου καί ανασύρουν 
αύτό μέχρι του ΰψους, έφ’ οΰ ϊστανται. Καί οΰτω τό έθνος έγκολποΰ- 
ται τά ιδεώδη του δαιμόνιου άνδρός καί λαμβάνει συνείδησιν αύτών 
ώς ιδίων, τότε δ’ έκεΐνος άνακηρύσσεται διερμηνεύς τών έθνικών ιδεω
δών. Μακάρια τά έθνη, τά όποια ηύμοίρησαν νά γεννήσουν τοιούτους 
μεγαλοφυείς ποιητάς! Ούτως ό "Ομηρος, διά νά περιορισθώμεν εις 
έν μόνον, άλλ’ ένδεικτικώτατον παράδειγμα, ό ποιητής ό έκπροσωπώι 
έν άρχή τήν διανόησιν μικράς έπιλέκτου μερίδος του έλληνικοΰ έθνους, 
τής τάξεως τών άριστέων, έγινε σύν τω χρόνω προαγομένου του πολι
τισμού, ό ποιητής όλοκλήρου του έλληνικοΰ έθνους. Άλλ’ οί μεγάλοι 
οδτοι ποιηταί, δταν δημιουργούν τό έργον των, άσθενεστάτην έχουν έπα- 
φήν πρός τόν λαόν, είναι σχεδόν κεχωρισμένοι αύτου καί μόλις δια- 
κρίνονται ε’ις τούς στίχους των άμυδρόταται άπηχήσεις τής έθνικής 
ψυχής' μόνον δ’ δταν προϊόντος τοΰ χρόνου όγκωθή ή έπίδρασις τοΰ 
ποιητοΰ εις τήν διανόησιν τοΰ λαοΰ, εις ύστερωτέραν περίοδον άναπτύ- 
ξεως, ό λαός διαπλάσσεται οϋτως, ώστε νά είσδέχεται καί διασπείρη 
τήν άνταύγειαν τής αίγλης τοΰ ποιητοΰ. 'Η δημοτική ποίησις τούναντίον 
ούτε προσάγει ούτε μεταβάλλει τόν λαόν, δέν έξυψώνει, δέν έξωραΐζει 
αύτόν, άλλ’ ούδέν ήττον προβάλλει εικόνα αύτοΰ άπαράμιλλον κα- 
τοπτρίζουσα πιστόν ίνδαλμα τής έθνικής ψυχής. Διά τίνος θαυμασίας 
δυνάμεως γίνεται τούτο κατορθωτόν καί εις τινα πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
τήν συντέλειαν έργου τοσοΰτο μεγάλης έπιβολής; Δυνάμεθα άραγε 
νά παραδεχθώμεν, δτι ποιητής τών δημοτικών άσμάτων είναι αύτός ό 
λαός, έν συνεργασία κατά τρόπον άκατάληπτον φιλοτεχνήσας τήν ποίη- 
σιν αύτοΰ, ή όφείλομεν ν’ άναγνωρίσωμεν δτι άνθρωποι κοινοί καί 
άσημοι, ούδέν έχοντες ιδιάζον γνώρισμα, τό έξαΐρον αύτούς ύπέρ τούς 
πολλούς, άπειργάσθησαν ιδία έκαστος έν ή έστω καί πλείονα τών δη
μοτικών άσμάτων, χωρίς ν’ άποτυπώσουν εις αύτά τήν σφραγίδα τής 
ιδίας αύτών προσωπικότητας, χωρίς νά διασπάσουν τήν ένότητα καί 
ομοιομορφίαν τής δημοτικής ποιήσεως, άλλ’ έν τούτοις μετ’ ίσης άριστο- 

τεχνικής δεξιότητας διαγράψαντες εις τά έργα των τούς χαρακτήρας, 
£κφράσαντες τά πάθη καί προσδώσαντες μορφήν συγκεκριμένην εις τά 
δνειρα τοΰ λαοΰ;

Προτού είσέλθωμεν εις τό κύριον θέμα ήμών, κρίνομεν άναγκαίον 
νά έξετάσωμεν δσον ένεστι διά βραχυτάτων τό ζήτημα τούτο, νά προ- 
σπαθήσωμεν δηλ.νά εύρωμεν πόθεν άναβλύζουν οί κρουνοί τής δημώ
δους ποιήσεως καί νά διακρίνωμεν πού προπάππων έγκειται ή άρετή 
αύτής. Ταΰτα προαπαιτοΰνται διά νά διευκρινηθή ό τρόπος τής συμ
μετοχής τοΰ λαοΰ εις τήν δημιουργίαν τών δημοτικών άσμάτων, νά 
καθορισθούν οί λόγοι τής τελείας άπεργασίάς αύτών, νά δειχθή κατά 
πόσον είναι όρθόν νά όμιλώμεν περί γνωστών ποιητών έν τή δημοτική 
ποιήσει καί νά έκτιμηθή τό μέγεθος καί ή άξια τής συμβολής αύτών εις 
ταύτην.

Έκ τών προτέρων δ’ δμως δυνάμεθα νά κηρύξωμεν ώς δόγμα 
άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, δτι ό λαός, ώς λαός, ώς σύνολον, είναι άνί- 
κανος νά συνθέση ποίημα. 'Η όμαδική ποίησις είναι πράγμα άδύνατον. 
Παρουσιάζουν μέ αί λογοτεχνίαι πολλών έθνών παραδείγματα έργων 
προελθόντων έκ κοινής συνεργασίας, άλλ’ είναι ταΰτα έξαιρέσεις έλέγ- 
χουσαι παρέκκλισιν άπό κανόνων άπαραβάτων τής ποιητικής δημιουργί
ας, γεννήματα άνάγκης τίνος ή περιστάσεων άσχέτων πρός τάς απαιτή
σεις τής τέχνης, καί διά τούτο δέν δικαιούνται νά προβάλλουν άξιώσεις 
έργων τέχνης.

Πώς δέ γεννώνται τά δημοτικά άσματα; Εις τών πολλών, έχων τό 
χάρισμα τής στιχουργικής δεξιότητος καί τό μουσικόν αίσθημα άνε- 
πτυγμένον, ύπείκων εις έσωτερικήν ώθησιν, έν στιγμή έξάρσεως, συνθέτει 
τό άσμα ταυτοχρόνως έξευρίσκων τόν ρυθμόν καί τό μέλος ή προσαρ- 
μόζων εις γνωστά. Τό άσμα τούτο εύκόλως παραλαμβάνει άλλος τής 
αύτής μορφώσεως καί έπαναλαμβάνει, δταν διατελή εις παρομοίαν 
ψυχικήν διάθεσιν διότι διαβλέπει έν αύτώ άποτύπωσιν τών σκέψεων 
καί τών συναισθημάτων του έπιφέρων ένίοτε εις αύτό άση- 
μάντους μεταβολάς, διά ν’ άποκαταστήση πληρεστέραν τήν συμφωνίαν 
αύτοΰ πρός τά ίδια συναισθήματα. Ουτω δι’ άπό στόματος εις στόμα 
διαδιδόμενον καθίσταται κοινόν κτήμα’ έκαστος τραγουδιστής Ιδιοποι
είται αύτό τρόπον τινά άνεπιγνώστως, τό ιδιοποιείται άπλούστατα καί 
φυσικώτατα, καθόσον φέρεται άδέσποτον, καί, δπερ σπουδαιότερον, 
καθ’ δσον εύρίσκει έν αύτώ τά πάντα γνώριμα, ούδέν δέ ξένον ή άνώ- 
τερον τών ιδίων νοημάτων καί συναισθημάτων, ή καί άν εύρη τι τυχόν 
άλλότριον ή άπρόσιτον εις αύτόν τό μεταβάλλει ή τό άποβάλλει. Εί
ναι δέ άδέσποτον τό τραγούδι, διότι ό πρώτος δημιουργός αύτοΰ δέν 
κατείχετο ύπό τοΰ πόθου νά καταστήση γνωστόν τό δνομά του, άλλ’ 
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άμοιρων φιλολογικής φιλοδοξίας τό έποίησε, διότι τοΰ τό έπέβαλλεν 
άνάγκη τής καρδίας του. Καί ήδύνατο ώς ό Τραγουδιστής του Γκαΐτε 
νά εϊπη: «Τραγουδώ καθώς κελαειδει τό πουλί πού φωλιάζει ’ς τά κλα
ριά, τό τραγούδι που βγαίνει άπό τό στόμα μου είναι πλούσια αμοιβή 
μου». 'Ο δ’ έπαναλαμβάνων τό άσμα ιδιοποιούμενος αύτό, κυρίως 
είπεΐν, δέν σφετερίζεται ξένον πλούτον, άλλά μάλλον κάμνει χρήσιν 
κοινού κτήματος. Διότι ό ποιητής καί τά συστατικά του άσματος καί 
τους τρόπους τής έξωτερικής διαπλάσεως αύτών παραλαμβάνει έκ τοΰ 
έθνικοΰ ταμείου τών παραστάσεων, τών γνώσεων, τών έμπειριών καί 
συναρμολογών σποράδην κεχυμένα ύλικά, άφομοιών καί άναχωνεύων 
αύτά δημιουργεί προσθέτων άσήμαντά τινα μόρια είς τόν έθνικόν θη
σαυρόν τών παραδεδομένων, όταν κατά τό μέτρον τής δυνάμεώς του 
διασκευάζη ή μεταπλάσση τά ειλημμένα ή καί πλουτίζη αύτά. Με- 
ταβολάς έπιφέρουν, ώς εϊπομεν, καί οί έπαναλαμβάνοντες τό άσμα, 
μέχρις δτου λάβη τοΰτο τήν τελειωτικήν διάπλασιν αύτοΰ, δθεν εύλόγως 
δύναται νά λεχθή δτι ό λαός απεργάζεται τήν οριστικήν μορφήν τών 
δημοτικών άσμάτων. Άλλ’ αί μεταβολαί αδται έχουν χαρακτήρα 
ούσιωδώς άρνητικόν, συνιστάμενον είς διορθώσεις, άφαιρέσεις ή έναρ- 
μογάς. Ουτω δέ ό λαός παρουσιάζεται δχι ώς παραγωγός δύναμις άλλ’ 
ώς φθαρτική, πάντοτε είσδεχόμενος καί ούδέποτε δίδων, διότι ή κυριωτά- 
τη συμμετοχή αύτοΰ είς τήν δημώδη ποίησιν είναι ή άποκάθαρσις αύ- 
τής άπό τών μή όμογενών στοιχείων. 'Η παραγωγή είναι δ κλήρος 
τών όλίγων, οί όποιοι ώς δημιουργοί χωρίζονται άπό τόν μή παραγω
γόν λαόν, καί δέν πρέπει νά συγχέωνται πρός αύτόν, civ καί έξέρχονται 
έκ τών σπλάγχνων του.

Πολλώ μείζων είναι ή συμμετοχή τοΰ λαοΰ είς τήν ποίησιν, δια
τηρούσα τόν άρνητικόν χαρακτήρα αύτής πάντοτε, είς δύο περιπτώσεις. 
Πρώτον μέν, δταν παραλαμβάνη έργα τής τεχνικής ποιήσεως, έξερχό- 
μενα τής περιοχής τών συνήθων αύτώ παραστάσεων, άσματα άνώτερα 
κατά τό μάλλον ή ήττον τής άντιλήψεώς του. Ό λόγος, δι’ δν παρα- 
λαμβάνει τοιαΰτα άσματα, είναι τό μέλος αύτών. Έλκυόμενος ύπό τής 
μουσικής προσπαθεί νά καταστήση εύληπτα καί τά διά τών στίχων έκ- 
φραζόμενα νοήματα, πού μέν παραλείπων τά παντελώς άκατάληπτα, 
πού δέ άπλοποιών, καί δχι σπανίως παρανοών καί διαφθείρων ούτως 
ώστε συμβαίνει ενίοτε μόνον δρθιον ν’ άπομένη τό μέλος, οί δέ στίχοι 
νά έπέχουν θέσιν έπουσιώδους έπικουρήματος τής μουσικής μεταβαλλό
μενοι είς άδιανόητα τερετίσματα. Δευτέρα δέ περίπτωσις, άντίθετος 
δλως, παρουσιάζεται, δταν τό άσμα είναι έργον άνθρώπου τοΰ λαοΰ, 
ύστεροΰντος είς τήν στιχουργικήν δεξιότητα καί είς σαφήνειαν έκδη- 
λωσεως τών συναισθημάτων. Διαδίδεται μέν τό άσμα, δταν δέν στε- 

ρήται ένδιαφέροντος, άλλά πάντες οί έπαναλαμβάνοντες φιλοτιμοΰνται 
νά συντελέσουν είς τήν έπεξεργασίαν του διορθώνοντες καί περικοσμοΰν- 
τες αύτό. ’Άν δέ καί μεθ’ δλας τάς συντελεσθείσας μεταβολάς ένα- 
παλειφθοΰν πλημμέλειαι, έχουν συνείδησιν τής άτελείας του άσματος 
οί τραγουδοΰντες καί ομολογούν δτι δέν έλαβε τήν τελειωτικήν διά- 
πλασιν αύτοΰ. *0  φίλος καθηγητής κ. ’Αδαμάντιου άκούσας ποτέ έν 
Τήνω τοιοΰτο άξεστον καί άκατάσκευον άσμα έλαβε περίεργον έξήγη- 
σιν τής άπορίας του: «’Ακόμα δέν τό ταίριασαν οί κοπέλλαις τό τρα
γούδι' θά τό ταιριάσουν τόν άλλο χρόνο», δτι δηλ. μόλις τό έπόμε- 
νον έτος θά λάβη τό τραγούδι τήν οριστικήν του διατύπωσιν.

Πλήν τών άσμάτων δσα ό λαός ένστερνίζεται καί θεωρεί κτήμα 
του, είς τήν δημώδη ποίησιν καταλέγονται καί άσματα είς στενωτάτην 
περιοχήν κυκλοφορούμενα, διερμηνεύοντα δέ τάς ιδέας καί τά φρονή
ματα ή πληροΰντα άνάγκας μικράς όμάδος, ελάχιστου μορίου τοΰ δλου 
έθνους. Τό λοιπόν έθνος ένδέχεται νά είναι ξένον ή άδιάφορον πρός 
τάς άνάγκας, ών τήν πλήρωσιν ζητοΰν, νά μή συμμερίζεται τάς ιδέας τάς 
όποιας εκφράζουν, άλλ’ δμως ώς οικεία πρός τήν διανόησιν τοΰ λαοΰ 
καί συντεθειμένα κατά τούς δρους τής δημώδους ποιήσεως δέν έπιτρέ- 
πεται νά χωρισθοΰν τών κατ’ έξοχήν δημοτικών άσμάτων. Τοιαΰτα 
λ.χ. είναι τά έργατικά άσματα, τά διά τοΰ ρυθμού έπιβοηθοΰντα είς 
ταχυτέραν συντέλεσιν τής έργασίας εις τινα έπιτηδεύματα καί κανονί- 
ζοντα τήν τάξιν αύτής' τά έπιχώρια τοπικού ένδιαφέροντος άσματα, είς 
τά όποια δυνάμεθα νά τάξωμεν καί τά στασιωτικά ή φατριαστικά, άσμα
τα συνήθως εφήμερα καί θνησιγενή, άλλά μή άμοιροΰντα άξίας, δταν 
συμπέση ό ποιητής αύτών, άνθρωπος τοΰ λαοΰ νά έκφράση σθεναρώς 
τά συναισθήματα τής λαϊκής όμάδος, είς τήν όποιαν άνήκει. ’Έπεσε 
κάποτε είς χείρας μου έν δυσεύρετον φυλλάδιον, έκδοθέν άνωνύμως έν 
Άθήναις τώ 1879 καί έπιγραφόμενον: «Τά παράπονα τοΰ Γέρω θώ- 
δωρου τοΰ κρητικοΰ». Ποιητής τοΰ έκ στίχων 400 περίπου άσματος 
έμαθον δτι είναι ό ’Ιωσήφ Μανουσογιαννάκης Σφακιανός. Πνεΰμα 
στενοΰ τοπικισμού διαπνέει αύτό, άχαλίνωτος δέ έκρηγνύεται ή άγανά- 
κτησις τοΰ ποιητοΰ κατά τής παραγνωρίσεως τών δικαιωμάτων τών 
Σφακιανών ύπό τών άλλων Ελλήνων καί ύπ’ αύτών άκόμη τών Κρη- 
τών' είτε δίκαιον είτε παράλογον τό παράπονον καταπνίγει τήν φωνήν 
τής φιλοπατρίας καί τής συνέσεως. Δέν ήξεύρω, άν έψαλόν ποτέ πρός 
τήν λύραν των τό άσμα τοΰτο Κρήτες τών Σφακιών ή άν ήτο πρός 
άνάγνωσιν μόνον προωρισμένον. Άλλά μέ τόσον πάθος καί δύναμιν 
εκφράζει τά φρονήματά του ό άσημος έκεΐνος ποιητής, τόση ζωήν έχει 
ή τραχεία γλώσσά του, ώς άντίλαλος τών πατρίων όρέων, τόσον βα- 
θέως άποτυπωμένος είναι δ χαρακτήρ τής λαϊκής μούσης είς αύτό, 
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ούδέν έχον τό δυσαρμοστοΰν πρός τήν δημώδη ποίησιν, πλήν ίσως τοΰ 
μήκους του, ώστε ούδε'ις θά εύρεθή, δστις νά μή τό άναγνωρίση ώς 
γνήσιον δημοτικόν άσμα.

Διότι τό κυριώτατον γνώρισμα του δημοτικού άσματος είναι ή συμφω
νία αύτού πρός τήν διανόησιν τών πολλών ούδέν πρέπει νά περιέχη τό 
ύπερεξέχον τοΰ κοινού επιπέδου τής μορφώσεως ούδέ τό μαρτυρούν 
τήν παρέμβασιν τής προσωπικότητας του ποιητοΰ, προσωπικότητας χωρι
στής και άνωτέρας. Ό ποιητής του δημοτικού άσματος πρέπει νά είναι 
εις τών πολλώλ/ δυσδιακρίτως συγχεόμενος ε’ις τό άνώνυμον πλήθος. 
Άλλά τούτου δεδομένου, πώς εξηγείται τό κάλλος καί ή δύναμις τής 
δημοτικής ποιήσεως; Πώς τά έργα άπαιδεύτων καί άμορφώτων άνο- 
μολογουνται πολλάκις ύπέρτατα τών δημιουργημάτων καλλιτεχνών τοΰ 
λόγου, οϊτινες τό ποιητικόν χάρισμα αύτών έκαλλιέργησαν καί ένίσχυ- 
σαν διά τής παιδείας καί τής μορφώσεώς; Ποιον τό μυστήριον τής 
τοιαύτης ύπεροχής;

'Η ύπεροχή τής δημώδους ποιήσεως οφείλεται είς τήν έκφαινομένην 
έν αύτή άπλότητα καί άλήθειαν. ’Έχει τό άνεπιτήδευτον καί τήν ειλι
κρίνειαν, τήν άρετήν, ή όποια έν άλλη περιοχή τής τέχνης, έν τή άρχαϊ- 
κή έλληνική τέχνη ή έν τή προραφαηλική καταθέλγει τούς λεπτούς τε- 
χνοκρίτας. Έκ τών αμέσων καί διαυγεστάτων πηγών τής γλώσσης ή 
δημώδης ποίησις άντλεΐ φραστικήν δύναμιν καί ένάργειαν, έγγύτερον δέ 
προσκειμένη εις τήν φύσιν δέχεται άκραιφνεστέραν τήν τοιαύτην έντύπω- 
σιν. Ούδέν έν αύτή τό ψευδές ή τό περίτεχνον. 'Η μέν παρατήρησις τών 
πραγμάτων τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου είναι άπλή, άλλ’ ακριβής, ή δ’ έκ- 
φρασις τών παθών άπερικόσμητος, άλλά βαθεΐα καί αληθινή.

'Όταν μεγάλα γεγονότα, δταν δειναί συμφοραί ή άπροσδόκητοι 
εύτυχίαι γεννούν είς τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου πάθη σφοδρά, δταν έξαι- 
ρετική τις περίστασις έπιφέρει ύπερεκχείλισιν προσωπικών συναισθημά
των, ή ειλικρινής καί απέριττος έκδήλωσις αύτών συγκινει. ίσχυρώς. 'Η 
δύναμις τών πραγμάτων αναπληρώνει τήν έλλείπουσαν τέχνην ή δέ 
προσπάθεια έντονωτέρας έκδηλώσεως αύτών διά τών ατελών μέσων, τά 
όποια ήμπορει νά διαθέση πρωτογενής καί άμορφος τέχνη, άποτυγχάνει 
τοΰ σκοποΰ, ένίοτε μάλιστα συμβαίνει νά φέρη άντίθετον άποτέλεσμα. 
Άπό τόν θρήνον τής Κωνσταντινουπόλεως, τόν άποδιδόμενον είς τόν Εμ
μανουήλ Γεωργιλάν, τόν όποιον πάντως συνέθεσε σύγχρονος τής άλώ- 
σεως λόγιος στιχουργός, άπό δλους τούς άλλους θρήνους τών συγχρό
νων, τούς όποιους άνεΰρον είς κώδικας βιβλιοθηκών καί έφερον είς φώς 
ό Σπ. Λάμπρος, ό Κρουμβάχερ, ό ΡοΟσος καί άλλοι, πολλώ άνώτερον 
καί έκφραστικώτερον είναι τό δημοτικόν άσμα, τό άρχόμενον μέ τήν 
όδυνηράν κραυγήν τής άπογνώσεως

Πήραν τήν Πόλη, πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη, 
πήραν καί τήν 'Αγιά Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι!

καί τελειώνον μέ τήν έξαγγελίαν τής θείας ύποσχέσεως περί πληρώσεως 
τών έλπίδων τοΰ δύσμοιρου έθνους:

Πάλε μέ χρόνους μέ καιρούς πάλε δικά σας είναι!

Τοιαΰτα δημιουργήματα έχουν έν έαυτοίς τήν δύναμιν νά έπιζήσουν τοΰ 
ποιητοΰ αύτών, καί έπί γενεάς, άπό στόματος είς στόμα μεταδιδόμενα, 
νά συγκλονοΰν τάς ψυχάς.

Όμοιας συγκινήσεις μόνο μεγάλοι ποιηταί δύνανται νά προκαλέ- 
σουν’ δυσκόλως δέ ή τέχνη καί δοκιμωτάτων ποιητών παρέχει άποτελέ- 
σματα όποια δι’ άπλών μέσων έπιτυγχάνει άνεπιγνώστως ό λαϊκός 
ποιητής. 'Όταν δέ ποιηταί έχοντες συνείδησιν τής τοιαύτης δυνάμεως 
τής δημοτικής ποιήσεως προσφεύγουν είς τά μέσα αύτής καί γράφουν 
ποιήματα έχοντα τήν έπίφασιν τών δημωδών καί πάλιν τότε έξασθενίζει 
τήν έντύπωσιν ή άτελώς συγκαλυπτομένη έπιτήδευσις. Καθώς είς τά 
έργα τής άρχαϊστικής τέχνης, τά έπιμελώς άπομιμούμενα άρχάίκά, τήν 
μίμησιν φανερώνουν τεκμήρια περισσοτεχνίας, τά όποια δέν ήδυνήθη 
ν’ άποφύγη ό νεώτερος τεχνίτης, ουτω καί είς δημοφανή άσματα έξελέγ- 
χει τήν ματαίαν προσπάθειαν τοΰ λογίου ποιητοΰ ή παρατηρουμένη δια
φορά είς τά νοήματα, είς τήν άντίληψιν τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, είς 
αύτήν τήν γλώσσαν ένίοτε. Σάς φέρω έν παράδειγμα. Είναι γνωστό- 
τατον τό κάλλιστον άσμα «ό άποχαιρετισμός τοΰ κλέφτη», τοΰ όποιου 
ή «WH

Μάννα, σοΰ λέω δέν μπορώ τούς Τούρκους νά δουλεύω.
Τό άσμα τούτο έδημοσιεύθη κατά πρώτον είς τήν συλλογήν τών δημοτι
κών άσμάτων τοΰ Ζαμπελίου τώ 1851, ύστερον είς τά τραγούδια Ρωμαίϊ- 
κα, τήν μεγάλην συλλογήν τοΰ Passow, καί έκτοτε άνεδημοσιεύθη πολ
λάκις, δέν λείπει δέ άπό κανέν σχεδόν άναγνωστικόν βιβλίον τών σχο
λείων, περιλαμβανόμενον μεταξύ τών όλίγων δημοτικών, τά όποια περι
έχουν ταΰτα πρός παιδαγωγικούς σκοπούς. Άλλ’ έπιμελεστέρα έξέ- 
τασις αύτοΰ καταδεικνύει δτι δέν είναι γνήσιον δημοτικόν. Ό άναγνώ- 
στης προσκρούει πρώτα πρώτα είς τήν λέξιν δουλεύω’ ό λαός δέν μετα
χειρίζεται αύτήν είς τήν σημασίαν, τήν όποιαν άπαιτεί ή έννοια τοΰ 
άσματος ό λαός, δταν λέγη δουλεύω, έννοεί έργάζομαι ή ύπηρετώ έπί 
μισθώ, δούλος είναι ό ύπηρέτης καί δουλειά ή έργασία, τήν δέ άρχαίαν 
σημασίαν τοΰ δούλου έχει μόνον ή νεωτέρα λέξις σκλάβος καί τής δου
λείας ή σκλαβιά. 'Η άκυρολογία, έπισκοτίζουσα τήν έννοιαν, έλαττώνει 
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τήν έντύπωσιν του στίχου. ’Έπειτα όλίγον κατωτέρω προσκρούει ό άνα- 
γνώστης είς τούς στίχους:

Καί φύτεψε τριανταφυλλιά καί μαύρο καρυοφύλλι, 
καί πότιζέ τα ζάχαρη, καί πότιζέ τα μόσκο.

Τό καρυοφύλλι δέν είναι μαυρον, άλλα πράσινον μαύρα ήμπορεί νά 
όνομασθοΰν τ’ άπεξηρεμμένα άνθη τού είς τό Μαλαϊκόν πολύνησον φυο- 
μένου δένδρου καρυοφύλλου, τά κοινώς λεγάμενα γαρούφαλα, τά όποια 
έσύγχυσεν ίσως ό ποιητής πρός τό καρυόφυλλον έπίσης όνομαζόμενον 
ποώδες φυτόν τής πατρίδος μας, τό κοινώς καρυοφύλλι' δέν κείται 
δέ τό μαύρον μεταφορικώς άντί τού δυστυχής, ταλαίπωρος, διότι τοιαύ- 
τη έννοια δέν έχει λόγον ένταύθα. Καί είς τόν έπόμενον στίχον άληθής 
λαϊκός ποιητής, όσον καί άν ήθελε νά τονίση τό τρυφερόν καί φιλόστορ-- 
γον τής έπιμελείας τών άνθέων, δέν θά έφαντάζετο νά τά ποτίζη μέ 
στερεόν ύλην, μέ ζάχαρην' παραπλησίαν εικόνα μετεχειρίσθη ή δημώ
δης ποίησις είς έν περιπαθέστατον μοιρολόγι, άλλ’ έκεΐ ή ζάχαρη προσ- 
φέρεται ώς τροφή είς πουλιά'

Πουλάκι νείχα ’ς τό κλουβί, καί τό είχα μερωμένο, 
καί τάγιζά το ζάχαρη καί πότιζά το μόσκο.

Καί είς ένα τών τελευταίων στίχων γίνεται χρήσις τολμηροτάτης 
μεταφοράς'

Τό καρυοφύλλι στέναξε, τριανταφυλλιά δακρύζει.

Ό λαός θ’ άπέφευγε τοιαύτην εικόνα, διότι είναι εύκολον νά συνδεθή ό 
στεναγμός πρός τήν παράστασιν τού δπλου καρυοφυλιοΰ, τής άλλης 
δηλ. σημασίας, τήν όποιαν προσέλαβεν έκ παρετυμολογίας ή λέξις κα
ρυοφύλλι. Καί ή ώραία, άλλ’ ύπό έντονου μυστικοπαθείας διαπνεομένη, 
κατακλείς τού ποιήματος, ή στηριζομένη έπί τής δοξασίας περί συνδέ
σμου τής άνθρωπίνης ζωής πρός τήν ζωήν φυτών, είναι ξένη πρός τήν 
δημώδη ποίησιν' θά ήδύνατο μέν ίσως καί λαϊκός τις ποιητής νά έμ- 
βάλη είς έργον του τοιαύτας ιδέας, διότι ή δοξασία δέν είναι άγνωστος 
είς τάς δημώδεις παραδόσεις καί τά παραμύθια, άλλά θά τό έκαμνε 
κατά τρόπον άπλούστερον, χωρίς νά προσθέση τά στολίσματα τής είκό- 
νος τής καταιγίδος.

Καί έάν δέν έγνωρίζομεν άλλοθεν τόν ποιητήν, ή έξέτασις τού ποιή
ματος θά ήρκει νά πείση πάντα δτι δέν είναι δημοτικόν. ’Αλλά ό ποιη
τής έτυχε νά μάς γίνη γνωστός*  είναι ό Παύλος Λάμπρος, ό έπιφανής 
συγγραφεύς νομισματολογικών καί ιστορικών μελετών, πατήρ δέ τού 
ήμετέρου συναδέλφου κ. Σπ. Λάμπρου. Είς χρόνους, καθ’ ους αί λαο- 

γραφικαί έρευναι ούδεμιάς ήξιοΰντο προσοχής, ό Παύλος Λάμπρος μέ 
τήν διακρίνουσαν αύτόν όξείαν άντίληψιν, διέγνωσε τήν σπουδαιότητα 
αύτών καί μετά ζήλου ήσχολείτο είς περισυλλογήν μνημείων τής δημώ
δους φιλολογίας. Μία πλούσια συλλογή δημοτικών άσμάτων τήν όποιαν 
είχε καταρτίση πρό τού 1850, έχρησίμευσεν ώς βάσις τών «’Ασμάτων δη
μοτικών τής Ελλάδος» τού Σπ. Ζαμπελίου. Είς τά τετράδια τής συλλο
γής έκείνης είχε καταγράψει καί ίδικά του άσματα, ό δέ Ζαμπέλιος, 
άγνωστον διά τίνα λόγον, περιέλαβε είς τόν έκδοθέντα τόμον τών δημο
τικών άσμάτων τόν «’Αποχαιρετισμό τού κλέφτη» χωρίς νά μνημονεύση 
τό όνομα τού ποιητού, ώς περιέλαβεν έπίοης καί έξέδωκεν άνωνύμως 
ώς δημοτικά καί τού Σολωμού πολλά ποιήματα παραπλανήσας ούτω τόν 
Passow καί άλλους μετά τούτον έκδότας δημοτικών άσμάτων.

Παρά πάσας τάς άρετάς τού ποιήματος τού Λάμπρου άνώτερον 
αύτού κατά τήν κρίσιν μου είναι γνήσιόν τι δημοτικόν άσμα, τό αύτό 
έχον θέμα, τήν έκφρασιν δηλωτών συνασθημάτων, τά όποια παρώρμων 
έπί τουρκοκρατίας τούς γενναίους άνδρας νά προτιμούν τόν έλεύθερον 
βίον τού κλέφτη είς τά βουνά. Έπιτρέψατέ μοι νά σάς τό άναγνώσω, 
διότι τό θεωρώ καταλληλότατον νά δείξη τήν διαφοράν τής τεχνικής ποιή- 
σεως άπό τής δημοτικής, άν έξετασθή έν συγκρίσει πρός τό ποίημα τού 
Λάμπρου καί τό ύποδεέστερον τούτου παραπλήσιας ύποθέσεως τού Ρα- 
γκαβή «Μαύρ’ είν’ ή νύκτα ’ς τά βουνά». Τό δημοτικόν τραγούδι άνα- 
φέρεται εις τινα κλέφτην, θεσσαλόν ίσως, τών άρχών τού παρελθόντος 
αίώνος.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα νά γένης νοικοκύρης, 
γιά ν’ άποχτήσης πρόβατα, ζευγάρια κι’ άγελάδες, 
χωριά κι’ άμπελοχώραφα, κοπέλλια νά δουλεύουν.
—Μάννα μου, έγώ δέν κάθομαι νά γίνω νοικοκύρης, 
νά κάμω άμπελοχώραφα, κοπέλλια νά δουλεύουν 
καί νά είμαι σκλάβος τών Τουρκών, κοπέλλι στούς γερόντους. 

Φέρε μου τάλαφριό σπαθί καί τό βαρύ τουφέκι, 
νά πεταχτώ σάν τό πουλί ψηλά ’ς τά κορφοβούνια, 
νά πάρω δίπλα τά βουνά, νά περπατήσω λόγκους, 
νά βοώ λημέρια τών κλεφτών, γιατάκια καπετάνων, 
καί νά σουρίξω κλέφτικα, νά σμίξω τούς συντρόφους, 
πού πολεμούν μέ τήν Τουρκιά καί μέ τούς Άρβανίταις».
Πουρνό φιλεί τή μάννα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.
«Γειά σας βουνά μέ τούς γκρεμνούς, λιβάδια μέ ταίς πάχναις!
—Καλός ’ς τό τάξιο τό παιδί, καί τάξιο παλληκάρι».
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Μεταξύ τών δημοτικών άσμάτων, οΐον τό άναγνωσθέν, καί τών κατά 
μίμησιν αύτών ποιηθέντων δημοτικοφανών, ώς τό του Λάμπρου, μεσολα
βεί ή κατηγορία τών άσμάτων, δσα έποιήθησαν μέν ύπό κοινών άνθρώ- 
πων καί διά νά τραγουδούνται άπό τόν λαόν καί έτραγουδουντο πολλά 
εύδοκιμήσάντα έπί βραχύν χρόνον, άλλά καί διά τινα συμφυή ε’ις αύτά 
ελαττώματα δέν προσέλαβον τήν σφραγίδα του άκραιφνώς λαϊκού καί 
κοινού έργου. Ό γνωστότερος τών ποιητών τής κατηγορίας αυτής είναι 
ό Διμιτσανίτης Τσοπανάκος, τόν όποϊόν τινες έφθασαν μέχρι τής ύπερβο- 
λής νά τόν άποκαλέσουν Τυρταίον του άγώνος" αν ύπήρχέ τι τό δυνάμε- 
νόν νά δικαιολογήση τοιαύτην έξομοίωσιν, τοΰτο θά ήτο ό ενθουσιασμός, 
τόν όποιον μετέδιδεν ό Τσοπανάκος είς τους άγωνιζομένους κατά τών 
Τούρκων “Ελληνας, ίσως δέ καί ή οίκτρά δυσμορφία αύτου, άνακαλούσα 
είς τόν νουν τήν θρυλουμένην χωλότητα του Λάκωνος ποιητού. Ό Τσο
πανάκος ήταν ναννοφυής τό άνάστημα, κυφός καί φαλακρός άλλ’ έξ 
άλλου ήτο «λιγύς άοιδός», τραγουδιστής καλόφωνος καί ειχεν εύχέρειαν 
στιχουργικήν, τήν οποίαν ήσκει σατιρίζων δΓ αυτοσχεδίων ποιημάτων 
δ,τι παρετήρει τό γελοΐον καί έκτροπαν είς τήν μικρόν κοινωνίαν τής πα- 
τρίδος του Διμιτσάνης, άπό τήν όποιαν ούδέποτε ειχεν άπομακρυνθή 
μέχρι τής έπαναστάσεως. Διά τό δηκτικόν πνεύμα του έπεκλήθη Τσο
πανάκος, άπό του ονόματος του πτηνού τσοπανάκου, του όποιου τό συρι
στικόν κελάδημα ό λαός έκλαμβάνει ώς σκωπτικόν. Τό οίκογενεικόν 
όνομα του ήτο Παναγιώτης Κάλας. “Οτε έξερράγη ή έπανάστασις, 
ήτο άνήρ ύπερτριακοντούτης (γεννηθείς τω 1789), προσεκολλήθη δέ είς 
τόν Νικηταράν καί ήκολούθει αυτόν είς τόν πόλεμον. Άνεστρέφετο 
πρός τούς άγωνιζομένους, τούς όποιους ένθουσίαζε διά τών στιχουργη
μάτων του περί τών πολεμικών συμβάντων- όσάκις ήρχετο ό Τσοπανά
κος, οί στρατιώται τόν περιεστοίχιζον άνυπόμονοι ν’ άκούσουν κανένα 
καινούργιο τραγούδι του. Δέν ελειπον δ’ δμως καί τά πειράγματα, τά 
σκώμματα, τά όποια έπροκάλει ή κωμική έμφάνισίς του. Άλλ’ έκείνος 
θρασύς καί άθυρόστομος, δέν ώμοίαζε πρός τόν ομηρικόν Θερσίτην, 
τόν όποιον μέ έν κτύπημα τής ράβδου του άπεστόμωσε ό Όδυσσεύς, 
τούναντίον έπετίθετο μέ τήν χονδρήν μαγκούράν του κατά του αύθάδους 
ύβριστοΰ καί συνέβη πολλάκις καπεταναΐοι νά τρέπωνται γελώντες είς 
φυγήν πρό του Τσοπανάκου, μετά κόπου κινουμένου καί διώκοντος αύ- 
τούς. Διότι ένεκα τής σωματικής του κατασκευής ήτο βραδυκίνητος 
καί δυσκόλως ήδύνατο πεζοπορών νά παρακολουθή είς τάς έκστρατείας 
τόν Καπετάν Νικηταρά, πού είχε στά πόδια του φτερά, ώς λέγει είς έν 
ποίημά του. Ό στρατηγός εύσπλαγχνισθείς αύτόν τού έδώρησεν έκ 
τουρκικών λαφύρων ένα ϊππον άλλ’ ό πτωχός Τσοπανάκος, περιελθών 
είς άπορίαν διά τήν συντήρησιν τού ζώου, ύπέδειξεν είς τόν δωρητήν 

δι’ έμμέτρου έπιστολής, δτι τό δώρον ήτο κολοβόν καί έχρειάζετο νά 
συμπληρωθή διά νά καταστή χρήσιμον:

Τό δώρο σου, Νικηταρά, 
είν’ άλογο χωρίς ούρά. 
ή μου στέλλεις καί κριθάρι 
ή σου στέλλω τό τομάρι.

Οί στίχοι οδτοι είναι έκ τών καλυτέρων τού Τσοπανάκου καί έγιναν 
παρομοιώδεις- πάντως δ’ είναι, ώς παρετήρησα κάπου πολύ άνώτεροι 
όμοιας έπιστολής του βυζαντινού ομοτέχνου του Μανουήλ Φιλή, δστις 
έπαιτών έπίσης κριθήν διά τόν ίππον του έχρειάσθη νά γράψη πρός τού
το εϊκοσιν άνουσίας ιάμβους. Άπέθανε δέ ό Τσοπανάκος όλίγα έτη 
μετά τήν έναρξιν τής έπαναστάσεως, κατά τό 1824. Περί τού θανάτου 
μεγάλων ποιητών φέρονται παράδοξοι θρύλοι" ό Αισχύλος άπέθανε 
συντριβέντος τού κρανίου του έκ χελώνης, τήν όποιαν άφήκεν άφ’ ύψη- 
λού άετός, έκλαβών τήν φαλάκραν αύτού ώς πέτραν" ό Σοφοκλής άπο- 
πνιγείς άπό ράγα σταφυλής" ό Εύριπίδης σπαραχθείς ύπό κυνών ό 
θρύλος περί τού θανάτου τού Τσοπανάκου είναι πεζότερος" όδοιπορών 
έζήτησε νά κορέση τήν πείναν του άπό μίαν κορομηλέαν. άν καί οί καρ
ποί της ή σαν άωροι, έφαγε κατά κόρον καί άπέθανε άπό δυσπεψίαν.

Μικρόν μετά τόν θάνατον τού Τσοπανάκου ό Βενετός Pecchio είς τό 
βιβλίον του «'Η Ελλάς κατά τήν άνοιξιν τού 1825» έγραφε τό εξής: 
«Δέν είναι πολύς καιρός πού άπέθανε είς τήν Τριπολιτσιά κάποιος Κά
βας άπό τήν Διμιτσάναν, έπωνομαζόμενος Sabanaco, ό όποιος δύσμορ
φος καί καμπούρης άπ’ έμπρός καί άπ’ όπίσω ειχεν έμφυτον -θαυμάσιον 
χάρισμα τού αύτοσχεδιάζειν. Χωρίς νά ήξεύρη άνάγνωσιν καί γραφήν 
— τούτο δέν φαίνεται άκριβές, διότι ό Τσοπανάκος έφοίτησεν άναμφιβό- 
λως είς τό όνομαστόν σχολείον τής πατρίδος του Διμιτσάνης καί τά στι- 
χουργήματά του δεικνύουν δτι δέν ήτο άπαίδευτος — χωρίς νά ήξεύρη 
άνάγνωσιν καί γραφήν έτραγουδούσεν δλην τήν ιστορίαν τής Ελληνι
κής Έπαναστάσεως. Δέν ή μπόρεσα νά συνάξω περισσότερα άπό τά δύο 
τρίτα τών αύτοσχεδίων άσμάτων του. Εύρίσκονται πού καί πού μερι
κοί έπιτυχημένοι στίχοι καί άρκετή άρμονία παρατηρείται είς αύτούς. 
Άλλ’ δμως, ώς συνήθως συμβαίνει είς ταύτοσχέδια ποιήματα, άναγινω- 
σκόμενα φαίνονται πολύ μέτρια».

'H κρίσις τού φιλέλληνος Ιταλού είναι δικαία" ή έξύμνησις τών 
άθλων τής Ελληνικής έπαναστάσεως, καταπίπτουσα είς ισχνήν κενολο
γίαν, είναι κατωτέρα τού μέτριου. Άλλ’ δλα τά άσματα τού Τσοπανά
κου δέν ή σαν αύτοσχέδια, ώς ύπέβαλεν ό Pecchio συνίστανται άπό τε
τραστίχους στροφάς, άποτελουμένας έκ δύο ιαμβικών διμέτρων, έναλ- 
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λασσομένων μέ δύο διμέτρους τροχαϊκούς, καί έπειδή τό άπλοΰν αύτό 
μέτρον, μή άπομακρυνόμενον του ρυθμού τής καθημερινής ομιλίας, είναι 
πρόσφόρον πρός εύχερή στιχουργίαν, παράγουν τήν έντύπωσιν αύτοσχε- 
διασμάτων. Τά άσματά του έτραγουδοΰσεν ό ϊδιος, τό δέ καινοφανές 
αύτών και τό καλλίφωνον του στιχουργού συνετέλουν είς τήν διάδοσιν. 
Άλλ’ επαναλαμβανόμενα μετερρυθμίζοντο καί διωρθώνοντο κατά τό 
δυνατόν. 'Ως παράδειγμα φέρω μίαν στροφήν, ή όποια περιήλθεν είς 
ημάς καί ώς δημώδες άσμα. Ό Τσοπανάκος λέγει:

Δότε Φραντζέζοι μαρτύριά, 
που εϊσασθε ’ς τά φανερά, 
μιά γολέττα του Τομπάζη 
τήν άρμάδα τήν τρομάζει

Άλλ’ ό λαός διόρθωσε τήν στροφήν ούτω:

Μαρτυράτε το, Φραντζέζοι, 
πέστε το καί σεις Εγγλέζοι, 
πώς μιά σκούνα του Τομπάζη 
τήν Τουρκιά τήνε τρομάζει.

Τό δτι στιχουργός ώς ό Τσοπανάκος, άνθρωπος τοΰ λαοΰ, εύμοι- 
ρών στιχουργικής δεξιότητας καί έχων μόρφωσιν, μικρός ίσως ύπερτε- 
ροΰσαν τής τών πολλών, δέν έποίησεν άσματα εφάμιλλα τών δημοτικών 
ούτε παράδοξον είναι ούτε άνεξήγητον φαίνεται. Τό αίτιον έγκειται είς 
τήν ατελή μόρφωσιν. Ό ήμιμαθής, έπιχειρών νά δημιουργήση τι άνώτε- 
ρον, παρεκκλίνει τής όδοΰ αύτοΰ, καί ένώ δέν έχει τήν δύναμιν νά φθάση 
είς τήν τεχνικήν ποίησιν, άποξενοΰται καί τής δημώδους. Τό έργον του 
είναι νόθον, καί διά τούτο καταδικασμένον είς αποτυχίαν.

Παρομοίους πρός τόν Τσοπανάκον στιχουργούς πολυπληθείς άπαν- 
τώμεν είς τήν Κύπρον, άποτελούντας τάξιν ιδίαν, καθώς οί άρχαΐοι ρα
ψωδοί, άσκούσαν ώς έπιτήδευμα τήν ποίησιν. Λέγονται ποιητάρηδες καί 
ώς ζωντανοί έφη μερίδες περιέρχονται τήν νήσον μεταδίδοντες έστιχουρ- 
γημένος ειδήσεις, δχι αδιακρίτως οίασδήποτε, άλλα μόνον δσας κινούν 
ζωηρόν ένδιαφέρον, είτε γενικώτερον, όποιοι αί περί έθνικών ζητημά
των, είτε μερικώτερον, ώς αί περί σεισμών, φόνων, έρωτικών παθημά
των καί τών τοιούτων. Σήμερον τά στιχουργήματα ταύτα τυπώνουν είς 
χωριστά φυλλάδια έκαστον καί μετά τήν άπαγγελίαν ζητούν ώς άμοι- 
βήν ν’ αγοράσουν τά φυλλάδια οί άκροαταί δίδοντες δτι προαιρούνται:

Πό ναν χαρτίν νά πάρετε, κύριοι, νά χαρήτε, 
κι’ άς δώση κάθε αδερφός τό δ,τι προαιρείται.

’Ενίοτε συνιστώσιν εαυτούς είς τό τέλος οί ποιητάρηδες έξαγγέλ- 
λοντες τό δνομά των.

Πό ναν βιβλίον πάρετε, άν θέλετε, πό μέναν, 
νά βλέπετε τί γίνεται ’ς στήν Κύπρο κα>θημέρο, 
Κλεάνθης Σάββας γράφεται τ’ δνομα τό δικόν μου, 
’ς τόν Άη Μάμαν, κύριοι, ëv τό γεννητικό μου.

"Η έξαίρουν ώς κοινωφελές τό έργον των.
Αύτά δημοσιεύουσιν οί ποιηταί τού τόπου, 
πού προσπαθούν γιά τό καλόν τού καθενός ανθρώπου 
κι δσ’ έχουν εύχαρίστησιν τήν τσέπη τους ν’ άνοίξουν, 
νά πάρουσιν πό ναν χαρτί, νά μάς ύποστηρίξουν.
Φαίνεται δτι έν Κύπρω είναι δημοφιλή τά τοιαύτα στιχουργήματα 

καί εύρίσκουν οί ποιητάρηδες έκδότας τών απάντων αύτών. ’Έχω είς 
τήν βιβλιοθήκην μου μίαν τοιαύτην έκδοσιν, τυπωθεϊσαν τώ 1913 έν Λευ
κωσία τής Κύπρου καί περιλαμβάνουσαν τά άπό τού έτους 1896 μέχρι 
τού 1912 έργα ένός ποιητάρη. Επιγράφεται: «Συλλογή διαφόρων κυ
πριακών ποιημάτων, ήτοι έθνικών, θρησκευτικών, ιστορικών, περί φόνων 
καί δολοφονιών, έρωτικών κτλ., συνταχθέντων ύπό Χριστοφόρου θ. Πα
λαίση έξ Αύγόρου. ’Εκδότης Χρ. θ. Παλαίσης έξ Αύγόρου (ό ίδιος 
δηλ. ό ποιητής) καί X. Σοφοκλής X. Νικόλα έκ Κυθρέας». Εύρίσκον- 
ται είς αύτήν άναμίξ ποιήματα περί ένώσεως Κύπρου καί Ελλάδος, 
περί τής γεννήσεως τοΰ ’Ιησού Χρίστου, περί τής καταστάσεως τής Κύ
πρου, περί τής συμπλοκής τών χωρίων Στρογγυλού καί Βατυλής, περί 
τής δολοφονίας ένός ήγουμένου, περί τού έκκρεμούς έκκλησιαστικού ζη
τήματος, περί πνιγμού δύο κορασίδων ύπό τής μητρυάς αύτών είς τό 
χωρίον Μένικον, περί τής Πυρκαϊάς τής Καρρέτας, περί τών φρικτών 
έρωτικών παθών τού Μελή καί τής Ζαχαρούλλας, περί τού Χάμπου καί 
τής γαδούρας του. Είς τό τραγούδι τού Χάμπου διαγράφει τό έργον 
τού ποιητάρη, θεωρεί καθήκον του τήν άνακοίνωσιν συμβάντων κοινού 
ένδιαφέροντος.

Νέον καθήκον σήμερα μέλλω νά έκτελέσω, 
λέγει καί έπικαλεΐται σύντονον τήν προσοχήν τών άκροατών.

Είπαμε κάθε ποιητής έν χρέος του νά πράξη, 
δ,τι γενή ’ς τόν τόπον του πρέπει νά τό φωνάξη. 
Αιτίας γιά ποιήματα μας δίνουν κ’ οί γαδάροι, 
καθώς καί τό σημερινόν τού Χάμπου τού χοιράρη. 
Δέν λέγω γιά τόν ίδιον δτι πώς έν γαδούριν 
έχει μουστάκιν, ομιλά μέ άνθρωπίνην μούρην 
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αλλά νά πώ τό σφάλμα του καί τό κακόν ιτού βούραν 
κ’ έπνιξεν είς τήν θάλασσαν άδικα μιά γαδούραν.

‘Η ήμιμάθεια τών ποιητάρηδων άπεστέρησε τά στιχουργήματά των 
καί τής άξίας, τήν όποιαν θά ειχον ώς γλωσσικά μνημεία. Έν τή 
ποστΐαθεία των όπως μεταχειρίζωνται τήν γλώσσαν τών ανεπτυγμένων 
αποφεύγουν τούς τύπους καί τάς λέξεις του επιχωρίου ιδιώματος καί 
μόλις διακρίνονται πού καί που είς τά έργα των ιδιωματικά λείψανα, 
ώς λ.χ. είς τ’ άναγνωσθέντα αποσπάσματα τά ρήματα έν άντί του εί
ναι καί βούραν άντί του έτρεξε, συνέβη. Οδδέν ήττον ή δημώδης ποίη- 
σις πολλήν εύγνωμοσύνην οφείλει είς τούς ποιητάρηδες διά τήν διά- 
σωσιν πολτίμων μνημείων αυτής. Διότι δέν περιορίζονται οδτοι είς 
τά ίδικά των στιχουργήματα, άλλά καί παλαιό άκραιφνή δημοτικά 
άσματα έπαναλαμβάνουν έπάγοντες είς τό τέλος αύτών τήν όμολογίαν 
δτι είναι έργα άποθανόντων ποιητών καί ζητοΰντες αμοιβήν του κό
που των.

Καί κείνος που τό έβκαλε σάν ποιητής λογόϊται, 
κείνου πρέπει μακάριοη καί μένα τό σπολάτη... 
Ζωήν καί χρόνους νά χουσιν δσοι τσ’ άν τ’ άγροικοϋσιν, 

τσ’ άν έν ή χνώμη τους καλή, πρέπει νά μάς τσ’ ερνοΰσαν.

’Άν δέν ύπήρχον οί ποιητάρηδες, οί έπάγγελμα έχοντες τήν διά- 
δοσιν ασμάτων καί σφόδρα ήσκημένην έκ τούτου τήν μνήμην, δέν θά 
διετηροΰντο τά μακρότατα κυπριακά άσματα του άκριτικοΰ κύκλου, 
εί μή κολοβά, έλλιπή καί συντετμημένα.

’Άλλως έχουν τά πράγματα είς τήν έλληνικήν μεγαλόνησον, τήν Κρή
την. ’Εκεί ό λαός ηύμοίρησε ποιας τίνος άνωτέρας ποιητικής μορφώ- 
σεως, διότι καλλίστη προπαιδεία τού κρητικοΰ λαού είς τήν ποίησιν 
ήτο ή προσοικείωσις πρός τά έργα τών παλαιών λογίων ποιητών, 
οιον τόν Έρωτόκριτον, τήν Έρωφίλην τού Χορτάτση, τήν Εύμορφη 
βοσκοπούλα τού Δρυμιτηνοΰ, τά όποια άπό τών μέσων χρόνων απο
τελούν τό πνευματικόν έντρύφημα τών Κρητών, καθώς καί άλλα όλι- 
γώτερον γνωστά, άλλ’ δχι έντελώς άμοιρα ποιητικών άρετών. ’Έχουν 
προσέτι πολλοί τών Κρητών κοινόν μετ’ άλλων νησιωτών τού Αιγαίου 
τό χάρισμα τής οτιχουργικής εύχερείας καί τού αύτοσχεδιασμού. Συ
νήθεις είναι οί στιχουργικοί αγώνες, έπί ώρας διαρκούντες. Ό Γιόιν- 
ναρης αναφέρει είς τήν συλλογήν του τών Κρητικών άσμάτων ένα τοι- 
οϋτον αγώνα, παραταθέντα άπό τής 10 τής νυκτός μέχρι τής πρώτης 
πρωινής ώρας μέ θέμα εν μαντήλι πού έχάθη, καί βεβαιώνει δτι οί τρα- 
γουδισταί ειχον δρεξιν νά έξακολουθήσουν άκόμη αύτοσχεδιάζοντες 
σκωπτικά δίστιχα. Πολλοί ποιηταί είναι γνωστοί, μάλιστα τών ίστο- 
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ρικών άσμάτων, τών άναφερομένων είς τάς διαφόρους έπαναστάσεις 
τής Κρήτης’ ό Γιάνναρης είς τήν αύτήν συλλογήν του άναγράφει 
τά όνόματα ικανών τόν αριθμόν ποιητών καί ποιητριών, καί άλλους 
γνωρίζομεν άλλοθεν. Συνηθέοτατα δέν φανερώνουν οΰτοι τό δνομά 
των είς τό άσμα, ένίοτε δέ δμως τό αναφέρουν είς τό τέλος αύτού. 
Οδτος ό ποιητής ένός άσματος περί τίνος καπετάνιου τής Πεδιάδος 
τής Κρήτης, τό όποιον έδημοσίευσεν ό Φωριέλ, λέγει έν τέλει:

Έγώ λοιπόν τού έκαμα αύτή τήν ιστορία 
καί παίζω την ’ς τή λύρα μου διά παρηγοριά. 
Γιατ’ δποιος ξέρει νά μιλή μέ γνώση καί μέ χάρη 
κάμνει μιά λυπηρή καρδιά παρηγοριά νά πάρη. 
Γιος τού παπά Γερώνυμου, Σετιανός Μανόλης, 
Χαρκιώτης είν’ ό ποιητής τής ιστορίας δλης.

Είς τό γνωμικόν, τό όποιον παρεμβάλλει είς τούς στίχους τούτους 
ό ποιητής, είναι φανερά ή μίμησις τού Έρωτοκρίτου. Αλλά τίνα 
σημασίαν έχει τούτο; Καί ό τυχών Κρής ήδύνατο νά παραλάβη στί
χους του Έρωτοκρίτου ή νά μιμηθή αύτόν μή θεωρών ξένον πρός αύ- 
τόν τό ποίημα τούτο,· καθώς ούδέ τ’ άλλα δσα πρό όλίγου έμνημόνευσα. 
’Άξιον δ’ δμως προσοχής είναι δτι καί οί δάνειοι στίχοι τών παλαιο- 
τέρων ποιητών καί οί στίχοι δσους ποιούν γνωστοί νεώτεροι ποιηταί, 
γράφοντες είς τήν κοινήν γλώσσαν, εύαρμοστούν είς τήν δημώδη ποίη- 
σιν καί δέν αποτελούν δυσάρεστον παρατονίαν έν αύτή. Τούτο προέρ
χεται ίσως έκ τής άνωτέρας ποιητικής μορφώσεως τών Κρητών, έν μέρει 
δέ καί έκ τής τάσεως τών λογιωτέρων, όπως μή παρεκκλίνουν τού 
λαϊκού χαρακτήρος είς τήν γλώσσαν καί τά νοήματα. Διά τούτο καί 
ό στίχος αύτών είναι ομαλός καί άβίαστος ούδέν έχων τό έξεζητη- 
μένον.

Είς δέ τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα συνηθέστατα, είς τούς παλαιοτέ- 
ρους μάλιστα χρόνους, ποιηταί τών δημοτικών άσμάτων καί τραγου- 
δισταί αύτών έξ έπαγγέλματος ήσαν τυφλοί έπαίται. ’Άποροι άνθρω
ποι τού λαού, καταδικασμένοι ύπό σκληρός άνάγκης διά τήν πήρωσιν 
αύτών νά προσφεύγουν είς τήν φιλανθρωπίαν τών άλλων καί νά άποζούν 
έκ τής έλεημοσύνης των, έξέλεγον τό έπάγγελμα τού πλάνητος άοιδού, 
όπως διά τού άσματος γίνωνται συμπαθέστεροι καί μετριάζουν τήν έκ 
τών αίτήσεών των ένόχλησιν. Τό τραγούδι των πάντοτε συνώδευον 
μέ τόν μονότονον ήχον τής λύρας ή ένήλλασσον μέ τό παίξιμον τής 
φλογέρας ή τής τζαμάρας. Οί περισσότεροι έπανελάμβανον γνωστά 
άσματα, τών όποιων μέγα πλήθος ειχον άποταμιεύση είς τήν μνήμην 
των' άλλ’ ύπήρχον καί όλίγοι έπίλεκτοι, έμφυτον έχοντες ποιητικήν καί 
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μουσικήν δεξιότητα, οΐτινες μετέπλασον ή διεσκεύαζον πρός τάς παρου- 
σιαζομένας άνάγκας τά παραδεδομένα καί έπλούτιζον μέ άσματα τής 
Ιδίας αύτών έλευθέρας έμπνεύσεως τήν δημώδη ποίησιν καί μέ καινο
φανείς σκοπούς τόν θησαυρόν τών εθνικών μελωδιών. Ό πρώτος 
έκδότης ελληνικών ασμάτων καί βαθυστόχαστος μελετητής του έλλη- 
νικοΰ λαού, ό Γάλλος Φωριέλ, άναφέρει τό όνομα ένός τούτων, τοϋ 
Γκαβογιάννη, άπό τά Άμπελάκια τής Θεσσαλίας, ζώντος κατά τά τέλη 
του προπαρελθόντος αίώνος. Ό τυφλός αύτός τραγουδιστής έφθασεν 
ε’ις βαθύ γήρας, ήτο δέ όνομαστός διά τήν εύκολίαν πρός σύνθεσιν 
άξιολόγων ασμάτων, Ιστορικών προπάντων, καί διά τόν θαυμαστόν 
πλούτον Ιστορικών περί τών κλεφτών ειδήσεων, τών όποιων άκμαίαν 
διετήρει τήν μνήμην. 'Έτερος Γάλλος, ό μεσαιωνοδίφτης Buchon, δια
τριβών έν Άθήναις κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας του ’Όθωνος, 
διηγείται δτι συνήντα ε’ις τάς οδούς γέροντα έπαίτην, ό όποιος τυφλός 
ώς ό παλαιός ομότεχνός του 'Όμηρος, σάς έτραγουδούσε καμμιά πε- 
νηνταριά τραγούδια άναφερόμενα ε’ις τόν καπετάνιον, του όποιου ήτο ό 

’ιδιαίτερος ραψωδός.
’Αληθώς δέ οί καπεταναΐοι τών κλεφτών καί οί όπλαρχηγοί τής 

έπαναστάσεως εΐχον οί πλεΐστοι τούς ραψωδούς των, οί όποιοι δ’ 
δμως ούτε έπα’ιται ή σαν ούτε τυφλοί άνίκανοι νά τούς παρακολουθούν εις 
τάς έκοτρατείας των. Συνήθως ήσαν έκ τών συμπολεμιστών αύτών. 
Ό F. Thiersch εις τό σύγραμμά του «’Απολογία φιλέλληνος» διηγείται 
πώς κατά τό 1832 ήκουσεν εις τήν παρά τό Ναύπλιον Πρόνοιαν, δπου 
έστρατοπέδευσον οί Ρουμελιώται του Κωλέτη, τό τραγούδι τής τελευ
ταίας έκστρατείας αύτου. 'Ένα παλληκάρι μέ μίαν παλαιόν λύραν 
έτραγούδησεν ένώπιον τού θειρσίου τό καινούργιο τραγούδι. Έγινε - 
το λόγος ε’ις αύτό, λέγει οΰτος, διά τά Μέγαρα, τόν Ισθμόν, τήν είσέ- 
λασιν εις τό ’Άργος, ακόμη καί διά τά πρό μικρού συμβάντα, καί 
καθόσον ένόησα ήτο καί τό όνομά μου άναμεμιγμένον εις τό τραγούδι. 
Ό νέος Όμηρίδης έκάθητο εις μίαν πέτραν, καί ένώ έπαιζε τήν λύραν, 
οί άλλοι έστησαν γύρω του χορόν.

Άλλ’ όχι σπανίως συνέβαινεν άντί τών παλληκαριών αύτοί οί κα- 
πεταναΐοι, δοθείσης περιοτάσεως, νά συνθέτουν τραγούδια. Άπό μίαν 
διήγησιν τού Κολοκοτρώνη μαθάνομεν πώς οΰτος, δτε εις τήν άρχήν 
τού παρελθόντος αίώνος ήτο κλέφτης ’ς τά βουνά, έκρινε κάποτε έπά- 
ναγκες νά ένθουσιάση τά παλληκάρια του μέ τραγούδι, τό όποιον 
έπίτηδες πρός τόν σκοπόν αύτόν συνέθεσε. Μίαν Κυριακήν τού Πάσχα 
εύρίσκεται μέ όγδοήκοντά συντρόφους εις έν βουνόν τής Πελοπον- 
νήσου. Είχε λάβη εϊδησιν, δτι έπρόκειτο νά περάσουν άπό έκεί πλησίον 
Τούρκοι, άγοντες εκατόν πενήντα χριστιανούς δέσμιους. Έδιαμοί- 

ρασα, διηγείται ό Κολοκοτρώνης, τους μισούς συντρόφους εις τό 
άλλο βουνό, έβαλα τά καραούλια μέ μεγάλη πρόβλεψη διά νά κάμωμε 
τή Λαμπρή μας άσφαλισμένοι. Έδιαμοιραστήκαμε λοιπόν καί τούς 
είπα: «’Έ άδελφοί χριστιανοί, νά εΐμασθε συγκεντρωμένοι, όχι, όχι πού 
μάς όνομάζουν οί άρχοντες καί τό γουναρικό κλέφταις, νά έλευθερώ- 
σουμε τούς ζωντανούς. ’Άν θέλετε νά μ’ άκούσετε νά κρεμάσετε 
τά χαϊμαλιά μας εις τά έλατα' αύτά είναι ή έκκλησία μας ή 
Λαμπρή μας, καί νά άσπασθοΰμεν καί νά έλευθερώσουμε τους αδελφούς 
μας, πού πάνε νά τούς φυλακίσουνε διά παντός εις τά δεσμά. Άπά- 
νου πού καθήσαμε νά φάμε, είπα πάλε' άν είμαστε άδελφοί, νά χύ- 
σωμε τό αίμα μας διά τούς άδελφούς μας. Πρώτα τούς ώρμήνευσα 
μιλητά, έπειτα τό έκαμα καί τραγούδι καί τούς τό έτραγούδησα». 
Απάνω πού έκόψανε τά αρνιά τά ψημένα, ό θεός τούς έπήγε τούς 
Τούρκους καί τούς έκτύπησαν. ’Έγινε σφοδρά συμπλοκή' τούς Τούρ
κους τούς ύπελόγισαν ώς δύο χιλιάδες, έσκότωσαν όγδοήντα έπτά. 
Άπό τούς συντρόφους τοΰ Κολοκοτρώνη έσκοτώθη ένας πρώτος έξά- 
δελφός του καί έπληγώθη ένας μόνον. Περί τού άποτελέσματος τής 
μάχης έλεγεν ό Κολοκοτρώνης. «Μάς βοήθησε ή Παναγία ή Θεοτό
κος καί ή καθαριότητά μας, δπου έπήγαμε νά έλευθερώσουμε τούς 
άδελφούς μας».

Τό τραγούδι τού Κολοκοτρώνη έχει ώς έξής περίπου'

Καλά τρώμε καί πίνουμε καί λιανοτραγουδάμε, 
δέν κάνουμε κι’ ένα καλό, καλό γιά τήν ψυχή μας; 
— ό κόσμος φκειάνουν έκκλησιαίς φκειάνουν καί μοναστήρια — 
νά πάμε νά φυλάξουμε ’ς τής Τρίχας τό γεφύρι, 
πού θά περάση ό βοϊβοντας μέ τούς αλυσωμένους, 
νά κόψουμε τούς άλυσους νά βγούν οί σκλαβωμένοι;

Είναι τούτο παραλλαγή δημοτικού άσματος, άναφερομένου καί 
εις άλλους κλέφταις, τό δέ παλαιότατον, τό αρχικόν άσμα, θέμα είχε 
μάχην έναντίον τού Χάρου πρός έλευθέρωσιν τών ψυχών τάς όποιας 
σύρει δέσμιας. 'Όθεν ή πραγματική έννοια τών λόγων τοΰ Κολοκο
τρώνη, δτι έκαμε τραγούδι τήν παρακέλευσιν περί λυτρώσεως τών 
δεσμίων χριστιανών, είναι δτι διασκευάσας παλαιόν τραγούδι τό προσ- 
ήρμοσεν εις τήν περίστασιν αύτήν.

’Άλλος καπετάνιος ποιητής είναι ό Μακρυγιάννης, τόν όποιον καί 
ώς συγγραφέα εύτονον καί εύσυνείδητον ιστορικόν μάς άπεκάλυψεν ό 
Βλαχογιάννης διά τής έκδόσεως τών Απομνημονευμάτων του. Ό 
τραχύς οΰτος Ρουμελιώτης, λέγει ό Βλαχογιάννης, όχι μόνον έψαλλε θαυ- 
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μασίως τά δημοτικά άσματα, καλλίφωνος ών, αλλά καί αύτοσχεδίαζε. 
Καί ό ίδιος δέ ό Μακρυγιάννης είς τά ’Απομνημονεύματά του διηγεί
ται πώς κατά Σεπτέμβριον του 1826, δτε μετά τοΰ Γκούρα έπολιο- 
ρκοΰντο ύπό τών Τούρκων ε’ις τήν Άκρόπολιν, έκάλεσεν ε’ις δείπνον 
τόν Γκούραν καί άλλους δύο οπλαρχηγούς είς τήν θέσιν πού ύπερή- 
σπιζεν είς τόν Σερπεντζέν, καί εκεί τούς εΐπεν έν τραγούδι, συντεθει- 
μένον κατά πλειστον ύπ’ αύτοΰ. «Τότε λέγει ό Μακρυγιάννης, έκατσε 
ό Γκούρας καί οί άλλοι καί φάγαμεν ψωμί’ τραγουδήσαμε κ’ έγλεντή- 
σαμεν. Μέ περικάλεσε ό Γκούρας κι’ ό Παπακώστας νά τραγουδήσω- 
δτ’ εϊχαμεν τόσον καιρόν όπου δέν είχαμε τραγουδήσει, τόσον καιρόν 
όπου μάς έβαλαν οί διοτελεΐς καί γγιχτήκαμεν διά νά κάνουν αυτοί 
τούς κακούς τούς σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα 
τραγούδι-

Ό "Ηλιος έβασίλεψε ("Ελληνά μου, βασίλεψε) καί
τό Φεγγάρι έχάθη

κΓ ό καθαρός Αύγερινός που πάει κοντά στήν Πούλια, 
τά τέσσερα κουβέντιαζαν καί κρυφοκουβεντιάζουν.
Γυρίζει ό "Ηλιος καί τους λέει, γυρίζει καί τούς κρένει. 
«Εψές όπου βασίλεψα πίσω άπό μια ραχούλα, 
άκ’ σα γυναικεία κλάμματα κΓ άνδρών τά μοιργιολόγια, 
γι’ αύτά τά ήρωϊκά κορμιά ’ς τόν κάμπο ξαπλωμένα, 
καί μέσ’ς τό αίμα τό πολύ είν’ δλα βουτημένα.
Γιά τήν πατρίδα πήγανε *ς  τόν "Αδη τά καϋμένα.

«Ό μαύρος ό Γκούρας, αναστέναξε καί μου λέγει- «’Αδελφέ Μα- 
κρυγιάννη, σέ καλό νά τό κάμη ό θεός- άλλη φορά δέν τραγούδησες 
τόσο παραπονεμένα. Αύτό τό τραγούδι σέ καλό νό μάς βγής.— Εί
χα κέφι, του είπα, όπου δέν τραγουδήσαμεν τόσον καιρόν». "Οτι είς 
τάρδιά πάντοτες γλεντούσαμεν». Μεταξύ τών έγγράφων του Μακρυ- 
γιάννη εύρέθησαν δύο δημοτικά άσματα, διά χειρός αύτοΰ γεγραμμένα, 
καί πιθανότατα ύπ’ αύτου ποιηθέντα- τό έν είς τήν μάχην τής ’Αράχο
βας, τό έτερον είς τόν θάνατον του Καραϊσκάκη, τό άρχόμενον άπό 
τών στίχων:

Τρεις περδικούλαις κάθονταν ’ς τό κάστρο τής ’Αθήνας, 
είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα, 
είχαν καί τά κεφάλια τους ’ς τό αίμα βουτημένα.

Γνωστός ποιητής δημοτικών άσμάτων είναι καί ό θεοδωράκης 
Γρίβας. "Εν ποίημά του, τό όποιον έξ αύτογράφου αύτοΰ έδημοσίευ- 
σεν ό Passow, έξιστορεΐ λυπηρόν έπεισόδιον τών έμφυλίων σπαραγμών, 

τήν κατά Μάϊον τοΰ 1823 συμπλοκήν του πρός "Ελληνας όπλαρχηγούς, 
έν οις καί ό Καραϊσκάκης καί ό Μάρκος Μπότσαρης.

ΤΙ είν’ τό κακό πού γίνεται κι’ ή ταραχή ή μεγάλη, 
’ς τή μέση τό Ξηρόμερο, ’ς τήν Κατοχή τή χώρα; 

τό θεοδωράκη κλείσανε τά πέντε βιλαέτια.
?Ηρθ’ ό Μακρής άπ’ τό Ζυγό, κι’ ό Πισηλής άτός του, 

ήρθεν καί άπό τ’ ’Άγραφα άτός τοΰ ό Καραϊσκάκης, 
ήρθεν κι’ άπό τή Βόνιτσα άτός του ό Βλαχοτσόγκας, 
ήρθε κΓ ό Μάρκο Μπότσαρης μέ χίλιους πεντακόσιους. 
Τό θεοδωράκη πολεμούν τά πέντε βιλαέτια.

καί έξακολουθεΐ ή άφήγησις τής μάχης καί τής διαφυγής αύτοΰ.

Τριάκοντα έτη ύστερον ό Γρίβας, πρεσβύτης πλέον, πειράται νά 
έξεγείρη κατά τών Τούρκων τήν "Ηπειρον. Μεταξύ τών φερομένων 
δημοτικών άσμάτων, τών έξιστορούντων έπεισόδια τής άτυχούς έκεί- 
νης έπαναστάσεως τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, διακρίνομεν έν 
τραγούδι είς τήν μάχην τοΰ Κουτσελιοΰ (κατά τήν 26 Φεβρουάριου 
1854) ποιηθέν ύπό τοΰ Γρίβα.

"Ημουν παιδί κ’ έγέρασα άρματωλός καί κλέφτης, 
κι’ δσος πολέμους έκανα έγώ καί τάρματά μου, 

πθενά δέν άντροπιάστηκα κι’ έγώ καί τάρματά μου 
καί τώρα ’ς τά γεράματα ’ς τόν τόπο τοΰ Γιαννίνου, 
’ς αύτό τό έρμο Κουτσελιό, ’ς μιανοΰ παπά τό σπίτι... 
κι’ άλλος παπάς μέ πρόδωσε ’ς τ’ Άβδή πασιά τό στόμα. 
Τή μέρα νύχτα έκανε, νιζάμι κι’ Άρβανίταις, 
τά καραούλια ν’ έπιασε καί στιάει τά μπαϊράκια. 
Καί μιά γιορτή ξημέρωνε, ήταν καί τ’ όνομά μου. 
"Αη Θόδωρος μ’ έξύπνησε, καί μ’ άνοιξε τήν πόρτα. 
Γλέπω τούς Τούρκους όμπροστά, νιζάκι κι’ Άρβανίταις κτλ.

Διά νά έπανέλθωμεν είς τούς χρόνους τής έπαναστάσεως, ό Μεσο- 
λογγίτης Στασινός Μικρούλης, τοΰ όποιου ό άδελφός έφονεύθη είς τήν 
πρώτην πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου, συνέθεσε περί τής πολιορκίας 
ταύτης μακράν ποίημα έκ στίχων ύπερεκατόν- ό λαός, μικρόν διασκευά- 
σας αύτό, ολίγους μόνον στίχους διετήρησε, καί είναι διδακτική ή 
σύγκρισις τοΰ πρωτοτύπου άσματος, δημοσιευθέντος έκ χειρογράφου, 
καί τών άπό στόματος τοΰ λαοΰ συλλεχθεισών παραλλαγών αύτοΰ, διό
τι έκ τής συγκρίσεως ταύτης καταφαίνεται κατά πόσον καί ή άρνητική 
συμμετοχή τοΰ λαοΰ είς τήν ποίησιν, ή συνισταμένη είς τήν άφαίρεσιν, 
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συντελεί είς βελτίωσιν τών δημοτικών ασμάτων. Σάς άναγινώσκω 
τούς πρώτους στίχους του άσματος του Μικρούλη:

Κάμουν πουλί νά πέταγα νά πήγαινα του ψήλου, 
ν’ άγνάντευα τή Ρούμελη, τό μαύρο Μεσολλόγγι 
πού πολεμεί μέ τήν Τουρκία, με τέσσερους πασάδες, 
κι’ οί πρώτοι τής ’Αρβανιτιάς μέ δώδεκα χιλιάδες, 
πού στενούν τόπια τής στεριάς, καράβια τού πελάγου.

Πέφτουν οί μπάλαις σά βροχή, οί μπόμπες σά χαλάζι, 
κι’ αυτά τά λιανοτούφεκα σάν άμμος τής θαλάσσης.

Τού λόγου δντος περί γνωστών ποιητών έλληνικών δημοτικών 
ασμάτων, δέν πρέπει νά σάς φανή άτοπος ή μνεία ’Αλβανού, καί δή 
τού τριτοτόκου υιού τού βεζύρου τών Ίωαννίνων Άλή, τού Σαλίχ 
πασά. ΟΙ οπωσδήποτε ανεπτυγμένοι τών ’Αλβανών τήν έλληνικήν 
εθεώρουν δργανον καταλληλότερον καί τελειότερον άπό τήν μητρικήν 
των γλώσσαν. Υπάρχουν δημοτικά άσματα έλληνικά, είς ’Αλβανούς 
άναφερόμενα καί είς χρήσιν αύτών προωρισμένα ώς ούδαμώς ένδιαφέ- 
ροντα τούς ‘Έλληνας. Είς έλληνικούς στίχους έποίησεν ό Τουρκαλ- 
βανός Χατζή Σεκρέτ τήν Άληπασιάδα του, έν τή όποια έξυμνεί τούς 
άθλους τού Άλή πασά, αντάξιος αύτός "Ομηρος τοιούτου Άχιλλέως. 
Γό άσμα τού Σαλίχ πασά έξιστορεΐ έπεισόδιον τών τελευταίων ή μερών 
τού πατρός του Άλή, εύθύς ώς έγνώσθη ή διά τού σουλτανικού φιρμα- 
νίου άποκήρυξις αύτού. Ό Σουλτάνος λέγει έκήρυξε τόν πόλεμον 
κατά τού Άλή:

Σουλτάν Μαχμούτης πρόσταζε σεφέρι τού Βεζίρη, 
κράζει τούς βεζιράδες του, τούς έκαμε χαζίρι.

‘O δέ Άλής έκάλεσε τούς πρεσβυτέρους υιούς του είς μυστικήν 
σύσκεψιν περί τού πρακτέου, καί έκθέτει τό άσμα τούς διαμειφθέντας 
λόγους κατ’ αυτήν. Είναι γραμμένον είς πολιτικούς στίχους όμοιοκα- 
ταλήκτους’ ή ρίμα είναι τό πρώτον βήμα, τό όποιον κάμνει ή λαϊκή 
ποίησις, στοχαζομένη δτι δ’ αύτής καί μόνης θά κατορθώση ν’ άνέλθη 
ύψηλότερα’ άλλ’ αί πρός ύπερνίκησιν τών δυσχερειών καταφανείς έπί- 
πονοι προσπάθειαι στιχουργών άτέχνων καθιστούν πλαδαρόν καί άτο- 
νον τόν στίχον καί έξαφανίζουν τήν κυρίαν αρετήν αύτού, τήν απλότητα. 
Καί τό άσμα τού Σαλίχ πασά είναι έστερημένον πάσης αξίας έξετα- 
ζόμενον ώς ποιητικόν έργον’ ένδιαφέρον παρουσιάζει μόνον ώς πηγή 
ιστορική, διότι ό υιός τού Άλή, άν καί δέν μετέσχε τού οικογενειακού 
συμβουλίου διά τό νεαρόν τής ήλικίας του, ήτο είς θέσιν νά γινώσκη 

κάλλιστα τάς έπικρατούσας σκέψεις είς τήν οίκογένειάν του. Άλλ’ 
είναι καί πηγή αξιόπιστος; ή μή τυχόν συνετάχθη τό άσμα πρός 
έξυπηρέτησιν πολιτικού σκοπού καί πρός τούτο ύποβάλλει είς τόν 
Άλήν συλλογισμούς άλλοτρίους πρός τάς αληθείς προθέσεις καί τήν 
προτέραν πολιτείαν τού τυράννου τής ’Ηπείρου; Τήν άμφιβολίαν γεν
νούν οί περί τών Ελλήνων λόγοι τού Άλή. Ό Μουχτάρ καί ό Βε- 
λής, κατά τό άσμα, ένθαρρύνουν τόν βαρυθυμούντα πατέρα των καί 
τού προσφέρουν τάμύθητα πλούτη των, βέβαιοι δτι θά τόν σώσουν ταύ- 
τα. Άλλ’ ό Άλής ούτε είς τά χρήματα οϋτε είς τόν έξ Αλβανών 
άποτελούμενον στρατόν του έχει έμπιστοσύνην. "Ολας τάς έλπίδας 
αυτού έξαρτά άπό τήν βοήθειαν τών Ελλήνων.

Αυτοί εΐν’ ανδρείοι, τολμηροί, πιστοί καί ρωμαλέοι. ’Άν ένωθοΰν 
θά είναι ακατανίκητοι. Κρίνει άναγκαίαν τήν συνδιαλλαγήν καί τήν 
παροχήν έλευθεριών είς αύτούς, οϊας απέκτησαν οί Γάλλοι:

Γιατί τό γένος τών Γραικών, είναι καθώς τών Γάλλων, 
κι’ όποιος θαρρεύει ύποταγήν, λάθος έχει μεγάλον,

καί μετανοών άναφέρει τό παράδειγμα «τών φοβερών Σουλιώτων», 
τούς όποιους ματαίως διά παντοίων τρόπων έζήτησε νά καθυποτάξη.

Άλλ’ οίαδήποτε καί άν είναι ή άξια τού άσματος, ό ποιητής κι
νεί τήν συμπάθειαν ήμών. Εύμοιρήσας έλληνικής παιδεύσεως, πράος 
τόν χαρακτήρα καί προσηνέστατος, παντελώς διαφέρων τού πατρός 
καί τών άδελφών, ύπέστη τήν οίκτράν τύχην τής μυσαράς οίκεγενείας 
του. Άπαχθείς μετά τόν φόνον τού πατρός του είς Κιουτάχιαν τής 
Προύσης, τό άρχαίον Κοτύαιον, ώς φιρμανλής καί αύτός έθανατώθη, 
μόλις ύπερβάς τήν έφηβικήν ήλικίαν.

'Η ώρα δέν μάς έπιτρέπει νά ένδιατρίψωμεν είς τήν μελέτην τών δημο
τικών άσμάτων, δσα ένέπνευσαν αί μετά τήν μεγάλην έπανάστασιν 
έξεγέρσεις τού έθνους, άν καί πολλών έξ αύτών έγιναν γνωστοί οί 
ποιηταί, μάλιστα έκ τών άναφερομένων είς τάς έπαναστάσεις τής 
Κρήτης, θ’ άρκεσθώμεν είς ταχείαν έπισκόπησιν τών κατά τήν τελευ- 
ταίαν μεγάλην μεταβολήν, δτε εϊδομεν άρχομένην καί έν μέρει συντε- 
λεσθείσαν τήν πλήρωσιν τών έθνικών όνείρων. Τά γεγονότα τού 
συμμαχικού κατά τών Τούρκων καί τού κατά τών Βουλγάρων πολέμου 
παρήγαγον πλουσίαν τής δημοτικής ποιήσεως βλάστησιν, τής όποιας 
ικανά τόν άριθμόν δείγματα συνήχθησαν καί έδημοσιεύθησαν είς τήν 
Λαογραφίαν. Καί έδώ μέν οί χωρικοί τού Μουζακιού τής Καρδίτσης 
τραγουδούν τήν γοργήν νικηφόρον προέλασιν είς Θεσσαλονίκην, είς 
άσμα άρχόμενον διά τών έξής στίχων?
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‘Ένας μεγάλος βασιλιάς, ωσάν άιτός διαβαίνει, 
δσου νά βγουν νά τούν ίδοΰν, ’ς τή Σαλουνίκη μπαίνει.

Πέραν δέ είς τήν Βιθυνίαν ό νέος Νίκος Στεργιόπουλος άπό τό 
Άρμοτλοΰ συνθέτει καί μελοποιεί άσμα τραγουδούμενον άπό τούς 
συγχωρίους του, είς τό όποιον τήν εισβολήν είς τό βουλγαρικόν έδαφος 
χαιρετίζει ώς προοιωνίζουσαν τήν έλευθερίαν τών άλυτρώτων:

Σαν είδανε οί Βούλγαροι είς τό βουνό έπάνω, 
τόν μέγαν Κωνοπαντΐνο μας λεβέντη καπετάνο — 

(Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά, 
ξύπνα, νά ίδής έλευθεριά!)

Εξαιρετικός γενναία είναι ή συμβολή τών νεανίδων είς τήν πατριωτι
κήν ποίησιν. Αί παρθένοι του Καστελλορίζου μετά τήν άνύψωσιν έν τη 
νήσω των τής έλληνικής σημαίας δι’ αύτοσχεδίων δίστιχων τής σαντα- 
κλίδας, δηλ. τής κούνιας, έξυμνούν τήν σημαίαν, τόν βασιλέα, τήν βα
σίλισσαν, καί έκθειάζουν τόν Βενιζέλον καί άλλους πολιτικούς καί στρα
τιωτικούς του βασιλείου. 'Η νεάνις Μυγδαλινή Γκίζα, άπό τήν Μπρού- 
φλιανη τής Φθιώτιδας, συνθέτει άσματα του πολέμου, τά όποια προσαρ
μόζει είς γνωστός παλαιός μελωδίας. Κοράσια τής Κυνουρίας, τρα
γουδούν καί χορεύουν είς συρτόν χορόν έπίκαιρα εύθυμα τραγούδια, είς 
τά όποια πειράζουν τούς έξ ’Αμερικής έλθόντας συντοπίτας των έπιστρά- 
τους. ’Άλλη άγράμματος κόρη άπό έν χωρίον τής Κυνουρίας άποκοι- 
μίζει τό μικρό άδελφάκι της μέ ιδιόμελα νανουρίσματα, τά όποια τα
χέως γίνονται δημοτικά τραγούδια, διότι θέμα έχουν γεγονότα του 
πολέμου, οίον τό περί τής άλώσεως τών Ίωαννίνων, τό άρχόμενον ούτω:

Τά πήραμε τά Γιάννινα, μάτια πολλά τό λένε, 
(όπου γελούν καί κλαίνε).

Τό λέν πουλιά τού Γρεβενού κι άηδόνια τού Μετσόβου, 
τό λέν οί χτύποι κ’ οί βρονταΐς, τό λένε κ’ οί καμπάναις 
τό λένε κ’ οί χαρούμεναις καί μαυροφόραις μάναις.

Άλλ’ έκεΐ δπου προπάντων όρμητικόν έκχύνεται τό πάθος τών 
γυναικών καί άπροσιτοίητον έκφαίνεται τό φρόνημά των, είναι οί θρή
νοι είς τους θανόντας κατά τόν πόλεμον. Είς τά μοιρολόγια εύρίσκομεν 
ειλικρινή έκφρασιν τών κατεχόντων τάς πενθούσας συναισθημάτων καί 
διαβλέπομεν τήν σύγκρουσιν τής στοργής πρός τους προσφιλείς νε
κρούς καί τής συνειδήσεως τού καθήκοντος πρός τήν πατρίδα, καί τήν 
κατίσχυσιν τού καθήκοντος. Εύάριθμα αύτοσχέδια μοιρολόγια τής 
Μάνης, τυχαίως περισυλλεγέντα, κατοπτρίζουν τήν εύγένειαν τής ψυ

χής τών αφελών καί άμορφώτων θρηνωδών. Είς τό μοιρολόγιον κατά 
τό έν Άρεοπόλει μνημόσυνον τού βασιλέως Γεωργίου ή θρηνωδός 
Μαριγώ Λεοντακιανάκου φαντάζεται τόν δολοφονηθέντα βασιλέα ήγού- 
μενον έν "Αδη τών πεσόντων έν τω πολέμω "Ελλήνων ό στρατός του 
άποτελειται άπό τά παιδιά «κείνα πού σκοτωθήκανε Μέσ ’ς τής ’Ηπεί
ρου τά βουνά, ’Σ τή θάλασσα καί ’ς τή στεριά, Γιά τήν πατρίδα τή 
γλυκειά». Καί παρακαλεί τόν βασιλέα νά έκλέξη τιμητικήν φρουράν 
του τούς νεκρούς τού όγδοου συντάγματος, τό όποιον έσυγκροτείτο 
άπό Μανιάτας. Ή μήτηρ τού Γιάννη ’Αρβανίτη, άπό έν χωρίον τού 
Γυθείου, θρηνούσα αύτόν φονευθέντα είς τό Μπιζάνι, συμβουλεύει τήν 
νύμφην της νά έξακολουθή φορούσα τό μπογασί, τήν έρυθραν δηλ. 
ταινίαν, τήν όποιαν άφαιρούν άπό τήν ένδυμασίαν των αί χήραι' δέν 
έχει λόγον νά πενθή, ώς αί άλλαι χήραι, διότι ό άντρας της «σκοτώθη
κε ’ς τόν πόλεμο, Διάη μέ δόξαν, μέ τιμήν» καί συμβουλεύει προσέτι νά 
φυλάξη διά τό ανήλικον τέκνον της τό οπλον τού πατέρα του’ μετ’ 
όλίγα χρόνια θ’ άξιωθή νά τό μεταχειρίζεται' «καί θά ρθη κι’ άλλη 
έποχή. Καί θά νά γίνη αφορμή, Καί πόλεμος θέ νά γενή. Κι’ δ 
Γιώργης (ό έγγονός της δηλ.) θά πιστρατευθή. Καί θέ νά πάη έκεΐ 
κοντά ’Σ τόν τάφο τού πατέρα του. θά σκούξη, άπ’ άγρια τή φωνή 
Ό τόπος ν’ άνακουνισθή, Κι’ ό Γιάννης μας θά βδικιωθή». Ό Γιάννης 
ό νεκρός τού Μπιζανιού δέν θά μείνη άνεκδίκητος, κατά τά μανιάτικα 
έθιμα. Ό ένηλικιωθείς υίός του θά πάρη πίσω τό αίμά του πολεμών 
κατά τών έχθρών τής πατρίδος. — 'H Δημοσθέναινα Κουβαρίνα, άπό 
τό μικρόν χωρίον Κοκκάλα τής Μάνης, είς τό μοιρολόγι διά τόν υιόν 
της, τού όποιου τά όστα άνεκόμισεν ό σύζυγός της έκ τού Σαρανταπό- 
ρου διά νά τά θάψη είς τό χωρίον του, κατέληγε διά τών έξής: «Κ’ 
έγώ τό λέω άπό καρδιά. Σύρε, παιδί μου, ’ς τό καλό, Καί ’ς τό δεξιό 
παράδεισο, Μέ τό χαμό πού χάθηκες, Γιά πίστη καί χριστιανισμό. Καί 
άλλη μάννα μήν καή, Άπό τοίς σφαίραις τών έχτρών Καί τών Βαρβα- 
ρικών λαών». Καί τούς έρχομένους έκ τής έκκλησίας μετά τό μνημό
συνον είς τήν οικίαν της ύπεδέχετο γαλήνιος καί ιλαρά τήν οψιν, έλεγε 
δέ «πανηγύρι κάνω». Διότι έορτήν καί πανήγυριν έθεώρει τήν μνήμην 
τού ένδόξου θανάτου τού τέκνου της.

Ή Δημοσθέναινα Κουβαρίνα είναι αυτή έκείνη, ήτις όλίγους μήνας 
κρότερον είς γειτονικόν χωρίον παρά τό Ταίναρον ηύτοσχεδίασε θαυ- 
μάσιον μοιρολόγι είς τόν θάνατον τού έν Ήπείρω πεσόντος στρατιώτου 
Δημητρίου Λιβανά. Καί είς αυτήν άπήντησε δΓ άλλου έπίσης έξοχου, 
αύτοσχεδιάσματος ή μάμμη τού νεκρού. Τά μοιρολόγια ταΰτα είναι 
γνωστά, διότι πολλά περί αύτών έγράφησαν καί μεταφράσεις αύτών είς 
ξένας γλώσσας έδημοσιεύθησαν, καί άπό τοΰ βήματος τούτου πρό τίνος 
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χρόνου άνέγνωσεν άποοπάσματα αύτών ό συνάδελφος μου κ. Λάμπρος. 
Διά τούτο δέν θά εϊπω άλλο περί τούτων, αλλά μόνον θά σάς παρακα- 
λέσω νά μοί έπιτρέψητε νά σάς έπαναλάβω παρατηρήσεις τινάς περί/ τής 
έκ τούτων έντυπώσεως, τάς όποιας έγγραφον δημοσιεύων τά μοιρολόγια 
έκεΐνα έν τή Λαογραφία. «Εκείνο, έλεγον, δπερ έμποιεΐ αϊσθησιν καί 
κινεί τόν θαυμασμόν είναι δτι αί δύο γυναίκες ούδένα λόγον κάμνουν 
είς τούς θρήνους περί τών οικείων νεκρών, άλλ’ έχουν προσηλωμένην 
τήν διάνοιαν ε’ις τόν έθνικόν άγώνα καί συζητούν περί συναφών πρός 
τούτον γενικωτέρων ζητημάτων. ‘Η πρώτη μόνον άναφέρει έν παρόδω 
τόν έν τω πολεμώ θάνατον του υιοί) της μακαρίζουσα αύτόν δτι έθυσία- 
σεν ύπέρ τής έλευθερίας τόν βίον καί παρατηρεί ε’ις τόν πατέρα του 
θρηνουμένου δτι είναι άπρεπες νά θρηνώσι τά τέκνα των. Τό γενναΐον 
φρόνημα, τό όποιον διαλάμπει είς τούς λόγους τών χωρικών γυναικών, 
καί τό όποιον λαμπρότερον άναδεικνύει ή άτεχνος καί άδεξία έκφρασις, 
κατ’ ούδέν φαίνεται ύπολειπόμενον τής θρυλουμένης φιλοπατρίας τών 
άρχαίων Λακαινών».

Ταΰτα είναι λίγα δείγματα τής δημοτικής ποιήσεως, τής προελ- 
θούσης άπό τά τελευταία μεγάλα γεγονότα. Τήν έκτασιν τής βλαστή- 
σεως αύτής δέν δυνάμεθα άκόμη νά προσδιορίσωμεν, άφοΰ μόλις ήρχισε 
τό έργον τής περισυλλογής- άλλ’ δμως δεδομένου δντος δτι όμοιόμορ- 
φος είναι ή δημοτική ποίησις έκάοτης περιόδου, είμεθα ε’ις θέσιν άπό 
του νυν νά έκτιμήσωμεν τήν άξίαν καί νά έκφέρωμεν κρίσεις περί του 
συνόλου αύτής. Είς έκάστην περίοδον τής ιστορίας του έθνους θ’ άνέ- 
μενέ τις, δσον δεινότεροι κρίσεις συνταράσσουν τόν έθνικόν βίον, δσον 
ένδοξότερα γεγονότα άνυψώνουν τό φρόνημα του λαοϋ, τοσοΰτον έντο- 
νωτέρα νά έκδηλώνεται καί ή άπήχησις αύτών είς τήν έθνικήν ψυχήν. 
’Αλλά τοιοΰτό τι δέν παρατηρείται. Είς τήν περίοδον τών μεγάλων δο
κιμασιών συμπίπτει άκμή τής δημοτικής ποιήσεως, ήτις παρήγαγε τά 
κλέφτικα άσματα και τά ιστορικά τής έπαναστάσεως. Καί εύλογος θά 
έώαίνετο ή προσδοκία δτι ή δημοτική ποίησις θά έξικνεΐτο είς τό δψιστον 
σημεΐον αύτής είς τήν περίοδον, καθ’ ήν τοσαΰτα εύφρόσυνα γεγονότα 
έπήλθον, άνευ σπαραγμών έσωτερικών, άνευ τών σποραδικών κηλίδων, 
αϊτινες κατεσπίλωσαν τήν μεγάλην έπανάστασιν ήμών. "Οσοι τοιαύτην 
προσδοκίαν έτρεφον, τήν είδον διαψευδομένην ύπό τών πραγμάτων. 
Άλλ’ έπιτρέπεται νά άποδώσωμεν τούτο είς έξασθένησιν τής δημιουρ
γικής δυνάμεως του λαού καί είς άπάμβλυνσιν του καλαισθητικού συν
αισθήματος αύτοΰ; Τό έπ’ έμο'ι όχι μόνον δέν παραδέχομαι τούτο, 
άλλα καί πιστεύω δτι είς άντίθετα πορίσματα άγει ήμας ή μελέτη τής 
ιστορίας τής δημοτικής ποιήσεως καί καθόλου τής νεοελληνικής φιλο
λογίας- δτι έκείνο, τό όποιον ύπολαμβάνεται τεκμήριον καταπτώσεως, 

μαρτυρεί μάλλον πρόοδον, είναι σημεΐον μεταβάσεως είς άνώτερον πνευ
ματικόν έπίπεδον. 'Η πρός τά πρόσω πορεία δέν άκολουθεί κανονικήν 
εύθεΐαν γραμμήν. Ό βαδίζων συναντά πολλάκις έμπόδια τής όδου, τά 
όποια χρειάζεται νά παρακάμψη- ή δέ κίνησις αύτου φαίνεται ώς όπισθο- 
δρόμησις, ένώ τούναντίον ουτω προχωρεί άσφαλέστερον.

Καταπαύων τόν λόγον νομίζω άναγκαΐον νά προσθέσω όλίγας λέ
ξεις πρός βεβαίωσιν ή τούλάχιστον πρός διασάφησιν τής πεποιθήσεως 
μου ταύτης.

Περί τό τέλος τής περιόδου τής άκμής τών δημοτικών άσμάτων ήρ- 
χισεν ή άνατολή νέας περιόδου πνευματικής άναγεννήσεως του έθνους, 
όσημέραι προϊούσης, άφότου άπεδόθη ή έλευθερία είς μέρος του έθνους 
καί άπετέλεσε τούτο κράτος ώργανωμένον. Άλλ’ ή πνευματική άνά- 
πτυξις δέν ήτο τοιαύτη, ώστε νά κατασταθή φανερά ή μεταβολή καί νά 
δειχθή ή συντελουμένη πρόοδος. ’Έκτοτε έπέρχεται παρακμή τής δη
μοτικής ποιήσεως. Τήν θέσιν παλαιών δημοτικών άσμάτων καταλαμβά
νουν τ’ άσματα ποιητών μέτριων, έλλιποΰς αισθητικής μορφώσεως, δια- 
τελούντων δέ ύπό τήν έπήρειαν δρων άλλοτρίων τής τέχνης καί έπιβλα- 
βών είς αύτήν άλλά πληρούντων τάς άνάγκας μεγίστου μέρους του 
λαού. Τά δημοτικά άσματα άντικαθίστανται κατά μικρόν άπό τά άνα- 
κρεόντέια του Χριστοπούλου, άπό τά πολεμικά θούρια καί τά πατριωτικά 
άσματα βραδύτερον άπό τά είς ξενικούς ήχους προσηρμοσμένα άσματα 
του Ραγκαβή καί του Σκυλίτση. Καλλίφωνοι τραγουδισταί καί κιθα
ρωδοί, άλλά ποιηταί μετριώτατοι, άγωνίζονται έναμίλλως πρός τούτους, 
καί δημοτικώτατον έπί πολλάς δεκαετηρίδας έγινε τό άσμα του Κωνστ. 
θαλλείδου, του όποιου παροιμιώδης κατέστη ό στίχος

Είς τό ρεύμα τής ζωής μου διατί νά σ’ άπαντήσω;
Τό άσμα, οπού ό ποιητής φαίνεται ύπολαμβάνων δτι προσδίδεται έξαι- 
ρετική δύναμις είς τήν έκφρασιν δυσέρωτος πάθους διά τής έπισωρεύ- 
σεως πυκνών ζοφερών χρωμάτων, διά καταιγίδας στόνων καί δακρύων, 
ώς δεικνύει αύτή ή πρώτη στροφή του-

Είς φρικώδεις μαύρας νύκτας ’ς τήν σιγήν τής ύφηλίου, 
άντικρυ κοιμητηρίου 
νέος έμπαθής θρηνεί.

Ή φωνή του ομοιάζει ήχον μουσικής πένθιμου 
καί ό κόραξ τής έρήμαυ 
τούς κλαυθμούς του άντηχεΐ.

Αί Άνθολογίαι, ώς έπιγράφονται τά διά τούς πολλούς έκδιδόμενα 
βιβλιάρια, τά έξυπηρετοΰντα τόν πρακτικόν σκοπόν τής έπικουρίας τής
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μνήμης τών τραγουδιστών, περιλαμβάνοντα τά συνήθως ψαλλόμενα ύπ’ 
αύτών άσματα, αί Άνθολογίαι είναι πιστόν κάτοπτρον τής ποιητικής 
ανατροφής τού κοινού. Είς τάς παλαιοτέρας έκδόσεις υπερτερεί τό 
πλήθος δημοτικών ασμάτων’ εύρίσκονται δε καί άσματα πατριωτικά, 
οιον τό εξής'

Ζεΰ θεών τε καί άνδρών όμού πάντων βασιλεύ,
<5 σύ Μουσών, Χαρίτων, ’Αθήνας, ’Απόλλωνος γονεύ 

άθλων κόσμου ύψίζυγε σταθμεύ καί διανομεύ,
τό όποιον ήδη άπό τού έτους 1836 διεκωμώδησεν ό συγγραφεύς τής 
Βαβυλωνίας ό Βυζάντιος' ή έρωτικά σάν αύτό:

Είς τοιαύτην ύλη, 
πρέπει καί κονδύλι, 

νους όμηρικός, 
νά τά περιγράψη 
καί νά τά συντάξη 

περιστατικώς.

’Έπειτα άρχίζει ή παρεμβολή άσμάτων τού Σολωμού, τού ’Ιουλίου 
Τυπάλδου, τού Βαλαωρίτου καί κατόπιν πληθύνονται τά τραγούδια τών 
νεαρωτέρων ποιητών. ’Εννοείται δτι έκεϊνα μόνο τά άσματα διαδίδον
ται είς τόν λαόν καί περιλαμβάνονται έπομένως είς τάς ’Ανθολογίας, 
τών όποιων είναι γνωστόν τό μέλος’ τά μή τονισμένα δέν φθάνουν μέχρι 
τού πολλου πλήθους.

Ούτως ή δημοτική ποίησις άναμιγνύεται καί συγχωνεύεται μετά τής 
τεχνικής καί αποτελεί μετ’ αύτής σύνολον, αλλά σύνολον άνομοιομερές 
καί άνομοιόμοφον. Είναι αύτη ή μεταβατική κατάστασις, έξ ής προϊ- 
ούσης τής καθολικής μορφώσεως θά προκύψη ή ένότης καί ή άρμονία. 
"Οταν δε οί άνθρωποι τού λαού αναπτυσσόμενοι γίνουν ικανοί νά ύψω- 
θουν μέχρι τών αληθών ποιητών, όταν θά ύφίστανται έπίδρασίν τινα τού 
λαού, τότε δέν θά ύπάρχη διάκρισις τής δημοτικής καί τής άλλης ποιή- 
σεως ή δημοτική δέν είναι είδος ποιήσεως ιδιαίτερον, άλλά σταθμός, 
καθ’ ον δέν έκφαίνεται ή προσωπικότης τού ποιητοΰ. Επικρατεί δέ ή 
προσωπικότης, καθ’ δσον προάγεται ό πολιτισμός, καί ό ποιητής άπο- 
λαμβάνει καθόλου μείζονα έλευΟερίαν παρά ό είς κατωτέραν πνευματι
κήν βαθμίδα εύρισκόμενος. Καί έμφαίνεται ή προσωπικότης έν τή αύτο- 
τελεία, τήν όποιαν κατά λόγον τής ποιητικής εύφυΐας αύτού άναπτύσσει 
δ ποιητής αιρόμενος ύπέρ τήν έπ’ αύτού έπίδρασίν τής συγχρόνου μορ
φώσεως.

‘Η ιστορία τής γραμματολογίας πάντων τών εύρωπαϊκών λαών 

μάς διδάσκει, δτι ή δημοτική ποίησις ήκμαζεν, έφ’ δσον πάσαι αί τάξεις 
παρομοίαν είχον άνάπτυξιν. Παρήκμασε δέ καί σχεδόν έξηφανίσθη άνα- 
λόγως τής έπιδόσεως τών γραμμάτων έν έκάστω έθνει. Περίτρανον 
άπόδειξιν παρέχει ό άρχαίος έλληνικός κόσμος, ό μή διατηρήσας τής 
δημώδους ποιήσεως αυτού είμή όλίγιοτα καί παντελώς άσήμαντα λεί
ψανα. "Οθεν άς έλπίσωμεν δτι καί ή παρακμή τής ίδικής μας δημο
τικής ποιήσεως δέν είναι τεκμήριον πνευματικής καταπτώσεως, άλλά 
μάλλον εύοίωνον προμήνυμα λαμπροτέρας άνθήσεως τής έλληνικής ποιή
σεως.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

*Η λέξις λαογραφία, τήν οποίαν από είκοσιπενταετίας μεταχειριζό- 
μεθα πρός δήλωσιν τών σπουδών περί τών δημωδών παραδόσεων, δο
ξασιών, έθίμων, περί τής δημώδους άγραφου φιλολογίας και περί παντός 
καθόλου του συντελοΰντος είς άκριβεστέραν γνώσιν του λαού, εύρίσκε- 
ται έν χρήσει είς τήν άρχαίαν ελληνικήν άπό τών τελευταίων χρόνων 
τής άλεξανδρικής περιόδου είς δλως διάφορον, ειδικήν, σημασίαν. Λα
ογραφία έλέγετο ό κεφαλικός φόρος, δν κατέβαλε μέγα μέρος τών 
κατοικούντων τήν Αίγυπτον άπό του 14 μέχρι του 50 έτους τής ήλικίας 
αύτών. ΤΗτο ή «καθ’ έκάστην κεφαλήν ε’ισφορά», ώς τήν άποκαλεϊ 
ό Ίώσηπος, ή «τό έπικεφάλιον», ώς φέρεται έν τισι παπύροις. Ε’ις τήν 
έπιβολήν δέ του φόρου τούτου, τού όποιου ήσαν άπηλλαγμένοι ο'ι ’Ιου
δαίοι, άναφέρεται καί τό χωρίον του άποκρύφου βιβλίου τών Μακκα- 
βαίων, έν ώ αναγράφονται αί καταθλιπτικαί τών Ιουδαίων διατάξεις 
του βασιλέως τής Αίγυπτου Πτολεμαίου του Φιλοπάτορος (208 π.Χ.). 
Έλέγοντο δ’ οί καταβάλλοντες τό κεφαλικόν λαογραφούμενοι, 
άντιδιαστελλόμενοι πρός τούς έπικεκριμένους, τούς άπηλ- 
λαγμένους του φόρου τούτου, ύποχρεουμένους δ’ ε’ις υπηρεσίαν έν τώ 
στρατώ. Λαογράφοι δ’ ήσαν οί έν τοΐς χωρίοις άρχοντες, οί έπι- 
μελούμενοι τής λαογραφίας.

Παρά τήν διαφοράν τής σημασίας, ήν εΐχεν έν Αίγύπτω, ή λέξις 
είναι καταλληλοτάτη πρός όνομασίαν μαθήσεως, έχούσης ύποκείμενον 
τήν σπουδήν του λαοΰ. "Αλλως δ’ είναι ε’ισηγμέναι ήδη έν τή έπιστήμη 
καί παρελήφθησαν καί παρ’ ήμίν δμοιαι λέξεις, έν συνωνύμων τής λέ- 
ξεως λαός καί του γράφω συντεθειμέναι, πρός δήλωσιν έπιστημών, ού- 
χί παντελώς άοχέτων πρός τήν λαογραφίαν, οίον δημογραφία, 
έθνογρούφία.

Είς πολλάς εύρωπαϊκάς γλώσσας γίνεται χρήσις του δρου folklore, 
σημαίνοντος τήν λαογραφίαν. Ό δρος έπλάσθη ύπό του "Αγγλου 
William John Thoms, δστις ψευδωνύμως έν άρθρω δημοσιευθέντι έν τή 
φιλολογική έφημερίδι τού Λονδίνου Athenaeum τής 27 Αύγούστου 1846 
(σ. 842-3), έπρότεινεν ώς άναγκαίον ίδιον δρον πρός δήλωσιν τών με

λετών αίτινες είχον ήδη καί τότε μεγάλην οπωσδήποτε έκτασιν, άλλά 
δέν έθεωρουντο ώς άποτελουσαι ιδίαν καί διακεκριμένην τών άλλων 
μάθησιν. 'H λέξις, κατά μίμησιν τών γερμανικών συνθέτων Volkslied, 
Volksepos, Volksfest κτλ. (δημώδες άσμα, δημώδες έπος, λαϊκή έορτή) 
συντεθειμένη έκ τών άγγλικών Folk (λαός) καί lore (γνώσις, διδασκα
λία) , ήτο πάντως καταλληλοτέρα τών έν χρήσει είς τήν άγγλικήν πε
ριφράσεων, Popular antiquities (δημώδεις άρχαιότητες), Popular litera
ture (δημώδης φιλολογία). ‘Όθεν ταχέως ό δρος οδτος έπεκράτησεν 
είς τήν άγγλικήν καί είσήχθη είς άλλας εύρωπαϊκάς γλώσσας. Οί δέ 
Δανοί έν συναφεία πρός τήν άγγλικήν λέξιν καί οίονεί παρετυμολο- 
γούντες ταύτην έκάλεσαν τήν λαογραφίαν Folkeminder (άναμνήσεις του 
λαοΰ).

’Αλλά λαογράφοι τινές, άν καί είοήχθη είς τήν γλώσσαν των ό 
άγγλικός δρος, άποστέργουσιν αύτόν, προτιμώντες διά τό ευληπτον έτε
ρον, έκ τής ιδίας γλώσσης είλημμένον. Οί Ιταλοί καλουσι tradizioni 
populari (δημώδεις παραδόσεις), καί οί Γάλλοι όμοίως traditions popu
laires, πάντα σχεδόν τά ύπό τής λαογραφίας έξεταζόμενα θέματα, προσδί- 
δοντες γενικωτάτην έννοιαν είς τόν δρον μονομερή. Έκ τούτου δέ τι- 
νες έπλασαν καί τήν λέξιν traditionisme, ήτις, ώς παρατηρεί ό Γάλλος 
λαογράφος Gaidoz, καί άόριστος είναι καί σύγχυσιν άναποδράστως φέρει, 
διότι σημαίνει δύο διάφορα πράγματα’ πρώτον τήν άγάπην τής παραδόσε- 
ως καί τήν έφεσιν πρός διατήρησιν αύτής, καί δεύτερον τήν μελέτην τής 
παραδόσεως, δπερ δέν είναι τό αύτό’ διότι ό άγαπών τήν παράδοσιν δυ
νατόν νά μή μελετά ταύτην καί ό μελετών νά μήν τήν άγαπα.

"Οθεν κατ’ άνάγκην καί οί Γάλλοι θά προστρέχωσιν είς τόν άγγλικόν 
δρον, μεταχειριζόμενοι τόν γαλλικόν traditions populaires, όσάκις μόνον 
θέλωσιν νά γίνουσι καταληπτοί είς τούς πολλούς. Ό Gaston Paris έπλασε 
τόν δρον mythographie άλλ’ είς στενωτέραν έννοιαν, τήν τής μελέτης τών 
παραμυθιών, ήν πολλοί "Αγγλοι λέγουσι Storiology.

Οί δέ Γερμανοί, άποδεχθέντες καί οΰτοι τόν άγγλικόν δρον, φαίνον
ται προτιμώντες νυν άλλον, έκ τής ιδίας αύτών γλώσσης είλημμένον, τόν 
δρον VolksKunde (λαογνωσία, γνώσις του λαού). Άλλ’ ό δρος οδτος 
έχει τούτο τό μειονέκτημα, άν ληφθή είς τήν κυρίαν αύτοΰ σημασίαν, δτι 
εύρύνει πέραν του δέοντος τήν έκτασιν του πεδίου τών λαογραφικών μελε
τών.

Β'
Έκ τής εύρύτητος τής σημασίας του δρου VolksKunde παρασυρό- 

μενοί τινες τών Γερμανών λαογράφων καταλέγουσιν είς τά έργα τής 
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λαογραφίας καί τήν μελέτην θεμάτων, υπαγόμενων είς άλλας έπιστήμας 
καί μαθήσεις, έχούσας σαφώς διαγεγραμμένα τά δρια τών σπουδών 
αύτών. Ουτω λ.χ. δ καθηγητής του έν Βερολίνφ Πανεπιστημίου καί 
ιδρυτής του αύτόθι Συλλόγου τής λαογνωσίας κ. Weinhold όρίζει, δτι 
εργον τήζ λαογνωσίας είναι ή έρευνα πασών τών έκδηλώσεων τοΰ βίου 
του λαού, ήτοι δμάδος χιλιάδων ή έκατομμυρίων άνθρώπων ίστορικώς 
καί γεωγραφικώς καθορισμένης' καί καταλέγει είς τά ύπό ταύτης έξε- 
ταζόμενα θέματα πρός τοίς άλλοις καί τήν φυσικήν σύστασιν του λαού, 
ήτοι τόν σκελετόν του άνθρώπου μετά του σχηματισμού του κρανίου, 
τούς μώς, τούς χαρακτήρας τοΰ προσώπου (καί τό χρώμα τών όφθαλ- 
μών καί τών τριχών)' έπειτα τήν τροφήν του λαού καί τήν παρασκευ
ήν αύτής, τόν δπλισμόν, τάς ασκήσεις κτλ. καί καθόλου θέματα, περί & 
ασχολούνται ή άνθρωπολογία, ή έθνογραφία καί άλλαι έπιστήμαι καί 
τέχναι.

*Η τοιαύτη εύρυτάτη καί αόριστος έκδοχή του έργου τής λαογρα
φίας δέν έγένετο άσπαστή, καί όλίγιστοι έπί τών δακτύλων άριθμούμε- 
νοι είναι οί λαογράφοι, οί περιλαβόντες είς τάς έρεύνας αύτών παντε
λώς άλλότρια θέματα, συμφώνως πρός τό ύπό τοΰ έπιφανοΰς γερμανι- 
στοΰ Weinhold διατυπωθέν διάγραμμα. Άλλα καί δσοι έκ τοιαύτης 
επιβολής είργάσθησαν, καί δσοι άντιθέτως έσμίκρυναν τήν περιοχήν τής 
λαογραφίας, περιορίσαντες αύτήν είς απλήν έξερεύνησιν τών έν τφ πα- 
ρόντι σωζομένων περιλειμμάτων τοΰ παρελθόντος, συνετέλεσαν έπίσης 
μετά τών διάφορον άντίληψιν τοΰ έργου τής λαογραφίας έχόντων είς 
τήν κατά τάς τελευταίας μάλιστα δεκαετηρίδας παρατηρουμένην θαυμα
στήν άκμήν τών λαογραφικών σπουδών, έξ ών μεγίστην προσπορίζονται 
ώφέλειαν ή έπιστήμη τών θρησκειών, ή ομαδική ψυχολογία, ή κοινωνι- 
ολογία, ή έθνογραφία, ούχ ήκιστα δέ καί ή γλωσσολογία, ή φιλολογία, 
ή αρχαιολογία καί ή ιστορία. Διότι αί άμφιλογίαι περί τής έκτάσεως 
τών λαογραφικών σπουδών έλαχίστην έχουσιν έπίρρειαν περί τήν πρόο
δον αύτών, άλλως δέ τοσαΰτα έγράφησαν καί καθημερινώς συζητοΰνται 
περί τής έννοιας, τής περιοχής καί τοΰ σκοπού τής λαογραφίας, ώστε 
βεβαιότατον φαίνεται δτι ταχέως καί τά δρια αύτής εύκρινώς θά δια- 
γραφώσι καί αί πρός τάς άλλας έπιστήμας σχέσεις καί διαφοραί θά 
διακριθώσι σαφέστερον.

’Αναγραφήν τών περί τών ζητημάτων τούτων καί τής μεθόδου τών 
λαογραφικών μελετών γραφέντων εύρίσκει ό άναγνώστης έν τέλει. Είς 
τήν άνάλυσιν καί κριτικήν έξέτασιν τούτων δέν προτιθέμεθα νά ένδια- 
τρίψωμεν. Άλλ’ ή σύστασις Έλληνικής λαογραφικής 
έ τ α ι ρ ε ί α ς, φιλοτιμουμένης ν’ άποβή κοινή πνευματική έστία τών 
Ελλήνων λαογράφων καί ή έκδοσις ύπό ταύτης περιοδικού συγγράμ

ματος, περιλαμβάνοντας λαογραφικάς σύλλογός καί πραγματείας, έπι- 
βάλλει, νομίζομεν, τήν ανάγκην νά ύποδείξωμεν δι’ ύποτυπώσεως τοΰ 
έργου τής λαογραφίας, ώς άντιλαμβανόμεθα αύτό, τήν ήμετέραν γνώ
μην περί του λυσιτελεστέρου τρόπου τής προαγωγής αυτού έν Έλλάδι.

'Η λαογραφία έξετάζει τάς κατά παράδοσιν διά λόγων πράξεων ή 
ένεργειών έκδηλώσεις τοΰ ψυχικού καί κοινωνικού βίου τοΰ λαού' τάς 
έκδηλώσεις δηλαδή έκείνας, ών ή πρώτη άρχή είναι άγνωστος, μή προ- 
ελθοΰσα έκ τής έπιδράσεως ύπερόχου τίνος άνδρός, αίτινες κατ’ άκο- 
λουθίαν δέν όφείλονται είς τήν ανατροφήν καί τήν μόρφωσιν, καί έκεί
νας, αίτινες είναι συνέχεια ή διαδοχή προηγηθείσης κοινωνικής κατα- 
στάσεως ή είναι μεταβολή ή παραφθορά άλογος έλλόγων έκδηλώσεων 
τοΰ βίου έν τώ παρελθόντι. Συνεξετάζει δ’ άναγκαίως καί τάς μή έκ- 
πορευομένας μέν άμέσως έκ τής παραδόσεως έκδηλώσεις τοΰ βίου, άλλ’ 
άφομοιουμένας ή συναπτομένας στενώς πρός τάς κατά παράδοσιν.

‘H έπικρατοΰσα παρά τοΐς πλεΐστοις τών λαογράφων γνώμη είναι, 
δτι ή λαογραφία έξετάζει τάς έκδηλώσεις τοΰ βίου τοΰ δχλου (vulgus 
in popolo), μελετώσα ιδίως τάς άνηκούσας ούχί τώ λαώ, άλλα τώ δχλω 
(vulgo) πρωτογενείς παραστάσεις. Άλλα τίνα τά διακρίνοντα τόν δχλον 
άπό τοΰ λαοΰ χαρακτηριστικά γνωρίσματα; Οί άποτελοΰντες έν προηγ- 
μέναις είς τόν πολιτισμόν χώραις τόν όχλον δέν διαφέρουσι, λόγω μορ- 
φώσεως, τών άνωτάτων κοινωνικών τάξεων άλλων χωρών άπολιτίστων, 
άκόμη δέ καί έν τή αύτή πολλάκις χώρα ό όχλος τής σήμερον είναι 
ό λαός τής χθές. Εύστόχως δ’ ό ήμέτερος Λασκαράτος ώρισε τόν δχλον, 
λέγων δτι δέν είναι δσοι φοροΰν σκούφια ή ψηλό καπέλλο, άλλ’ δσοι 
άποκάτω σέ σκούφια ή σέ ψηλό καπέλλο κρύβουν λίγο μυαλό καί πολ- 
λαίς πρόληψαις. ‘Η άποφυγή τής τελέσεως γάμων κατά μήνα Μάϊον, 
έκ φόβου άναποφεύκτων συμφορών, ή τής παρουσίας δεκατριών συνδαι
τυμόνων είς τήν τράπεζαν, ή άγωνία έκ τής άνατροπής άλατοδόχης έπί 
τής τραπέζης, ή σπουδή πρός θραΰσιν τοΰ κελύφους του ροφηθέντος 
αύγοΰ, καί άνάριθμα άλλα τοιαΰτα ύπάγονται είς τήν περιοχήν τής λα
ογραφίας, άν καί ίδιάζουσι προπάντων είς τάς τάξεις τών εύπαιδεύτων.

"Οθεν ή λαογραφία έξετάζει τά κατά παράδοσιν λεγόμενα ή γι
νόμενα. ’Άλλων έκ τούτων ή άρχή είναι άγνωστος ή δυσεξερεύνητος, 
ένίοτε δέ φέρει τόν τύπον άπωτάτης άρχαιότητος. «'Ολόκληρον στρώ
μα», λέγει ό Alb. Dieterich «θρησκευτικών διανοημάτων, θρησκευτικών 
παραστάσεων καί θρησκευτικών νομίμων έχει σχηματισθή έν τή προϊ
στορική περιόδω τοΰ βίου έκάστου λαοΰ, τούτων δέ ούδείς έρευνητής 
ούδέ καν ν’ άποπειραθή τολμά ν’ άνακαλύψη τόν πρώτον εισηγητήν. 
Τό αύτό συμβαίνει καί είς τόν καθορισμόν τών ήθών καί έθίμων, είς τά 
σχήματα τών πρώτων κοινωνικών όργανώσεων, καί είς σειράν δλην δημι
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ουργημάτων εις έμμετρον ή πεζόν λόγον, τά όποια καλοΰμεν άσματα 
καί παραμύθια καί παραδόσεις». ’Άλλων πάλιν ή άρχή είναι γνωστή 
καί εύρίσκεται εις κοινωνικήν κατάστασιν προηγηθεΐσαν τής ένεστώτης 
αμέσως ή έν χρόνω άφεστώτι. Ταΰτα, καίπερ δυσαρμοστοΰντα πρός 
τάς ιδέας ή τάς άνάγκας τής ένεστώσης κοινωνικής καταστάσεως, διε
τή ρήθησαν διά τήν δύναμιν τής συνήθειας, διατηρήσαντα καί τόν λόγον 
καί τήν σημασίαν, άτινα ανέκαθεν είχον.

’Άλλα δ’ όμως είναι μέν λείψανα προγενεστέρων περιόδων, άλλ’ 
έκλιπόντος του λόγου, δι’ δν ύπήρχον έν τω παρελθόντι, έσώθησαν παρ’ 
ήμίν παραλόγως καί άκατανοήτως, προκαλοΰντα τήν απορίαν αύτών 
πρωτίστως τών έμμενόντων εις ταϋτα, οΐτινες αναγκάζονται παντοίας νά 
έκφέρωσιν εικασίας πρός έξήγησιν. Βαθέως έρριζωμένα, είναι δυσα- 
πόσπαστα άπό του σημερινού βίου, ώς τά θαλάσσια κογχύλια τά έκ 
προτέρων γεωλογικών περιόδων προσκεκολλημένα εις τούς βράχους τών 
όρέων. Τοιαύτη είναι παραδείγματος χάριν ή συνήθεια τής μή τελέσε- 
ως γάμων κατά τόν μήνα Μάιον, ήτις λόγον έχει θρησκευτικός δοξα
σίας τών αρχαίων Ρωμαίων. Ό ’Άγγλος έθνολόγος Eduard Tylor 
ώνόμασε ταΰτα Survivals in the culture, οίονεί έγκαταλείμματα, 
καί έθεσε τόν νόμον τής έπιβιώσεως πρός έξήγησιν του φαινομέ
νου (1869). Περιλαμβάνει δ’ εις τά έγκαταλείμματα πάντα καθόλου 
τά λείψανα προχωρημένων πολιτισμών, άλλ’ όρθότερον νομίζομεν είναι 
νά διακριθώσι τούτων καί νά υπαχθώσιν εις άλλην κατηγορίαν, δσα 
ούδέν έχουσι τό έκτροπον, διατηροΰντα τόν έν άρχή λόγον καί τήν έν
νοιαν αυτών, καί δυνάμενα νά θεωρηθώσιν ώς μερική άλλ’ άδιάσπαστος 
έξακολούθησις προτέρου βίου.

Διά τήν μεταβολήν τών ορών του βίου καί τήν άγνοιαν του λόγου 
αύτών, τά έγκαταλείμματα συνήθως παρουσιάζονται ύπό τύπον 
διαφέροντά πως του αρχαίου, τάς δέ διαφοράς, είτε μεταβολαί είτε πα- 
ραφθοραί τούτου είναι, καί τάς αιτίας, έξ ών προήλθον, άπόκειται εις 
τήν λαογραφικήν έρευναν νά έξεύρη καί καθορίση.

Γ'
Έκ τών ε’ιρημένων συνάγεται δτι, έπειδή κατά δύο τρόπους, διά 

λόγου καί διά πράξεων ή ένεργειών, γίνονται αί έκδηλώσεις του ψυχι
κού καί κοινωνικού βίου του λαού, διττή είναι καί ή έργασία του λαο- 
γράφου, συνισταμένη εις καταγραφήν καί ε’ις περιγράφήν. 
Καί καταγράφει μέν τήν προφορικήν παράδοσιν, τά μνημεία του λόγου, 
περιγράφει δέ τάς κατά παράδοσιν πράξεις ή ένεργείας.

Έν συνοπτικώ διαγράμματι καταλέγομεν ώδε τά κυριώτερα θέμα
τα, περί α έχει ν’ άσχοληθή ό 'Έλλην λαογράφος.

Τά μνημεία του λόγου
1) ’Άσματα. Πλήν τών λυρικών, έπικών, θρησκευτικών, σατιρι

κών καί άστείων ή ασέμνων, καί τών εις τεταγμένας ή μέρας ή περιστά
σεις άδομένων (λ.χ. κάλανδα, του Λαζάρου, θρήνοι τής μεγάλης έβδο- 
μάδος, χελιδονίσματα, άσματα έπιλεγόμενα έν τισι παιδιαίς, τραγούδια 
τής περπερούνας, του κλήδονα, τής αιώρας, γαμήλια, μοιρολόγια), συμ- 
περιλαμβάνονται εις ταύτα τά δραματικά παίγνια, τά παιδικά άσματα 
(τά ύπό παιδιών ή πρός παιδία άδόμενα ή λεγόμενα) καί τά έργατικά 
(οίον έρετικά, μυλικά κ.τ.τ.), τά σκοποΰντα τόν διά του ρυθμοϋ κανο
νισμόν τών κινήσεων του έργάτου ή άπλώς τήν διά του άσματος άνακού- 
φισιν αύτου κατά τήν έργασίαν.

2) Έπωδαί (ξόρκια, γητέματα, γητείαις, γηθειαΐς).
3) Αινίγματα (νοιώσματα, βρετά, παράγκουλα, παρατσάφαρα, πα

ραμύθια, καστράκια) καί λογοπαίγνια. Αινιγματώδη παραμύθια. Παιγ
νιώδεις ή παρηχητικαί αποκρίσεις. Γλωσσοδέται (καθαρογλωσσήμα
τα) .

4) Εύχαί, χαιρετισμοί, προπόσεις, κατάραι, δρκοι, βλασφημίαι, 
μετά περιγραφής τών πράξεων ή κινήσεων, μεθ’ ών ένίοτε συνεκφέρον- 
ται. (Ενταύθα άνάγονται καί τά αναθέματα, ή έπισώρευσις λίθων).

5) Παροιμίας μετά τής έρμηνείας αύτών καί καταγραφής τών μύ
θων, ε’ις ους ένίοτε άναφέρονται.

6) Μύθοι.
7) Εύστράπελοι διηγήσεις (έν αίς καί τά περιπαίγματα χωριών).
8) Παραμύθια.
9) Παραδόσεις, ήτοι μυθώδεις διηγήσεις, πιστευόμεναι ώς άληθείς, 

άναφερόμεναι δέ εις τόπους ή πρόσωπα, εις ούράνια σώματα, εις τά με
τεωρολογικά φαινόμενα, εις τόν Χριστόν καί εις τούς άγιους, εις δαι
μόνια καί εις άλλα Φανταστικά όντα.

10) Έκ του γλωσσικού θησαυρού αί λέξεις καί αί φράσεις, δι’ 
ών δηλοΰνται συνήθειας δοξασίας προλήψεις του λαού, τά έργα καί έπι- 
τηδεύματα αύτου, ή αΐτινες άπομνημονεύουσιν ιστορικά συμβάντα ή ώ- 
ρισμένας τινάς περιστάσεις, έκ τούτων προελθουσαι. Παραδείγματα: 
’Ονόματα (βαπτιστικά, οικογενειακά), παρωνύμια, τοπωνυμίας όνόμα- 
τα ώρών του έτους, μηνών, ή μερών ονόματα προσωπικά γάτων, κυνών, 
ίππων, βοών καί άλλων οίκογενών ζώων παρωνύμια ζώων (λ.χ. Νίκος 
ή κύρ Μέντιος ό όνος, κύρ Νικολός ό λύκος, κυρά Μαριά ή άλώπηξ) ‘ 
όνόματα προσωπικά οπλών, σκευών, οικήσεων, πλοίων, λέμβων εύφη- 
μισμοί (περιφράσεις ή μετωνυμίαι ή μετονομασίαι ή άντιφράσεις έπίφό- 
βων όνομάτων)' όνόματα ζώων καί φυτών, ύπεμφαίνοντα παραδόσεις ή 
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δοξασίας, ή δεισιδαιμονίας. ’Ονόματα οργάνων καί έργαλείων, καί τών 
μερών έκαστου ιδία. Λέξεις έπιτηδευματικαί, αί εις έκάστην τέχνην ή 
ασχολίαν ίδιάζουσαι. Κορακίστικά. (Μυστική συνθηματική γλώσσα, 
διά χρήσεως καινοτρόπων λέξεων ή διά μεταβολής τής σημασίας λέ
ξεων ή διά παρεμβολής άσήμων συλλαβών ε’ις τάς λέξεις). ’Ονόματα 
ενδυμάτων καί τών μερών έκάστου ιδία. Έπιφθέγματα (ποιμενικά, 
ζευγηλατικά, άγωγιατικά κτλ., φωναί όδηγητικαί ζώων). Μιμήσεις φω
νών ζώων. Λέξεις σχηματισθεΐσαι εκ τίνος περιστάσεως (λ,χ, μοσχο- 
μάγκα, τραμπούκος). — Μεταφοραί καί άλλαι τροπικαί φράσεις, ύπεμ- 
φαίνουσαι μυθοπλαστικήν άντίληψιν του έξωτερικου κόσμου, οΐον προ- 
σωποποιίας τών φυσικών φαινομένων καί τών αψύχων καθόλου.

Αί κατά παράδοσιν πράξεις ή ένέργειαι
1) Ό οίκος. Μέρη τοΰ οίκου, δίαιτα έν αύτώ, σκεύη καί έπιπλα. 

Ιδιόρρυθμοι οικήσεις (ποιμενικαί καλύβαι, πετραΐαι, λιμναιαι οικήσεις).
2) Τροφή. Τά συνήθη καί Ιδιάζοντα εις τούς “Ελληνας έδέσματα. 

Τακτά έδέσματα κατά τινας ή μέρας (οΐον χριστόψωμα, λαμπριάτικαις 
κουλούραις, κόκκινα αύγά, έδέσματα συνηθιζόμενα Ιδίως εις τινας έορ- 
τάς). Αποχή άπό τινων έδωδίμων απόλυτος ή έπιβαλλόμενη έν τα- 
κτώ χρόνω (πλήν τών θρησκευτικών νηστειών) ή είς τινας άνθρώπους 
(ώς ή άπαγόρευσις τής βρώσεως όφθαλμου ζώου είς τόν έχοντα ένα 
μόνον άδελφόν κ.τ.τ.). Δοξασίαι περί τών ένεργειών τών τροφών έπί 
τοΰ έσθίοντος' (λ.χ. δτι τινά τών έσθιομένων μελών ζώων ένισχύουσι 
τάντίστοιχα μέλη τοΰ έσθίοντος, οΐον δτι ή γλώσσα καθιστά αύτόν εύ- 
φραδή, δτι, κατά τάς διηγήσεις παραμυθιών, τό ήπαρ δρνιθός τίνος ά- 
ποδεικνύει καρδιογνώστην τόν γευθέντα αύτοΰ). Έδέσματα άποτρε- 
πτικά κακών.

3) Ενδύματα, κόμμωσις, καλλωπισμός.
4) Κοινωνική όργάνωσις. ’Έθιμα συναφή είς τήν διοίκησιν τής 

κοινότητος ή είς τήν διαχείρησιν τής κοινοτικής περιουσίας. ’Έθιμα 
τεκμηριοΰντα προτέραν κατά πάτριάς διαίρεσιν τοΰ χωρίου. Κοινωνικαί 
σχέσεις (συμμετοχή ξένων είς οικογενειακός έορτάς, έπισκέψεις, κοινω
νική έθιμοτυπία, συμπόσια, ξενία). Ό βίος έν τή ξενιτεία. Ή θέσις 
τής γυναικός έν 'τω οϊκω. ’Ίδιαι κοινωνίαι: Αδελφοποιτοί. Κλέ- 
φταις. Ληστρικά νόμιμα. Σχέσεις τών έργοδοτών προς τούς έργάτας, 
τών ύπηρετών πρός τούς κυρίους.

5) Τό παιδίον. ’Έθιμα, δοξασίαι, δεισιδαιμονίαι κατά τήν έγκυ- 
μοσύνην, τήν γέννησιν, τήν λοχείαν. Αί φροντίδες περί τών νεογνών. 
Τά έκθετα. Τά κατά τήν βάπτισιν. Τά τής άνατροφής τών παίδων. 

Σχολικά έθιμα. Τά τής έπαγγελματικής μαθητείας (καλφάδες, μού
τσοι κλπ.). Παιδική γλώσσα. — Ώς έπίμετρον δύναται νά προστεθή 
ένταΰθα καί έξέτασις τών δημωδών βιβλίων.

6) Γαμήλια έθιμα.
7) ’Έθιμα κατά τήν τελευτήν. Κηδεία, τάφοι, πένθη, μνημόσυνα.
8) Βίοι. Γεωργικός βίος (έθιμα κατά τήν σποράν, κατά τόν θε

ρισμόν, τόν τρυγητόν κλπ.). Ποιμενικός βίος (ιδιάζοντα έθιμα είς τούς 
ποιμένας καί μάλιστα τούς νομάδας). Στρατιωτικός βίος, ναυτικός, 
άλιευτικός, κυνηγετικός. Βιομηχανικά έπιτηδεύματα. Μεταλλευταί. 
Γυναικεία έργα καί έπιτηδεύματα.

9) Δίκαιον. Ίδέαι τοΰ λαοΰ περί δικαίου καί νομικών σχέσεων. 
Τοπικαί συνήθειαι τοΰ οικογενειακού καί τοΰ κληρονομικού δικαίου. 
(Μάλιστα άξιαι μελέτης είναι συνήθειαι τινες δλως ίδιάζουσαι, ώς λ.χ. 
αί έπιχωριάζουσαι ένιαχοΰ περί τών κληρονομικών δικαιωμάτων τοΰ μο
νογενούς υίοΰ καί τής μονογενούς κόρης, τοΰ κανακάρη, καί τής κανα
κάρισσας). Υιοθεσία. Άποκλήρωσις. ’Έθιμα κατά τήν σύναψιν ή έκ- 
τέλεσιν συμβάσεων, άρχαιότροπα έθιμα πρός βεβαίωσιν νομικής κατα- 
στάσεως, ώς τής πτωχεύσεως. Σημεία κυριότητας (λ.χ. τό χάραγμα 
τών ώτων, τών ποιμνίων, τό χάραγμα έπί τών γλουτών ίππων, ώς τά 
σήμαντρα ή σφραγίδες παρά τοΐς άρχαίοις, σημεία διά χρώματος κτλ). 
’Έγγραφα πιστοποιοΰντα συμβάσεις, προικοσύμφωνα. Ποιναί (πόμπε- 
μα, κουρά, σχολικαί ποιναί, φάλαγγας). Λαϊκά δικαστήρια (π.χ. έν 
Όλύμποις τής Χίου κατά τής άπόκρεως).

10) Λατρεία. Δημώδεις δοξασίαι περί θεοΰ καί περί άγιων καί 
περί τής έπενεργείας αύτών είς τάνθρώπινα πράγματα. Επικλήσεις 
(έπίθετα) αύτών. θαυμάσιαι βοήθειαι καί θεραπείαι. Εικόνες. Έγ- 
κοίμησις έν έκκλησίαις. 'Αγιάσματα, θυσίαι καί προσφοραί (προσφο
ρά! ένιαχοΰ είς τήν έκκλησίαν άνθέων, καρπών έν τακταΐς ήμέραις). 
Άπαρχαί. Εύχαί καί άναθέματα (τάματα). Πομπαί. Πανηγύρεις. 
Έορταί (ιδιάζοντα έθιμα είς τινας έορτάς, μάλιστα κατά τό δωδεκαή- 
μερον, τάς Άπόκρεως, τό Πάσχα). Έορταί μή ώρισμέναι ύπό τής έκ- 
κλησίας (ώς ή πρώτη Μαΐου) καί έθιμα κατά ταύτας. Εορτή τών θε
ρινών τροπών τοΰ ήλιου (τ’ άη ΓιαννιοΟ τοΰ Λιοτροπιοΰ), πυραί κατ’ 
αύτάς. Πυραί κατ’ άλλας ήμέρας  (τά θεοφάνια, τό Πάσχα (’Ιούδας), 
τήν έβδομάδα τής τυροφάγου, τοΰ Άγιου Ήλία, τάς πρώτας ήμέρας 
τοΰ Αύγούστου). Ακοίμητοι λύχνοι, καινούργιο φώς. ’Οργιαστική λα
τρεία (Αναστενάρια, Καλόγηροι έν Θράκη) Καθαρμοί.

*

11) Δημώδης φιλοσοφία. Δοξασίαι περί ψυχής. Περί τών μετά 
θάνατον. Φυσιολογικαί δοξασίαι. Ένέργειαι σύμφωνοι πρός τάς δο
ξασίας ταύτας.
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12) Δημώδης ιατρική. ’Ιατροσόφια. Ιατροί και ίαίτριναι. Ια
τροί τής κοινότητας. Χρήσις ιαματικών βότανών, τρόποι τής συλλογής 
αύτών. ’Ενέργεια μελών, δέρματος, τριχών, όνόχων ζώων. Ιαματική 
δύναμις μετάλλων καί λίθων. Σκευασία φαρμάκων, θεραπευτική, θε
ραπεία κατά τό δμοιον ή άνάλογον. θεραπεία κατά τό δόγμα ό τρώ- 
σας καί ’ιάσεται. θεραπεία ανυπάρκτων νόσων καί κακώσεων (γύρι
σμα του άφαλου, σήκωμα τών νεφρών κ.τ.τ.). Διαιτητική. Χειρουργι
κή. Κτηνιατρική.

13) Μαντική. Διάφορα είδη μαντικής. Φυσιογνωμικά. Παλμοί. 
Κλήδονες. Άπαντήματα. Οιωνοί. ’Όνειρα. Μαντική δι’ όργάνων. Ώ- 
μοπλατοσκοπία, πυρομαντεία, μολυβδομαντεία, αύγομαντεία, κλειδομαν- 
τεία, κοσκινομαντεία κτλ. Μαντική είς τακτός ήμέρας ή περιστάσεις. 
(Πρωτοχρονιά, κλήδονας, άπόκρεως, έορτή άγ. Άνδρέου, άρμυροκουλ- 
λούρα).

14) ’Αστρολογία. Επήρεια ούρανίων σωμάτων έπί του άνθρωπί- 
νου βίου. Ζώδια. ’Αποφράδες ήμέραι. Μερομήνια. Δρίμαις. Δο- 
ξασίαι περί αριθμών. Μετεωρολογικά! δοξασίαι.

15) Μαγεία. Μάγοι καί μάγισσαι. Μαγικά βιβλία, σκεύη καί όρ
γανα, Μαγικαί πράξεις. ’Άγγελοι καί δαίμονες έφοροι τών ή μερών 
καί τών ώρών του ήμερονυκτίου. Έξορκισμοί. Λεκανομαντεία, χειρο
μαντεία, χαρτομαντεία. Φίλτρα, κατάδεσμοι. Στοιχείωσις οικοδομών.

16) Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθεια πρός αποτροπήν κακών ή 
προς εύδαιμονίαν. Μαγικαί συνήθειαι έν ανομβρία. (Περπεροϋνα, κα
τακλυσμοί κτλ.). Περίαπτα. Προβασκάνια. Κατόρυξις άσθενειών, 
δίωξις αύτών, έγκατάλειψις τής άσθενείας ύπό του άσθενούς έν τόπω τι- 
νί. Δεισιδαιμονίαι κατ’ αναλογίαν ή ομοιότητα ή διαφοράν ή άντίθεσιν.

17) Παιδιαί καί άθλητικά αγωνίσματα.
18) Χοροί καί μουσική αύτών. Μιμική, νεύματα, χειρονομίαι, έν

νοια αύτών.
19) Μουσική καί μουσικά όργανα. Μεγίστη είναι ή άξια τής άκρι

τούς καταγραφής (εί δυνατόν διά τής κοινής παρασημαντικής, άλλως 
διά τής εκκλησιαστικής) τών μελωδιών τών δημωδών ασμάτων, Ρυθμι
κή.

20) Καλλιτεχνία. Γλυπτική (ξοανογλυφία), γραφική. Ποικιλτι
κή (ή ποικιλτική ιδία τών ένδυμάτων, γλυπτά ή γραπτά κοσμήματα έ- 
πίπλων, όργάνων, οικοδομών). Αισθητική τών χρωμάτων καί τών σχη
μάτων.

Δ'
Έκ του διαγράμματος τούτου, τό όποιον συνετάξαμεν άποβλέποντες 

κυρίως είς τόν βίον του ελληνικοί) λαού, λαμβάνει έκαστος εννοιάν τινα 
τών θεμάτων, περί τά όποια δύναται ν’ άσχοληθή ή έλληνική λαογρα
φία. Καί μόνη ή καταγραφή τών μνημείων του λόγου καί ή περιγρα
φή τών ήθών καί εθίμων καί δοξασιών έπαρκούσιν είς την επιστημονι
κήν μελέτην. ’Άν δέ τις έπιθυμή νά έγκύψη βαθύτερον είς τήν σπου
δήν τών ύπ’ αύτου συλλεχθέντων, έχει τότε νά έξετάση: Α') Τίνα Ο
μοια ή συγγενή μνημεία ή φαινόμενα παρατηρούνται παρά τω λαώ, καί 
Β') άν καί παρ’ άλλοις λαοίς παρατηρούνται ταύτά ή παραπλήσια. 
Μετά δέ τήν έξέτασιν ταύτην δύναται δι’ ιστορικής έρεύνης καί ψυχο
λογικής άναλύσεως νά προσπαθήση νά καθορίση τάς διαφόρους μετα- 
βολάς, τάς όποιας είς διαφόρους χρόνους καί τόπους ύπέστη τό έξετα- 
ζόμενον καί ν’ άνεύρη τήν προέλευσιν καί τόν λόγον αύτοϋ. Τής έργα- 
σίας δ’ όμως ταύτης τά πορίσματα δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθώσιν 
άσφαλή, άν δέν προηγήθη ή συγκριτική έξέτασις, ή άν έγένετο αδτη 
άτελώς. Τά δμοια μνημεία συμπληροΰσιν άλληλα, καί πολλάκις λεπτο- 
μέρειά τις είς έν μόνον παρατηρηθεΐσα παρέχει τόν μίτον, τόν όδηγουν- 
τα είς τήν ορθήν έρμηνείαν πάντων τών είς τήν αύτήν κατηγορίαν άνη- 
κόντων. Καί ή άτελής δέ σύγκρισις έπίσης δύναται νά παραπλανήση, διό
τι ένδέχεται νά θεωρηθή ώς αρχή καί αφετηρία έκεΐνο, τό όποιον άπλώς 
είναι σταθμός διάμεσος. Ουτω λ.χ. είς έσφαλμένα συμπεράσματα θά κα- 
λήξωμεν έν τή μελέτη τών άκριτικών άσμάτων, άν παρορώντες τάς καπ- 
παδοκικάς καί πόντικάς παραλλαγάς άποβλέψωμεν είς μόνας τάς κυ
πριακός' ώς έπίσης άνακριβή πορίσματα περί ρωμουνικής προελεύσεως 
του περί τής γεφύρας τής ’Άρτης άσματος συνήγαγον οί περί τούτου 
πραγματευθέντες ένεκα τής άγνοιας πολυαρίθμων έλληνικών παραλλα
γών τού άσματος καί παλαιοτάτων παραδόσεων.

Κατά ταυτα τό έργον τής συλλογής δύναται νά χωρισθή τού τής 
περαιτέρω σπουδής τών συλλεγομένων, ό δ’ άπό τού στόματος τού λα
ού καταγράψας μνημείον τι τού λόγου, ή έξ άμέσου παρατηρήσεως άν- 
τιληφθείς καί σημειώσας φαινόμενόν τι τού βίου τού λαού, άδυνατών 
δ’ ένεκα έλλείψεως βοηθημάτων ή μη εύκαιριών νά έξετάση τήν σχέσιν 
αύτών πρός τά έγνωσμένα, δέν πρέπει νά ένδοιάζη περί τής δημοσιεύ- 
σεως αύτών. Πάντως ή έκ τής δημοσιεύσεως έπιστημονική ώφέλεια εί
ναι μεγάλη, διότι διά τής συναγωγής όσον ένεστιν άφθονωτάτου λαο- 
γραφικοΰ ύλικού άκριβέστερον γνωρίζεται ό βίος τού λαού, διαφωτί
ζονται 'πολλά ζητήματα καί έπιλύονται άπορήματα καί άμφιβολίαι. 
Ούδ’ ό φόβος έπαναλήψεως γνωστών ή προεκδεδομένων έμποδίζει τήν 
δημοσίευσιν. Ό εύσυνειδήτως έργασθείς καί άμέσως παρά τού λαού 
παραλαβών τήν ύλην ας είναι βέβαιος δτι όπωσδήποτε νέον τι καί άξιον 
λόγου θά συνεισφέρη. Τά αύτά γλωσσικά μνημεία παρουσιάζουσι 
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πάντοτε σπουδαίας παραλλαγάς, διότι ό έπαναλαμβάνων τό αύτό μνη- 
μεΐον άνεπιγνώστως μεταβάλλει έν τισι τοΰτο, προσθέτων τι τής Ιδίας 
άτομικότητος ή παραλείπων έξ άμνημοσύνης ή έξ αποδοκιμασίας ή τρο- 
ποποιών δπως τό άποκαταστήση συμφωνότερον προς τό γλωσσικόν καί 
καλαισθητικόν συναίσθημα. ’Αλλά καί άν οί παραλλαγαί δέν είναι 
σπουδαίοι, καθορίζεται δ’ δμως διά τής δημοσιεύσεως ή διάδοσις αύ- 
τοΰ, καί τοΰτο είναι άναγκαΐον έπίσης' διότι δέν άρκεΐ μόνον νά γνω- 
σθή’ δημοτικόν τι άσμα λ.χ. ή παροιμία τις, άλλ’ έχει σημασίαν καί νά 
όρισθή που φέρεται, άν είναι γενικόν καί πασίγνωστον ή έπιχωριάζει 
μόνον εις ένα τόπον ή όλίγους.

Αί άρεταί, τάς όποιας άπαραιτήτως πρέπει νά εχη πάσα έπιστημο- 
νική λαογραφική συλλογή, είναι ή άκρίβεια καί ή σαφήνεια. Τά μνη
μεία του λόγου είναι άναγκαΐον νά γράφωνται άπαραλλάκτως, ώς φέ
ρονται εις τό στόμα του λαού, άνευ τής έλαχίστης μεταβολής. ‘Ως έπί 
τό πλεΐστον άκουσίως καί άσυνειδήτως μεταβάλλει ό συλλογεύς τό ά- 
κουόμενον, είτε έξ έλλείψεως άσκήσεως, είτε έξ έπηρείας τής γραφομέ- 
νης γλώσσης, είτε έξ άπροσεξίας. Πρέπει δέ νά σημειώνεται προσέτι 
ακριβώς ό τόπος (τό χωρίον καί ή έπαρχία), καί ένίοτε ό είπών ή ύπα- 
γορεύσας ή τραγουδήσας' προκειμένου δέ περί τινων μνημείων, οίον πα
ραμυθιών ή παραδόσεων, καί τό γένος, καί ή ήλικία, καί ή κοινωνική 
κατάστασις του είπόντος. Διά τήν περιγραφήν δέ των πράξεων καί 
ένεργειών άπαιτεΐται ιδιαιτέρως όξεΐα καί άσφαλής παρατήρησις, ή δ’ 
έκθεσις πρέπει νά είναι σαφής καί λεπτομερής. Προς μείζονα σαφήνει
αν άναγκαΐον είναι, δταν τοΰτο είναι δυνατόν, νά έπεξηγήται ή περι
γραφή πραγμάτων, κινήσεων κτλ. δΓ εικόνων. Ή μεγάλη διάδοσις τής 
φωτογραφικής τέχνης άποδεικνύει τό πράγμα όχι δύσκολον. Καί τής 
άρίστης δέ περιγραφής σαφεστέρα καί διδακτικωτέρα είναι ή είκών του 
περιγραφομένου.

Ύπάρχουσι καί οι άκολουθοΰντες τρόπον έκθέσεως των παρατηρη- 
θέντων ύπ’ αύτών δλως αντικειμενικόν, καί τινες μάλιστα μεθ’ Ικανής 
εύστοχίας. Παράδειγμα τοιαύτης καλλίστης έκθέσεως είναι «τό νυχτέ
ρι» τοΰ Κ. Ρωμαίου. Έν διαλόγω χωρικών εις γλώσσαν άκραιφνώς 
δημώδη έκθέτει οδτος δοξασίας τινάς άναφερομένας εις τό δωδεκαήμε- 
ρον. ’Έχει πολύ τό έπαγωγόν ό τρόπος οδτος, σκοπουμένου τούτου μό
νον, δτι δύναται ήδέως ν’ άναγνωσθή, έπειδή δ’ είναι άμεσος, είναι καί 
άσφαλής καί πιστός' άλλά τοΰτο έπί τή προϋποθέσει, δτι ό διάλογος είναι 
άληθής καί ακριβέστατος, όποιος μόνος έστενογραφή μένος διάλογος δυ
νατόν νά είναι. ’Άν δ’ δμως είναι πεπλασμένος, ώς συνήθως συμβαί
νει, τότε πλήν τών άτελειών τών άλλων άνεπιστάτων συλλογών, ένέχει 
έπιπλέον καί τό μειονέκτημα τής έλλείψεως τάξεως έν τή έκθέσει τών 

πραγμάτων καί τής συνονθλεύσεως διά περιττών καί άσκοπων λόγων. 
Πολλώ κρείσσων δ’ δμως καί ό τοιοΰτος τρόπος τοΰ καθαρώς υποκειμε
νικού, άν στερήται οδτος λογοτεχνικής άξίας, οδ δυστυχώς πάμπολλα 
παραδείγματα μάς παρέχουσιν αί έφημερίδες καί τά ήμερολόγια. 'Έ
τερον μειονέκτημα σπουδαΐον, άλλά συγγνωστόν, άν ή εκθεσις είναι 
άκριβής καί πιστή, είναι δτι παρουσιάζονται άτάκτως συμπεφυρμένα 
πράγματα διάφορα, τά όποια είναι ύποχρεωμένος νά κατατάξη ό άνα- 
γνώστης.

Λαογραφική συλλογή άμοιροΰσα τών αρετών τής ακρίβειας καί 
τής σαφήνειας είναι άχρηστος εις τήν έπιστήμην.
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ΤΟ ΣΚΟΥΦΙΝ TOY ΒΑΡΥΠΝΑ

Κυπριακή δοξασία

Έν τή ιστορία τής διαδόσεως καί τής άναπτύξεως των θρησκευτι
κών δοξασιών παρά τοις "Ελλησιν άναντιρρήτως έπιφανή κατέχει θέσιν 
ή Κύπρος "Ενεκα τής γεωγραφικής θέσεως αύτής έγγύτατα του άσιατι- 
κου κόσμου κείμενη, ή νήσος αυτή κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους 
ήτο ώσπερ τις χοάνη, είς την όποίαν θρησκευτικά! παραστάσεις ση
μιτικών λαών έχωνεύοντο και άπετελειοΰντο είς έλληνικούς τύπους. 
Ρεύματα έξ άντιθέτων προερχόμενα διευθύνσεων συνηνοΰντο έκεί καί 
συνεμιγνύοντο*  τό έν έφερεν έκ τής Φοινίκης άπηχήσεις του παναρχαίου 
πολιτισμού τών ’Ασσυριών και Βαβυλωνίων*  άλλο έκ νότου άπαυγά- 
σματα τής αιγυπτιακής θεοσοφίας*  τό τρίτον δ’ έκ τών έλληνικών χω
ρών παρείχε πλούσια καί γονιμότατα σπέρματα έλληνικών Ιδεών. Τό 
ρεύμα τούτο την πρώτην άφετηρίαν είχεν ίσως έν Κρήτη διότι βεβαία 
φαίνεται ή έν τοίς μυθικοίς χρόνοις έπικοινωνία τής νήσου ταύτης πρός 
τήν Κύπρον, ύστερον δ’ έν "Αργεί, εΐτα έν τή άρκαδική Τεγέα, έν Λα
κωνία καί τελευταιον έν Άθήναις.

(*) Διάλεξις έν τώ φιλολογικό συλλόγω «Παρνασσό». Έδημοσιεύθη είς 
τό περιοδικόν σύγγραμμα «Παναθήναια» 1901, τ· Β ' σ. 122-127.

Καί ταύτα μεν κατά τούς παναρχαίους χρόνους*  δτε δε τό σεμνόν 
οικοδόμημα τής έλληνικής θρησκείας ήρχισε νά καταρρέη καί ή πίστις 
είς τούς θεούς νά κλονήται, ώγκοΰτο δ’ ό φορυτός τής δεισιδαιμο
νίας, ή Κύπρος πάλιν ήτο δ πρώτος σταθμός, έξ οδ διεσπάρησαν άνά 
τάς λοιπάς έλληνικάς χώρας συριακαί καί παντοειδείς άλλαι άσιατικαί 
καί αίγυπτιακαί λατρείαι, δπόθεν έξωρμώντο παντοίων προελεύσεων 
γόητες καί τερατουργοί καί μάντεις. Άλλ’ έν αύτή πάλιν καί έρρι- 
ζοβόλησε καί έλληνικόν προσέλαβε χαρακτήρα τό χριστιανικόν κήρυ
γμα*  διότι ή πρώτη σπουδαία άποστολική διδασκαλία τού Παύλου έν Κύ- 
πρω έγένετο, καί Κύπριος ήτο δ έπιφανέστατος τών συνεργατών τού 
’Αποστόλου, δ Βαρνάβας.

Διήλθον έκ Κύπρου κατά τούς ύστερον χρόνους "Αραβες έξ Άνα- 

τολών, Φράγκοι έκ τής Δύσεως, καί άπέλιπον ίχνη τής διαβάσεως 
αύτών, έρείπια κτισμάτων έν τή χώρα, ιδέας τινάς καί δοξασίας έν 
τή ψυχή τών Κυπρίων. ’Αλλά τά όθνεΐα στοιχεία ταχέως άφωμιώθησαν 
πρός τό έλληνικόν πνεύμα, χρησιμεύσαντα μάλλον ώς κέντρον πρός δη
μιουργίαν νέων ακραιφνώς έλληνικών τύπων. Ποιητής είπερ τις καί 
άλλος βαθύτατα έγκύψας είς τήν μελέτην τής έλληνικής ψυχής καί ένω- 
τισθείς τούς φθόγγους αύτής τούς μυστηριώδεις (1) έξήγγειλε προχθές 
άκόμη από τού βήματος τούτου δτι είς τήν Κύπρον όφείλει ό νεώτερος 
Ελληνικός κόσμος τήν δημιουργίαν δύο νέων ιδεωδών προτύπων, τού ’ιδε
ώδους προτύπου κάλλους καί τού τής ρώμης, τήν Άροδα- 
φνούσαν καί τόν Διγενή. ‘Ως ή αρχαία Κύπρος έκ τού Τυ- 
ρίου Μελκάρτ έπλασε τον ‘Ηρακλέα ούτω, κατά τόν ποιη
τήν, καί ή τών μέσων χρόνων παρέδωκεν είς ή μάς τόν τύ
πον τού Διγενή. ’Αλλά τήν γνώμην ταύτην πρέπει νά δεχθώμεν με
τά μικράς μεταβολής. ‘Η Κύπρος δέν ήτο ή κοιτίς τού έθνικού ήμών 
έπους τού Διγενή Άκριτη*  τήν κοιτίδα αύτου άναζητούντες θά εύρω- 
μεν άπώτερον, είς τά πρός άνατολάς σύνορα τού μεγάλου έλλληνικοΰ 
κράτους τών μέσων χρόνων, παρά τάς δχθας τού Εύφράτου. Είς τήν 
Κύπρον δ’ όμως δφείλεται ή τιμή δτι άκμαίαν διετήρησε τήν μνήμην 
τού ήρωος, καί ψάλλει άκόμη άναλλοιώτους τού έθνικού ήμών έπους 
τάς ραψωδίας. Είναι άληθώς θαυμαστή ή έμμονή τού ήμετέρου έθνους 
είς τά πάτρια*  αλλά δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι έν πολλοίς ύπερβάλλουσι 
κατά τούτο τούς λοιπούς "Ελληνας οί Κύπριοι. Πλήν τών περί τού 
Διγενή παραδόσεων, διετήρησαν ιδέας καί δοξασίας, αΐτινες καί κατ’ 
αύτούς άκόμη τούς βυζαντινούς χρόνους είχον καταστή έξίτηλοι ή 
είχον παραφθαρή έν άλλαις έλληνικαις χώραις. Καί έν τοιούτο πα
ράδειγμα διατηρήσεως παλαιοτάτης δοξασίας θά έκθέσω πρός ήμάς 
σήμερον.

Είναι γνωστόν έκ τής τραγωδίας τού Γκαίτε καί πάγκοινον κατέστη 
διά τών μελωδιών τού Γκουνώ τό δνομα τού Μεφιστοφελούς. ’Αλλά 
πόθεν προήλθε τό όνομα τούτο δέν είχεν έξιχνιασθή. Έπεχείρησαν νά 
τό έξηγήσωσιν έκ τής έβραϊκής γλώσσης, άλλοι έκ τής έλληνικής*  άλλ’ 
αί έτυμολογίαι αύτών ήσαν βεβιασμέναι καί άπίθανοι. Τού όρθου 
φαίνεται δτι έτυχεν ό σοφός Γερμανός μυθολόγος κ. Γουλιέλμος Ρόσ'ερ, 
δστις έν τή κατά τό παρελθόν έτος δημοσιευθείση έμβριθεστάτη μελέτη 
του περί τού Εφιάλτου, εικάζει δτι τό όνομα έπλάσθη ύπό λογίων τής 
’Αναγεννήσεως, είναι δέ Μεγιστωφέλης, σημαίνον δαίμονα μέγιστα ώφε-

1 · '0 κ. Κωστής Παλαμάς.
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χούντα. Έπλάσθη δέ το όνομα κατά τόν τύπον τής έλληνικής έπικλή- 
σεως του ’Εφιάλτου, Ώφέλης ή Έπωφέλης. ’Αλλά τίς ή σχέσις του 
Μεφιστοφελοΰς πρός τον ’Εφιάλτην, καί τίνος ένεκα λόγου πάθος βαρύ 
και δυσάρεστον έφερε παρά τοΐς "Ελλησι τόσον εύφημον όνομα; Τήν 
λύσιν τής άπορίας νομίζω ότι δυνάμεθα ν’ άνεύρωμεν είς δημώδεις 
έλληνικάς δοξοσίας, τάς όποιας θά σάς αναφέρω. ’Αλλά πρό τούτου 
αναγκαίων κρίνω τήν έπισκόπησιν των διαφόρων όνομάτων του έφιάλτου 
παρ’ ήμΐν κατά τούς μέσους καί τούς σημερινούς χρόνους.

Έκ των άρχαίων όνομάτων του ’Εφιάλτου — Εφιάλτης, Ήπίαλος, 
Πνιγαλίων, Τίφυς καί των τοιούτων — ούδέν διεσώθη έν τή κοινή 
γλώσση. ’Έχει δ’ αύτη ποικίλα όνόματα πρός δήλωσιν τού πάθους 
πάντα σχεδόν έλληνικά τήν έτυμολογίαν, ίσως δέ καί πολλω παλαιό- 
τερα των χρόνων, καθ’ οΟς τό πρώτον μνημονεύονται.

Ό Ψελλός, ό Σουίδας και άλλοι τινές βυζαντινοί συγγραφείς 
μαρτυρουσιν ότι ό Εφιάλτης έλέγετο παρά πολλοις βαβουτζίας ή βα- 
βουτζικάριος' τό δ’ όνομα τούτο νομίζουσιν ότι άνεπλάσθη από του τής 
δαίμονος Βαυβούς. Άλλ’ ούτε ή έτυμολογία είναι όρθή ούτε ή πρός 
τόν Εφιάλτην συνταύτισις τού Βαβουτζικαρίου φαίνεται άκριβής καθ’ 
όλα. 'Ως έμφαίνεται έκ των άναφερομένων ε’ις τούτον δοξασιών των 
Ελλήνων τών μέσων χρόνων, τάς όποιας ό Ψελλός έκθέτει, είναι αύτό 
τό καί κατά τάς σημερινός δοξασίας κατά τά δωδεκαήμερα έπιφαινό- 
μενον δαιμόνιον, όπερ νΰν κοινώς λέγεται Καλλικάντζαρος, ένιαχοΰ 
δ’ άλλα διάφορα έχει όνόματα. Καί ό Βαβουτζικάριος καί ό Καλλι
κάντζαρος έχουσι μέν τινας χαρακτήρας τού Έφιάλτου, αλλά δέν είναι 
αύτός ό Εφιάλτης. Τό δ’ όνομα τού Βαβουτζικαρίου συνάπτει ό 
Ρόσ'ερ έν τώ μνημονευθέντι πρό μικρού συγράμματί του πρός τήν λέ- 
ξιν παπουτσής καί παπούτσι, ήτις έλήφθη έκ τής περσικής παπούσ ού 
μόνον ύπό τών Ελλήνων καί τών Τούρκων, αλλά καί ύπό τών άλλων 
λαών τής έλληνικής χερσονήσου, Βλάχων, Βουλγάρων, Σέρβων, είσή- 
χθη δέ καί είς τινας τών άλλων εύρωπαϊκών γλωσσών, οΐον είς τήν 
γαλλικήν, τήν ισπανικήν, τήν γερμανικήν. Είς τό αύτό πόρισμα εΐχον 
ήδη καταλήξη καί έγώ, ένισχύει δέ τήν γνώμην ταύτην καί ή όμοια 
παραγωγή τού νεωτέρου όνόματος τού Βαβουτζικαρίου, ήτοι τού Καλ- 
λικαντζάρου. Διότι νομίζω ότι τό όνομα τούτο παράγεται έκ τού 
καλός καί τζαγγίον, ώς έλεγον τά ύποδήματα οί "Ελληνες κατά τούς 
μέσους χρόνους πιθανωτάτην δ’ άποδεικνύει τήν έτυμολογίαν ό παρά 
τοϊς "Ελλησι τών θρακικών παραλίων τού Εύξείνου Πόντου φερόμενος 
τύπος τού όνόματος Καλιτσάγγαρος άντί Καλλικάντζαρος.

Συνηθέστατον καί κοινότατον σήμερον όνομα τού Έφιάλτου είναι 
μώρα- ή λέξις έκ πρώτης όψεως φαίνεται σλαβική, καί άληθώς έν τή 

πολωνική άπαραλλάκτως οΰτω καλείται δ Εφιάλτης. Άλλ’ όταν 
ένθυμηθώμεν, ώς καί πρό έτών παρετήρησα, ότι έν βυζαντιναΐς έπω- 
δαΐς εύρίσκομεν έπίκλησιν Μωρά τής Γιλλοΰς, τής γνωστής καί είς τήν 
Σαπφώ παιδοκτόνου δαίμονος, τής έχούσης παραπλησίαν τήν φύσιν 
πρός τόν Εφιάλτην- ότι έν τοΐς μαγικοΐς έλληνικοΐς βιβλίοις άπαντώμεν 
όνόματα δαιμόνων όμοια, οΐον Μωριά, Μωριήλ" ότι έν αθηναϊκή κατάρα 
τό όνομα τής Μώρας συνάπτεται μετά τού παλαιοτάτου τής Κηρός: 
«Κήρα καί Μώρα νά σέ πάρη !» καί ότι ή λέξις δέν έξηγεΐται έκ σλα
βικής τίνος ρίζης τούναντίον δ’ ύπό διαφόρους τύπους άπαντάται έν 
γερμανικαΐς καί ρωμανικαΐς γλώσσαις, πειθόμεθα ότι άν μή έλληνική 
τούλάχιστον σφόδρα άμφίβολος είναι ή προέλευσις αύτής.

’Άλλο δ’ όνομα κοινόν τού Έφιάλτου είναι βραχνάς ή κατ’ άλλους 
διαλεκτικούς τύπους βραφνάς ή σβραχνάς. Εύλογος θά ήτο ή ύπόθε- 
σις ότι σημαίνει τόν προξενοΰντα βρόγχον, ήτοι βραχνάδαν, ή τόν 
βραγχώντα, ήτοι τόν βραχνιασμένον. Άλλ’ ότι τό όνομα έπλάσθη 
κατά παρετυμολογίαν πειθόμεθα διδασκόμενοι έκ βυζαντινών συγγρα
φέων ότι παλαιότερον. είναι τό όνομα βαρυχνάς, όπου τό υ δέν είναι 
βεβαίως πρόσφυμα παρεμβληθέν διά τήν σύμπτωσιν τών συμφώνων. 
Αλλά καί τό όνομα τούτο φαίνεται παραφθαρέν έξ άλλου παλαιοτέρου. 
Τούτο δέ, τό άκέραιον καί άδιόφθορον, άνευρίσκομεν έν Κύπρω. Εκεί 
ό Εφιάλτης όνομάζεται βαρυπνάς (ή κατ’ άλλον τύπον γαρυπνάς καί 
κατά παρετυμολογίαν άγρυπνάς), είναι δέ σαφής ή έτυμολογία καί ή 
έννοια τού όνόματος. Ό Σακελλάριος έν τοΐς Κυπριακοΐς εικάζει ότι 
ή λέξις είναι σύνθετος άπό τού βαρύς καί πνοή, όθεν κατά τούτον βα
ρυπνάς είναι ό έχων βαρείαν τήν απόπνοιαν. Άλλ’ ώς νομίζω πρέπει 
μάλλον νά παραδεχθώμεν σύνθεσιν άπό τού βαρύς καί ύπνος μετά τής 
καταλήξεως -ας, τής σημαινούσης τόν άπεργαζόμενον τό ύπό τού στε
λέχους τής λέξεως δηλούμενον, ώς καί άλλα παραδείγματα διδάσκουσιν, 
οΐον σχοινάς, κανατάς, βαρελάς- όθεν βαρυπνάς είναι ό έπιφέρων βαρύν 
ύπνον, ό έν ΰπνω βαρεΐ έπιφαινόμενος δαίμων, κατά τούς είς τόν Μέγαν 
Βασίλειον άποδιδομένους έξορκισμούς.

Τόν Βαρυπνάν φαντάζονται οί Κύπριοι φορούντα σκούφον- τοσού- 
τον δ’ ούσιωδώς χαρακτηριστικόν τού Έφιάλτου θεωρούσι τό κάλυμμα 
τής κεφαλής, ώστε πρός δήλωσιν τής εισβολής τού Έφιάλτου λέγουσι 
κατά συνεκδοχήν «έτσίλησέ με τό σκουφίν τού βαρυπνά», ήτοι μ’ έπλά- 
κωσεν ή σκούφια τού Έφιάλτου, άνθ’ οδ οί άλλοι "Ελληνες λέγουσι 
«μ’ έπλάκωσ’ ή μώρα» ή «έπαθα μώρα» κττ. Δοξάζουσι δ’ ότι ό κατορθώ- 
σας ν’ άρπάση τό σκουφίν τού βαρυπνά άποκαθίσταται όλβιος καί 
παντοδύναμος. Ή δοξασία έπικρατεΐ άπανταχού τής Ελλάδος καί 
είναι κοινοτάτη καί είς άλλους εύρωπαϊκούς λαούς, φαίνεται δέ κλη- 
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ροδοτηθείσα ύπό τής άρχαιότητος. Πιθανώς ήτο και εις τούς άρχαίους 
'Έλληνας γνωστή, έχομεν δέ ρητήν μαρτυρίαν περί ταύτης τοϋ Ρωμαίου 
Πετρωνίου, του έπί Νέρωνος άκμάσαντος δστις έν τω Σατιρικω αύτου 
λέγει περί πτωχού αίφνης καί άνεξηγήτως πλουτήσαντος: Quom 
Incuboni pilleum rapuisset thesaurum invenit, δτι δηλ. άρπάσας τον 
πίλον του Εφιάλτου εδρε θησαυρόν. Έκ τούτου δύναται ίσως νά 
έξηγηθή καί διατί έπεκλήθη Ώφέλης ή Έπωφέλης ύπό των άρχαίων 
ό Εφιάλτης.

’Αλλά πόθεν προέκυψεν ή πρόληψις; Τίνες συλλογισμοί έπεισαν 
τους ταΰτα δοξάζοντας δτι τό κακόν πάθημα δύναται νά μετατραπή 
εις πηγήν εύημερίας καί δυνάμεως, άν ό παθών κατορθώση νά κατάσχη 
φόρεμα τής προσωποποιίας του νοσήματος; ’Αθηναϊκή δοξασία άφε- 
λέστατα έξηγεί τό πράγμα, λέγουσα πώς ή σκούφια τής Μώρας είναι 
γεμάτη φλωριά' προσθέτει όμως, ώσεί λησμονούσα τήν έξήγησιν ταύ- 
την, δτι ό άρπάσας αύτήν ή μπορεί νά κάμνη δτι θέλει, δπερ δέν είναι 
βεβαίως πάντοτε ευκολον εις τόν πλούσιον.

Άλλ’ έξετάζοντες τάς τοιαύτας δοξασίας παρατηρουμεν δτι δέν 
άναφέρονται πάσαι είδικώς ε’ις τόν ’Εφιάλτην διότι παρά πολλοίς 
λαοίς άπαντώμεν πληθύν όμοιων, καθ’ ας ό άρπάσας φόρεμα δαίμονός 
τίνος έχει αύτόν του λοιπού ύποχείριον, πιστώς καί προθύμως έκτε- 
λοΰντα πάσαν θέλησιν του άρπαγος. Έκ παμπόλλων παραδειγμάτων 
σάς αναφέρω δύο μόνον. Οί ναννοφυεΐς δαίμονες τών γερμανικών 
παραδόσεων φορουσι πίλον ή χλαμύδα καλούμενα nebelkappe ή 
tarnkappe ή helkleit, καθιστώντα αοράτους καί μεγάλην δύναμιν προσ- 
δίδοντα εις αυτούς' ό άρπάσας δέ τούτον τό πίλον αποκαλύπτει τό 
πριν άόρατον νάννον καί ποιεί αύτόν ύποχείριον. Κατά τάς φαιροϊ- 
κάς παραδόσεις ή δύναμις τών νάννων έγκειται εις τήν ζώνην των, ής 
άφαιρεθείσης εκλείπει' ό δ’ άφαιρέσας δύναται νά τους έξαναγκάση 
νά τω τεχνουργήσωσιν δτι δήποτε θελήση. Ταδτα μας ύπενθυμίζουσι 
τήν ’Άϊδος κυνήν καί τόν πέτασον καί τά πτηνά πέδιλα του Έρμου, 
ών πλήν τών φορούντων ποιούνται χρήσιν καί άλλοι θεοί καί ήρωες' Ιδίως 
δ’ άξιος προσοχής εΐναιό περί του Περσέως μύθος, καθ’ δν έγένετο κά
τοχος ό ήρως τής κυνής καί τών πέδιλων, άφαιρέσας παρά τών φυλατ- 
τουσών ταΰτα Νυμφών.

Προς τούς τοιούτους μύθους συναφή είναι έπεισόδια πολλών παρα
μυθιών του καθ’ ή μάς λαού, καθ’ ά ή ισχύς ή ή ζωή δράκοντος ή γί- 
γαντος ή θηρίου είναι έγκεκλεισμένη εις φόρεμα ή σκεύος ή ζώον, οΰ 
κύριος γενόμενος ό ήρως γίνεται καί τής ζωής ή τής δυνάμεως έκείνου 
κύριος. Τά έπεισόδια παρεμβάλλονται καί εις άλλων λαών παραμύθια. 
Παλαιότατα δέ πρότυπα αύτών άνευρίσκομεν εις τούς μύθους περί τών 

νεύρων του Διός, τά όποια κατέσχεν ό Τυφών καί περί τής πορφύρας 
τριχός τής κεφαλής του βασιλέως τών Μεγάρων Νίσου.

‘Όθεν κατά ταυτα φανταστικά δαιμόνια διά τής ύπερανθρώπου 
ρώμης καί δεξιότητας αύτών ύπηρετουσι τόν άνθρωπον, δστις ήθελε 
δυνηθή ν’ άρπάση ένδυμά τι αύτών ή μέλος του σώματός των, καί τόν 
καθιστώσιν ισχυρόν καί δλβιον. Εντεύθεν γίνεται κατάδηλον διατί 
ό Εφιάλτης έκλήθη Ώφέλης καί ό δαίμων του Φάουστ Μεγιστοφέλης' 
διότι καί οΰτος, ώς παρετήρησεν ό Ρόσ'ερ, έν ταΐς παλαιοτάταις γερμα- 
νικαίς διηγήσεσι παρίστατο ώς ύπηρετικόν δαιμόνιον του σοφοϋ διδα
σκάλου.

Οί μύθοι οδτοι καί αί δοξασίαι μετάγουσιν ήμας εις εύρύτατον 
συναφή κύκλον παραδόσεων, άφηγουμένων πώς θνητός έλαβεν ε’ις γυ
ναίκα θεάν ή θαυμαστήν τό κάλλος δαίμονα διά δόλου ή διά τής βίας 
κατασχών φορέματα αύτής. Πολυπληθείς φέρονται παρά τω ήμετέρω 
λαώ τοιαυται παραδόσεις, καί πολλά γένη άνάγουσι τήν καταγωγήν 
αύτών εις θείας προμήτορας, εις Νεράιδας, τάς όποιας έξεβίασεν εις 
γάμον ό γενάρχης. Ό θνητός έραστής, κατά τάς παραδόσεις ταύτας, 
καταλαμβάνει λοουμένας τάς νύμφας' αρπάζει τάς πτέρυγας ή τό δέρμα 
ή τό δστρακον ή τά ένδύματα, άλλά κατά τάς πλείστας μόνον τό μα
ντήλι τής κεφαλής, ήτοι τόν πέπλον τής έρωμένης' καί αί μέν άλλαι 
άναλαμβάνουσαι τά παρά τήν όχθην καταλελειμμένα ένδύματα ή πε
ριβλήματα αύτών έξαφανίζονται' μένει δέ μόνη ή του μανδηλίου στερη- 
θείσα, ήτις ματαίως προσπαθεί νά πτοήση τόν άρπαγα μεταμορφου- 
μένη εις φοβερά θηρία. ’Αδυνατούσα δέ διά δειμάτων καί δΓ ικεσιών 
ν’ άναλάβη τόν πέπλον της καί μετ’ αύτου τήν θείαν μορφήν της καί τήν 
προτέραν δύναμιν, ύποτάσσεται εις αύτόν, τόν παρακολουθεί εις τόν 
οίκον του, γίνεται σύζυγός του καί γεννά έξ αύτου τέκνα. ’Αλλά μέ
νει άφωνος καθ’ όλον τόν χρόνον, άποστέργουσα καί μίαν λέξιν νά είπη 
προς τόν σύζυγον' άν δέ ποτέ δυνηθή ν’ άναλάβη τό πέπλον της, έγκα- 
ταλείπουσα καί οίκον καί τέκνα άφίπταται πρός τάς άδελφάς της.

Αί παραδόσεις αΰται δέν προσιδιάζουσιν εις μόνον τόν καθ’ ήμας 
λαόν, άλλ’ είναι τούναντίον κοινόταται εις πλείστους άλλους καί δύναν- 
ται νά θεωρηθώσι παγκόσμιαι. Μετά τόν Grimm, δστις έν τω ΙΓΖ κε- 
φαλαίω τής Γερμανικής μυθολογίας του έπραγματεύθη έκτενώς περί 
τών Κυκνείων παρθένων (Schwanjungfrauen), ώς καλούνται άπό τής 
κυκνείου μορφής, ύπό τήν όποιαν συνήθως έμφανίζονται, αί περικαλλείς 
παρθένοι, ών μίαν ύποδουλώνει νεανίας άρπάσας τό πτέρωμά της, 
μετά τόν Grimm πλείστοι δσοι περισυνέλεξαν όμοιας παραδόσεις εύρω- 
παϊκών λαών. Καί έγώ αύτός μέγα πλήθος τοιούτων εδρον έν συλ- 
λογαίς παραδόσεων διαφόρων λαών άπό τής άπωτάτης ’Ασίας μέχρι τής 
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’Αμερικής- άρκεϊ νά σάς άναφέρω δτι έν συλλογή παραδόσεων των 
ιθαγενών Ινδών τής βορειοδυτικής ’Αμερικής, ας προ όλίγων έτών έδη- 
μοσίευσεν ό Franz Boas, άνέγνων, τέσσαρας ή πέντε τοιαύτας.

Εις το μεταίχμιον δέ τών παραδόσεων τούτων καί τών περί του 
’Εφιάλτου δύναται να ταχθή δοξασία τών έν τή νήσω Rügen τής Βαλτι
κής Γερμανών, καθ’ ήν ό Εφιάλτης είναι συνήθως νεάνις έρχομένη έξ 
’Αγγλίας' ό παθών δύναται νά την έκβιάση εις γάμον, αν λάβη τά ένδύ- 
ματά της’ άλλά πρέπει νά τά κρύψη έπιμελώς, διότι εύθύς ως έκείνη 
άνακτήση ταύτα, φεύγει άνεπιστρεπτί εις τήν πατρίδα της.

Έν τή άρχαία έλληνική μυθολογία δέν εύρίσκομεν άπαράλλακτόν 
τινα μύθον, ύπάρχουσιν όμως πολλά τεκμήρια δτι δέν ήτο άγνωστος 
εις τούς "Ελληνας. Εϊδομεν δτι ό Περσεύς έμυθολογείτο ώς άφαιρέ- 
σας τάς Νύμφας τά θαυμάσια κτήματα αύτών, τήν κυνήν καί τά πέδιλα. 
Τής δ’ ύπό θεού ή ήρωος έκβιάσεως εις γάμον θεάς, άνθισταμένης καί 
ποικίλας μεταβαλλούσης μορφάς, φέρονται παραδείγματα έν τοίς μύ- 
θοις περί Διός καί Νεμέσεως, περί Πηλέως καί θέτιδος, παραπλήσιοι 
δ’ είναι οί μύθοι περί όμοιου καταναγκασμού ύπό ήρωος έναλίου θεού, 
οίοι ό περί Μενελάου καί Πρωτέως έν έπεισοδίω τής Όδυσσείας, ό 
περί Ήρακλέους καί τού 'Αλίου γέροντος ή τού Νηρέως ή τού Τρίτω- 
νος. Έν πασι τούτοις δέν άναφέρεται τό κύριον τού μύθου στοιχεΐον, 
ήτοι ή άφαίρεσις ένδύματος τού βιαζομένου. Άλλ’ άπίθανον δέν είναι 
δτι έν αρχή τοιούτόν τινα πυρήνα είχον οι μύθοι. Νομίζω δ’ δτι ίχνη 
τούτου διαγιγνώσκονται έν τή παρά τώ Σχολιαστή τής Ίλιάδος έκ 
τού Έρατοσθένους ληφθείση ιστορία, καθ’ ήν ό Ερμής ύφείλετο τάς 
έσθήτας λουσμένων θεών' «γυμναί δ’ έκεΐναι οδσαι ήπόρουν τί πράξωσι' 
γέλωτα δέ διά τούτο Ερμής κινήσας άπέδωκεν αύταΐς τάς έσθήτας». 
Ό μύθος παραφθαρείς καί αλλοιωθείς έλαβε τον τύπον παιδιάς τού 
δολοπλόκου θεού, άπλώς σκοπούσης νά κινήση εις γέλωτα, θά προσέ- 
θετον εις τούτον καί τον παρά Πτολεμαίω τού 'Ηφαιστίωνος μύθον περί 
άφαιρέσεως τών πτερών τής ’Άρκης ύπό τού Άχιλλέως, άν μή είχε 
τοσούτον δυσφημηθή ό συγγραφεύς έκεΐνος ώς τερατολόγος, πλαστουρ- 
γήσας τά πλεΐστα τών έν τή Καινή ιστορία του άναφερομένων' καίτοι 
κατ’ έμήν γνώμην, ήν έν άλλω καιρώ θά έκθέσω 1, αί παρ’ αύτώ ίστο- 
ριαι κατά τό πλεΐστον δέν είναι αύθαίρετα πλάσματα τής φαντασίας 
του, άλλ’ έτυμολογικοί ή δημώδεις έπιχώριοι μύθοι. Δέν πρέπει δμως 
νά παρέλθω άμνημόνευτον τούτο, δτι στοιχειά τινα τού άπασχολούντος 
ή μάς μύθου άναφαίνονται έν ταϊς παραστάσεσι τών άρχαίων περί τών

1) Βλ. Λαογραφ. 1917 τ. Ç' σ. 284 κέ.

Φορκίδων Γραιών ταύτας άφαιρέσας λάθρα τόν μόνον όφθαλμόν αύτών 
έβίασεν ό Περσεύς νά τόν βοηθήσωσιν εις έκτέλεσιν άθλου του. Ό 
Αισχύλος τάς έπονομάζει κυκνομόρφους, μεταγενέστερος δέ βυζαν
τινός ποιητής κυκνοειδεΐς, δπερ μάς ύπενθυμίζει τάς κυκνείους παρθέ
νους τών παραδόσεων πολλών εύρωπαϊκών λαών. Καί ό πέπλος δέ, δν 
άφαιρεί εις τάς προκειμένας παραδόσεις ό θνητός έραστής, άποτελει 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών Γραιών, ώς μαρτυρούσαι τά παρ’ Ήσιό- 
δω έπίθετα αύτών ευπεπλος, κροκόπεπλος.

Αί ποικιλώταται παραλλαγαί καί ή καθ’ άπασαν σχεδόν τήν γήν 
διάδοσις τών συγγενών τούτων μύθων διδάσκουσιν ή μάς σαφώς δτι 
δέν είναι παραφυάδες ένός πρωτοθέτου μύθου, άπό τού πλάσαντος 
τούτον λαού μεταδοθεΐσαι ε’ις τούς άλλους δΓ έπικοινωνίας πρός άλλή- 
λους. ’Αλλά τούναντίον δτι τό αύτό αίτιον, κοινή τις ιδέα σύμφωνος 
πρός τήν άντίληψιν τού κατά φύσιν άνθρώπου περί τού προσήκοντος, 
συνετέλεσεν όπως γεννηθώσιν δμοιαι δοξασίαι ή έθιμα χωρίς παρ’ 
έκάστοις. Πολλών μύθων τήν άρχήν άνεζήτησαν νεώτεροι μυθολόγοι 
εις άρχαιότατα έθιμα, νομίζω δ’ δτι καί έπί τού προκειμένου ταύτην 
τήν άκολουθούντες δυνάμεθα νά όδηγηθώμεν άσφαλώς εις έξεύρεσιν τού 
λόγου τού φαινομένου. Πιθανόν δέ φαίνεται, δτι έθιμόν τι γαμήλιον είναι ή 
άφετηρία τής γενέσεως τών δοξασιών καί τών μύθων περί άρπαγής τού 
πέπλου ή άλλου φορέματος τού δντος, δπερ διά ταύτης γίνεται ύποχεί- 
ριον τού άρπαγος. Διότι αληθώς τά παλαιότατα γαμήλια νόμιμα 
μεγάλην έσχον ροπήν εις τήν διάπλασιν ιδεών καί δοξασιών, μάλιστα 
δ’ έκεινα, ών καί έκλιπόντων διετηρήθη έπί μακρούς αιώνας ή μνήμη 
ύπό τό τύπον συμβόλων κατά τήν τελετήν τών γάμων. "Εν τούτων 
είναι ή δΓ άρπαγής τής γυναικός συντέλεσις τού γάμου, σύμβολον δέ 
τής άρπαγής παλαιότατον καί συνηθέστατον είναι ή άφαίρεσις τού πέ
πλου τής νύμφης ύπό τού άνδρός ή ή άντικατάστασις τών ένδυμάτων 
αυτής καί ή άφαίρεσις τριχών τής κεφαλής της. Παρά τοΐς άρχαίοις 
"Ελλησι μέρος σπουδαΐον τής τελετής τών γάμων ή σαν τ’ άποκαλυ- 
πτήρια ή όπτήρια, ούτω κληθέντα, διότι άφαιρουμένου τού πέπλου 
έβλεπεν ό γαμβρός τήν νύμφην. Αί απεικονίσεις τού Ιερού γάμου 
τού Διός καί τής "Ηρας, τού προτύπου τών γάμων τών θνητών, παρι- 
στώσι τόν θεόν άφαιρούντα τόν πέπλον τής συζύγου. ’Αναφέρονται 
δέ προσέτι παρά τοΐς άρχαίοις καί άφαιρέσεις τριχών τής νύμφης τήν 
προτεραίαν τού γάμου, καί άφιερώσεις τού κεκρυφάλου καί τών ένδυ
μάτων, άπερ έφόρει ώς κόρη. Έν Σπάρτη ή νυμφεύτρια περιέκειρεν 
έν χρώ τήν κεφαλήν τής άρπασθείσης νύμφης καί τό ίμάτιον αύτής 
άντικαθίστα δΓ άνδρείου. Όμοίως καί παρά Ρωμαίοις περιεκείρετο 
ή κόμη τής νύμφης καί άπεξεδύετο αυτή τήν προτεραίαν τών γάμων της 

70 71

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



την περιπόρφυρον τήβεννον, φορούσα τήν άπόρφυρον. ’Αλλά πολλής 
προσοχής άξιον είναι σημερινόν γαμήλιον εθιμον, έξηγουν τήν έν ταΐς 
παραδόσεσι του καθ’ ή μάς λαού άναφερομένην αρπαγήν τοϋ μανδηλίου 
τής κεφαλής Νεράιδας. ’Ενιαχού τής Καλαβρίας ή άφαίρεσις τής 
καλύπτρας ύποχρεοι τήν κόρην νά νυμφευθή τον άρπάσαντα, αν μή 
γυνή έγγαμος δώση ε’ις αύτήν αμέσως τήν ίδικήν της. Το εθιμον άνα- 
φέρεται έν τω περιοδικό La Calabria (τ. X σ. 21). Δεν είναι δε ξένον 
καί άγνωστον καί ε’ις ή μάς τό εθιμον τούτο. Καί ένιαχου τής Ελλά
δος ή αρπαγή του μανδηλίου άπό τής κεφαλής παρθένου θεωρείται ση- 
μεϊον αρραβώνας, άναγκάζεται δ’ αυτή νά νυμφευθή τόν άρπάσαντα. 
Περίεργος δίκη περί τοιαύτης πράξεως γενομένης έν Καματερώ τής 
’Αττικής, έδικάσθη έν τω πλημμελειοδικείω τής ήμετέρας πόλεως τήν 
22 Μαΐου 1892.

Εύλόγως άρα δυνάμεθα νά ε’ικάσωμεν δτι εις τά τοιαυτα έθιμα 
όφείλουσι τήν γένεσιν οί μΰθοι καί αί δοξασίαι περί χειρώσεώς τίνος 
δι’ αρπαγής ένδύματος ή περιβλήματος αύτοϋ.

Συμμαρτυρεί δέ πως τήν τοιαύτην έκδοχήν καί ή γένεσις έξ άλλου 
γαμήλιου έθίμου έπεισοδίου τίνος του μύθου. Είπομεν δτι κατά τάς 
παραδόσεις του καθ’ ή μάς λαού ή κατ’ άνάγκην γενομένη σύζυγος του 
θνητού Νεράιδα τηρεί σιγήν καθ’ δλον τόν χρόνον, καθ’ δν παραμένει 
έν τω οίκω. Τούτο καί ύπό των άρχαίων ίσως έμυθολογεϊτο περί τής 
θέτιδος τής έξαναγκασθείσης νά γίνη σύζυγος του Πηλέως Νηρηΐδος, 
ώς συνάγεται έξ αποσπάσματος του Σοφοκλέους, άφθόγγους καλοϋντος 
τούς γάμους αύτών. Τό έπεισόδιον παρεμβάλλεται καί ε’ις άλλας 
ήμών παραδόσεις οΐα λ.χ. ή περί μεταμορφώσεως τής γυναικός ε’ις 
χελιδόνα, καί εις παραμύθια άλλων εύρωπαίκών λαών (1). Ό άρι- 
στος γνώστης τών δοξασιών καί τών έθίμων τών κατά φύσιν λαών 
’Άγγλος J.G.Frazer έν τή περί του Τοτεμισμού μελέτη του άναφέρει τό 
εθιμον του νά τηρή σιγήν ή νύμφη έπί τινα χρόνον έν τω νέφ οΐκφ 
της, τό παρά τισι λαοίς έπικρατοϋν σήμερον’ εικάζει δ’ δτι είναι λεί- 
ψανον τών νομίμων τών έξωγάμων φυλών, έν αΐς οί άνδρες άγουσι 
γυναίκα έξ άλλης φυλής, άλλην γλώσσαν λαλούσης’ διότι κατ’ άνάγκην 
αί γυναίκες έκείναι άγνοουσαι τήν γλώσσαν τών συζύγων τηρουσι 
σιγήν έν τω οϊκω.

Εκθέτων ύμΐν τά περί τής εις τόν ’Εφιάλτην άναφερομένης δοξα
σίας έσκόπουν κυρίως νά καταδείξω, όπόσον ή μελέτη τών καθ’ ήμάς 
συντελεί ε’ις τήν έξήγησιν καί διαφώτισιν τής άρχαιότητος καί όπόσον 

άδιάφθοροι διετήρησαν αί έλληνικαί παραδόσεις παρά τοΐς Κυπρίοις, 
άφου τό ήδη παρά τοΐς Βυζαντινοις παρεφθαρμένον δνομα τοϋ Έφιάλ- 
πού διεσώθη άρτιον παρ’ έκείνοις. Πολλούς δέ θησαυρούς παραδόσεων 
έχει νά έπιδείξη ή έλληνικωτάτη νήσος, ήτις ύπό λαογραφικήν έποψιν 
δύναται νά θεωρηθή άνεκμετάλλευτος. Συνέλεξαν μεν πολλήν δλην μέχρι 
τουδε καί ό μακαρίτης Σακελλάριος καί ό Κύπριος Γ. Λουκάς. Άλλα 
καταφανής είναι ή άνάγκη συστηματικωτέρας καί μεθοδικωτέρας 
έργασίας, ταύτην δέ δύνανται καί όφείλουσι ν’ άναλάβωσιν αύτοί οί 
Κύπριοι. Ύπάρχουσιν έν τή νήσω λόγιοι τιμώντες τήν έλληνικήν έπι- 
στήμην, έν οίς έπιφανή κατέχει θέσιν καί ό μέλλων μετά μικρόν νά δια- 
λεχθή προς ή μάς κ. Σιμός Μενάρδος, οΰ αί μελέται περί τής Κυπριακής 
διαλέκτου έλέγχουσιν άγαστήν πολυμάθειαν καί έμβρίθειαν κρίσεως. 
Άνερευνώντες τάς παραδόσεις τής πατρίδος των, έξετάζοντες τά έν 
τω παρόντι καταλείμματα του παρελθόντος, άς είναι βέβαιοι οί Κύπριοι 
δτι ού μόνον τήν έπιστήμην ύπηρετοϋσιν, άλλά καί έργον έπιτελουσι’ 
κατ’ έξοχήν φιλόπατρι, καταδεικνύοντες όπόσον άκραιφνής καί άκή- 
ρατος διετήρήθη ό έλληνισμός έν τή μεγαλονήσω παρά πάντας τούς 
κλύδωνας τών συμφορών, τούς διαταράξαντας αύτήν κατά τούς μα- 
κρούς καί άπαισίους αιώνας τής δουλοσύνης.

Ύπήρχεν άλλοτε έν Κύπρω, ώς λέγει Ρωμαΐός τις ποιητής, άλσος 
ιερόν, περιφρασσόμενον διά χρυσου θριγκού, δπου αύτόματα έφύοντο 
τά άνθη καί δπου δύο άνέβλυζον πηγαί, ή μέν μία πικρού, ή δέ έτέρα 
γλυκέος υδατος. Τό ιερόν έκεΐνο άλσος εύρίσκεται καί σήμερον έν 
τή Κύπρω. ’Άνθη αύτου είναι τά αισθήματα τής στοργής καί τής 
άφοσιώσεως εις τήν έλληνικήν πατρίδα, άτινα αύτόματα γέννωνται έν 
ταΐς καρδίαις τών Κυπρίων’ καί αί δύο πηγαί δαψιλώς παρέχουσι τά 
υδατά των, ή πικρά τάς άναμνήσεις τών δεινών παθημάτων κατά τούς 
χρόνους τής τυραννίδας, ή γλυκεία τάς παραδόσεις του ένδόξου έλληνι- 
κοϋ παρελθόντος. Πίνοντες έκ τών ύδάτων ταύτης οί Κύπριοι θά λη- 
σμονώσι μέν τάς πικρίας έκείνης, θά ένισχύωνται δ’ εις τούς εύγενεΐς 
καί φιλοπάτριδας άγώνας αύτών 1.

1 ) Περί του βαρυπνά καί τής έτυμολογίας του όνόματος βλ. συμπληρωματι
κά τινα έν Λαογραφ. Α' 361—3.

1) (Βλ. Πολίτου Παραδ. σ· 188.940)
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ϋροβΟήκη

’Εκδίδει τον Α' τόμο του Μργου του «Λαογραφικά Σύμμεικτα». 
Ό Β' τόμος έκδίδεται τό 1921.
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