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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ *)

A'

Ή λέξις λαογραφία, τήν όποίαν από εικοσιπενταετίας μεταχειριζόμεθα 3
πρός δήλωσιν των σπουδών περί των δημωδών παραδόσεων, δοξασιών, εθί-
μων, περί της δημώδους άγραφου φιλολογίας καί περί παντός καθόλου τοΰ
συντελοΰντος είς άκριβεστέραν γνώσιν τοΰ λαοΰ Χ), ευρίσκεται έν χρήσει εις
τήν άρχαίαν έλληνικήν από των τελευταίων χρόνων τής αλεξανδρινής περιό-
δου είς όλως διάφορον, είδικήν, σημασίαν. Λαογραφία έλέγετο ό κεφαλικός
φόρος, ον κατέβαλε μέγα μέρος τών κατοικούντων τήν Αίγυπτον από τοΰ
14 μέχρι τοΰ 50 έτους τής ήλικίας αΟτών (2). *Ητο ή «καθ' έκάστην κε-
φαλήν εισφορά», ώς τήν άποκαλεϊ ό Ίώσηττος 3), ή «τό έπικεφάλιον», ώς
φέρεται εν τισι παπύροις 4). Είς τήν έπιβολήν δέ τοΰ φόρου τούτου, τοΰ
όποίου ήσαν άπηλλαγμένοι οί 'Ιουδαίοι, άναφέρεται καί τό χωρίον τοΰ άπο-
κρύφου βιβλίου τών Μακκαβαίων, έν ω άναγράφονται αί καταθλιπτικαΐ τών
'Ιουδαίων διατάξεις τοΰ βασιλέως τής Αιγύπτου Πτολε|μαίου τοΰ Φιλοπάτο- ρος 4 (208 π. Χ.) ·"'). Έλέγοντο δ' οί καταβάλλοντες τό κεφαλικόν λαογρα-
φούμενοι, αντιδιαστελλόμενοι πρός τους έπικεκριμένονς, τους άπηλλαγμέ-
νους τοΰ φόρου τούτου, υποχρεουμένους δ'εις ύπηρεσίαν έν τω στρατω 6).

*) Έδημοσιεύθη έν Λαογραφία 1909 τ. Α' σ. 8-18.

1) Τό πρώτον έγινε χρήσις της λέξεως λαογραφίας και τών παραγώγων εν τ·ξ·
έννοια ταύτη; δπ' εμού έν Δελτίω της Ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας τ. Λ' (1884).

2) Wifcken έν Hermes τ. 28 (1893) σ. 249. Archiv f. Papyrusl'orschung τ. I
σ. lîîG κε.—CIC. 4890.

3) Ίουδαϊκ. πολ. Β' I 385.

4) Archiv f. Papyrusforschung τ. I α. 137.

5) Γ' β' 28 : «ζάντας τους 'Ιουδαίους εϊς λαογραφίαν κ α! οίκετικήν διάθεσιν
άχδηναι». Τόν κεφαλικό·/ φόρον κατέβαλλον καί οί δούλοι, ώς εις τάς υποτελείς τών
'Ρωμαίων χώρας ή capitatio έπεβάλλετο εις παντας τούς καλλιεργοίντας τήν γήν είτε
έλευθερους εϊτε δούλους.

6) Wilcltcn ένΟ. άν. σ. 219-250. Lesquiem έν Revue de Philologie 1901 σ. 30.
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ΑΛΟΓΡΑΦΪΛ

Λαογράφοι δ'ήσαν οί έν τοϊς χωρίοις άρχοντες, οί επιμελούμενοι τής λαο-
γραφίας J).

Παρά τήν διαφοράν xfjç σημασίας, ήν είχεν έν Αίγύπιω, ή λέξις είναι
καταλληλοτάτη προς ονομασίαν μαθήσεως, έχούσης υποκείμενον τήν σπου-
δήν τοΰ λαού. "Αλλως δ' είναι είσηγμέναι ήδη έν τη έπιστήμη καΐ παρε-
λήφθησαν καί παρ'ήμϊν όμοιαι λέξεις, έκ συνωνύμων της λέξεως λαός κα>.
του γράφω συντεθειμέναι, προς δήλωσιν έπ'.στημών, ούχ>. παντελώς ασχέτων
προς τήν λαογραφία ν, οίον δημογραφία, εθνογραφία 2).

Εις πολλάς ευρωπαϊκάς γλώσσας γίνεται χρήσις τοϋ όρου folklore, ση-
μαίνοντος τήν λαογραφίαν. Ό δρος έπλάσθη υπό τοϋ "Αγγλου William
John Thoms, όστις ψευδωνύμως έν άρθρω δημοσιευθέντι έν τή φιλολογική
έφημερίδι τού Λονδίνου Athenaeum τής 27 Αύγουστου 1846 (σ. 842-3),
επρότεινεν ώς άναγκαίον ίδιον όρον πράς δήλωσιν των μελετών, αίτινες είχον
ήδη καί τότε μεγάλην όπωςδήποτε έκτασιν, άλλα δεν εθεωρούντο ώς άπο-
τελοΰσαι ιδίαν καί διακεκριμένην των άλλων μάθησιν. Ή λέξις, κατά μί-
μησιν των γερμανικών συνθέτων Volkslied, Volksepos, Volksfest κτλ.
(δημώδες·ασμα, δημώδες έπος, λαϊκή εορτή), συντεθειμένη έκ των αγγλι-
κών Folk (λαός) καί lore γνώσις, διδασκαλία), ήτο πάντως καταλληλο-
5 τέρα των έν χρήσει εις τήν άγγλικήν περιφράσεων, Popular antiquities
(δημώδεις αρχαιότητες), Popular literature (δημώδης φιλολογία). "Οθεν
ταχέως ό όρος ούτος έπεκράτησεν εις τήν άγγλικήν καί εισήχθη καί εις
άλλας εύρωπαϊκάς γλώσσας. Οί δέ Δανοί έν συναφεία προς τήν άγγλικήν
λέξιν καί οιονεί παρετυμολογοΰντες ταύτην έκάλεσαν τήν λαογραφίαν Folke-
minder (αναμνήσεις τοϋ λαού).

Άλλα λαογράφοι τινές, άν κα1. εισήχθη εις τήν γλώσσάν των ό αγγλι-
κός όρος, άποστέργουσιν αυτόν, προτιμώντες δια το εΰληπτον ετερον, έκτης
ιδίας γλώσσης είλημμένον. Οί 'Ιταλοί καλοΰσι tradizioni popolari (δη-
μώδεις παραδόσεις) 3), καΐ οί Γάλλοι ομοίως traditions populaires, πάντα
σχεδόν τα υπδ τής λαογραφίας εξεταζόμενα θέματα, προσδίδοντες γενικω-

1) Wilcken αυτ. '247.

2) Ό όρος δημογραφία έπλάσθη τω 1885 υπό τοΰ Γάλλου Guillard- ουτω δ' ώνο-
μάσθη ή επί της στατιστικής βασιζομένη μελέτη του ανθρωπίνου βίου. Παλαιότερος
είναι ό όρος εθvογραφία προς δήλωσιν της επιστήμης, ήτις εξετάζει τόν άνθρωπον ώς
ζώον πολιτικόν, άπαρτίζον ομάδας ή εθνη, διακρινόμενη τής ανθρωπολογίας, ήτις εξε-
τάζει τόν άνθρωπον ώς γένος ζώων, ως μεμονωμένων άτομον, ανεξαρτήτως τών κοινωνι-
κών ή εθνικών ομάδων.

3) Τό έν 'Ρώμη εκδιδόμενον κριτικόν περιοδικόν la Cultura, άγγέλλον τήν έκδοσιν
τοΰ πρώτου τεύχους τής Λαογραφίας, παρατηρεί έτι καιρός είναι Và είσαχθή καί εις
τήν ίταλικήν γλώσσαν ό ελληνικός όρος (laografia, laografïco) προς αντικατάστασιν
τοϋ κακοζήλου folklore, τό όποιον είναι ήναγκασμένοι οί 'Ιταλοί νά μεταχειρίζωνται,
οσάκις θέλουσι ν' άποφύγωσι τάς περιφράσεις (Λαογραφία τ. Α' σ. 426).
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τάτην έννοιαν εις όρον μονομερή. Έκ τούτου δέ τινες έπλασαν καί τήν λέ-
ξιν traditioi.nisme, ήτις, ώς παρατηρεί ο Γάλλος λαογράφος Gaidoz 1),
καί αόριστος είναι καί σύγχυσιν άναποδράστως φέρει, διότι σημαίνει δύο
διάφορα πράγματα- πρώτον τήν άγάπην της παραδόσεως καί τήν εφεσιν
προς διατήρησιν αυτής, καί δεύτερον τήν μελέτην τής παραδόσεως, όπερ
δεν είναι τό αυτό- διότι ο αγαπών τήν παράδοσιν δυνατόν νά μή μελετά
ταύτην καί ό μελετών νά μή τήν άγαπά.

"Οθεν κατ' ανάγκην καί οί Γάλλοι θα προστρέχωσιν εις τον άγγλικόν
όρον, μεταχειριζόμενοι τον γάλλικόν traditions populaires, όσάκις μόνον
θέλωσι να γίνωσι καταληπτοί εις τους πολλούς. Ό Gaston Paris επλασε
τόν όρον mythographie, αλλ' εις στενωτέραν έννοιαν, τήν τής μελέτης
τών παραμυθιών, ήν πολλοί "Αγγλοι λέγουσι Storiology 2).

Οί δε Γερμανοί, άποδεχθέντες καί ούτοι τόν άγγλικόν oρον, φαίνονται
προτιμώντες νυν άλλον, έκ τής ίδιας αυτών γλώσσης είλημμένον, τόν ;oρον
Volkskunde (λαογνωσία, γνώσις του λαού) 3). Άλλ'| o όρος ούτος έχει 6
τούτο τό μειονέκτημα, άν ληφθή εις τήν κυρίαν αυτού σημασίαν, ότι εύρύ-
νει πέραν τού δέοντος τήν εκτασιν τοΰ πεδίου τών λαογραφικών μελετών.

Β'

Έκ τής ευρύτητος τής σημασίας τοΰ όρου Volkskunde παρασυρόμενοι
τίνες τών Γερμανών λαογράφων καταλέγουσιν εις τα έργα τής λαογραφίας
καί τήν μελέτην θεμάτων, υπαγομένων εις άλλας έπιστήμας καί μαθήσεις,
εχούσας σαφώς διαγεγραμμένα τα όρια τών σπουδών αυτών. Ούτω λ. χ. ό
καθηγητής τού εν Βερολίνω Πανεπιστημίου καί ιδρυτής του αυτόθι Συλλό-
γου τής λαογνωσίας Κ. Weinhold όρίζει, ότι έργον τής λαογνωσίας είναι
ή ερευνά πασών τών εκδηλώσεων τοΰ βίου του λαού, ήτοι όμάδος χιλιάδων

1) Έν Explorations Pyrénéennes 190ι5 τ. I σ. 179.

2) Τόν όρον τούτον ôèv δυνάμεθα νά παραλαόωμεν εις τήν έλληνικήν, διότι Οά
εφερεν άαάφειαν και σύγχυσιν, επειδή παρ' ήμίν τό μυθογραφώ εχει τήν σημασίαν τοΰ
ποιω ή γράφω μύθους, ή μυθωδως περιγράφω ή ιστορώ. Άλλά τήν περί τα παραμύθια
σπουδήν δυνάμεθα να καλέσωμεν, μικρόν μεταβάλλοντες τόν öpov τού G. Paris, παρα-
μυθογραφϊαν.

ο) Ό γνωστότατος καί εμβριθέστατος έρευνητής τής ελληνικής λαογραφίας καθη-
γητής κ. Birnliard Schmidt έν έπιστολη του λέγει μεταξύ άλλων περί τοΰ όρου τούτου
τά εξής: «Ό ϋφ' ΰμών τό πρώτον είσαχθείς τεχνικός όρος λαογραφία μοί φαίνεται εύ-
στοχώτατα έκλελεγμένος, καί καταλληλότατος άμα να πολιτογραφηθή καί εις άλλας
γλώσσας. Τήν δέ εισχώρησιν καί παρ' ήμίν τής αγγλικής λεξεως folklore ούδέποτε ένέ-
κρινα, αλλ' άπέφυγον παντοτε τήν λέξιν ταύτην, καθώς καί ό αποθανών φίλος μου
Reinhold Kohler. 'Αλλά καί 6 όρος V.) kskinle, ου όσημεραι έπικρατεϊ έν Γερμανία ή
χρήσις, φαίνεται μοι έπίσης εύστοχος» (Λαογραφ. Α' 427).
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ή έκατομμυρίων ανθρώπων ιστορικώς καί γεωγραφικώς καθωρισμένης· καί
καταλέγει είς τα ύπό ταύτης εξεταζόμενα θέματα πρός τοίς άλλοις καί τήν
φυσικήν σύστασιν τοΰ λαοΰ, ήτοι τον σκελετόν τοϋ άνθρωπου μετά τοΰ σχη-
ματισμού τοΰ κρανίου, τους μΰς, τους χαρακτήρας τοΰ προσώπου (καί τό
χρώμα των οφθαλμών καί των τριχών) · έπειτα τήν τροφήν τοΰ λαοΰ καί τήν
παρασκευήν αυτής, τόν όπλισμόν, τάς ασκήσεις κτλ. καί καθόλου θέματα,
περί δ ασχολούνται ή άνθρωπολογία, ή εθνογραφία καί άλλαι έπιστήμαι
καί τέχναι.

Ή τοιαύτη εύρυτάτη καί αόριστος έκδοχή τοΰ έργου τής λαογραφίας
δέν έγένετο άσπαστή, καί ολίγιστοι επί των δακτύλων άριθμούμενοι είναι
οί λαογράφοι, οί περιλαβόντες είς τάς έρεύνας αυτών παντελώς άλλότρια
θέματα, συμφώνως προς τό υπό τοΰ έπιφανοΰς γερμανιστοΰ Weinhold δια-
τυπωθέν διάγραμμα. 'Αλλά καί δσοι έκ τοιαύτης έπιβολής είργάσθησαν, καί
δσοι αντιθέτως έσμίκρυναν τήν περιοχήν τής λαογραφίας, περιορίσαντες αυ-
τήν είς άπλήν έςερεύνησιν των έν τω παρόντι σωζομένων περιλειμμάτων
τοΰ παρελθόντος '), συνετέλεσαν έπίσης μετά τών διάφορον άντίληψιν τοΰ
έργου τής λαογραφίας εχόντων είς τήν κατά τάς τελευταίας μάλιστα δεκαε-
7 τηρίδας| παρατηρουμένην θαυμαστήν άκμήν τών λαογραφικών σπουδών, έξ
ων μεγίστην προσπορίζονται ώφέλειαν ή έπιστήαη τών θρησκειών, ή όμα-
δική ψυχολογία, ή κοινωνιολογία, ή εθνογραφία, ούχ ήκιστα δέ καί ή
γλωσσολογία, ή φιλολογία, ή άρχαιολογία καί ή ιστορία. Διότι αί άμφιλο-
γίαι περί τής εκτάσεως τών λαογραφικών σπουδών έλαχίστην έχουσιν έπή-
ρειαν περί τήν πρόοδον αυτών, άλλως δε τοσαΰτα έγράφησαν καί καθημε-
ρινώς συζητοΰνται περί τής εννοίας, τής περιοχής καί τοΰ σκοποΰ τής λαο-
γραφίας, ωστε βεβαιότατον φαίνεται ότι ταχέως καί τα όρια αυτής ευκρινώς
θα διαγραφώσι καί αί πρός τάς άλλας έπιστήμας σχέσεις καί διαφοραΐ θα
διακριθώσι σαφέστερον.

Άναγραφήν 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 ένδιατρίψωμεν.
'Αλλ' ή σύστασις 'Ελληνικής λαογραφικής εταιρείας, φιλοτιμουμένης ν'άποβή
κοινή πνευματική εστία τών Ελλήνων λαογράφων καί ή έκδοσις ύπό ταύ-
της περιοδικού συγγράμματος, περιλαμβάνοντος λαογραφικάς συλλογάς καί
πραγματείας, επιβάλλει, νομίζομεν. τήν άνάγκην νά ύποδείξωμεν δι' ύποτυ-
πώσεως τοΰ έργου τής λαογραφίας, ώς αντιλαμβανόμεθα αυτό, τήν ήμετέ-
ραν γνώμην περί τοΰ λυσιτελεστέρου τρόπου τής προαγωγής αυτού έν Ελλάδι.

Ή λαογραφία εξετάζει τάς κατά παράδοσιν δια λόγων πράξεων ή ένερ-
γειών εκδηλώσεις τοΰ ψυχικού καί κοινωνικοΰ βίου τοΰ λαοΰ· τάς έκδηλώ-

I) A ffr. Nuit, Presidential Address (Folk-lore 189S α. 31).
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σεις δηλαδή έκείνας, ων ή πρώτη αρχή είναι άγνωστος, μή προελθοϋσα έκ
τής έπιδράσεως υπέροχου τινός ανδρός, αί'τινες κατ' άκολουθίαν δέν οφεί-
λονται είς τήν άνατροφήν καί τήν μόρφωσιν, καί έκείνας, αί'τινες είναι συνέ-
χεια ή διαδοχή προηγηθείσης κοινωνικής καταστάσεως ή είναι μεταβολή ή
παραφθορά άλογος έλλόγων έκδηλώσεων τού βίου έν τω παρελθόντι. Συνε-
ξετάζει δ' άναγκαίως καί τάς μή έκπορευομένας μεν αμέσως έκ τής παρα-
δόσεως εκδηλώσεις του βίου, αλλ' άφομοιουμένας ή συναπτομένας στενώς
πρός τάς κατά παράδοσιν.

Η έπικρατοΰσα παρά τοις πλείστοις τών λαογράφων γνώμη είναι, ότι
ή λαογραφία έξετάζει τάς έκδηλώσεις τοϋ βίου τοΰ όχλου (vulgUS in po-
pulo), μελετώσα ιδίως τάς ανήκουσας ουχί τω λαω,| άλλα τω όχλω (vulgo) 8
πρωτογενείς παραστάσεις. 'Αλλά τίνα τα διακρίνοντα τόν όχλον από τοϋ
λαοϋ χαρακτηριστικά γνωρίσματα ; Οι άποτελοϋντες έν προηγμέναις είς τόν
πολιτισμάν χώραις τόν όχλον δέν διαφέρουσι, λόγω μορφώσεως, τών ανω-
τάτων κοινωνικών τάξεων άλλων χωρών απολίτιστων, άκόμη δέ καί έν τή
αυτή πολλάκις χώρα <5 όχλος τής σήμερον είναι ό λαός τής χθές. Εύστόχως
δ ' ό ήμέτερος Λασκαράτος ώρισε τόν όχλον, λέγων ότι δέν είναι όσοι φο-
ρούν σκούφια ή ψηλό καπέλλο, άλλ' όσοι άποκάτω σέ σκούφια ή σέ ψηλό
καπέλλο κρύβουν λίγο μυαλό καί πολλαίς πρόληψαις. Ή αποφυγή τής τε-
λέσεως γάμων κατά μήνα Μάιον, έκ φόβου άναποφεύκτων συμφορών, ή τής
παρουσίας δεκατριών συνδαιτυμόνων είς τήν τράπεζαν, ή αγωνία έκ τής
ανατροπής άλατοδόχης έπΐ τής τραπέζης, ή σπουδή πρός θραΰσιν τοϋ κελύ-
φους τοΰ ροφηθέντος αύγοϋ, καί άνάριθμα άλλα τοιαϋτα υπάγονται είς τήν
περιοχήν τής λαογραφίας, άν καί ίδιάζουσι προπάντων είς τάς τάξεις τών
εύπαιδεύτων.

"Οθεν ή λαογραφία έξετάζει τά κατά παράδοσιν λεγόμενα ή γινόμενα.
"Αλλων έκ τούτων ή αρχή είναι άγνωστος ή δυσεξερεύνητος, ενίοτε δέ φέ-
ρει τόν τύπον απώτατης άρχαιότητος. Όλόκληρον στρώμα», λέγει ό Albr.
Dieterich 1), - θρησκευτικών διανοημάτων, θρησκευτικών παραστάσεων
» καί θρησκευτικών νομίμων έχει σχηματισθή έν τή προϊστορική περιόδω τοϋ
» βίου εκάστου λαοΰ, τούτων δέ ουδείς ερευνητής ουδέ καν ν* άποπειραθή
«τολμά ν' άνακαλύψη τόν πρώτον είσηγητήν. Τό αύτό δέ συμβαίνει καί είς
»τόν καθερισμόν τών ηθών καί έθίμων, είς τά σχήματα τών πρώτων κοινω-
νικών οργανώσεων, καί είς σειράν δλην δημιουργημάτων είς έμμετρον ή
ππεζόν λόγον, τά όποία καλοϋμεν άσματα καί παραμύθια καί παραδόσεις».
Άλλων πάλιν ή αρχή είναι γνωστή καί ευρίσκεται είς κοινωνικήν κατά-
στασιν προηγν,θεϊσαν τής ένεστώσης άμέσως ή έν χρόνω άφεστώτι. Ταϋτα,
καίπερ δυσαρμοστούντα πρός τάς ιδέας ή τάς άνάγκας τής ένεστώσης κοι-

1) Έν Hessische Blätter f. Volkskunde τ. I σ. 17δ.
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νωνικής καταστάσεως, διετηρήθησαν δια τήν δύναμιν τής συνήθειας, δίατη-
ρήσαντα καί τόν λόγον καί τήν σημασίαν, άτινα ανέκαθεν είχον.
ΰ "Αλλα δ' όμως είναι μεν λείψανα προγενεστέρων περιόδων, αλλ' εκλι-
πόντος τοΰ λόγου, δι'δν ύπήρχον έν τω παρελθόντι, έσώθησαν παρ'ήμίν
παραλόγως καί άκατανοήτως, προκαλούντα τήν άπορίαν αυτών πρωτίστως
τών έμμενόντων εις ταύτα, οίτινες αναγκάζονται παντοίας να έκφέρωσιν
εικασίας πρός έξήγησιν. Βαθέως έρριζωμένα, είναι δυσαπόσπαστα από του
σημερινού βίου, ώς τα θαλάσσια κογχύλια τα έκ προτέρων γεωλογικών πε-
ριόδων προσκεκολλημένα είς τούς βράχους τών ορέων. Τοιαύτη είναι παρα-
δείγματος χάριν ή συνήθεια τής μή τελέσεως γάμων κατά τόν μήνα Μάιον,
ήτις λόγον έχει θρησκευτικές δοξασίας τών αρχαίων "Ρωμαίων. Ό "Αγ-
γλος εθνολόγος Edward Tylor ώνόμασε ταΰτα survivals in the culture,
οιονεί ίγκαταλείμματα, καί έθεσε τόν νόμον τής επιβιώσεως πρός έξήγησιν
τοΰ φαινομένου (1869). Περιλαμβάνει ο' είς τα εγκαταλείμματα πάντα
καθόλου τα λείψανα παρωχημένων πολιτισμών, αλλ' ορθότερον νομίζομεν
είναι να διακριθώσι τούτων καί να υπαχθώσιν είς άλλην κατηγορίαν, όσα
ουδέν έχουσι τό έκτροπον, διατηροΰντα τόν έν αρχή λόγον καί τήν έννοιαν
αυτών, καί δυνάμενα νά θεωρηθώσιν ώς μερική αλλ' αδιάσπαστος έξακο-
λούθησις προτέρου βίου.

Δια τήν μεταβολήν τών όρων τοΰ βίου καί τήν αγνοιαν τοΰ λόγου
αυτών, τα εγκαταλείμματα συνήθως παρουσιάζονται υπό τύπον διαφέροντά
πως τοΰ αρχαίου, τάς δέ διαφοράς, είτε μεταβολαί είτε παραφθοραΐ τούτου
είναι, καί τάς αιτίας, έξ ών προήλθον, απόκειται είς τήν λαογραφικήν
έρευνα ν νά εξεύρη καί καθορίση.

Γ'

Έκ τών είρημένων συνάγεται ότι, επειδή κατά δύο τρόπους, δια λόγου
καί δια πράξεων ή ένεργειών, γίνονται αί έκδηλώσεις τοΰ ψυχικοΰ καί κοι-
νωνικού βίου τοΰ λαοΰ, διττή είναι καί ή έργασία τοΰ λαογράφου, συνι-
σταμένη είς καταγραφην χαί είς περιγραφήν. ΙναΙ καταγράφει μεν τήν
προφορικήν παράδοσιν, τα μνημεία τοΰ λόγου, περιγράφει δέ τάς κατά
παράδοσιν πράξεις ή ενεργείας.

Έν συνοπτικώ διαγράμματι χαταλέγομεν ώδε τά κυριώτατα θέματα,
περί ä έχει ν' άσχοληθή ό Έλλην λαογράφος.

Τα μνημεία τοϋ λόγον.

10 1) "Ασματα. Πλην τών λυρικών, έπικών, θρησκευτικών, σατιρικών καί
άστ είων ή άσέμνων, καί των εις τεταγμένας ήμέρας ή περιστάσεις άδομέ-
νων (λ. χ. κάλανδα, τοΰ Λαζάρου, θρήνοι τής μεγάλης εβδομάδος, χελιδο-
νίσματα, άσματα επιλεγόμενα έν τισι παιδιαίς, τραγούδια τής περπερού-
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νας, τού κλήδονα, τής αιώρας, γαμήλια, μοιρολόγια,) συμπεριλαμβάνονται
είς ταϋτα χα δραματικά παίγνια, χα παιδικά άσματα (τά ύπό παιδιών ή
προς παιδία άδόμενα ή λεγόμενα) καί χα εργατικά (οίον έρετικά, μυλικά
κττ.), τά σκοποΰντα τόν δια του ρυθμοϋ κανονισμόν τών κινήσεων τοΰ εργά-
του ή άπλώς τήν δια του άσματος άνακούφισιν αύτοϋ κατά τήν έργασίαν.

2) ΈπωδαΙ (ξόρκια, γητέματα, γηχείαις, γηθειαϊς).

3) Αινίγματα (νοιώσματα, βρετά, παράγκουλα, παρατσάφαρα, παρα-
μύθια, καστράκια) καί λογοπαίγνια. Αίνιγματώδη παραμύθια. Παιγνιώδεις
ή παρηχητικαί αποκρίσεις. Γλωσσοδέται (καθαρογλωσσήμαχα).

4) Εύχαί, χαιρετισμοί, προπόσεις, κατάραι, δρκοι, βλασφημίαι, μετά
περιγραφής χών πράξεων ή κινήσεων, μεθ' ων ένίοτε συνεκφέρονται.
(ΈνχαΟθα ανάγονται καί χα αναθέματα, ή έπισώρευσις λίθων).

5) Παροιμίαι, μετά τής ερμηνείας αυτών καί καταγραφής τών μύθων,
είς ους ένίοτε αναφέρονται.

6) Μύθοι.

7) Ευτράπελοι διηγήσεις (εν αΤς καί τα περιπαίγματα χωριών).

8) Παραμύθια.

9) Παραδόσεις, ήτοι μυθώδεις διηγήσεις, πιστευόμεναι ώς αληθείς,
φερόμεναι δέ εις τόπους ή πρόσωπα, είς ουράνια σώματα, είς xà μεχ
λογικά φαινόμενα, «ίς χόν Χριστόν καί είς τους άγιους, είς δαιμόνια και
είς άλλα φαντασχικά δντα.

10) Έκ του γλωσσικού θησαυρού αί λέξεις καί αί φράσεις, δι' ών δη-
λούνται συνήθειαι, δοξασίαι, προλήψεις τού λαοΰ, τά έργα καί έπιτηδεύ-
ματα αύτοϋ, ή αιτ'.νες άπομνημονεύουσιν ιστορικά συμβάντα ή ώρισμένας
χινάς περισχάσεις, έκ χούχων προελθοΰσαι.. ΙΊαραδείγμαχα : 'Ονόματα (βα-
πτιστικά, οικογενειακά), παρωνύμια, τοπωνυμίαι, ονόματα ωρών τοϋ έτους,
μηνών, ήμερων ονόματα προσωπικά γάτων, κυνών, | 'ίππων, βοών καί άλ- H
λων οίκογενών ζώων παρωνύμια ζώων (λ. χ. Νίκος ή κύρ Μέντιος ό
όνος, κύρ Νικολός ό λύκος, κυρά Μαριά ή άλώπηξ)· ονόματα προσωπικά
οπλών, σκευών, οικήσεων, πλοίων, λέμβων ευφημισμοί (περιφράσεις ή με-
τωνυμίαι ή μετονομασίαι ή άντιφράσεις έπιφόβων ονομάτων · ονόματα ζφων
καί φυτών, ύπεμφαίνοντα παραδόσεις ή δοξασίας ή δεισιδαιμονίας. 'Ονό-
ματα οργάνων καί εργαλείων, καί τών μερών εκάστου ιδία. Λέξεις έπιτη-
δευματικαί, αί εις έκάσχην τέχνην ή άο^ολίαν ιδιάζουσαι. Κορακιστικά.
(Μυστική συνθηματική γλώσσα, δια χρήσεως καινοτρόπων λέξεων ή διά
μεταβολής τής σημασίας λέξεων ή δια παρεμβολής άσημων συλλαβών είς
τάς λέξεις). Όνόματα ενδυμάτων καί τών μερών εκάστου ιδία. Έπιφθέ-
γματα (ποιμενικά, ζευγηλατικά, άγωγιατικα κτλ.,φωναί όοηγητικαί ζφων).
Μιμήσεις ^ωνών ζώων. Λέξεις σχηματισθείσα! έκ τίνος περιστάσεως (λ. χ.
μοσχομάγκα, τραμποΰκος).— ΜεταφοραΙ καί άλλαι τροπικαΐ φράσεις, ύπεμ-

εωρο-
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φαίνουσαι μυθοπλαστικήν άντίληψιν τοΰ εξωτερικού κόσμου, οίον προσωπο-
ποιίας τών φυσικών φαινομένων καί τών άψυχων καθόλου.

Ai κατά παράδοσιν πράξεις ή ένέργειαι.

1)Ό οίκος. Μέρη τοϋ οίκου, δίαιτα εν αύτώ, σκεύη.καί έπιπλα. 'Ιδιόρ-
ρυθμοι οικήσεις (ποιμενικαΙ καλύβαι, πετραίαι, λιμναίαι οικήσεις).

2) Τροφή. Τα συνήθη καί ιδιάζοντα είς τους Έλληνας εδέσματα.
Τακτά εδέσματα κατά τινας ήμέρας (οίον χριστόψωμα, λαμπριάτικαις κουλ-
λούραις, κόκκινα αυγά, εδέσματα συνηθιζόμενα ίδίως ε'ίς τινας έορτάς).
'Αποχή άπό τίνων εδωδίμων άπόλυτος ή έπιβαλλομένη έν τακτω χρόνω
(πλήν τών θρησκευτικών νηστειών) ή είς τινας άνθρώπους (ώς ή άπαγόρευ-
σις τής βρώσεως οφθαλμού ζώου είς τον έχοντα ένα μόνον άδελφόν κττ.).
Δοξασίαι περί τών ένεργειών τών τροφών επί του έσθίοντος· (λ. χ. ότι τινά
τών έσθιομένων μελών ζώων ένισχύουσι τάντίστοιχα μέλη του έσθίοντος,
οίον ότι ή γλώσσα καθιστά αυτόν ευφραδή, ότι, κατά τάς διηγήσεις παρα-
μυθιών, τό ήπαρ δρνιθός τίνος άποδεικνύει καρδιογνώστην τόν γευθέντα
αύτοΰ). Εδέσματα άποτρεπτικά κακών.

3) Ενδύματα, κόμμωσις, καλλωπισμός.

4) Κοινωνική όργάνωσις. Έθιμα συναφή είς τήν διοίκησιν τής κοινό-
τητος ή είς τήν διαχείρισιν τής κοινοτικής περιουσίας. "Εθιμα | τεκμηρι-

12 οΰντα προτέραν κατά πατριάς διαίρεσιν τοΰ χωρίου. ΚοινωνικαΙ σχέσεις
(συμμετοχή ξένων είς οίκογενειακάς έορτάς, επισκέψεις, κοινωνική εθιμο-
τυπία, συμπόσια, ξενία). Ό βίος έν τή ξενιτεία. Ή θέσις τής γυναικός
έν τω οίκω. "Ιδιαι κοινωνίαι : Άδελφοποιτοί. Κλέφταις. Ληστρικά νόμιμα.
Σχέσεις τών εργοδοτών πρός τους έργάτας, τών υπηρετών πρός τους κυρίους.

5) Τό παιδίον. Έθιμα, δοξασίαι, δεισιδαιμονίαι κατά τήν έγκυμοσύ-
νην, τήν γέννησιν, τήν λοχείαν. Αί φροντίδες περί τών νεογνών. Τά έκ-
θετα. Τα κατά τήν βάπτισιν. Τά τής άνατροφής τών παίδων. Σχολικά
έθιμα. Τά τής έπαγγελματικής μαθητείας (καλφάδες, μοΰτσοι κλπ). Παι-
δική γλώσσα.—Ώς επίμετρον 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 θερισμόν,
τόν τρυγητόν κλπ.) Ποιμενικός βίος (ιδιάζοντα έθιμα είς τους ποιμένας καί
μάλιστα τους νομάδας). Στρατιωτικός βίος, ναυτικός, αλιευτικός, κυνηγε-
τικός. Βιομηχανικά επιτηδεύματα. Μεταλλευταί. Γυναικεία έργα καί έπι ·
τηδεύματα.

9) Δίκαιον. Ίοέαι του λαοΰ περί δικαίου καί νομικών σχέσεων. Τόπι-
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καί συνήθεια: τοϋ οικογενειακού καί του κληρονομικού δικαίου 1). (Μάλιστα
άξιαι μελέτης είναι συνήθειαί τίνες όλως ίδιάζουσαι, ώς λ. χ αί έπιχω-
ριάζουσαι ένιαχοΰ περί τών κληρονομικών δικαιωμάτων τού μονογενούς
υίοΰ καί τής μονογενούς κόρης, τού κανακάρη, καί τής κανακάρισσας).
Υιοθεσία. Άποκλήρωσις. "Εθιμα κατά τήν σύναψιν ή έκτέλεσιν συμβάσεων,
άρχαιότροπα έθιμα προς βεβαίωσιν νομικής καταστάσεως, ώς τής πτωχεύ-
σεως. Σημεία κυριότητος (λ. χ. το χάραγμα τών ώτων τών ποιμνίων, τά
χάραγμα έπί τών γλουτών ίππων, ώς τα σήμαντρα ή σφραγίδες παρά τοίς
άρχαίοις, σημεία δια χρώματος κτλ.). "Εγγραφα πιστοποιοϋντα συμβάτεις,
προικοσύμφωνα. ΓΙοιναΙ (πόμπιεμα, κουρά, σχολικαΐ ποιναί, φάλαγγας).
Λαϊκά δικαστήρια (π. χ. εν Όλύμποις τής Χίου κατά τάς άπόκρεως).

10) Λατρεία. Δημώδεις δοξασίαι περί θεοΰ καί περί άγιων καί περί 13
τής έπενεργείας αυτών είς τάνθρώπινα πράγματα. 'Επικλήσεις (επίθετα)
αυτών. Θαυμάσιαι βοήθειαι καί θεραπεϊαι. Εικόνες. Έγκοίμησις έν έκκλη-
σίαις. 'Αγιάσματα. Θυσίαι καί προσφοραί (προσφοραΐ ένιαχοΰ εις τήν
έκκλησίαν ανθέων, καρπών έν τακταίς ήμέραις). Άπαρχαί. ΕύχαΙ καί
αναθήματα (τάματα). ΙΙομπαί. Πανηγύρεις. ΈορταΙ (ιδιάζοντα έθιμα εις
τινας έορτάς, μάλιστα κατά τό δωδεκαήμερον, τάς Άπόκρεως, τό Πάσχα).
ΈορταΙ μή ώρισμέναι ύπό τής έκκλησίας (ώς ή πρώτη Μαΐου) καί έθιμα
κατά ταύτας. 'Εορτή τών θερινών τροπών τοΰ ήλίου (τ' άη Γιαννιού τοΰ
Αιοτροπιοΰ), πυραί κατ' αύτάς. ΠυραΙ κατ' άλλας ήμέρας· (τά Θεοφάνια,
τό Πάσχα [Ιούδας], τήν έβδομάδα τής τυροφάγου, τοΰ άγίου 'Ηλία, τάς
πρώτας ήμέρας τοΰ Αυγούστου). 'Ακοίμητοι λύχνοι, καινούργιο φως.
'Οργιαστική λατρεία (Αναστενάρια, Καλόγηροι έν Θράκη). Καθαρμοί.

11) Δημώδης φιλοσοφία. Δοξασίαι περί ψυχής. Περί τών μετά θάνα-
τον. Φυσιολογικά! δοξασίαι. Ένέργειαι σύμφωνοι πρός τάς δοξασίας
ταύτας.

12) Δημώδης ιατρική. Ίατροσόφια. 'Ιατροί καί ίάτραιναι. 'Ιατροί τής
κοινότητος. Χρήσις ιαματικών βοτανών, τρόποι τής συλλογής αυτών. 'Εν-
έργεια μελών, δέρματος, τριχών, ονύχων ζώων. 'Ιαματική δύναμις μετάλ-
λων καί λίθων. Σκευασία φαρμάκων. Θεραπευτική, Θεραπεία κατά τό
δμοιον ή άνάλογον. Θεραπεία κατά τό δόγμα ό τρώσας καί ίάσεται. Θε-
ραπεία άνυπάρκτων νόσων καί κακώσεων (γύρισμα τοΰ αφαλού, σήκωμα
τών νεφρών κττ.). Διαιτητική. Χειρουργική. Κτηνιατρική.

1) Επίσημος συναγωγή τών ελληνικών τοπικών συνηθειών εγινεν έπί τής 'Αντιβα-
σιλείας. Βλ. Maurer das griechische Volk, Heidelberg 1835 τ. I σ. Ill—5.212—
879.—Λ. Χρυσανθοπούλου Συλλογή τοπικών τής Έλλάίος συνηθειών ές έπισήμων
πρός τήν ελληνικήν κυβέρνησιν τών τοπικών αρχών απαντήσεων. Άθ. 1853. Αί τοπικαί
συνήθειαί τής Σύρου καί τής Θήρας εΐχον επί τουρκοκρατίας κοιvvj συναινέσει καθορισθώ
καί εγγράφως.
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13) Μαντική. Διάφερα είδη μαντικής. Φυσιογνωμικά. Παλμοί. Κλη-
δόνες. Άπαντήματα. Οιωνοί. "Ονειρα. Μαντική δι' δργάνων : Ώμοπλα-
τοσκοπία, πυρομαντεία, μολυβδομαντεία, αύγομαντεία, κλειδομαντεία, κο-
σκινομαντεία κτλ. Μαντική είς τακτάς ήμέρας ή περιστάσεις. (Πρωτοχρο-
νιά, κλήδονας, άπόκρεως, εορτή άγ. 'Ανδρέου, άρμυροκουλλοΰρα).

14) 'Αστρολογία. Επήρεια ουρανίων σωμάτων επί τού άνθρωπίνου
βίου. Ζώδια. 'Αποφράδες ήμέραι. Μερομήνια. Δρίμαις.· Δοξασίαι περί άρι-
θμών. Μετεωρολογικά', δοξασία-..

Μ 15) Μαγεία. Μάγοι καί μάγισσαι. Μαγικά βιβλία, σκεύη καί δρ|γανα.
Μαγικαί πράξεις. "Αγγελοι καί δαίμονες έφοροι τών ήμερων καί τών ωρών
τοΰ ήμερονυκτίου. Εξορκισμοί. Λεκανομαντεία, χειρομαντεία, χαρτομαν-
τεία. Φίλτρα, κατάδεσμοι. Στοιχείωσις οικοδομών.

16) Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν κακών ή
πρός εύδαιμονίαν. Μαγικαί συνήθειαι έν ανομβρία. (Περπεροΰνα, κατακλυ-
σμοί κτλ.). Περίαπτα. Προβασκάνια. Κατόρυξις ασθενειών, δίωξις αύτών,
έγκατάλειψις τής άσθενείας υπό του άσθενους έν τόπω τινί. Δεισ-.δαιμονίαι
κατ' άναλογίαν ή έμο-.ότητα ή δ-.αφοράν ή αντίθεσιν.

17) Παιδιαί καί άθλητικά άγωνίσματ-/.

18) Χοροί καί μουσική αύτών. Μ'.μ-.κή, νεύματα χειρονομίαι, έννοια
αύτών.

19) Μουσική καί μουσικά δργανα. Μεγίστη είναι ή άξια τής άκριβοΰς
καταγραφής (εί δυνατόν δια τής κοινής παρασημαντικής, άλλως δια τής
εκκλησιαστικής) τών μελωδιών τών δημωδών άσμάτων. 'Ρυθμική.

20) Καλλιτεχνία. Γλυπτική (ξοανογλυφία), γραφική. ΙΙοικ-.λτική (ή
ποικιλτική Εδία τών ένδυμάτων, γλυπτά ή γραπτά κοσμήματα έπίπλων,
οργάνων, οικοδομών). Αισθητική τών χρωμάτων καί τών σχημάτων.

Δ'

Έκ τοϋ διαγράμματος τούτου, τό όποϊον συνετάξαμεν αποβλέποντες
κυρίως είς τόν βίον τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, λαμβάνει έκαστος έννοιάν τίνα
τών θεμάτων, περί τά όποια δύναται ν' άσχοληθή ή ελληνική λαογραφία.
Καί μόνη ή καταγραφή τών μνημείων τοΰ λόγου καί ή περιγραφή τών
ηθών καί εθίμων καί δοξασιών έπαρκοίσιν είς τήν έπιστημονικήν μελέτην.
"Αν δέ τις έπιθυμή νά έγκύψη βαθύτερον εις τήν σπουδήν τώ.ν ύπ αύτοΰ
συλλεχθέντων, έχει τότε νά έξετάση : Α') Τίνα δμοια ή συγγενή μνη-
μεία ή φαινόμενα παρατηρούνται παρά τω λαώ, καί Β') αν καί παρ' άλ-
?οις λαοίς παρατηρούνται ταύτα ή παραπλήσια. Μετά δέ τήν έξέτασιν ταύ-
τ ην δύναται δι' ιστορικής έρεύνης καί ψυχολογικής άναλύσεως νά προσπα·
θ ήση νά καθορίση τάς διαφόρους μεταβολάς, τάς όποιας είς διαφόρους χρό
1δ νους καί τόπους υπέστη τό έξεταζόμενον καί ν' άνεύρη τήν προέλευσιν καί
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τόν λόγον αύτοϋ. Τής εργασίας δ' όμως ταύτης τα πορίσματα δέν είναι
δυνατόν νά θεωρηθώσιν ασφαλή, αν δέν προηγήθη ή συγκριτική έξέτασις,
ή αν έγένετο αυτη ατελώς. Ία δμοια μνημεία συμπληροϋσιν άλληλα, καί
πολλάκις λεπτομέρειά τις είς εν μόνον παρατηρηθεϊσα παρέχει τόν μίτον,
τόν όδηγοΰντα είς τήν όρθήν έρμηνείαν πάντων τών είς τήν αυτήν κατηγο-
ρίαν ανηκόντων. Καί ή άτελής δέ σύγκρισις έπίσης δύναται να παραπλα-
νήση, διότι ένδέχεται να θεωρηθή ώς αρχή καί αφετηρία έκεϊνο, τό όποϊον
απλώς είναι σταθμός διάμεσος. Ούτω λ. χ. είς έσφαλμένα συμπεράσματα
θα καταλήξωμεν έν τή μελέτη τών ακριτικών ασμάτων, αν παρορώντες τάς
καππαδοκικάς καί πόντικας παραλλαγάς άποβλέψωμεν είς μόνας τάς κυ ·
πριακάς· ώς έπίσης ανακριβή πορίσματα περί ρωμουνικής προελεύσεως τού
περί τής γεφύρας τής 'Άρτης άσματος συνήγαγον οί περί τούτου πραγμα
τευθέντες έ'νεκα τής άγνοιας πολυαρίθμων έλληνικών παραλλαγών τού
ασματος καί παλαιοτάτων παραδόσεων ι).

Κατά ταΰτα τό έργον τής συλλογής δύναται νά χωρισθή του τής περαι-
τέρω σπουδής τών συλλεγομένων, ό δ' άπό τού στόματος τοΰ λαού κατα-
γράψας μνημεΓόν τι τοΰ λόγου, ή έξ αμέσου παρατηρήσεως αντιληφθείς καί
σημειώσας φαινόμενόν τι του βίου τοΰ λαοΰ, άδυνατών δ' ένεκα έλλείψεως
βοηθημάτων ή μή εύκαιρών νά έξετάση τήν σχέσιν αύτών πρός τά έγνω-
σμένα, δέν πρέπει νά ένδοιάζη περί τής δημοσιεύσεως αύτών. Πάντως ή έκ
τής δημοσιεύσεως έπιστημονική ωφέλεια είναι μεγάλη, διότι δια τής συνα-
γωγής δσον ένεστιν άφθονωτάτου λαογραφικού ύλικοΰ άκριβέστερον γνωρί-
ζεται ό βίος τού λαού, διαφωτίζονται πολλά ζητήματα καί έπιλύονται άπο-
ρήματα καί άμφιβολίαι. Ούδ' ό φόβος έπαναλήψεως γνωστών ή προεκδεδο-
μένων εμποδίζει τήν δημοσίευσ'.ν. Ό εύσυνειδήτως έργασθεις καί αμέσως
παρά| τοΰ λαοΰ παραλαβών τήν ύλην άς είναι βέβαιος ότι οπωσδήποτε νέον 16
τι καί άξιον λόγου θα συνεισφέρη. Τά αύτά γλωσσικά μνημεία παρουσιά-
ζουσι πάντοτε σπουδαίας παραλλαγάς. διότι ό έπαναλαμβάνων τό αυτό μνη-
μεϊον άνεπιγνώστως μεταβάλλει έν τισι τοΰτο, προσθέτων τι τής ιδίας άτο-
μικότητος ή παραλείπων έξ άμνημοσύνης ή έξ άποδοκιμασίας ή τροπο-
ποιών όπως τό άποκαταστήση συμφωνότερον πρός τό γλωσσικόν καί καλ-
λαισθητικόν συναίσθημα αύτοϋ. 2) 'Αλλά καί άν αί παραλλαγα! δέν είναι

1 L. Sainéa», έν Revue de Γ histoire des religioi.s 1902 τ. 45 σ. 859-396. Ό
κατά τόν αυτόν χρόνον πραγματευθεις δια. βραχέων περί τοΰ άσματος Κ. Dieterich (έν
Zeitschrift d. Vert ins f. Vollst. 1902 o. 150-2), üv καί μόνον 5 παραλλαγάς έλλτ,νι-
κάς τοΰ άσματος έγίνωσκεν, άνεγνώρισεν ορθώς έτι τό έλληνικόν ?.σμα είναι τό παλαιό-
τερον καί ότι έκ τούτου προήλΟον τά ρωμουνικά, σλαβικά καί αλβανικοί. Σημειωτέον δέ
ότι αί έλλτ,νικαί παραλλαγαί, όσας τουλάχιστον έγι'·> γινώσκω. 8έν είναι πέντε, άλλ'
υπέρ τάς τεοσαράκοντα. ['Εν ταΐς Έκλογαΐι; άπό τ4 τραγούδια τοΰ 'Ελληνικού
λαοΰ 1914 αναφέρονται 48 παραλλαγαί, εκτοτε δ' έγιναν γνωσταί καί αλλαι πολλά!.]

2) 'Ενθυμούμαι, οτι πρό τριάκοντα περίπου 5τών έν Λαμία, όπου ϋπηρέτουν είς τόν
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σπου δαΐαί, καθορίζεται δ' όμως δια τής δημοσιεύσεως ή διάδοσις αυτού,
καί τούτο είναι άναγκαΐον επίσης· διότι δέν αρκεί μόνον να γνωσθή δημο-
τικόν τι, άσμα λ. χ. ή παροιμία τις, άλλ' εχει σημασίαν καί νά όρισθή
που φέρεται, αν είναι γενικόν καί πασίγνωστον ή έπιχωριάζει μόνον είς
ένα τόπον ή ολίγους.

Αί άρεταί, τάς οποίας άπαραιτήτως πρέπει νά έχη πάσα επιστημονική
λαογραφική συλλογή, είναι ή άκρίβεια καί ή σαφήνεια·. Τα μνημεία τοΰ
λόγου είναι άναγκαΐον νά γράφωνται άπαραλλάκτως, ώς φέρονται είς τό
στόμα τοΰ λαοΰ, άνευ τής ελαχίστης μεταβολής. Ώς επί τό πλείστον άκου-
σίως καί άσυνειδήτως μεταβάλλει δ συλλογεύς τό άκουόμενον, είτε έξ ελλεί-
ψεως ασκήσεως, είτε έξ έπηρείας τής γραφομένης γλώσσης, είτε έξ απροσ-
εξίας. Πρέπει δέ νά σημειώνεται προσέτι άκριβώς δ τόπος (τό χωρίον
καί ή έπαρχία), καί ένίοτε δ ειπών ή ύπαγορεύσας ή τραγουδήσας· προ-
κειμένου δέ περί τίνων μνημείων, οίον παραμυθιών ή παραδόσεων, καί τό
γένος, καί ή ήλικία, καί ή κοινωνική κατάστασις τοΰ είπόντος. Διά τήν
περιγραφήν δέ τών πράξεων καί ένεργειών άπαιτείται ιδιαιτέρως οξεία καί
άσφαλής παρατήρησις, ή δ ' έκθεσις πρέπει νά είναι σαφής καί λεπτομε-
ρής. Πρός μείζονα σαφήνειαν άναγκαΐον είναι, όταν τοΰτο είναι δυνατόν,
νά έπεξηγήται ή περιγραφή πραγμάτων, κινήσεων κτλ. δι' είκόνων. Ή
17 μεγάλη διάδοσις τής φωτογραφικής τέχνης άποδεικνύει τό | πράγμα δχΐ
δύσκολον. Καί τής άριστης δέ περιγραφής σαφεστέρα καί διδακτικωτέρα
είναι ή είκών τοΰ περιγραφομένου.

Ύπάρχουσι καί οί άκολουθοΰντες τρόπον έκθέσεως τών παρατηρηθέντων
υπ' αυτών όλως άντικειμενικόν, καί τίνες μάλιστα μεθ' ικανής ευστοχίας.
Παράδειγμα τοιαύτης καλλίστης έκθέσεως είναι ατό νυχτέρι» τοΰ Κ. Ρω-
μαίου Έν διαλόγω χωρικών είς γλώσσαν άκραιφνώς δημώδη εκθέτει
ούτος δοξασίας τινάς άναφερομένας είς τό δωδεκαήμερον. Έχει πολύ τό
έπαγωγόν ό τρόπος ούτος, σκοπουμένου τούτου μόνον, ότι δύναται ήδέως
ν' άναγνωσθή, έπειδή δ' είναι άμεσος, είναι καί άσφαλής καί πιστός· άλλα
τούτο επί τή προϋποθέσει, ότι δ διάλογος είναι άληθής καί ακριβέστατος,
οποίος μόνος έστενογραφημένος διάλογος δυνατόν νά είναι. "Αν δ' όμως
είναι πεπλασμένος, ώς συνήθως συμβαίνει, τότε πλήν τών άτελειών τών άλ-
λων άνεπιστάτων συλλογών, ένέχει επιπλέον καί τό μειονέκτημα τής έλλεί-
ψεως τάξεως έν τή έκθέσει τών πραγμάτων καί τής συνονθυλεύσεως δια πε-
ριττών καί άσκοπων λόγων. Πολλω κρείσσων δ' όμως είναι καί δ τοιούτος

στρατό·/, παρίοτγ,ν εις χορό·/ στρατιωτών, ο·/ έσυρε 1Ιελοπο·/νήσιος. Οδτος έτραγψδει
ίξισμα άγναστον εις τους συγχορευτάς 'Ρουμελιώτας, οϊτινες έπανελάμβανον αμέσως αυτό
μεταβάλλοντες τό λεκτικό·/ συμφώνως πρός τήν ιϊιάζουσαν προφορά·/ των.
•1) Έν 'Εθνική αγωγή 1899 σ. 12-4.
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τρόπος τού καθαρώς υποκειμενικού, αν στερήται ούτος λογοτεχνικής αξίας,
ού δυστυχώς πάμπολλα παραδείγματα μας παρέχουσιν αί εφημερίδες καί
τα ήμερολόγια. "Ετερον μειονέκτημα σπουδαΐον, άλλα συγγνωστόν, άν ή
έκθεσις είναι ακριβής καί -ειστή, είναι ότι παρουσιάζονται ατάκτως συμπε-
φυρμένα πράγματα διάφορα, τά όποΐα είναι υποχρεωμένος νά κατατάξη ό
άναγνώστης.

Λαογραφική συλλογή άμοιρούσα τών άρετών τής ακριβείας καί τής σα-
φήνειας είναι άχρηστος είς την έπιστήμην.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — 'Αναγραφή -/.ατά χρονογραφιχήν τάξιV των πραγματευθέντων
περί τοϋ σκοπού καί των μεθόδων της λαογραφίας.—Riehl, Die Volkskunde als Wis-
senschaft, εν ταΐς Kulturstudien αΰτου, Stuttgart 1862.—G. Meyer, Folklore (εν
Essays und Studien, Strassburg 1885 σ. 143-162).—R. C. Temple, The Science of
Kolk-Lore εν Folk-Lore Journal 1886 τ. IV σ. 193-212.—Em. Blemont. Esthétique
de la tradition, Par. 1S90. (Collection ioteruational de la Tradition τ. VII).—κ.
Weinhold, Was soll die Volkskunde leisten? έν Zeilschrift f. Völkerpsychologie u
Sprachwissenschaft τ. 20 σ. 1-5.—Κ. Weinhohl, εν Zeitschrift des Vereins f.
Volkskunde 1891 σ. 1-10.—Gomme, The Handbook of the Folklore, Lond. 1891.—
Jiriczek, Anleitung zur Mitarbeit au volkskundlichen Sammlungen, Brünn 1894.—
Marian Roolf Cox, An Introduction to Folklore, Lond. 1S95. — A. Riegl, Das IS
Volksmassige und die Gegenwirt έν Zeitschrift f. österr. Volkskunde 1895 σ. 4-7.
—Häuf fen, Einführung in die böhmische Volkskunde, Prag 1896. Linche, Ueber
die gegenwärtige Stand der Volkskunde, Dresden 1897.—E. S. Hartland, Folklore
What is it and what is the good of it? Lond. 1899. (Popular Studies in Mythology
Romance and Folklo re. N. 2).—Schermann u. Fr. Krauss, Allgemeine Methodik
der Volkskunde. Erlangen 1S99.—Knorlz, Was ist Volkskunde und wie studiert
man dieselbe? Altenburg 1900.—Fr. Beyschlag, Volkskunde und Gymnasialunter-
richt έν Zeitschrift f. deutsche Unterricht. Leipzig 1900.—M. Winternilz, Völker-
kuml", Volkskunde und Philologie έν Globus 1900 σ. 345-370-7.— L. Marillier, Le
Folk-lore et la science des religions έν-Revue de l'histoire des religions 1901 τ. 4Γ,
σ. 166 Y.i.—Ad. Strack, Volkskunde έν Hessische Blätter f. Volkskunde 1902 σ.
149-160.—Albr. Dieterich. Ueber Wesen und Ziele der Volkskunde αύτ. σ. 168-191.
—C. Hoffmann Kreyer, Die Volkskunde als Wissenschaft, Zürich 1902.—Inj.
Sainean, L' état actuel des études de Folk-lore, Par. 1902 (έν τή Revue de syn-
thèse historique).—S. Reinach, L'histoire du folklore έν Anthropologie 1902 σ.
541-3 καί έν Cultes, mythes et religions 1905 τ. I σ. 122-i.—Rcuschel, Volkskun-
dliche Streifzüge. Dresden u. Leipzig 1903.—iV. Krauss, Die Volkskunde in
den Jahren 1897-1902. ErlaDgen 1903.—7ί. Fr. Kaindl, Die Volkskunde. Jhre Be-
deutung, ihre Zitle und ihre Methode, Leipzig u. Wien 1903.—Günther Ziele,
Richtpunkte und Methode der modernen Volkskunde, Stuttgart, 1904.—Brochhaus,
Konversations Lexikon, 1904 τ. XVII Supplement σ.998-1003.—Mog>-, Die Volks-
kunde im Rahmen der Kulturentwickelung der Gegenwart έν Hessische Blätter f.
Volkskunde, 1904 σ. 1-15.—R. Wossidlo, Ueber die Technik des Sammeins volks-
tümlicher Ueberlieferungen έν Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde, 1906 σ. 1
•Ai.— H. Gaidos, De l'étude des traditions populaires ou folklore en France et à
l'étranger, Ragnères-le-Bigorre 1907 (έν Explorations Pyrénéennes 190G, 3 σειράς
t. I. a. 174-193). [P. Sebillot le Folk-lore. Littérature orale et ethnographie tra-
ditionnelle. Paris, O. Doin et fils 1913 (Eicyclopédie scientifique. Bibliothèque
d'Anthropologie I, 18)].
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ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ*

Έδραίον θεμέλιον της εθνικής συνειδήσεως άποτελεί προ παντός ή κοι-
νότης τών ήθών καί εθίμων, τών δοξασιών καί τών παραδόσεων, τής αντι-
λήψεως τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου καί τής εκδηλώσεως τών συναισθημάτων
καί επί πάσιν, ή κοινότης τών πόθων καί τών έλπίδων. Είναι ταΰτα τά
ομότροπα ηθη, τα όποια έν τή θαυμασία έκείνη διατυπώσει τής έννοιας
τής πατρίδος καί τής εθνικής αλληλεγγύης περιέλαβον οί 'Αθηναίοι, ώς
ιστορεί ό Ηρόδοτος, ότε κατά τάς παραμονάς τής έν Πλαταιαϊς μάχης,
άπορρίπτοντες μεγαλοφρόνως τάς συμφορωτάτας καί δελεαστικάς τού Μαρ-
δονίου προτάσεις, άπεδείκνυον πρός τους Λακεδαιμονίους, ότι είχον σαφή
έπίγνωσιν τών δεσμών, οΓτινες συνέδεον αυτούς πρός τούς άλλους "Ελληνας.
Τάλλα στοιχεία, τά όποια κατά τόν άττικόν έκείνον έρισμόν συνιστώσι τό
έθνος, τό ομαιμον, ήτοι ή κοινότης τής καταγωγής, τό όμόγλωοσον, καί
τής λατρείας ή κοινότης, δυνατόν νά μή συνυπάρχωσι πάντα είς εν έθνος ή
νά μή άποτελώσι τό διακριτικόν γνώρισμα ενός έθνους άπό άλλου. 'Λλλά
τά όμότροπα τ]ΰη άρκοΰσι καί μόνα, όπως άνοικοδομηθή έπ' αύτών ή συν-
είδησις τής εθνικής ενότητος. Λαοί έτερότροποι τά ήθη δύνανται βεβαίως
ν' άποτελέσωσι πολιτικήν ένωσιν, νά συγκροτησωσι κράτος, άλλα τού τε-
χνητού κατασκευάσματος τούτου ή συνοχή καί ή διάρκεια όρους έχουσιν
ή τήν έξακολούθησιν τής άνάγκης, ήτις έφερεν έν άρχή τήν ένωσιν, ή τήν
τελειότητα τής κυβερνητικής οργανώσεως, άλλως ύφίσταται μόνον υπό τής
δυνάμεως καί τής βίας συγκρατούμενον. Ένώ όμοεθνεϊς πληθυσμοί, κεχω-
ρισμένοι κατά περίστασιν, κυριώτατον ιδεώδες τρέφουσι τήν πρός άλλήλους
προσέγγισιν καί τόν άπαρτισμόν αρρήκτου πολιτικής κοινωνίας.

Ή κοινότης τών ήθών καί τών δοξασιών έκδηλοΰται περιτράνως παρά
τω έλληνικώ λαω, διατηρουμένη έν άδιασπάστω συνεχεία άπό παλαιοτάτων
χρόνων. Ό,τουδήποτε καί άν οίκούσιν Έλληνε; έχουσιν όμότροπα ήθη, άπό
τών ποντικών βορείων παραλίων τής Μικράς 'Ασίας καί τής Καππαδοκίας
μέχρι τής 'Ηπείρου καί τών νήσων τοΰ Ιονίου, καί άπό τής βορείου Θρά-
κης καί τής Μακεδονίας μέχρι τής Κρήτης καί τής Κύπρου. Τών πλείστων

*) Έδημοσιεύθη εν γαλλική μεταφράσει έν τω περιοδικώ συγγραμματι La Revue de
Grèce 1918 τ. 1 s. 151—170.
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δέ τών συνηθειών καί τών δοξασιών τούτων δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τήν
αρχήν έν τω άρχαίω ελληνικω κόσμω καί νά παρακολουθήσιιμεν τήν δια-
τήρησιν αύτών κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. ΑΣ λαογραφικαί έρευναι
του Curt. Wachsmuth, του Bernhard Schmidt, τοΰ J. C. Lawson
καί άλλων κατέδειξαν τάς πρός τόν βίον τών αρχαίων Ελλήνων σχέσεις
καί ομοιότητα^ τοΰ βίου τών σημερινών, καί έσημείωσαν παραπλήσια φαι-
νόμενα τοΰ βίου τών βυζαντινών.Ενός δ' όμως διακριτικού γνωρίσματος τοΰ
έλληνικοΰ έθνους, τών κοινών πόθων καί έλπίδων τοΰ λαοΰ, ή γένεσις είναι
ύστερωτέρα. Οί πόθοι καί αί ελπίδες ενός λαοΰ μεταβάλλονται εκάστοτε,
γεννώμενοι καί σχηματιζόμενοι μετά μεγάλην τινά περιπέτειαν, συγκλονί-
σασαν ισχυρότατα τήν έθνικήν ψυχήν.

Τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ οί κοινοί πόθοι καί έλπίδες συγκεφαλαιοΰνται είς
τήν λεγομένην μεγάλην ίδέαν, άποβλέπουσαν είς τήν όλοσχερή άπελευθέ-
ρωσιν καί τήν πολιτικήν άποκατάστασιν του έλληνικοΰ έθνους. Τούτων δέ
κορωνίς θεωρείται ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή άπόδοσις
τής άγίας Σοφίας εις τήν δρθόδοξον χριστιανικήν λατρείαν.

Είς τό ιδεώδες τούτο δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι κατ' εξοχήν άποτυποΰ-
ται ό χαρακτήρ τής νεοελληνικής έθνότητος. Διότι είς τους πόθους του
λαοΰ περί τοΰ μέλλοντος συγκεντρούνται. αί αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος,
άναπλασσομένου τελειοτέρου δια τής διορθώσεως τών πλημμελειών καί
παραμυθίας τών συμφορών. Οί εθνικοί πόθοι έμφαίνουσιν ότι & λαός έχει
συνείδησιν έαυτοΰ, ότι γινώσκει το παρελθόν του καί τά έπιβαλλόμενα είς
αυτόν καθήκοντα έν τω παρόντι πρός παρασκευήν αισίου μέλλοντος. Ό
δ' άμοιρων τούτων ουδέ διακρίτικόν τινα χαρακτήρα άπό τών άλλων λαών
δύναται νά θεωρηθή έχων, καί τής άναγκαίας συνοχής είναι έστερημένος-
διότι μόνοι οί εθνικοί πόθοι είναι ικανοί νά συσφίγξωσι τους δεσμούς τους
συνέχοντας πρός άλλήλους τους είς τό αυτό έθνος ανήκοντας· ή τών ιδεών
καί τών έλπίδων κοινότης έμπνέει τήν πρός άλλήλους άγάπην καί πεποί-
θησιν ένισχύουσα τήν άλληλεγγύην. "Άνευ τούτων έχομεν κοινωνίαν ατό-
μων, έπιδιωκόντων τήν πλήρωσιν συμφερόντων συγκρουόμενων, κοινωνίαν,
ής τούς χαλαρούς δεσμούς εύχερώς δύνανται νά διαρρήξωσι περιστάσεις τυ-
χαΐαι.Όπου έλλείπουσιν εθνικοί πόθοι, ελλείπει καί ή ιστορική συνείδησις,
ό δέ λαός, είς τό παρόν μόνον άποβλέπων, άνευ συναφείας πρός τό παρελ-
θόν καί πρός τό μέλλον, διατελεί έν νάρκη πολιτική καί ηθική, προδρόμω
- έξουδενώσεως καί έξαφανίσεως· καί μόνην έλπίδα άνορθώσεως έχει, άν έξ
εύτυχούς τίνος περιπτώσεως έπιπνεύση γενναίων ιδεών πνοή, δυναμένη νά
δημιουργήση καινόν τι ιδεώδες.

Οί πόθοι ούτοι καί αί έλπίδες έγεννήθησαν καί έμορφώθησαν άμέσως
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων καί τήν κα τά-
λυσιν τής ελληνικής αυτοκρατορίας, έκδηλωθείσαι ποιητικώς είς άσματα ή
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μυθιχάς παραδόσεις, βραδύτερον δ', ότε ακράδαντος έστερεώθη ή πίστις περί
πληρώσεως αύτών, προσλαβούσαι τόν τύπον χρησμών καί προφητικών προσ-
ρήσεων. Είναι δέ αληθώς άξιον θαυμασμοΰ, ότι έγεννήθησαν ευθύς μετά
τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, καθ' ον χρόνον τό έθνος έφαίνετο
άπολέσαν τα πάντα καί ούδαμόθεν υπέφωσκέ τις άκτίς έλπίδος περί μελ-
λούσης σωτηρίας. Αλλ' ή μεγάλη συμφορά του έθνους ευρίσκεται ακρι-
βώς έν τω μεταιχμίω τών φόβων καί τών έλπίδων, τής άπογνώσεως καί τής
άναθαρρύνσεως. Διότι πρό ταύτης μέν τά περί τού μέλλοντος μαντεύματα
ήσαν άπαίσια καί προανήγγελλον όλεθρον καί καταστροφάς, μετά δέ τήν
άλωσιν αντίθετα όλως διεδίδοντο, μαρτυρούντα μεταβολήν τοΰ φρονήματος
τού έθνους. 'Από πολλού μέν χρόνου πρό τής αλώσεως τής πρωτευούσης
τοΰ κράτους έφέροντο χρησμοί περί τής επικείμενης καταστροφής, τήν δέ
έκ τούτων κατάστασιν τών Ελλήνων κατά τάς παραμονάς τής αλώσεως σα-
φώς έκθέτουσι σύγχρονοι χρονογράφοι. Εύθύς δ' όμως μετά τήν άλωσιν
έγεννήθησαν αίσιαι περί τής μελλούσης τύχης τού έθνους ελπίδες καί έρρι-
ζώθη ή πεποίθησις παρά τω έλληνικω λαώ, ότι άφεύκτως δια τής σπάθης
θ ' άνακτήση τήν δια τής σπάθης άρπασθεϊσαν ύπό τών έχθρων πατρικήν
κληρονομίαν. Καί ή πεποίθησις αυτη διεσείετο μέν καί άπημβλύνετο ενίοτε
έν ήμέραις λιποψυ/ίας έξ έθνικών συμφορών, άλλ' ούδέποτε έξέλιπεν, ύπο ■
τρεφομένη ύπό τής έλπίδος είς τήν έπικράτησιν τού δικαίου καί ύπό τής
συναισθήσεως τής δυνάμεως τοΰ ελληνισμού.

Σύγχρονα τής αλώσεως δημοτικά άσματα, θρηνούντα τήν συμφοράν,
έξαγγέλλουσι θείας προρρήσεις περί μελλούσης άνορθώσεως. Κατά άσματα
τής Καππαδοκίας, τό άπαίσιον άγγελμα τής αλώσεως μεταδίδεται είς κα-
ταφύγιον, ήτοι είς λελατομημένην έν βράχφ κρύπτην, είς ήν καταφυγόντες
"Ελληνες έπολιορκοΰντο ύπό Τούρκων. Άναπαριστώσι δηλαδή πρό ήμών
τάσματα ταύτα μίαν τών σπαρακτικών σκηνών τής τραγωδίας, ήτις διεδρα-
ματίσθη έν τω έλληνικφ έθνει κατά τήν κατάλυσιν τής ελληνικής αυτοκρα-
τορίας. Καθ' ον χρόνον τό προπύργιον τοΰ ελληνισμού, τήν Κωνσταντινού-
πολη, πολιορκούσι τά στίφη τοΰ Μωάμεθ, ή αύτή είκών έν μικρογραφία
έκτυλίσσεται είς μίαν έσχατιάν τής μεγάλης καί κραταιάς άλλοτε αύτοκρα-
τορίας, είς τά βάθη τής Καππαδοκίας, είς τήν Σιναστόν, είς ήν αναφέρε-
ται τό άσμα. Καί έκεί Τοΰρκοι πολιορκούσι τόν βράχον, είς ού τάς κρύπτας
είχον καταφύγω Έλληνες καί ού τόν άνώτατον δροφον είχον ήδη κατά-
λάβη οί πολιορκηταί. Κατ'άλλο άσμα τοΰ ΙΙόντου, τό άγγελμα έκόμισεν
έν πουλί είς τήν Τραπεζούντα, είς τά ανάκτορα τοΰ αύτοκράτορος τής Τρα-
πεζοΰντος Δαβίδ τοΰ Κομνηνού (α'ς σοί κΰρ Δαβής τόν οίκον»). Είς δέ
παραλλαγάς τραπεζουντίακάς τοΰ άσματος τούτου έν πτηνόν καθίπταται
είς τήν άγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν διάρκειαν τής
θείας λειτουργίας, όπου πχρίσιχται ό πατριάρχης, άρχιερεί; κχί 6 χύτο-
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κράτωρ Κωνσταντίνος («ό "Ελλεν Κώστα ντίνον».) Ή μία πτέρυξ τοΰ πτη-
νού αύτοΰ αποστάζει αίμα, είς τήν άλλην φέρει χάρτην, αλλά τά έν αύτω
γεγραμμένα ούτε ό πατριάρχης ούτε άλλος τις ημπορεί ν' άναγνώση, ειμή
έν άθώον παιδίον, το όποίον άναγινώσκει τά θείον μήνυμα, άγγέλλον ότι
θά πάρουν οί Τοΰρκοι τήν πόλιν. Ό βασιλεύς ορμά τότε κατά τών είσβα-
λόντων έχΟρών, φονεύει- μέγα πλήθος αύτών, αλλ' απομονωθείς πίπτει
ήρωϊκώς. Κατ' άλλο άσμα τής Τραπεζοΰντος, ή Κωνσταντινούπολις έπεσε
δια προδοσίας τών αρχηγών, είς ους ήτο άνατεθειμένη ή φύλαξις τών πυ-
λών. Ούτοι παρέδωκαν είς τόν έχθρόν καί τάς κλείδας τής άγιας Σοφίας.
"Αλλ' ή κλείς τής άγιας Σοφίας θά πέση έκ τοΰ ούρανοΰ, καί δια ν' άνοι-
χθή χρειάζεται τεχνίτη^ άπό τόν ούρανόν καί έργάτης άπό τήν γήν, σαφώς
ύποδηλουμένου ούτως έν τω άσματι, ότι διά τής θείας βοηθείας καί τής
ένεργείας ήρωος θ' άποδοθή ή άγια Σοφία εις τους πρώτους κυρίους αυτής.

"Ετερον άσμα, όπερ δύναται ν' άττοκληθή πανελλήνιον, διότι είναι
διαόεδομένον πανταχού σχεδόν οπού λαλείται ή ελληνική γλώσσα, καί
παρ' αύτοϊς τοις βλαχοφώνοις τής Μακεδονίας, άσμα έκφράζον μέ βα-
θείαν απλότητα συναίσθημα έγκαρτερήσεως πρός τά μεγάλα έθνικά δεινά
καί βεβαίαν τήν έλπίδα τοΰ δουλωθέντος γένους περί άπελευΟερώσεως καί
άνορθώσεως, περιγράφει τήν τελευταίαν έν τή άγία Σοφία λειτουργίαν.
Είς τήν λειτουργίαν ταύτην παρίστατο μετά τοΰ πατριάρχου καί ό βασι-
λεύς· είς τό μέσον τής τελετής άκούεται φωνή έξ ούρανοΰ δια στόματος
αγγέλου, παραγγέλλουσα ταΰτα :

«Πάψετε τό χερουδικό, κι' ας χαμηλώσουν τ' άγια,

παπά5ες, πάρτε τά γίερά, καί σεις, κεριά, σβηστήτε,

γιατί είναι θέλημα Θεοΰ ή Πόλη νά τουρκέψη.

Μόν στείλτε λόγο 'ς τή Φραγκιά, νά ρτουνε τριά καράβια,

τό να νά πάρη τό σταυρό καί ταλλο τό βαγγέλιο,

τό τρίτο, τό καλύτερο, τήν άγια τράπεζά μας,

μή μας τήν πάρουν τά σκυλιά καί μας τήν μαγαρίσουν.»

Είς τό άκουσμα τοΰτο ή Παναγία έταράχθη καί αί άλλαι άγιαι εικό-
νες έδάκρυσαν. 'Αλλ' ή φωνή παρεμύθησεν αύτάς δια τής υποσχέσεως, ότι
πάλι με χρόνους,·μέ καιρούς, πάλι δικά σας είναι.
Τήν διήγησιν τοΰ άσματος συμπληροΰσι δημώδεις παραδόσεις. Ή λει-
τουργία διεκόπη διά νά περατωθή, όταν θ' άνακτήσωσι τήν Κωνσταντινού-
πολη οί "Ελληνες. Μία τών δημωδών τούτων παραδόσεων έχει ώς έξής :
αΤήν ώραν ποΰ μπήκαν οί Τοΰρκοι 'ς τήν άγιά Σοφιά δεν είχε τε-
λείωση άκόμη ή λειτουργία. Ό παπάς ποΰ έκανε τή λειτουργία πήρε άμέ-
σως τό άγιο δισκοπότηρο, άνέβη είς τά κατηχούμενα,' έμπήκε σέ μια θύρα
καί ή Ούρα έκλεισεν άμέσως. Οί Τοΰρκοι ποΰ τόν έκυνήγησαν, είδαν νά
γίνη άφαντος καί ηύραν εμπρός των τοίχο- πολέμησαν νά τόν χαλάσουν μέ
τά δπλα τους καί δέν μπόρεσαν. Έφεραν υστέρα χτίσταις καί έκείνοι δεν

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α*. 2
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έκαμαν τίποτα. Προσκάλεσαν κατόπιν δλους τους χτίσταις τής Πόλης,
έβαλαν τά πάντα είς ενέργεια να γκρεμίσουν έκείνον τόν τοίχο, άλλα καί
αύτών οί κόποι πήγαν χαμένοι. Ούτε μέ λωστούς, ούτε μέ δλα τά σύνεργα
δέν μπόρεσαν νά χαλάσουν τον τοίχο. Γιατί είναι θέλημα Θεού ν* άνοιξη
ή Ούρα μόνη της, όταν έλθη ή ώρα, καί να βγή β παπάς νά τελείωση τή
λειτουργία 'ς τήν άγια Σοφιά, όταν θά πάρωμε πίσω τήν ΙΙόλη.»

Κατά παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης έξ'Ίντζέ σού (τής επαρχίας
Καισαρείας τής Καππαδοκίας) ή θύρα αύτη τής άγιας Σοφίας είναι χρυσή,
οί δέ Τούρκοι δέν τολμώσι νά τήν άνοίξωσιν έκ φόβου έπικειμένων μεγά-
λων δεινών είς τδ κράτος των. Ή καππαδοκική αύτη παράδοσις προήλθε
προφανώς έκ συγχύσεως πρός τήν Χρυσήν Πύλην τών τειχών τής Κωνσταν-
τινουπόλεως, δι' ής κατά τήν άκμήν τής αυτοκρατορίας είσήρχοντο είς τήν
πόλιν οί νικηφόροι βασιλείς, καί ήν πρώτην κατέλαβον οί "Ελληνες ύπά
τον 'Αλίξιον Στρατηγόπουλον, άνακτήσαντες τήν ύπό τών Φράγκων κατε-
χομένην Κωνσταντινούπολη τήν 25 'Ιουλίου 1261. ΙΤαρά τήν Χρυσήν Πύ-
λην καί άλλη παράδοσις, περί ής θά όμιλήσωμεν κατωτέρω, θέτει τήν κρύ-
πτην τού μαρμαρωμένου βασιλιά τών Ελλήνων.

Κατ' άλλας παραδόσεις, είς τήν άγίαν Σοφίαν γίνεται κατ' ίτος τό
Πάσχα μυστικώς ή λειτουργία τής 'Αναστάσεως κατά θείαν παραχώρησιν
ύπό λειτουργών τοΰ Θεού νεκρών ή κεχωρισμένων τού ζώντος κόσμου. Μία
τοιαύτη παράδοσις γινώσκομεν ότι έφέρετο έν Κωνσταντινουπόλει βραχύν
χρόνον μετά τήν άλωσιν. Καί σήμερον δέ ακόμη πιστεύεται, ότι άπαξ τού
έτους εν κεκλεισμένον ίερόν έν τή άγία Σοφία άνοίγεται καί γίνεται έν
αύτή λειτουργία. Άν δέ ί είσελθών τυχόν καί παρευρεθείς κατά τήν λει-
τουργίαν δέν σπεύση νά έξέλθη αμέσως μετά τό πέρας αυτής, κλείουσιν
αί θύραι καί μένει έγκαθειργμένος μέχρι τοΰ Πάσχα τοΰ έρχομένου έτους.
Διηγούνται δέ μεταξύ άλλων καί μύθον παραπλήσιον προς τόν άρχαϊον περί
τού πολυετούς ύπνου τού Έπιμενίδου καί πρός τόν περί τών έν Έφέσω
επτά παίδων, ότι εν παιδίον είσελθόν είς τό έν τή αγία Σοφία ιερόν, όπερ
έτυχε ν άνοικτόν, καί δυσκολευθέν νά έξέλθ^ μετά τήν λειτουργίαν ένεκα
τοΰ πλήθους τών έκκλησιαζομένων, παρέμεινεν έπί έν δλον έτος- ότε δέ
μετά παρέλευσιν τοσούτου χρόνου έπανήλθεν είς τά έργα του, ύπέθετεν ότι
δλίγην ώρα ν μόνον έλειψεν.

Καλυμνία παραλλαγή τής παραδόσεως ταύτης άφηγείται ότι τήν ώραν
τής αλώσεως τής πόλεως ύπό τών Τούρκων έγίνετο λειτουργία είς τήν ά-
γίαν Σοφίαν, άλλα διεκόπη αίφνης, άποφραχθείσης τής πύλης τοΰ ίεροΰ δια
μαρμάρου καταπεσόντος άνωθεν. Οί διάκονοι μένουσιν έγκαθειργμένοι εντός
τοΰ ίεροΰ, καί φροντίζουσι ν'άνάπτιυσι τάς κανδήλας· όταν δέ τελειώσ^ τό
έλαιον έξέρχεται είς αύτών διά ν' άγοράση, καί σπεύδει νά έπιστρέψ^, δια-
φεύγων τούς πωλητάς, οί'τινες τρέχουσι νά πληροφορηθώσι, πού εύρε το
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νόμισμα, δ·.' ού επλήρωσε τήν τιμήν τοΰ έλαίου, νόμισμα παλαιόν μέ τό δ·
νομα τοΰ Κωνσταντίνου.

Εις τό μέσον τής αγίας Σοφίας, κατά τήν αυτήν παράδοσιν, κρέμαται
μία κανδήλα, όταν δ' είσέλθη είς τό τζαμί Έλλην, ή κανδήλα αυτή σείε-
ται άπό τήν χαοάν της.

ΙΙρός άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, λέγει ή αυτή παράδοσις, θά
γίνη πόλεμος δεινός. "Ολοι οί βασιλείς τής γής θά μάχωνται δια νά τήν
κυριεύσουν, ό δέ Χριστός θά κάθεται είς τόν θρόνον καί θά βλέπη άπό μα-
κράν. 'Αφού δέ κυριεύσουν οί βασιλείς τήν-πάλιν, θά πολεμήσουν πρός άλ-
λήλους έρίζοντες περί τής κατοχής αυτής. Τόσον πολύ αίμα θά τρέξη, ώστε
δώδεκα μηνών δαμάλι θά πνιγή, καί άπό τό αίμα τό πολύ ποΰ θά χυθή τών
'Ελλήνων τα χρυσά πτερά τών αγγέλων θά γίνουν μαΰρα. Τότε ό Χριστός
θά πάρη τόν έγγονον τοΰ τελευταίου βασιλέως Κωνσταντίνου, τόν Γιαννά ·
κη, πού θά είναι δεκαοκτώ χρονών, καί άφού τελείωση ή λειτουργία «θά
τόν κορωνιάση μέ τ' άμάραντο στεφάνι 'ς τήν άγια Σοφιά». «Χαρά 'ς τον»,
έπιλέγει ή παράδοσις,^«ποΰ θά λείπη πού τήν Πόλη τρεϊς μέραις ποΰ θά
ναι ό πέλεμος- καί πάλι χαρά 'ς τον κείνος ποΰ θά λάσ'η (λάχη) τρεις μέ-
ραις άφοΰ παρτή καί πίσω. Τό Γιαννάκι, τάγγονάκι τοΰ Κώνσταντή, μπο-
ρεί να (γ)εννήθηκε κι' δλα. Ψός (ποιός) έξέρει ; Καί καλομοιρασμένη ή
μάννα ποΰ τό (γ)έννησε. Οί άγγέλοι θά πετοΰν 'ς τόν ουρανό ποΰ θά φαί-
νεται έπί εικοσιπέντε μέραις ένας χρυσός σταυρός. Τό Γιαννάκι (γ)εννημένο
πρέπει νά ναι· τσά (έτσι) τό λέσιν οί άθρώποι.»

Είς τό δημοτικόν άσμα ή φωνή τοΰ αγγέλου παραγγέλλει νά μετακλη-
θώσιν έκ Φραγκιάς τρία πλοία, όπως άποκομισθώσι δι* αυτών τά ίερά
σκεύη καί ή άγια τράπεζα τοΰ ναοΰ τής αγίας Σοφίας, δια τοΰ καλλίστου
τών τριών, ίνα μή βεβηλωθή υπό τών άπίστων. Ή δε παράδοσις διηγείται,
ότι τό φέρον τήν άγίαν Τράπεζαν διερράγη κατά τόν πλούν, καί ή άγια τρά-
πεζα έβυθίσθη είς τήν ΙΙροποντίδα. 'Αλλ' είς τόν τόπον, οπού έβυθίσθη, ή
θάλασσα είναι διαρκώς γαλήνιος, καί άν συνταράσσηται υπό τών κυμάτων
πέριξ, αναγνωρίζεται δ' ό τόπος έκ τής άναδιδομένης έκείθεν ευωδιάς.
'Αλλ' είς τό βάθος τής θαλάσσης ή άγία τράπεζα δεν μένει άκίνητος, καί
βαθμηδόν προσεγγίζει πρός τήν Ήράκλειαν- όταν δέ φθάση μέχρι τής ξη-
ράς, τότε θά έλθη τό πλήρωμα τού χρόνου καί οί "Ελληνες 0' άνακτήσωσι
τήν Κωνσταντινούπολη.

Διάφορον έκθέτει τήν τύχην τής άγιας Τραπέζης παραλλαγή τού δημο-
τικού άσματος, έπιχωριάζουσα έν τή υπό τής Βουλγαρίας κατεχομένη Βάρνη
τής Θράκης. Είς τό άκουσμα τής θείας φωνής ή άγία Σοφία, προσωποποι-
ουμένη είς άγίαν, θρηνεί, ή δέ Παναγία τήν παρηγορεί δι' υποσχέσεων.
ΙΙαραλαβοΰσα δέ τήν άγίαν τράπεζαν τήν κομίζει εις τό ίερόν, όπου είς τό
μέσον καίει άκοίμητος χρυσή λυχνία.
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Ία άσματα καί αί παραδόσεις αναφέρονται βεβαίως είς τήν άγίαν τρά-
πεζα ν, τήν οποίαν άνέθεσεν είς τήν άγίαν Σοφίαν ό 'Ιουστινιανός- άλλά
τό υπό βυζαντινών συγγραφέων έκθειαζόμενον εξαισίου κάλλους σύνθεμα
έκεΐνο έκ τιμίων υλών είχεν ήδη συληθή κατά τήν υπό τών Σταυροφόρων
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί κατατεμαχισθέν είχε διανεμηθή είς
τούς σκυλευτάς. Καί παράδοσις παλαιοτέρα έφέρετο περί μετακομίσεως
ύπό Βενετών, ών τό πλοίον διερράγη είς τήν Προποντίδα, μνημονευομένη
είς τό δημώδες χρονικόν τού Ψευδοδωροθέου. 'Αλλ' ό λαός τήν παλαιάν
παράδοσιν παρήλλαξε, προσαρμόσας πρός τήν νέαν αυτοϋ κατάστασιν, είς
είκονικήν έκφρασιν τών πόθων του.

Άλλη παράδοσις, πρός ήν έπίσης συνδέεται ή έλπίς τής ανακτήσεως
τής Κωνσταντινουπόλεως,-είναι ή περί τών έν τω άγιάσματί τής Ζωοδόχου
ΙΙηγής έν Κωσταντινουπόλει ιχθύων. Ή παράδοσις αυτη, μεγάλην διάδο -
σιν έχουσα, φέρεται καί ώς δημοτικόν άσμα. Όταν έπολιόρκουν οί Τούρκοι
τήν Πόλη, λέγει αυτη, ένας καλόγηρος έτηγάνιζεν έφτά ψάρια 'ς τό τη-
γάνι. Τά είχε τηγανίση άπό τή μια μεριά, κι' όταν ήταν νά τά γυρίση
άπό τήν άλλη, έρχεται ένας καί του λέει, πώς πήραν οί Τούρκοι τήν
Πόλη· «Ποτέ δέν θά πατήσουν τήν Πόλη οί Τούρκοι, λέγει ό καλόγηρος.
Τότε θά τό πιστέψω αυτό, άν αυτά τά ψάρια τά τηγανισμένα ζωντανέ-
ψουν!» Δέν άπόσωσε τό λόγο, καί τά ψάρια πήδησαν άπό τό τηγάνι ζων-
τανά, κ' έπεσαν 'ς ένα νερό εκεί κοντά. Κ' είναι ώς τά σήμερα τά ζωντα-
νεμένα εκείνα ψάρια 'ς τό Μπαλουκλί, καί θά βρίσκωνται έκεί μισοτηγανι-
σμένα καί ζωντανά, ώς νά έρθη ή ώρα νά πάρωμε τήν Πόλη. Τότε λέν πώς
Οά ρθή ένας άλλος καλόγερος νά τ' άποτηγανίση.

Οί ίχθύες τής παραδόσεως δεικνύονται είς τό άγιασμα τής Ζωοδόχου
πηγής, έκτός τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως ού μακράν τής πύλης
τής Σηλυμβρίας καί τής Πηγής, παρά τό όποίον έπί τών βυζαντινών χρό-
νων ήτο ιδρυμένος ναός, κατεδαφισθείς μετά τήν άλωσιν είτα άνηγέρθη μι-
κρόν καί σχεδόν υπόγειον έκκλησίδιον, καταστραφέν καί τούτο τω 1821,
μετ' ού πολύ δ' όμως έκτίσθη νέα μεγάλη εκκλησία. Δια τούς ίχθϋς ονομά-
ζεται καί ύπό τών Ελλήνων τό άγιασμα δια τουρκικής λέξεως Μπαλουκλί,
ήτοι ίχθυοφόρον.

Δημωδεστάτη άφ' ετέρου είναι ή παράδοσις περί τοΰ μαρμαρωμένου
βασιλιά, είς τήν όποίαν άποκορυφουνται οί πόθοι τού ελληνικού λαοΰ περί
έπανόδου τοΰ αρχαίου μεγαλείου τοΰ έθνους καί τιμωρίας καί έκδικήσεως
τών σκληρών δυναστών αύτοΰ. Ίδου ή παράδοσις αυτη.

«Όταν ήρθε ή ώρα νά τουρκέψη ή Πόλη, καί μπήκαν μέσα οί Τούρκοι,
έτρεξεν ό βασιλιάς μας καβάλλα ς τάλογό του νά τούς εμπόδιση. "Ήταν
πλήθος άρίφνητο ή Τουρκιά, χιλιάδες τόν έβαλαν ς τή μέση, κ' εκείνος
χτυποΰ^ε κ1 έκοβε αδιάκοπα μέ τό σπαθί του. Τότε σκοτώθη τάλογό του,
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κ' έπεσε κι* αυτός. Ι\" εκεί ποΰ ένα; 'Αράπης σήκωσε τό σπαθί του νά
χτυπήση τό βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου καί τόν άρπαξε καί τόν πήγε
σε μιά. σπηλιά βαθιά 'ς τή γή κάτω, κοντά 'ς τή Χρυσόπορτα.

»Έκεϊ μένει μαρμαρωμένος ό βασιλιάς, κα». καρτερεί τήν ώρα νά ρθη
πάλι δ άγγελος νά τόν σηκώση. Οί Τούρκοι τό ξεύρουν αυτό, μά δέν μπο-
ρούν νά βροΰν τή σπηλιά ποΰ είναι δ βασιλιάς- γΓ αυτό έχτισαν τήν πόρτα,
ποΰ ξεύρουν πώς άπ* αύτή θά εμπη ό βασιλιά; για νά τούς πάρη πίσω τήν
IΙόλη. Μα όταν είναι τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, θά κατεβή ό άγγελος 'ς τή
σπηλιά καί θά τόν ξεμαρμαρώση, καί θά τοΰ οώση 'ς τό χέρι πάλι τό
σπαθί, πού είχε 'ς τή μάχη. Καί θά σηκωθή ό βασιλιάς, καί θά μπή 'ς τήν
ΙΙόλη άπό τή Χρυσόπορτα, .καί κυνηγώντας μέ τά φουσσάτα του τους
Τούρκους, θά τούς διώξη ώς τή Κόκκινη Μηλιά. Καί θά γίνη μεγάλος σκο-
τωμός. πού θά κολυμπήση τό μουσκάρι 'ς τό αίμα.»

Ή παράδοσις αύτη ήρχισε σχηματιζομένη εύθύς μετά τήν άλωσιν. Α-
ναγινώσκοντες τά παρά τοίς συγχρόνοις άναφερόμενα θρυλήματα περί τής
τύχης τοΰ τελευταίου βασιλέως, δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τρόπον
τινά τήν γένεσιν καί τήν όιάπλασιν αύτής. ΙΙερί τοΰ θανάτου τοΰ βασιλέως
Κωνσταντίνου έπεκράτει αμφιβολία· άλλοι μέν έλιγον ότι έφυγεν, έιτιβάς
φραγκικού πλοίου, άλλοι ότι έμεινε κεκρυμμένος έν τή πόλει, άλλοι ότι
έπεσε μαχόμενος. Ό σύγχρονος ποιητής τού Θρήνου τής Κωνσταντινου-
πόλεως, άναφέρων τάς διαδόσεις ταύτας, προσθέτει καί τήν φήμην, ότι ό
βασιλεύς έζη, άποκρυβείς ύπό θείας δυνάμεως. "Οθεν τήν επαύριον τής
αλώσεως φαίνεται ύποφώσκουσα ή έλττίς τής άνακτήσεως καί έδραιουμένη
ή πίστις περί μελλούσης "σωτηρίας. Ό ελληνικός λαός δέν έπίστευσε τήν
ψευδή φ·/,μην περί φυγής τοΰ βασιλέως, άλλ' έπανέλαβε τό άληθές γεγονός
τής ηρωικής αμύνης αύτοΰ, όπερ έν τούτω μόνον παρήλλαξεν, ότι έπανώρ-
θωσετήν συμφοράν, πλάσας ότι δέν έπεσεν δ βασιλεύς έν τή μάχη, άλλ' έ-
σώθη θαυμασίως άναρπαγείς ύπό τής δεξιάς τοΰ Κυρίου, όστις τόν άπέκρυ-
ψεν άπό τών ομμάτων τών ανθρώπων, έπιφυλάσσων αύτόν διά τήν ήμέραν
τής άνορθώσεως καί τής τιμωρίας τών δε'.νών, όσα υπέστη. Παραλαβών δέ
ό λαός έκ τοΰ θησαυρού τών παραδόσεων αύτοΰ διάφορα συγγενή στοιχεία ,
άπήρτισε διά τής φαντασίας του νέαν παράδοσιν συμβολίζουσαν τάς έλπί-
δας του.

Εν τών στοιχείων τούτων είναι ή άπιστία περί τοΰ θανάτου έπιφανών
άνδρών καί δή ήγεμόνος, έξ ού πάσαι τοΰ λαοΰ αί έλπίδες εξαρτώνται, άν
μάλιστα δέν πρόκεινται άρίδηλα μαρτύρια τής συμφοράς. Βλέπων άποτό-
μως συντριβομένας τάς έλπίδας του, ό λαός αδυνατεί νά πιστεύσ-ç; είς τήν
άλήθειαν τοΰ γεγονότος, καί στερρώς έχόμενος καί τών έλαχίστων άμφιβο-
λιών, πιστεύει μάλλον ότι ή έξαφάνισις τοΰ άνδρός εκείνου είναι πρόσκαι-
ρος >:α{ ότι θα έπανέλθη ποτέ, όπως άπρκαταστήσ·/) τά πράγματα συμγώ-
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νως πρός το δίκαιον καί πρός τούς πόθους τού λαοΰ του. Τοσούτο πολυά-
ριθμα είναι τα παραδείγματα τών τοιούτων παραδόσεων, ώστε δύναται τις
νά είπη, ότι πάς λαός έχων ίστορικήν συνείδησιν διατηρεί τήν πίστιν περί
τής επανόδου νεκρού τίνος ήρωος, όστις 0' άναδειχθή δ μέλλων σωτήρ
αύτού. Καί προ τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως εν στιγμαϊς μεγά-
λων κινδύνων προσεδόκιον τά πλήθη τήν σωτηρίαν έκ τής θαυμασίας άναβι-
ώσεως ήρωϊκοΰ βασιλέως, ώς έπί παραδείγματι τού Κωνσταντίνου του Ε ' ή
του Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου.

"Ετερον δέ σημαντικόν στοιχείον είναι χρησμοί καί προρρήσεις, οϊτίνες
λογίαν έχοντες τήν προέλευσιν είσεχώρησαν καί διεδόθησαν παρά τω λαω.
Οί πλείστοι τούτων, έν συνδυασμό) πρός προφητείας περί έλεύιεως του
'Αντίχριστου προλέγουσι περί βασιλείας ανδρός πένητος, όστις έν δικαιο-
σύνη βασιλεύων μέλλει να φέρη τόν χρυσοΰν αίώνα, νά ταπεινώση τους Ά-
γαρηνούς καί να καταδιώξη τούς Ιουδαίους καί τούς Ίσμαηλίτας. Ό σω-
τήρ τού έθνους εν αύτοίς παρίσταται ώς.άνήρ,άσημος, απέριττος καί πενι-
χρός, νομιζόμενος νεκρός.

"Ολως διάφορον εικόνα του σωτήρος'παρέχει ή δημώδης παράδοσις.
Καίτοι δέ χρησμοί καί παραδόσεις τήν αυτήν έχουσιν άφετηρίαν καί τόν
αυτόν σ/.οπόν, καί έν τοίς κυριωτάτοις συμπίπτουσιν, αλλ' όμως αύται,
ακραιφνές ούσαι τοϋ λαοΰ έργον, έχουσι ποιητικόν κάλλος, τοΰ οποίου άμοι-
ροΰσιν οί υπό λογίων ποιηθέντες χρησμοί, οί πολλαχοΰ έμφαίνοντες τήν
έπήρβιαν εκκλησιαστικών αναγνωσμάτων καί έπιτηδεύοντες ρητορικούς τρό-
πους καί άπειρόκαλον χρησμωδικήν άσάφειαν. Ό σωτήρ τοΰ έθνους κατά
τάς παραδόσεις δέν είναι δ ρακένδυτος τοϋ χρησμού, αλλ' αυτός ό ήρωϊκώς
μέχρις εσχάτων προμαχήσας τού έθνους τελευταίος βασιλεύς αύτοΰ, καί δέν
παρίσταται διατελών έν τή άορίστω καταστάσει ΰπνου καί νεκροφάνειας"
άντί τούτου δ ελληνικός λαός εύρε τό ποιητικώτατον πλάσμα τοΰ μαρμαρω-
μένου βασιλέως. Ώς δέ τό πάλαι έν τή πατρίδι αύτοΰ μεγάλοι τεχνίται ένε-
φύσησαν πνοήν ζωής είς τα μάρμαρα καί προσέδωκαν είς αύτά άθανασίαν,
ούτως έπλασεν ότι θεία τις δύναμις θ' άπ^δώση τήν ζωήν είς τό μαρμαρω-
θέν σώμα τοϋ βασιλέως, ίνα έγερθή ούτος τιμωρός τών παθημάτων τοΰ έθνους.

"Οριον, μέχρι τοΰ όποιου θα έκδιώξη δ βασιλεύς τούς Τούρκους, αναφέ-
ρει ή παράδοσις τήν Κόκκινην Μηλιάν. Είναι δέ γνωστότατον είς πάντας
τούς "Ελληνας τό όνομα τού τόπου τούτου, ώς έσχατου καταφυγίου τών
Τούρκων. Πρός τούτο αντιστοιχεί τό Μονοδένδριον τών πρό τής αλώσεως
'Ελλήνων, ό τόπος μέχρι του οποίου έμελλον νά έκδιωχθώσιν ύπό τοΰ πένη-
τος άνδρός οί Άγαρηνοί. Τό Μονοδένδριον έθεωρείτο ώς πατρίς τών Τούρ-
κων, ομοίως δέ δ καθ* ήμάς λαός πιστεύει ότι ή Κόκκινη Μηλιά είναι δ τό-
πος τής καταγωγής τών Τούρκων ή ή πατρίς τοΰ Μωάμεθ.

Παρά τούς διαπλασθέντας έν τή προκειμένη παραδόσει, κ?', άλλοι πολ-
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λοί χρησμοί καί προφητείαι, λογίας προελεύσεως, διεδίδοντο ευρέως παρά
τω λαώ, όσάκις μάλιστα συνέβαινε περιστατικόν τι ν' άναπτερώση τάς έλ-.ί-
δας του καί νά κρατύνη τήν πίσαν του περί αίσιωτέρου μέλλοντος. Οί χρη-
σμοί περί τής τύχης λαών ήσαν" μεν καί είς τήν άλλην Εύρώ-ην κατά τόν
μεσαίωνα συνήθεις, καί περί τής αληθείας αυτών γενική έκράτει πεποίθη-
σίς, άλλα κατ* εξοχήν το Βυζαντινόν κράτος διακρίνεται διά τήν πλουσίαν
παραγωγήν τής προφητικής φιλολογίας, ούχί σπανίως δέ συνετέλεσεν ή
πίστ-.ς είς ταύτην νά έχη ίσχυράν ροπήν είς τά πράγματα τοΰ κράτους.
Όθεν ούδόλως άπορον ότι καί μετά τήν πτώσιν τής ελληνικής αυτοκρατο-
ρίας δέν έστείρευσεν όλοσχερώ; ή παραγωγή, άλλ'έξηκολούθησεν ή σύνια ί
ξις προρρήσεων κατά τό πλείστον παραμυθητικών καί ευελπίδων. Έρμη-
νεϊαι τής άποκαλύψεως, τοΰ Εύαγγελιστοΰ "Ιωάννου, προσαρμοζόμεναι έκά-
στοτε προς του; καιρούς, παντοΐαι προφητικαί βράσεις καί έπτασίαι, χρη-
σμοί ψευδεπίγραφοι, φερόμενοι ύπό τό όνομα πατριαρχών, έπισκόπων καί
βασιλέων, έκυκλοφοροΰντο είς χειρόγραφα, ών πολυπληθή διεσώθησαν μέ-
χρι τής σήμερον.

"Αξία προσοχής είναι ή παρατηρουμένη τροπή εις τήν προφητικήν φι*
λολογίαν, ήτις μετά τήν άλωσιν προσλαμβάνει χαρακτήρα διάφορον τής
παλαιοτέρας, διαπνεομένη ύπό ίσχυράς πνοής αισιοδοξίας. Δέν είναι πλέον
μάντις κακών, ώς άλλη Κασάνορα δλεθρον καί καταστροφάς προμηνύουσα,
άλλα μάλλον ένέχει επαγγελίας αίοίων γεγονότων καί κρείσσονος τύχης.
'Ιδίως καταφαίνεται ή διαφορά πρός τάς προτέρας προρρήσεις έν τω χα-
ρακτηρισμό τών εθνών, πρός α ι:ρολέγεται συνάφεια ή άντίθεσις τοΰ έλλη-
νικοΰ. Τά ξανθά γένη, άτινα έν τοίς»;παλαιοτέροις χρησμοίς παρίσταν-
ται ώς εχθρικά πρός τούς "Ελληνας, έν τοϊς χρησμοίς τούτοις φέρον-
ται ώς έςημερωθέντα καί σύμμαχα. 'Εκείνοι μεν άναφέρονται είς τους
Νορμανδούς καί τά λατινικά Ιθνη τής Δύσεως, οί δέ μεταγενέστεροι χρη-
σμοί υπαινίσσονται τούς Ρώσους. Διότι ήδη πρό τοΰ τέλους τοΰ lC αιώ-
νος αί προσδοκίαι τών "Ελλήνων ήρχισαν στρεφόμεναι πρός τήν αύξουσαν
όσημέραι δύναμιν τών Ρώσων, οιά τούς άγώνας αύτών κατά Μουσουλμά-
νων, ίσως δέ καί διά τήν έγκατάστασιν ύπό τοΰ οικουμενικού πατριάρχου
L 'Ιερεμίου πατριαρχείου ρωσικού έν Μόσχα. Αί έλπίδες δε τών "Ελλήνων
ήρχισαν άπό τής βασιλείας Πέτρου τοΰ μεγάλου ύποθαλπόμεναι έπιτηδείως
καί ύπό τών Ρώσων. Έν έτει 1698 έξεδόθη έν Augsburg, ύπό Stanislas
Heinter von Axtelmeier συντεθέν, βιβλιον έξιστοροΰν έν συντόμψ τήν αύ-
ξουσαν άκμήν τής Ρωσία; ύπό τόν αύτοκράτορα ΙΙέτρον, τόν προωρισμένον
ύπό της θείας προνοίας νά καταλάβη τήν άνατολικήν βασιλείαν καί μετ' αύ-
τής καί τόν πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως,—κατά τόν
τύπον δηλ. τοΰ ρωσικού κράτους, όπου ό Πέτρος καταργήρας τό έν Μόσχα
7ΐατριαρχεΤον έγινεν αυτός πραγματικός αρχηγός καί κύριος τής ρωσικής
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εκκλησίας. Τό βιβλίον τούτο, xi οποίον έγράφη προδήλω; καχά ρωσικήν
είσήγησιν, μεχεφράσθη ελληνιστί καχά προσταγήν τοΰ βοεβόδα τής Βλα-
χίας Ίω. Βασσαράβα καί έτυπώθη τό αυτό έτος 1G98 έν Τριγοβϋστω τής
Βλαχίας, υπό τήν έπιγραφήν Προγνωστικόν τών Μοσκόβων». Ή πρόρρη-
σις περί τής κατά θείαν έπαγγελίαν άνκρρήσεως είς τόν αύτοκρατορικόν
θρόνον τής 'Ανατολής καί τόν πατριαρχικόν τής Κωνσταντινουπόλεως του
«δεδοξασμένου αύτοκράτορος Πέτρου 'Αλέξιοβίτζη τοΰ κραταιοτάτου», ή
πρόρρησις αΟτη είναι άναγεγραμμένη καί εν αύτή τή προμετωπιδι τού
βιβλίου.

Τήν ρωσικήν συνεργίαν άναγνωρίζομεν ευκόλως καί είς προφητείαν πα-
ρεμβεβλημένην είς τόν δημοτικώτατον Άγαθάγγελον. Ό Άγαθάγγελος, ή
ώς επιγράφεται, «Χρησμός ήτοι προφητεία τοϋ μακαρίου ίερομονάχου Ά-
γαθαγγέλουη ή «. 'Οπτασία Άγαθαγγέλου», είναι βιβλίον συντεταγμένον
άτέχνως κατά μίμησιν τών προφητών τής Βίβλου καί τής Άποκαλύψεως
τοΰ 'Ιωάννου καί προλέγον δήθεν είς γλώσσαν μιξοβάρδαρον τάς τύχας τών
δυτικών καί βορείων κρατών τής Ευρώπης, ένιαχού έν συναφεία πρός τάς
τής 'Ανατολής. Έν τω προλόγω δηλοΰται ότι συνεγράφη τό πρώτον έλλη-
νιστί τψ 1279 έν Μεσσήνη ύπό τού μοναχού Ιερωνύμου Άγαθαγγέλου,
μεταφρασθέν δ' ίταλιστί έτυπώΟη έν Μιλάνφ τω 1555, έκ δέ τή; ιταλι-
κής μετηνέχθη είς τήν έλληνικήν έν ετει 1751 ίιπό τοΰ άρχιμανδρίτου Θε-
οκλήτου Πολυειοοΰς, όστις έν προτασσομένη τοΰ βιβλίου προσφωνητική έπι-
στολή λέγει, ότι είχε πρό οφθαλμών έκδοσιν τοΰ 1708. 'Αλλ' αί δηλώσε:ς
αύται περί συγγραφής καί εκδόσεων τοΰ βιβλίου είναι πεττλασμέναι, αυτό δέ
τό κείμενον τής οπτασίας του Άγαθαγγέλου, άναφερόμενον είς γεγονότα
ιστορικά τών άρχων κυρίως του ΙΗ ' αιώνος μέχρι του 17-15, ελέγχει ώς συγ-
γραφέα αυτόν τόν ώς μεταφραστήν παρουσιαζόμενο'/ Πολυειδή· ήτο ο' ού-
τος άνήρ πολυμαθής, γράψας έκκλησιαατικά τινα συγγράμματα, ών εν εί;
λατινικήν καί γερμανικήν γλώσσαν, καί επί πολύν χρόνον διατρίψας έν
Γερμανία καί έν άλλαις χώραις τής δυτικής καί τής βορείου Ευρώπης. Τό
έργον του έξεδόθη άνωνύμως έν Λιψία, πιθανώς κατά τό 1751 ή μικρόν
ύστερον τής σπανιωτάτης έκ δόσεως ταύτης έν μόνον άντίτυπον είναι γνω-
στόν, άλλ' ό Άγαθάγγελος καί προτού έκδοθώσιν άλλαι έκδόσεις αύτοΰ,
μετά τήν ϊδρυσιν τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου, ήτο γνωστότατος είς τούς Έλλη-
νας έκ χειρογράφων, διότι πολυπληθή έφέροντο αντίγραφα αύτοΰ μάλιστα
κατά τό τέλος τοΰ ΙΗ ' καί τάς αρχάς τοΰ ΙΘ' αιώνος.

Ό συγγραφεύς τοΰ Άγαθαγγέλου κύριον σκοπόν είχε τήν έκδήλωσιν
τοΰ πρός τούς παπιστάς μίσους, όπερ καί έν τοις άλλοις έργοις του κατα-
φαίνεται· διότι κατά τής Ρώμης ιδία εκτοξεύει πικρότατα βέλη, έπιχαίρων
έπί ταίς συμφοραίς αυτής, καί έκ τής αιρετικής Γερμανίας, ής ταχείαν
ελπίζει τήν είς τήν όρθοδοξίαν έπάνοδον, άπεκδέχεται τήν ταπείνωσιν τής
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λατινικής αλαζονείας καί έπάρσεως. Αί προρρήσεις του περιστρέφονται είς
τάς τύχας τών ευρωπαϊκών έθνών, μετά βραχείς δ' υπαινιγμούς σπουδαιο-
τάτων τινών γεγονότων τοϋ Ie! ' καί τοϋ 17/ αιώνος, ενδιατρίβει εκτενέστε-
ρον είς τά κατά τόν III' αιώνα μέχρι τοϋ 1745. ΙΙάντα τά γεγονότα ταϋτα
περικαλύπτονται δι' αλληγορικής γλώσσης καί προφητικού μυστηρίου, άλλα
τοσοϋτον ατελώς, ώστε δέν είναι δύσκολον νά διακριθώσι τά άποκρυπτόμενα
ονόματα καί πράγματα. Περί τής τύχης τών ελληνικών χωρών ομιλεί δια
βραχυτάτων καί όλως έν παρόδφ. Έν αρχή μέν προλέγει τήν κατάλυσιν
τοϋ βυζαντινού κράτους: «Κωνσταντίνος ήρξατο καί Κωνσταντίνος απολέ-
σει τής "Ανατολής τό βυζαντινόν βασίλειο ν» μετά θαυμαστής δ'ακριβείας
όρίζει αφελέστατα καί τό έτος τής καταστροφής· προλέγει δέ καί τήν απε-
λευθέρωσα, ώς μέλλουσαν νά συντελεσθή κατά τόν ΙΘ' αιών», καί δή μετά
συμπλήρωσιν τετρακοσίων έτών άπό τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ταϋτα καί μόνα μετά μιας αποστροφής πρός τήν τάλαιναν Άνατολήν
έν τφ τρίτφ κεφαλαίφ είναι τάναφερόμενα έν τω Άγαθαγγέλφ είς τά ελ-
ληνικά πράγματα. Άλλ' είς τήν πρώτην έκδοσιν ύπάρχει έν τφ Ε'κεφα-
λαίφ παρέμβλημα ρωσικής χειρός, άνατυπωθέν καί είς τάς άθηναϊκάς έκδό-
σεις, άλλ' έλλείπον έκ τών πλείστων χειρογράφων. Τό παρέμβλημα τοϋτο
όμιλεί περί Ρώσου αύτοκράτορος, ό όποίος μέλλει ν' άπλώση είς τό Βυζάν-
τιον τό νικηφόρον σημείον τού Χριστού καί ν' άφανίση τήν δύναμιν τών
Ίσμαηλιτών. Ή προφητεία είναι σαφής καί ευνόητος· ώσεί έφοβείτο ό
ψευδογράφος μή παρανοηθή ή προφητεία, αντί τών αποκαλυπτικών εικό-
νων, ών βρίθει τό κείμενον, έθεσεν άπροκαλύπτως «έ τών Ρώσων μονάρ-
χης«, μεθ* δ άναφέρει τήν σειράν τών βασιλειών έν Ρωσία, όνομαστί μνη-
μονεύων τινάς τών βασιλέων· άκριβέστατα πάντα μέχρι τής υιοθεσίας τοϋ
Πέτρου Θεοδώροβιτς ύπό τής Ελισάβετ τφ 1742· άλλά δια τούς μετά
ταύτα χρόνους άναφέρει άνύπαρκτα ονόματα Ρώσων αύτοκρατόρων, έξ ού
συνάγεται ότι τό παρέμβλημα έγινε πρό τοϋ θανάτου τής Ελισάβετ (1760).

"Ι-Ιρκεσεν ή προφητεία ή σαφής καί απερίφραστος περί απελευθερώσεως
τοϋ έθνους κατά τόν ΙΘ' αιώνα καί τό ούχ ήττον αίσια μηνϋον φιλόρωσον
παρέμβλημα δ·.ά νά καταστήσωσι τόν Άγαθάγγελον προσφιλές βιβλίον είς
τόν έλλην.κόν λαόν, άρυόμενον έξ αύτοϋ παραμυθίαν καί ελπίδα, 'θ Άγα-
θάγγελος έσχεν ουχί άναξίαν λόγου ροπήν πρός άναρρίπισιν τοϋ φρονήμα-
τος τοϋ έθνους κατά τούς τελευταίους χρόνους τής δουλείας, είναι δ' άναμ-
φισβήτητον οτι έπέρρωσε τάς έλπίδας τοΰ έθνους περί άπελευθερώσεως καί
άνακτήσεως τής πατρίου χώρας. Ή πίστις περί τοΰ άψευδοΰς τών χρησμών
τοϋ Άγαθαγγέλου διετηρήθη καί μετά τήν ί'δρυσιν τοΰ έλληνικοϋ κράτους,
μόλις καί βραδέως άπαμβλυνθείσα μετά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, ότε μετά
τών ρωσικών ήττων συνέπεσε καί ή συμπλήρωιις τών τετρακοσίων έτών
άπό τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ήν έτασσεν ώς χρόνον τής
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άπελβυθερώσεως. Ούδέν ήττον καί κατά τάς ήμέρας ήμών δ λαός πρός
κύρωσιν τών έθνικών όνείρων ένίοτε επάγεται «τό λένε τα χαρτιά μας κι' ό
Άγαθάγγελος», ύπάρχουσι δ'ακόμη καί εύάριΟμοί τίνες Άγαθαγγελισταί,
ο! μετά πεποιθήσεως άνακηρύσσοντες τό άψευδές τών χρησμών, καί εκδί-
δονται νέαι δημώδεις εκδόσεις, ένίοτε δέ καί νίαι έρμηνείαι τής «'Οπτα-
σίας του Άγαθαγγέλου».

Λέγοντες δέ τά χαρτιά μας, έννοοϋσι περιληπτικώς, πλήν του Άγα-
θαγγέλου καί τάλλα προφητικά βιβλία, τα όποϊα ώς ίεράν παρακαταθήκην
καί ώς θείαν παραμυθίαν έτήρει τό έλληνικόν έθνος έπί τής δουλείας. Τά
κυριώτατα τούτων είναι χρησμοί φερόμενοι ύπό τό όνομα τού Λέοντος τού
Σοφού, τού Μεθοδίου αρχιεπισκόπου Πατάρων, τού πατριάρχου Ί'αρασίου,
τοϋ Στεφάνου τοΰ Άλεξανδρέως, είς ούς προστίθενται καί τα έργα τών
ερμηνευτών τών χρησμών τούτων καί τής Άποκαλύψεως. Ί'αΰτα δλίγιστοι
βεβαίως τών λογιωτέρων άνεγίνωσκον, αλλά μετέδιδον είς τόν λαόν, προ·
θύμως άκούοντα καί][άδιστάκτως πιστεύοντα αύτά. Ενδοιασμοί καί αντιρρή-
σεις σπανιώτατα προεβάλλοντο, καί αύται ή δέν έφθανον μέχρι τοΰ λαού
ή κατ' ούδέν ισχύον νά διασείσωσι τήν άκράδαντον πίστιν του. Τινές, ώς
ο επίσκοπος Μυρέων Ματθαίος (τψ 1618), ώκτιρον τό έθνος, ώς έξαρτών
τάς έλπίδας του έκ τών έπαγγελιών χρησμών καί ψευδοπροφητειών. "Αλλοι
πάλιν, ώς μετά τά μέσα τοΰ ΙΗ ' αιώνος ό Αναστάσιος ό Γόρδιος καί ό
Καισάριος Δαπόντες, δέν άπέκρυπτον τάς αμφιβολίας των περί πραγματώ-
σεως τών έπαγγελιών μετά τήν κατάρρευσιν τών ελπίδων, τάς όποιας έστή-
ριζον είς τούς πολέμους τών Ρώσων πρός τούς Τούρκους.

'Αλλ' ή πίστις είχε ριζωθή πλέον είς τήν καρδίαν τοϋ λαοΰ καί ένε-
φαίνετο αύτη είς παντοίας εκδηλώσεις τοϋ βίου. Είς βαυκαλήμκτα ύπέ-
σχοντο είς τά βρέφη, ότι όταν θά μεγαλώσουν θά λειτουργηθούν είς τήν
Άγίαν Σοφίαν έν Κωνσταντινουπόλει. Είς γαμήλια άσματα διετυπούτο ή
εύχή, όπως ό πρώτος «τοϋ γάμου βλαστός διώξη τούς Τούρκους είς τήν
Κόκκινη Μηλιά. Εκεί έκαυχάτο, ότι θά στείλη τούς Τούρκους καί ό αρχη-
γός τής κρητικής επαναστάσεως τοϋ 17G9 Δασκαλογιάννης. Είς εν δημο-
τικόν άσμα τοϋ 1854 αναφέρονται αί προφητείαι περί επικείμενης κατα-
στροφής τών Τούρκων : «Μέσ' 'ς τα χαρθιά μας βρίσκομε, πώς θά ξεβγή ό
Τοΰρκος».Καί είς πασαν πολεμικήν κίνησιν τών 'Ελλήνων κατά τών Τούρ-
κων, κατά τό 1854, κατά τάς κρητικάς επαναστάσεις, κατά τό 1878, τό
1886, τό 1897, τό 1912 άνενεούντο αί εκδηλώσεις τής πεποιθήσεως ταύ-
της είς τά δημοτικά άσματα.

"Ιδίως δέ ή πίστις είς τάς πβρί αισίου μέλλοντος προφητείας ήτο σημαν-
τικώτατον έφόδιον είς τήν έξέγερσιν τοΰ έθνους κατά τό 1821. Τινές τών
ιστορικών τής ελληνικής έπαναστάσεως άναγνωρίζουσι τήν μεγάλην ροπήν,
ΐψ όπρίαν εί^ον ή δπτασία τοΰ 'ΛγαΟαγγέλου καί αί άλλαι όμοιαι προρ-
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ρήσεις, επί τής αποφάσεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, προοιωνίζουσα ι προσεχή
τήν μεταβολήν τής τύχης αύτοΰ καί ένθαρρύνουσαι ούτω περί τής επιτυχίας.
Τοϋτο δέν διέλαθε καί?τόν Τοϋρκον Βαχίτ πασάν, τοποτηρητήν τής Χίου
κατά τον χρόνον τών έν τή νήσω σφαγών, όστις έν ύπομνήματί του παρα-
τηρεί, ότι οί "Ελληνες »πεπεισμένοι ν.αί βοσκόμενοι ανέκαθεν έκ τίνων
παμπαλαίων χρηστών, ότι έπέστη ό χρόνος τής άπολυτρώ^εως του ελληνι-
κού έθνους», προέβησαν είς τό κίνημα αύτών.

Τήν βαθείαν πίστιν είς τήν παλινόρθωσιν τοΰ έλληνικοΰ έθνους παρα-
στατικώτατα εκφράζει μία δημώδης παράδοσις τής Σπάρτης, τήν οποίαν
έπιτραπήτω ύμϊν νά θέσωμεν ώς'κατακλείδα τοΰ άρθρου τούτου. Ή παρά-
δοσις άναφέρεται εί; υπερμεγέθη κυπάρισσον επί τίνος υψώματος παρά τόν
Μυστράν, τήν οποίαν είδε καί έθαύμασεν ό "Αγγλος περιηγητής Edward
Dodwell κατά τά πρώτα έτη τοΰ παρελθόντος αιώνος, άλλ' ή οποία κατε-
στράφη έκ πυρκαϊάς πρό τίνων έτών μόλις. Ή παράδοσις έχει ώς εξής :-
«Αύτό τό κυπαρίσσι έχει τήν ίστορία του. Έπί Τουρκίας ένας πασιας
πήγε 'ς αύτή τή θέση νά διασκεδάση Έβαλε καί του ψησαν ένα σφαχτό;
καί κάθησε κ' έφαγε. Είχε μαζί του καί ένα βοσκό, ένα' νέο παλληκάρι
χριστιανόπουλο, καί τόν ύπηρετοΰσε. Γιά μιά στιγμή τό παιδί, ποΰ έρρηξε
τή ματιά του καί παρατήρησε έκεϊνο τό ώραΓο θέαμα, τόν κάμπο μέ τοίς
πρασινάδαις καί τάφθονα νερά, καί τά βουνά γύρω, τόν έπιασε τό παρά-
πονο κι' αναστέναξε. Τό είδε ό πασιάς καί τόν ρωτά : «Μπρε 'Ρωμιέ, τί
έχεις κι' άναστενάζεις ; —Τί νά χω, · πασιά μου, του λέει, συλλογίζομαι
πώς δλα αύτά τά μέρη ήταν δικά μας μιά φορά καί μας τά πήρατε" μά
τό λένε τά χαρτιά μας καί έχω τήν έλπίδα μου 'ς τό θεό, πώς μέ καιρό
πάλι δικά μας θά γίνουν». Ό πασιάς έθύμωσε. «Μωρέ, τί τσαμπούνας
αύτοΰ ;» τοΰ λέγει· καί άρπάζει τήν ξύλινη σούβλα, ποΰ είχαν ψήση τάρνί,
κχί τήν καρφώνει =ςτή γή. αΝά, τό βλέπεις αύτό ; λέγει. "Αν αύτό τό
ξερό παλοΰκι βγάλη κλαριά, τότες νά χετε ελπίδα πώς θά ξαναπάρετε πίσω
αύτά τά μέρη». Τήν άλλη μέρα ή σούβλα έρρίζωσε 'ς τή γή καί ξανα-
βλάστησε καί φούντωσε καί θέριεψε, κ' έγινε τό κυπαρίσσι ποΰ έγνωρίζαμε.
Καί έπειδή ό πασιας έχωσε τή σοΰβλα 'ς τή γή άπό τή μύτη, δηλαδή άπό
τήν κορφή, έβγαλε τό κυπαρίσσι τά κλαριά του γερμένα πρός τά κάτω,
έγινε θηλυκό κυπαρίσσι».
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Ή Οπτασία τοΰ Άγαθαγγέλου διαιρείται εις κεφάλαια δέκα" έν τίρ
πρώτφ προλέγεται ή κατάλυσις τοϋ Βυζαντινού κράτους· Κωνσταντίνος ήρ-
ξατο καί Κωνσταντίνος απολέσει τής 'Ανατολής τό Βυζαντινόν βασίλειον·
μετά θαυμαστής δ1 άφελείας όρίζεται ακριβέστατα καί τό έτος τής κατα-
στροφής. Aι προρρήσεις περιστρέφονται είς γεγονότα τού ΙΣΤ ' αιώνος καί
έφεξής' εις τήν έκλογήν τοϋ έν Κάδω (ήτνΐ έν Γάνδη) γεννηθέντος υίοϋ
ανθρώπου ώς αύτοκράτορος τής Γερμανίας ήτοι Καρόλου τού Ε', εις τόν
θρίαμβον τοϋ Λουθήρου, είς τήν παραίτησιν τοΰ Καρόλου τού Ε', είς τήν
άνακήρυξιν τοΰ υίού του Φιλίππου τού Β' ώς βασιλέως τής 'Ισπανίας καί
τού άδελφού του Φερδινάνδου ώς αύτοκράτορος τής Γερμανίας, είς τήν άπό-
σβεσιν τοΰ 'Αψβουργικοΰ οίκου δια τοϋ θανάτου τών δύο τελευταίων άρρέ.
νων απογόνων αύτοΰ, ήτοι Καρόλου τού Β' (1700) καί Καρόλου τοΰ ΓΓ'
(1740) καί είς τήν άνάρρησιν τής θυγατρός τού τελευταίου τούτου Μαρίας
Θηρεσίας είς τόν βασιλικόν θρόνον. Έν κεφ. Β'Ι" καί Δ' λόγος γίνεται
περί Γερμανίας, πρός ήν καίπερ αίρετικήν συμπαθεί ό γράψας, καί περί
τής έχθίστης 'Ρώμης. Έν τω Ε' κεφαλαίω άναφέρονται τα κατά ΙΙέτρον τόν
μέγαν, οί πόλεμοι αύτοϋ πρός Κάρολον τόν IB' καί τούς Τούρκους (1713)
οί γάμοι του μετά της Αικατερίνης τής Λ', ήν φαίνεται βδελυσσόμενος ό
Άγαθάγγελος, καί ό θάνατος αύτοΰ (Ι 723). Είτα δέ ή εκλογή ώς αύτοκρά-
τορος τής Γερμανίας τοϋ Βαυαρού Καρόλου τοΰ Ζ' (1742). Είναι δ'αύτη
ή περικοπή («κυρώσει Παβάρω τό ίμπέριον κλπ.) ή ασφαλής έπί τής βα-
σιλείας τοΰ Όθωνος θεωρουμένη πρόρρησις τής μεταβάσεως αύτοΰ ή τούλά-
χιστον τής δυναστείας του είς τόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως. Μεθ'ο
μεταβαίνει είς τήν ταπείνωσιν τής Γαλλίας δια τής εκλογής βασιλέως τής
Πολωνίας Αύγούστου τοϋ Ι" (1753) καί τής κυρώσεως ταύτης διά τής
έν Βιέννη ειρήνης, καί είς τόν γάμον τής αδελφής Καρόλου τοΰ IB' Ούλ·
ρίκης μετά τοΰ πρίγκηπος τοϋ Έσσεν Κάσσελ. Τά κεφ. Λ' καί Ζ' αναφέ-
ρονται είς τόν αύστριακόν περί διαδοχής πόλεμον, παρεντιθεμένου καί υπαι-
νιγμού περί διαρκείας τής βασιλείας καί τοϋ θανάτου τοΰ αύτοκράτορος
Καρόλου τοΰ Ζ', συμβάντος τή 1745. Τό ΙΓ κεφ. πραγματεύεται περί
ρωσικών πραγμάτων, τό Θ' περί τών πολωνικών καί τό τελευταίον περί
τών γερμανικών.

?) Άπόοπασ/ι* τοϋ άρθραο ΆγαΟάγγελος έν Έγκυκλοπωδ, λεξικφ 1890 Α' ο. Η.
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Προ ενός αιώνος Γερμανός τις περιηγητής, όστις έζήλωσε τήν φήμην
μισέλληνος έν χρόνοις καθ' ους τά παθήματα τοΰ ήμετέρου έθνους μόνον
τήν άγάπην ή τουλάχιστον τήν συμττάθειαν πρός αύτό ήδύναντο νά κινή-
σωσιν, ό περιηγητής τοΰ όποιου έστιγμάτισε τήν κακήν πίστιν ό Κοραής,
έλέγξας τάς άδικους καί πεπλανημένας κρίσεις του, έλεγε περί τών Ελλή-
νων, ότι είναι ό δεισιδαιμονέστατος τών λαών τής γής. Ή ρήσις αϋτη τοΰ
πικροχόλου Γερμανού δέν πρέπει νά θεωρηθή παντελώς άνυπόστατος· έν με-
ρει είναι άκριβής, κα|θόλου δ' όμως καί άπολύτως έκφερομένη άνακριβε- στάτη. Είναι άκριβής, άν ό έλληνικός λαός έν τω συνόλω αύτοΰ συγκριθή
πρός τους πεπαιδευμένους, ή τους όπωσδήποτε τυχόντας μορφώσεως τίνος
άνδρας τών άλλων εθνών αί δεισιδαΐμονίαι αύτοΰ τότε δυσάρεστον έμποιοΰ-
σιν α'ίσθησιν, θά έδίσταζε δέ τις νά κατατάξη αυτόν μεταξύ τών πεπολιτι-
σμένων λαών. 'Αλλ' αν συγκριθή ό έλληνικός πρός οιονδήποτε τών άλλων
λαών, άδικαιολόγητος καταφαίνεται ή μομφή. Διότι πάντες άνεξαιρέτως οί
λαοί τής γής είναι δεισιδαιμονέστατοι.

Τής δεισιδαιμονίας τό κράτος είναι εύρύτατον, άπέραντον. Άπό τών
αιωνίων πάγων τής Γροελανδίας καί τής Λαπωνίας μέχρι τών διακεκαυ-
μένων πεδιάδων τής Αφρικής, άπό τής 'Ιαπωνίας καί τών άλλων χωρών
τής άπωτάτης Ανατολής μέχρι τών 'Ηρακλείων στηλών τής "Ωκεανίας
οί άγριοι καί τής Αμερικής οί αυτόχθονες 'Ινδοί καί οί Ευρωπαίοι άπ-
οικοι, χιλιάδες λαών ύπείκουσιν είς τά κελεύσματα τής κοσμοκράτορος
δεσποίνης, άποπτύοντες τήν έλευθερίαν τής θελήσεως. Κατά ποσόν ουδεμία
διαφορά παρ' έκαστοις τών λαών τούτων ·ή διαφορά έγκειται μόνον έν τώ
ποιώ, έν τή έντάσει δός ειπείν τής δεισιδαιμονίας.

Παρά τοίς άγριοις λαοίς ή δεισιδαιμονία διατηρεί τήν στυγνήν αύτής
όψιν, είναι ώς επί τό πλείστον ειδεχθής, βδελυρά, άποτρόπαιος· παρά τοίς
πεπολιτισμένοις προσλαμβάνει χαρακτήρα ήπιώτερον, καθίσταται ίλαρωτέρα,
συνήθως είναι παιγνιώδης, ώς επί τό πλείστον άκίνδυνος. Όταν ό άγριος
τής Νέας Ζηλανδίας τρώγη τον άριστερόν όφθαλμόν τοΰ ήττηθέντος άντιπά-
λου, ή όταν ό τών Μαρκησίων νήσων ώμήν καί αιμοσταγή καταβροχίζη
τήν καρδίαν τοΰ έχθροΰ, φρονεί ότι διά τοΰ τρόπου τούτου εγκλείει είς τά
στήθη του τήν ψυ|χήν τοΰ φονευθέντος καί κληρονομεί τήν ρώμην καί τήν ι

*) 'Απόσπασμα στενογραφηθέντων μαθημάτων el ς κυρίας iv τ ft φιλολογικοί υλλέγω
«Παρνασσώ». Έδημοσιεύθη iv Άσωπίου 'Αττικώ ήμερολογίω et. ΚΕ' 1896 σ. ΙόΤ-ΠΤ.
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πολεμικήν άρετήν αύτοϋ· άλλ' ή αυτή ιδέα, άνεπιγνώστως διατηρούμενη
καί παρ' ήμίν, παρορμά χάς μητέρας ν* άποτρέπωσι παίζουσαι τα τέκνα
των άπό του νά τρώγωσι μυαλά πετεινών διά νά μή γίνουν πετεινόμυαλοι,
ή να έμποδίζωσιν αυτά νά τρώγωσι γλώσσαν προβάτου διά νά μή γίνωσι
δικηγόροι, ή αύτη δέ δοξασία ύπεμφαίνεται καί έν τώ άρχαίφ μύθω, τώ
λέγοντι ότι ό Κένταυρος Χείρων έτρεφε τόν 'Αχιλλέα με σπλάγχνα λεόν-
των καί μυελούς άρκτων καί άγριοχοίρων.

Οί Άνναμϊται Σεδάγκ, όταν θέλωσι νά κτίσωσιν οίκίαν, δρύττουσι
βόθρον βαθύν, είς τόν όποίον (δίπτουσι δυστυχή τινα δοΰλον- καί έπί τοϋ
ανθρωπίνου τούτου θύματος, ζωντανοϋ ακόμη, έπιθέτουσι τόν πρώτον θεμέ-
λιον πάσσαλον τής οικίας· διότι μόνον ούτω κατά τάς δεισιδαίμονας δοξα-
σίας των, δύναται νά στερεωθή ή οικία. Διά νά ?χη διάρκειαν πρέπει να
έχη καί ψυχήν, αφ* ου πάντα τά ύποπίπτοντα είς τήν αϊσθησιν αύτοϋ,
τούς ποταμούς, τούς βράχους, τά δένδρα, ό κατά φύσιν άνθρωπος υπολαμ-
δάνει έχοντα ψυχήν, ζωογονούσαν αυτά. Καί αδυνατών άλλως νά έμβάλ^
ψυχήν είς τό έργον τών χειρών του, προσαρμόζει είς αυτό μίαν έκ τών
περί αυτόν ψυχών, έκλέγει δέ τήν καλλίστην καί τελειοτάτην, ψυχήν άν-
θρωπίνην, διότι κάλλιστον καί στερεώτατον θέλει τό κτίσμα του.

"II δεισιδαιμονία αυτη είναι παγκόσμιος· καί άν δέν βλέπομεν σήμερον
παρά τοϊς εύρωπαϊκοίς λαοίς συμπληρούμινον έκάστοτε τό έργον τών
οικοδόμων δι' άνθρωποθυσιών, οφείλεται τοϋτο είς τήν έξημέρωσιν τών ηθών
καί έν μέρει καί είς τήν αυστηρότητα τοϋ νόμου. 'Ακμαία δέ διατηρείται
καί παρ'ήμίν ή δεισιδαιμονία αυτη. Ού μόνον άρχαίοι μύθοι ελληνικοί,
Κ,Ο/.λλά καί παραδόσεις βυζαντιναί άναφέρουσιν άνθρωποθυ|σίας, πρός τοιούτον
σκοπόν γενομένας· δημοτικώτατον δέ καθ' άπασαν τήν Ελλάδα είναι τό
τραγούδι τής γεφύρας τής Άρτης, ήτις έστερεώθη κτισθείσης τής γυναικός
τοΰ πρωτομάστορα είς τά θεμέλια της, καθώς καί πολλαΐ άλλαι παραπλή-
σιαι παραδόσεις. Ώς δ'έν τή άρχαία ελληνική λατρεία αί τών προϊστο-
ρικών χρόνων άνθρωποθυσίαι άντικατεστάθησαν διά θυσιών ζώων, ούτω καί
σήμερον αί κατά τήν θεμελίωσιν τών οικοδομημάτων άνθρωποθυσίαι άντι-
κατεστάθησαν διά θυσιών ζώων, συνήθως άλέκτορος, ένίοτε κριοϋ ή τράγου
ή καί κυνός. Ούχί σπανίως όμως οί κτίσται έπιθέτουσι τόν θεμέλιον λίθον
έπί τής σκι&ς άνυπόπτου διαβάτου, κακουργούντες, διότι έν τή συνειδήσιι
των διαπράττουσι φόνον, πιστεύοντες ότι ό διαβάτης έκείνος 0' άποθάνν]
έντός τοϋ έτους καί ό ήσκιος του θά στοιχειώση τό σπίτι. Δηλονότι έξα-
κολουθοϋσι δοξάζοντες, ότι τελεσφορωτέρα πρός στερέωσιν τοΰ οικοδομή-
ματος άπό τήν θυσίαν οιουδήποτε άλλου ζώου είναι ή άνΟρωποθυσία· δθεν
άν είχον τήν έξουσίαν θά έμόλυνον άνευ ενδοιασμού δι* άνθριυπίνου αίματος
τά θεμέλια τοΰ οικοδομήματος.

Τα παραδείγματα ταΰτα δεικνύουσιν είς ήμάς πώς μεταβάλλονται κατά
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μικρόν αί παλαιαί δοξασίαι, άποβάλλουσαι τόν άγριον καί βάρβαρον τύπον
αύτών. Ύπάρχουσιν όμως καί τίνες, τών όποιων ούτε ό χρόνος ουτε ή
προϊοΰσα τών ήθών ήμέρωσις έμετρίασε τήν βδελυγμίαν. Σας άναφίροι έν
παράδειγμα, είλημμένον έκ του βίου του καθ' ήμάς λαού. Είναι γνωστό-
ταται αί περί βρικολάκων δεισιδαιμονία·., ας δέν παρελάβομεν παρά τών
Σλάβων, ώς κοινώς πιστεύεται, άλλα μετεδώκαμεν είς αυτούς. 'Από τών
παλαιοτάτων χρόνων πιστεύουσιν οί Έλληνες, ότι αί ψυχαί τών βιαίως
θανόντων δέν καταβαίνουσιν είς τον αδην, αλλά μέχρις δτου φθάση ή
τεταγμένη ύπό τής Μοίρας |. ώρα τοΰ θανάτου των πλανώνται άνά τήν γήν, 1ι;ι
έμβάλλουσαι φόβους είς τους μιαιφόνους. Έν τω οίκω τών 'Ατρειδών, ο ν
πολλάκις έμίανε συγγενές αίμα, έπεπλανάτο ό παλαιός δριμύς άλάστωρ του
'Λτρέως, αίτιος καί τιμωρός τών έν τω οίκω γενομένων στυγερών φόνων.
Σήμερον δ' οί βρικόλακες, οί έκ τοΰ τάφου έξερχόμενοι νεκροί, Ιμπνέουσι
τήν φρίκη ν, καί πρός άποτροπήν αυτών έν τισι νήσοις τοΰ Αιγαίου δεισιδαί-
μονες τυμβωρύχοι έκθάπτουσι τόν νεκρόν καί ή διαπεραιοΰσιν αύτόν είς
έρημον νήσον ή διατρυποισι διά σκόλοπος τό σώμά του είς τό μέρος τής
καρδίας καί καίουσιν είτα αύτό έπί πυράς. Καί ούτω διά μυσαράς πράξεως,
ής καί τό άκουσμα μόνον έμποιεί φρίκην, κατορθώνουσιν αύτοί ν' άπαλ-
λαγώσι τοΰ δεισιδαίμονος φόβου των.

Τις δέ είναι ό λόγος τής διαδόσεως καί τής διαιωνίσεως τοιαύτης παρα-
νοίας, ιδεών, αί'τινες άντιστρατεύονται μεν πρός τήν λογικήν, είναι δέ καί
παντελώς άσυμβίβαστοι πρός τήν ένεστώσαν κοινωνικήν κατάστασιν ; Προ-
τοΰ νά έξετάσωμεν τό ζήτημα τοΰτο, άναγκαΐον είναι νά διευκρινήσωμεν
τήν φύσιν καί τήν ούσίαν τής δεισιδαιμονίας.

'Ανθρώπινον τό πλανάσθαι, είπεν άρχαίός τις σοφός. Αί δ' άποπλα-
νήσεις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος είς τάς οποίας περιλαμβάνονται καί αί
δεισιδαιμονίαι είναι ποικιλώταται καί άνυπολόγιστοι τόν άριθμόν. Πρός διά-
κρισιν δέ πρόχειρον δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τρία είδη αύτών : τάς
πλάνας, τάς προλήψεις καί τάς δεισιδαιμονίας. Πλάνη είναι ή πεποίθησις
περί τής όρθότητος γνώμης τινός, ή στηριζομένη είς ατελή παρατήρησιν ή
πλημμελή κρίσιν. Είναι παρέκκλισις άπό τής εύθείας όδοΰ έν τή ζητήσει
τής αληθείας, ούχί όμως άσυντελής πρός ευρεσιν ταύτης· διότι χρησιμεύει
ώς κέντρον | πρός νέας έρεύνας, δι' ων ευρίσκαμε ν τήν άλήθειαν ή προσεγ- lf..
γίζομεν είς αυτήν. Ή πλήρης τής αληθείας γνώσις δέν είναι κλήρος τής
άνθρωπίνης φύσεως, ής όμως εύγενέστατος χαρακτήρ είναι αύτή ή τάσις
πρός ζήτησιν σοφώς δ'είπεν έπιφανής Γερμανός ποιητής, ότι άν ό Θεός
ένεφανίζετο πρό αύτοΰ προσφέρων τήν όλην άλήθειαν, θ'άπέστεργε τό μέγα
δώρον προκρίνων τήν διά τής έρεύνης πρόσκτησιν καί μέρους μόνον αύτής.

Αφευκτον ούσα παρακολούθημα τής έρεύνης ή πλάνη δέν δύναται
τούτου ένεκα νά θεωρηθή έπιβλαβής· όμοιάζει πρός τό έλαιον, δι' ού έπα-
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λείφουσι τάς μηχανάς καί το όποιον (δυπαίνει μέν τον στίλβοντα σίδηρον
αύτών, άλλ' είναι άναγκαΓον, εύκολύνον τήν κίνησίν των. "Οθεν ού μόνον
νά καταφρονώμεν δέν πρέπει, άλλα καί να τιμώμεν πολλάκις οφείλομεν
τοιαύτας πλάνας, προελθούσας εκ γενναίας προσπαθείας πρός ευρεσιν τής
αληθείας. Άκούων τις π. χ. ότι αρχαίος φιλόσοφος ό 'Αναξαγόρας, έδό-
ξαζεν οτι ό ήλιος είναι μείζων τής Πελοποννήσου, ένδέχεται νά Οεωρήση
καταγέλαστον καί άναξίαν φιλοσόφου τήν γνώμην ταύτην, άφου καί οί
μικροί μαθηταί σήμερον έχουσιν άκριβεστέραν γνώσιν τού μεγέθους του
ήλίου. Άλλα δικαίως κρίνοντες ταύτην, θά ΐδωμεν. ότι ό ειπών προσήγγισε
πλειότερον τών πρό αύτοΰ είς τήν άλήθειαν καί ότι ή παράδοξος φαινομένη
είς ήμάς γνώμη ήτό ποτε νέος σταθμός πρός τήν πρόοδον, διότι πρέπει
να ένθυμηθώμεν ότι μικρόν πρό τοΰ Άναξαγόρου άλλος φιλόσοφος ό 'Ηρά-
κλειτος, έλεγεν ότι ό ήλιος έχει'εύρος ποδός ανθρωπείου. ΙΙροσωτέρω
δ' έχώρησαν οί άλλοι άρχαϊοι "Ελληνες φιλόσοφοι, οί είπόντες, ότι ό ήλιος
είναι ίσος μέ τήν γήν. "Επρεπε νά προηγηθή ή γνώμη περί μεγέθους τοΰ

163 ήλιου μείζονος τοΰ φαινομένου, | διά νά δυνηθώσιν οί σημερινοί αστρονόμοι
να όρίσωσιν άκριβώς, ότι ή μέν έπιφάνεια τοΰ ήλίου είναι πλέον ή μυριά-
κις, ό δέ όγκος αύτοΰ πλέον ή ίκατομμυριάκις μείζων τής γής.

Πρόληψιν δέ όνομάζομεν ίδέαν πεπλανημένην πρός τήν όποίαν αναγ-
κάζονται νά κανονίζωσι τάς πράξεις των καί αυτοί οί άναγνωρίζοντες, ότι
έναντιοΰται πρός τόν ορθόν λόγον. Έπί τινα χρόνον ύπολαμβάνουσιν οί»
περισσότεροι τήν τοιαύτην ίδέαν ώς αληθή, καί τότε είναι κοινωνικός
θεσμός, θρησκευτική δοξασία ή πλάνη, ουχί δέ πρόληψις· άλλ' όταν έκλίπη
ή πίστις περί τοΰ άρθοΰ αυτής, όταν ολίγοι μόνον άπομείνωσιν οί είλικρι-
νώς καί άπό χρηστού συνειδότος προσηλωμένοι είς αυτήν, οί δέ περισ-
σότεροι δέν Ιχωσι τήν προσήκουσαν παρρησίαν καί δύναμιν (διζωθείσαν νά
τήν κάταπολεμήσωσιν ώς ψευδή, ή πλάνη μεταβάλλεται είς πρόληψιν.
Καί είναι ή πρόληψις ώς τό χαρτονόμισμα, τό όποιον έκαστος ήξεύρει
ότι ούδεμίαν έχει άξίαν, άλλ' είς τό οποίον κατ' άνάγκην έπιβεβλημένην
αποδίδει ά?ίαν, καί δίδων καί δεχόμενος αυτό. Έκτρέφουσι δέ τάς προ-
λήψεις ή αμάθεια, ή στρεβλή άγωγή, αί έξεις καί τό μή αύτεξούσιον τοΰ
λογισμού, ού ένεκα ώς τά παροιμιώδη τοΰ Πανούργου πρόβατα άκολουθοΰσι
πολλοί τό κακόν παράδειγμα. Πρό πάντων όμως ενισχύει τάς προλήψεις ή
τού χαρακτήρος άδυναμία. Διότι είναι αύται έμπόδια, φραγμοί παρεμβαλ-
λόμενοι είς τήν όδόν τής προόδου καί ολίγιστοι έ/ουσι τό ψυχικόν σθένος
νά άρωσι τά έμπόδια, νά διαρρήξωσι τούς τοιούτους φραγμούς. Διηγούνται
περί τοΰ Αισώπου, ότι σταλείς ποτε ύπό τού κυρίου του είς τό λουτρόν νά
ίδη άν ήσαν πολλοί άνθρωποι, καίτοι είδεν έν αύτω πλήθος δχλου, έπα-
νελθών άνήγγειλεν, ότι ένα μόνον άνθρωπον εύρε, διότι πρό τής εισόδου

164 τού λουτρού ύπήρχε λίθος, είς| δν πάντες εισερχόμενοι καί εξερχόμενοι προ-
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σεκοπτον, είς δέ μόνον έφρόντισε να μετατόπιση αύτόν. Πόσοι ύπάρχουσι
σήμερον οί αΐροντες έκ τοΰ μέσου καί μή προσκρούοντες είς τά εμπόδια τα
παρεμβεβλημένα είς τήν όδόν τής προόδου καί έπομένως άξιοι νά κληθώσιν
άνθρωποι κατά τό Αίσώπειον άπόφθεγμα;

Είναι δ' ή πρόληψις πολυκέφαλον τέρας δυσκαταγώνιστον, έπ'.φαινόμε-
νον έν πάση περιστάσει τοΰ βίου καί τά πάντα διαφθεϊρον. Διότι πολυει-
δεϊς ύπάρχουσι προλήψεις· προλήψεις θρησκευτικαί, ήθικαί, κοινωνικαί καί
πολιτικαί άκόμη προλήψεις.

Πασών δλεθριωτάτας άναγράφει τάς θρησκευτικάς προλήψεις ή ιστορία"
όπόσα έθνη έξωντώθησαν, όπόσαι χώραι ήρημώθησαν, όπόσαι μυριάδες άν-
θρώπων κατεσφάγησαν, ένεκα θρησκευτικών προλήψεων, όπόσαι καταστρο-
φαί πρόσχημα είχον τήν έξασφάλισιν τής σωτηρίας τοΰ άνθρωπου διά τής
επιβολής τοΰ άληθοΰς δήθεν τύπου τής πίστεως εις τόν Θεόν! 'Αλλ' οί χρό-
νοι τών θρησκευτικών έρίδων καί τών αιματηρών πολέμων πρόε λύσιν θρη-
σκευτικών διαφορών παρήλθον εύτυχώς. Σήμερον μικρόν είναι τό έκ τών
θρησκευτικών προλήψεων κακόν, έν δέ μόνον περιεσώθη έπίφοβον λείψανον
τής μεσαιωνικής βαρβαρότητος, μία θρησκευτική πρόληψις, τής όποιας τά
ολέθρια άποτελέσματα ήσθάνθημεν καί έν Ελλάδιέσχάτως. Εννοώ τήν δο-
ξασίαν, καθ' ην οί 'Ιουδαίοι μεταλαμβάνουσιν αίματος χριστιανού παιδός
κατά τό πάσχα. Είναι αύτη βδελυρόν δπλον δυσφημίας άλλοθρήσκων, άλλ*
δπλον παλαιότατον καί έσκωριασμένον. Διότι κατά τούς πρώτους τοΰ χρι-
στιανισμού χρόνους αύτοί οι χριστιανοί κατηγορήθησαν διά τό ίδιον έγκλημα
ύπό τών 'Ιουδαίων καί μετά παρέλευσιν αιώνων παοαλαβόντες οί Χριστια-
νοί τό δπλον έστρεψαν αυτά | ού μόνον κατά τών κατηγόρων, άλλα καί κατ'
άλλων άλλοδόξων έπανέλαβον δέ κατά πολλών αιρετικών, πρό πάντων τών
Μανιχαίων, τήν κατηγορίαν, ήτις ήτο καί μία τών κυριωτάτων δικαιολο-
γιών τοΰ θηριώδους θρησκευτικοΰ πολέμου κατά τών αιρετικών 'Αλβιγηνών.

Τών δ' ήθικών προλήψεων έν μόνον σας άναφέρω παράδειγμα. Πάντες
οί πεπολιτισμένοι λαοί σήμερον άνήθικον ύπολαμβάνουσι τήν γυμνότητα,
ένω τούναντίον κατά τήν άκμήν τής 'Ελλάδος ή γυμνότης, έθεωρείτο ώς
τό κατ' έξοχήν διακρϊνον τούς Έλληνας άπό τών βαρβάρων γνώρισμα" δ
μέγας 'Αθηναίος ιστορικός, ό Θουκυδίδης, όπως απόδειξη ότι τό παλαιόν
Έλληνικόν έδιητάτο όμοιοτρόπως τοίς βαρβάροις, φέρει ώς τεκμήριον ότι
ούχί πρό πολλού χρόνου έγυμνώθησαν οί Έλληνες, ένψ πρότερον δέν έγυ-
μνοΰντο εις τούς άγώνας καί ένδύματα έφόρουν πολλά καί πλούσια. Οιαν-
δήποτε δέ καί άν έχη τις γνώμην περί εύπρεπείας ή περί τοΰ ανήθικου τής
επιδείξεως γυμνών σωμάτων, δέν θά τολμήση βεβαίως νά κατηγορήση τήν
—άς τήν ονομάσωμεν—ήθικήν πρόληψιν τών ήμετέρων προγόνων είς τήν
όποίαν δφείλομεν τοσαΰτα άριστουργήματα τής τέχνης.

Εννοείται δέ, ότι εις τάς ήθικάς προλήψεις δέν επιτρέπεται νά τάξω·
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α'. 3
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μεν καί τά αισθήματα εκείνα, τά όποία καινοτόμοι ήθικολόγοι ώς τοιαύτας
χαρακτηρίζουσι, τήν φιλοπατρίαν δηλαδή, τούς οικογενειακούς δεσμούς,τήν
προσήλωσιν είς τό καθήκον καί τά τοιαύτα. Αισθήματα, έμφαίνοντα βύγέ-
νειαν τής καρδίας καί είς τό κοινόν αγαθόν συντελοΰντα, μόνον διάνοια
πεπωρωμένη καί διεστραμμένη συνείδησις τολμώσι νά παραστήσωσιν ώς
προλήψεις.

Αί μεγάλαι καί όλέθριαι κοινωνικαί προλήψεις, αί διαιρού|σαι τήν κοι-
νωνίαν είς τάξεις, αντίθετα έχούσας συμφέροντα καί άνισα δικαιώματα,
έξεσαρώθησαν κατά τό πλείστον εκ τών εύρωπαϊκών λαών κατά τήν μεγά-
λην κοινωνικήν μεταβολήν περί τό τέλος τού παρελθόντος αίώνος καί ανί-
σχυροι διατηρούνται σήμερον μεταξύ τών έχόντων άμεσον συμφέρον είς τήν
διατήρησίν των. 'Αλλ' υφίστανται πλείσται άλλαι κοινωνικαί προλήψεις,
μικρολόγοι καί οχληραί. Όμιλών προς κυρίας περιττόν κρίνω νά ένδια-
τρίψω είς αύτάς. 'Υπάρχει τις έξ ύμών, ή όποία νά μή καταλαμβάνεται
ύπό Αδημονίας καί αηδίας, άπαξ τούλάχιστον τής ήμέρας, άναγκαζομένη
νά συμμορφωθή είς τοιαύτας προλήψεις, τών όποίων διαβλέπει τήν κενότητα
καί τήν άλογίαν καί νά μή ήγανάκτησε κατά τών πρώτων εισηγητών
αύτών;

Ύπάρχουσι καί προλήψεις πολιτικαί, τάς όποίας προσποιούμεθα ότι
δέν διακρίνομεν, διότι τάς θεωροΰμεν απαραιτήτους πρός άσφάλειαν τού
πολιτικού οικοδομήματος. Λόγου χάριν αύτοί οί θεμέλιοι λίθοι τού συντα-
γματικού πολιτεύματος δέν συνίστανται έκ προλήψεων; Διότι πώς άλλως
δυνάμεθα νά δνομάσωμεν τήνθεωρίαν ότι είς άνθρωπος, δσον καί άν είναι
ύπέροχος, έστω καί ό εύρισκόμενος είς τήν κορυφήν τής κοινωνικής πυρα-
μίδος, είναι άνίκανος νά διαπράξη τό κακόν καί είναι έπομένως ανεύθυνος;
"Η τήν άλλην έκείνην θεωρίαν, ότι ύπάρχουσι πολλοί άνδρες, ων έκαστος
εκπροσωπεί τάς ιδέας καί τάς θελήσεις ύπερμυρίων συμπολιτών του, κα
ούχί έφάπαξ άλλ' έπί τέσσαρα δλα έτη, καί ούχί μόνον τών άρρένων ε-
κλογέων τοο, άλλα καί τών γυναικών αύτών καΙ·.τών άνηλίκων τέκνων των;
Ένψ καλώς ήξεύρετε, ότι ούδέ εις τών ύπερμυρίων έκλογέων έκάστου βου-
λευτού δύναται νά ίσχυρισθή, δτιδιερμηνεύει έν πάση περιπτώσει τής ίδίας
του συ|ζύγου τήν θέλησιν, χωρίς νά καταγελασθή ώς άλαζών καυχηματίας;

Άν ή πλάνη^δύναται να παραβληθή, ώς εϊπομεν, πράς τό Ιλαιον, δι'
ού χρίομεν τάς μηχανάς, ή πρόληψις όμοιάζει μάλλον προς τήν σκωρίαν,τήν
μιαίνουσαν μέν την όψιν τού μετάλλου αύτών, δυσχεραίνουσαν δέ τήν κί-
νησίν των.

"Η δέ δεισιδαιμονία διάφορον μέν τής προλήψεως έχει τήν άρχήν,
άλλ' έπιβλαβέστερα καί δλεϋριώτερα τάποτελέσματα. Τό μέγιστον τών κα-
κών, ών γίνεται πρόξενος, είναι ότι δεσμεύει τήν έλευθερίαν τής θελήσεως,
έπισκοτίζει τήν διάνοιαν τοΰ ανθρώπου, εμβάλλει εις αυτόν δεινούς φόβους
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έκ κινδύνων ανύπαρκτων, καί τόν έξαναγκάζει εις έργα άσκοπα καί πολλά-
κις επιβλαβή. Κατά τόν όρισμόν αρχαίου φιλοσόφου ή δεισιδαιμονία είναι
α δειλία πρός τό δαιμόνιον»· τούτο δ' άκριβώς σημαίνει καί ή λέξις, ώς ή
ετυμολογία της έμφαίνει, τό δείμα, τόν φόβον έκ τοΰ δαίμονος. 'Αλλ' άκρι-
βέστερον όρίζεται ή δεισιδαιμονία ώς φόβος θεών, είς οΰς έπαυσε νά πι-
στεύη ό δεισιδαίμων. Ό δεισιδαίμων φοβείται μή διά τίνος πράξεως του ή
δια τή: παραλείψεως έργου, όπερ άναγκαΐον υπολαμβάνει, έπισύρη τήν
οργήν θεών άγνώστων είς τήν θοησκείαν, ή ν πρεσβεύει. Πιστεύων ώς έπί τό
πλείστον, ότι έμμίνει είς τά δόγματα τής ιδίας αυτού θρησκείας, εκτελεί
άνεπιγνώστως τά παραγγέλματα θρησκείας έκλειπούσης, καί ταύτα άτελή,
διάστροφα καί παραμεμορφωμένα.

Εξετάζοντες επιμελώς τήν μεγάλην πληθύν τών δεισιδαιμονιών, άνα-
γνωρίζομεν ότι είναι συντρίμματα δοξασιών λησμονημένων, αμυδρά ζώπυρα
έκ τής φωταυγοϋς εστίας καταλυθεισών θρησκειών τών παρωχημένων χρό-
νων. Διά τούτο ένω ματαίως άναζητούμεν έν ταίς κρατούσαις νυν ίδέαις
τήν δικαι|ολογικήν βάσιν τών δεισιδαιμονιών," άνευρίσκομεν ταυτην έν τή λα- 168
τρεία τών ήμετέρων προγόνων ή άλλων παλαιών λαών καί τή βοηθεία τών
δοξασιών αύτών περί θεών, ευχερώς έξηγούμεν τάκατάληπτα καί παράλογα
τής δεισιδαιμονίας κελεύσματα. Διότι ή γνώσις, ην άλλοθεν ποριζόμεθα, τών
έκλειπουσών θρησκειών βοηθεί ήμάς είς τό ν' άποκαταστήσωμεν τήν συνο-
χήν τών περισωθέντων έν ταϊς δεισιδαιμονίαις λειψάνων αύτών, είς τό νά
προσθέσωμεν τούς έλλείποντας κρίκους είς τήν διασπασθείσαν άλυσιν, τήν
συνδέουσαν ήμάς μέ τόν άρχαϊον κόσμον.

Έν άλλω μαθήματι θά έξετάσωμεν άκριδέστερον τήν σχέσιν τών δεισι.
δαιμονίων πρός τάς άρχαίας θρησκείας. ΝΟν δ' αρκούμαι νά σας ανα-
φέρω όλίγα παραδείγματα, όπως βεβαιωθήτε περί τής σχέσεως ταύτης.

Tàv Μάρτην, τά κλωσμάτια εκείνα τά πορφυρά καί χρυσά ή κίτρινα τά
περιδενόμενα περί τόν καρπόν τής χειρός τών παιδιών κατά τόν μήνα Μάρ-
τιον διά νά μή τά μαυρίση ό ήλιος, γνωρίζετε πάσαι καί δέν δπάρχει τις
έξ υμών αναμφιβόλως, τήν όποίαν νά μή έζήτησεν ή μητρική πρόνοια νά
προφυλάξη διά τού τρόπου τούτου άπό τής έπηρείας τού ήλίου. Τοιαύτα
κλωσμάτια περιέδενον αί μητέρες είς τάς χείρας τών τέκνων των κατά τόν
Ε' αίώνα μ. Χ. έν Ελλάδι, ώς μανθάνομεν έκ τίνος δμιλίας Ιωάννου τού
Χρυσοστόμου. 'Υπήρχε δ° ή δεισιδαιμονία καί κατά τούς μετά ταϋτα χρό-
νους, ώς συνάγεται έκ τής μαρτυρίας έρμηνευτού τίνος έτέρου πατρός τής
έκκλησίας. "Οθεν άσφαλώς γινώσκομεν, ότι ή δεισιδαιμονία αΰτη διετη-
ρήθη άπό τού Ε' τουλάχιστον αίώνος μ. Χ. Άλλ'είναι πολλω παλαιοτέρα.
Έκ τής όμιλίας τού ψέγοντος καί καταδικάζοντος αυτήν άγιου Ιωάννου
τού Χρυσοστόμου| καταφαίνεται, ότι ήσκουν ταύτην άπό πολλού χρόνου αί169
γυναίκες. Καί ήτο άληθώς λείψανον τής άρχαίας έλληνικής λατρείας, διότι
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τήν άνευρίσκομεν έν τοίς έλευσινίοις μυστηρίοις. Ό Μάρτης είναι αυτή ή
κρόκη, ήν άνεδούντο οί μύσται εις τήν δεξιάν χείρα καί τόν πόδα, Αποδί-
δοντες είς αύτήν συμβολικήν έννοιαν, άγνωστον είς ήμάς. "Ισως δέ ή άρχή
τής δεισιδαιμονίας ταύτης είναι καί τών έλευσινίων μυστηρίων παλαιοτέρα,
διότι παραπλήσιαι συνήθειαί σώζονται καί παρ* άλλοις λαοίς, οΓτινες «πι-
θανόν φαίνεται ότι παρέλαβον ταύτας έκ τής έλληνικής θρησκείας. Ίσως
καί ούτοι καί οί τά έλευσίνια μυστήρια καταστήσαντες έκ κοινής τίνος άρ-
χαιοτέρας ήρύσθησαν πηγής.

"Αλλο παράδειγμα. Ή άπαγόρευσις τής τελέσεως τών γάμων κατά τόν
μήνα Μάιον είναι πάγκοινος· ού μόνον οί Έλληνες, άλλα καί πάντες οί
άλλοι εύρωπαϊκοί λαοί δυσοιώνιστον θεωρούσι τήν τέλεσιν τών γάμων κατά
τόν μήνα έκείνον.Άν έρωτήσητε δ' όμως τόν λόγον τής τοιαύτης Απαγορεύ-
σεως, θά άκούσητε ποικίλας εικασίας, ών ούδεμία θά σδίς φανή πειστική
καί εύλογος. Τινές λέγουσιν, ότι τόν μήνα τούτον άγεται ή έορτή τής ά-
γιας Μαύρας, καί άρα όσα ήθελέ τις έπιχειρήση κατ* αύτόν θά είναι κακά
καί μαύρα. Ή δικαιολογία όμως ισχύει, ώς βλέπετε, διά μόνους τούς δρ-
θοδόξους. "Αλλος δέ κοινότερος καί γνωστότερος φέρεται λόγος, ότι τόν
Μάιον συμπίπτει ή ώρα τών γάμων ζώου αγαθού μέν καί χρησίμου, άλλα
δεινώς δυσφημηθέντος" καίτοι δ'ό Όμηρος δέν έθεώρησεν απρεπές νά πα-
ρομοιάση πρός αύτό μέγαν ήρωα, τόν Αϊαντα,ούδείς όμως στέργει νά φαν^
δμοιος καί έν τούτψ μόνον πρός τό αναξιοπαθούν κτήνος, δθεν αποφεύγει
νά νυμφευθή τόν Μάιον. 'Αλλά πρόοηλον ότι τούτο είναι παιγνιωδώς μδλ·
(λον είρημένον, ουδείς δέ θά έκλάβη ώς σοβαράν τήν τοιαύτην δικαιολογίαν.
Τήν δέ άληθή έξήγησιν τής δεισιδαιμονίας παρέχει ήμίν ή λατρεία τών αρ-
χαίων Ρωμαίων. Μηνί Μαι'ω ήγον οί Ρωμαίοι τά Αεμουράλια, έορτήν πρός
τιμήν καταχθόνιων δαιμόνων.Τούτου ένεκα έθεωροΰντο άποφράδες αί ήμέραι
αύτοΰ καί άπηγορεύοντο οι γάμοι κατ' αύτάς, ί'να μή άποβώσιν άτυχείς.

Είς τόν συνηθέστατον χαιρετισμόν με τοις νγείαις σας ή υγιαίνετε,xàv
όποιον έπιφωνούμεν είς τούς πταρνυμένους ύποκρύπτεται άναμφισβητήτως
δεισιδαιμονία τις.Άλλως όμως φρονούσιν οί προσπαθήσαντες νά έξηγήσωσιν
αύτόν. Καί ίστορούσιν, ότι ένέσκηψέ ποτε νόσος δεινοτάτη, τής όποίας σύμ-
πτωμα καί πέρας άμα ήτο ό πταρμός· διότι ό πταρνύμενος μετά μικρόν
άπέθνησκε, καί διά τούτο έσπευδον οί γνώριμοι άνησυχούντες νά έρωτήσωσι
τόν πταρνύμενον, άν ύγιαίνει ή νά εύχηθώσιν είς αύτόν ύγείαν. Τοιαύτη δ'
όμως άλλόκοτος νόσος είναι παντελώς άγνωστος είς τήν ίστορίαν τής ιατρι-
κής, πλασθεϊσα άπλώς καί μόνον πράς έξήγησιν τής παραδόξου προσαγο-
ρεύσεως. Συνειδότες δέ τό άπίθανον τής έξηγήσεως, άλλοι, ίατροί βέβαια
ούτοι, έπενόησαν εύλογοφανεστέραν. Ό πταρμός, λέγουσιν, συνοδεύει πολ-
λάκις έλαφράς καταρροϊκάς παθήσεις τών άναπνευστικών δδών, αί τίνες ενί-
οτε δέν περιορίζονται μέχρι τοΰ σημείου τούτου. Δέν μ£ς έξηγούσ ν όμως
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διατί ό χαιρετισμός έκείνος συνηθίζεται μόνον όταν παρουσιάζεται εν άμ-
φίβολον καί άγνωστον σύμπτωμα άιημάντου παθήσεως καί δέν έπεξετάθη
ή χρήσις αύτού καί έιτί συμπτωμάτων φανερών άλλων νόσων σπουδαιοτέρων.
'Αλλ' έπλάσθησαν αί έξηγήσεις αύται, διότι έλησμονήθη ό άληθής λόγος,
δν διδασκόμεθα έκ τής θρησκείας τών αρχαίων Περσών.Ούτοι δηλαδή| έπί-Π«
στευον, ότι δ πταρμός έδήλου τήν κατανίκησιν τών Δέβ, τών πονηρών πνευ-
μάτων· ήτο σημείον τής νίκης τοΰ ένδομύχου πυρός κατά'τών Δέβ, καί διά
τοΰτο μετά τόν πταρμόν άνεφώνουν οί Πέρσαι εύχαριστοΰντες τψ Θεφ·
«Συντριβήτωσαν έν παντί καιρφ καί έν παντί τόπφ οί έν τφ σώματί μου
Δέβ». Έν παρόδψ δ* είρήσθω ότι τής δοξασίας ταύτης ίχνη περιεσώθησαν
καί έν τή δημώδει παροιμιακή φράσει αΦτερνίστη δ διάβολος καί τόν έ-
βγαλε:», λβγομένη έπί πονηροτάτων. Οί Δέβ "κατά τήν περσικήν δοξασίαν
έξερρίπτοντο διά τοΰ πταρμοΰ έκ τοΰ σώματος τοΰ άνθρωπου, δ δέ άνθρω-
πος, είς δν ή παροιμία αναφέρεται, θεωρείται πολλφ τών δαιμόνων χειρό
τερος, ένοικων είς σώμα"διαβόλου, όστις άπαλλάσσεται τής ένοχλήσεως,έκ-
διώκων αυτόν δι* πταρμοΰ.

Πώς όμως, θά έρωτήσητε ίσως, ήτο δυνατή ή διατήρησις λειψάνων θρη-
σκείας καταλυθείσης, άφοΰ μάλιστα καί ή έννοια αύτών έλησμονήθη καί δ
σκοπός των είναι δυσδιάγνωστος; Εύλογος βεβαίως ή άπορία.Όταν δ'όμως
άναλογισθώμεν, ότι όχι μόνον καταλυθεισών'θρησκειών λείψανα διετηρή-
θησαν, άλλα καί έθίμων καί δοξασιών παλαιών, περιλείμματα κοινωνικής
καταστάσεως διαφόρου τής παρούσης, άλλοτε μέν έχοντα λόγον ύπάρξεως,
καθό σύμφωνα πρός έκείνην, νΰν δ' έκτροπα καί άκατανόητα φαινόμενα
διά τήν δυσαρμοστίαν αύτών πρός τάς κρατούσας Ιδέας, θά κατανοήσωμεν,
ότι ή τοιαύτη διατήρησις δέν είναι τυχαία, άλλά κανονική συνέπεια νόμου
θεμελιώδους έξ αύτής τής φύσεως τοΰ άνθρωπου άπορρέοντος. Είναι ό νό·
μος τής έπιβιώσεως, ώς έκάλεσαν αύτόν οί έθνολόγοι, τοΰ όποίου ή άνά-
πτυξις θά μ3ς άπεμάκρυνε τοϋ κυρίου ήμών θέματος. Τοΰτο μόνον είναι
άναγκαΐον νά λεχθή,ότι κατά τόν νόμον τής έπιβιώσεως διατηρούνται έν τφ
πα|ρόντι, άπλώς καί μόνον διότι προΰπήοξαν καί όχι έξ άλλου τινός λόγου, 172
πολλά ίχνη τοΰ παρελθόντος.

Ύποβοηθοΰσι δέ καί άλλα αίτια, ί'να ή διατήρησις αύτη καταστή διαρ-
κεστέρα, άνακαινιζομένων έκάστοτε καί ύπό νέαν παρουσιαζομένων μορφήν
τών περιλειμμάτων τοΰ παρελθόντος. Τα αίτια ταΰτα είναι κατά τό πλεί-
στον ψυχολογικά, καί τά κυριώτατα αύτών θά σας άναφέρω διά βραχέων.

Πολλάκις συνέβη ν* άκούσωμεν διηγήσεις περί δπτασιών καί φαντασμά-
των καί νά μείνωμεν προς στιγμήν άμφιρρέποντες, διστάζοντες άν πρέπει νά
δώσωμεν πίστιν εις αύτάς ή νά τάς άπορρίψωμεν ώς ψευδείς. Συνέβη ν' ά-
κούσωμεν πολλούς βεβαιοΰντας, ότι είδον αύτοίς δμμασι Νεράιδας ή Στρίγ-
γλας ή Λάμιας ή άλλα τοιαύτα πλάσματα τής φαντασίας τοΰ λαοΰ, άναφέ-
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ρ οντάς δέ λεπτομερείας πειστικωτάτας, τεκμηριούσας ότι πιθανοί είναι οί
λίγοι των. Φαίνονται μέν άπιστοι καί παράδοξοι αί διηγήσεις αύται, άλλα
καί ή φιλαλήθεια καί ή ειλικρίνεια τών διηγουμένων είναι άναμφισβήτη-
τοι. Τό πράγμα δέν είναι δύσκολον νά έξηγηθή. Αί οπτασίαι καί τά φά-
σματα είναι ανύπαρκτα, αλλά καί οί βεβαιούντες ότι δια τών αισθήσεων
αύτών αντελήφθησαν ταύτα δέν λέγουσι ψευδή. Διότι συμβαίνει φαινόμενον
ψυχολογικόν έκ τών συνήθων. Πρόκειται περί παρερμηνείας τών έκ τών αι-
σθήσεων έντυπώσεων, περί παραισθήσεων έκ τών καλουμένων ύπό τών ψυ-
χολόγων ενεργητικών ή ύποκειμενικών. Ή ατελής διά τών αισθήσεων άν-
τίληψις μεταπλάσσεται καί συμπληρούται δι' αύτοτελοΰς καί αύθορμήτου
ενεργείας τής φαντασίας τού δεισιδαίμονος καί τά ίνδάλματα τής φαντασίας
παρουσιάζονται ώς όντα πραγματικά. Διά τούτο τήν νύκτα μάλιστα είναι
συνηθέσταται αί τοιαύτα·, όπτασίαι, ότε δυσδιάκριτα είναι τάντικείμενα καί
173 μυ|στηρίωδεις καί άνεξήγητοι φαίνονται οί έν τή νυκτερινή σιγή άκουόμενοι
ήχοι. Μεταπλάσσονται δέ καί συμπληρούνται αί παραστάσεις τή βοηθεία
τών άποτεταμιευμένων έν τή μνήμη τού δεισιδαίμονος μυθολογικών εικό-
νων, τών ζωπύρων έκείνων τών άρχαίων θρησκειών, περί ών ώμιλήσαμεν.
Ούτος δ' είναι ό λόγος, δι* ον έκεί όπου ό Έλλην βλέπει Νεράιδας ό Γάλ-
λος βλέπει Fées καί ό Γερμανός Elfen, όπου ό Έλλην βλέπει τελώνια ό
Γάλλος βλέπει Feu follets καί ό Γερμανός Irrlichter. Ούτω δέ διαιωνί-
ζονται άνανεούμενα τών έκλειπουσών θρησκειών τά λείψανα, διότι σπανιώ-
τατα ζητείται, άλλα καί ζητούμενος δύσκολον είναι νά εύρεθή, ύπό τού δει -
σιδαίμονος ό άληθής τής παραισθήσεως λόγος.

Μεγάλως έπίσης συντελεί είς τήν διατήρησιν τών άρχαίων ζωπύρων ή
τάσις τού άνθρώπου πρός γνώσιν τού μέλλοντος. Μετ' άγωνίας ζητεί ό άν-
θρωπος νά διαλύση τήν αίνιγματώδη σκοτίαν τού μέλλοντος, νά άρη τόν
μυστηριώδη πέπλον τόν άποκρύπτοντα αύτό, νά μετακινήση τά χωρίζοντα
τό μέλλον άπό τού παρόντος όρια. Βλέπει καταφανή τήν σχέσιν τού παρελ-
θόντος πρός τό παρόν καί διακρίνει όμοίαν σχέσιν τοΰ παρόντος πρός τό
μέλλον. Καί υπάρχει βεβαίως τοιαύτη σχέσις, διότι τό παρόν είναι άποτέλε-
σμα τοΰ παρελθόντος καί αιτία τοΰ μέλλοντος. 'Αλλ' ό δεισιδαίμων άδυ-
νατών νά καθορίση τήν τοιαύτην σχέσιν ή μή άρκούμενος είς'ταύτην, πο-
λυπλοκωτέραν δ' ύπονοών, προσπαθεί έκ τυχαίων καί αύθαιρέτων συνδυα-
σμών διαφόρων πραγμάτων ή συμβάντων έν τφ παρελθόντι καί τω παρόντι
νά πορισθή διδάγματα, καθοδηγοΰντα αύτόν είς συσχέτισιν τοΰ παρόντος
καί τοΰ μέλλοντος. Ύπάρχουσι πολλά πράγματα αδιάφορα, άτινα δέν πεί-
θεται ό δεισιδαίμων ότι είναι άσκοπα καί διά τοΰτο τοίς αποδίδει σκοπόν,
174 τήν δήλωσιν τού μέλλοντος· τοιαΰτα είναι τά συναντήματα ανθρώπων ή
ζφων, αί κληδόνες, ήτοι αί τυχαίως άκουόμεναι φωναί, οί οιωνοί, ήτοι ή
διεύθυνσις τής πτήσεως τών όρνέων καί τα τοιαύτα, 'Εξετάζει ύποκειμενι
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κώς τά πάντα, έν σχίσει δήλα δή πρός Ιαυτόν, ούδέποτε δέ άντικειμενικώς,
καθ'έαυτά καί έν σχέσει πρός άλληλα. Κανόνα δέ πρός πρόγνωσιν τού
μέλλοντος έχει τό παράλογον αξίωμα: Μετ' έχεΐνο, α£α ëvsxa έκείνου.
Επειδή γεγονότος τινός προηγήθη συμβάν άδιάφορον, έπεται ότι τούτο είναι
ή αιτία τού γεγονότος έκείνου. Συνέπεσε π.χ. προτού νά συμβή τι δυ-
στύχημα είς αύτόν νά συναντήση λαγωόν συνάγει έκ τούτου, ότι ή συνάν-
τησις λαγωοδ προμηνύει πάντοτε δυστύχημα.

Προγινώσκει δέ κατά τόν τρόπον τούτον ό δεισιδαίμων τό μέλλον έφαρ -
μόζων τύπους έτοιμους, είλημμένους έκ τών περιλειμμάτων τών παλαιών
θρησκειών. Διό βλέπομεν περισωθέντα πάμπολλα είδη τής μαντικής τών άρ-
χαίων, καί τόν σημερινόν Έλληνα κατά τούτο μόνον διαφέροντα τών προ-
γόνων του έν τή έρευνήσει τού μέλλοντος, ότι ή μαντική αύτού 'ούδεμίαν
έχει σχέσιν πρός τήν θρησκείαν.

Πολλφ άναγκαιοτεραν όμως τής γνώσεως τού μέλλοντος θεωρεί ό δει-
σιδαίμων τήν έξασφάλισιν τού παρόντος. 'Ανεπαρκή νομίζων τήν θρησκείαν
του νά τόν προφυλάξη άπό των έπαπειλούντων αυτόν φανταστικών κινδύ-
νων ζητεί έκτός ταύτης προστασίαν. Προέρχονται δ'οί κίνδυνοι έξ ύπεραν-
θρώπων δυνάμεων άγνωστων είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν ή παρεισφρη-
σασών είς αύτήν έκ παλαιοτέρων θρησκειών. Δρινοτάτην δέ φαντάζεται τών
δυνάμεων τούτων τήν έπήρειαν, καταπεμπουσών νόσους καί άλλα μυρία
κακά είς αύτόν, άν τυχόν ποτε έξοργίση αύτάς διά τίνος πράξεως του ή άν
δι" έπφδώνΐ ισχυρών έξαναγκασθώσιν ύπό τίνος έχθρού νά τόν βλάψω«. ιΤ5
Προσπαθεί λοιπόν νά κατευνάση τήν όργήν των καί καταστήση αύτάς εύ-
νους ή καί ύποχειρίους, έπιβάλλων αύταίς τήν θέλησίν του. Ταύτα δέ νο-
μίζει ότι κατορθώνει διά τής μαγείας.

Αί μαγικαί όδηγίαι ιτρδς έξιλασμόν ή δέσμευσιν τών ύπερανθρώπων δυ-
νάμεων, καθώς καί αί όδηγίαι περί τής έπηρείας τών ούρανίων σωμάτων
είς τάς τύχας του άνθρωπου, παρέχονται έν τοΓς μαγικοίς βιβλίοις. Τά
πλείστα τών περισωθέντων μέχρις ήμων τοιούτων έλληνικών βιβλίων έγρά-
φησαν κατά τόν Γ'καί τόν Λ' αιώνα μ. Χ. ευρέθησαν δ' έν Αίγύπτω, έν
παπύροις. Έκ τούτων δ' έχουσι τήν άρχήν καί αί γνωστόταται είς τόν
καθ" ήμάς λαόν Σολομωνικαί καί τά Ίατροσόφια, περί ών θά διαλάβω
αετ' ολίγον έκτενέστερον.

Έκ τών βιβλίων τούτων πηγάζει τό μέγιστον μέρος τών δεισιδαιμονιών
τού καθ' ήμάς λαού. Έν αύτοίς εύρίσκομεν καί τών δεισιδαιμονιών τήν
έξήγησιν, διότι άλλαι μέν αύτών καταφαίνεται ότι προήλθον έκ τής υποτι-
θεμένης έπηρείας τών άστέρων είς τόν άνθρώπινον βίον, άλλαι δ* έκ τής
σχέσεως τών δαιμόνων πρός τόν άνθρωπον καί άλλαι είναι έστρεβλωμένα
ή σύν τφ χρόνω παραφθαρέντα παραγγέλματα τής άρχαίας θρησκείας. Αί
Η λοιπαί έπλάσθησαν έν μεταγενεστέροις σχετικώς χρόνοις, κατά τού; αύ-
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τους κανόνας, καθ' ους καί παρά τοϊς άρχαίοις παρήγοντο αί δεισιδαι-
μονίας

Έκ τών κανόνων τούτων σας αναφέρω ένα μόνον, εκείνον είς δν όφεί-
λομεν μέγαν αριθμόν δεισιδαιμονιών. Είναι δ* ούτος ό τής αναλογίας. Ό
δεισιδαίμων υποθέτει σχέσιν μυστηριώδη καί συγγένειαν τών όμοιων πρα-
γμάτων προς άλληλα καί συμφώνως πρός τήν άνύπαρκτον ταύτην σχέσιν
κανονίζει τάς πράξεις του, όπως πορισθή ώφέλειάν τινα.

17G Έν τινι βιβλίω, είς| τόν διάσημον ίατρόν Γαληνόν κακώς άποδιδομένω
καί έπιγραφομένω περί εύπορίητων, εύρίσκομεν πλείστας συνταγάς, εις τήν
άρχήν ταύτην στηριζομένας. Ουτω π. χ. πρός θεραπείαν τής μυρμηκιάσεως
έπιθέτουσι μύρμηκας έν παννίω τυλιγμένους. Δια νά μή πέφτουν τα μαλλιά
τής κεφαλής, παραγγέλλει έν Ίατροσόφιον- «πολυτρίχιν βράσον με τό κρασί
καί πλΰνον τήν κεφαλήν καλά». Ή δεισιδαιμονία αΰτη προδήλως παρήχθη
άφ' δτου έπεκράτησεν έν τή έλληνική γλώσση νά λέγεται πολυτρίχι τό
άδίαντον. Τό φυτόν έχιον οί αρχαίοι έθεώρουν ώς άντίδοτον κατά τών δη-
γμάτων τής έχίδνης, καί τούτο διότι τα φύλλα του όμοιάζουσι μέ κεφαλήν
έχίδνης. Έπίσης καί σήμερον πιστεύουσιν ότι ωφελεί κατά τών δηγμάτων
τών δφεων τό φιδόχορτον, τό φυτόν άρον τό στικτόν, διότι τό στέλεχος
του όμοιάζει μέ σώμα δφεως. Συνηθέστατα ή όμοιότης παρατηρείται εις
μόνα τα ονόματα, καί ουτω δεισιδχιμονίαι παράγονται έκ λογοπαιγνίων.
ΓΙ. χ. τό Σάββατον δέν πρέπει να κόβη κανείς φόρεμα δια νά μή τό βάλτ)
σάβανον. Ό Σεπτέμβριος μήν κοινώς Τρυγητής καλούμενος, νομίζεται έν
Κέρκυρα ακατάλληλος διά γάμους, διότι τρυγά καί θερίζει τό άνδρόγυνον.
Έν Σύμη δέν τελοΰσι τούς γάμους τό Σάββατον τής τυρινής διά νά μήν
τυραννιούνται. Ώς δ' ή δεισιδαιμονία αυτη, καί άλλαι ουκ δλίγαι έγεννή-
θησαν έκ κωμικής παρετυμολογίας τών ονομάτων. Κατά τήν έορτήν τού
άγιου Συμεώνος δέν τολμώσιν αί έγκυοι νά έγγίσωσί τι διά νά μή γεννηθ^
τό τέκνον των μέ σημάδι. Έν Κύπρω ζητοϋσιν άπό τόν άγιον Ίάκωβον
τήν θεραπείαν τής ώταλγίας, διότι οί Κύπριοι παραφθείραντες τό δνομά του
τόν λέγουσιν "Ακονφον. Έν Αιτωλία, δ έχων άκροχορδόνας, ύπάγει είς
τήν λειτουργίαν καί όταν άκούση έπιφωνούμενον τό « Έξαιρέτως τής Πα-

177 ναγίας) άχράντου* τρίβει αύτάς έπιλέγων ξεραίχω ξεραίτω, πιστεύει δέ,
ότι διά τοΰ τρόπου τούτου θα ξεραθούν οί άκροχορδόνες.

Ούτως έδημιουργήθη πηγή άνεξάντλητος δεισιδαιμονιών, αίτινες ούδεμία
έλπίς υπάρχει ότι θά έκλίΰωσιν όλοσχερώς έκ τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ό-
μοιάζουσι πρός τό χιόνι τοΰ^Χελμοΰ, τό όποϊον κατά τό δημοτικόν άσμα,
" Ωοτε )ά λειώαΐ) τ ο παλιό, καιι ovqio τν πλακώνει,



ΔΕΙΣΙΔAΙMONIA*

Ή λέξις σημαίνει κυρίως τήν περί τούς θεούς εύσέβειαν, ενωρίς δ'όμως
μετέπεσεν είς τήν σημασίαν τοΰ παραλόγου φόβου τοΰ θείου, τής πρός τό
δαιμόνιον δειλίας, κατά τόν Θεόφραστον. Ό δεισιδαίμων, πιστεύων ότι έμ-
μένει στερρώ; είς τα παραγγέλματα τής ιδίας θρησκείας, εκτελεί πράξεις
όλως άσχέτους πρός ταύτην, αΐτινες ή είναι κατάλοιπα δυσδιάγνωστα πα-
λαιοτέρας θρησκείας" ή προέρχονται έκ χυδαίων καί πεπλανημένων ιδεών
περί τής σχέσεως τοΰ άνθρώπου πρός τό θείον ή πρός τήν φύσιν. "Οθεν είς
τάς πράξεις τών δεισιδαιμόνων διακρίνομεν ίχνη άρχαιοτέρας λατρείας, α-
σχέτου πρός τό θρήσκευμα όπερ πρεσβευουσι, διατηρηθέντα κατά τόν ύπό
τών έθνολόγων^κληθέντα νόμον τής έπιβιώσεως (survival), πρός δέ τούτοις
τήν πρακτική/έφαρμογήν τών περί τής φύσεως καί τοΰ θείου έσφαλμένων
εννοιών.

Αί είς τήν τελευταίαν κατηγορίαν ύπαγόμεναι δεισιδαίμονες πράξεις
είναι κοιναί είς πολλούς λαούς, οΐτινες ή θεωροΰσι τά φυσικά φαινόμενα
ώς προαγγέλμα τών τυχών τοΰ άνθρώπον (διοσημίαι, κλήδονες, άστρολο-
γία) ή έκλαμβάνουσιν ώς'έχοντα συνάφειαν πρός τάς άνθρωπίνους πράξεις
φαινόμενα ή γεγονότα παντελώς άσχετα πρός ταύτας (οιωνοί, σπλαγχνο-
σκοπία, ώμοπλατοσκοπία, κληρομαντεία, χαρτομαντεία κλπ.) ή πιστεύου-
σιν ότι ό άνθρωπος δι* ένεργειών τίνων μυστηριωδών δύναται κατά βούλη-
σιν νά κανονίση τήν έπήρειαν ύπερφυσικών δυνάμεων καί νά μεταβάλη τούς
φυσικούς νόμους (έπωδαί, γοητείαι, μαγεία). Αί δεισιδαίμονες δοξασίαι τοΰ
καθ' ήμάς λαοΰ άλλαι μέν είναι λείψανα τών πρό τοΰ χριστιανισμού κρα-
τουσών παρά τοίς Έλλησι θρησκευτικών παραστάσεων, άλλαι δέ προήλθον
έκ παρανοήσεως χριστιανικών τελετών, πολλαί δέ ly ουσι τήν αρχήν αύτών
είς τήν κατά τούς πρώτους τοΰ χριστιανισμού αιώνας έπικρατήσασαν θεο-
κρασίαν, ήτοι τήν δεισιδαίμονα συγχώνευσιν διαφόρων θρησκειών, ής απαύ-
γασμα είναι οί μαγικοί ελληνικοί πάπυροι, οί σύν τψ χρόνφ διαφόρους αλ-
λοιώσεις ύποστάντες καί κυκλοφορούντες μέχρι τούδε παρ* ήμίν ύπό τό κοι-
νόν όνομα Σολομωνική.

ù

") Έίημοσιεύβη έν Έγκ υκλοΓ.αιίικιη λεξικδ, αυμπληρώματι τ, Ζ' σ. 214,
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Ή παρατήρησις τών άποφράδων ήμερων, τών απράκτων καί μιαρών,
τών πρός πάσαν πράξιν άνεπιτηδείων, ώςτάς έχαρακτήριζον οί αρχαίοι "Ελ-
ληνες, είναι έκ τών δεισιδαιμονιών έκείνων, αΓτινες έν παντί τόπψ καί έν
παντί χρόνφ έβασάνισαν καί βασανίζουσι τον άνθρωπον. Αί αποφράδες τών
Ελλήνων, αί nefasti dies τών 'Ρωμαίων, ύπό ποικιλώτατα ονόματα ά·
νευρίσκονται Απανταχού τοΰ κόσμου, παρά τοίς προηγμένοις είς τον πολι-
τισμδν καί παρά τοις κατά φύσιν λαοίς, παρά'τοίς παλαιοτάτοις Αίγυ-
πτίοις(1) καί τοίς ΜεξικανοΙς πρό τής ισπανικής κατακτήσεως,(2) καθώς καί
παρά τοίς Ευρωπαίοις·τοΰ λήγοντος ΙΘ' αίώνος. Ή μίνη διαφορά έγκειται
είς τόν όρισμδν τών ήμερών τούτων, διότι άλλοι άλλας ήμέρας φοβοΰνται ώς
άποφράδας.

Καί ό καθ' ήμάς λαός, ώς είκός, πιστεύει ότι ήμέραι τινές τής εβδομά-
δος είναι αποφράδες, καί κατά τήν δοξασίαν ταύτην κανονίζει τάς πράξεις
του. 'Ιδίως φοβείται τήν Τρίτην καί νομίζει ότι καί πρός άλλας επιχειρή-
σεις είναι ή ήμερα.αύτη άκατάλληλος, μάλιστα δέ πρός έναρξιν έργου καί
πρός ταξίδια. Όποιος'πρωτοκινήση Τρίτη δέν γυρίζει πίσω, καί δποιος άρ-
χίση τήν δουλειά Τρίτη δέν τήν τελειώνει, λέγουσιν. Ή πρόληψις αύτη
είναι άπανταχού τής "Ελλάδος διαδεδομένη3). Τινές προσθέτουσιν ότι όχι
δληήήμέρα, άλλα μία μόνον ώρα αύτής είναι άποφράς. «Ή Τρίτη έχει
μία ώρα κακή» άλλ' έπειδή ή ώρα αύτη είναι άγνωστος, πρός μείζονα
άσφάλειαν έχουσι τήν πρόνοιαν νά προγυλάσσωνται πάσας τάς ώρας τής
ήμέρας.

*) ΈδημοσιευΟη έν Κ. Φ. ϊ*όχου Έθνικψ ήμβρολογίψ του 1897 σ. 343-9.

1; Maspero, Histoire ancienne des peuples «l'Orient 1895 τ. 1 σ. 210 κ ι.

2) Waitσ, Anthropologie des Naturvölker τ. IV σ. 1G4.

3) Έξ ιδίων παρατηρήσεων γινώοχω ότι ή πρόληψις είναι κοινοτάτη εις τήν Άττΐ-
κήν, τήν Πελοπόννησο·/, - τήν Θεσσαλίαν καί τάς Κυκλάδχς. Παρά του κ. Πρώτου έκ
Λαχ/.ο6ικίων τής Μακεδονίας πληροφορούμαι ότι καί έν τω χωρί<;> του επικρατεί αϋτη'
«Ή Τρίτη εχει μίαν ώραν κακήν, διότι κατ' αύτήν έγένετο ή άλωσις τής Κωνσταντι-
νουπόλεως ύπό τών Τούρκων διά τοϋτο τήν Τρίτην δέν άρχίζουσι καμίαν έργαι'.αν, οΰίέ
πρωτοκινούσιν εϊς δρόμον».— "Αλλαι μαρτυρίαι περί τής διαδόσεως τής προλήψεως
είναι αί εξής : Α. Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας δοκίμιον. Έν Σμύρνη, 1872 σ. 257
(Σμύρνη, οτι δέν αρχίζουν ϊργον Τρίτην). Georgeakis, Le Folklore de Lesbjs. l'if.
1891 σ. S14. (Λέσβος, Ότι δέν ταξιδεύουν τήν Τρίτην). Ζωγράφειος Άγών, Κ)πολις,
1891 τ. Α' σ. 11."Ηπειρος, ϊτι δέν ταξιδεύουν ούδ' έπιχειρουοιν ϊργον τι),
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Ύπάρχουσι δ' όμως καί of γινώσκοντες τίς είναι ή κακή εκείνη ώρα τής
Τρίτης, ώς μαρτυρεί ή έπομένη άθηναϊκή διήγησις. «λί'.ά μάννα καταριώ -
ταν μιά φορά τό παιδί της. Ήιανε ήμερα Τρίτη. Τήν άκουσε μιά κακή
γειτόνισσα καί τής είπε- "Αν θέλης νά καταραστής τό παιδί σου εγώ νά
σού πώ πότε θά πιάση ή κατάρα. Καί υστέρα άπό λίγη ώρα τής έφώναξε·
Γειτόνισσα τώρα νά τό καταραστής καί πιάνει.—Μπα, πού νά χυθοΰν τά
μάτια σου καλύτερα, όχι γώ θά καταραστώ τό παιδί μου! είπεν ή μάννα.
Καί ή κακή γειτόνισσα άμέσως έστραβώθηκε»1).

'Αφ* ού δέ πρός έναρξιν πάσης οιασδήποτε έπιχειρήσεως καί παντός
ταξιδίου είναι άνεπιτήδειος ή Τρίτη, πολλψ μάλλον θεωρείται τοιαύτη προ-
κειμένου περί τής γεννήσεως τοΰ άνθρώπου. Ό άσύνετος, ό διαπράξας τό
έγκλημα νά γεννηθή ]Τρίτην θά καταληφθή ύπό φρίκης μανθάνων έκ τών
Ίατροσοφίων τά έπικρεμάμενα αύτφ δεινά. 'Αποτρόπαιος περιγράφεται οδ-
τος τόν χαρακτήρα, καίπερ καλός τό είδος καί ευπρεπής.

«"Αν γεννηθή άνήρ ήμέραν Τρίτην είναι άκατάδεκτος, άψύς, αυστηρός,
άδιάντροπος, άπρόσωπος, καματάρης, στρατοκόπος, μαγκελλάρης, άσπλα-
χνος, άνελεήμων, τόν Θεόν μή φοβούμενος, κλέπτης,άτακτος, άσωτος, χω-
ριάτης, χολής γεμάτος· όμως έμπειρος είς μάθησιν καί θέλει λάβη κατά -
ραν άπό τούς γονείς του καί άπό άρχιερείς καί ιερείς. Καί πολλά δλίγοι
άλλάζουν άπό αυτά τά ποιήματα, έάν'γεννηθοΰν είς τήν κακήν ώραν 2).
Καί άλλαχοΰ: 2),

«Τής Τρίτης καλύτερον ήτον νά μή γεννηθούν. Περί σημείων άμφοτέ-
ρων όποΰ γεννηθούν τήν τρίτην ώραν τοϋ "Αρεως. Αύτάς είναι άσπρος είς
τό πρόσωπον καί δλίγον*κόκκινος μέ κάποια σημεία· τρίχες κόκκιναις καί
γένεια αραιά, δμμάτια μικρά, όδόντια στραβά" είς τό είδος χαρούμενος·
ανοικτός είς ταϊς πλάταις καί πολλά καλά συνθεμένος. Είς τό κακόν πη-
γαίνουν. Τής κόρης. Ή γεννηθείσα κόρη έν ήμέρα Τρίτη είς τήν ώραν
τήν κακήν γίνεται μεθύστρια, καταλαλήτοια, μονοφάγισσα, δολερά καί πο-
νηρά, τραγουδιστίνα, άθεη, άνελεήμων, άσπλαχνη, ταβερνάρισσα, κλέφτρα,
ψεύτρα, πολυφαγοΰσα, γγογγύστρια, άδιάντροπη, σουρεύτρα καί διά παν-
τός καταραμένη· καί όλίγαις βρίσκονται άπό αύταίς, όπου έχουν τά τοιαύτα».

"Η παράταξις τοσούτο πλουσίου θησαυρού κοσμητικών έπιθέτων, ην
δέν ισχύει νά κολάση ή έν τέλει έπιφερομένη παρατήρησις, ήκιστα ένθαρ-

1) Τήν διήγησιν ταύτην ήκοοσα παρά τής άοιδίμου κυρίας Μαριάννης Γρ. Καμπού-
ρογλοο.— Παρομοίαν κορινθιακήν διήγησιν έδημοσίβυσα έν Δημ. μετεωρολ. μύθ. 1880
σ. 89 (καί εν Παραδόσ. άρ. 271)' κατά ταϋτην κακή είναι ή ώρα καθ' ή ν διέρχεται
συρμής, ήτ0ι ανεμοστρόβιλος, έν φ φέρονται στοιχεία καί δαίμονες.

2 Χειρόγραφο·/ Ίατροσόφιον τοβ τέλους τ?0 παρελθόντος aiùiv.ç, !χ-ο-/.εψενον παρ'
ίμο£. φ. 4 ρ.

Αϋτ. φ. 38 α.
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ρυντική είναι βεβαίως είς τάς άτυχείς τριτογεννημένας. Ό άνήρ ο' όμως,
ού τούς ηθικούς χαρακτήρας διαγράφει έν αλλο> τόπω τδ Ίατροσόφιον, ευ-
κόλως θα παρηγορηθή βλέπων ότι ό χαρακτήρ αύτού είναι ό διακρίνων
τούς νικηφόρους στρατηγούς, τούς κατακτητάς καί καθόλου τους μεγάλο·
πράγμονας άνδρας.

α Ό "Αρης όρίζει,τήν Τρίτην, λέγει τδ Ίατροσόφιον 1). Ό γεννηθείς
έσται μαυρειδερός, κόκκινος, αίματώδη;, θυμώδης, κιτρινωπός, πάντα κλί-
νει νά κάμη κακόν να χαλά, να λαβώνη, να μή λυπάται δια τό (κα)κόν
καί φαρφαλιάρης· δέν πιστεύει κανενού, παρά τοΰ έαυτού του· ό λόγος του
θέλει νά γίνεται πάντα, να γίνεται ή γνώμη του· καί αύτό βίναι δύσκολον
ή μετά να γένη κλέπτης· είναι τολμηρός καί θέλει πάντα μέ τήν καρδίαν
του· θέλει έσται καλορρίζικος είς πόλεμον πολύ αίμα θέλει χύση καί θέλει
λαβωθή άτός του καί θέλει όρκώνεται είς τόν θεόν καί είς αγίους· οί άσθέ-
νειαίς του θερμασίαις οξείαις καί μεγάλαις και θανά^ιμαις ποδαλμίαις καί
άλλαις άσθένειαις· καί ό θεός ας τόν φυλάξη.»

Τοιαύτη λοιπόν'είναι κατά τάς δημώδεις προλήψεις, ή έπήρεια τής απο-
φράδος ήμέρας. "Οτι τήν αύτήν πρόληψιν έχουσι καί οί 'Αλβανοί 2) είναι
εύνόητον, διότι εύκολον ήτο νά τήν παραλάβωσι παρά τών Ελλήνων ένεκα
τής στενής πρός άλλήλους κοινωνίας. Περίεργον όμως φαίνεται ότι άλλοι
εύρωπαϊκοί λαοί τάντίθετα πρεσβϊύουσι. Ούτω παρά τοίς Βοημοίς καί τοϊς
ΜοραβοΓς ή Τρίτη θεωρείται αίσία πρός γάμους καί όδοιπορίας, παρά Σου-
ηδοίς δ' επιτήδεια πρός πάσαν έπιχείρησιν ή καθαρά Τρίτη 3).

Καί μόνον Γάλλος τις συγγραφεύς, ό Jehan Tibault, έν βιβλίφ τυπω-
θέντι περί τό 1530 δεικνύει δυσπιστίαν τινά πρός τήν Τρίτην. «Τήν Τρί-
την έγεννήθη ό Κάϊν, λέγει. Έν τή ήμερα ταύτη μηδέν επιχειρεί" ό άσθε-
νήσας κατ'αύτήν βαρεϊαν θά έχη τήν νόσον, κατά μικρόν δ'όμως διά προσ-
φόρου διαίτης ανακτά τήν ύγείαν. Τά δ' όνειρα τής ήμέρας ή τής νυκτός
ταύτης ούδεμίαν έχουσι πρόρρησιν τών μελλόντων καί ό γεννηθείς έν ή-
μερα Τρίτη έσται μακρόβιος». 4)

"Οθεν έκ τούτων συνάγεται ότι κατ* έξοχήν ελληνική είναι ή πρόλη-
ψις περί τής Τρίτης ώς αποφράδος ήμέρας. Καί θεωρεί ό λαός άπαισίαν τήν
ήμέραν, διότι κατ' αύτήν έπεσεν ή Κωνσταντινούπολις. Ό λόγος όμως ού
τος έπλάσθη ύστερον, ή δέ πρόληψις ήτο παλαιοτέρα, άφού καί οί σύγχρονοι
τής καταστροφής είς τήν δλεθρίαν έπήρειαν τής ήμέρας άπέοιδον τήν συμ-

1) Αύτ. φ. 42 6.

2) Ilakn, Alban. Studien I ο. 157.

3) Grimm Deutsche'Mythologie σ. 1093;(σ. 954 Î' ίκΐ.). Παρά τοίς παλαιοί;
Μεξικανοί ς ή τρίτη τοϋ μηνός ένομίζετο αίοία (Waïii Anthropologie JV <j. lf>4).

L[acroix]Jacob, .Curiosités des sciences occ ultcs o. 190,
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φοράν. Ό ποιήσας μικράν μετά τήν άλωσιν τόν Θρήνον "τής Κωνσταντι-
νουπόλεως λέγει:

Είς του Μαίου του μηνός 'ς τάς είκοσι έννέα
Τρίτην ήμέραν δολερήν, που αΰΟέντευεν δ "Αρης.
Εκείνη ή ώρα ή βαρεά ή στιγμή τού πλανήτου
ή φοΰσκωσις 'Ανατολής έπήρασι τήν Πόλιν ').

Άλλαχοΰ oè καταράται καί λοιδορεί πικρώς τήν ήμέραν:

Έκαίν' ή ήμέρα (ή) σκοτεινή, (ή) άστραποκαϊμένη
τής-Τρίτης τής άσβολερής τής μαυρογελασμένης,
τής θεοκαρβουνόκαυτης, πουμπαρδοχαλασμένης 2).

καί παρακατιών αποδίδει τήν καταστροφήν είς τήν έπήρειαν τοΰ πλανήτου

"Αρεως, τοΰ κυριαρχοΰντος τής Τρίτης κατά τάς άστρολογικάς δοξασίας

τών τότε.

"Αρης έπερνοδιοίβαινε τήν Τρίτην βουρκωμένος
άπό τόν άγιον Ρωμανόν όλος αίματωμένος,
'ς τό^αίμα τδν χριστιανών αιματοκυλισμένος. 3)

Καί ό ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης 4) Άρεος ήμέραν λέγει τήν
τής άλώσεως.

'Εκατόν δέ καί πλέον πρό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έτη,
τφ 1348, έτέρα έθνική καταστροφή άπεδόθη είς τήν έπήρειαν τής Τρίτης.
Ότε οί ύπό τού{ Ψαρομηλίγγους Κρήτες έπαναστάται παρεσκευάζοντο
είς μάχην κατά τών Ενετών «ήν ήμέρα Τρίτη τής έβδομάδος τοΰ 'Ιανου-
αρίου μηνός, ήμέρα κατά τήν κοινήν πρόληψιν άπαισία ... Ένεκα δέ τής
άπαισίας ήμέρας οί φρονιμώτεροι τών αρχηγών συνεβούλευσαν τήν άποχήν
τής έπιθέσεως καί πάσης πολεμικής έργασίας ... Άλλ' οί Ψαρομήλιγγοι
τούς Κάλχαντας έ/.είνους, ώσπερ μάντεις κακών περιφρονήσαντες έρρωμενέ-
στερον παρεκέλευσαν είς τήν έπιδρομήν τους ότταδούς». Επήλθε δέ πανω-
λεθρία τών Κρητών, φονευθέντων καί τών άρχηγών αυτών.

Ό ίστορών ταΰτα Ζαμπέλιος 5) ούδεμίαν άναφέρει μαρτυρίαν έπειδή
δ' ουχί σπανίως έλέγχεται παρεμβάλλων ίδιας εικασίας είς τάς ίστορικάς
περιγραφάς, δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν άσφαλώς έξηκριβωμένον τό γε-
γονός. Άλλ' άντί τούτου έχομεν άλλο γεγονός παλαιότερον καί ύπό ιστορι-
κού άξιοπίστου βεβαιούμενον.

Έν τω πρός τούς Ουγκρους πολέμω έπί Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, κατά
τήν 8 'Ιουλίου 1164 ό έλληνικός στρατός διαβάς τόν Δούναβιν ήτοιμά-
ζετο είς έπίθεσιν κατά τών πολεμίων. Ό ανδρείος στρατηγός Ανδρόνικος ό

1) Στίχ. 126—123. Έν lillùsen AnalekUn τ. II σ. 122. Ό τελευταίος στίχος
φαίνβται τεταραγμίνος' γραπτέον ϊσως «οί φούσταις τής 'Ανατολής».

2) Αύτ. στ. 194—6 σ. 132.

3) Αύτ. στ. 420—2 σ. 164.

4) Σ. 394 Bonn

5) ϊπ. Ζαμπελίου, 'Ιστορικά σκηνογραφήματα έν Πανδώρα τ. Γ σ.577—8.
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Κοντοστέφανος είχεν ήδη παρατάξη τάς ύπ' αυτόν φάλαγγας, ότε προσήλΟ»
πρός αύτδν αγγελιαφόρος κομίζων έκ τοϋ βασιλέως γράμματα, έπιτάσσοντα
νά άναβάλη τήν συμπλοκήν διότι ή ήμέρα έκείνη ήτο ασύμφορος είς πο-
λεμικά έργα. 'Αλλ' ό στρατηγός έθεσεν είς τόν κόλπον του τήν έπιστολήν,
ούτε είς τά γραφόμενα δούς προσοχήν, ούτε είς τούς παρ' αύτφ μεγιστά-
νας φανερώσας τα προσταχθέντα. Συνάψας δέ μάχην ένίκησε περιφανεστά-
την νίκην, λαμπρώς διαψεύσας τούς δεισιδαίμονας φόβους τοϋ βασιλέως.

Ή έορτή τοϋ άγιου Προκοπίου, έν ή κατά τόν βυζαντινόν ιστορικόν
Νικήταν Χωνιάτην έγένετο ή μάχη, συνέπεσε τό έτος έκεϊνο έν ήμέρα
Τρίτη. Ούτος λοιπόν ήτο φαίνεται δ λόγος, δι' δν ό αύτοκράτωρ απέτρεψε
τόν στρατηγόν του νά συνάψη μάχην. «Άπετρέπετο δέ ώς άποφράς ή τότε
ήμέρα καί όλως άσύμφορος πρός τήν κατ' Άρεα συμβολήν, έπεί και ήν τάς
πλείστας καί μεγίστας τών πράξεων, καί παρά Θεοϋ τό πέρας κατ' εύδο-
κίαν είτε μή δεχομένας, ταίς τών άστρων ουκ οίδ' όπως περιπλοκαίς καί
ταϊς τοιαϊσδε θέσεσι καί κινήσεσιν έπανατιθείς, καί τοίς παρά τών άστρο
λεσχούντων λεγομένοις καθυπαγόμενος ίσα ταϊς έκ θρανίδος τοΰ Θεοΰ άπο·
φάσεσιν».

Έκ τών λόγων τοϋ στ'.χουργοΰ τοΰ Θρήνου καί έκ τών περικοπών τών
ίατροσοφίων, τάς όποίας ανωτέρω παρεθέσαμεν, σαφώς καταφαίνεται διατί
ή Τρίτη θεωρείται άποφράς ήμέρα.

Ή περί τών άποφράδων δεισιδαιμονία διττήν έχει πηγήν. Οί αρχαίοι
Έλληνες είχον θρησκευτικούς λόγους όπως θεωρώσιν μιαράς ήμέρας τινάς.
"Ησαν άποφράδες αί ήμέραι τών 'Ανθεστηρίων, διότι έν αύταΐς έπλανώντο
έπί τής γής αί ψυχαί τών τεθνεώτων ομοίως ή τών Πλυντηρίων, διότι έν
'Αθήναις έκομίζετο τότε τό ξόανον τής 'Αθηνάς εις τήν θάλασσαν καί υπε-
τίθετο ότι ή πολιούχος θεά κατέλειπε πρός ώραν τήν πόλ.ιν. Ό έπιχειρών
τι κατά τάς ήμέρας έκείνας ούδεμίαν είχεν έλπίδα ότι θά τύχη τής προ-
στασίας τών θεών, καί διά τοΰτο έπιμελώς άπέφευγον πάσαν πράξιν. Όμοιος
λόγος παρώρμησε καί τους 'Ρωμαίους πράς όρισμόν τών αποφράδων, καί οί
Αιγύπτιοι έπίσης άποφράδας ένόμιζον τάς ήμέρας, καθ' άς ήγον τήν μνή-
μην πάθους τινός Θεοΰ.

Ό άλλος δέ πλήν τοΰ θρησκευτικού λόγος τοΰ όρισμοΰ τών άποφράδων
ήμερών στηρίζεται είς άστρολογικάς δοξασίας. Πιστεύοντες ότι αί τύχαιί
τών άνθρώπων συνδέονται πρός τήν υποτιθεμένην έπήρειαν τών πλανητών ή
άλλων τινών άστρων, έφοβοΰντο νά πράξωσί τι καθ' άς ώρας ένόμιζον ότι,
δλεθρία θά ήτο ή τοιαύτη έπήρεια.

Κυριεύων πλανήτης τήν Τρίτην είναι ό "Αρης, έξ ού καί ή ήμέρα αδτη
έλαβε τό όνομα έν ταίς πλείσταις τών ευρωπαϊκών γλωσσών. Μίαν δ* ώραν

1) Κικήι.Χωνιί-ΐ. Ε'"2 ο. 200 Bonn.
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τής Τρίτης (τήν κακήν ώραν της Τρίτης κατά τάς δημώδεις δοξασίας)έπί-
στευον ότι συνέπιπτε προς τήν τοΰ "Αρεως καί ή τοΰ πλανήτου Κρόνου έπι-
κράτησις, εξ οδ έπικινδυνοτάτη καθίστατο ή ώρα έκείνη. Χειρόγραφος τις
Σολ$μιόνική μας Αποκαλύπτει ότι ή άπαισία ώρα τής Τρίτης είναι ή δεκάτη
τρίτη, άδηλον πώς υπολογιζομένη, άπό ^τοΰ μεσονυκτίου, ή άπό τής ανα-
τολής τοΰ ήλίου ή άπό τής δύσεως αυτού κατά τήν προτεραίαν. «Είς τάς
ιγ' (ώρας κυριεύει) ό Κρόνος πάντοτε φυλάσσου»· παραγγέλλει τό μαγικόν
βιβλίον (1). Οί μή γινώσκοντες δέ τίς ή ώρα αυτη ήναγκάζοντο νά προφυ-
λάσσονται δλην τήν ήμέραν.

Πάσαι όμως αί άλλαι ώραι τής Τρίτης θεωρούνται αίσιαι καί πρός πά-
σαν πράξιν έπιτήδειοι, κατά τό αύτό βιβλίον. Καί ούτος είναι ό λόγος, δι'
δν άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί υπολαμβάνουσιν ότι ευτυχώς συντελούνται όσα
τις ήθελεν έπιχειρήση τή" Τρίτην.

"Οθεν ή δεισιδαιμονία περί ής ήμίν ό λόγος είναι υπαγόρευσις ψευδε-
πιστήμης, παντελώς σχεδόν λησμονηθείσης σήμερον, τής άστρολογίας. Ό
δ' ήμέτερος λαός άλλοΰ ζητών τήν άρχήν αυτής δεικνύει τοΰτο μεν ότι παν-
τελώς ξένα είναι είς αυτόν τάστρολογικά διδάγματα, τοΰτο 5' ότι άκμαίον
έχει τό έθνικόν φρόνημα, στυγνήν καί άπαισίαν θεωρών τήν ήμέραν καθ'ήν
συνετελέσθη ή έθνική συμφορά.

1). Ύγρομαντεία, τό κληδίον τής πάσης τέχνης τής δγρομαντβίας. φύλλ. 241α (χβΐ-
ρόγραφον τοΰ IC αΙωνος τής'έν Μονάχφ βιβλιοθήκης υπ' αριθ. LXX).
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Άπό τής κτίσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί επί πολύν ύστερον χρό-
νον, οί αυτοκράτορες του οωμαϊκού κράτους έφώοτιμούντο νά κοσμήσωσι
τήν νέαν πρωτεύουσαν δ'.ά τών δώρων τής τέχνης. 'Αδυνατούντες δέ νά
πορισθώσι νέα καλλιτεχνήματα, διότι οί σύγχρονοι τεχνίται καί ικανοί δέν
ήσαν νά δημιουργήσωσινέργα ούδέ καν προσεγγίζοντα πρός τα παλαιά, τά
στολίζοντα τάς άλλας έλληνικάς πόλεις, καί δέν θά έπήρκουν πάντως νά
παραγάγωσι τό άπαιτούμενον είς τάς άνάγκας ταύτας τής διακοσμήσεω;
μέγα ποσόν, ήκολούθησαν τό παράδειγμα τών προγενεστέρων αύτοκρατό-
ρων, οί'τινες απεκόμισαν είς Ρώμην έξ έλληνικών πόλεων καί ίερών ανδρι-
άντας καί αγάλματα. Ό μέγας Κωνσταντίνος θαυμαστήν άπειργάσατο τήν
πόλιν τώ κάλλει, ώς λέγει βυζαντινός τις συγγραφεύς· άλλά προς τούτο
«πάντα τα χαλκουργεύματα καί τά ξόανα έκ διαφόρων ναών καί πόλεων
»άθροίσας έστησεν αύτά είς διακόσμησαν τής πόλεως». Ώς δέ έγραφεν έτη
τινά μετά τόν θάνατον τού Κωνσταντίνου άλλος έκκλησιαστικός συγγρα-
φεύς «σχεδόν πάσας τάς πόλεις άπεγύμνωσεν, όπως κοσμήση τήν Νέαν Ρώ-
»μην αυτού».

Τίνα έντύπωσιν παρήγον είς τό σύμμεικτον πλήθος τών νέων κατοίκων
τής πόλεως τά καλλιτεχνήματα, τά όποϊα έκόμιζον πάντοθεν ταύτοκρατο-
ρικά πλοία, ώς έρανον άκούσιον τών πάλαι άκμαζουσών έλληνικών πόλεων
πρός καλλωπισμό'/ τής πρωτευούσης; Βεβαίως ή έντύπωσις δέν ήτο ή αυτή
είς πάντας,άλλά διάφορος, ποικίλλουσα κατά λόγον τής μορφώσεως καί της
άντιλήψεως εκάστου. Άποσπασθέντα τών άρχικών εδρών αύτών,χωρισθέντα
άπό τών περιβαλλόντων, τών συμπληρούντων καί έπεξηγούντων αύτά, ίδρΰ-
θησαν έκεϊ μεμονωμένα άνευ συναφείας πρός άλληλα, ξένα καί άκατάλη-
πτα, καί ήσαν ώς διηνεκή προβλήματα, τά όποία έκαστος προσεπάθει νά
λύση ώς ήδύνατο. Δέν είναι βεβαίως αμφιβολία ότι ύπήρχον έν Κωνσταντι-
νουπόλει, κατά τούς πρώτους μάλιστα χρόνους άπό τής κτίσεως αύτής, πολ-
λοί οί δυνάμενοι νά κατανοήσωσι τήν σημασίαν αύτών καί νά αίσθανθώσιν
ακραιφνή καλλιτε/νικήν άπόλαυσιν, καί ότι καί είς τά πλήθη έπέβαλλε «
σέβας καί τόν θαυμασμόν ή τελειότης τής τέχνης. 'Αλλ' άναμφισβήτητον
έπίσης δύναται νά θεωρηθή, ότι ό δχλος, δέν είχεν έπίγνωσιν τών Ιδού-

(*) Διάλεξι; γενομένη έν τή Γαλλική σχολή τήν 2G Μαρτίου 1908.
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Οέντων καλλιτεχνημάτων, καί ότι οί χριστιανοί κάτοικοι μετ' απορίας καί
δυσπιστίας προσέβλεπον είς τά ομοιώματα τών ψευδών θεών καί προσεπά-
θουν νά έξιχνιάσωσι τον σκοπόν καί τον προορισμόν τής ίδρύσεως αύτών
καί θά έξεύρον πάντως λύσιν τής άπορίας ικανοποιούσαν αυτούς, ήτις θά
είναι ή κατισχύσασα κατά τούς μετά ταύτα χρόνους, ότε τέλεον έξεχριστια-

νίσθη τό Βυζάντιον.

Τά αισθήματα, τά όποια ζητεί νά διεγείρη ό τεχνίτης δημιουργών τό
έργον του, όλίγοι μόνον επίλεκτοι άνδρες είναι ίκανοί νά αίσθανθώσιν άκέ-
ραια καί αμείωτα, κοινωνοί γινόμενοι τής ένθέου εμπνεύσεως αύτοΰ. Οί δέ
πολλοί άτελή καί ασαφή λαμ!άνουσιν έννοιαν τής ίδέας τοΰ τεχνίτου, καί
κατά τό μάλλον ή ήττον αφίστανται τής πλήρους κατανοήσεως αύτοΰ.'Αλλ'
όπως άν ή, οί σύγχρονοι τοΰ τεχνίτου, έκεΐνοι όι'οϋς προορίζεται τό έργον,
έγγύτερον είς αύτόν προσκείμενοι, κοινάς πρός αυτόν έχοντες τάς γνώμας
καί τά ήθη, έμφορούμενοι τών αύτών δοξασιών, είναι οί καταλληλότατοι,
όπως προσεγγίσωσιν είς άκριβεστέραν άντίληψιν τοΰ έργου αύτοΰ. 'Αλλά
καθ' δσον παρέρχεται ό χρόνος καί μεταβάλλονται τά ήθη καί αί δοξασίαι,
ή άντίληψις καθίσταται άμχυροτέρα, έσφαλμέναι έννοιαι έπικρατοΰσι, παρα-
νοείται δέ ή διαστρέφεται ή ιδέα καί δ σκοπός τοΰ τεχνίτου. "Οταν δέ
τύχη νά διασπασθή ή συνέχεια τής παραδόσεως, καί οί βλέποντες τό έρ-
γον άδυνατοΰσι νά μετενεχθώσι διά τής διανοίας είς τούς χρόνους τοΰ τε-
χνίτου, άνακαλοΰντες πρός κατανόησιν τοΰ έργου του τάς ίδέας καί τά αι-
σθήματα, άτινα έπέδρασαν πρός δημιουργίαν αύτοΰ, τότε έμφανίζεται τοΰτο
ύπό νέαν μορφήν, άλλοτρίαν παντελώς τής διανοίας τοΰ καλλιτέχνου. Ή
φαντασία υφαίνει πυκνόν πέπλον, δι' ού περιβάλλουσα καθιστά αύτό άδιά-
γνωστον.

Ήδη καί κατά τούς άρχαίους χρόνους βλέπομεν σχηματιζομένους θρύ-
λους περί μνημείων τινών τής τέχνης, καί οί κατά τόπους έξηγηταί, οί
όδηγοΰντες τούς περιηγητάς καί έρμηνεύοντες είς αύτούς τά μνημεία έξ ά-
γνοιας τοΰ άληθοΰς πολλά ήναγκάζοντο νά έπινοώσιν ή νά έπαναλαμβάνωσι
καλή τή πίστει τά θαυμάσια καί παράδοξα. Τό σέβας τό όποιον ένεπνεεν
ή παλαιότης μνημείου τινός, γεγονός τι τό όποιον ένομίζετο στενώς συνα ·
πτόμενον πρός άλλο, θαυμασία τις ίδιότης, ήτις έπιστεύετο ότι ένυπήρχε
είς άλλο έγένοντο άφορμή πρός σχηματισμόν τών θρύλων τούτων, ους διέ-
διδον οί κατά τόπους έξηγηταί. Μνημείά τινα έφείλκυον τήν προσοχήν,όχι
ένεκα τής καλλιτεχνικής άξιας αύτών, άλλ' ενεκα τών συναπτομένων πρός
ταΰτα θαυμασίων διηγήσεων. Είς τήν περιήγησιν τοΰ ΓΙαυσανίου άπαντώμεν
συχνά τήν έπήρειαν τών θρύλων τούτων. Ήτο δέ φυσικόν κατά τούς μέ-
σους χρόνους νά πλασθώσι νέαι διηγήσεις περί τών σφζομένων μνημείων
τής άρχαίας τέχνης, τοσοΰτο μάλλον θαυμασιώτεραι καί παραδοξότεραι,
δσον καί ή άγνοια τής άρχαιότητος ήτο μείζων καί διάφοροι αί κρατοΰσαι
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α'. Α
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δοξασίαι. Ή αμάθεια, ή διαφορά τοΰ βίου καί ή έπικράτησις άλλων δοξα-
σιών, ή όρμή προς τδ θαυμαστόν, είναι ή πηγή, έξ ής απέρρευσαν αί πο-
λυάριθμοι διηγήσεις περί τών μνημείων τής Ρώμης, τά Mirabilia urbis.
Τό σχήμα, ή εξωτερική τις όμοιότης ασήμαντος προς έτερον γνωστόν άντι-
κείμενον, ή άλλο τι όλως επουσιώδες γνώρισμα ή σχέσις, έχρησίμευον ώς
θεμέλιον, έπί τοΰ όποιου έπωκοδόμει ή δημώδης φαντασία. Κατά τόν αύτόν
τρόπον έπλάσθησαν καί υπό τού ήμετέρου λαοΰ αί πλείσται τών παραδόσεων
περί μνημείων τής τέχνης. Τό χορηγικόν μνημείον τοΰ Λυσικράτους υπελή·
φθη ότι ήτο τό φανάρι τοΰ Δημοσθένους, όπερ έφώτιζε τόν ρήτορα κατά
τήν σύνταςιν τών λόγων του, ή τοΰ Διογένους, όπερ κρατών έν ήμέρα ό κυ-
νικός φιλόσοφος έζήτει ν' άνακαλύψη άνθρωπον. Διότι άμφότερα τά ονό-
ματα, ών τό μέν πρώτον μνημονεύει ό κατά τόν IB' καί τάς αρχάς τοΰ
ΙΓ' αιώνος ζήσας μητροπολίτης 'Αθηνών Μιχαήλ 'Ακομινάτος, τό δέ δεύ-
τερον φέρεται είς τό στόμα τού λαοΰ μέχρι τούδε, δηλούσι τό αύτό μνη-
μείον. Τάφος τις ρωμαϊκός έν Φίλίπποις τής Μακεδονίας, μετά λατινικής
έπιτυμβίου έπιγραφής, εκλαμβάνεται ώς τό παχνί τής φοράδας τού μεγάλου
'Αλεξάνδρου. Καί άλλα πάμπολλα τούτοις δμοια.

Τοιαύτας προχείρους εξηγήσεις καί ονομασίας τών κομισθέντων άλλούεν
είς τήν Κωνσταντινούπολη άρχαίων μνημείων έπενόουν καί οί βυζαντινοί
λόγιοι, ών αί έλλιπέσταται γνώσεις περί τής ιστορίας τής άρχαίας τέχνης
δέν ήσαν έπαρκεΐς πρός έξεύρεσ:ν τοΰ ορθού. Οί συγγραφείς τών Πατρίων
Κωνσταντινουπόλεως καί τών Συντόμων χρονικών παραστάσεων μας διέσω-
σαν πλείστας τών αφελών τούτων έξηγήσεων.

Άλλ'αί έξηγήσεις αύται, αυθαίρετα πλάσματα ήμιμαθών λογίων, άνα-
φερόμεναι είς έκαστον χωριστά μνημείον, πολυμερείς καί δυσπερίληπτοι,
δέν ήσαν χρήσιμοι είς τόν δχλον, μή διευκρινοΰσαι τόν σκοπόν τής ιδρύ-
σεως είς τήν πόλιν τών κατασκευασμάτων οπαδών τής καταλυθείσης καί
μισητής θρησκείας. Ό δχλος είχεν ανάγκην λόγου κοινοΰ, εφαρμοζομένου
είς πάντα τά έλληνικά μνημεία, συμφώνου δέ πρός τάς κρατούσας δοξα-
σίας, όπως πιστευθή παρά πάντων καί έπαναλαμβάνεται μετά εδραίας
πεποιθήσεως.

Κοινή δοξασία, διαδεδομένη τότε καθ ' άπαντα τόν χριστιανικόν κόσμον,
ήτο ότι τάγάλματα τών έλληνικών θεών ήσαν έδραι δαιμόνων- Πολυπληθή
συναξάρια διηγοΰντο πώς άγιοι είσήρχοντο είς έλληνικούς ναούς καί έξορ-
κίζοντες τούς δαίμονας ήνάγκαζον αύτούς νά καταλείπωσιν, έκπέμποντες
κραυγάς άλγους, τά σκηνώματα αύτών, τάγάλματα, άτινα τότε κατεκρη·
μνίζοντο έκ τών βάθρων των καί συνετρίβοντο. Δέν ήτο δ' έπινόημα χρι-
στιανικόν ή δοξασία αύτη, άλλ' έλήφθη, δς μή φανή παράδοξον τούτο, έξ
αυτής τής έλληνικής θρησκείας, διασκευασθείσα συμφώνως πρός τάς χρ:-
στιανικάς ιδέας. Διότι καί οί άρχαίοι "Ελληνες έπίστευον ότι τό 2δος, τό
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έν έκάστω ν α φ άγαλμα του έν αύτφ τιμωμένου ösoö, ήχο έδρα xoö Üsoö
τούτου· καί άφοΰ οί θεοί ένομίσθησαν δαίμονες, έπόμενον ήτο καί αί έδραι
αύτών νά θεωρηθώσιν έδραι δαιμόνων.

'Αλλ' όμως εύνόήτον είναι, ότι ή δοξασία αυτη δέν έξήγει τόν σκοπόν
τής δι' ελληνικών καλλιτεχνημάτων διζκοσμήσεως τής πόλεως. Άκατα-
νόητον θά ήτο πώς ό μέγας Κωνσταντίνος καί οί μετ' αυτόν ευσεβείς αύτο-
κοάτορες έκόμισαν είς τήν προσφιλή των πρωτεύουσαν τόσα φορτία δαιμόνων.

"Οθεν ό λόγος έζητήθη είς άλλην δοξασίαν, βαθύτατα έρριζωμένην είς
τήν ψυχήν του ελληνικού λαού, καί έξηγοΰσαν επαρκέστατα τά πράγματα.
Πάντα τα έργα τής άρχαίας τέχνης, τά κοσμούντα τάς πόλεις τού βυζαν-
τινού κράτους καί κατ' έξοχί^ τήν πρωτεύουσαν, ήσαν τελέσματα, σκο-
πούντα τήν περιφρούρησιν άπό παντοίων κινδύνων ή τήν ύπόδειξιν τούτων.

Εκάστη δύναμις τής φύσεως, έκαστον στοιχεΐον τοΰ κόσμου, κατά τάς
άστρολογικάς θεωρίας, συνεταυτίζετο πρός ένα δαίμονα ή διηυθύνετο ύπό
τούτου. Ό δαίμων ούτος ήτο ό διά τοΰ σΛιχείου ένεργών. Άλλ'ένέργεια
δέν ύπήρχε, άν μή έγίνετο διά μαγικών τελετών στοιχείωσις τής δυνάμεως
τών δαιμόνων, καί στοιχείωσις ήτο είς τούς δαίμονας ή ζώωσις, ώς λέγει
πατήρ τις τής Εκκλησίας. Διά τής στοιχειώσεως προσελάμβανεν ό δαίμων
ζωήν καί ψυχήν. Κατά τόν αύτόν τρόπον διά τής στοιχειώσεως προσεδίδετο
ένέργεια καί είς άλλα άψυχα, άφομοιούμενα ούτω πρός τά στοιχεία τοΰ
κόσμου καί τάς δυνάμεις τής φύσεως. "Οθεν καί άγάλματα καί άνδριάντες
καί στήλαι έστοιχειώθησαν διά νά παράσχωσιν ώφέλειάν τινα είς έκείνρυς,
υπέρ ών κατεσκευάσθησαν, ή βλάβην είς τούς εχθρούς αύτών, ή νά δηλώ-
σωσι τά μέλλοντα διά πλαστικών παραστάσεων άκατανοήτων είς άλλους
πλήν τών σοφών. Έπιστεύετο δέ ύπό τών Βυζαντινών ότι κατεσκεύασαν
ταΰτα πρός τοιοΰτον σκοπόν άνδρες σοφοί, άστρολόγοι, τερατουργοί ή
γόητες. Περί τοΰ ποιήσαντος δέν έλέγετο ότι ήτό τις γλύπτης, άλλ' ό στοι-
χειωσάμενος. Είς ούδέν δέ χωρίον βυζαντινού συγγραφέως τό όνομα στοι-
χεΐον σημαίνει απλώς άγαλμα, ώς νομίζει ό Diels, ουδέ τό ρήμα στοι-
χειοΰμαι τό οικοδομώ. 'Αλλά στοιχεΐον μέν λέγεται τό έργον τής τέχνης,
τό διά μαγικών τελετών προσλαβόν δαιμονικήν τινα δύναμιν, τό δέ στοι-
χειοΰμαι σημαίνει κατασκευάζω τοιοΰτο στοιχεΐον ή δι'όμοιων τελετών
προσδίδω είς οικοδόμημα στερεότητα καί άσφάλειαν τάσσων δαίμονα
φύλακα αύτοΰ.

'Από τών μαγικών τελετών, δι'ών τά έργα τής τέχνης προσελάμβανον
δαιμονικήν δύναμιν, καλοΰνται ταΰτα συνηθέστερον ύπό τών βυζαντινών
τελέσματα·. Τήν λέξιν ταύτην παρέλαβον έκ τής έλληνικής καί οί Άραβες,
καί έκ τής άραβικής τελέσμ ή τελσαμ έλήφθη ή γαλλική talisman.

Τά τελέσματα τών βυζαντινών δοξασιών τάσσονται είς διαφόρους κατη-
γορίας, κατά λόγον τοΰ σκοποΰ αύτων καί τοΰ τρόπου τής στοιχειώσβως.
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Πρώτη είναι ή ίου καταδέσμου ιών στοιχείων διά κατορύξεως αύτών. 1α
στοιχεία τά προξενοΰντα κακόν τι κατωρύσσοντο καί επί τού βόθρου έπε-
τίθετο κίων, στήλη ή άγαλμα, έπιστεύετο δ' ότι καθίσταντο ούτως αβλαβή,
μέχρις δτου μετακινηθή ή στήλη. Διότι ούτω θα έλύετο δ κατάδεσμος,
θα έπήρχετο, ώς έλεγον, παράλυσις τοΰ στοιχείου. Τοιαύτη ήτο ή στοι-
χείωσις τών σεισμών έν 'Αντιόχεια, ήτοι δ κατάδεσμος τοΰ δαίμονος τοΰ
σείοντος τήν πόλιν τό τέλεσμα τοΰτο κατέστη άνίσχυρον νά προφυλάξη
άπό σεισμών τήν Άντιόχειαν, ότε έφθάρη ύπό κεραυνοΰ. 'Ομοίως καί ή
τοΰ άνέμου βορρά" καί ή τών σκορπιών, πρός άποδίωξιν τών σκορπιών άπό
τής πόλεως, διά κατορύξεως χαλκοΰ σκορπιού καί επιθέσεως μικρού κίονος"
ή κατόρυξις τοΰ δμοιώματος ήτο πιθανώτατα συμβολική παράστασις τής
κατορύξεως τού ήγεμόνος τών σκορπιών. Περίφημον τοιούτο τέλεσμα ήτο
έν Κωνσταντινουπολει δ Κωνωπίων, σκοπόν έχων τήν άποπομπήν έκ τής
πόλεως τών κωνώπων, τών κόρεων, τών μυιών καί τών έμπίδων- άλλα τό
τέλεσμα τοΰτο, «τό μέγιστόν τε καί άναγκαιότατον τών έν τή πόλει», ώς
λέγει ό Κωδινός, παρελύθη έπί τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου. Τρεϊς δέ μαρ-
μάρινοι πελαργοί, ύπό τού 'Απολλώνιου τοΰ Τυανέως στηθέντες, είς ον
άπεδίδοντο πάμπολλα τελέσματα, δέν έπέτρεπον είς τούς πελαργούς νά
έπιφοιτώσιν είς τήν πόλιν, διότι έβλαπτον ταύτην πνίγοντες δφεις καί
ρίπτοντες είς τάς δεξαμενάς, μολύνοντες δ' ούτω τό πόσιμον ύδωρ. 'Αλλά
καί μετά τήν δίωξιν τών πελαργών δέν έτόλμων νά είσχωρήσωσιν είς τήν
Κωνσταντινούπολη οί δφεις, διότι έδίωκεν αύτούς δ δελφικός τρίπους τού
Ιπποδρόμου" ήτο καί ούτος τέλεσμα τοιοΰτον έκπληρών προορισμόν, ώς
μανθάνομεν παρά Ισπανού περιηγητού, έπισκεφθέντος τήν Κωνσταντινού-
πολη πρό τής αλώσεως ύπό τών Τούρκων.

Δευτέρα κατηγορία τελεσμάτων ήτο ή τών έχόντων προσηλωμένον δαί-
μονα πρός άπόκοουσιν έχθρικών κακοβούλων δυνάμεων, είτε άπό τής στενής
περιοχής, όπου ήτο ίδρυμένον τό τέλεσμα, είτε άπό εύρυτέρας καί δή άπό
πάσης τής πόλεως. Αί κακόβουλοι δυνάμεις ύπετίθετο ότι κατωρύσσοντο,
ώς έν τή πρώτη κατηγορία καί άπετρέπετο πάς έξ αύτών κίνδυνος. Ή
κατηγορία αύτη, περιελάμβανε πολυπληθέστατα τελέσματα. Τοιαΰται δ'ήσαν
αί τύχαι τών πόλεων, ήτοι τά πράς άσφάλειαν αύτών τελέσματα, τά στοι-
χειοΰντα όλόκληρον περιοχήν, διά τής δημιουργίας στοιχείου πρός φύλαξιν
αύτής. Ενταύθα προσέτι Ανάγονται καί αί στοιχειώσεις οικοδομημάτων,
γεφυρών καί τών τοιούτων, σκοποΰσαι τήν στερέωσιν καί τήν φύλαξιν αύτών,
διά τής δημιουργίας ιδίου στοιχείου έκάστου κτιρίου, ήτις συντελείται
ραινομένων τών θεμελίων δι* αίματος άνθρωπου ή ζωου.

"Αλλη κατηγορία ήτο ή τών τελεσμάτων τών συνδεδεμένων πρός τήν
ζωήν έπιφανών ανδρών, οί'τινες παραλυομένου τοΰ τελέσματος κατεστρέφοντο.
Ούτω χαλκή είκών συάγρου έν τφ 'Ιπποδρόμιο ένομίζετο ότι ήτο τό στοι-



ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

53

χείον τοΰ βασιλέως 'Αλεξάνδρου, τοΰ υίοΰ τοΰ Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος.
Άνδριάς δέ τις έν Κωνσταντινουπόλει έπιστεύετο ότι ήτο συνδεδεμένος προς
τήν ζωήν τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων Συμεών. Καί άποκοπείσης τής
κεφαλής τοΰ άνοριάντο; άπέΟανε τήν αυτήν ώραν ό Βούλγαρος.

Τελευταία κατηγορία ήτο ή τών τελεσμάτων, τών έχόντων ιστορίας τών
μελλόντων νά συμβώσι. Τά πλείστα τούτων έλέγετο ότι έστοιχειώσατο
'Απολλώνιος ό Τυανεύς. Άν καί φαίνονται ταΰτα διάφορα τήν φύσιν καί
τόν σκοπόν τών άλλων, άλλ' όμως άκριβέστερον έξεταζόμενα αποδεικνύονται
όμοειδή. Ία μέλλοντα συμβάντα, τά ύπ' αύτών διά συμβολικών παραστά-
σεων δηλούμενα, ήσαν δεινά, κίνδυνοι καί συμφοραί τής πόλεως, έν ή ήσαν
ιδρυμένα. Ούτως έξήγησαν, κατά τήν βυζαντινήν παράδοσιν, οί έξ Αθηνών
φιλόσοφοι τόν πλαστικόν κόσμον τοΰ Ιπποδρόμου. «Δυστυχή μοι τά παντα
φαίνεται, ότι εί ταΰτα τά στοιχεία άληθεύσουσιν, ί'να τί ή Κωνσταντινού-
πολις συνέστηκε ;» λέγεται είπών τις τών φιλοσόφων εκείνων. Εικάζω δ' ότι
έστοιχειώθησαν ταΰτα πρός άποτροπήν τών ύπ' αύτών συμδολιζομένων κιν-
δύνων, οίτινες έμελλον νά έπέλθωσιν έκαστος μετά τήν παράλυσιν τοΰ
ιδίου στοιχείου· ώς λέγεται συμβάν έν 'Αντιόχεια, όπου ή φθορά τοΰ πρός
άποτροπήν τών σεισμών ιδρυμένου τελέσματος ήπείλει τήν καταστροφήν
τής πόλεως ύπό σεισμών.

Πόθεν έχει τήν αρχήν ή δεισιδαίμων αύτη δοξασία, ή διαδεδομένη
καθ* δλον τόν βυζαντινόν κόσμον ; Εϊπομεν πρό όλίγου ότι ήτο έρριζω-
μένη πάντως είς τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ κατά τήν κτίσιν τής Κωνσταντι-
νουπόλεως, διότι άλλως δέν θά έπιστεύετο ούτω παγκοίνως ή έξήγησις
περί τοΰ σκοποΰ τής Ιδρύσεως ελληνικών μνημείων έν τή πόλει. Ή πα-
λαιοτάτη μνεία τών τελεσμάτων ευρίσκεται είς συγγραφείς τοΰ Δ' αιώνος,
άναφέρουσι δ'αύτά καί συγγραφείς τοΰ Ε' καί τοΰ C' αίώνος, οί δέ μετα-
γενέστεροι βυζαντινοί χρονογράφοι έπαναλαμβάνουσι πολλάς ειδήσεις περί
τούτων.

Είς έξεύρεσιν τής άρχής τής δοξασίας σπουδαιότατον βοήθημα παρέχει
ήμίν ή λαογραφία τοΰ καθ' ήμάς έλληνικοΰ λαοΰ. Ή πίστις είς τά τελέ-
σματα διετηρήθη μέχρι τούδε· ό δέ τύπος, ύπό τόν όποίον φέρεται ή δοξα-
σία παρά τω λαώ, φαίνεται παλαιότερος, άναγόμενος είς τούς άρχαίους
ελληνικούς χρόνους, καθ ' δσον δέν περιέχει στοιχεία προστεθέντα κατά
τούς βυζαντινούς χρόνους.

Ύπάρχουσιν έλληνικαί παραδόσεις περί πλαστικών μνημείων τής άρχαίας
τέχνης, προστατευόντων πόλεις καί χωρία. Τό κολοσσικόν άγαλμα τής
κιστοφόρου, όπερ έκ τών προπυλαίων τοΰ Τελεστηρίου τής Έλευσίνος μετε-
κομίσθη είς Άγγλίαν κατά τήν αρχήν τοΰ παρελθόντος αίώνος, εθεωρείτο
ύπό τών χωρικών ώς προστατεΰον τήν Ελευσίνα καί συντελούν είς τήν
ίύφορίαν τών άγρών αύτών. 'Ανάταξαν ούιοι σγο5ράν άντίστασιν είς τούς
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"Αγγλους, οϊτινες τό ήρπασαν δεχάσαντες δια δώρων τους Τούρκους καί
τόν παπάν τού χωρίου. Οί κάτοικοι τών Λεβετσόβων τοϋ δήμου Κροκεών
τής Λακεδαίμονος έπίστευον ότι οί απεικονιζόμενοι Ιν τινί'άνα γλύφφ Διόσ-
κουροι ήσαν τά στοιχειά τοΰ χωρίου, καί μέγιστα δεινά ήπείλουν αυτούς
άν μετεκινοϋντο. Διά τοΰτο, ότε ό Ross επεχείρησε να μετακόμιση τό άνά-
γλυφον είς 'Αθήνας, οί χωρικοί έστασίασαν, καί ή κυβέρνησις ήναγκάσθη
νά έμποδίση τήν μεταφοράν. Κορμός αρχαίου άγάλμα τος, έντετειχισμένος
είς έπαλξιν τής ακροπόλεως τών Πατρών, λέγεται ή Πατρινέλλα καί
πιστεύεται ότι προστατεύει τάς Πάτρας, άποσοβοΰσα τήν χολέραν καί τήν
πανώλη.

Άλλ' αί παραδόσεις αύται δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς απηχήσεις τών
βυζαντινών περί τελεσμάτων, ούδέν νέον στοιχείον προσάγουσαι πρός έξή-
γησιν τής δεισιδαιμονίας. Έτηρείτο δ'όμως παρά τφ έλληνικφ λαφ κατά
τάς παρελθούσας μάλιστα δεκαετηρίδας δεισιδαίμων τις συνήθεια, ήτις έχει
άρχαϊκώτατον χαρακτήρα καί δύναται να καθοδηγήση ήμάς εις τήν έξεύρε-
σιν τής ζητούμενης αρχής τών τελεσμάτων. Όσάκις έπιδημία ένέσκηπτεν
είς χωρίον, οί κάτοικοι πρός άποτροπήν τού κακοΰ ήροτρίων τρις κύκλ';>
τδ χωρίον διά δύο διδύμων μόσχων, καί είς τήν άφετηρίαν καί τό τέρμα
τού κύκλου έσκαπτον λάκκον, είς δν κατώρυσσον τούς μόσχους, τό άροτρον,
ένα λέβητα καί δέματα παρεσκευα σμένα διά μαγγανειών, τάς όποιας είναι
περιττόν να έκθέσωμεν, καί περιέχοντα έγκεκλεισμένας τάς ασθενείας.
ΙΙληροΰντες δ' έπειτα τόν λάκκον, έπεσφράγιζον αύτόν διά πλακός, έπί
τής όποιας ΐδρυον στήλην λιθίνην. Έκ τοιαύτης τινός τελετής έλαβε τό
όνομα δ Δαμαλάς τής Τροιζηνίας. Καί έν Αθήναις ή συνοικία τό Κολον-
νάκι, ώνομάσθη όμοίως άπό τοιαύτης στήλης. Ήτο δ' έν Αθήναις καί
άλλο κολοννάκι Ιν τή όδφ Πειραιώς, πλησίον τής άγιας Τριάδος, όπερ
κατέρριψαν οί κατασκευάσαντες τήν όδόν Πειραιώς έν έτει 1835, έκτοτε δέ
λυθέντων τών δεσμών έξεχύθησαν πολλαί άσθένειαι είς τήν πόλιν μας.
Προφυλάσσει δ' όμως άκόμη τάς Αθήνας άπό τών άλλων ασθενειών τρίτον
στηλίδιον, τό δποίον ί'σταται άκόμη δρθίον παρά τόν λόφον τοΰ Μουσείου
πρός νότον τής Ακροπόλεως, είς τήν συνεικίαν Γαργαρέτταν.

Ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια, κατά τήν δποίαν ούδέν ίχνος παρατη-
ρείται έπηρείας αστρολογικών θεωριών, είναι βεβαίως άρχαιοτέρα τής
βυζαντινής συνήθειας τής ιδρύσεως τελεσμάτων. Άλλα καί κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους συνηθίζοντο παρόμοιαι τελεταί πρός σφράγισιν τών
κακών διά πλακών, καί περιγραφήν αύτών εύρίσκομεν έν συναξαρίφ γρα-
φέντι κατά τά μέσα τού Ζ' αιώνος, περιλαμβανομένη) δ' έν κώδικι τοΰ IB'.
Τεκμήριον δέ τής παλαιότητος τής συνήθειας ταύτης είναι καί ή έπικρά-
τησις παρομοίων συνηθειών παρ' άλλοις λαοίς. Έν πραγματεία μου περί
άσ^ίνειων τον; μύθους χαΓ τάς δοξασίας Ιλληνικού λαού, πρό
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εικοσιπενταετίας δημοσιευθείσα έν τώ Λελτ/φ τής Ιστορικής καί έΰνολο-
γικής έταιρείας, φέρω πολλάς μαρτυρίας περί πχοαπλησίων συνηθειών
παρά γερμανικοϊς καί σλαβικοίς λαοίς, κχί πχρά τοίς "Αγγλοις καί Γάλ-
λοις έν παλαιοτέροις χρόνοις.

Όθεν πιθανόν φαίνεται, ότι ή δεισιδαίμων αύτη δοξασία θά υπήρχε
καί κατά τήν έλληνικήν άρχαιότητα. Πρδς έξέτχσιν τούτου θα περιορισθώ
να ύπομνήσω ύμίν δια βραχέων παρατηρήσεις τινάς σχετικάς.

Συνηθέσταται έν τή άρχαία τέχνη ήσαν αί προσωποποιίαι πόλεων μετά
πυργωτού στεφάνου, φέρουσαι τό χαρακτηριστικών όνομα Τύχη τής πόλεως,
όπερ παρέλαβον καί οί βυζαντινοί πρός δήλωσιν τών προστατευόντων τάς
πόλεις τελεσμάτων. Ή παλαιοτάτη γνωστή ήμίν τύχη πόλεως, είναι ή
ύπό τοΰ μαθητού τοΰ Λυσίππου Εύτυχίδου κατά τάς αρχάς τοΰ Γ' αίώνος
μ. Χ. ποιηθείσα Τύχη 'Αντιοχείας. Ταύτην δέ ρητώς ό βυζαντινός χρονο-
γράφος Μαλάλας καταλέγει είς τά τελέσματα. Πρός τάς τύχας τών πόλεων
αντιστοιχούν παρά Ρωμαίοις τάγάλματα τοΰ πολιούχου δαίμονος (genius
urbis), όμοίως μετά πυργωτοΰ στεφάνου άπεικονιζομένου. 'Αλλ' ούδεμία
ύπάρχει ένδειξις σχέσεως τών τυχών πρός τά τελέσματα.

"Εν τέλεσμα έχον πάντας τούς χαρακτήρας τών βυζαντινών αναφέρει
ό ποιητής Αύσόνιος είς τόν Μοσέλλαν· κατ' αύτόν ύπήρχεν έν τφ Παρθε-
νώνι έργον τοΰ 'Ικτίνου, γλαύξ διακεχρισμένη διά μαγικής κολλώδους
υλης, ήτις, έφέλκουσα παντοειδή πτηνά άπέκτεινεν αύτά. Ταύτα είναι
σύμφωνα πρός τήν άττικήν παράδοσιν, ότι ούδέποτε κορώναι έπλησίαζον
είς τήν άκρόπολιν. 'Αλλά δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι ό Αύσόνιος είναι
ποιητής τοΰ Δ' αιώνος μ. Χ., καί όσα λέγει περί τοΰ έν τή Άκροπόλει
τών 'Αθηνών τελέσματος πιθανώς είναι διασκευή τής αττικής παραδόσεως
κατά τάς βυζαντινάς περί τελεσμάτων δοξασίας (').

Έχομεν δ' όμως βοιωτικήν παράδοσιν άποδεικνύουσαν ότι αί αύται δο ·
ξασίαι, αί συναπτόμεναι πρός τά βυζαντινά τελέσματα, ύπήρχον καί κατά
τήν άρχαιότητα. Ό 'Απολλόδωρος (Γ', 31) άφηγεΐται έν τή Βιβλιοθήκη
του τόν μΰθον, ότι μετά τόν θάνατον τοΰ Άκταίωνος οί κύνες έιτιζητούντες
τόν κύριόν των ώρύοντο, καί ζητούντες αύτόν έφθασαν είς τό άντρον τοΰ
Χείρωνος, ούτος δ' έπαυσε τήν λύπην αύτών κατασκευάσας εϊδωλον τοΰ
Άκταίωνος. Ό μύθος είναι παρηλλαγμένος, έκ δέ τής μεταβολής καθί-
σταται δυσδιάγνωστος ή έννοια αύτοΰ. Ή γνησία δέ καί άρχική μορφή
αύτοΰ διεσώθη ύπό τού Παυσανίου (Θ' λη', 5), άναφέροντος έπιχώριον
λόγον. Κατά τοΰτον, τήν γήν τών Όρχομενίων έλυμαίνετο είδωλο ν τοΰ

(1) ΙΙρδλ. τήν sx τής ακροπόλεως υπό τού ΙΙεισιοτράτου προβεβλημένην ακρίδα
(Ή?ΰχ, -/.ζτζχγ/ψ Arch. Ztg. I860, ο, ΊΟ, Cùr tin s Starifgesoh, v. Allien g. 6b.). .
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Άκταίωνος. Πρός άποτροπήν δε τού κακού, όδηγούμενοι οί Όρχομένιοι
ύπό χρησμού τών Δελφών, κατέχωσαν είς τήν γήν δ τι λείψανον εΰρον τού
Άκταίωνος, καί κατασκευάσαντες χαλκούν άγαλμα τοΰ ειδώλου, προσέδε-
σαν αυτό δια σιδήρου είς πέτραν.

Βοιωτός δ' επίσης ποιητής ό 'Ησίοδος, αναφέρει τόν γνωστότατον
μΰθον τής Πανδώρας, τόν όποιον κάλλιστα ύπομνηματίζει ή συνήθεια τού
έλληνικοΰ λαοΰ τής καταχώσεως τών νόσων, παρέχουσα, ώς φρονώ, τήν
κλείδα πρός έρμηνείαν αύτοΰ. Τοΰ μύθου τούτου πολλαί έπροτάθησαν έρμη-
νεϊαι, ή δέ τελευταία, ή τής Miss Harrisson, ήν καί άλλοι άσπάζονται,
συνδέει τόν μΰθον πρός τήν Πιθοιγίαν, τήν πρώτην ήμέραν τών άττικών
Ανθεστηρίων, καί ύπολαμβάνει τόν πίθον τής Πανδώρας ώς εικόνα τοΰ
Άδου, άνοιγομένου μίαν ήμέραν άπαξ τοΰ έτους κατά τό έαρ καί άφιέν-
τος έλευθέρας τάς έν αύτω έγκεκλεισμένας ψυχάς νά έξέλθωσιν είς τήν γήν.
Αλλά καί ή εύφυεστάτη άλλως έρμηνεία αύτη πολλάς λεπτομερείας τού
μύθου καταλείπει άνεξηγήτους. Αλλά γινώσκοντες τήν συνήθειαν τής
καταχώσεως τών άσθενειών, τών έκχυνομένων είς τήν πόλιν, όταν άπο-
σπασθή τό πώμα τοΰ βόθρου, είς δν έκλείσθησαν, έννοοΰμεν καλώς τόν
ήσιόδειον μΰθον. Πρότερον μεν, λέγει ό ποιητής, έζων οί άνθρωποι έπί
τής γής άπηλλαγμένοι παντελώς κόπων καί κακών καί τών χαλεπών νόσων
(διότι εννοείται είχεν έγκατακλείση ταύτας είς πίθον, κατά παραλλαγήν
του μύθου ό Προμηθεύς). Άλλ' ή γυνή άφελούσα τό πώμα τοΰ πίθου,
διεσκόρπισε (πάντα τά κακά). Μόνη δ' έμεινεν έν τψ στερεω πίθω ή
Έλπίς, διότι προτοΰ άποπτή έιτρόφθασεν ή γυνή νά έπιθέση τό πώμα.
Ή έναπολειφθείσα είς τόν πίθον έλπίς παρέσχε πολλά πράγματα είς τού;
έρμηνευτάς τοΰ μύθου. Διότι ύποτίθεται ότι άφοΰ ή έλπίς είναι αγαθόν
καί τάλλα τά έν τω πίθω ήσαν αγαθά. Αρχαίοι δέ συγγραφείς ιταρα-
νοοΰντες τόν μΰθον, ύπέλαβον ότι ό πίθος ήτο άνάπλεως άγαθών. Άλλ' ή
έλπίς είναι μέση λέξις, έλπίς άγαθών καί φόβος κακών. Όθεν κατά τόν
μΰθον τό μόνον κακόν, ού άπηλλάγησαν οί άνθρωποι, είναι ό φόβος τών
κακών, ή διηνεκής περί τοΰ μέλλοντος άγωνία.

Ή τοιαύτη σύνδεσις καί συνταύτισις παλαιοτάτων έλληνικών δοξασιών
καί συνηθειών πρός συγχρόνους δέν πρέπει νά έκπλήξη τινά. Ό έλληνι-
κός λαός παρουσιάζει καί άλλα πολλω θαυμασιώτερα καί παραδοξότερα
παραδείγματα έπιμόνου διατηρήσεως άρχαίων ιδεών καί παραστάσεων.
Ή βακχική έκστασις καί τά δργια τών Άναστεναρίων θρακικών τινών
χωρίων, έξ ών λαμβάνομεν σαφή έννοιαν τής πρωτογόνου λατρείας τού
Διονύσου. Αί μιμικαί παραστάσεις τών κατοίκων τής Βιζύης καί τών πέ-
ριξ χωρίων, αί διδάσκουσαι τις ό σκοπός καί ή έννοια διονυσιακών τίνων
εορτών πρό τής εισαγωγής καί τής τελειώσεως τών δραματικών αγώνων έν
Αθήναις. Ή ταυτόχρονος πίστις είς παντελώς αντιθέτους παρ«στάσ$ΐ{
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τών μετά θάνατον, είς τόν χριστιανικόν παράδεισον καί τήν κόλασιν καί
είς τόν Κάτω κόσμον, έν ω κυριαρχεί ό Χάρος, 6 φοβερός κυνηγός, μορφή
παλαιοτέρα του πορθμέως Χάρωνος τών κλασσικών μύθων. Καί άλλα πολλά
δμοια παραδείγματα άποδεικνύουσιν, ότι οϋτε ό φωτεινός ελληνικός πολι-
τισμός, ουδέ αυτή ή χριστιανική θρησκεία ίσχυσαν νά διαλύσωσι καθ'όλο-
κληρίαν άξέστους συνήθειας καί άρχεγόνους δοξασίας.

Διά τούτο ένομίσαμεν ότι πρός έρμηνείαν βυζαντινών έθίμων ήδυνάμεθα
νά άνατρέξωμεν είς τόν ποιητήν τών "Εργων καί ήμερων καί είς τους
παλαιούς βυζαντινούς μύθους άφ'ένός, καί νά κατέλθωμεν μέχρι του συγ-
χρόνου έλληνικού λαού άφ' έτέρου.
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Κυπριακή δοξασία.

Έν τή ιστορία τής διαδόσεως καί τής αναπτύξεως τών θρησκευτικών
δοξασιών παρά τοίςΈλλησιν αναντιρρήτως έπιφανή κατέχει θέσιν ή Κύπρος.
Ένεκα τής γεωγραφικής θέσεως αύτής έγγύτατα τού ασιατικού κόσμου
κειμένη, ή νήσος αύ'τη κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους ήτο ώσπερ τις
χοάνη, είς τήν όποίαν θρησκευτικά! παραστάσεις σημιτικών λαών έχω-
νεύοντο καί άπετελειοΰντο είς ελληνικούς τύπους. Ρεύματα έξ αντιθέτων
προερχόμενα διευθύνσεων συνηνούντο εκεί καί συνεμιγνύοντο· τό εν έφερεν
έκ τής Φοινίκης απηχήσεις τοΰ παναρχαίου πολιτισμού τών Άσσυρίων καί
Βαβυλωνίων· άλλο έκ νότου απαυγάσματα τής αιγυπτιακής θεοσοφίας- τό
τρίτον δ' έκ τών έλληνικών χωρών παρείχε πλούσια καί γονιμώτατα σπέρ-
ματα έλληνικών ιδεών. Τό ρεύμα τοΰτο τήν 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, είτα έν τή αρκαδική
Τεγέα, έν Λακωνία καί τελευταίον έν Αθήναις.

Καί ταΰτα μέν κατά τούς παναρχαίους χρόνους- ότε δέ τό σεμνόν οικο-
δόμημα τής έλληνικής θρησκείας ήρχισε νά καταρρέη καί ή πίστις είς τού;
θεούς νά κλονήται, ώγκοΰχο δ ' ό φορυτός τής δεισιδαιμονίας, ή Κύπρος
πάλιν ήτο ό πρώτος σταθμός, έξ ού διεσπάρησαν ανά τάς λοιπάς έλληνικάς
χώρας συριακαί καί παντοειδείς άλλαι άσιατικαί καί αίγυπτιακαί λατρεία-.,
οπόθεν έξωρμώντο παντοίων προελεύσεων γόητες καί τερατουργοί καί μάν-
τεις. 'Αλλ' έν αύτη πάλιν καί έρριζοβόλησε καί έλληνικόν προσέλαβε χαρα-
κτήρα τό χριστιανικόν κήρυγμα- διότι ή πρώτη σπουδαία αποστολική
διδασκαλία τοΰ Παύλου έν Κύπρω έγένετο, καί Κύπριος ήτο ό έπιφανέστα-
τος τών συνεργατών τού 'Αποστόλου, δ Βαρνάβας.

Διήλθον έκ Κύπρου κατά τούς ύστερον χρόνους Άραβες έξ Ανατολών,
Φράγκοι έκ τής Δύσεως, καί άπέλιπον ίχνη τής διαβάσεως αύτών, έρείπια
κτισμάτων έν τή χώρα, ιδέας τΐνάς καί δοξασίας έν τή ψυχή τών Κυπρίων.

(*) Διάλεςις έν τ Λ φιλολογικό) συλλόγιο «Παρνασσέ», Ίΐϊ^ιοο^ύΟιι ξι- τό πΐ('4οδ ι?,?/
ρύγγραμμ« *«ç»ναΟήν·»««. 1901 τ, JJ' <?. 122-127,
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'Αλλά τά όθνεία στοιχεία ταχέως άφωμοιώθησαν προς το έλληνικόν πνεύμα,
χρησιμεύσαντα μάλλον ώς κέντρον πρός δημ·.ου;γ!αν νέων άκραιφνώ; έλλη-
νικών τύπων. Ποιητής είπε? τις καί άλλος βαθύτατα έγκύψζς είς τήν
μελέτην τής ελληνικής ψυχής καί ένωτισθίίς τούς φθόγγους αυτής τούς
μυστηριώδεις (') εξήγγελλε προχθές ακόμη άπό τοΰ βήματος τούτου, ότι
είς τήν Κύπρον οφείλει ό νεώτερος έλληνικός κόσμος τήν δήμιο υργίαν δύο
νέων ιδεωδών προτύπων, τοΰ ιδεώδους προτύτου τοΰ κάλλους καί τοΰ τή;
ρώμης, τήν Άροδαφνοΰσαν καί τόν Διγενή. *Ω; ή άρχαία Κύπρος έκ τοΰ
Τυρίου Μελκάρτ έπλασε τόν Ήρακλέα ούτω, κατά τόν ποιητήν, καί ή τών
μέσων χρόνων παρέδωκεν είς ήμάς τόν τύπον τοΰ Διγενή. 'Αλλά τήν γνώ-
μην ταύτην πρέπει νά δεχθώμεν μετά μικράς μεταβολής. Ή Κύπρος δέν
ήτο ή κοιτίς τοΰ έθνικοΰ ήμών έπους τοΰ Διγενή Άκριτη· τήν κοιτίδα αύ-
τοΰ άναζητοΰντες θα ευρωμεν άπώτερον, είς τα πρός ανατολάς σύνορα τοΰ
μεγάλου έλληνικοΰ κράτους τών μέσων χρόνων, παρά τάς δχθας τοΰ Εύφρά-
του. Είς τήν Κύπρον δ' όμως οφείλεται ή τιμή ότι άκμαίαν διετήρησε τήν
μνήμην τοΰ ήρωος, καί ψάλλει ακόμη άναλλοιώτους τοΰ έθνικοΰ ήμών έ-
πους τάς ραψωδίας. Είναι αληθώς θαυμαστή ή έμμονή τοΰ ήμετέρου έθνους
είς τά πάτρια· άλλα δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι έν πολλοίς ύπερβάλλουσι
κατά τοΰτο τούς λοιπούς Έλληνας οί Κύπριοι. Πλήν τών περί τοΰ Διγενή
παραδόσεων, διετήρησαν ίδέας καί δοξασίας, αΐτινες καί κατ' αύτούς ά-
κόμη τούς βυζαντινούς χρόνους είχον καταστή έξίτηλοι ή είχον παραφθαρή
εν άλλαις έλληνικαϊς χώραις. Καί έν τοιοΰτο παράδειγμα διατηρήσεως πα-
λαιοτάτης δοξασίας θά έκθέσω πρός ήμάς σήμερον.

Είναι γνωστόν έκ τής τραγωδίας τοΰ Γκαίτε καί πάγκοινον κατέστη
διά τών μελωδιών τοΰ] Γκουνώ τό όνομα τοΰ Μεφιστοφελοΰς, Αλλά πόθεν 123
προήλθε τό όνομα τοΰτο δέν είχεν έξιχνιασθή. Επεχείρησαν νά τό έξηγή-
σωσιν έκ τής έβραϊκής γλώσσης, άλλοι έκ τής ελληνικής· άλλ' αί έτυμο-
λογίαι αύτών ήσαν βεβιασμέναι καί άπίθανοι. Τοΰ δρθοΰ φαίνεται ότι έτυ-
χεν δ σοφός Γερμανός μυθολόγος κ. Γουλιέλμος Ρόσ'ερ, όστις έν τή κατά
τό παρελθόν έτος δημοσιευθείση έμβριθεστάτη μελέτη του περί τοΰ Έ-
φιάλτου, εικάζει ότι τό όνομα έπλάσθη ύπό λογίων τής Αναγεννήσεως,
είναι δέ Μεγιστωφέλης, σημαίνον δαίμονα μέγιστα ώφελοΰντα. Έπλάσθη
δέ τό όνομα κατά τόν τύπον τής ελληνικής επικλήσεως τοΰ Έφιάλτου,
Ώφέλης ή Έπωφέλης. Αλλά τις ή σχέσις τοΰ Μεφιστοφελοΰς πρός τόν
Έφιάλτην, καί'τίνος ένεκα λόγου [πάθος βαρύ καί δυσάρεστον έφερε παρά
τοϊς Έλλησι τόσον εύφημον όνομα ; Τήν λύσιν τής άπορίας νομίζω ότι δυ-
νάμεθα ν' άνεύρωμεν είς δημώδεις έλληνικάς δοξασίας, τάς όποιας θά σας
αναφέρω. 'Αλλά πρό τούτου άναγκαίαν κρίνω τήν έπισκόπησιν τών δΐαφό-

(I) ■'<)/„ Κωστής 1|αλ'χ;ΐ7,ί,
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ρων ονομάτων τοϋ έφιάλτου παρ' ήμίν κατά τούς μέσους καί τούς σημερι-
νούς χρόνους.

Έκ τών άρχαίων ονομάτων τού Έφιάλτου— Εφιάλτης,ΊΙπίαλος, ΓΙνι-
γαλίων, Τίφυς καί τών τοιούτων — ούδέν διεσώϋη έν τή κοινή γλώσση.
"Εχει δ' αυτη ποικίλα ονόματα πρός δήλωσιν τού πάθους, πάντα σχεδόν
ελληνικά τήν έτυμολογίαν, ίσως δέ καί πολλω παλαιότερα τών χρόνων, καθ'
ους τό πρώτον μνημονεύονται.

Ό Ψελλός, ό Σουίδας καί άλλοι τινές βυζαντινοί συγγραφείς μαρτυρού-
σιν ότι ό Εφιάλτης έλέγετο παρά πολλοίς βαβουτζίας ή βαβουτζικάριος· τό
δ' όνομα τούτο νομίζουσιν ότι άνεπλάσθη άπό τού τής δαίμονος Βαυβούς.
'Αλλ' ούτε ή έτυμολογία είναι όρθή ούτε ή πρός τόν Έφιάλτην συνταύτι-
σις τού Βαβουτζικαρίου φαίνεται ακριβής καθ' δλα. Ώς έμφαίνεται έκ τών
αναφερομένων είς τούτον δοξασιών τών Ελλήνων τών μέσων χρόνων, τάς
όποιας ό Ψελλός εκθέτει, είναι αύτό τό καί κατά τάς σημερινάς δοξασίας
κατά τά δωδεκαήμερα έπιφαινόμενον δαιμόνιον, όπερ νύν κοινώς λέγεται
Καλλικάντζαρος, ένιαχού δ' άλλα διάφορα έχει ονόματα. Καί ό Βαβου
τζικάριος καί ό Καλλικάντζαρος έχουσι μέν τινας χαρακτήρας τού Έφιάλ-
του, άλλα δέν είναι αύτός ό Εφιάλτης. Τό δ' όνομα τού Βαβουτζικαρίου
συνάπτει ό Ρόσ'ερ έν τω μνημονευθέντα πρό μικρού συγγράμματί του πρός
τήν λέξιν παπουτσής καί παπούτσι, ήτις ελήφθη έκ τής περσικής παπούσ'
ού μόνον ύπό τών Ελλήνων καί τών Τούρκων, αλλά καί ύπό τών άλλων
λαών τής ελληνικής χερσονήσου, Βλάχων, Βουλγάρων, Σέρβων, εισήχθη
δέ καί είς τινας τών άλλων εύρωπαϊκών γλωσσών, οίον είς τήν γαλλικήν,
τήν ίσπανικήν, τήν γερμανικήν. Είς τό αύτό πόρισμα είχον ήδη καταλήξη
καί εγώ, ένισχύει δέ τήν γνώμην ταύτην καί ή όμοια παραγωγή τού νεω-
τέρου ονόματος τοΰ Βαβουτζικαρίου, ήτοι τοΰ Καλίικαντζάρου. Διότι νο-
μίζω ότι τό όνομα τοΰτο παράγεται έκ τοΰ καλός καί τζαγγίον, ώς έλεγον
τά ύποδήματα οί Έλληνες κατά τούς μέσους χρόνους' πιθανωτάτην δ'άπο-
δεικνύει τήν έτυμολογίαν ό παρά τοίς Έλλησι τών θρακικών παραλίων τού
Εύξεινου Πόντου φερόμενος τύπος τού ονόματος Καλιτσάγγαρος άντί Καλ-
λικάντζαρος.

Συνηθέστατον καί κοινότατον σήμερον όνομα τού Έφιάλτου είναι μώρα'
ή λέξις έκ πρώτης δψεως φαίνεται σλαβική, καί άληθώς έν τή πολωνική
άπαραλλάκτως ούτω καλείται ό Εφιάλτης. 'Αλλ' όταν ένθυμηθώμεν, ώς
καί πρό έτών παρετήρησα, ότι έν βυζαντιναίς έπφδαίς εύρίσκομεν έπίκλη-
σιν Μωρά τής Γιλλοΰς, τής γνωστής καί είς τήν Σαπφώ παιδοκτόνου δαί-
μονος, τής έχούσης παραπλησίαν τήν φύσιν πρός τόν Έφιάλτην ότι έν τοϊς
μαγικοίς έλληνικοίς βιβλίοις άπαντώμεν δνόματκ δαιμόνων δμοια, οίον
Μωριά, Μωριήλ· ότι εν άθηναϊκή κατάρα τό όνομα τής Μώρας συνάπτε-
ται μετά τού παλαιότατου τής Κηρός ; αΚήρα y.al Μώρα và gç πάρη !»
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καί ότι ή λέξις δέν εξηγείται έκ σλαβικής τίνος ρίζης, τουναντίον δ* ύπό
διαφόρους τύπους απαντάται έν γερμανικαίς καί £ωμανικαίς γλώσσαις, πει-
θόμεθα ότι άν μή ελληνική τουλάχιστον σφόδρα άμφίβολος είναι ή προέ-
λευσις αύτής.

"Αλλο δ' όνομα κοινόν τοΰ Έφιάλτου είναι βραχνάς ή κατ' άλλους
διαλεκτικούς τύπους βραφνάς ή σβραχνάς. Εύλογος θά ήτο ή ύπόθεσις ότι
σημαίνει τόν προξενοΰντα βράγχον, ήτοι βραχνάδαν, ή τόν βραγχώντα, ήτοι
τόν βραχνιασμένον. 'Αλλ' ότι τό όνομα έπλάσθη κατά παρετυμολογίαν
πειθόμεθα διδασκόμενοι έκ βυζαντινών συγγραφέων ότι παλαιότερον είναι τό
όνομα βαρνχνας, όπου τό υ δέν είναι βεβαίως πρόσφυμα παρεμβληθέν διά
τήν σύμπτωσιν τών συμφώνων. 'Αλλά καί τό όνομα τοΰτο φαίνεται παρα -
φθαρέν έξ άλλου παλαιοτέρου.Τοΰτο δέ, τό άκέραιον καί άδιάφθορον, άνευρί-
σκομεν έν Κύπρω. Έκεϊ ό Εφιάλτης ονομάζεται βαρυπνάς (ή κατ' άλλον
τύπον γαρυπνας καί κατά παρετυμολογίαν άγρυπνας), είναι δέ σαφής ή
έτυμολογία καί ή έννοια τοΰ ονόματος. "Ο Σακελλάριος| έν τοίς Κυπριά-124
κοϊς εικάζει ότι ή λέξις είναι σύνθετος άπό τοΰ βαρύς καί πνοή, δθεν κατά
τοΰτον βαρυπνάς είναι ό έχων βαρεϊαν τήν άπόπνοιαν. 'Αλλ' ώς νομίζω
πρέπει μάλλον νά παραδεχθώμεν σύνθεσιν άπό τοΰ βαρύς καί ύπνος μετά
τής καταλήξεως -ας, τής σημαινούσης τόν άπεργαζόμενον τό ύπό τού στε-
λέχους τής λέξεως δηλούμενον, ώς καί άλλα παραδείγματα διδάσκουσιν,
οίον σχοινάς, κανατάς, βαρελάς· δθεν βαρυπνάς είναι δ έπιφέρων βαρύν
υπνον, ό έν υπνφ βαρεί έπιφαινόμενος δαίμων, κατά τούς είς τόν Μέγαν
Βασίλειον άποδιδομένους έξορκισμούς.

Τόν Βαρυπνάν φαντάζονται ο.ί Κύπριοι φοροΰντα σκοΰφον τοσοΰτον δ'
ούσιωδώς χαρακτηριστικόν τοΰ Έφιάλτου θεωροΰσι τό κάλυμμα τής κεφα-
λής, ώστε πρός δήλωσιν τής εισβολής τοΰ Έφιάλτου λέγουσι κατά συνεκ-
δοχήν «έτσίληαέ με τά σκουφίν τοϋ βαρυπνα», ήτοι μ' έπλάκωσεν ή
σκούφ<α τοΰ Έφιάλτου, άνθ' ού οί άλλοι "Ελληνες λέγουσι «μ° έπλάκωσ'
ή μώρα» ή «έπαθα μώρα» κττ. Δοξάζουσι δ' ότι ό κατορθώσας ν' άρπάση
τό σκουφίν τοΰ βαρυπνά άποκαθίσταται δλβιος καί παντοδύναμος. Ή δο-
ξασία έπικρατεί άπανταχοΰ τής Ελλάδος καί είναι κοινοτάτη καί είς άλ-
λους εύρωπαϊκούς λαούς, φαίνεται δέ κληροδοτηθείσα ύπό τής αρχαιότητος.
Πιθανώς ήτο καί είς τούς άρχαίους Έλληνας γνωστή, έχομεν δέ ρητήν
μαρτυρίαν περί ταύτης τοΰ Ρωμαίου ΙΙετρωνίου, τοΰ έπί Νέρωνος άκμά-
σαντος, όστις έν τφ Σατιρικω αύτοΰ λέγει περί πτωχοΰ αίφνης καί άνεξη-
γήτως πλουτν^σαντος : Quom Incuboni pilleum rapuisset, thesaurum
invenit, ότι δηλ. άρπάσας τόν πίλον τού Έφιάλτου εύρε θησαυρόν. Έκ
τούτου δύναται ίσως νά έξηγηθή καί διατί έπεκλήθη Ώφέλης ή Έπωφέ-
λης ύπό τών άρχαίων ό Εφιάλτης.

'Αλλά πόθεν προέκυψεν ή πρόληψις ; Τίνες συλλογισμοί έπεισαν τούς
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ταύτα δοξάζοντας ότι τδ κακόν πάθημα δύναται νά μετατραπή είς πηγήν
ευημερίας καί δυνάμεως, άν ό παθών κατορθώση νά κατάσχη φόρεμα τής
προσωποποιίας τοΰ νοσήματος ; 'Αθηναϊκή δοξασία αφελέστατα έξηγεί τό
πρ&γμα, λέγουσα πώς ή σκούφια τής Μώρας είναι γεμάτη φλωριά" προσ-
θέτει όμως, ώσεί λησμονούσα τήν έξήγησιν ταύτην, ότι δ άρπάσας αύτήν
ήμπορεί νά κάμνη δ τι θέλει, όπερ δέν είναι βεβαίως πάντοτε εύκολον εις
τόν πλούσιον.

'Αλλ' εξετάζοντες τάς τοιαύτας δοξασίας παρατηροΰμεν ότι δέν άνα-
φέρονται πάσαι ειδικώς είς τόν Έφιάλτην διότι παρά πολλοίς λαοίς άπαν-
τώμεν πληθύν όμοιων, καθ' ας δ άρπάσας φόρεμα δαίμονός τίνος έχει αύ-
τόν τοϋ λοιποϋ ύποχείριον, πιστώς καί προθύμως έκτελοΰντα πάσαν θέλησιν
τοΰ άρπαγος. Έκ πάμπολλων παραδειγμάτων σας αναφέρω δύο μόνον. Οί
ναννοφυείς δαίμονες τών γερμανικών παραδόσεων φοροΰσι πϊλον ή χλα-
μύδα καλούμενα nebelkappe ή tarnkappe ή helkleit, καθιστώντα άο-
ράτους καί μεγάλην δύναμιν προσδίδοντα είς αύτούς· ό άρπάσας δέ τοϋτον
τόν πίλον άποκαλύπτει τόν πρίν άόρατον νάννον καί ποιεί αύτόν ύποχεί-
ριον. Κατά τάς φαιροϊκάς παραδόσεις ή δύναμις τών νάννων έγκειται είς
τήν ζώνην των, ής άφαιρεθείσης εκλείπει' δ δ'άφαιρέσας δύναται νά τούς
έξαναγκάση νά τω τεχνουργήσωσιν δ τι δήποτε θελήση. Ταύτα μδς ύπεν-
θυμίζουσι τήν "Αϊδος κυνήν καί τόν πέτασον καί τά πτηνά πέδιλα τοϋ
Έρμοΰ, ών πλήν τών φορούντων ποιούνται χρήσιν καί άλλοι θεοί καί ή-
ρωες· ιδίως δ' άξιος προσοχής είναι δ περί τού Περσέως μύθος, καθ' ον
έγένετο κάτοχος δ ήρως τής κυνής καί τών πεδίλων, άφαιρέσας παρά τών
φυλαττουσών ταϋτα Νυμφών.

Πρός τούς τοιούτους μύθους συναφή είναι έπεισόδια πολλών παραμυ-
θιών τοΰ καθ' ήμάς λαοϋ, καθ' & ή ισχύς ή ή ζωή δράκοντος ή γίγαντος
ή θηρίου είναι έγκεκλεισμένη είς φόρεμα ή σκεύος ή ζωον, ού κύριος γε-
νόμενος δ ήρως γίνεται καί τής ζωής ή τής δυνάμεως έκείνου κύριος. Ία
έπεισόδια παρεμβάλλονται καί είς άλλων λαών παραμύθια. Παλαιότατα δέ
πρότυπα αύτών άνευρίσκομεν είς τούς μύθους περί τών νεύρων τοΰ Διός, τά
δ π οία κατέσχεν δ Τυφών καί περί τής πορφύρας τριχος τής κεφαλής τού
βασιλέως τών Μεγάρων Νίσου.

"Οθεν κατά ταΰτα φανταστικά δαιμόνια διά τής ύπερανθρώπου ρώμης
καί δεξιότητος αύτών ύπηρετούσι τόν άνθρωπον5 όστις ήθελε δυνηθή ν' άρ-
πάση ένδυμά τι αύτών ή μέλος τού σώματος των, καί τόν καθιστώσιν ίσχυ-
ρόν καί δλβιον. Έντεϋθεν γίνεται κατάδηλον διατί ό Εφιάλτης έκλήθη
Ώφέλης καί δ δαίμων τοΰ Φάουστ Μεγιστωφέλη;· διότι καί ούτος, ώς πα-
ρετήρησεν δ Ρόσ'ερ, έν ταίς παλαιοτάταις γερμανικαίς διηγήσεσι παρί-
στατο ώς ύπηρετικόν δαιμόνιον τοϋ σοφοΰ διδασκάλου.

Οί μΟθοι ούτοι καί αί δοξασίαι μετάγουσιν ήμάς είς εύρύτατον συναφή
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κύκλον παραδόσεων, αφηγουμένων πώς θνητός Ιλαβεν είς γυναίκα θεάν ή
θαυμαστήν τό κάλλος δαίμονα διά δόλου ή διά τής βίας κατασχών φορέ-
ματα αυτής. I Πολυπληθείς φέρονται παρά τφ ήμετέρφ λαφ τοιαΰται παρα-1
δόσεις, καί πολλά γένη άνάγουσι τήν καταγωγήν αύτών είς θείας προμή-
τορας, είς Νεράιδας, τάς όποιας έξεβίασεν είς γάμον ό γενάρχης. Ό θνη-
τός εραστής, κατά τάς παραδόσεις ταύτας, καταλαμβάνει λουομένας τάς
νύμφας· άρπάζει τάς πτέρυγας ή τό δέρμα ή τό δστρακον ή τά ενδύματα,
άλλα κατά τάς πλείστας μίνον τό μαντήλι τής κεφαλής, ήτοι τόν πέπλον
τής ερωμένης· καί αί μέν άλλαι άναλαμβάνουσαι τά παρά τήν δχθην κα-
ταλελειμμένα ένδύματα ή περιβλήματα αύτών έξαφανίζοντα·.· μένει δε μόνη
ή τού μανδηλίου στερηθείσα, ήτις ματαίως προσπαθεί νά πτοήση τόν άρ-
παγα μεταμορφουμένη είς φοβερά θηρία. 'Αδυνατούσα δέ διά δειμάτων καί
δι' ικεσιών ν' άναλάβη τόν πέπλον της καί μετ' αύτού τήν θείαν μορφήν
της καί τήν προτέραν δύναμιν, ύποτάσσεται είς αύτόν, τόν παρακολουθεί
είς τόν οίκόν του, γίνεται σύζυγος του καί γεννά έξ αύτού τέκνα. 'Αλλά
μένει άφωνος καθ' δλον τόν χρόνον, άποστέργουσα καί μίαν λέξιν νά εϊπη
πρός τόν σύζυγον άν δέ ποτε δυνηθή ν' άναλάβη τόν πέπλον της, έγκατα-
λείπουσα καί οίκον καί τέκνα άφίπταται πρός τάς άδελφάς της.

Αί παραδόσεις αύται δέν προσιδιάζουσιν είς μόνον τόν καθ' ήμδς λαόν,
άλλ' είναι τούναντίον κοινόταται είς πλείστους άλλους καί δύνανται νά
θεωρηθώσι παγκόσμιοι. Μετά τόν Grimm, όστις έν τφ IC κεφαλαίφ τής
Γερμανικής μυθολογίας του έπραγματεύθη εκτενώς περί τών Κυκνείων παρ-
θένων (Schwanjungfrauen), ώς καλούνται άπό τής κυκνείου μορφής,
ύπό τήν όποια ν συνήθως εμφανίζονται, αί περικαλλείς παρθένοι, ών μίαν
ύποδουλώνει νεανίας άρπάσας τό πτέρωμά της, μετά τόν Grimm πλείστοι
δσοι περισυνέλεξαν όμοιας παραδόσεις εύρωπαϊκών λαών. Καί εγώ αύτός
μέγα πλήθος τοιούτων ευρον έν συλλογαίς παραδόσεων διαφόρων λαών άπό
τής άπωτάτης 'Ασίας μέχρι τής 'Αμερικής· αρκεί νά σας αναφέρω ότι έν
συλλογή παραδόσεων τών ιθαγενών Ινδών τής βορειοδυτικής 'Αμερικής,
άς πρό ολίγων έτών έδημοσίευσεν ό Franz Boas, άνέγνων τέσσαρας ή πέντε
τοιαύτας.

Είς τό μεταίχμιον δέ τών παραδόσεων τούτων καί τών περί τού Έφι-
άλτου δύναται νά ταχθή δοξασία τών έν τή νήσψ Rügen τής Βαλτικής
Γερμανών, καθ' ην δ Εφιάλτης είναι συνήθως νεάνις έρχομένη έξ 'Αγ-
γλίας· ό παθών δύναται νά τήν έκβιάση είς γάμον, άν λάβη τά ενδύματα
της* άλλά πρέπει νά τά κρύψη έπιμελώς, διότι, εύθύς ώς έκείνη άνακτήση
ταΰτα, φεύγει Ανεπιστρεπτί είς τήν πατρίδα της.

Έν τή αρχαία έλληνική μυθολογία δέν εύρισκομεν άπαράλλακτόν τινα
μύθον, ύπάρχουσιν όμως πολλά τεκμήρια ότι δέν ήτο άγνωστος είς τούς
Έλληνας. Εΐδομεν ότι ό Περσεύς έμυθολογείτο ώς άφαιρέσας τάς Νύμφας
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τ à θαυμάσια κτήματα αυτών, τήν κυνήν καί χα πέδιλα. Τής δ' ύπό θεού ή
ήρωος έκβιάσεως είς γάμον θεάς, άνθισταμένης καί ποικίλας μεχαβαλλούσης
μορφάς, φέρονχαι παραδείγμαχα έν τοίς μύΟοις περί Διός καί Νεμέσεως,
περί Πηλέως καί Θέτιδος, παραπλήσιοι δ' είναι οί μύθοι περί όμοιου κατα-
ναγκασμού υπό ήρωος εναλίου θεοΰ, οίοι ό περί Μενελάου καί Πρωχέως έν
έπεισοδίφ χής Όδυσσείας, ό περί Ηρακλέους καί χοΰ 'Αλίου γέροντος ϊ)
του Νηρέως ή τοΰ Τρίχωνος.Έν πάσι τούτοις δέν άναφέρεται τό κύριον του
μύθου στοιχεΐον, ήτοι ή άφαίρεσις ενδύματος τοΰ βιαζομένου. Αλλ' άπί-
θανον δέν είναι ότι έν άρχή τοιοΰτόν τινα πυρήνα είχον οί μύθοι. Νομίζω
δ' ότι ίχνη τούτου διαγινώσκονται έν τή παρά τώ Σχολιαστή τής Ίλιάδος
έκ τοΰ Ερατοσθένους ληφθείση ιστορία, καθ' ήν ό Ερμής ύφείλετο τάς
εσθήχας λουομένων θεών «γυμναί δ' έκείναι ούσαι ήπόρουν χί πράξωσι·
γέλωτα δέ δια τοΰτο Ερμής κινήσας άπέδωκεν αύταϊς τάς έσθήτας». Ό
μύθος παραφθαρείς καί αλλοιωθείς έλαβε τόν τύπον παιδιάς τού δολοπλό-
κου θεού, απλώς σκοπούσης νά κίνηση είς γέλωτα. Θά προσεθετον είς τού-
τον καί τόν παρά Πχολεμαίψ τοΰ 'Ηφαιστίωνος μύθον περί άφαιρέσεως τών
πτερών τής "Αρκης ύπό τού 'Αχιλλέως, άν μή είχε τοσούτον όυσφημηθή
ό συγγραφεύς έκεΐνος ώς τερατολόγος, πλαστουργήσας τά πλείστα τών έν
τή Καινή ίσχορία του άναφερομένων καίτοι κατ' εμήν γνώμην, ήν έν άλλω
καιρώ θά έκθέσω1),αί παρ' αύχω ίστορίαι κατά τό πλείστον δέν είναι αυθαί-
ρετα πλάσματα τής φαντασίας του, άλλ' ετυμολογικοί ή δημώδεις έπιχώ-
ριοι μύθοι. Δέν πρέπει όμως νά παρέλθω άμνημόνευτον τοΰτο, ότι στοιχειά
τινα τοϋ άπασχολοΰντος ήμάς μύθου άναφαίνονται έν ταίς παραστάσεσι τών
αρχαίων περί τών Φορκίδων Γραιών ταύτας άφαιρέσας λάθρα τόν μόνον
δφθαλμόν αύτών έβίασεν ό Περσεύς νά τόν βοηθήσωσιν είς έκτέλεσιν άθλου
του. Ό Αισχύλος τάς επονομάζει κυκνομόρφους, μεταγενέστερος δέ βυζαν-
τινός ποιητής κυκνοειδεϊς, όπερ μας ύπενθυμίζει τάς κυκνείους παρθένους
τών παραδόσεων πολλών εύρωπαϊκών λαών. Καί ό πέπλος δέ, δν αφαιρεί
126 εις τάς προκειμένας παραδόσεις ό θνητός έραΐστής, άποτελεϊ χαρακτηρι-
στικόν γνώρισμα τών Γραιών, ώς μαρτυροϋσι τά παρ' Ήσιόδψ έπίθετα αυ-
τών εύπεπλος, κροκόπελος.

Αί ποικιλώχαται παραλλαγαί καί ή καθ' άπασαν σχεδόν χήν γήν διά-
δοσις χών συγγενών τούτων μύθων διδάσκουσιν ήμάς σαφώς ότι δέν είναι
παραφυάδες ενός πρωτοθέτου μύθου, ά/χό τού πλάσαντος τοϋτον λαοϋ με-
ταδοθεί'ΐαι είς τούς άλλους δι' έπικοινωνίας πρός άλλήλους. 'Αλλά του-
ναντίον όχι τό αύτό αίτιον, κοινή τις ιδέα σύμφωνος πρός τήν άντίληψιν του
κατά φύσιν ανθρώπου περί τοΰ προσήκοντος, συνετέλεσεν όπως γεννηθώσιν
όμοιαι δοξασίαι ή έθιμα χωρίς παρ' έκάστοις. Πολλών μύθων τήν αρχήν

1) Βλ. Λαογραφ. 1917 τ. <Τ' α. 284 ν.ΐ.
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άνεζήτησαν νεώτεροι μυθολόγοι εις άρχαιότατα έθιμα, νομίζω δ' όχι καί
επί τού προκείμενου ταύτην τήν όδόν άκολουΟοΰντες δυνάμεθα νά όδηγηθώ-
μεν ασφαλώς είς έξεύρεσιν του λόγου τοΰ φαινομένου. Πιθανόν δέ φαίνεται,
όχι έθιμόν χι γαμήλιον είναι ή αφετηρία τής γενέσεως τών δοξασιών καί τών
μύθων περί αρπαγής τοΰ πέπλου ή άλλου φορέματος τοΰ δντος, όπερ διά
ταύτης γίνεται ύποχείριον τοΰ άρπαγος. Διότι αληθώς τά παλαιότατα γα-
μήλια νόμιμα μεγάλην έσχον ροπήν είς τήν διάπλασιν ιδεών καί δοξασιών,
μάλιστα δ' έκεΐνα, ών καί εκλιπόντων διετηρήθη έπί μακρούς αιώνας ν)
μνήμη ύπό τόν τύπον συμβόλων κατά τήν τελετήν τών γάμων. "Εν τούτων
είναι ή δι' αρπαγής τής γυναικός συντέλεσις του γάμου, σύμβολον δέ τής
άρπαγής παλαιότατον καί συνηθέστατον είναι ή άφαίρεσις τοΰ πέπλου τής
νύμφης ύπό τοΰ ανδρός ή ή άντίκατάστασις τών ένδυμάτων αυτής καί ή άφαί-
ρεσις τριχών τής κεφαλής της.Παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησι μέρος σπουδαϊον
τής τελετής τών γάμων ήσαν τ'αποκαλυπτήρια ή οπτήρια, οΰτω κληθέντα,
διότι αφαιρουμένου τοΰ πέπλου έβλεπεν ό γαμβρός τήν νύμφην.Αί άπεικονί-
σεις τοΰ ίεροΰ γάμου τού Διός καί τής "Ηρας, τοΰ προτύπου τών γάμων τών
θνητών, τταριστώσι τόν θεόν άφαιροϋντα τόν πέπλον τής συζύγου. 'Αναφέ-
ρονται δέ προσέτι παρά τοϊς άρχαίοις καί άφαιρέσεις τριχών τής νύμφης
τήν προτεραίαν τοΰ γάμου, καί αφιερώσεις τοΰ κεκρυφάλου καί τών ένδυ-
μάτων, άπερ έφόρει ώς κόρη.Έν Σπάρτη ή νυμφεύτρια περιέκειρεν έν χρω
τήν κεφαλήν τής άρπασθείσης νύμφης καί τό ίμάτιον αυτής άντι^αθίστα δι'
άνδρείου. Όμοίω; καί παρά Ρωμαίοις περιεκείρετο ή κόμη τής νύμφης καί
άπεξεδύετο αύτη τήν προτεραίαν τών γάμων της τήν περιπόρφυρον τήβεν-
νον, φορούσα τήν άπόρφυρον. 'Αλλά πολλής προσοχής άξιον είναι σημερι-
νόν γαμήλιον έθιμον, έξηγοΰν τήν έν ταϊς παραδόσεσι του καθ' ήμάς λαοΰ
άναφερομένην άρπαγήν τοΰ μανδηλίου τής κεφαλής Νεράιδας. Ένιαχοΰ
τής Καλαβρίας ή άφαίρεσις τής καλύπτρας ύποχρεοί τήν κόρην νά νυμφευθή
τόν άρπάσαντα, άν μή γυνή έγγαμος δώση είς αυτήν άμέσως τήν ίδικήν
της. Τό έθιμον αναφέρεται έν τω περιοδικω La Calabria (τ. Χ σ. 21).
Δέν είναι δέ ξένον καί άγνωστον καί είς ήμάς τό έθιμον τοΰτο. Καί ένιαχοΰ
τής Ελλάδος ή άρπαγή του μανδηλίου άπό τής κεφαλής παρθένου θεω-
ρείται σημείον άρραβώνος, άναγκάζεται δ' αύτη νά νυμφευθή τόν άρπά-
σαντα. Περίεργος δίκη περί τοιαύτης πράξεως γενομένης έν Καματερφ τής
'Αττικής, έδικάσθη έν τφ πλημμελειοδικείο) τής ήμετέρας πόλεως τήν 22
Μαίου 1892.

Εύλόγως άρα δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι είς τά τοιαύτα έθιμα δφεί-
λουσι τήν γένεσιν οί μύθοι καί αί δοξασίαι περί χειρώσεώς τίνος δι' άρπα-
γής ένδύματος ή περιβλήματος αύτοΰ.

Συμμαρτυρεί δέ πως τήν τοιαύτην έκδοχήν καί ή γένεσις έξ άλλου
γαμήλιου έθίμου έπεισοδίου τινός τοΰ μύθου. Είπομεν ότι κατά τάς παρα-
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Λ*. 5
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δόσεις τού καθ' ήμάς λαοΰ ή κατ' ανάγκην γενομένη σύζυγος τού θνητού
Νεράιδα τηρεί σιγήν καθ* δλο'ν τον χρόνον, καθ' 3ν παραμένει έν τώ οίκοι.
Τούτο καί ύπό τών άρχαίων ίσως έμυθολογείτο περί τής Θέτιδος τής έξ
αναγκασθείσης νά γίνη σύζυγος τοΰ Πηλέως Νηρηιδος, ώς συνάγεται έξ
άποσπάσματος τού Σοφοκλέους, άφθόγγους καλούντος τούς γάμους αυτών.
Το έπεισόδιον παρεμβάλλεται καί είς άλλας ήμών παραδόσεις, οί'α λ.χ. ή
περί μεταμορφώσεως τής γυναικός είς χελιδόνα, καί είς παραμύθια άλλων
ευρωπαϊκών λαών (1). Ό άριστος γνώστης τών δοξασιών καί τών εθίμων
τών κατά φύσιν λαών Άγγλος J. G. Frazer έν τή περί τού Τοτεμισμού
μελέτη του άναφέρει τό έθιμον τοΰ'νά τηρή σιγήν ή νύμφη έπί τινα χρόνον
έν τώ νέω οϊκω της, τά παρά τισι λαοϊς έπικρατοΰν σήμερον- εικάζει δ'ότι
είναι λείψανον τών νομίμων τών έξωγάμων φυλών, έν αίς οι άνδρες άγου-ι
γυναίκα έξ άλλης φυλής, άλλην γλώσσαν λαλούσης· διότι κατ' άνάγκην
αί γυναίκες έκείναι άγνοοϋσαι τήν γλώσσαν τών συζύγων τηροΰσι σιγήν
έν τώ οίκω.

Εκθέτων ύμϊν τά περί τής εις τόν Έφιάλτην άναφερομένης δοξασίας
έσκόπουν κυρίως νά κατκδείξω, όπόσον ή μελέτη τών καθ' ήμάς συντελιί
είς τήν έξήγησιν καί οιαφώτισιν τής αρχαιότητος καί όπόσον αδιάφθοροι
7 διετηρήθησαν aij έλληνικαί παραδόσεις παρά τοϊς Κυπρίοις, άφοϋ τό ήδη
παρά τοϊς Βυζαντινοίς παρεφθαρμένον όνομα του Έφιάλτου διεσώθη άρτιον
παρ' έκείνοις. Πολλούς δέ θησαυρούς παραδόσεων έχει νά έπιδείξη ή έλ·
ληνικωτάτη νήσος, ^ήτις ύπό λαογραφικήν έποψιν δύναται νά θεωρηθί]
ανεκμετάλλευτος. Συνέλεξαν μέν πολλήν ύλην μέχρι τούδε καί ό μακαρίτης
Σακελλάριος καί ό Κύπριος Γ. Λουκάς. Αλλά καταφανής είναι ή άνάγκη
σιιστηματικωτέρας καί μεθοδικωτέρας έργασίας, ταύτην δέ δύνανται καί
δφείλουσι ν' άναλάβωσιν αύτοί οί Κύπριοι. Ύπάρ^ουσιν έντή νήσφ λόγιοι
τιμώντες τήν έλληνικήν έπιστήμην, έν οίς έπιφανή κατέχει θέσιν καί ό μέλ-
λων μετά μικρόν νά διαλεχθή πρός ήμάς κ. Σϊμος Μενάρδος, ού αί μελέιαι
περί τής Κυπριακής διαλέκτου έλέγχουσιν άγαστήν πολυμάθειαν καί έμβρίθειαν
κρίσεως.Άνερευνώντες τάς παραδόσεις τής πατρίδος των, έξετάζοντες τά εν
τφ παρόντι καταλείμματα τού παρελθόντος, άς είναι βέβαιοι οί Κύπριοι ότι
ού μόνον τήν έπιστήμην ύπηρετούσιν, άλλά καί έργον έπιτελούσι κατ' εξο-
χήν φιλόπατρι, καταδεικνύοντες όπόσον άκραιφνής καί άκήρατος διετηρήθη
ό έλληνισμός έν τή μεγαλονήσω παρά πάντας τούς κλύδωνας τών συμφορών,
τούς διαταράξαντας αύτήν κατά τούς μακρούς καί άπαισίους αιώνας τής
δουλοσύνης.

Ύπήρχεν άλλοτε έν Κύπρψ, ώς λέγει Ρωμαίος τις ποιητής, άλ-
σος ιερόν, περιφρασσόμενον διά χρυσού θριγκού, όπου αύτόματα έφύοντο

1) [Βλ, Πολίτου Π«ρ«δ. α. 188.940j
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τά άνθη καί όπου δύο άνεβλυζον πηγαί, ή μέν μία πικρού, ή δέ έτερα
γλυκέος ύδατος. Ίο ίερόν εκείνο άλσος ευρίσκεται καί σήμερον έν τή Κύ-
πριο. Άνθη αύτού είναι τά αισθήματα τής στοργής καί τής άοοσιώσεως είς
τήν έλληνικήν πατρίδα, άτινα αυτόματα γεννώνται έν ταίς καρδίαις τών
Κυπρίων καί αί δύο πηγαί οαψιλώς παρέχουσι τά ΰδατά των, ή πικρά τάς
άναμνήσεις τών δεινών παθημάτων κατά τους χρόνους τής τυραννίδος, ή
γλυκεία τάς παραδόσεις τού ένδοξου έλληνικοΰ παρελθόντος. ΙΙίνοντες έκ
τών υδάτων ταύτης οί Κύπριοι θά λησμονώσι μέν τάς πικρίας έκείνης, θά
ένισχύωνται δ' είς τούς ευγενείς καί φιλοπάτριδας άγώνας αύτών ').

1) ΙΙερί τοΰ βαρυπνά καί τής ετυμολογίας του ονόματος βλ. συμπληρωτικά τινα εν
Λαογραφ. Α' 861—3.
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πρόσωπον μυθικόν *.

Πάντες ήξεύρουσι τήν ίστορίαν τού Γουλιέλμου Τέλλ, xoö όποιου ή
ήρωϊκή άρνησις προς έκπλήρωσιν τών διαταγών τών δεσποτών τής 'Ελβε-
τίας ύπήρξεν ή πρώτη άφορμή έπαναστατικοϋ κινήμαχος, δι' ού ή πατρίς
του ανέκτησε τήν έλευθερίαν αυτής (1307 μ. Χ ). Πολλω πρίν ή ό μέγας
Γερμανός ποιητής Σχίλλερ δραματοποιήση τήν ύπόθεσιν ταύτην, ήσαν δη·
μοτικώταται αί διηγήσεις περί τοΰ ωμού τυράννου Γέσσλερ, περί τοΰ πίλου
αύχού, πρό χοΰ όποιου ώφειλον ν' άποκαλύπχωνται οί διαβάται, καί περί
τής ύπερηφάνου παρακοής τοΰ φιλελευθέρου ορεινού. Καίτοι δέ τό έπεισό-
διον τοΰ μήλου, όπερ τεθέν έπί τής κεφαλής τού τέκνου του διετάχθη νά
τοξεύση ό Τέλλ, έφαίνετο οπωσδήποτε πλησιάζον μάλλον πρός τόν μΟϋον
παρά τήν ίστορίαν, άλλ' όμως άπασαι αί διηγήσεις αύται μέχρι καί τών
έλαχίσχων λεπτομερειών των έθεωροΰντο αύθεντικαί καί περιελαμβάνοντο
έως εσχάτων έν ταίς ίστορίαις τής Ελβετίας.

Τό γεγονός, είς δ οφείλει τήν άρχήν αυτής ή ελβετική ομόσπονδος
πολιτεία, ίκανοί ύπεστήριζον μέχρι τοΰδε ότι παρεμορφώθη άναμιχθέν ένω-
ρις μετά μύθων καί συγχυσθέν μετά διαφόρων τοπικών παραδόσεων. Πάσαν
δέ περί τής γνώμης ταύχης άμφιβολίαν αίρει, νομίζομεν, χό καχά τό παρόν
έτος 1877 έν 'Αϊλβρονν εκδοθέν σύγγραμμα τοΰ Έλβετοΰ καθηγητού Ε.
Λ. Ρόχολτς (Rochholz) ύπό τήν έπιγραφήν : Ό Τέλλ και ό Γέσσλερ έν
τω μύ&φ και τη Ιστορία, ού συμπλήρωμα δύναται νά θεωρηθή έτερον έρ-
γον τοΰ αύτοϋ συγγραφέως περί τοΰ Γέσσλερ, πρό τίνος μόλις δημοσιευθέν.

Έν τω συγγράματι τούτο) Αποδεικνύεται πειστικώτατα ότι ό Τέλλ εί-
ναι μυθικός ήρως κοινός είς πολλούς λαούς τής Ευρώπης. Είς Έλβετίαν
όμως ιδίως φαίνεται ότι ό περί τούτου μΰθος μετηνέχθη έκ Σκανδιναυίας.
'Ανάγεται δέ κα! ό μΰθος ούτος είς τούς ήλιακούς, ό δέ Τέλλ, άντί ήρωος
τήν έλευθερίαν τής πατρίδος αύτοΰ ύπερασπίζοντος. άνακτάται τήν αίρχική»
καί άληθή αύτοΰ σημασίαν είναι προσωποποίησις τοΰ ήλίου, είδος τοξότου
'Απόλλωνος τών βορείων λαών. Ό μύθος περί τοΰ μήλου, όπερ κατά τήν
τυραννικήν διαταγήν έτόξευσεν έπ! τής κεφαλής τοΰ ίδιου παιδός, όστις

*) Έδημοσιβόθη iv "Eazicf 1877 τ. Δ' σ. 623—1.
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δύναται δικαίως νά ταχθή μεταξύ τών ώραιοτέρων δραματικών θέσεων έξ
όσων ή φαντασία τού λαοΰ έπενόησεν, ό μΰθος ούτος Ανευρίσκεται παρ' όλοις
σχεδόν τοίς λαοίς τοΰ κόσμου, άντικαθισταμένου μόλις ένίοτε τοΰ μήλου
διά καρύου ή δακτυλίου ή νομίσματος.

'Αλλά -ώς ό ελβετικός λαός συνεχώνευσε τόν μϋθον τοΰτον μεθ ' ενός
τών σπουδαιότατων συμβάντων τής ιστορίας αύτοΰ ; Ό συγγραφεύς τοΰ
άνω μνημονευθέντος συγγράμματος έξηγεΐ τό ζήτημα τοΰτο διά τίνος εγχω-
ρίου παραδόσεως. Έν τινι χωρίω τής Ελβετίας υπάρχει παρεκκλήτιον,
τών τριών Τελλ έπονομαζόμενον. Είσί δέ οί τρείς Τέλλ ήρωες πάτριοι,
περί ών ό λαός πιστεύει ότι κοιμώνται ύπνον αίώνιον καί έξυπνούσιν, όσάκις
ή Ελβετία διατρέχει κίνδυνον μέγαν, όπως σώσωσιν αυτήν. Όμοίας παρα-
δόσεις έχουσιν άπαντες σχεδόν οί λαοί, καί ό ήμέτερος έτι, όστις πιστεύει
ότι είς άπόκρυφόν τι υπόγειον τής Κωνσταντινουπόλεως ευρίσκεται ό μαρμα-
ρωμένος βασιλιάς, ό τελευταίος τών Ελλήνων αυτοκρατόρων, όστις, όταν
σημάνγ] ή δρα, θά έξυπνήση, όπως διώξη τούς άπιστους μέχρι τής Κόκκινης
Μηλιάς καί άποδώση είς τό Έλληνικόν κράτος τήν προτέραν αύτοΰ λαμ
πρότητα. Ένεκα λοιπόν τής παραδόσεως ταύτης, όσάκις συνέβαινεν έπανά-
στασίς τις τοΰ λαοΰ, οί έπαναστάται άδελφοποιούμενοι έτίθεντο ύπό τήν
προστασίαν τών τριών Τέλλ ή άπλώς έπωνομάζοντο άπαντες Τελλ. Τοιαύτας
έπαναστάσεις αναφέρει ικανάς ή ιστορία τής Ελβετίας, δι'ο ουδόλως άπί-
θανον ότι ή σημαντικωτάτη τούτων άπεδόθη κατόπιν είς ένα μόνον ήρωα.
Ό ήρως ούτος δέν είναι πλέον Τέλλ ή προσωποποίησις τοΰ ήλιου· είναι ή
προσωποποίησις τοΰ λαοΰ. Οϋτως ή Ελβετία ουδέν άπόλλυσι, καταδειχθέν-
τος τοΰ άνυπάρκτου τοΰ πρωτίστου αύτής ήρωος. Είς τήν θέσιν τοΰ Τέλλ,
οιά τής μεγάλης αυτοΰ ανδρείας έκδιώκοντος τούς τυράννους τής πατρίδος
του, ή ιστορία άναβιβάζει νυν τόν λαόν άνακτώντα μόνον άφ' έαυτοΰ τήν
ιδίαν έλευθερίαν.

--
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Ή λέξις ευλογία, ήν άτόπως γράφουσί τίνες εύφλογίαν, άγνωστος είς
τούς άρχαίους έν τή σημασία τής λοιμικής νόσου, ώς άγνωστος θά ήτο ίσως
καί αυτή ή νόσος, άναφέρεται τό πρώτον υπό Θεοδώρου τού Προδρόμου,
τοϋ κοινώς Πτωχοπροδρόμου καλουμένου, τοϋ κατά τήν δωδεκάτην εκατον-
ταετηρίδα ζήσαντος γνωστοϋ στιχοπλόκου. Έν έπιστολή τινι «τώ ορφανο-
»τρόφω διά τήν κατασχοϋσαν λοίμωξιν», γράφε·, ούτος τά επόμενα: «ή λοι·
»μωξις, ήν διά τό έπάρατον πάντως εύλογωνυμεΐν είώθεσαν άνθρωποι,
»ιν εύφορωτέρα κάν γοΰν άπό τής σεμνωνυμίας τοις κάμνουσι γένοιτο 1«.
Τήν αληθή τής λέξεως έννοιαν παρενόησεν ό πρώτος εκδότης- άλλ' ή τοι-
αύτη παρεξήγησις τοσούτω μάλλον ήτο άδικαιολόγητος, καθ' όσον αυτός ο
Πρόδρομος έν έτερα έπιστολή περί τοϋ αύτοϋ θέματος άναγράφων τά της
νόσου έπακολουθήματα λέγει, ότι άπέμεινε στιγματίας καί όλος κατάγρα-
φος καί φαλακρός 2- καί τά συμπτώματα τής νόσου άλλαχοϋ περιγράφων,
είναι φανερόν, ότι εννοεί τήν εύλογίαν 3.

Κατά πάσαν δ' όμως πιθανότητα ή χρήσις τής λέξεως έν τή έννοια ταύτη
είναι παλαιοτέρα. Έν διηγήσει θαυμάτων τοΰ άγιου Αρτεμίου, ήτις εγράφη
περί τά μέσα τοϋ Ζ' αιώνος, κείται ή λέξις ευλογία είς τήν σημασίαν δεινής
λοιμώδους νόσου, ίσως αυτής ταύτης τής ευλογίας : αάνεφύησαν γαρ κα:ί
»παντός τοΰ σώματος αύτής τά μηνύοντα θάνατον, παραπλήσια λοιμικής, ''
»λεγόμενα μαϋρα- οί πολλοί δέ καλοϋσιν αύτά εύλογίαν 4».

Εύρηται- προσέτι ή λέξις καί έν τή ύπό άνωνύμου έλληνική μεταφράσει
έκ τοϋ συριακοϋ τοϋ περί λοιμικής λόγου τοϋ διασήμου "Αραβος ιατρού
Ραζή. «Τά δέ ισχνά σώματα, τά χολώδη καί ξηρά καί θερμά, έπιτήδε«
»είτι πρός τήν εύλογίαν εύλογίαν δ' ώνόμασαν οί παλαιοί τό εν είδος
»τό μοχθηρότερον τών δύο, καθά καί παρά πολλών ούτως όνομάζεσθαι ταύ·
ητην άκούω- έν γαρ ταϊς έλληνικαϊς διαλέξεσι κλήσις ταύτης ούχ εύρηται
»Ό δέ σοφός ούτος άνήρ (Ραζής) τή ιδία διαλέκτφ χαβπε ώνόμασε- δη·

*) ΈίημοσιsûOyj έν «Έοτίιρ 188,'5 τ. ΙΕ' σ. 31—2. ',Ι

1) Έν Notices r-t extraits 'les manuscrits τ. VI σ. 511.

2) Αΰτ. σ. 542.

?.) ΑΟτ. ι; 547.

4) Λ. Papadopoulos'Cerumeus, Varia iiraeca sacra, έν ΙΙ«τρουπόλ»ι 1909 σ. f>2,
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»λοί δέ ή λέξις τδ κατ' αύτό. Οίμαι δέ, ότι κατ' αύτήν τήν λοιμικήν ό
»λόγος βούλεται. Εί δέ καί διαφέρουσιν αλλήλων έν ταίς διαθέσεσιν, άλλ'
»ούν καί κοινότητα έχουσι καί ουδέν άπεικός1». Άγνωστον πότε έγράφη
ή μετάφρασις αδτη· ό δέ "Αραψ ιατρός Ραζής έζησε κατά τόν δέκατον
αιώνα.

Όμοιον ευφημισμόν έχουσι. καί οί Τούρκοι, καλούντες μπουμπαρέκ,
ήτοι εύλογημένην, τήν πανώλη, άπαραλλάκτως ώς ό Ημέτερος λαός έκά-
λει αύτήν παλαιότερον αυχωρεμένην ή εύλογημένην -.

1) Ραζη, περί λοιμικής 2. έν 'Αλεξάνδρου Τραλλ. Θεραπευτικές ed. J. Goupil
σ. 24υ.

2) Κοραή "Ατακτα τ. /V σ. 144.—Βλ. καί Fauriel, Chants popul. τ. 1 a.
LXXXTV. — Έπτάλοφον νέαν τ. Β' σ 723.
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Ή έπάνοδος του έαρος, ήτις καί κατά τήν άρχαιότητα παρέσχεν
άφορμήν εις τήν οιάπλασιν πολλών μύθων καί τήν σύστασιν εορτών, έπανη-
γυρίζετο όχι πρό μακρού χρόνου πανταχού τής 'Ελλάδος ύπό τών παίδων.
Ούτοι κατά τήν πρώτην Μαρτίου περιήρχοντο τάς οικίας άδοντες άσματα
μικρόν άλλήλων παραλλάσσοντα, όπως τύχω^ι παρά τής οίκοδβσποίνης
κερματϊου τινός ή αύγών ή άλλων φιλοδωρημάτων. Ό πρώτος δέ τού όμί·
λου έκράτει ένιαχοϋ σφαιροειόή στέφανον άνθέων, έπί τοΰ όποιου περιεστρέ·
φετο ύποκινούμενον ξύλινον όμοίωμα χελιδόνος.

Ή συνήθεια αυτη είναι άρχαία· ό 'Αθήναιος καί τίνες άλλοι συγγρα-
φείς άναφέρουσιν ότι έν Ρόδω κατά τόν Βοηδρομιώνα μήνα παιδία πε-
ριήρχοντο τάς οικίας άδοντα άσμάτιον τι, τό όποιον μας περιέσωσεν 6
αυτός συγγραφεύς, περιεργότατον δέ δν δείγμα τής δημοτικής τών αρχαίων
ποιήσεως· διά του άσμα τί ο υ τούτου άπήτουν κυρίως άνταμοιβήν διά τόν
κόπον των έζήτουν δέ παρά τοΰ οίκοόεσπότου σύκων όρμαθόν καί οίνον
καί τυοοΰ κάνιστρον, παρατηροΰντες προσέτι ότι ή χελιδών δέν είναι άκα-
τάδεκτος, άλλά δύναται νά μή άπορρίψη καί σίτον καί πίτας. Τό άσμα
κατέληγε δι' άπειλών πρός τους φειδωλευομένους οίκοδεσπότας! «Θά φύ·
»γωμεν ή θά πάρωμεν τίποτε ; "Αν μας δώσης τίποτε, καλά" άλλως δέν θά
»σ' άφήσωμεν ή τήν θύραν θά πάρωμεν ή τό άνώφλιον αυτής ή τήν γυ·
»ναϊκα, πού κάθηται μέσα· είναι μάλιστα μικρά καί θά τήν άρπάξωμεν είς
»τόν άέρα· καί άν φέρης τίποτε, νά είναι καλόν καί άφθονον. "Ανοιγε, ά-
»νοιγε τήν θύραν είς τήν χελιδόνα· δέν είμεθα γέροντες ήμεϊς, άλλά παι-
»διά». Ή παιδική αΰτη έορτή έκαλείτο χελιδονιομδς ή χελιδόνια, καί οί
παίδες χελιδονιοταί.

Τά δημοτικά άσματα, τά άδόμενα παρ' ήμίν κατά τήν περίστασιν ταύ-

την, έχουσιν άρχαϊκήν χροιάν καί παρουσιάζουσι πολλήν όμοιότητα προς

τό παρ' Άθηναίφ, ώς πολλοί ήδη αλλοδαποί καί ήμέτεροι παρετήρησαν.

Ή άρχή πρό πάντων τοΰ άρχαίου άσματος :

ΉλΟ' ήλθε χελιδών
καλάς ώρας αγουσα
καλούς ένιαυτούς,

ουδόλως σχεδόν διαφέρει τής τών δημοτικών :

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα κτλ.

*) Έδϊ^μοσιεύΟΐ) έν Έΐτίγ. 1ϋ7ϋ τ. Α' α. 112-3.
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Δια τών συνήθων πα ρ' ήμίν δημοτικών άσμάτων οί παίδες ζητοίσιν
έπίσης παρά τή; οίκοδεσποίνη: αυγά καί δρνιθας καί πλακούντας, ούχί
όμως αύθαδώς, ώς οί αρχαίοι όμήλικοί των, αλλά μειλιχίως καί ταπεινότα-
τα έπισφραγίζοντες πάντοτε τήν αϊτησίν των διά δαψιλών ευχών.

Κατά τήν πρώτην Μαρτίου καί παρά τοίς Βυζαντινοϊς έτελεϊτο έξ
αρχαίου ελληνικού έθους εορτή τις, τήν οποίαν κατήργησεν ή έν Τρούλλψ
Κωνσταντινουπόλεως τω 689 συνελθούσα έκτη οικουμενική σύνοδος. Τήν
έορτήν ταύτην ό ύπομνηματιστής τών έκκλησιαστικών κανόνων Βαλσαμών
άποκαλεϊ «πανήγυριν έλληνικήν μεγάλην διά τήν τών ωρών καί τοΰ έαρος
εύκρασίαν».

Προσθέτει δέ ότι κατ' αυτήν αορχήσεις απρεπείς έγίνοντο παρά τι-
»νων γυναίων καί άνδρών». Παραπλήσια τοϊς χελιδονίοις παιδική τελετή,
κατά τόν διάσημον Γερμανόν άρχαιολόγον ΓΙανο'φκα, γίνεται τό θέρος είς
πολλά τής Γερμανίας μέρη, όπου παίδες, φέροντες δένδρον κεκοσμημένον
τούς κλάδους διά χρωματιστού χάρτου, περιήρχοντο άπό οικίας είς οίκίαν
ψάλλοντες τό ·άέρος καί αιτούντες φιλοδωρήματα. Γάλλος δέ τις περιη-
γητής συγκρίνει τά χελιδόνια πρός τήν έν Γαλλία τελουμένην Έορτήν τής
'Αγίας Δωρεάς (Fcte-Dieu), καθ' ήν οί πανηγυρίζοντες αίτοϋσιν όμοίως
έκ τών οικιών φιλοδωρήματα χάριν, ώς λέγουσι, τοΰ έκκλησιδίου των
συμπίπτει δ' ή έορτή αύτη κατά τόν Μάϊον ή Ίούνιον, δέκα μετά τήν πεν-
τηκοστήν ήμέρας. 'Αλλ' άμφότεραι έχουσι μάλλον, νομίζομεν, σχέσιν
πρός τά κατά τήν πρώτην Μαίου καί πα ρ' ήμίν είθιζόμενα.
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Φιλόσοφος τις τοΰ προπαρελθοντος αίώνος, προς έπίλυσιν ίσως icû
κατά τόν μεσαίωνα θεολόγους καί φιλοσόφους συνταράξαντος ζητήματος
περί τής προτεραιότηχος τής όρνιθος ή του αύγοϋ, έδογμάτισεν ότι Παν τά
ζών έξ ωοϋ τίκτεται. Πολλω 5' όμως πρό τούτου τό αύγόν σπουδαίον διε-
δραμάτισε μέρος έν τή κοσμογονία διαφόρων έκ τών αρχαίων θρήσκευμα·
των. Ή Βαβανή, ή μήτηρ τής άγιας τριάδος τού ίνδικοΰ πανθέου, μυθο
λογείται ότι έγέννησε τρία αυγά, έξ ων έξήλθον ό Βραμάς, ό Βισνούς καί ό
Σίβας· είς πλείσχας δέ θρησκευτικάς παραστάσεις τών Ινδών άπεικονίζε·
ται ότέ μέν ό Βραμάς πρό αυγού, έν ω φαίνεται ό άνθρωπος έμβρυον έτι,
όχέ δέ άπλώς μόνον τό αύγόν τής κοσμογονίας. Ή συρία 'Αφροδίτη, κατά
τάς φοινικικάς παραδόσεις, έγεννήθη έξ αυγού πεσόντος ούρανόθεν παρά τάς
δόθας τοΰ Εύφράτου καί έκκολαφθέντος υπό περιστερών διότι αί περιστε-
ρά! έν τή φοινικική καί τή άσσυριακή θρησκεία είχον προσλάβη ίερόν καί
θεϊον χαρακτήρα, διατηρηθέντα καί έν τή χριστιανική συμβολική. Γνωστό -
τάτη δ' είναι καί ή κατά τήν Έλληνικήν μθολογίαν έξ αύγοΰ γέννησις τής
Ελένης καί τών Διοσκούρων. Τήν συμβολικήν έννοιαν τών τοιούτων μύθων
άναπτύσσων ό διάσημος Γερμανός μυθολόγος Κρόυτσερ επάγεται τά έπόμενα:
αΤά δύο ήμισφαίρια τοΰ κόσμου [ό ούρανός καί ή γή] άπεικονίζοντο δια
»δύο ήμισφαιρίων, ότέ μέν κεχωρισμένων καί καταστέρων, ότέ δέ συνηνω-
»μένων, πρός παρατήρησιν τής έπιχολής καί τής δύσεως τών άστέρων. Έκ
»τής τοιαύτης τών δύο ήμισφαιρίων ενώσεως προέκυψε τό μυστηριώδες
»εκείνο ωόν, όπερ έκρέμων έν τοίς ναοίς καί περί ού έμυθολόγουν ότι έτέ-
»χθη ύπό τής Λήδας, άλλά περί ού έτέρα άξια σημειώσεως παράδοσις άνέ-
»φερεν ότι έπεσεν έκ τής Σελήνης, ή; ή 'Ελένη ύτο προσωποποίησις».

Τινές τών περί τήν συγκριτικήν μυθολογίαν άσχολουμένων ήθέλησαν ν'
άναγάγωσι τήν καταγωγήν τών Αυγών τοϋ Πάσχα είς τούς τοιούτους
μύθους καί νά έξηγήσωσι τήν συνήθειαν ταύτην έκ τής συμβολικής σημασίας
τοΰ αύγοΰ είς άρχαϊα θρησκεύματα. Ή δέ γνώμη αυτη δέν φαίνεχαι όλως
αβάσιμος καί παρακεκινδυνευμένη είς τούς γινώσκοντας όχι καί παρά λαοί;
μή χρισχιανικοϊς, ώς παρά τοίς Ίαπωνοίς, έπικρατεί έτι καί νΰν τό έθιμον

*) ΈδημοσιεύΟϊ) έν 'Emlif 1876 τ. Α.' σ. 220-1,
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συνηθίζετο μετά τήν λειτουργίαν της Κυριακής τού Πάσχα νά προσφέρη
δ μονάρχης ώς δώρονείς τούς αύλ',κούς αjtoO αυγά επίχρυσα, επίτηδες προς
τοΰτο παρεσκευασμένα. Νΰν δέ καί έν Γαλλία καί άλλαχοΰ τής Ευρώπης
δωροΰνται κατά τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα προς άλλήλους αυγά τεχνητά δια-
φόρου μεγέθους καί ποικίλων χρωμάτων, περικλείοντα πολύτιμα άντικείμε-
να. 'Αλλά τήν συνήθειαν ταύτην δέν ενεκολπώθημεν έτι έν Ελλάδι, ύπε-
ραρκούμενοι ίσως είς τήν έκ τής αλλοδαπής μεταφυτευθείσαν έτέραν, επίσης
πολυδάπανον, τών δώρων τής πρώτης τοΰ έτους καί τοΰ δένδρου τών Χρι-
στουγέννων.
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Έκ τοΰ ιουδαϊκού πάσχα διεχηρήθη έν τώ ήμετέρω ή θυσία του αμνού,
θεωρουμένη άπαραίτητον τής εορτής συμπλήρωμα. 'Αντικατέστησαν δέ τάς
συνοδευούσας τήν θυσίαν ταύτην ιεροτελεστίας, άς δ νόμος τών Έΐραίων
όρίζει, παρά μέν τοίς καθολικοίς χριστιανοίς κατά τόν μεσαίωνα ευλογία
του άμνοϋ έν τή εκκλησία πρό τής άγιας Τραπέζης, παρ' ήμίν δέ άπλή
ευχή, δι' ής ό Ιερεύς έπεκαλείτο ν' άγιάση αύτόν ό Ίησοΰς Χριστός «ώς
»ήγίασε τόν άμνόν, δν προσήγαγεν αύτω ό πιστός 'Αβραάμ καί τόν άμνόν,
»δνπερ "Αβελ προσήνεγκεν αύτω είς όλοκάρπωσιν». Ένεκα τούτου ό αμνός
τού Πάσχα νομίζεται ότι κέκτηται έξαιρετικάς τινας ιδιότητα; καί ότι ή
ώμοπλάτη προαγγέλλει άσφαλώς τό μέλλον είς τούς έννοοϋντας τά έπί ταύ-
της μυστηριώδη σημεία.Τήν αύτήν άρετήν άποδίδει ό λαός καί εις τόν κατά
τήν έορτήν τού άγιου Γεωργίου Ουόμενον άμνόν, ού ή ώμο-λάτη περιέχει
έπίσης άλαθήτους προφητείας. Έν γένει δέ παντός αρνί ου ή ώμοπλάτη, όταν
όλόκληρον πα,οατεθή οπτόν έν συμποσίω, θεωρείται ώς χρηστήριον, ούχί μέν
τοσούτω βέβαιον καί σαφές ώς αί ώμοπλάται τών άμνών του Πάσχα καί τοϋ
άγιου Γεωργίου, πάντοτε δ'όμως μετά περιεργείας καί πίστεως έξεταζόμενον.

Ή ώμοπλάτη, κατά τό άρματωλικόν έθιμον, άνήκε δικαιωματικώς είς
τόν άρχηγόν, όστις διά ταύτης προσεπάθει νά προίόη τήν τύχην τών 6π'
αυτόν πολεμιστών. Έν δέ τοίς κοινοίς συμποσίοις άνήκει είς τόν οίκοδε-
σπότην, όστις πρώτιστον μέλημα αύτοΰ θεωρεί νά εξετάση αύτήν επιστα-
μένως, όπως έξαγάγη προγνωστικά τοϋ μέλλοντος ιδίως μέν τής οικογενείας
του, γενικώς δέ όλοκλήρου τοϋ έθνους.

Ή βαθέως έν τή συνειδήσει τοΰ λαοΰ έρριζωμένη πεποίθησις είς τήν
τοιαύτην μαντείαν ούγί σμικράν έπήρειαν έσχεν ένίοτε καί έπί ιστορικών
τίνων γεγονότων έτι. Ώς οί άρχαϊοι πρό πάσης σπουδαίας αυτών πράξεως
εξήταζον τών Ιερειών τά σπλάγχνα καί τήν πορείαν αδτών διερρύθμιζον
κατά τάς άποφάνσεις τών ίεροσκόπων, όμοίως καί οί "Ελληνες όπλαρχη-
γοί πρό τών συμπλοκών αύτών μέ τουρκικά άποσπάσματα τήν ώμοπλάτην
συνεβουλεύοντο καί ή έκ ταύτης άρυομένη μαντεία συνηθέστατα έπέδρασεν
έπί τής τύχης τών δπλων των. «Πολλάκις ώφέλησεν ή πρόληψις αύτη χωρίς

*) Έδημοσιεύθη έν « Έοτίιρ» I87G τ. Α' σ. 221—2.
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»ελπίδα, πολλάκις έδλαψε χωρίς λόγον» λέγει ά 'Ιωάννης Φιλήμων έν χώ
περί Φιλικής Εταιρείας συγγράμματί του. «Σχραχός ολίγος καί όιακινου-
»νεύων έμψυχώθη αιφνιδίως δια χής αίσιας έξηγήσεως χών σημείων χης καί
»έκέρδησε νίκην άβεβαίαν καί έξ ένανχίας σχραχός πολυάριθμος καί έχων
»υγιές χό ηθικόν χου έόειλίασε διά τήν άποφράδα πρόγνωσίν των καί ένι-
«κήθη σχερηθείς χήν έλπίδα καί χήν τό?μην του. Ύπήρξαμεν έκ περιστά-
σεως αύτόπται δλων τούτων. Εντεύθεν ή καλή ή κακή έκβασις μιας μά-
»χης έκρέματο άπό τήν καλήν ή κακήν μάντευσιν τής πλάτης, καί μάλιστα
»άν ήθελε τύχη γέρων ό τοιούτος μάντις. Αί συμπτώσεις, ήνωμέναι μέ τάς
»κινδυνώδεις προλήψεις τής άμαθείας. έμελλον νά δώσω σι καί είς τά κόκκαλα
»τού ζώου έπήρειαν θείαν. Ενθυμούμεθα όποίαν άφησε τω 1S26 ίστορικήν
»έποχήν είς τό Ναύπλιον μία φερομένη άπό τόν ΓΙανοϋτσον Νοταράν πλάτη.
»Αί περί τών τοιούτων άποδοκιμασίαι τής θρησκείας μας δέν ίσχυσαν ούδ'
»είς τό πνεΰμα αύχοΰ του ερευνητού χών ιερών γραφών γέρονχος. Τό
»φύσει μάλλον άκακον ζώον χής γής καθίσχαχαι παραδόξως, καί άπνουν μά-
»λιστα, τό ύποκείμενον άπεχθείας καί λύπης είς τήν ζώνην τής τοιαύτης
»διαγνωστικής».

Λεπτομερείς πληροφορίας περί τού είδους τούτου τής μαντικής δέν ήξεύ-
ρομεν, είναι δέ δυσχερέστατον νά συλλεχθώσι τοιαϋται, διότι οί τά απόρ-
ρητα ,αύτής έπιστάμενοι γέροντες φείδονται δυστυχώς έξηγήσεων καί άπορ-
ρίπτοντες πολλάκις άδράς άμοιβάς άρνοϋνται ν' άποκαλύψωσι τά μυστή-
ρια της προπατορικής έπιστήμης. Κοινώς γνωστή δ' όμως είναι ή σημασία
τών κοιλωμάτων είκονιζόντων μνήματα, ήτοι θανάτους οικείων ή Φίλων,
στενωτέρων καί προσφιλεστέρων, καθ'δσον τά κοιλώματα πλησιάζουσι πρός
τήν κορυφήν τού όστοϋ" αί σκιαί πρός τούτοις προμηνύουσι πένθος, αί δέ
έρυθρωπαί γραμμαί αιματοχυσίας' κατ' άναλογίαν δέ κρίνουσι καί περί τών
άλλων σημείων τό έκ τής κορυφής τοΰ όστοΰ τέλος έξαρτώμενον νεΰρον
άπεικονίζει τό βαλλάντιον τού οίκοδεσπότου, προαγγέλλον πλοΰτον μέν, εάν
τύχη χονδρόν, πενίαν δέ καί αθλιότητα, ίσχνόν.

"Ως τίνες παρετήρησαν, ή ώμοπλαχοσκοπία είναι λείψανον τής ίερο-
σκοπίας τών άρχαίων άλλά προς ταύτην σχέσιν μάλλον είχεν ή συνήθεια
τοΰ έξετάζειν έκτός τής ωμοπλάτης τό ήπαρ, τόν σπλήνα, τά έγκατα τοΰ
άμνού, έάν παραδεχθώμεν ώ; άληθή τήν περί υπάρξεως τοιαύτης συνήθειας
έν 'Αρκαδία μαρτυρίαν τού έν άρχή τοΰ παρόντος αίώνος έπισκεφθέντος
τήν Ελλάδα Γερμανού Βχρθόλδυ. Είναι αληθές ότι παρ' ούδενί τών άρ-
χαίων συγγραφέων γίνεται μνεία τής ώμοπλατοσκοπίας· άλλά δέν είναι νο-
μίζομεν χούτο έπαρκές διδόμενον, όπως άρνηθώμεν τήν άρχαιότηχα χής προ-
λήψεως ταύτης- ή παρά Βυζαντινοίς μάλισχα γνώσις αυτής άποδεικνύει τό
έναντίον. Ό κατά τήν ένδεκάτην μ. Χ. έκατονταεχηρίδα ζήσας πολυγρα-
φώχαχος, ώς υπό τών συγχρόνων του άπεκαλείτο, Μιχαήλ ό Ψελλός έγρα-
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ψεν ίδιαιτέραν πραγματείαν «Περί ώμοπλατοσκοπίας», έν ή άριδήλως κατα-
φαίνεται ή ταυτότης τών παρ' ήμίν καί τοίς συγχρόνοις αύτοϋ περί τοϋ
αντικειμένου τούτου δοξασιών. Ή περιεργοτάτη αύτη πραγματεία ευρίσκε-
ται χειρόγραφος έν τή αυτοκρατορική τής Βιέννης βιβλιοθήκη, παραθέτο-
μεν δέ ένταϋθα τά μάλλον ενδιαφέροντα μέρη αύτής έξ ακριβούς άντιγρά -
φου, όπερ έκ τής βιβλιοθήκης έκείνης έπρομηθεύθημεν.

Τό χρηστήριον τής ώμοπλατοσκοπίας δ Ψελλός αποκαλεί «βάρβαρον
η καί άλλόκοτον», έχον όμως, «ώς τοϊς χρωμένοις δοκεϊ, μελλόντων προανα-
»φώνησιν». Οί διά τής ωμοπλάτης μαντευόμενοι λαμβάνοντες έκ ποίμνης
πρόβατον ή άρνα «πρώτον μέν κατά νοϋν τιθέασιν ή καί τή γλώσση προ-
»φερουσι περί ού άν μαθείν βούλοιντο», είτα δέ σφάξαντες τό ζωον οπτώσι
τήν ώμοπλάτην καί άπογυμνούντες τών σαρκών «έντεϋθεν τάς σημειώσεις
»τής τών έρωτημάτων έκβάσεως έχουσιν.» Ή έξήγησις δέ τών σημείων
τής ωμοπλάτης καί τά έκ ταύτης μαντεύματα είναι άπαραλλάκτως δμοια
πρός τά νϋν παρ' ήμών πιστευόμενα, άτινα άνεφέραμεν άνωτέρω* «Ζωής
»μέν ώς καί θανάτου κρίσιν έν τή έξοχη τής ράχεως έχουσι· καί, εί μέν
»αύτη έκατέρωθέν έστι λεπτή καί καθαρά, ζωής έντεϋθεν λαμβάνουσι σύμ
»βολα· εί δέ συγκεχυμένη, θανάτου τεκμήρια.... εί δέ περί πολέμου τις
«έρωτωη, εί μέν έν τώ δεξιώ μέρει τοϋ ιυμοπλάτου έρυθρόν φανείη νεφέλλιον
«ή έν θατέρω μέρει γραμμή έπιμήκης καί μέλαινα, άνελε ότι μέγας έσε-
»ται πόλεμος- εί δέ άμφω τά μέρη κατά φύσιν ίδοις λευκά, είρήνην μέλ-
τιλουσαν χρηστηρίαζε- καί καθάπαξ έν πάσαις ταΐς έρωτήσεσι τά μέν έρυ-
»θρότερα καί μελάντερα καί συγκεχυμένα τής χείρονος συντυχίας είσί· τά
»δ' έναντία τούτων, τής κρείττονος».

Ή ώμοπλατοσκοπία ήτο έν χρήσει καί παρά τοϊς Ουννοις, τά δέ άγρια
στίφη τοΰ 'Αττίλα είς τήν μαντείαν ταύτην προσέτρεχον, όπως μάθωσι τήν
τύχην τών δπλων των. Άνευρίσκομεν προσέτι αύτήν τά μέγιστα διαδεδομένην
είς τούς μογγολικούς πρό πάντων λαούς τής 'Ασίας, άλλά καί είς τά άλλα
ασιατικά έθνη συνηθιζομένην. Έκ τών ευρωπαϊκών λαών πλήν τών Βλαχοφώ-
νων τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας, οί'τινες έχουσι τά αύτά καί οί Έλ-
ληνες έθιμα, ή ώμοπλατοσκοπία είναι γνωστή εις τά νοτιοσλαβικά έθνη, τούς
Λαταυούς, τούς Σκώτους, τούς Κορσικανούς, είς παλαιοτέρους δέ χρόνους
φαίνεται ότι ήτο γνωστή είς 'Ισπανούς, Γάλλους, Γερμανούς καί "Αγγλους.
Ή ύπαρξις τής αύτής δοξασίας παρά λαοίς άνομοίοις όλως τήν καταγω-
γήν, τάς παραδόσεις καί τόν έν γένει βίον, είναι όμολογουμένως άρκούν-
τιος παράδοξος καί άνεξήγητος, όταν δέν παραδεχθώμεν ότι οφείλεται είς
άπλήν σύμπτωσιν.
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Ή εγκαθιδρύεις τοΰ Χριστιανισμού καί μετά τήν άναγνώρισιν αυτού ώς
θρησκείας τοΰ ρωμαϊκού κράτους, δέν επετεύχθη ευχερώς ούδ' άνευ άγώ-
νων καί παραχωρήσεων. Πάσα νέα θρησκεία δέν δύναται νά καταλάβη τήν
θέσιν της προηγηθείσης άποτόμως. προσκρούουσα δέ έπί τών έρειπίων εκεί-
νης πολλάκις κλονίζεται έπικινδύνως καί καταρρέει πρδ τού ριζωθή. Έπί
αύτού τού πέμπτου μετά Χριστδν αιώνος ή τύχη τού Χριστιανισμού ήτο άμφί-
βολος έτι. "Εδει ού μόνον νά παλαίση κατά τού κατακλύσαντος τότε τά
πνεύματα φιλοσοφικού μυστικισμού τών Γνωστικών καί τών Νεοπλατωνι-
κών καί νά καταπνίξη τά σπέρματα τών παμπληθών δογματικών αιρέσεων,
αίτινες ενωρίς άναφυείσαι διήρουν έσωτερικώς καί έξησθένουν αύτόν, άλλά
καί νά καταστρέψη πάν λείψανον τής άρχαίας πολυθε'ίας, είς ήν μετ' επι-
μονής ένέμενεν ό λαός καί πρό πάντων οί άγρόται. Διότι είς αύτούς έφαί·
νετο άκατάληπτόν τι καί καινότροπον ή νέα θρησκεία, άντικαθιστώσα δι"
άγνωστου κόσμου μεταφυσικών ιδεών καί άφηρημένων τύπων τήν προσω-
ποποίησιν τής φύσεως, έφ' ής έβασίζετο ή πολύπλοκος καί πλουσία μυθο-
λογία αύτών, καί τήν πομπώδη καί εύθυμον έξωτερικήν αύτών λατρείαν.
Αί σύνοδοι καί οί χριστιανοί ίεράρχαι, κατιδόντες τό άνέφικτον τής καθα-
ράς καί αμιγούς εισαγωγής τής χριστιανικής θρησκείας, ήνέχθησαν τήν οια-
τήρησιν τών έκ τής πολυθειας έκπηγαζουσών παραδόσεων καί προλήψεων
φροντίσαντες μόνον νά περιβάλλωσιν αύτάς διά χριστιανικού καλύμματος.
Μετά τήν έδραίωσιν τοΰ Χριστιανισμού ή έκκλησία έδοκίμασε καί πάλιν νά
άποσκορακί.ση ώς έκφύλους καί άσεβείς αύτάς, άλλ' αί προσπάθειαί της
απέβησαν τό πλείστον άγονοι, δι' δσας πρό πάντων έκ τε τής πολυχρονίου
διατηρήσεως των καί έκ τοΰ χαρακτήρος τοΰ λαοΰ κατέστησαν συμφυείς
αύτω. Ουτω δέ περιεσώθησαν μέχρις ήμών πλείστοι μύθοι καί έθιμα τής
άρχαίας θρησκείας, τά μέν μικρόν παρηλλαγμένα καί εύχερώς διαγινωσκό-
μενα, τά δέ άμυδρά μόνον ύποκρύπτοντα ίχνη τής παλαιάς αύτών καταγωγής.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην άρκ'-ύντως περίεργος είναι ή έξέτασις τών

*) Έδημοσιεϋθη έν « 'Εστία 1876 τ. Α',σ. 268—271. 'Εκτενέστερος λόγος περί του
αύτού θέματος γίνεται έν τή πραγματεία Τά δημώδη ελληνικά άσματα περί τής δρακον-
τοκτονίας τοΰ άγιου Γεωργίου (Ααογραγ. IItIΜ τ. Λ' σ. 185—2.%).
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συναξαριών, έν οί; έναπεχαμιεύθησαν πολλαί μυθολογικαί παραδώσεις έπί
τό χριστιανικώτερον μεταπλασθείσαι. Ό διακεκριμένος Γάλλος ακαδημαϊ-
κός 'Αλφρέδος Μωρΰ έν ίδίψ περισπουδάστω Δοκιμίω περί τών μεσαιω-
νικών συναξαριών κατέδειξεν όποία έκ τής τοιαύτης μελέτης ωφελήματα
δύνανται νά πορισθώσιν ή συγκριτική μυθολογία,ή αρχαιολογία καί αυτή έτι
ή θεολογία. Έκτος όμως τών συναξαριών, ών τα πλείστα έχουσιν άνακα-
θαρθή ύπό εκκλησιαστικών συγγραφέων, υπάρχουσιν ευσεβείς τοπικαί πρό
πάντων παραδόσεις περί τού βίου άγίων μή άποτεθησαυρισμέναι έν τοϊς συν-
ζξαρίοις, έν αίς διασώζονται, μικράν ύποστάντες μεταβολήν, πολλοί αρ-
χαίοι μϋθοι. Μίαν τών παραδόσεων τούτων γνωστοτάτην καί λίαν διαδεόομέ-
νην, άναφερομένην είς τόν άγιον Γεώργιον, προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν
σήμερον.

Έν τω άγίφ Γεωργίφ άποτυπούται τό ίδανικόν τοΰ αρχαίου ήρωος, καί
εν τφ βίω καί τοίς άθλοις αύτοΰ άνευρίσκομεν τά χαρακτηριστικά πολλών
ήμιθέων τής ελληνικής μυθολογίας. Στρατιώτης του αύτοκράτορος Διο-
κλητιανοΰ καί έπ1 αυτού μαρτυρήσας ύπέρ τής χριστιανικής πίστεως, ό
άγιος Γεώργιος έπωνομάσθη υπό τής εκκλησίας τροπαιοφόρος μιγαλομάρ-
τυς, ή δέ μνήμη του, τήν 23 'Απριλίου τελουμένη, πανηγυρίζεται υπό τών
Ελλήνων, τών Βλάχων καί τών σλαβικών έθνών. Τά περί αύτοϋ συναξάρια
ενωρίς άναμιχθέντα μέ αρχαίους μύθου'ς συνετέλεσαν, όπως συνδυασθή πρός
αρχαίους ήρωας καί τιμάται υπέρ πάντα έτερον άγιον τοϋ χριστιανικού
εορτολογίου. «Δεν υπάρχει χωρίον, λέγει ό "Αγγλος Ricaut, κατά τόν
δέκατον έβδομον αιώνα επισκεφθείς τήν Ελλάδα, μή έχον έκκλησίαν πρός
τιμήν τοϋ αγίου Γεωργίου», χωρία δέ άλλα όλόκληρα είναι αφιερωμένα αύτω,
όμώνυμα τοίς έν αύτοίς έκτισμένης έκκλησίας τοϋ άγιου. Έν γένει ό άγιος
Γεώργιος θεωρείται προστάτης τών γεωργών καί τών ποιμένων, οίτινες
κατ' έξοχήν πανηγυρίζουσι τήν έορτήν αύτοΰ, καί ταύτην έχουσιν όρίση
ώς ήμέραν τής μεταβάσεως των είς τάς θερινάς αυτών νομάς· πρός δέ καί
οί άλιείς έπιβιβαζόμενοι έπί τών πλοιαρίων των επικαλούνται πολλάκις τήν
βοήθειαν αύτοΰ, πρός δν όμως, αν ή άλιεία ατυχής άποβή, πολλάς έπιδαψι-
λεύουσιν ύβρεις, έν αίς καί τό έπίθετον πα'ξιμαδοχλέφτης. Ίόιάζουσαν
τιμήν απολαμβάνει προσέτι ό άγιος Γεώργιος καί παρά τοις Άρμενίοις· έν
Προύση μάλιστα οί έκεί 'Αρμένιοι όιηγούντο άλλοτε, κατά τήν μαρτυρίαν
τού περιηγητοϋ Paul Lucas (1714), ότι έκάστην Ιίαρασκευήν τοϋ μηνός
Μαίου ήρχετο είς τήν έπ' ονόματι τοΰ άγιου Γεωργίου τιμωμένην άρμενι-
κήν έκκλησίαν είς ίππεύς, ό άγιος Γεώργιος, καί έκτύκα πολλάκις διά τού
δόρατος του έν κοίλωμα είς τό βάθος τής έκκλησίας.

Ίο όμοίωμα τού άγιου Γεωργίου πολλάκις έκόσμησε τήν έλληνικήν
σημαίαν καί τά φλάμμουλα τών βυζαντινών αύτοκρατόρων' εύρίσκομεν δ'
αύτό καί εις πολλά βυζαντινά νομίσματα καί είς παράσημα εύρωπαϊκών
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α'. β
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κρατών. Παρά τοίς καθολικοίς δέ χριστιανοϊς τό πρός τόν άγιον Γεώργιον
σέβας έπεξετάθη μέχρι τεραστίου πολλαπλασιασμού αυτού- διότι, κατά τινα
περίεργον στατιστικήν, τριάκοντα τού άγιου σώματα καί ένδεκα αύτού κεφα-
λαί διατηρούνται εισέτι εις διάφορα μοναστήρια τής Ευρώπης. 'Αλλ' έκτάς
τών Χριστιανών καί οί Τούρκοι, κατ'έξοχήν δέ οί πολεμικοί ιππείς ή
Σπαΐδες, τιμώσι καί σέβονται μεγάλως τόν άγιον Γεώργιον θεωροϋντες
αύτόν ώς ένα τών αγίων των πιστεύούσι δέ ότι πλήρης ζωής διατρέχει
εισέτι, ώς οί πλάνητες τοΰ μεσαίωνος ίππόται, τήν γήν προστατεύων τήν
καταδυναστευομένην άθφότητα.

Ή παράδοσις, ην άνεφέραμεν, φέρεται είς δημοτικά κυρίως άσματα,
άτινα, καίτοι ή γλώσσα, τό ύφος καί ή στιχουργία αύτών καταδεικνύουσιν
ώς νεώτερα, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν συνταχθέντα έπί τή βάσει μιας αρχι-
κής παραδόσεως, έκ τών πολλών_παραλλαγών καί τής μεγάλης αύτών κατά
διαφόρους τόπους διαδόσεως, μαρτυρίων άσφαλών τής άρχαιότητος δημοτι-
κού τίνος άσματος. "Εχει δ' ή-παράδοσις έν περιλήψει ώς άκολούθως·

Εις τινα μεγάλην πόλιν έφάνη έν θηρίον, έμ-ρωλεύσαν εις τήν πηγήν,
άφ' ής ολόκληρος πόλίς ύδρεύετο' δέν έπέτρεπε δέ είς τούς κατοίκους νά
άντλώσιν ύδωρ, άν δέν τω παρείχον πρός τροφήν ένα ή δύο άνθρώπους. Μή
δυνάμενοι οί κάτοικοι νά πράξωσιν άλλως έρριψαν κλήρους, όπως ή τύχη
όρίση τήν βοράν τού θηρίου· ό κλήρος έλαχεν είς τήν μονογενή θυγατέρα
τού βασιλέως, ήν τινα συνώδευσαν παρά τάς ικεσίας τού πατρός της μέχρι
τής πηγής, ένθα προσέδεσαν αύτήν δι' ίσχυροτάτων άλύσεων. Έν ώ δέ ή
κόρη δακρυρροοϋσα άνέμενε τόν τρομερόν θάνατον, έπεφάνη αίφνης πρό
αύτής ό άγιος Γεώργιος, ιππεύων ώραίον φαιόν ΐππον καί φέρων σπάθην
καί δόρυ- ή νεάνις τόν παρακαλεί νά φύγη, όπως μή γίνη καί αύτός θύμα-
άλλ' ό'ήρως μένει, καί όταν τό θηρίον άνέθορεν έκ τής πηγής χαΐρον ότι
άφθονον εύρισκε τροφήν, ό άγιος τό πληγώνει θανασίμως. Ή κόρη τότε τόν
παρακαλεί νά εϊπη τό δνομά του, όπως ό βασιλεύς πατήρ της πλουσιοπα-
ρόχως τόν άνταμειψη, ό δέ άγιος φανερούται εις αύτήν καί τήν προτρέπει
νά άνεγείρη μίαν έκκλησίαν, έν ή παρά τόν Χριστό ν καί τήν ΙΙαναγίαν νά
εϊκονιση καί «ένα καβαλλάρη, άρματωμένον μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι.»

Ίο συμβεβηκός τούτο άναφέρεται άορίστως ότι έγένετο είς μίαν μεγάλην
χώραν, μόνον δ' έν τινι κυπριακω άσματι ονομάζεται ή Βηρυτός, ώς ό τό-
πος, έν ώ ό άγιος έκτεινε τόν δράκοντα :

Καί τρείς ήμεραις έκαμαν νά ρέξουν 'ς τό Βερούτιν
ψουμίν, νερόν, εν βρίσκεται έδω 'ς τήν χώραν τοϋτην.
Ψουμίν, .νερόν έχει πολύν, άμα 'ν μακρά 'ς τό πλάτος,
καί μέσα έκατοίκησεν ένας μεγάλος δράκος,
καί εν άφίνει τό νερόν 'ς τή χώρα γιά νά πέση κτλ.

Έδεικνύοντο μάλιστα ΐ,μίσειαν ώραν μακράν τής Βηρυτού τό παλάτιον
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τοΰ βασιλέως, το σπήλαιον τού δράκοντος καί το μέρος, όπου έξετίθεντο
τά θύματα αύτοΰ' ήτο δέ καί εκκλησία τού άγιου Γεωργίου έπί τού τόπου,
έν <;> εγένετο ί φόνο: τού δράκοντος. Ταύτα πάντα λεπτομερώς περιγρά-
φουσιν ό Γάλλος Thevetiot, ού ή περιήγησις εξεδόθη τώ 1665, ο "Αγγλος
Monconys, ίδών τήν Βηρυτόν τφ ί 647 καί ό περί τής τότε καταστάσεως
τής ανατολικής εκκλησίας γράψας "Αγγλος έπίσης Ricaut.

Ό μύθος ούτος προφανώς είναι όμοιος προς τόν άρχαίον τού Περσέως,
έλευθερώσαντος τήν προς βοράν τοΰ κήτους έκτεθειμένην Άνδρομέδαν καί
προς τόν έκ τούτου ίσως μεταπλασθέντα τής απελευθερώσεως τής Ήσιόνης
υπό τοΰ 'Ηρακλέους. Οί τοιούτοι μύθοι, κοινότατοι κατά τήν αρχαιότητα
καί πολλάς παραλλαγάς κατά τόπους ύποστάντες, ήτο αδύνατον νά μή δια-
τηοηθώσι μέχρις ήμών, άφοΰ διετηρήθησαν τοσούτο; άλλοι, όλιγώτερον δια-
δεδομένοι καί τοπικόν μάλλον χαρακτήρα φέροντες. Ό τρόπος δέ, μέ τόν
όποϊον οί βυζαντινοί συγγραφείς, ό Γεώργιος Κωδινό.; ιδίως, περιγράφουσιν
εικόνας τού Περσέως καί τής 'Ανδρομέδας καί τήν ίστορίαν αύτών αφη-
γούνται, καταδεικνύει, ούτω; ειπείν, τήν άλυσιν τήν συνέχουσαν τόν έλληνι-
κόν τού Περσέως καί τόν χριστιανικόν τού άγιου Γεωργίου μΰθον.

Έν τούτοις ό μύθος ούτος, άν καί τοσοΰτον γνωστός, δέν άναφέρεται
ούτε ύπό τών αρχαιοτέρων συναξαριστών καί βιογράφων, τού άγιου 'Ιωάν-
νου τού Δαμασκηνού, Συμεώνος τού μεταφραστοϋ καί Γρηγορίου τού Κυ-
πρίου, ούτε ύπό τού μεταγενεστέρου Δαμασκηνού τού Στουδίτου καί τών έν
τοίς Μηναίοις περιεχομένων βιογραφικών περί άγιων σημειώσεων, έξ ού
καταφαίνεται ότι ή άνατολική Εκκλησία καί χριστιανικήν μορφήν περι-
βληθέντα δέν παρεδέχθη τόν άρχαίον μΰθον. Τούναντίον ή δυτική παρέλα-
6εν αύτόν μετενεχθέντα ίσως έκ τής 'Ανατολής ύπό τών σταυροφόρων, ώς
τίνες είκάζουσι, διότι τό πρώτον συμπεριελήφθη έν τή Χρυσή Βίβλω τοΰ
Βοραγίνου, συνταχθείση κατά τήν 1Δ' έκατονταετηρίδα- πάντες όμως σχε-
δόν οί καθολικοί συναξαρισταί, προεξαρχόντων τών Βολλανδιστών καί τοΰ
Βαρωνίου, παραδέχονται ότι ύποκρύπτει συμβολικήν έννοιαν, έξαιρουμένου
οεισιδαίμονός τίνος συγγραφέως μονογραφίας περί τού άγιου Γεωργίου, πρό
τίνων έτών έν Παρισίοις εκδοθείσης, όστις διά γελοίων έπιχειρημάτων προσ-
παθεί ν' άποδείξη ότι έχεται ιστορικής αληθείας.

Μυθολογήματα περί φόνων δρακόντων ύπό άγιων άπαντώνται παμ-
πληθή έν τοίς συναξαρίοις τών δυτικών, καί τούτων μακρόν κατάλογον
"ημοσίευσεν ό Μωρύ έν τφ προμνησθέντι συγγράμματί του. Είς δέ τούς
βίους τών άγιων τής άνατολικής έκκλησίας ολίγα τοιαΰτα ευρηνται έπει-
σοοια, συνδεόμενα ώς έπί τό πλείστον μέ τοπικάς παραδόσεις· ούτω π. χ.
εν Ήπείρψ διηγούνται περί τού άγιου Δονάτου, έν Έπιδαύρω περί τού
άγιου Ίλαρίωνος, έν 'Αχαΐα περί τού θαυμασίου ύπό τής άγιας εικόνος τής
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Θεοτόκου έν τφ Μεγάλω Σπηλαίω φόνου τού δράκοντος, περί τού άγιου
Ύπατίου καί τίνων άλλων.

Εκτός τών χριστιανικών συναξαριών άπαντώμεν τήν βάσιν τοΰ μύθου
τούτου καί έν ταΐς μυθολογίαις δλων σχεδόν τών εθνών. Έν τή Μαχαβα-
ράτα τών Ινδών βλέπομεν ένα τών Πανθοϊδών, τόν £ωμαλέον Βήμαν, πα-
λαίοντα πρός τόν δράκοντα Σάκαν, όστις άπήτει πρός τροφήν του ένα καθ'
έκάστην άνθρωπον, παλαίοντα, όπως λύτρωση βραχμάνά τινα ορισθέντα
διά τόν δαίμονα. Όμοία είναι ή έν τή Έδδα τών αρχαίων Σκανδιναυών
άπελευθέρωσις τής Βρουγχίλδας υπό τοΰ Σιγφρείδου, ής όμοιαι διηγήσεις
άπαντώνται είς πολλά μεταγενέστερα γερμανικά παραμύθια. Άνευρίσκο-
μεν έπίσης τοιούτους μύθους εν τοίς παραμυθίοις τών Βλάχων καί τών Σέρ ·
δων καί πρό πάντων έν τοίς ήμετέροις' έν δέ άλβανικόν παραμύθιον, δημο-
σιευθέν ύπό τοΰ Χάν, διηγείται άπαράλλακτον τόν μΰθον τοΰ Περσέως καί
τής 'Ανδρομέδας.

Κατά τόν μεσαίωνα είς τάς ιστορίας πολλών ιπποτών Αναφέρεται καί ό
φόνος δράκοντος ύπ' αύτών. Περιγραφήν τοιούτου Ανδραγαθήματος έποίη-
σεν έν τή Έλευθερωθείση 'Ιερουσαλήμ ό Τάσσος, όστις φαίνεται έχων
πρό οφθαλμών εικόνα τοΰ άγιου Γεωργίου καί ό 'Αρίοστος έν τω Μαινό-
μένφ Όρλάνδω του. Γνωστή προσέτι είναι ή ιστορία τής μάχης τοΰ ίπ-
πότου τοΰ τάγματος τών Ίωαννιτών καί μετά ταΰτα μεγάλου μαγίστορος
(1346—1353) Diodot de Gozou πρός δράκοντα κατερημοΰντα τήν Ρόδον
κατά τό 1342. Ή ιστορία αύτη φαίνεται, ώς ύπό πολλών άπεδείχθη,
μυθώδης ή τούλάχιστον στηρίζεται έπί γεγονότος μυθικώς διαπλασθέντος.
Κατά τινα δέ τραπεζουντίαν παράδοσιν, άναφερομένην ύπό τοΰ Φαλμε-
ράυερ, ό θεμελιωτής τοΰ βασιλείου τής Τραπεζοΰντος έκτεινε μέ τήν βοή-
θειαν τής Παναγίας τρομερόν τέρας παρά τινα πηγήν, Δρακοντοπέγαδο
έκτοτε κληθείσαν.

Ή άπεικόνισις τοΰ αγίου Γεωργίου, φονεύοντος τόν δράκοντα καί έχον-
τος πρό αύτού ήγεμονίδα έστεμμένην καί άλυσίδετον, ην έν ταϊς έκκλησίαις
καί τοϊς είκονοστασίοις τών οικιών βλέπομεν, καίτοι καί παρά βυζαντινοίς
συνηθεστάτη, δέν άνεγνωρίσθη όμως ύπό τής εκκλησίας· διότι έν τή 'Ερ-
μηνεία τής ζωγραφικής, ήτις κατά τάς άρχάς τού ΙΗ' αίώνος ίσως γρα-
φείσα ύπό τίνος Διονυσίου ίερομονάχου τού έξ 'Αγράφων είναι τό μόνον
έγχειρίόιον περί τής βυζαντινής ζωγραφικής έπί τή βάσει παραδόσεων καί
τύπων παραδεδεγμένων ύπό τής εκκλησίας συνταχθέν, δέν άναφέρεται ό έν
χρήσει τύπος πρός έξεικόνισιν του άγίου Γεωργίου. Τοΰτο φέρει ήμάς είς
τό συμπέρασμα ότι έξ Αρχαίου τύπου εικόνος καί ή χριστιανική άπεικόνισις
ελήφθη. Καί πράγματι αί άρχαΐαι εικόνες, αί παριστώσαι τόν Βελλεροφόν-
την κτείνοντα τήν Χίμαιραν, παρουοιάζουσι καταπληκτίκήν όμοιότητα πρός
χάς εικόνας τοΰ άγίου Γεωργίου κτείνοντος τόν δράκοντα. Μία πρό πάν-



ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

85

των, δημοσιευθείσα υπό τοΰ Γερμανού ir/x'.oXi.Ta-h'l, είναι δμοιοτάτη
πρός τήν χριστιανικήν. Ή Χίμαιρα, άντικαθιστώσα τόν δράκοντα καί τούτω
παρεμφερής, σπαίρει ύπό τούς πόδας τοΰ ίππου πληγείσα ύπό τοΰ δόρατος
τοΰ Βελλεροφόντου, όστις φέρει περί τήν κεφαλήν άκτινωτόν στέφανο ν,
δι' ού ή χριστιανική ζωγραφική κοσμεί τήν κεφαλήν τών άγιων άπομιμου-
μένη τάς ύπό τής αρχαίας τέχνης παραστάσεις πολλών θεοτήτων. 'Αντί δέ
τή; άλυσιδέτου ήγεμονίδος φαίνεται καί έν τή απεικονίσει ταύτη ίσταμένη
γυνή τις, άγνωστον ποία· δπισθεν δέ νέος τις, ίσως οδηγός, κάθηται άνα -
λογών πρός τό έν τή είκόνι τοΰ άγίου παριστάμενον μειράκιον, όπερ, κατά
τι συναξάριον, αίχμαλωτισθέν υπό τών Τούρκων άνήοπασεν ό άγιος καθ'ήν
στιγμήν ήτοιμάζετο νά κεράση έν τή τραπέζη τόν τούρκον αύθέντην του
κ»ί τό Ιφερεν έν άκαρεί θαυμασίως είς τούς γονείς του. Κλάδοι δε δένδρων
έν τή είκόνι δεικνύουσιν έπίση;, ώς έν τή χριστιανική, ότι ή σκηνή συμ-
βαίνει έν τοίς άγροΓς.

Ή συμβολική σημασία τοΰ μύθου είναι προφανής, όταν μάλιστα τόν
συνδυάσωμεν προς τούς όμοίους αύτφ άρχαίους. Είναι ήδη παραδεδεγμένον
υπό τής συγκριτικής μυθολογίας ότι ό Περσεύς, ό 'Ηρακλής, δΒελλερο-
φόντης, πρός οϋς ό άγιος Γεώργιος πολλάς παρουσιάζει ομοιότητας, είναι
θεότητες ήλιακαί, οί δέ φόνοι θηοίων παριστώσι τήν ένέργειαν τοΰ φωτός
οιαλύοντος τά σκότη* τήν ίδέαν ταύτην εγκλείει προσέτι καί ό περί τοΰ
φόνου τοΰ δράκοντος ΙΙύθωνος υπό τοΰ 'Απόλλωνος μΰθος, έ; ού ίσως
άπαντες οί λοιποί άπορρέουσιν.

Έν τή συμβολική δέ τό φως καί τό σκότος άείποτε συνδέονται πρός τό
αγαθόν καί τό κακόν πνεΟμζ· ούτω δέ ό δράκων καί δ δφις κατέστησαν τό
σύμβολον τοΰ διαβόλου, ήτοι τοΰ κακοΰ πνεύματος. Είς τήν αύτήν σημα-
σίαν κατήντησε καί ή λέξις Πύθων απνεΰμα Πύθωνος», ήτοι διαβολικόν,
λέγουσιν αί τών 'Αποστόλων Πράξεις ότι είχε παιδίσκη τις προλέγουσα
τό μέλλον. Έν τφ κυπριακω ασματι περί τοΰ άγίου Γεωργίου πάντοτε ό
δράκων αποκαλείται πονηρός, τό δέ έπίθετον τοΰτο συνήθως είς τόν διά-
βολον αποδίδεται. Αί άκολουθίαι του άγιου Δονάτου καί τής Παναγίας τοΰ
Μεγάλου Σπηλαίου έπίσης ταυτίζουσι τούς δράκοντας πρός τόν δαίμονα καί
ύμνοΰσιν ώς νίκην κατά τοΰ διαβόλου τόν φόνον εκείνων. Έκ τούτων κρίνων
τις δέν δύναται νά μή παραδεχθή άόιστάκτως ότι οί υπό τών συναξαριών άνα-
φερόμενοι φόνοι δρακόντων ύπό άγιων παριστώσι τήν νίκην, ήν ούτοι ήραντο
κατά τοΰ δαίμονος. Ή στενή συνάφεια τών ιδεών τοΰ δράκοντος καί τοΰ
διαβόλου έν τε τή γλώσση καί έν ταϊς δοξασίαις τών Χριστιανών έγέννη^ί*«^
ενωρίς παρά τφ λαφ χονδοοειδεϊς παρανοήσεις· διότι φυσικφ τφ λ^^^ΛΓ^Ν^
λαός έσύγχυσε τό σύμβολον μέ τό άντικείμενον, τό όποίον παρίστ/ί^υτόί·
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και οι νενικημένοι δφεις, οϊτινες άπεικόνιζον άλληγορικώς τήν ητ|αν τοΰ ι χ
πονηρού πνεύματος, κατήντησαν είξ τούς οφθαλμούς του $φεiç άληθεί^ .J/^J
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Τήν 24 'Ιουνίου ή τε ανατολική καί ή δυτική εκκλησία τελοΰσι τήν
μνήμην τών γενεθλίων τοΰ άγίου 'Ιωάννου τού Προδρόμου. Τήν προηγου-
μένην δέ τής εορτής νύκτα καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα συνηθίζουσι ν' άνά-
πτωσι πολυπληθείς πυράς, υπέρ ας εύθύμως παιδία καί γέροντες καί μητέρες
μετά τών τέκνων των πηδώσιν, είτε δρχοΰνται κύκλω διάφορα άσματα
ψάλλουσαι. Ή αυτή δέ συνήθεια έπικρατεί καί παρ' όλοις τοΤς εύρωπαϊ-
κοΐς λαοϊς· ό "Αγγλος Brandt, συγγραφεύς άξιολόγου · συλλογής τών
δημωδών άρχαιοτήτων, ήτοι τής λαογραφίας τής πατρίδος του, άφιεροϊ είς
έξέτασιν αυτής πολυσέλιδον κεφάλαιον. 'Ισπανός δέ τις κληρικός, ό Μαρ-
τΐνος Άρελάτος, κατέτασσεν αυτήν μεταξύ τών άποσκορακιστέων δεισιδαι-
μονιών έν τινι συγγράμματί του, τφ 1544 έκδοθέντι. 'Αλλ' έκτός τούτων
καί υπό τών άρχαίων Αίγυπτίων έτελοδντο παραπλήσια κατά τήν 24
'Ιουνίου, ώς άναφέρει ό άγιος Έπιφάνιος έν τφ περί αιρέσεων, καί παρ'
αυτοίς τοΤς Σαρακηνοίς έπεκράτει άρχαιόθεν άνάλογόν τι έθιμον, άν έχηται
ακριβείας ή μαρτυρία του άγίου Βερνάρδου, καί παρ' Έβραίοις καί άλλοις
σημιτικοϊς λαοϊς, ώς κατωτέρω θέλομεν ΐδη.

Ή τοιαύτη διάδοσις τοΰ έθίμου τούτου, καί παρά λαοϊς έτι διαφέρου-
σιν αλλήλων κατά τε τήν καταγωγήν καί τάς παραδόσεις, καταδεικνύουσι
προδήλως τήν μεγίστην αύτοΰ άρχαιότητα. Τινές τών άρχαιολόγων ευρον
έν αύτω ίχνη τής ρωμαϊκής εορτής τών ΙΙαριλίων ή ΙΙαλιλίων, τελουμένην
τήν 21 'Απριλίου πρός τιμήν τοΰ άγροτικοΰ θεοΰ ή θεάς ΓΙάλητος (l'aies),
καθ'ήν καί πυραί άνήπτοντο καί πολλά έγίνοντο δμοια πρός τά νυν. 'Αλλά
καί ή έορτή αυτη δύναται κάλλιστα νά θεωρηθή ώς άπορρέουσα έπίσης έξ
άρχαιοτέρας καί γενικωτέρας συνήθειας. Λιά τοΰτο έτεροι ίσχυρούς φέρουσι.
λόγους πρός άπόδειξιν τής γνώμης, ότι τά κατά τήν έορτήν τοΰ άγιου
'Ιωάννου τελούμενα είναι λείψανα τής έορτής τών ήλιοστασίων, ό δέ διευ-
θυντής ποτε τής έν 'Αθήναις Γαλλικής σχολής Βυρνουφ έν τφ συγγράμματί
αύτοΰ περί τοΰ αρχαίου μύθου . τών 'Αθηνών κατέδειξε πληρέστατα τόν
όλως ήλιακόν χαρακτήρα τής έορτής ταύτης, συμπιπτούσης μετά τοΰ θερι-'
νοΰ ήλιοστασίου. Σημειωτέον δ' ότι πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος ή έορτή
καλείται <χτ άη Γιαννιού τοΰ Aizgojiιον», όπερ ούδεμίαν αφήνει άμφιβο-

(*) Έδημοοιβύθη έν «Εστία» 187G τ. Α'σ. 41·1—5.
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λίαν περί τής δρθότητος τής γνώμης ταύτη;. Έκτό; δε τούτου κρατύνουσιν
αύτήν προσέτι καί ίχνη τής λατρείας τού συροφοινικικοΰ θεοΰ Βάαλ ή
Βήλ (άντιστοιχοΰντος πρός τόν ήλιον), πεοισωθέντα παρά τοις άρκτώοις
λαοίς κα! συνδεόμενα μετά τής τελετής τών πυρών τοΰ άγίου Ιωάννου'
διότι τήν έορτήν ταύτην έν 'Ιρλανδία κάλοϋσί Ba^ltin κα! έν Σκωτία
Beitin, αί δέ λέξεις αύται, ώς κα! ή γερμανική We't (κόσμος) καί τίνες
άλλαι, πιθανώς παράγονται έκ τοΰ Βάαλ. "Ετερος- διακεκριμένος Αρχαιο-
λόγος, ό Ραούλ-Ροσέτ, κατέδειξεν έπίσης τήν σχέσιν τών πυρών τών ήλιο-
στασίων πρός τήν λατρείαν τοΰ άσσυριακοΰ ή φοινικικού 'Ηρακλέους, κα!
ό γερμανός μυθολόγος Βράουν τήν τών πυρών πρός τήν φοινικικήν θεότητα
Μολώχ.

'Εκ τής Βίβλου μανθάνομεν ότι πρός τιμήν τοϋ Βάαλ οί Χαναναΐοι
ήπτον πυράς, άς έπήδων (Δευτερονόμ. ΙΗ', ΙΟ)- ώς δ' έν τή τετάρτη τών
Βασιλειών~άναφέρεται, δ βασιλεύς Μανασσής, εθνικά ακολουθών έθιμα,
ήτοι τελών αναμφιβόλως λατρείαν τώ Βάαλ, «διήγε τούς υιούς αύτοΰ έν
πυρί κα! έκληδονίζετο καί οίωνίζετο».

Παρά τοίς ΒυζαντινοΓς φαίνεται ότι ήσαν μεγάλως διαδεδομέναι αί
τοιαΰται τελεταί, καί διά τοΰτο άπηγόρευσεν αύτάς, άλλ' άνευ άποτελέ-
σματος ή έν Τρούλλω τής Κωνσταντινουπόλεως έκτη οικουμενική σύνοδος
(080 μ. Χ.). «Τάς έν ταϊς νουμηνίαις ύπό'τίνων πρό τών οικείων έργα-
» στηρίων ή οίκων άναπτομένας πυράς»," κελεύει ό ξε' κανών αύτής, «άς
» καί ύπεράλλεσθαί τίνες κατά τι"" έθος άρχαϊον έπιχειροΰσιν, άπό τοΰ
» παρόντος καταργηθήναι ποοστάσσομεν. Όστις ούν τοιοΰτό τι πράξει, εί
» μέν κληρικός εΐη, καθαιοείσθω, εί δέ λαϊκός, άφοριζέσθω». Όμοίαν άπα-
γόρευσιν έξήνεγκε καί δ κατά τόν έβδομον έπίσης αιώνα ζήσας άγιος E!oi
τών καθολικών. «Ούδενί έξεστι κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου 'Ιωάννου
» ή άλλων άγιων εορτάς τελεϊν τά ήλιοστάσια διά χορών κα! άσμάτων
» διαβολικών».

Ό κατά τήν πέμπτην μετά Χριστόν εκατονταετηρίδα ζήσας έπίσκοπος
Κόρου Θεοδώρητος σημειοί είς τό περί Μανασσή χωρίον τής Βίβλου τά έξής,
δεικνύοντα ότι δμοια κα! κατά τήν έποχήν του είθίζοντο : «Είδον γαρ έν
» τισι πόλεσιν άπαξ τοΰ έτους έν ταΐς πλατείαις άπτομένας πυράς, κα!
» ταύτας τινάς ύπεοαλλομένους, ού μόνον παίδας, αλλά κα! άνδρας. Τα δέ
» γε βρέφη παρά τών μητέρων παραφερόμενα διά τής φλογός' έδόκει δέ
.»τοΰτο αποτροπιασμός είναι κα! κάθαρσίς». Οί δέ ύπομνηματιστα! τών
συνοδικών κανόνων παρέχουσιν ήμ!ν ίκανάς περιέργους λεπτομερείας.
Ιούτων ό Ζωναράς'άποκαλεϊ τάς έμπροσθεν έργαστηρίων κα! οικιών άνα-
πτομένας πυράς καί τά πηδήματα αύτών «έθη έλληνικά τε κα! εθνικά»,
έ δέ Βαλσαμών άνάγει τήν αρχήν αύτών είς τούς Έλληνας καί 'Ιουδαίους,
καί άναφέρει δεισιοαιμονίαν τινά, συνδεομένην μετά τού εθίμου τούτου, ήτις
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καί παρ'ήμίν έτι σώζεται καί παρά τοίς χωρικές τή; Γαλλίχ;. «Έτη^ν
»έπάνω τών πυρών, λέγει, νομ'ζοντε; διά τούτο τα προσυμβχ'νον τ α "σω;
» αύτοίς δυσχερή κατχκχίεσθαι καί έτέροις άγχθοί; έτιτυγχάνειν». Τοΰτο
αναφέρει καί έτερος ύπομνηαατιστής Ματθαίο; ό Βλάσταρης. Οί Ρωμαίοι,
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Όβιδίου, επήδων τάς κατά τα ΙΙαρίλια άναπτο-
μένας πυράς, κατά δέ τήν έπέτειον έορτήν τής κτίσεως τής 'Ρώμης διήγον
δια τών πυρών κατοικίδια ζώα, όπερ καί παρ' ήμίν έτι διατηρείται κατά
τήν έορτήν τού άγίου 'Ιωάννου, πρός προφύλαξιν αυτών άπό τών διαφόρων
δυστυχημάτων.

Ό διάσημος Βυζάντιος φιλόσοφος καί θεολόγος καί νομοδιδάσκαλος
καί δαιμονογράφος Μιχαήλ ό Ψελλός (ΙΑ'αιών) φέρει πρός έξήγησιν τών
έθίμων τούτων άλλόκοτόν τινα θεωρίαν, ην περιεργείας χάριν άναγράφομεν
ένταύθα. Κληδών είναι, λέγει, ώς καί τό όνομα δηλοϊ, δαιμόνων πονηρών
πρόσκλησις. Τελείται δέ, ότε άρχεται ό ήλιος τρεπόμενος πρός νότον
μειών μέν τήν ήμέραν, αύξων δέ τήν νύκτα. Επειδή δέ, ώς οί Έλληνες
δοξάζουσιν, ουδείς τών ένύλων δαιμόνων τολμά νά ύποστή τό φως τοΰ
ήλίου, όταν ό ήλιος είναι βορειότερος, νυκτιλοχοΰσιν άδυνατούντες νά
έπιφαίνωνται τήν ήμέραν όταν όμως τραπή πρός νότον καί ό περί ήμάς
άήρ καταστή τρόπον τινά ζοφερώτερος, παραχρήμα έμφαίνουσι προεξάλματά
τινα καί ούτως ειπείν προκυλινδήματα τής κακίας αύτών, καί καλούμενοι
ύπακούουσιν είς τήν πρόσκλησιν. Οί γόητες λοιπόν περιέγραφον κύκλους
καί περί αύτούς άνήπτον πυράς όεσμεύοντες ούτω τούς δαίμονας, όπως μή
πέραν τοΰ κύκλου έξέλθωσιν, άλλά συγκρατώνται έν αύτω, εφ' δσον θέλει &
καλών. α'Αλλ'οϊγε νΰν τής τελετής προεξάρχοντες», προστίθησιν ό
Ψελλός, «τήν μέν τής κλήσεως ούκ ί'σασιν έπωδήν, μηδέ είδείέν ποτέ-
» παρά δέ πολλά κύκλω τινί περιγράφοντες έξάλλονται τής φλογός».
Τοιαύτη ή πρός έξήγησιν τών πυρών τού άγίου 'Ιωάννου θεωρία τοΰ είς
ύπατα έν τή βυζαντινή αύτοκρατορία άνελθόντος πολιτικά ύπουργήματα
καί σοφωτάτου έπικληθέντος Μιχαήλ τού Ψελλού.
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Έπί τής δυναστείας τού Άχχάβ, ού ό ζυγός κχ:έσ;η βχρύ; κχί αφό-
ρητος έν 'Ιουδαία διά τήν έγκχθίδρυσιν της λχτρείχ; τοΰ θεο) τών Φ;·.ν·-
κων Βάαλ καί τήν περιφρόνησιν καί τούς διωγμού: τής ισραηλιτικής θρη-
σκείας, ό προφήτης ΊΙλιού ό Θΐσβίτης άντετϋχθη εύ:όλμω; κατ' αυτή:
στηλιτεύων τάς παρεκτροπάς τοΰ βασιλεύοντος οίκου κχί προχσπίζων τά
καταπατούμενα τοΰ λαοΰ δικαιώματα. Έκ τών προφητών, οί'τινες έν τή
ίουδαϊκή κοινωνία έξεπροσωπησαν πάντοτε τήν κατά τοΰ καθεστώτος άντι-
πολίτευσιν, έναπέμενε μόνος αύτός· ή αίμοχαρής τοΰ Άχαάβ σύζυγος είχεν
ήδη εξολοθρεύση πάντας τούς πρό αύτοΰ τότε προφητεύσαντας, έπεδαψί-
λευε δ' άφ' έτέρου άφθονους τιμάς καί έν εύνοια μεγάλη είχε τούς ιερείς
τοΰ Βάαλ. 'Αλλά τό κενόν, όπερ ή καταστροφή τών προφητών κατέλιπεν,
έπλήρωσεν ό έκτακτος άληθώς άνήρ ούτος, όστις διά τοΰ θερμού αύτοΰ
ζήλου ύπέρ άνορθώσεως τής πατρώας θρησκείας, διά τής μισαλλοδοξίας, ής
ένεφορεϊτο, καί τού άμειλίκτου μίσους καί τής ώμότητος, ήν προς τούς
ασεβείς έδείκνυε, διά τοΰ άξέστου καί εύθαρσοΰς χαρακτήρός του παρέχων
τύπον έντελή θεολήπτου Ιουδαίου κατώρθωσε νά συνασπίση περί εαυτόν
άπαν τό έθνικόν στοιχεΐον καί νά έπενέγκη τήν κχτάλυσιν τής λαομισήτου
τυραννίδος.

"Ενεκα τής σπουδαίας θέσεως, ήν έν τή ιουδαϊκή ιστορία κατέχει, καί
τών τελεσφόρων αύτοΰ ύπερ τής θρησκείας αγώνων ό προφήτης 'Ηλίας
δέν έδράδυνε νά προσλάβη μυθικόν τινα χχρχκτή:χ. Καθ' ήν έποχήν συν-
ετάχθησαν αί έν τή Παλαιά Διαθήκη ιστορικά: βίβλοι τών Βασιλειών, αί
πλεϊσται τών είς αύτόν αναφερομένων εύλαβών παραδόσεων είχον ήδη
διαπλασθή, μή εξαιρουμένης μηδ' αύτής τή; προδήλως ύστερωτέρας περί
αναλήψεως τοΰ προφήτου είς ούρανούς έν αρμαιι πυρός.· Αί τοιαΰτα: παρα-
δόσεις άναπτυσσόμεναι βαθμηδόν συνεταυτίσθησαν ύπό τών μεταγενεστέρων
Ιουδαίων μετά τών δοξασιών περί τής έλεύσεω: του Μεσσίου· έπί τών
χρόνων τοΰ Ίησοΰ Χριστού ένομίζετο ότι τοΰ Μεσϊίου θχ προηγηθή ό

*) Έίημοοιβύθη έν "Εστία 1876 τ. Β' α. 10.0-2.—'Εκτενέστερος λίγος περί τοΰ
:ότοϋ θέματος γίνεταιj έν τή ποαγιιατεία C 'Ίίλιος <κχτ& toùç ^δηρώδϊΐι; püQou:

1882 α. -ΙΓϊ χ§(
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Ηλίας έν τώ κόσμω, ούτως έξηγουμένης περικοπής τίνος τοΰ προφήτου
Μαλαχίου (δ', 5), ήν όμως οί μέν εύαγγελισταί Ματθαίος (ta', 14. ιζ\ 11)
καί Μάρκος (θ', 11) θεωροϋσιν ώς προφητείαν περί τής έλεύσεως τοΰ
Ίησοΰ, έννοούσαν Ίωάννην τον Πρόορομον διά τής ονομασίας τοΰ 'Ηλία,
τινές δέ τών πατέρων τής έκκλησίας προσεπάθησαν ν' άποδείξωσιν ώς άνα-
φερομένην είς τήν δευτέραν παρουσίαν τοΰ Χριστοΰ. «Προφήται ... τής
δευτέρας (παρουσίας) πρόδρομον λέγουσι τόν Ήλίαν έσεσθαι», λέγει δ
Χρυσόστομος. Έκ τούτου έν τοϊς ϋμνοις τοϊς ψαλλομένοις έν τή ανατολική
εκκλησία τή εικοστή Ιουλίου, ότε τελείται ή μνήμη αύτοϋ, ό προφήτης
Ηλίας αποκαλείται «δ τής δευτέρας τοϋ Χριστοΰ έλεύσεως'θείος πρόδρομος»,
«ό δεύτερος πρόδρομος τής παρουσίας Χριστού», προστίθεται δ' ότι ώρίσθη
αύτω «μή ίδείν τόν θάνατον, έως άν κηρύξη τήν τών πάντων συντέλειαν».
Κατά δέ τόν άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόστομον, θά επιφανή έν τή συντε-
λεία τοϋ κόσμου συγχρόνως μετά τοϋ 'Αντίχριστου έξουδετερών ούτω τά
έκ τής παρουσίας τούτου κακά. Έν γένει δέ ή χριστιανική θρησκεία έταξεν
αύτόν μεταξύ τών έξεχόντων; προφητών καί άγιων" έν τοίς υμνοις έπικα-
λείται έπίγειος άγγελος καί ουράνιος άνθρωπος, ώς δ' ό άγιος Ιωάννης ό
Χρυσόστομος αναφέρει, άνελήφθη είς ούρανούς, διότι «δ κόσμος ουκ ήν
αντάξιος αύτοΰ». ·. r Α

Ό μυθικός τοΰ προφήτου 'Ηλία χαρακτήρ άνεπτύχθη, ώς εικός, μεγά-
λως εκ τών τοιούτων ίδεών, έπί τέλους δέ προσλαβών πάντα σχεδόν τα
στοιχεία ήλιακής ή τοΰ πυρός Θεότητος συνεταυτίσθη πρός τόν Ήλιον.
Είς τοΰτο δ'ού μικρόν συνέτεινον καί αί· άπεικονίσείς τίοό^τρρφήτου, πρό"·
πάντων δ αί παριστώσαι τήν είς ούρανούς άνάβασιν άύτοΰ, έυρισκομεναί ,
δ' ιδίως έπί χριστιανικών σαρκοφάγων τής εποχής, καθ'ήν είσέ:ι ήκμαζεν
ή πολυθεί'α καί ήτο εύκολον είδωλολατρικαί δοξασίαι νά συγχωνευθώσι μετά
χριστιανικών. Ό προφήτης 'Ηλίας απεικονίζεται έν αύταίς άπαραλλάκτως
ώς ήλιος, το δέ τέθριππον αύτοΰ ώς τό τοΰ ήλίου. Έν άπεικονίσεσι προσέτι
τής Μεταμορφώσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ ό Ηλίας παριστά τόν ήλιον,
καί ό Μωσής τήν σελήνην, ώς τοΰτο προδήλως καταδεικνύεται έκ πολλών
συμβολικών εικόνων τής Μεταμορφώσεως, είς τούς πρώτους τού χριστιανι-
σμού χρόνους ανερχομένων, έν αίς δ μέν Χριστός παρίσταται διά σταυρού,
τόν δέ Μωσήν άντικαθιστά είκών μιας τών φάσεων τής σελήνης ή τό λατι-
νικόν αύτής όνομα Luna, καί τόν Ήλίαν ήλιος ή ή λέξις Sol (ήλιος).
Τών τοιούτων παραστάσεων τήν αρχήν καί τήν έξήγησιν δ Αιμίλιος Βυρνούφ
ευρίσκει έν τή βεδική θρησκεία· έν τή ιερά βίβλω Βεδα πολλοί ύμνοι παρι-
στώσι τόν θεόν τοΰ πυρός Agni μεταμορφούμενον έπί βωμοΰ ή έπί λόφου
έν μέσω «τών δύο μεγάλων αύτοΰ συγγενών», τοΰ ήλίου δήλον ότι καί τής
σελήνης (μας ή μάσα σανσκριτιστί), έπισκοτίζονι« δε διά .τής λάμ^εώς του
τήν λάμψιν εκείνων.
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Έκ τής τοιαύτης αναλογίας τών συμβόλων καί τών χαρακτηριστικών
τοϋ Ήλίου καί τοΰ προφήτου Ήλιοι» καί έκ τής όμοιότητος του ονόματος
τά ίερά τώ Ήλίω αντικατέστησαν παρά τοίς έκχριστιανισθείσιν Έλλησιν
εκκλησία ι προς τιμήν του άγίου Ήλίου, ού ή μνήμη τελείται τήν είκοστήν
Ιουλίου, έν'ώρα δήλον ότι τοΰ έτους προσφορωτάτη πρός λατρείαν ήλια-
κής θεότητος, τών άκτίνων τοΰ ήλίου τότε έκπεμπουσών πλείονα θερμότητα
καί φως. Αί κορυφαί τών ορέων, ών τίνες καί τό πάλαι ήσαν άφιερωμέναι
είς τόν Ήλιον, είναι νυν ίεραί τώ προφήτη Ηλία, σχεδόν δέ δύναται νά
λεχθή ότι δέν υπάρχει κορυφή όρους, μή έχουσα παρεκκλήσιον καθιερω-
μένον είς τήν μνήμην αύτοΰ. Τό γνωστότατον δέ καί έπισημότατον μέρος,
ένθα ή τοΰ άγίου τούτου προσκύνησις άντικατέστησε τήν λατρείαν τοΰ
Ήλίου, είναι τό όρος τής Λακωνικής Ταΰγετον, Άγιος Ηλίας μετονομασθέν,

ΤαΰγετοV τον έλεγαν οί παλαιοί Σπαρτιάται

καί μακρινόν τόν λέγουσιν Ήλίαν οί Μανιάται.

ώς λέγει ό Μανιάτης ποιητής τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος Νικήτας
Νηφάκης. Έπί τής κορυφής αύτοΰ ήτο κατά τούς άρχαίους χρόνους ιερόν
Ήλίου, είς 8ν έθυον ίππους, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου1 νύν
δ' υπάρχει έκκλησίδιόν τι πρός τιμήν τού άγίου Ήλίου, καί κατά τήν
έορτήν αύτοΰ προσκυνηταί μετά κόπου άναρριχώμενοι μέχρι τής κορυφής
προσφέρουσι σωρείας λιβάνου, είς άς έμβάλλουσι πύρ σχηματίζοντες ούτω
πυράς, ανακαλούσας τόν άρχαίον τρόιτον τής λατρείας τών ήλιακών θεοτήτων.

Κατά τινα παράδοσιν, ό άγιος 'Ηλίας θεωρείται κύριος τής βροχής
καί διαμένων έτι έπί τής γής. Είναι δ'άφιερωμένα εις αύτόν τα υψηλά
μέρη, διότι εκεί νομίζουσιν ότι συνήθως ένδιαιτάται καί εκείθεν εύκολώτε-
ρον δύναται νά έξαποστείλη βροχήν, οσάκις οί πιστοί μετά συντριβής ίκε-
τεύουσιν αύτόν. Καί έν Γερμανία κατά τόν μεσαίωνα καί έν Σερβία ό
άγιος Ηλίας έθεωρείτο κύριος τής βροχής καί λιτανείας έποίουν αύτω έν
άνομβρίαις- προήλθε δ' άναμφιβόλως ή τοιαύτη δοξασία έκ τών έν τή
Παλαιά Διαθήκη ίστορουμένων περί ξηρασίας καί ύετών τή διαταγή τοΰ
προφήτου τούτου άποστελλομένων έπί τήν γήν. Έπεκράτει δ' όμοίως καί
παρά τοϊς Βυζαντινοϊς, ώς καταδεικνύει χειρόγραφόν τι έν τή βιβλιοθήκη
τής έν Λέσβω μονής τού Λειμώνος κατακείμενον, άναγράφον δέ τάς περί
τών φυσικών φαινομένων ιδέας αύτών. Έκ τού περιεργοτάτου καί ύπό
πολλάς έπόψεις άρκούντως ενδιαφέροντος χειρογράφου τούτου άποσπώμεν
τήν έπομένην περικοπήν, έν ή εκτός τής έν λόγω δοξασίας εκτίθενται καί
τίνες άλλαι συναφείς προλήψεις :

«Έπιφάηος είπεν Άρα άληθεύουσιν οί λέγοντες ότι ό προφήτης
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'Ηλίας εστίν έν τω άρματι βροντών καί άστράπτων εν ταϊς νεφίλαις καί 2τι
δράκοντα διώκει ; (1)

■Ανδέας. Μή γένοιτο ! Εσχάτης άνοιας τούτο έστι καί άκοή παρα-
δέξασθαι. άνθρωποι φρενοβλαβείς έξ οίκείας διανοίας ταΰτα συνεγράψαντο,
ώσπερ ότι καί στρουθία 5 Χριστός ενώπιον τών 'Ιουδαίων έκ πηλοΰ διέ-
πλαττεν, είς τόν αέρα άπέρριτ.τε καί έ-έταντο καί χιών άλευρος έχρη-
μάτιζεν, ώσπερ γαρ ταΰτά έστι ψεΰδος, ουτω καί αύτά ψεΰδος καθεστήκασι
καί όπόσα οί αίρετικοί νοθεύσαντες αλλόκοτα έδογμάτισαν . . .

»Ηλίας ούν είς τούς ουρανούς ούκ άνέβη, μή γένοιτο, οϋτε έπί άρμα-
τος καθέζεται* χάριν δέ εχει έπί τοΰ ύετοΰ, τοΰ παρακαλεϊν τόν Θεόν, δπω;
έν καιρώ άνυορω δώση τή γή ύετόν ....

»Ζή τοίνυν ό 'Ηλίας καί έστιν έπί τής γής κάν μηδείς ό γνωρίζων
αυτόν, ζή δέ καί ό Ένώχ καί μέσω πολλών αποστρέφεται καί ουδείς έστιν
ό γνωρίζων αυτόν. Ζή δέ καί ό 'Ιωάννης, καί έστιν είς τόν κόσμον, ώσπερ
μαργαρίτης, έν μέσφ τοΰ θορύβου, άφεθείς τοΰ είναι έν σαρκί αντιπρόσωπος
Ίησοΰ Χριστοΰ τοΰ ίλάσκεσθαι ήμών τάς Αμαρτίας».

(1; Νΰν ό λαό; δοξάζει περί τής βροντής, ότι προέρχε ται έκ του θορύβου, δν ποιοΰ-
οιν οί νεκροί διώκοντες αλλήλους" δμοίως οί Πυθαγόρειοι, κατά Ίώάννην τόν Λυδόν.
ώπέδιδον τόν κεραυνόν είς συμπλοκή ν τών δαιμόνων έν τφ αίΟέρι. 'Ανάλογος είναι καί
ή ετέρα τών Πυθαγορείων δοξασία περί σεισμού, δν, ώς άναγέρει ί-Αιλιανός, «έγενεα-
λόγουν ουδέν- άλλο είναι ή· σύνοδον τεθνεώτων». Τήν δέ ίδέαν τών Βυζαντινών, ότι ό
κεραυνός διώκει δράκοντα, αναφέρει καί πολεμεί 'Ιωάννης ό'Λα^ασκτ,νός».
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Ό Άγιος Νικόλαος εξόχως τιμάται καί λατρεύεται έν Ελλάδι ού
μόνον διά τήν θεάρεστον πολιτείαν αύτοΰ καί τήν νίκην, ήν έκτήσατο έν τή
πρώτη οικουμενική Συνόδω, έν ή διά τού γρόνθου του ανέτρεψε τά αιρετικά
επιχειρήματα τού 'Αρείου, άλλα πρό πάντων διά τήν προστασίαν, ήν
πιστεύεται ότι παρέχει είς τους ναυτιλλομένους καί έν γένει είς τούς κλυ-
οωνιζομένους κατά θάλασσαν. Τούτου ένεκα ύπό τών ναυτικών μάλιστα
τάσσεται έν ίση μοίρα πρός τούς μεγάλους άγιους τής ξηράς, τόν Άγιον
Γεώργιον καί τόν Άγιον Δημήτριον. Έν δημοτικφ τινί άσματι τού Γαλα-
ξειδίου προσαγορεύεται ναύτης.

Άγιε Δημήτρη στεριανέ, ν.ι: άγιε Νικόλα ναύτη.

Έν ΓΙάρψ δ ' επονομάζεται &αλασοΙτης, διότι ή έκκλησία αύτού κεΓται
έν τή παραλία. Πλείστα έλληνικά πλοία φέρουσι τό όνομα τοΰ άγίου, έν
πάσι δέ σχεδόν είναι άνηρτημένη ή είκών αύτοΰ έν τψ θαλαμίσκφ τοΰ
πλοιάρχου. Επικαλούνται δέ τήν βοήθειαν αύτοΰ οί έν κινδύνοις, ώς
μαρτυρούσι πρός τοίς άλλοις καί-αί έπόμεναι παροιμίαι, τήν αύτήν ένέχουσα'
έννοιαν καί ή άρ^αία : «Σύν Αθηνά καί χείρα κίνει». —"Αγιε Νικόλα,
βόηϋα με !—Σείσε καί αν τό χέρι σου, καί: Χωρίς άρμενα καί παννιά,
αγιε Νικόλα, βόη&α με! Έν Μυκόνω έν τή είαόδφ τού λιμένος είναι φκο-
δομημένον παρεκκλήσιον πρός τιμήν τού άγίου Νικολάου, όπως καταπαύη
τάς τρικυμίας. Έπί δέ τού Λευκάτα, παρά τήν θέσιν όπου τό πάλαι
ήγείρετο ναός τού Απόλλωνος, υπάρχει έκκλησίδιον τοΰ άγίου Νικολάου,
κτιοθέν περί τάς άρχάς τής ΙΖ ' έκατονταετηρίδος. Ώς δ' οί πλωτήρες τό
πάλαι προσέφερον τω επί ύψηλοΰ τής Λευκάδος δχθου Φοίβω πλακοΰντας
καί σπονδάς αιτούντες αύτόν ούριον άνεμον, ούτω καί σήμερον οί ναΰται
μακρόθεν έπικαλοΰνται τόν άγιον έπιφωνούντες 'Αη Νικόλα, βόη&α με!
Έν δεινή τρικυμία, ώς άφηγείται δημοτικόν τι άσμα, οί κινδυνεύοντες επι-
καλούνται τήν βοήθειαν τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας καί τού Άγίου Νικο-
λάου υποσχόμενοι αύτοίς είς άνταμοιβήν διά τήν σωτηρίαν βαρύτιμα άνα-
ϋήματα. "Εν τινι δε κρητικω άσματι φέρεται είς τό γύρισμα έπίκλησις

(*) Έίημοοίεύθη έν 'Εστί* 1862 τ. ΙΔ' s. 7TÖ-8. ΆνετιιπώΟη εν μέρει εν
άβηναϊκ^ έφημερίίι Άν.ροπόλει τί]ς (3 Δεκεμβρίου 1889.
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ού μόνον ιού άγίου Νικολάου, άλλά καί άλλων άγίων καί του Χριστού καί
τής Παναγίας, διά τό μέγεθος φαίνεται τοΰ κινδύνου.

Έναν χαροΐβ' αρμένιζε,

— Κύριε, ελέησόν μας Χριστέ,—

ανάμεσα πελάγου

— Ή Παναγία κι'·δ Χριστός,
χι' άης .Γιώργης xt' α Ήλιδς,
χι' ή γι άγια Πελαγιά,

χ' άγιος Νικόλας, Νικόλα,
βούηθηςε τοϋ κόσμοι),
των Χριστιανώ κ'.έμάς.—
Βαριά φουρτούνα τό βαρεί κτλ.

Είς τά πλοία όμως ευσεβών ή ευτυχών άνθρώπων ?έν προσέρχεται αρω-
γός μόνον έν κινδύνοις, άλλά πρός πλείονα άσφάλειαν κάθηται παρά τό
πηδάλιον καθ' δλον τόν πλοϋν :

'Στήν πλώρη χάβετ' ο Χριστός,·'ς τή μέσ' ή-Παναγία,
καί πίσω 'ς τό τεμόνι του κάθετ' ό άγιος Νικόλας.

Είνα·. δ' ή θέσις του παρά τό πηδάλιον, διότι, κατά τινα παράδοσιν,
αύτός είναι ό του πηδαλίου εύρετής. Ώς έπί τό πλείστον οί κινδυνεύοντες
έν θαλάσση ανεπαρκείς κρίνοντες τάς ξηράς εύχάς ύπόσχονται· τω άγίω
αναθήματα πρός κόσμησιν καί πλουτισμόν εκκλησιών, έπ' ονόματι αύτοΰ
τιμωμένων. Τοιαύτα είναι συνήθως κηρός καί λίβανος.

Νά Ϋέρω άμάςι τό κερί, κι άμάξι τό λιβάνι,
καί ταΐς λαμπάϊαις δψηλαΓς σάν τό μέσο κατάρτι.

'Ενίοτε δέ τάναθήματα είναι ομοιώματα τών διά τή; παρεμβάσεως τού
άγίου διασωθέντων πλοίων, ων πολλά δύναται τις νά ϊόη ου μόνον έν ναοίς
τοΰ άγίου Νικολάου, άλλά καί τής Παναγίας, μάλιστα τής έν Τήνω καί
άλλων ισχυρών άγίων. Είναι δ'ίσως ή συνήθεια αύτη άρχαιοτάτη, διότι
καί έν. τω Έρεχθείω ευρέθη έκτός μαρμαρίνου άναγλύφου, άπεικονίζοντος
τριήρη, καί χαλκοΰν πλοιάριον, πιθανώς ώς λυχνία χρησιμεΟον. όπερ ύπο-
τίθε:αι ότι ήτο παρόμοιον άνάθημα. Οί πειραταί τέλος άπέδιδον είς τόν
άγιον Νικόλαον τήν μερίδα τοΰ λέοντος έκ τής λείας εύγνωμονοΰντες διά
τήν βοήθειαν, ήν παρεϊχεν είς αυτούς. Ώς άναφέρει ό Χουρμούζης, πριν
άποπλεύσωσι τοΰ λιμένος προσεκάλουν ιερέα έπί τοΰ πλοίου, ί'να κάμη τόν
άγιασμόν καί άφοΰ ήσπάζοντο μετά πολλής εύλαβείας τήν εικόνα καί τόν
σταυρόν καί τήν δεξιάν τοΰ ιερέως, προσεκάλουν τόν άγιον Νικόλαον νά
μετάσχη τοΰ ταξειδίου των. "Αγιε Νικόλα, 'ς τήν πλώρη μα; και τ à
μερτικό σου &α βγή με τό παραπάνω. Καί πραγματικώς με το παραπάνω
ίξίΐίλή,'ΐουν τήν ύπόσχεσίν των, διότι καί έν τή διανομή τών όιαρπαγών
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των πρώτον εχώριζαν τοΰ άγίου τό μερίδιον, όπερ μάλιστα σχεδόν έδιπλα-
σιάζετο, διότι έκαστος, άφ'ού πρώτον έποίει τό σημεϊον τοΰ σταυροϋ, προσ-
έθετε καί τεμάχιόν τι έκ τής ιδίας μερίδος.

Ένεκα τής λατρείας, ήν άπονέμουσι τώ άγίω Νικολάω οί ναυτιλλόμε-
νοι, είκάζουσί τίνες ότι άντικατέστησε παρά τοις έκχριστιανισθεϊσιν Έλλησι
τόν Ποσειδώνα προσλαβών τόν χαρακτήρα καί τάς ιδιότητας τοϋ παλαιοΰ
δεσπότου τών θαλασσών. Διά τόν αύτόν δέ λόγον ύποθέτουσί τίνες ότι μία
εκκλησία τοϋ άγίου Νικολάου έν 'Αθήναις κείται έπί τής θέσεως, ένθα τό
πάλαι υπήρχε ναός τοΰ Ποσειδώνος. 'Αλλ' άν διετηρήθησαν ίχνη τής
λατρείας τών άρχαίων εναλίων θεών, ταϋτα διετήρησε μάλλον ό δαίμονας
ταή θάλασσας, όστις κατά τούς μύθους τών Ζακυνθίων άνθρωπος ών τό
άνω τοϋ σώματος, τό δέ κάτω ιχθύς, έποχείται άρματος συρομένου ύπό
δύο δελφίνων καί κρατεί έν τή χειρί τήν τρίαιναν ή, ώς λέγουσι κοινώς,
μία ηιροϋνα με τρία διχάλια. Τής δέ κατά θάλασσαν λατρείας τοΰ άγίου
Νικολάου ή άρχή δέον ν'άναζητηθή έν αύτή τή χριστιανική θρησκεία.

Ή χριστιανική δοξασία, ότι οί πρόξενοι παντός κακοΰ δαίμονες έγεί-
ρουσι καί τάς τρικυμίας, συνδέεται άμέσως πρός τήν έτέραν δοξασίαν, ότι
οί άγιοι έχουσι τήν ίσχύν νά κατευνάζωσιν αύτάς. Άπεδόθη δ' είς τούς
άγιους ή δύναμις αύτη κατά μίμησιν τοΰ έν τώ Εύαγγελίψ άναφερομένου
θαύματος τού Ίησοΰ, τής σωτηρίας τοΰ πλοίου τών άποστόλων άπό μεγάλης
λαίλαπος άνέμου. Παλαιότερον έτιμάτο ιδία ώς σωτήρ τών έν τή θαλάσση
κινδυνευόντων ό άγιος Φωκάς, ού τήν μνήμην ή μέν ελληνική έκκλησία
τελεί τή 22 Σεπτεμβρίου, ή δέ δυτική τή 14 Ιουνίου. Έν τροπαρίω τής
ακολουθίας αύτοΰ αποκαλείται αλιμήν γαληνότατος πασί γεγονώς θαλατ-
τεύουσι». Έν τώ ορμίσκω τής Σύρου, τώ καλουμένω Γράμματα, ένθα
πολλαί άναγινώσκονται εύκτήριοι έπιγραφαί ύπέρ εύπλοίας, αί χριστιανικαί
άρχονται ούτω· «Κύριε βοήθει» ή «σώσον»· μία δέ ούτω. «Κ(ύρι)ε κ(ί)
άγιε Φωκά σόσο(ν) τό (πλ)οϊον Μαρίαν κλπ.» καί έτέρα : «Ό χωρός (!)
τών άγίων (Σ)ου σώσαι τό πλόίον Μαρίαν κλπ».

Ώς εικάζει ό εκδότης τών επιγραφών τούτων κ. Κλών Στέφανος, έν τή
θέσει εκείνη ήτο πιθανώς φκοδομημένος ναισκος τού άγίου Φωκά. Ό
Πίπερ άναφέρει τά ονόματα έτέρων τριών άγίων, ών έπίσης επεκαλούντο οί
καθολικοί κατά τόν μεσαίωνα τήν άρωγήν έν τρικυμίαις· τόν έπίσκοπον
Γερμανόν, θανόντα έν έτει 448, τόν έπί Διοκλητιανοϋ καί Μαξιμιανοΰ
μαρτυρήσαντα έπίσκοπον Έρασμον καί τόν δομινικανόν Πέτρον Γονζαλέζ,
ζήσαντα κατά τήν 1Γ' έκατονταετηρίδα, τιμώμενον δέ μάλιστα έν Ισπα-
νία καί έν Πορτογαλία. Κατ'έξοχήν δέ άποδίδεται ή τοιαύτη δύναμις είς
τήνΠαναγίαν, ής τό έβραϊκόν όνομα Μαρία ήρμηνεύετο θαλάσσιος αστήρ,
υπό τε τοϋ Ιερωνύμου, κατά τήν Δ' έκατονταετηρίδα, καί ύπό πολλών
μεταγενεστέρων συντασσομένων αύτή. Έν Μήλω ή Παναγία καλείται
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ΰαλαοσήτρια, καί άλλαχοΰ δέ φαίνεται συντααχιζομένη προς την εϋπλοιαν
ή ποντίαν ή ηελαγίαν Άφροδίτην τών παλαιών καί προς τήν Ίσιν, τήν
ώς κυρίαν τών θαλασσών τιμωμένην καί έκτός τής Αιγύπτου κατά τούς
ρωμαϊκούς χρόνους. Ό τήν 'Αμαρτωλών ΣωτηρΙαν γράψας μοναχός
'Αγάπιος Λάνδος παραλαβών έκ συναξαριών δυτικών καλογήρων διηγείται
θαΰμα τής Παναγίας λυτρωσάσης πλοίον κινδυνεΰον, ού τό πλήρωμα
ματαίως έπεκαλεϊτο τήν βοήθειαν διαφόρων άγίων, έσώθη δέ ευθύς ώς
έδεήθη είς τήν Παναγίαν κατά προτροπήν συνετού ήγουμένου. Βυζαντινός
δέ τις συγγραφεύς επιγράφει ώς εξής έν κεφάλαιον τής άνεκδότου Περιη-
γητικής Ιστορίας αύτοΰ : «Λόγος ευχαριστήριος.....προσαδόμενος

» αυτώ τω σωτήρι καί τή προμάχω κυρία καί άει;ταρθένφ Μαριάμ.....

» ότε καί τού χαλεπού χειμώνος λωφήσαι δόξαντος τών σάλων έρρύσθημεν
» καί τοϊς ίδίοις γεγόναμεν, καταστρατοπεδευσάσης τής στρατηγού τών
» δεινών αληθώς υπερμάχου τής ουθενείας ήμών».

Αί δέ περί τοΰ άγίου Νικολάου δοξασίαι έκπηγάζουσιν έκ τίνος θαύματος
τοΰ άγίου, μνημονευομένου έν παλαίω σοναξαρίω. Κατά τό συναξάριον
τοΰτο ό άγιος πλέων έξ Αιγύπτου είς 'Ιεροσόλυμα κατελήφθη καθ' όδόν
ύπό τρικυμίας, ήν διά τών προσευχών του κατέπαυσεν έκδιώξας τόν έγεί-
ραντα αυτήν δαίμονα. Τό θαΰμα τοΰτο άφηγείται διά λέξεως άνθηράς καί
πολλής περιγραφικής δεινότητος ό Φραγκίσκος ό Σκούφος έν τή Τέχνη
ρητορικής. Επειδή δέ είς ολίγους πιθανώς τών ήμετέρων άναγνωστών
είναι γνωστόν τό έργον τού έν τοϊς σκοτεινοϊς τής δουλείας χρόνοις ζήσαν-
τος διαπρεπούς "Ελληνος λογίου, παραθέτομεν ένταΰθα όλόκληρον σχεδόν
τήν άφήγησιν αύτοΰ.

tlfoxi δέν νιρώϋη περισσό τερον ή φήμη καί ή (5ιί;α τοϋ Νικολάου, παρά ϋταν ή ο γρια
ϋάλασσι και το ϋνμοιμί.) ον εκείνο ϋηρίον ε!; τον; ποία; ι ου άγιου εταπε ινώ&η' και όταν
rroûov καί ήμερον εφίλησε το ;ί'/.or, όπου πρότερον έχασκε νά ρουφήση με τόσα στόματα,
(ί'σα ε!; κάϋε κϋμα ανοίγει βαϋύστομα βάραϋρα. "Επλεεν 6 Νικόλαο;, καί με 'άρμενα
ξαπλωμένα και άπό γλνκόν ίίνεμον φουσκωμένα γλήγορο; έτρεχε .... ε!; την πάλιν των
Ιεροσολύμων δια να προσκύνηση ευσεβή; τόν τάφον, ε!; τον όποιον ετάφη ή ζωή . . . .
Ηταν γαληνόμορφο; ό ουρανό;' έγέλα όνέφιλο, ό όέρα;, έπνεε πράος και φιλικό: ό
Ζέφυρο;, κϋμα δέν έφοϋσκωνε αφρό; δέν έφαίνετο, και τό πέλαγο; ολον ταπεινόν έδειχνε
τήν ενλαβειαν, όπου έφερνε πρό; τόν 'άγιον και Άν καμίαν φοράν όλίγον φουοκωμένον
ϋπερηφανεύετο, τό έχανε /:ôvcv, διότι έράσια ε!; τού; ώμον; τοιούτον ήρωα. Άμη\ δν
ητον ησυχία εϊ; τήν ϋάλιοσαν, ϋύρυβο; και τα ριιχή ήτο ν κάιω ε'ι; τόν αδην" καί 'άν έπαιζαν
τριγνρον ε!; ένα ξύλον τα κύματα, 'άφριζαν et; τα κάτω σπήλαια οί ΔαΙμονε;, καί οί
οαταν,κοι Κνκλωπε;, όπου εϊ; εκείνην τήν 'άβυσσον κατοικοϋαι. Καί τι _ ϋέλομεν κάμ/],
t λεγεν ο 'Ι·<ο:οφόρο;, τί όιιοφαο.ζομι ν, ιΙ> σύντροφοι ·' ύφήνομεν τόν Νικόλαον να πλεύσ/)
/ί ενινχίαν, καί υγιή; νά φϋάαη ε!; τόν λιμένα^τή; ίδια: του ί.ιιϋυμία; καί^τής πόλεο·:
1 ων 'Ιειοσολν/ αν : . . ϋέλο> νά χάση ε'ι; τόν δράμον τήν στράταν, χωρί; ελπίδα να φϋάση
'it άλλον λιμένα, παρά ει; τό ναυάγιον καί εϊ; τήν άπώλειαν ε!; κάϋε ρειΰρον όέλω άνοίξ]]
βάραϋρα, άμή τόσον βαθιά, όποϋ νά πίπτουν όλοι μέσα μόνον ύπό τήν ζάλην, καί εϊ; τά
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νέφη θέλω λ hin ι/ βρονιαις, άστρηπαΐς καί βροχήν τόσην, όπου να οννθέσο) ίιλλην μί ιν
ϋάλ'ΐσααν, διά va τον βνϋίσυνν, 3 δέν είναι άρκετή ι) μία, κάν καί oi δνό άντάμα.

"Ετζι ώμίληοε δ 'Εωσφόρος, πνέοντας καπνούς καί φΧόγαις ύπό τό στόμα, καί ενθύς
μανρίζεται ό άέρας με τα σκότη 3λα τον "Αδου, τ ά όποια, αρπάζοντας το φως καί τον
ήλιον, σκεπάζουν τήν λομπροφόρον ήμέραν με ίνα δλο μεαόννκτον. Συμμαζώνουνται μανρα
καί πυχνοσννθε.τα νέφη, τών όποιων τα σπλάγχνα ζεσχίζοντa; oi άστραπαΐς καί τα αστρο-
πελέκια, τυφλοινουν τα όμματα τον καθενός με την λάμψιν, καί με τόν κτύπον φοβερίζουν
κάθε άνδρειωμένην καρδίαν, ώι'αν όπον τοϋτα, μαγεμέναις σαΐτταις τον θανάτου, πληγώ-
νονται άλλάοαονν εις οτάκτην δλ.ον τον άνθρωπον. Πίπτονοι βροχαΐς αρκεταϊς να πνίξουν
ha κόαμον, όχι να βυθίσουν ίνα καράβιον, οί όποίαις άνάμεσα ε!; τόσην βροντήν καί ε!ς
too η ν λάμφιν παγώνοντας άπό τόν φόβον έφθαναν χαμαί χιόνι η καί χάλαζα' φυσοΰαι άπό
κάθε τόπον άγριοι ϊνεμοι, όλοι συναλλήλως εχθροί καί ενάντιοι, καί ε!ς τον το μόνον φίλοι
καί Ινωμένοι νά καταποντίσονν καί t'a ρήζονν εί; τα βάθη τό ξύλον. Φουσκώνει τέλος ή
θάλασσα κα\ φουσκωμένη θυμώνεται, άφρίζει άπό τόν θν/ιόν, καί άφρίζοντας υψώνει
γιγάντια κύματα. Μέ τοντα ώς με πολεμικαΐς μηχαναΐς πολεμά τό πλεούμενον, τό κτυπή,
το δέρνει, τό ύ'/'ώνει εις τονς άστέρας. τό κατεβάζει είς τον ίίδην, τό στριφογυρίζει, χάσκον-
τας πάντα καί άνοίγοντας χίλια βάραθρα δια να τό ρονφήιη, "Ηκονες'τότε να κατακτν-
ποϋοι συναλλήλως τα κατάρτια' έβλεπες vil ζεσχίζωνται άπό τούς άνέμονς τα άρμενα και
βρεμένα με τούς άφρούς τής άγριωμένης ϋαλάσ ι ης να κλαίονσι τήν κοινήν δνστνχίαν,
χομμέναις ταΤς γοΰμεναις, χαϊμέναις ταΤς ΐγκνραις. Τούτους να πίνονσι καί νά ξερνοΰσι τά
χύματα,Ικείνονς χαμαί Ιρριμμένονς καί νά μεθυοΰοι άπό τήν ζάλην άλλον; με στεναγμούς
χαί με δάκρυα νά παρακαλονσι βοήθειαν άπό τόν ονρανόν διότι ό φόβος τών είχε δέση
τήν γλώσσαν καί τών είχε άρπάαη ολότελα τήν φωνήν καί τους ναύτας νά τρέμουαι τόσον
e'ic τήν καρδίαν, 'ίσον εις τονς πόδας καί νά φέρνουν είς τό πρόσωπον ζωγραφκιμένον τόν
θάνατον.

'Μόνον ό Νικόλαος, διά τόν όποιον ίγίνετυ τόση ταραχή είς τά στοιχεία, άνάμεσα είς
τόσους φόβους καί τρόμους έστεκε £τρομος. καί χωρίς φόβον, διατί αρματωμένος μέ τήν
Ι/.πίδα'πρός τόν Θεόν, έγέλα'.τήν δύναμίν δλην τοΰ "Αδον, τόν οποίον διά νά συγχύσΐ] καί
περισαότερον, ό άγιος σηκώνει ταπεινός τάς χείρας καί κάνει ί/.ίγην, άμμί) ένθερμον προσ-
'νχήν, καί μέ τούτην ώς μέ ονράνιον μαγείαν .... τοΰ άφανίζει τά ακότη, τον σκορπίζει
τα νεφη, τον σβήνει ταϊς άστραπαϊς κα\ μεταμορφώνει είς γαλήνη/ τήν τρικυμίαν, είς ήσυ-
χιαν την ταρ·χχήν, εις γλυκεΐαν ανραν τόν σκληρόν άνεμον, σιωπονσι τά στοιχεία, παύουν
τα κύματα, πνέουσι ζέφυροι, λάμπουαι είς τόν ονρανόν οί άστέρες, σφουγγίζει καθένας
τα δάκρυ ι} ςνπνγ (5 άλλος άπό τ'ην ζάλην, κα\ τό άπελπιαμένον καράβιον φθάνει οώον καί
vyi-'i ίίς τόν λιμένα νικηφόροι· δύο μεγάλων θηρίων, τής θαλάσσης καί τον 'Εωσφόρου1 )·.

Έπί τή βάσεν τού σύναξαρίου τούτου διεπλάσθησαν ύστερον καί άλλα
προσομοια θαύματα τού άγίου. Ότι έπικαλεσθέντος έν τρικυμία ναύτου
τινός τό όνομα τού άγίου, έπεφάνη ούτος έπί τοϋ πλοίου καί κατέπαυσε
τήν τρικυμίαν. Ότι ευλαβής τις πεσών τυχαίως έκ πλοίου είς τήν θάλασσαν
*»ί έττικαλεσθείς τό όνομα τοϋ άγίου, ευρέθη έν τψ οί'κω του, έν ψ τά
ϋλμης άποστάζοντα ένδύματα αύτοΰ έμαρτύρουν τό θαΰμα. Έν έτέρω πάλιν
συναξαρίω άναφέρεται, ότι ό διάβολος φθονήσας προσκυνητάς, έτοιμους
ν αποπλεύσωσι πρός προσκύνησιν τοΰ τάφου τοΰ άγίου Νικολάου, προσήλ-

1)—ϊχούφου, Τέχνη ρητορικής. Ένετ. 1681 ο. 41) κέ.
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θε πρός αυτούς μεταμορφωμένος είς γραίαν γυναίκα καί είς χήν χείρα
κρατών άγγος πλήρες ελαίου' (καί έκ τούτου βεβαίως έπεκράτησεν ή
συνήθεια τοϋ να καλώσι κοινώς τά κακότροπα γραίοια λαδικά). ΓΙαρεκά
λεσε δ' αυτούς παραλαβόντες τό άγγος να κενώσωσι τό έλαιον είς τόν τού
άγίου λύχνον, επειδή εκείνη ήόυνάτει νά ταξειδεύση. 'Αλλ ό άγιος έπεφά\η
νύκτωρ είς ένα τών ταξιδευόντων καί έκέλευσε νά ρίψώσι τό άγγος είς τήν
θάλασσαν. Ριφθέντος δέ του άγγους έν μέσω τω πελάγει άνέλαμψαν φλό-
γες, δυσώδεις έξεχύθησαν όσμαί καί ήγέρθη τρικυμία, ήτις θά κατεπόντιζε
τό πλοϊον, άν μή προεφύλαττεν αύτό ό άγιος. Έν γένει δ'άναφέρουσι τά
αύτά συναξάρια, ότι ό άγιος σφζει τούς έπικαλουμένους αύτόν έν τρικυμία.

Έκ τών συναξαριών παρέλαβον τήν περί τοΰ άγίου Νικολάου δοξασίαν
ταύτην οί υμνογράφοι τής ορθοδόξου έκκλησίας. Έν τω ύπό τοΰ Ρωμανού
συνταχθέντι κοντακίω τοΰ άγίου Νικολάου άπαντα μόνος ούτος ό υπαινιγμός,

τούς μέν έν Οαλοίσσ^,

τούς δέ έν τή γή γαρ,

ου 'διαλείπεις '
σώζων έκάστοτε

Επίσης καί έν τω υπό Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου συνταχθέντι κοντακίω :

Τήν χάριν ταύτην "ιδίως

υπέρ πάντας τούς αγίους,
σοι δεδώρηται Χριστός,

προστατεύειν των έν κινδύνοις.

Εύκρινέστερον όμως υπαινίσσεται τήν δοξασίαν ταύτην έτερον τροπάριον
τής άσματικής ακολουθίας τοΰ άγίου·

μέγας άντιλήπτωρ ....

τοις έν γή καί τοίς πλέουσι.

καί Λέων ό βασιλεύς έν τω Λόγω αύτοΰ είς τόν &ανματουργδν μέγαν
Νικόλαον «Ποίον γαρ θαλάσσης πέλαγος άμέτοχον τών έκείνου καλών;»
Έπί τοΰ Λέοντος, κατά τό τέλος'.τοΰ Θ' αίώνος, φαίνεται ότι είχεν έπι-
κρατήση ή λατρεία τοΰ άγίου Νικολάου, ώς προστάτου τών ναυτιλλομένων
ήδη έν άρχή τοΰ αίώνος, κατά τό 805, ή καταστροφή τοΰ στόλου τ&Ο
ναυάρχου τών 'Αράβων Χουμείδ άπεδίδετο είς θαΰμα τοΰ άγίου τούτου,
ώς μανθάνομεν έκ τοΰ χρονογράφου Θεοφάνους.

Τήν αύτήν άρχήν έχει ή λατρεία τοΰ άγίου Νικολάου, ώς πάτρωνες
ιών ναυτών καί προστάτου έν θαλασσίοις κινδύνοις, καί παρά τοίς λοιποίς
λαοίς τής Εύρώπης, παρ' οίς τά μάλιστα είναι διαδεδομένη. Ό συναξαρι-
στής των καθολικών άφηγείται, ότι ό άγιος έσωσέ ποτε πλοίον κινδυνεΰον
φέρεται δέ καί άλλο θαΰμα αύτοΰ, ότι άπέδωκε ζώντα είς πατέρα τόν
υίόν αύτοΰ, δν άπώλεσεν έν τρικυμία1 τό δέ θαΰμα τοΰτο καί έν τή ακο-
λουθία τοΰ άγίου εξυμνείται, καί πολλάκις άπεικονίσθη ύπό τών άγιογρά-
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φων. Έν Ιταλία, προσέτι τά ηλεκτρικά φλόγια, τά έν ώρα τρικυμίας
επιφαινόμενα έπί τών άκρων τών ιστίων, καλοΰσιν άγιον Νικόλαον. Ύπό
δέ τών βορείων καί τών γερμανικών λαών δ άγιος Νικόλαος συνεταυτίσθη πρός
παλαιόν μεγάλον θεόν, τόν Όδίν, «Άμφίβολον είναι», γράφει ό Simrock.
ιιδν τά τοΰ Όδίν ονόματα Hnikar καί Nicuz υποδηλοΰσιν αύτόν, ώς θεόν
τών υδάτων, ούχ ήττον όμως ίσως έξηγοΰσι τόν λόγον, δι'δν ό άγιος Νικό-
λαος παρίσταται ιππεύων λευκόν ί'ππον καί θεωρείται πάτρων τών ναυτών,
καί δι'δν προσφέρουσιν άναθήματα είς τήν έν Binger εικόνα αύτοΰ ευχό-
μενοι υπέρ εύπλοίας».

Άλλά καί οί όρθόδοξοι λαοί παρέλαβον έκ τών Ελλήνων τάς περί
άγίου Νικολάου δοξασίας, ώς καταφαίνεται έκ τών δημοτικών άσμάτων
αύτών. Έν ρωσικοίς ποιήμασιν άναφέρεται, ότι βοηθεί τοις έν θαλάσση
κινδυνεύουσι. Βουλγαρικόν δέ τι άσμα, άφηγούμενον πώς έκαστος τών
άγίων έλαβε παρά τοΰ θεοΰ μερίδα τινά έν τω κόσμφ, προστίθησι :

Καί τί πήρ' δ άη Νικόλας ·,
πήρε τής θαλάσσης τά καράβια"
κι' όποιος μέ καράβι ταξιδεύει ,

πρώτ' άπ' όλ' άς κάν·(, τά σταυρό τοϋ,
κι' άς παρακαλή τόν άη Νικόλα.

Τέλος έν σερβικω άσματι άναφέρεται ότι τριακόσιοι καλόγηροι, πλέον-
τες είς τό Άγιον "Ορος, κατελήφθησαν 6πό τρικυμίας· έσώθησαν δέ πάντες,
άμα έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τοΰ άγίου Νικολάου.^
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Κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων αί όδοί τών γερμανικών πό-
λεων προσλαμβάνουσι φαιδράν, όλως έκτακτον δψιν. Κίνησίς τις ασυνή-
θης παρατηρείται, έπί δέ τών χιονοσκεπών πεζοδρομίων χιλιάδες μικρών ή
μεγάλων κλάδων βελονοφύλλων δένδρων, έλατών ιδίως καί πιτύων, πεφυ-
τευμένων έπιμελώς έν πηλίναις γάστραις, ή καί δενδρυλλια σύν αύταίς
ταΐς ρίζαις εκτίθενται πρός πώλησιν, χλοάζοντα καί δροσερά. Εκάστη οι-
κογένεια θ' άγοράση εν τούτων, ϊνα κοσμήσασα αύτό καταλλήλως έτοιμά-
ση τό Δένδρον τών Χριστουγέννων.

Τήν έσπέραν τής εορτής τό δένδρον είναι έστημένον παρά τήν έστίαν,
Ακτινοβολούν έκ τού φωτός πολυαρίθμων μικρών πολύχρωμων κηρίων, έπι-
τηδείως προσδεδεμένων είς τούς κλάδους αύτοΰ. Ταινίαι καί σημαίαι μι-
κροσκοπικά!, έπίχρυσα μήλα καί κάρυα, άμυγδαλωτά, σακχάρινοι άνθρω-
πίσκοι, τεμά/ια χάρτου χρωματιστού, κοφινίσκοι πλήρεις σταφίδων καί
άλλων τρωγαλίων, πολλάκις δέ καί πολύτιμα μικρά κοσμήματα στολίζου
σι τό δένδρον μετασχηματίζοντα αύτό είς φωτοβόλον γραφικήν πυραμίδα.
Κάτωθεν, παρά τάς ρίζας, εκτίθενται τά μεγαλύτερα καί βαρύτερα δώρα,
άτινα κομίζει είς τά παιδία, καί είς τούς πρεσβυτέρους άκόμη, ό σακχά ■
ρινός νήπιος Χριστός, ό κοσμών τήν κορυρήν τού δένδρου.

Τό έθιμον τοΰτο είναι τά μέγιστα διαδεδομένον όχι μόνον καθ' άπασαν
τήν Γερμανίαν καί τάς γερμανικάς χώρας, άλλα καί όπουδήποτε ευρίσκε-
ται οικογένεια γερμανική. Έν αύτή τή Κριμαία καί πρό τών Παρισίων,
ύπό τόν κρότον τών τηλεβόλων, οί Γερμανοί δέν παρημέλησαν νά τελέσω-
σι περί τό δένδρον τήν έορτήν τών Χριστουγέννων καί νά διανείμωσιν άλ-
λήλοίς τά δώρα, άτινα οί λατινικοί λαοί καί ήμείς συνηθίζομεν νά δίδωμεν
κατά τήν πρώτην τοΰ έτους.

Πρό τεσσάρων περίπου δεκαετηρίδων τό έθιμον έπεξετάθη βαθμηδόν εις
Ούγγαρίαν καί είς άλλας χώρας τού αύστριακοΰ κράτους, όπου πρότερον
ήτο καθ' ολοκληρίαν άγνωστον. Σχεδόν δέ ταυτοχρόνως εισήχθη διά μέν
τής δουκίσσης τής Αύρηλίας είς Παρισίους, διά δέ τοΰ βασιλέως Λεοπόλδου
τοΰ Α' είς Βρυξέλλας καί διά τοΰ ήγεμόνος 'Αλβέρτου, τοΰ συζύγου τής
Βικτωρίας, είς "Αγγλίαν έν τή χώρα μάλιστα ταύτη τοΰ σιδήρου καί τών
μηχανών τό γερμανικόν δένδρον τελειοποιηθέν κατεσκευάσθη μετάλλινον,

. *) Έδημοβιεύθη έν «Εστία» 1879 τ. II' σ. 814.
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αντί κηρίων έχον πολλάκις ($άμφη φωταερίου, όντων ένδοθεν κοίλων τοΰ
κορμού καί τών κλάδων αύτοΰ.

Όλίγω πρότερον χδ δένδρον είχεν είσχχθή είς τάς ανωτέρας τάξεις έν
Πετρουπόλει, είς δέ τάς πόλει; τή; Λχνίας, τή; Σουηδίας κχί τής Νορβη-
γίας ήτο πιθανώς έν χοήσει κχτά τά τέλη τή; πχρελθΐΰιη; εκατονταετη-
ρίδας.

'Αλλά τδ έθιμον τοΰτο είναι δλω; άγνωστον έν 'Ισλανδία, τή παλαιά
κοιτίδι τής θρησκείας καί τοΰ πολιτισμοΰ τών γερμανικών έθνών, ένθα του-
ναντίον κατά τά Χριστούγεννα διετηρήθησαν πολλαί συνήθειαι, λείψανα
εθνικών τελετών,τής έορτής τοΰ άρτιγενοΰ; ήλίου καί τοΰ χειμερινοΰ ήλιο -
στασίου. Έκ τούτου δέ δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι τήν άρχήν αυτού
πρέπει ν'άναζητήσωμεν όχι είς τήν παλαίγονον τών Έδδών θρησκείαν,
αλλ' είς τόν χριστιανικόν μεσαίωνα· καί τοσούτω μάλλον, καθ' δσον ουδέν
τεκμήριον έχομεν περί τής παλαιότητος τοΰ έθίμου. 'Απορεί τις βεβαίως
μανθάνων ότι τό νΰν πανταχοΰ σχεδόν τής γή; κοινόν καί γνωστότατον
δένδρον τών Χριστουγέννων κατά τάς άοχάς τοΰ παρόντος αίώνος έν εύα-
ρίθμοις μόνον γερμανικαίς χώραις έσυνηθίζετο, καί μόλις κατά τήν σημερι-
ρινήν έποχήν έπεξετάθη έπί τοσούτον. Κατ' άσφαλεΐς όμως μαρτυρίας ήτο
γνωστόν κατά τήν δεκάτην έβδόμην έκατονταετηρίδα, έκ τίνων δέ δεδομέ-
νων άνάγουσιν αύτό καί μέχρι τής δεκάτης πέμπτης, ήτοι πρό τής έποχής
τής μεταρρυθμίσεως.

Ώς τίνες υποθέτουσι, τό δένδρον τών Χριστουγέννων όχι άσήμαντον
έχει σχέσtv μέ τήν προσφιλή είς εκκλησιαστικούς συγγραφείς τοΰ μεσαίω-
νος παρομοίοίσιν τοϋ Χριστοΰ πρός τό έν τω παραδείσω δένδρον τής ζωής.
Κίς τό δένδρον τοΰτο αναφέρονται πολλαί παραδόσεις δημοτικαί καί μή,
συνδέουσαι τόν σταυρόν μετά τοΰ δένδρου τής ζωής καί άποτελοΰσαι κυ-
κεώνα αυτόχρημα, έν ω συγχέονται καί πολλάκις έν μέρει συνταυτίζονται
ό Χριστός, τό ξύλον τής γνώσεως καί τό ξύλον τοΰ σταυροΰ. Έκ τής επ-
ενέργειας τοιούτων ιδεών έν τοίς μυστηρίοις τοϋ μεσαίωνος, παριστανομένου
τοΰ μυστηρίου τής τοΰ Χριστοΰ γεννήσεως, σχεδόν πάντοτε έστήνετο έπί τής
αυτοσχεδίου σκηνής δένδρον τι ή θάμνος, όπόθεν ίσως παραπλήσιον έθιμον
είσεχώρησε καί είς τάς οικογενειακός τελετάς.

'Αλλά καί τήν έθνικήν άρχήν τοΰ έθίμου ύποστηρίζουσί τίνες διατεινό-
μενοι ότι τό δένδρον τών Χριστουγέννων, παριστών τόν χειμώνα, σχετίζε-
τε μετά τοΰ κοινοτάτου άνά πάσαν τήν Εύρώπην έθίμου τών δένδρων τοΰ
Μα'·! ου, συμβολικών παραστάσεων τού έαρος καί τοΰ άνδρωθέντος ήλίου.

Έν Μονάχω, 25 Δεκεμβρίου 1879.
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Τό έθιμον τοϋ άνταλλάσσειν δακτύλιον πρός έπισιρράγισίν τίνων συναλ-
λαγών, κυριώτατα δέ τής είς γάμον ένώσεως, είναι κοινότατον έν 'Ασία
καί Εύρώπη καί έν γένει παρά τοϊς πλείστοις λαοϊς τής γης- είναι δέ το-
σούτο) διαδεδομένον, διότι ανήκει είς τήν τάξιν τών Αρχαιοτάτων έκείνων
συμβόλων, άτινα διετηρήθησαν άναλλοίωτα μέχρις ήμών άπό τών παλαιο-
τάτων χρόνων. Τοιαΰτα σύμβολα εύρίσκομεν έν χρήσει ιδίως κατά τάς σπου-
δαιοτάτας τοΰ άνθρωπίνου βίου περιστάσεις, τόν γάμον κατ' εξοχήν καί
τόν θάνατον, καίτοι ή σημασία αύτών ένεκα τοϋ χρόνου έλησμονήθη τέλεον
ύπό τών μετ' εύλαβείας έμμενόντων είς τήν τήρησιν αυτών.

Κατά τά πρώτα στάδια τής αναπτύξεως τών λαών, έν τοίς γραπτοϊς
καί τοϊς άγράφοις νόμοις αύτών τά σύμβολα κατέχουσιν έξέχουσαν θέσιν.
Ό άνθρωπος αισθάνεται τήν άνάγκην εικονικής τίνος πράξεως ή παρα-
στάσεως πρός ένδειξιν τής ίερότητος τής συναλλαγής καί τής ύποχρεώ-
σεως πρός πιστήν αύτής τήρησιν, άφ' ού οί ατελείς νόμοι άδυνατοΰσι νά
παράσχωσι τάς άπαιτουμένας εγγυήσεις πρός έξασφάλισιν τής έκπληρώ-
σεως τών άμοιβαίων υποχρεώσεων. Οί5τω βλέπομεν ότι έν τοίς ήρωϊκοίς
χρόνοις τής αρχαίας 'Ελλάδος μεγίστη άποδίδοται άξια είς τά σύμβολα,
έν ω τούναντίον συμβαίνει καθ' ήν έποχήν ήκμαζεν έν "Ελλάδι ό πολιτι-
σμός. Οί νόμοι τών βορείων λαών, ιδίως τών Γερμανών καί τών Σκανοι-
ναυών, κατά τόν μεσαίωνα, βρίθουσι συμβόλων, ώς έπίσης καί οί νόμοι
πολλών άνατολικών έθνών. Ή δέ χριστανική έκκλησία μή δυνηθεϊσα νά
εξάλειψη ταϋτα ήναγκάσθη νά τά υίοθετήση, ούτως ειπείν, περιλαβοϋσα
αύτά έν τοϊς θρησκευτικοίς τύπο:ς· ένεκα τούτου αί άκολουθίαι τοΰ γά
μου, τού βαπτίσματος, αί νεκρώσιμοι είναι μεσταί τοιούτων άρχαίων έθνικών
συμβόλων, έν οίς συγκαταλεκτέος καί ό δακτύλιος τού άρραβώνος.

Παρά τοϊς έκχριστιανισθεϊσιν "Ελλησιν οί γάμοι έτελοΰντο έπί μακρόν
άπαραλλάκτως, ώς παρά τοϊς έθνικοϊς, ώς τούς έκάλουν τότε, προγόνοις
αύτών, έν άρχή δέ τής πέμπτης μ. Χ. έκατονταετηρίδος ό άγιος 'Ιωάννης
ό Χρυσόστομος κατεξανίσταται κατά τών λειψάνων τούτων τού άρχαίου

*) ΈίημοσιεύΟ·/) Ιν 'Εστία 1877 τ. Δ' σ. 541-2. Λεπτομερέστερος καί ακριβέστερος
λόγος του αυτοΰ θέματος γίνεται έν τν, πραγματεία 'Γαμήλια σύμβολα» ίν Έπετη-
ρίίι Πανεπιστημίου 1906 σ. 120—7.
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θρησκεύματος καί δριμύς έπιπίπτει κατά τών εμμενόντων είς ταύτα το
ίντιχριστιανικόν αύτών καταδεικνύων. 'Αλλ' ή άποκήρυξις ύπό τής Εκ-
κλησίας δέν ίσχυσε νά καταργήση συνήθειας άρχαιοτάτας καί βαθέως έρρι-
ζωμένας εν τω πνεύματι τοΰ λαοΰ. Δια τοΰτο ή Εκκλησία συμπεριέλαβεν
έν τή ακολουθία τοΰ γάμου ή μάλλον ώς βάσιν ταύτης έθεώρησε τούς δα ■
κτυλίους τοΰ άρραβώνος, τούς στεφάνους, τάς δρχηστικάς κινήσεις καί τά
τούτοις δμοια σύμβολα. Σημειωτέον ότι ή ιεροτελεστία εθεωρήθη άπαραί-
τητον τού γάμου στοιχείον περί τό 893 διά τής 89 νεαράς τοΰ αύτοκράτορος
Λέοντος(')- άλλ'ή μέχρις ήμών περισωθείσα καί τελ^υμένη νύν ακολουθία,
ήτις ευρηται έν άπασι τοίς Εύχολογίοις καί τοϊς 'Αγιασματαρίοις, φαί-
νεται συνταχθείσα μετά τήν έποχήν ταύτην, ώς έκ τής γλώσσης αύτής δυ-
νάμεθα νά είκάσωμεν.

Έν τή άκολουθία ταύτη άναφέρονται έν τινι εύχή παραδείγματα έκ
τής Παλαιάς Διαθήκης πρός άπόόειξιν ότι ή συνήθεια αύτη άπορρέει έκ
τών θρησκευτικών παραδόσεων. «Σύ γάρ, Κύριε, ύπέδειξας δίόοσθαι τόν
»αρραβώνα καί στηρίζεσθαι έν παντί. Διά δακτυλιδίου έδόθη έξουσία τώ
»'Ιωσήφ έν Αίγύπτψ- διά δακτυλιδίου έδοξάσθη Δανιήλ έν χώρα Βαβυλώ-
»νος· δια δακτυλιδίου έφανερώθη ή άλήθεια τής Θάμαρ* διά δακτυλιδίου
»δ πατήρ ήμών ό ούράνιος οίκτίρμων γέγονεν έπί τόν υίόν αύτοΰ. Δότε γάρ
»φησι δακτυλίδιον έπί τήν δεξιάν αύτοΰ, καί θύσαντες τόν μόσχον τόν σι-
»τευτόν φαγόντες εύφρανθώμεν. » Προφανώς όμως έλήφθη αμέσως έκ τού
ρωμαϊκού έθίμου. Οί Ρωμαίοι, οίτινες κατ' αρχάς έν πάσαις σχεδόν ταίς
συναλλαγαίς αύτών άντήλλασσον δακτυλίους, διετήρησαν κατ' έξοχήν έν
τω άρραβώνι τό έθος τοΰτο (annulas pronubu«).

Ώς καί ανωτέρω έλέχθη, ό δακτύλιος τού άρραβώνος είναι έθιμον
xoivèv εις πάντας σ/,εδόν τούς λαούς. Παρά τοϊς Μωαμεθανοίς καλείται
ονμβολον καί ή φράσις έπέρασε δακτυλίδι, ώς παρ'ήμίν ή όμοια ¥βαλε
δακτυλίδι, είναι ταυτόσημος τώ ίνυμφζύϋ'η. Συνήθως ό δακτύλιος τίθεται
Ε'·ς τόν παράμεσον, διότι οί αρχαίοι, οίτινες ήγνόουν τόν φυσικόν νόμον τής
κυκλοφορίας τοΰ αίματος, ένόμιζον ότι μία φλέψ τοΰ δακτύλου τούτου συγ-
κοινωνεί μεχά χης καρδίας. "Ενεκα τούτου οί Πέρσαι καλοΰσι τόν παρά-
μεσον δακτύλιον, έν ώ τούναντίον παρά τοίς Ίνοοίς καί άλλοις Μωα-
μαθχνοΓς ό δακτύλιος τίθεται κατά προτίμησιν είς τόν μικρόν ή ώτίτην δά-
χτυλον.

ΊΙ αρχική σημασία τού παγκοσμίου τούτου συμβόλου έγκειται έν τή
Ϊ5έα τών πρώτων ανθρώπων, καθ' ήν ή σύζυγος εθεωρείτο δούλη τού

·) Περί τοΰ -χρόνου, ίξ ου ή εκκλησιαστική τελετή καί ιερατική ευλογία έκανονί-
ci|ri"'-V ίις στοιχεία απαραίτητα πρός σύναψιν έγκυρου γάμου,διαλαμβάνομεν ακριβέστερο·/
57 Ινηΐστημον, Έπετηρ!5ι τ<?0 Πανεπιστημίου 19Οΰ 5. U4—120.
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ανδρός. Ό δακτύλιος ήτο σύμβολον δουλείας· παρίστησιν ένα τών κρίκων
τής άλύσεως, ήν φέρει ό δούλος. Κατά τινα άρχαίον μΟθον, δν αναφέρει
ό Πλίνιος, ό Προμηθεύς άτταλλαγείς τών αιωνίων δεσμών έν τω Καυκάσω
ύπό τού Διός υπεχρεώθη ύπό τούτου νά φέρ^ έσαεί δακτύλιον πρός ανά ·
μνησιν τής τιμωρίας του.Έν 'Ανατολή,ώ; μαρτυρεί ό Reinaud έν τή σπου-
δαιοτάτη περιγραφή τών άσιατικών μνημείων του μουσείου τού δουκός Βλα-
κάς, δακτύλιος αντί ένωτίου είς τό ούς θεωρείται σύμβολον δουλείας, αί δέ
φράσεις «έχει τρυπημένον τό αυτί» ή «έχει δακτυλίδι είς τό κύτί» ση-
μαίνουσι τόν δουλον. ,

Τήν δουλικήν θέσιν τής γυναικός άπέναντι τοϋ ανδρός έμφαίνουσι καί
πολλά άλλα αρχαία σύμβολα εν τή τελετή τού γάμου, ών τινα διετήρησε
καί ό καθ5 ήμάς λαός.



Η ΠΕΝΘΕΡΑ

ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΛΑΟΙΣ*

Είναι θαυμαστή ή όμοφωνία, μεθ' ής αί παροιμίαι δλων τών λαών τού
κόσμου όμιλοϋσι περί τής πενθεράς· άγρια, βάρβαρα καί πεπολιτισμένα έθνη
θεωρούσι κακόν τι χρήμα τήν πενθεράν, τάς δέ σχέσεις αυτής μετά τής
νύμφης, έν γένει δέ τών πενθερικών μετά τών γαμβρών, τοσούτον χαλαράς,
ώστε παρά πλείστοις λαοίς τής 'Αφρικής, τής 'Αμερικής καί τής Αυστρα-
λίας πίσα πρός άλλήλους συνάφεια άπαγορεύεται.

Ό καβ' ήμάς έλληνικός λαός κέκτηται άφθονίαν τοιούτων χαρακτηρι-
στικών παροιμιών, έξ ών σταχυολογοϋμεν τάς έπομένας: «Όσαις πράσιναις
φοράδαις, τόσαις καλαίς πεθεράδαις». ' «Πεθερά καμπάνια έχει, κι' άν·
τραδέλφη καμπανέλλια». «Πεθερά διαβόλου γέννα».

Έν ταίς έλληνικαϊς παροιμίαις άπαντώσι προσέτι καί άμοιβαίαι λοιδω-
ρίαι μεταξύ νύμφης καί πενθεράς. «Πεθερά κρομυδι σάπιο, κάθε δαγκανιά
καί δάκρυο. — Νύφη μου πασαλειμμένη, ποιός μπορεί νά σ' άπομένη»;
«Όλα τά στραβά καρβέλια ή νύφη μας τά κάνει·» ή «Ποιός κάνει τά
στραβά ψωμιά; "Ολα ή νύφη μας» καί ούτω καθεξής. ΤοιαΟται δέ ίδέαι δέν
περιορίζονται έν παροιμίαις μόνον, άλλά πάρεισέφρησαν καί είς τά δημο-
τικά άσματα, μεγάλη δέ πληθύς παραλλαγών σώζεται άσματος τίνος, μέγα
ένέχοντος τό δραματικόν ενδιαφέρον, βασιζομένου δέ έπί τοιούτων ιδεών.
Χαρακτηριστική διαφορά του ήμετέρου λαού αϊτό τών άλλων ώς πρός τάς
ϊδέας περί τής πενθεράς παρατηρείται αύτη, ότι παρ' ήμίν ή πενθερά
συνηθέστατα θεωρείται δυσμενής πρός τήν νύμφην, ένω τόν γαμβρόν τού-
ναντίον περιέπει, μετά στοργής άγαπώσα αύτόν πολλάκις καί υπέρ τά ίδια
τέκνα.

Οί άλλοι λαοί τής Εύρώπης έπίσης δέν άμοιροΰσι παροιμιών κατά
τών πενθερών. Έκ τών 'Ιταλών οί Τοσκανοί λέγουσι· «Πεθερά καί νύφη,
χαλάζι καί βροχή,» οί δέ κάτοικοι τοϋ Περγάμου· «Μόνο ζωγραφισταίς
πεθερά καί νύφη ταιριάζουν.» Χαρακτηριστικωτάτη είναι καί ή άκόλουθος
ισπανική παροιμία· «Όταν ήμουν νύφη, δέν είχα καλή πεθερά καί τώρα
ποϋ είμαι πεθερά δέν έχω καλή νύφη». ΟΕ Γερμανοί ήκιστα άβροφρόνως

*) Έΐ^μοςιιεύΰη έν 'Εστία 1879 τ. Ζ' ο, 37υ—9,
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εκφράζονται περί xfjç πενθεράς· Πεθερά, διαβόλου γέννα»· «Πεθερά, κακό
θεριό». «Τρία πράματα ποτέ δέν μονοιάζουν σζά σπίτι* δύο πετε νοί,
γάτα καί ποντικός, πεθερά καί νύφη» καί « "Η καλύτερη πεθερά είναι
έκείνη, όπου φορεί πράσινα», δηλαδή ή άναπαυομένη υπό τήν χλοεράν γήν
τοϋ νεκροταφείου ').

'Αλλά καί έν ίνδικαίς παροιμίαις άναφέρεται ή ασυμφωνία καί αί έρι-
δες τής πενθεράς πρός τήν νύμφην 2), οί δέ Κόλχ έν τή άνατολική Ινδική,
οί'τινες διά τήν έλαχίστην προσβολήν πολλάκις αύτοκτονοϋσι, ψάλλουσι τό
άκόλουθον σκωπτικόν δίστιχον :

Κι' αν σε μαλώση ή πεθερά, κορίτσι μου, δέν πρέπει
Vi ερουρκισθής, τί θά γελά ό κόσμος πού θά βλέπτ, ο).

"Ιδωμεν νΰν όποία έθιμα, έκ τών τοιούτων ιδεών πηγάσαντα, έπικρα-
τοϋσι παρά τοίς διαφόροις λαοϊς τής γής.

ΑΦΡΙΚΗ--Παρά τοίς Κάφροις, ή μεταξύ πενθερικών καί γαμβρών,

ίδίως δέ ή μεταξύ πενθεράς καί γαμβροΰ έπικρατοϋσα έχθροπάθεια παρα-
κωλύει τά μέγιστα τήν άνάπτυξιν τοϋ οικογενειακού βίου. Παρά τοις 'Λμα-
κόζα Ούκού-χλονίπα άπαγορεύεται είς τήν νύμφην ού μόνον νά προσβλέψω
είς τό πρόσωπον τοϋ πενθεροϋ καί πάντων τών άρρένων άνιόντων συγ-
γενών αυτής καί νά μή πλησιάζη, όπου έκείνοι εύρίσκονται, άλλ' ούδέ
τό όνομα αύτών νά έκστομίση, ώστε είναι ήναγκασμένη νά πλάττη πρός
έκδήλωσιν αύτών νέας λέξεις, μή έμπεριεχούσας τάς φοβερά; συλλαβάς τών
συγγενικών ονομάτων. 'Ομοίως καί ό γαμβρός φοβείται νά προσβλέψω τήν
έαυτοϋ πενθεράν. κατά τό δυνατόν δέ άποφεύγει αύτήν καί προσπαθεί νά
μή εϊπη τό δνομά της, άλλά δέν υποχρεούται νά τηρή τόν αύτόν σεβασμόν
καί πρός τούς άνιόντας θήλεις συγγενείς4).

Τό έθιμον τοΰτο στηρίζεται έπί τοΰ φόβου παρεξηγήσεως τής ήθικό-
τητος τών άμοιβαίων σχέσεων διότι καί στοχασμός μόνον άνήθικος πι-
στεύεται ότι εξεγείρει τήν φρικτήν όργήν τών σκιών τών τεθνεώτων.

Περί τών πρός δυσμάς τής Νιάσσα λίμνης οίκούντων Μαραβί διηγοΰν ·
ται περιηγηταί τίνες ότι μεγάλη αίδημοσύνη παρατηρείται είς τάς σ/έσεις
μεταξύ πενθερικών καί γαμβρών, ούδείς δέ τολμά νά ποιήσ-fl ή είπη τ',
άσεμνον πρό τοΰ ετέρου n), έν δέ Γαβών ούδενί γαμβρώ επιτρέπεται νά

1) ΑΙ παροιμίαι αύται ελήφθησαν εκ του συγγράμματος τής κ. l{ein.ïber</-I>«-
rimjsfeld, die Krau im Sprüeliworte (Lpz 1S02J σ. 194 κλ. καί έκ του μεγάλου
λεξικού γερμανικών παροιμιών όπό W. Wunder (1879) τ. IV αρθρ. Schwiegereltern,
Schwiegermutter, Schwiegerto ; liter..

2) Κ. Κ,-aid, Reise in Ostindien τ. I σ. 20,S.

Nottrolt, Die Oo-ne'sehe Mission unter den Kolli 11 II· , Jf-7-l σ. Ι.Μλ

4) Frilscli, Die Kingeboinen Südafrikas, Breslau, 1ST2 ; IM,
b) Ziitscürift Ittr Erdkunie τ, Vi 3, 282 (.18.56),
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προσίδη τήν πενθεράν αύτοΰ, καί νά όμιλήση αύτή. Είς τόν παραβάτην επι-
βάλλεται πρόστιμον βαρύτατον. Κα! τό έθιμον τοΰτο τόν αυτόν έχει λόγον,
xij; μή παρεξηγήσεως τών πρός άλλήλους σχέσεων ').

Κα! έν Βαδά δέ,ώς άναφέρει ό Νάχτιγκαλ, πενθερικά κα! γαμπροί ζώ-
σιν εντελώς άποκεχωρισμένοι αλλήλων, κατ' ούοένα δέ λόγον επιτρέπεται
νά πλησιάση ό γαμβρός τήν πενθεράν.

ΊΙ συνήθεια τοΰ άποφεύγειν τήν πενθεράν φαίνεται ότι επεκτείνεται
κα! εν ταϊς άρκτωαις χώραις τής Αφρικής, διότι ό Μωχαμετ έλ Τουνσί,
όστις αγνοεί καθ' όλοκληρίαν ότι τοιούτο τι συμβαίνει κα! παρά Κάφοοις,
τήν αναφέρει μεταξύ τών συνηθειών τοΰ Δαρφούρ. 'Απαράλλακτα δέ πρός
τά έθιμα τών Κάφρων είναι τά παρά τοίς Βογός έν τή βορειανατολική "Α-
φρική συνηθιζόμενα. «Ουδέποτε ό γαμβρός ατενίζει τό πρόσωπον τής πεν-
θεράς αύτοΰ, άμφότεροι δέ άποφεύγουσιν έπιμελώς άλλήλους. Ό γαμβρός
ουδέποτε προφέρει τό όνομα τής πεθεράς» 2). Παρά τοϊς Άβίαδέ ό γαμ-
βρός παραλαμβάνει τήν νύμφην κα! φεύγει μακράν τής οικίας τών πενθε-
ρων, ί'να μή ΐδη τυχόν ποτε τήν πενθεράν 3). Οί Σομάλ θεωροΰσι γενικώ:
μέγα άμάρτημα τό νά ίδη ό γαμβρός τήν πενθεράν του, κα! μεγάλως αί
σχύνεται ή πενθερά, άν έξ ίδίας άμελείας ώφθη υπό του γαμβροΰ. Ή δέ
νύμφη μόνον έν άπουσία τοϋ άνδρός αύτής ή λάθρα επιτρέπεται να όμιλή
μετά τής μητρός αύτής 4).

ΑΜΕΡΙΚΗ. Άν τά έν Αφρική έθιζόμενα θελήσωμ;ν νά έ;ηγήσωμεν
δια τής πρός άλλήλους έπιμιξίας τών λαών τής ήπείρου ταύτης, δέν δυνά-
μεθα δ* όμως βεβαίως νά έφαρμόσωμεν τόν αύτόν κανόνα κα! είς τούς λαούς
τής μεσημβρινής Αμερικής, παρ' οϊς άνευρίσκομεν σχεδόν άπαραλλάκτους
συνήθειας κα! ίδέας. Διά μαρτυριών άναμφισβητήτων πιστοΰται ότι παρά
τοίς Ραγκβάλαις Ίνδοίς τών Αργεντινών πάμπας τά πενθερικά ζώσιν έν-
τελώ; κεχωρισμένα τών γαμβρών κα! νυμφών κα! ότι άπαγορεύεται τοίς
τελευταίοις νά πλησιάζωσιν ή όμιλώσι μέ αύτούς Γ,).Ό λόγος όμως τής συν-
ήθειας ταύτης διαφέρει πολύ τοϋ ύπό τών Κάφρων άναφερομένου. Οί Ραγκ-
βάλαι θυσιάζουσι τω θεώ αύτών Γκουαλιτσιού εκτός τών άλλων καί άν ■
θρώπους, κατ' εξοχήν δέ εύπροσ.δεκτοτάτην θυσίαν αύτω θεωροΰσι τάς
ϊραίας. Νομίζουσι δέ ότι προσελκύουσι βεβαίως τήν εύνοιαν τοΰ θεοΰ, αν ή
θυσιαζομένη γραία τύχη ούσα πενθερά τοϋ θύοντος οικοδεσπότου, διότι
κατά τούς 'Ινδούς έκείνους ό Γκουαλιτσιού άρέσκεται σφόδρα νά στηρίζη

1) F. Bowdich. Mission vnn Cap Coast Castl·' mcl) · Asliante (Γερμανικ. μετά-
ïfxo.) Weimar. 1820 ο. 556.

2)W. Mttmù/er, Si tten uni Πι cht der Bogos. Wmterthur, 185'.l σ. 08.

3) fluntsitif/er, Itilder ans Oberägypten. Stutlg. 1817 3. 260.

4) Hagt/enmache,· .έν Pctermimn s ErgSnüiingsbr ft dp. 47 c. 29,
Γ») Π|οΙιΐ|8 τ, XXV σ, 280.
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τόν θρόνον του έπί τών σωμάτων τοιούτων γυναίων. Παρά τοίς Άραυκα-
νίοις έπί έτη πολλά μετά τήν ύπανδρείαν τής θυγχτρός αύτής δέν έπιτρέ·
πεται τή πενθερά νχ ϊδη τόν γαμόρόν κχτ' Ιξχίρεσιν δε δύναται να όμι-
λήση μετ'αύτοΰ, έχοντος έστραμμένα αύτή τχ νώτα, ή άν φραγμός υψη-
λός χωρίζη άμφοτέρους ').

Έν τή άρκτφα 'Αμερική αί φυλαί Δακότα, Άσσινεβοΐν καί Όμάχα
τηρούσιν άναλόγους συνήθειας. Πενθεροί, γαμβροί καί νύμφαι άπαγορεύετχι
παρ* αύτοϊς νά προβλέπωσιν ή νά όμιλώσι πρός άλλήλους, έκαστος οφείλει
διά πέπλου νά καλύπτη τήν κεφαλήν αύτοΰ, άν εύρεθή τυχόν άπέναντι τοΰ
άλλου καί έν ταΐς οίκίαις έχουσιν ίδια διαμερίσματα μή συγκοινωνοΰντα.
Δέν έπιτρέπεται προσέτι είς τούς γαμβρούς καί τάς νύμφας νά προφέρωσι
τό όνομα τοΰ πενθεροΰ, προτού δέ νά παρέλθη πολύς καιρός άπό τοΰ γά-
μου τηρείται ή αύτή έπιφύλαξις πρός θείους καί θείας. Παραπλήσια έθιμα
έπικρατούσι καί παρά τοϊς Μανδάνοις 2).

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.— Καθ' άπασαν τήν Αύστραλίαν τοιαΰται ίδέαι καί
συνήθειαί είναι πιθανώς κοινόταται 1 τουλάχιστον διά μαρτυριών άξιοπίστων
περιηγητών άποδεικνύεται ότι έπικρατοΰσιν εν Βικτωρία καί έν τή Δυτική
Αυστραλία. Περί μέν τών έν'Βικτωρία ό Σταίμπριτς αναφέρει τά επόμενα·
«Ή πενθερά ή Γκναλβινκούρρκ ουδαμώς επιτρέπει ν'άτενίση αύτήν κατά
πρόσωπον ό Γκναλβίν ή γαμβρός αύτής. Ευρεθείσα τυχόν πλησίον αύτοϋ
κρύπτεται άμέσως καί πολλούς ελιγμούς ποιεί καί τό πρόσωπον καλύπτει
διά τοΰ μανδύου, Γνα μή συνάντηση αύτω 3).

ΙΙερί δέ τής δυτικής Αυστραλίας πληροφορεί ήμάς ό άριστα τούς εκεί
Μαύρους γνωρίσας Α. Όλδφίκλντ. 4) «Οί Βατσαντίς, λέγει, ίσως δέ καί
άλλαι φυλαί, έχουσι τήν άλλόκοτον ταυτην συνήθειαν, νά μή έπιτρέπωσιν
εις τόν νεόγαμβρον νά βλέπη έπί ώρισμένον τινά χρόνον τήν Άμπρακούρραν
ή πενθεράν αυτού. Άν ποτε αύτη πλησιάση αύτω, οφείλει ούτος ν' άπο-
χωρήση, άν δέ μή παρατηρήση αύτήν, όφείλουσιν οί μετ ' αύτοΰ νά τόν
καταστήσωσι προσεκτικόν δεικνύοντες τό μέρος, όπόθεν αύτη έρχεται. Ό
γαμβρός φεύγει χωρίς νά στρέψη τό βλέμμα κατ' άντίθετον διεύθυνσιν καί
κρύπτεται δπισθεν θάμνου ή δένδρου, μέχρις δτου εύαρεστηθή ή πενθερά
ν'άπομακρυνθή καί τοΰτο άναγγέλλουσιν αύτω πάραυτα οί σύντροφοι. Τήν
άρχήν τής συνήθειας ταύτης δέν ήΐυνήθην να εξακριβώσω ούδέ τήν ποινήν
νά μάθω, τήν έπιβαλλομένην τοις παραβάταις».

Έν τω ΙΙορτ-Λίγκολν, άν ή πενθερά έλθη πλησίον τού γαμβροΰ αύτής,

1) Κ. Rcuel Smith. Tlie'Ar<iucanias. New-Yurk 1859 σ. 217.

2) Waits. Anthropologie τ. Ill σ. 104.

3) Transact. Ethnol. Soc. τ. 289 (1801),

4) Αυτ. τ. III ο. 251 (1865.)
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οί Λουβράς περικλείουσι τούτον εντός κύκλου πυκνού, έν ω αυτός καλύ-
πτει τό πρόσωπον δια τών χειρών. Τοΰτο δέ χρησιμεύει αφ* ενός μέν πρός
άπαλλαγήν τής γραίας άπό τής φρικτής θέας τοΰ γαμβροΰ, άφ' έτέρου δέ
πρός άποτροπήν αύτής από τού νά πλησίαση, διότι απαγορεύεται νά γίνη
πζρά τρίτου γνωστή αύτη ή παρουσία τοΰ γαμβρού 1).

Νέα μελλόνυμφος τής φυλής τών Παπούα δέν έπιτρέπεται να ϊδη ούτε
τόν μελλόνυμφον ούτε τούς μέλλοντας πενθερούς αύτής. Ότε ό ιεραπόστο-
λος Φαν "Ασσελτ έδίδασκεν έν ύπαίθρω σχολείφ πλησίον τοΰ Δορέχ, είδέ
ποτέ εξαετές παιδίον να τρέξη έντρομον καί νά κρυβή ύπό τήν τράπεζαν.
Έρωτηθέν δέ περί τής αιτίας τούτου άπεχρίνατο ότι διήρχετο έκείθεν ή
πενθερά τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ του 2).

ΑΣΙΑ.—"Ιχνη παρομοίων συνηθειών παρατηρούνται καί έν 'Aaiijc μαρ-
τυρούντα ίδιάζουσάν τινα άπέχθειαν ή σεβασμόν μέγιστον τών γαμβρών καί
νυμφών πρός τά πενθερικά. "Αγγλος τις περιηγητής παρατηρεί ότι παρά
τοίς Δαγιάκοις (τού Βορνέου) ό γαμβρός σέβεται τόν πενθερόν υπέρ τόν
Εξι&ν αύτοΰ πατέρα. Φέρεται πρός αύτόν εύγενέστατα, ούδέποτε άπαγγέλλει
τό δνομά του, ούδέ τρώγει ποτέ μετ' αύτοΰ έκ τοΰ αύτοΰ τρυβλίου, ουδέ έκ
τοΰ αύτοΰ εκπώματος πίνει, ούδέ τολμά νά καθήση μετ' αύτοΰ έπί τής αύ-
τής ψιάθου 3). 'Ανάλογα έθιμα παρετήρησεν έτερος γερμανός περιηγητής
έν τινι Ιονρτy Γιακούτων αΤά παιδία έμενον έν ταύτη κατάγυμνα, καί αύτή
δέ ή οικοδέσποινα, ήτις μέχρι τής μεσημβρίας έκοιμάτο, έφερε μόνον κοντά
βρακία, γυμνή ούσα τά άνω τής όσφύος, έν ώ έγώ έμενον έν τή καλύβη.
Κατά τά γιακουακά έθιμα, ούδαμώς θεωρείται τοΰτο άπρεπές, διότι μόνον
πρό τοΰ πενθεροΰ καί τών πρεσβυτέρων άδελφών τοΰ συζύγου της άπαγο-
ρεύεται είς τήν γυναίκα νά παρίσταται ήμίγυμνος» 4). Καί ένταΰθα λοιπόν
παρατηρείται περιορισμός τις είς τάς σχέσεις μεταξύ πενθερών καί νυμφών.

Μάλλον έξηυγενίσμένον φαίνεται τό έθιμον τών Κατσίνζων έν τή νοτία
Σιβηρία, ένθα ό πενθερός μόνον μέ κεκαλυμμένον τό πρόσωπον έπιτρέπεται
νά πλησιάση τήν νύμφην. 'Αλλά καί ή νύμφη άποφεύγει τήν συνάντησιν
τοΰ πενθεροΰ, καί συναντήσασα αύτω προσβλέπει χαμαί 5). Παρά τοίς
Όστγιάκοις τοΰ βορείου πόλου πάσα γυνή οφείλει έπιμελώς ν'άποφεύγη τά
βλέμματα τοΰ πενθεροΰ- όμοίως καί ό γαμβρός τά τής πενθεράς, μέχρις δτου
γεννήση κληρονόμον. β) "Ιχνη άμυδρά τοιούτων έθίμων άπαντώσι καί εν

1) Wilhelmi, Manners and customs of the Australian Natives a. 20.

2) Zeitschrift f. Ethnologic τ. VIII σ. 180 (1876).

3) Spenser St John, Life in the forests of the far Est. London, 18ti2. τ. I σ.51.

i) Ad. Erman, Reise um die Erde. Τμήμα I t. II σ. 317.

f>) Mitteil. d. Ver für Erdkunde zu Leipsig. 1875 a. 24.

6) Auzug au» Pallas Reisen Frankfurt α. M. 1777 α. 30.
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'Ινδική. Έν φ έν ΙΙαχσάβ αί λοιπαί τάξεις άγοράζουσι τάς συζύγους παρά
τών γονέων, αί άνώχεραι τάξεις θεωρούσι τήν άπεμπόλησιν θυγαχρός έγ-
κλημα βαρύ. Ούδέποτε δέ <5 πενθεράς συγκαχαχίθεχαι ού μόνον νά γευμα-
χίση έν τή οικία τοϋ γαμβροϋ, άλλά καί νερόν νά πίη, διότι προσβολήν νο-
μίζει χό νά λάβη παρ' αύχοϋ ').

['Επί τή βάσέι itiç κεφαλαίοι) τοϋ αυγράμματος Ethnographische larallelen und
Vergleiche ύπό Κ. Andrée (Stuttgart, 1818)].

1) Merck, Acht Vortrage über das Pandschab, Born 18GÜ σ. 127.
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Ή άστυνομική διεύθυνσις 'Αττικής καί Βοιωτίας εξέδωκε τήν IV Φε-
βρουαρίου 1912 διαταγήν περί κηδειών, έγκριθείσαν δια διαταγής τοΰ
6-ουργοΰ τών εσωτερικών τής 7 'Απριλίου. Είς τήν άστυνομικήν ταύτην
διαταγήν περιλαμβάνονται καί αί άκόλουθοι διατάξεις περί καλύψεως τοΰ
νεκροΰ κατά τήν έπικήδειον πομπήν :

«Άρθρον 4ον. Πρό τή; εκφοράς τοΰ νεκροΰ ύποχρεοΰνται οί συγγενείς
νά καλύψωσιν αύτόν δια τού καλύμματος τού φερέτρου, ούτω δέ κεκαλυμ-
μένος θά μένη μέχρι τοΰ νεκροταφείου, άταγορευομένης τής περιαγωγής
τούτου καθ' όδόν άκαλύπτου.

» "Αρθρον 5ον. Πρδς τήν διάταξιν ταύτην οιρείλουσι να συμμορφωθώσι
καί τά νοσοκομεία καί πάντα τά φιλανθρωπικά καταστήματα, ώς καί αί
κλινικαί, έξ ών κηδεύονται νεκροί».

Ή άστυνομική διεύθυνσις άφωρμήθη είς τήν διαταγήν ταύτην έκ λόγων
ύγιεινής, ώς λέγει, «επειδή δέ ή άκάλυπτος περιαγωγή νεκρών είς τάς
»έδούς κατά τάς κηδείας, καί ιδία τών έξ έπιδημικών καί μολυσματικών
»νόσων αποθνησκόντων, παραβλάπτει τήν δημοσίαν ύγείαν» καί στηρίζει
τήν άπόφασιν αύτής είς τά βασιλικά διατάγματα «περί ληπτέων μέτρων
»πρός πρόληψιν τής μεταδόσεως μολυσματικών νοσημάτων κτλ.

Άλλα πρό πάντων συνετέλεσαν ίσως είς τήν έκδοσιν τής διαταγής έκ-
δηλώσεις τής δημοσίας γνώμης, καταδικάζουσαι τήν συνήθειαν διά λόγους
καλαισθητικούς μάλλον ή υγιεινούς. Πολλάκις κατά καιρούς άνεπτύχθησαν
γνώμαι χαρακτηρίζουσαι ώς άτοπον καί βάρβαρον τήν έπικρατοΰσαν συνή-
θειαν καί έζητείτο ή κατάργησις ταύτης, ύπέρ ής ουδείς έφαίνετο συνηγό-
ρων. Μετά δέ τήν δημοσίευσιν τής διαταγής πάσαι αί εφημερίδες έπεδο-
κίμασαν τό άστυνομικόν μέτρον άναγνωρίζουσαι ότι έπλήρου κοινήν έπιΟυ-
μίαν. Μία δέ τούτων, ή «Εστία», έν τώ φύλλφ τής 10 Απριλίου παρετή-
ρησεν ότι έπρεπε νά καταργηθή τό έθιμον καί διά τόν λόγον ότι είναι

*) ΈίημοσιεύΟη sv Λαογραχί? 1Ü12 τ. Γ' σ. ΰ93—5.
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νεώτερον επιβληθέν υπό τής Τουρκοκρατίας πρός παρεμπόδισιν δήθεν τής
λαθραίας δια τών φερέτρων μετακομίσεως δπλων ').

Πρδς άνασκευήν τής τοιαύτης εικασίας περί τής άρχής τοΰ έθίμου,
τήν όποίαν πολλάκις καί υπό άλλων ήκουσα έκφερομένην, άπέστειλα είς
τήν αΈστίαν» τήν έπομένην σημείωσιν, έν ή διά βραχέων εξετάζεται καί
ή προέλευσις τού έθίμου. Έδημοσιεύθη έν τή α Εστία» τής 11 'Απριλίου).

Κύριε αυντάκτα τής « Εστίας».

'Αγνοώ τίς πρώτος έπενόησε τήν αίτιολογίαν τού ακαλύπτου τών νε-
κρών κατά τήν έκφοράν αύτών, τήν όποίαν έπαναλαμβάνετε χθές έν τί
«Εστία»: ότι δήθεν τδ έθιμον χρονολογείται άπό τω/ χρόνων τής δουλείας,
προελθόν έξ άπαγορεύ?εως τών δυναστών, φοβουμένων μή δια τών σκε-
πασμένων φερέτρων μετακομισθώσι κρυφίως δπλα. Τούτο είναι αύτοσχε-
δίασμά τίνος προσπαθοϋντος νά έξηγήση τήν παράδοξον συνήθειαν, μή
σιηριζόμενον είς μαρτυρίαν τινά καί προδήλως άπίθανον.

Ή νεκρώσιμος άκολουθία τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτις είναι πα-
λαιοτέρα τής τουρκικής κατακτήσεως, θέλει άκάλυπτον τόν νεκρόν. Τοΰτο
σαφώς ίμφαίνουσι τά ψαλλόμενα έπί τώ λειψάνω στιχηρά : «Δεύτε τελευ-
ταϊον άσπασμόν όώμεν, αδελφοί, τω θανόντι». «Όρώντεςμε άφωνον
καί άπνουν προκείμενο1/» κ. τ. λ. 'Εντεύθεν δέ λαμβάνων τό ένδόσιμον
ό Σπ. Ζαμπέλιος συγκρίνει τό έλληνικόν έθιμον πρός τά έν τή λοιπή
Ευρώπη κρατούντα καί διαγινώσκει ύπέροχον μεγαλείον είς αύτό. αΚα-
»λύπτουσιν άλλαχοΰ, λέγει, τόν νεκρόν χάριν κοσμιότητος δήθεν καί εύπρε-
»πείας. 'Αλλ' ή έλληνική εκκλησία έχει λόγους άνωτέρους τοιαύτης μι-
»κροπρεποΰς υποκρισίας. "Εάν παρ' αυτοίς ό θάνατος, ό μέγας ούτος διδά ·
»σκάλος τής ζωής, ένεισάγεται έπί σκηνής ύπό προσωπείον, ή έλληνική
»εκκλησία τόν θέλει ασκεπή, άποκεκαλυμμένον· τόν ένεισάγει άπερικάλυ-
»πτον, καθώς άπερικάλυπτος ή ψυχή μέλλει νά προσέλθη τω Πλάστη κλπ.»

Ταΰτα δ' όμως είναι ρητορική κενολογία έστερημένη θετικής βάσεως,
διότι τό άκάλυπτον τών νεκρών δέν έπέβαλον θρησκευτικοί λόγοι, άλλ'
ή δύναμις μακραίωνος συνήθειας. "Ηδη άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ού
τως έγίνετο ή τών νεκρών έκφορά.Είς τά παλαιότατα άγγεία τοΰ Διπύλου,
τών όποιων πολλά έχουσι παραστάσεις κηδειών, ό νεκρός άπεικονίζεται
άκάλυπτος τό πρόσωπον. Καί κατά τούς μετά ταΰτα χρόνους όχι μό-
νον κατά τήν έν τω οίκω πρόθεσιν ο νεκρός έμενεν άκάλυπτος, άλλά
καί κατά τήν έκφοράν. Ώρίζετο δ' αύτη νά γίνεται «πρό ήλίου άνίσχον-
τος», όπως μή μιανθώσιν αί άκτϊνες τοΰ ήλίου προσπίπτουσαι έπί νεκροΰ

1) «Ιστορικώς είναι άποδεδειγμένον ότι άπετέλει εν από τά Ολιβερώτερα απομει-
νάρια τής δουλείας. Διότι είναι αναμφισβήτητο·/, ότι τό άκάλυπτον τών νεκρών διε-
τάχθη παρά τών τουρκικών άρχων κατά τήν έποχήν τής τουρκοκρατίας, όταν οί δυνά-
σται έφοβοδντο ότι είς τά σκεπασμένα φέρετρα ήτο δυνατόν νά κρύπτωνται δπλα».
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iis

σώματος (καίτοι πολλοί τών άρχαιολογούντων παρεξηγούντες το πράγμα
πιστεύουσιν ότι έκ τής διατάξεως ταύτης, άιτοδιδομένης είς τον Σόλωνα,
Εμφαίνεται ότι καΐά τήν έκφοράν έκαλύπτετο ό νεκρός).

ΙΙιθανώτατον είναι ότι κατά τούς χρόνους τής πνευματικής ακμής τών
"Ελλήνων πολλοί θά ήσαν οί δυσφοροΰντες διά τήν διατήρησιν άπειροκάλου
εθίμου, κληροδοτήματος παρωχημένων χρόνων, 6πό δοξασιών δ' άλογων
όκαγορευθέντος. 'Απόδειξιν τούτου έχομεν τόν περί τών καταφθιμένων νό-
μον τής Ίουλίδος, πόλεως τής νήσου Κέω, όστις έτέθη κατά τόν Ε'
αιώνα π. Χ. πρός περιστολήν άτοπων δεισιδαιμόνων συνηθειών κατά τάς
κηδείας καί τά πένθη. Μία διάταξις τοΰ νόμου τούτου παραγγέλλει νά φέ-
ρωσι τόν θανόντα μέχρι τοΰ τάφου κατακεκαλυμμένον. "Αν παρόμοιαι δια-
τάξεις ένομοθετήθησαν κα! ύπό άλλων έλληνικών πόλεων δέν γινώσκομεν.
Βέβαιον δ'όμως είναι ότι δέν ίσχυσαν νά έξαλείψωσι συνήθειαν βαθύτατα
έρριζωμένην είς τόν έλληνικόν λαόν, ώς άποδεικνύει ή μέχρι σήμερον δια-
τήρησις αύτής1).

Έν 'Αθήναις τϊ) ίο 'Απριλίου ι g 12.

.V Γ. Πολίτης

Γ Αί γνώμαι τοϋ Ζαμπελίου, τάς ίποίας αναφέρω έν τφ ανωτέρω σημειώματι,εκτί-
θενται εις τό σύγγραμμα του «"Ασματα δημοτικά τής 'Ελλάδος» Κερκύρ. 1852 σ. 156
ν.ί'. Ό δέ νόμος τής Ίουλίδος σώζεται έν έπιγραφή, άποκειμένη έν τφ έπιγρα,ικφ
μοοσείι;) των Αθηνών, δημοσιευθείσα, δ' ΰπο πολλδν. Βλ. ßoe/ι? liiser. Gr. anliqnissi-
ma·. 39.-)ii. DillcnOr,·;/ Syllo:»e ία; Ικδ. αριθ. 877).

λαογραφικα συμμεικτα λ'
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Πρό τίνων ετών υπεδείκνυαν τήν ανάγκην τής μελέτης τών πολυπλη-
θεστάτων αντιγράφων τών λειτουργικών βιβλίων, άτινα άπόκεινται έν δημο-
σίαις βιβλιοθήκαις καί έν μοναϊς καί έκκλησίαις, προς άποκατάστασιν τοΰ
κειμένου καί έπίσημον ύπό τής εκκλησίας έκδοσιν αυτών παρετήρουν δ'ότι
δυστυχώς ή ήμετέρα έκκλησία δέν έμερίμνησε περί κριτικής έκδόσεως των
βιβλίων τούτων έπιτρέψασα νά γίνωνται αί ίεροτελεστίαι κατά τάς άνεξε -
λεγκτους έκδόσεις έν παλαιοτέροις μέν χρόνοις τών έν Βενετία τυπογράφων,
εν τοις καθ'ήμάς δέ τών έν 'Αθήναις καί Κωνσταντινουπολει').

Φαίνεται δ' όμως ότι είναι πολύ πρόωρος ή άξίωσις κριτικής έκδόσεως
ύπό τή; εκκλησίας, άν κρίνωμεν έκ τών γνωμών περί διορθώσεως τών λει-
τουργικών κειμένων, τάς οποίας έπ' εσχάτων έξήνεγκεν ό σεβασμιώτατος
πρώην άρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων Κομποθέκρας 2). Ό ιε-
ράρχης ούτος δέν άποκρύπτει τό κατέχον αύτόν συναίσθημα βαθύτατης
περιφρονήσεως πρός τού; βιβλιογράφους, ους καλεί «φορείς καί μεταδόχας
-, σολοικισμών καί γραμματικών λαθών.» Φρονεί δ' ότι είναι ματαιοσχολία ή
άναζήτησις τών άντιγράφων, έφ* ά «ούδεμίαν άνάγκην έχομε ν νά καταφό-
»γωμεν διότι δέν πρόκειται ν'άφαιρέσωμεν ή νά προσθέσωμεν λέξιν ή φρά-
»σιν τινά προσβάλλουσαν δόγμα τι τής άρχαιοτάτης ήμών πίστεως—άλλά
»νά διορθώσωμεν σολοικισμούς τινας, πρός τήν διόρθωσιν τών όποιων αρκεί
»καί ύπεραρκεϊ ήμίν τό συντακτικόν μέρος τής γραμματικής».

Δέν έννοούμεν βεβαίως οτι ό σεβασμιώτατος πρφην Κεφαλληνίας εκ-
προσωπεί τήν έκκλησίαν τής Ελλάδος, τούναντίον ούδεμίαν έχομεν άμφι-
βολίαν ότι θά υπάρχωσι πολλοί μή συμμεριζόμενοι τάς γνώμας αύτού, ώς
άποδεικνύουσιν άλλως εκδόσεις έκκλησιαστικών κειμένων, γενόμεναι ύπό
Ελλήνων θεολόγων συμφώνως πρό; τάς αξιώσεις τής ύγιούς κριτικής '')·

*■) 'ΕδημοσιεύΟη εν Λαογραφίφ 1912 t. Γ' σ. 514—7.

1) Έν Έπιστημ,ον. έπετηρ, τοϋ Πανεπιστημίου 1905—-190Ö σ. 118.

3) Λειτουργικά. Έν Άθ. 1911. Βλ. καί Ιερόν Σόνδεσμον 1 Όκτωβ. 1911 Αρ.
loi σ. 4- κ. ε. (Διατριβή μή άνατυπωθείσα έν τοίς Λειΐουργικοΐς).

3) Ευχαρίστως παρετηρήσαμεν, οτι ό πρώην υφηγητής τής δογματικής έν ΐφ

θνικφ Πανεπίστημίψ κ. Κ.Ί'. Δυοβουνιώτης έσπευσεν iv τφ Ίερώ Συνδέσμψ (αριθ. Ι»6
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Άλλ' ίίταν βλέπωμεν ότι ή πρώτη ύπό Έλληνας κληρικού, καί οή κληρι-
κού ευπαιδεύτου, έκφερομένη γνώμη περί διορθώσεως εκκλησιαστικών κει-
μένων είναι αύτό τούτο άρνησις τών θεμελιωδών δρων πάσης κριτικής, όταν
Βλέπωμεν σεβασμιώτατον ίεράρχην τοιαύτην αφελή πεποίθησιν έχοντα περί
τοΰ ορθού τής γνώμης αύτοϋ καί στερρώς έχόμενον ταύτης, δέν πρέπει νά
;:ροσδοκώμεν πολύ προσεχή τήν έπίσημον υπό τής έκκλησίας κριτικήν έκδο-
σιντών λειτουργικών κειμένων καί τήν άποκάθαρσιν αύτών άπό τών τυχόν
διαστροφών ή τών αυθαιρέτων μεταβολών, τάς όποίας μετήνεγκον άνεπι-
στήμονες έκδόται καί άμαθείς τυπογράφοι. Όπως έπιτευχθή τοιαύτη έκδο-
αις παρ'ήμίν, προαπαιτείται πρώτον μέν νά έξαλειφθώσι προλήψεις, αϊ'τινες
ενδέχεται νά προκαλέσωσιν άντιοράσεις παρεμποδιζούσας τό έργον, δεύτερον
δέ νά διαδοθώσιν ευρύτερον στοιχειωδέστατα! τίνες γνώσεις, τάς όποίας, ώς
ιυνάγεται έκ τών «Λειτουργικών» τοΰ σεβασμιωτάτου πρώην Κεφαλληνίας,
ύπάρχουσιν οί ύπολαμβάνοντε; περιττάς όλως, ώς λ. χ. ότι δέν πρέπει νά
άποτολμκται διόρθωσις κειμένου (emenclatio) πρό τής άποκαταστάσεως
αύτοΰ (recensio), ότι ή άποκατάστασις συντελείται μετ'άντιβολήν καί ταξι-
νομίαν τών άντιγράφων, ότι ή έκόοσις δέν σκοπεί τήν άποκάθαρσιν τοΰ
κειμένου αϊτό γραμματικών ή άλλων οιωνδήποτε σφαλμάτων, άλλα τήν
απόδοσιν αύτοΰ, ώς ύπό τοΰ συγγραφέως έγράφη, διατηρουμένων καί τών
σφαλμάτων, άν βεβαιωθή ότι ύπέπεσεν είς ταϋτα ό συγγραφεύς καί δέν προ-
έρχονται έκ τών βιβλιογράφων.

Ό υπολαμβάνων ότι ή κριτική τών κειμένων συνίσταται εις τήν έφαρ-
μογήν τών κανόνων τής γραμματικής, ότι τά μόνα άναγκαία εφόδια τοϋ
κριτικοΰ είναι μία γραμματική καί έν συντακτικόν (καί δή τό συντακτικόν
του Άσωπίου, είς δ συχνάκις ό σεβασμιώτατος πρώην Κεφαλληνίας παρα-
πέμπει) άποφαίνει μέν ώς ένεστιν άπλουστάτην τήν τέχνην ταύτην, άλλ'
ελέγχεται μή έιτιστάμενος τί άγνοεί (ή δέ ars nesciendi είναι τό θεμέλιον
πάσης κριτικής) καί πρό παντός, προκειμένου περί θρησκευτικών κειμένων,
κινδυνεύει νά έξολΐσθήση| είς κακοδοξίας.Τοιοΰτο πάθημα έπαθε καί ό συγ-Μ6
γραφεύς τών «Λειτουργικών», είς άπόδειξιν δέ τούτου φέρομεν τό παρά-
δειγμα τής πρώτης διορθώσεως αύτοΰ, ήν υπολαμβάνει αύτόδηλον καί άνεπί-
δεκτον άντιρρήσεως.

Ώς διηγείται, άπό πολλού άκούων ψαλλομένην έν τή νεκρωσίμω άκο-
λουθία τήν περικοπήν τοΰ ίδιομέλου τροπαρίου 'Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνού
«επελθών γάρ ό θάνατος, ταΰτα πάντα έξηφάνισται» άντελαμβάνετο καί
διεγίνωσκε τόν σολοικισμόν, άλλά παρασυρόμενος άπό τόν κοινόν ροϋν τής

τής I Νοεμβρίου 1911 σ. 12 νά διαμαρτυρηθώ -/.ατά τής μεΟόδου-τοδ^Σεβασμιωτοΐτοί),
ψ χαρακτηρίζει ώς «καινοφανή καί άντικειμένην άντικρος προς "τάς Ιδέας· πάντων των
»μέχρι τοίιδε περί τήν κριτικήν άσχοληΟέντων, τελείως δε σφαλεράν».
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έξεως έμενεν αδιάφορος. Ότε δ' όμως προ εικοσιπενταετίας περίπου έν τινι
εκκλησία κηδευομένου τίνος τών τά πρώτα φερόντων, είς τών παρισταμέ-
νων λογίων καί ανεπτυγμένων άνδρών έξεδήλωσε μεγαλοφώνως καί είς
έπήκοον αύτοΰ ίερουργοΰντος (καί κατά τρόπον άπρεπέστατον προσΟέτο-
μεν) τήν άγανάκτησίν του διά τήν απόλυτον όνομαστικήν τοΰ τροπαρίου,
αδιεγερθείσης της φιλοτιμίας μου, λέγει, ένεθυμήθην τό συντακτικόν τοϋ
»άοιδίμου διδασκάλου τοΰ γένους Άσωπίου» καί επεχείρησε τήν διόρθωσιν
αύτοΰ τοΰ σολοικισμοΰ. Τήν διόρθωσιν έδημοσίευσε τό 1887 έν ιδίψ φύλλα-
δίω έκ 16 σελίδων, είς ολίγα μόνον άντίτυπα έκτυπωθέντι, έπανέλαβε δέ
πέρυσιν έν τω Ίερω συνδέσμω», όπόθεν άνετυπώθη έν τοις Λειτουργικοϊς.

Ή διόρθωσις ήτο εύχερεστάτη καί ή σύνταξις θά άποκαθίστατο κανονική
μέ μόνην τήν μεταβολήν τής άπολύτου ονομαστικής εις γενικήν απόλυτον
«έπελθόντος τοΰ θανάτου κλπ.». 'Αλλ' είς τοΰτο ύπήρχεν, ώς ευλόγως καί
ορθότατα παρετήρησε, σπουδαϊον έμπόδιον, τό μέτρον τοΰ τροπαρίου, όπερ
διά τής τοιαύτης μεταδολής θα έλύετο. 'Αλλ' ύπελείπετο άλλη όδός άπλου-
στέρα, ή μεταδολή τής έτεροπροσωπίας εις ταυτοπροσωπίαν διά τής διορ-
θώσεως τοΰ «έξηφάνισται» είς «έξηφάνισε». Ούτως αίρεται ό σολοικισμός
καί τό μέτρον καί τό μέλος τηροΰνται άμετάβλητα, ώς λέγει.

'Αλλά διέλαθε τόν σεβασμιώτατον ότι ή μεταβολή αυτη προσκόπτει εις
άλλην δυσκολίαν πολλφ σ,τουδαιοτέραν τής μετρικής.Ένω διά τής σολοίκου
φράσεως ό θάνατος παρίσταται ώς φυσικόν φαινόμενον, ή δ' έξαφάνισις τοϋ
πλούτου κτλ. ώς έπακολούθημα τοΰ φαινομένου τούτου, διά τής προτεινομέ-
νης μεταβολής ό θάνατος προσωποποιείται, συμμεταβάλλεται είς θεόν τινα ή
δαίμονα. Ό θεός ούτος, ό θάνατος, ενεργεί, ένέργειά του δ'.είναι ή έξα-
φάνισις τοΰ πλούτου καί τής δόξης. Διά τής άπλουστάτης έκείνης τροπής
τοΰ ρήματος έξηφάνισται, ή νεκρώσιμος άκολουθία μεταφέρει ήμάς είς άλλον
κόσμον θρησκευτικών παραστάσεων, είς τήν προσωποποιίαν τών φυσικών
καί ηθικών δυνάμεων τήν τοσούτον μέν οίκείαν είς τάς άρχαίας έθνικάς θρη-
σκείας, τών όποιων άποτελεϊ τόν ιδιάζοντα χαρακτήρα, άλλ'άντικειμενην
άντικρυς είς τήν χριστιανικήν. Καί ναί μέν είς τον έλληνικόν λαόν δέν
είναι άλλότριαι τοιαΰται παραστάσεις, υπολείμματα τής άρχαίας ελληνικής
θρησκείας, τά όποΐα δέν ήδυνήθη νά έκριζώση τέλεον ό χριστιανισμός, καί
διατηρεί ακόμη ό λαός τόν Χάρον, ίσχυράν προσωποποιίαν τοΰ θανάτου,
άλλ 'ό άγιος Ιωάννης 5 Δαμασκηνός, ό συγγραφεύς τής 'Ακριβοΰς έκδόσεως
τής όρθοδοξου πίστεως, έπ' ούδενί λόγω ήτο δυνατόν νά διαπράξω τοιούτο
άμάρτημα Οεολογικόν. Είναι δ' άδικώτατον, ζητοΰντες νά έπανορθώσωμεν
παράπτωμα έλαφρότατον (διότι έπί τέλους δέν είναι παρ* άρχαίοις ποιη-
ταϊς άγνωστος ή άνακόλουθος χρήσις τής ονομαστικής τών μετοχών), να
έπιρρίπτωμεν άνεπιγνώστως τήν εύθύνην βαρέος θρησκευτικού ολισθήματος
εις αύτόν τόν δεινόν έξακριβωτήν τών δογμάτων τής ορθοδόξου πίστεως.



ΧΑΒΙΑΡΙ

Έν τώ τελευταίω τεύχει τών Πρακτικών τής έν Βερολίνψ 'Ανθρω-
πολογικής εταιρείας (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f.
Anthropologie u. s. w.) έδημοσιεύθη μακρά πραγματεία υπό W. Joest
περί τής ετυμολογίας τής λέξεως χαβιάρι. Ό συγγραφεύς πρός έξεύ-
ρεσιν τής άγνωστου έτυμολογίας τής λέξεως πραγματεύεται έν έκτάσει
περί τής αρχής καί τής διαδόσεως τού έδέσματος τούτου, καί άναδιφών
τήν ίστορίαν αύτοΰ παραθέτει περικοπάς σπανίων καί δυσευρέτων βι-
βλίων, έν οίς τό πρώτον, ώς νομίζει, γίνεται μνεία αύτοΰ. Κοινώς πι-
στεύεται ότι ή λέξις χαβιάρι είναι ταταρική· άλλα τοΰτο είναι άνακριβέστα-
τον, διότι οί ίχθύες, έξ ών παράγεται τό χαβιάριον, καλοΰνται ταταριστί
ούλδυκλυβαλνκ, ήτοι ίχθύες μέ ούλόούκ· καθόλου δέ ή λέξις χαβιάρι
(πορτογαλιστί καί ίσπανιστί Caviar ή Cabial, ίταλιστί Caviale, γαλλιστί,
γερμανίστί κλπ. Caviar, πολωνιστί Kaviar, άρμενιστί καί τουρκιστί χα ·
βιάρ) δέν άτταντδται είς τάς γλώσσας των λαών τών οίκούντων είς τούς τό-
πους τής παραγωγής αύτοΰ, άλλ' είς τάς τών λαών τών προμηθευομένων
αύτό διά τοΰ εμπορίου" ρωσιστί π. χ. καλείται ikra, δι' όμοιας δέ λέξεως
οηλοΰται καί έν άλλαις σλαβικαϊς γλώσσαις πλήν τής πολωνικής. Πιθανώς,
κατά τόν συγγραφέα, τό έδεσμα ήτο γνωστόν είς τούς άρχαίους "Ελληνας,
τους Ρωμαίους Val εις τούς Βυζαντινούς· άλλ'ούδεμίαν ρητήν μαρτυρίαν περί
τουτου έχομεν πλήν τών παραδεδομένων ήμίν ύπό άρχαίων συγγραφέων
περί ταρίχου, όστις άμφίβολον άν ήτο αύτό τό χαβιάριον, καί δυσεξηγήτου
τινός χωρίου τοΰ ίατροΰ Διφίλου παρ' "Αθηναίω, έν ψ λόγος γίνεται περί
ωών τών ιχθύων καί τών ταρίχων, άτινα γίνονται εύστομα, μετά άλών σβε-
σθέντα καί έποπτηθέντα' έκ τών μετά τόν 'Αθήναιον συγγραφέων ουδείς
αναφέρει ώά ιχθύων ώς έδεσμα. Τό πρώτον δέ γίνεται μνεία ού μόνον τοΰ
ΐοέσματος, άλλά καί αύτής τής λέξεως έν τή διατριβή De honesta volup-
té te τοΰ Βαρθολ. Πλατίνα έκδοθείση έν Άργεντοράτω τω 1470, μικρόν
οε πρό τοΰ έτους τούτου γραφείση Έν αύτή άναγινώσκομεν α Condi tum
quod Caviare vocant.» Είτα δέ μεταγράφει ό συγγραφεύς τάς περικοπάς
και άλλων νεωτέρων τούτου βιβλίων μέχρι τοΰ δεκάτου έβδομου αιώνος, έν

') Εΐ^μοσιεύΟη έν Ίίστΐ^ εικονογραφημένη ISPO Αϊλτίον ip. 32,
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οίς φέρεται ή λέξις. Συμπεραίνει δ' ότι τδ πρώτον έγένετο χοήσις τής λέ-
ξεως χαβιάρι έν 'Ιταλία καί έκ τής ιταλικής τήν παρέλαβον αί άλλαι ευρω-
παϊκαί γλώσσαι καί ή άρμενική καί ή τουρκική. Έιτλάίθη δ'ή λέξις έκ τής
Κάφας, τοΰ έπιχωρίου ονόματος τής έν ΙΙόντω πόλεως Θεοδοσία,-, όπου
υποθέτει δ συγγραφεύς ότι ήτο κυριώτατον κέντρον τοΰ έμπορίου τού χα-
βιαρίου, Όθεν κατά ταΰτα χαβιάριον δηλοϊ τό είδος-, τό όποιον έκ τής Κά-
φας έπρομ ηθεύοντο, ώς λέγομεν ρωσικόν τέϊον τό έκ Σινικής διά Ρωσίας
έρχόμενον τέϊον καί ίσπανικόν πέπερι τό διά τής Ισπανίας κομιζόμενον
άμερικανικόν καί πλείστα άλλα παραπλήσια.

Τά πορίσματα ταΰτα τών έπιπόνων ερευνών τοΰ γερμανού συγγραφέως
φαίνονται ήμίν βεβιασμένα καί ήκιστα άκριβή. Ότι τό πρώτον παρ' Ίταλφ
συγγραφεί τοΰ ΙΕ' αίώνος γίνεται μνεία χαβιαρίου ή ώοταρίχου είναι άντι-
κρυς έσφαλμένον τό μέν αύγοτάραχον (τό έν ταίς εύρωπαϊκαίς γλώσσαις
έκ τής ελληνικής ταύτης λέξεως παραφθαρέν είς boutargue) άναφέρεται
έν τή περί τοΰ μεγάλου 'Αλεξάνδρου διηγήσει τοΰ Ψευδόκαλλισθένους (f/ç
τινα χειρόγραφα είναι παλαιότερα τοΰ 1' αιώνος) κακοζήλως έξελληνισθέν
είς αύον τάριχον (Β',4 σ.91 έκδ. Müller). Τού δέ χαβιαρίου άμφότερα τά
είδη, καί τό κόκκινον καί τό μαΰρον, άκριβέστατα περιγράφει ό Θεσσαλο-
νίκης Ευστάθιος, άκμάσας περί τά μέσα τοΰ IB' αίώνος. «'Ωά ιχθύων τε-
ταριχευμένα · γένος αύτά έκάτερον, όσα τε εις δυάδα πλακώδη παράκειν-
ται παραυγάζοντα ε?ς ύπέρυθρον καί όσα έπί άρρίχων μέλανα κέχυνται
σωρηδόν, ών χορηγός έκ τών βορείων πρός άλλοις τόποις καί ό είς τόν
Εύξεινον έκβάλλων Τάναϊς.» Όχι δέ μόνον τοΰ εδέσματος άλλά καί
αύτοΰ τού σημερινού δνόματος γίνεται μνεία παρ' έτέρω συγγραφεί τοΰ
δωδεκάτου αιώνος, τω ποιητή Πτωχοπροόρόμω. Έν τή σατίρα τών ήγουμένων
μυκτηρίζων ούτος τούς άγιους πατέρας, οίτινε; φιλοτιμούνται νά τηρώ-
σιν αύστηράν νηστείαν κατά τήν Τετράδα καί τήν Παρασκευήν, αναγράφε:
μακρόν κατάλογον τών εδεσμάτων αύτών, νηστησίμων μέν πάντων, άλλά
άφθονων καί εκλεκτών

Ίχβύν γάρ où·/. έσΟίουσιν, άνάξ, ποσώς εντά&θα,
si μή ψωμίτσιν καί κρασίν, 'στακούς καί ώρια παγούρια,
καραβιδίτσας έκζεστάς, τηγάνου καριδίτσας,
καί λαχανίτσιν καί φακήνμέ όστρειδομυδίτσια,
μετά τών άλλων, δέσποτα, κτένια καί σουλήνας,
καί φαβατίτσιν άλεστόν, όρύζιν μέ τό μέλιν,
φασόλια έξοφΟάλμιστα, έλαίτσας καί χαβιάριν
καί πωρινά αΰγοτάραχα διά τήν άνορεξίαν κτλ. 1)

"Οτι δέ μεγάλη έγίνετο κατανάλωσις τοΰ χαβιαριού έν Κωνσταντινου-

1 )Legrand Bibl;ollièque grecque vulgaire τ. Ιο. (14. SS. Γ'274 *£$· 60 ci.
Heseelinf .rt Permit.
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πόλει κατά τού; χρόνους τοΰ Πτωχοπροδρόμου καταφαίνεται καί έκ τού-
του, ϊτι είς τά αύτά ποιήματα μνημονεύονται καί χαβιαροτιοΰλοι, ήτο:
έμποροι μόνον χαβιαρίου ή πρό πάντων χαβιάριον πωλοΰντες1).

ΓΤρίδηλον έκ τούτου ότι ή παλαιοτάτη μνεία τού χαβιαρίου δέν είναι ή
παρά τω ίταλιϊ) Πλατίνα, ώς ισχυρίζεται ό γερμανός συγγραφεύς, αφ' ού
îùoτουλάχιστον αιώνας πρό τούτου έγίνωσκον καί τό πράγμα καί τήν λέξιν
βυζαντινοί συγγραφείς. "Οθεν καί τό συμπέρασμα αύτοΰ περί διαδόσεως
τής λέξεως εκ τής ιταλικής πίπτει άφ* εαυτού. Εύλογώτερον δ' είναι
νά όποΒέσωμεν άφ' ού πολλψ πρό τών 'Ιταλών "Ελληνες έμπορεύον-
το τό χαβιάριον καί ή χρήσις αύτοΰ ήτο κοινή εν Ελλάδι, καί ή δηλοΰσα
τούτο λέξις ελληνική, ότι καί έκ τής ελληνικής παρελήφθη είς τάς άλ-
λας γλώσσας καί τοσούτον μάλλον καθ όσον έν τοίς τόποις τής παραγωγής
άλλης λέξεως έγίνετο χρήσις, ήν δέν έδανείσΟησαν οί "Ελληνες προτιμήσαν-
τες νά πλάσωσιν άντί ταύτης νέαν ελληνικών λέξιν. Ταύτης δε πιθανωτά-
την έτυμολογίαν νομίζομεν τήν άπό τού αύγάριον, υποκοριστικού τού αύγόν·
ή οέ παραφθορά τού αύγάριον είς χαβιάριον ή caviar δέν φαίνεται πολύ
μεγάλη ούδέ αντικείμενη πρός τούς γλωσσικούς κανόνας, όταν άναλογι ·
σθώμεν ότι έν τισιν έλληνικαίς διαλέκτοις (ώς έν τή κυπριακή) τό αύγόν
λέγεται άβκόν, καί ή κατή μετάθεσιν τροπή τού άβκάριον είς καβιάριον ήτο
εύκολωτάτη,· καί ότι τό συγγενές τού χαβιαρίου αύγοτάραχον ύπέστη πολλω
δεινότερα παθήματα διαοτραφεν εν ταίς εύρωπαϊκαίς γλώσαις είς boutar-
gue ή butarch.

1 Σ. liO. SO Legrand, Γ' 208 σ. .">7 Hespeling et Pernot. Kai επίθετο·/ χα5ιαρ0-
·<*τ*λύχης πχρά τ,τ, χ5τ,τ, ποιητή (Γ'93 καί «τορνεσιοϋ χαβάριν» (Γ S3) είς δήλωσιν
εΟτελούς εμπορεύματος.

------- -»ϋΙψΕΞξ----- —
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Έν μεταφράσει άρθρου του Fritz Schnitze περί τών πρώτων άρχων
τής έψήσεως τών τροφών ό καθηγητής Σπ. Μηλιαράκης, του λόγου δντος
περί της όπτήσεως κρεάτων υπό αυτοχθόνων τής 'Αφρικής έν μεγάλη φω-
λεά μυρμήκων, τής οποίας τούς πήλινους τοίχους έπυράκτουν όιά πυρός,
υποσημειώνει τά έξης περί παραπλήσιου τινός τρόπου όπτήσεως παρ'
ήμίν.

«Καί οί χωρικοί καί ποιμένες τής Ελλάδος, Ιδίως δέ τής Στερεάς,
ώπτων πρότερον καί όπτώσιν ενίοτε καί σήμερον τό κρέας κατά τόν έξής
τρόπον : Σφάζοντες τό ζώον καί άφαιρούντες τά έντόσθια αύτοΰ σπλάγχνα
περιαλείφουσι τό μή άποδαρέν δέρμα διά πηλοΰ, οΰτω δέ περικεχρισμένον ρί-
πτουσιν έν λάκκφ, πρότερον πυρακτωθέντι δι' ίσχυράς πυράς, έπιρρίπτοντες
δ' άνωθεν αύτοΰ χώμα έπιβωρεύουσι καί τήν άπομείνασαν άνθρακιάν. Μετά
δύο ή τρεις ώρας έξάγοντες άφαιροΰσι μόνον τό εύαφαίρετον δέρμα μετά
τοΰ πηλοΰ. Τό κάτωθεν κρέας είναι έντελώς έψημένον ώς έν κλιβάνω.
Ούτως έπίσης τρώγουσι καί οί κυνηγοί τούς σκολόπακας (μπεκάτσας) έμ-
βρέχοντες αυτούς μετά τών πτερών έν ΰδατι καί καταχωννύοντες έν θερμο-
σποδιά. — ΓΙόθεν όμως κατάγεται ή καταφανώς τελειοτέρα αύτη μέθοδος,
τής όπτήσεως ; Μή συγγενεύουσα ουδαμώς κατά τήν όμηρικήν έποχήν καί
καί τούς μετέπειτα χρόνους όπτήσεως,πότε έλαβε τήν άρχήν καί έκ τίνων
φύλων» ; (Βιολογικός Ερανιστής. Άθ. 1914 σ. 45).

Κατωτέρω δέ εξ άφορμής τών άναφερομένων περί τών κατοίκων τών
Έβρίδων νήσων, ότι εβραζον τό κρέας μεθ' ύδατος έν τή κοιλία ή έν τω
δέρματι τοΰ σφαγέντος ζφου, καί περί τών Όστιάκων τής Σιβηρίας καί τών
Κοριάκων, ότι έβραζον τό αίμα έν τή γασερί τοΰ ζώου καί περί τών αρ-
χαίων Σκυθών, οΐτινες κατά τόν Ήρόδοτον, όταν δέν είχον λέβητα, έσυνή-
Οιζον νά βράζωσι τό κρέας * είς τάς γαστέρας τών ίρη'ίων εισβάλλοντες«,
σημειώνει :

«Ύπομιμνήσκομεν ένταυθα τό καλούμενον παρ' ήμίν τσουκάλι τοϋ
Νζαγκλή, όστις έπί Επαναστάσεως έβραζεν εντός τοΰ στομάχου τοΰ φονευ-

*) Έΐ·/)|1051 iWrj êv Λαογρα-fίγ. 1914 τ . V σ. 739-710,
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θέντος ζφου τήν τροφήν καί όστις κατά τήν ιδίαν αύτοΰ έκφρασιν έτρωγε
μετά ταύτα αύτό τό τσουκάλι ώς επιδόρπιοντ> (Αυτ. σ. 49).

Είναι πολύ πιθανόν ότι ό πρώτος τρόπος της όπτήσεως ήτο έν χρήσει
κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους έν Ελλάδι.Τούτο δυνάμεθα νά συναγάγω-
μεν έκ τού τρόπου, καθ' δν περιέφλεγον τάς τρίχας τών χοιριδίων, προτού
έπ'.νοηθή ή διά ζέοντος ύδατος μάοησις. Διότι δρύσσοντες βόθρον, τόν όποιον
έπυράκτουν, τήν λεγομένην εϋατραν, έθετον έν αύτω τό ζώον. (Βλ. /7c-
Χυδεύχ. Τ' 91, ΕύοτάΦ. εις Όδύσσ. Β 300 σ. 1446. Σχολ. Άρι-
στοφ. Ίππ. 1236). Τήν εϋατραν, ότε έπενοήθη ή μάδησις, άντικατέστησεν
ύστερον τό μαδιστήριον. Ή λέξις μαδιστήρ'.ον, όπου δηλ. έμάδιζον τά χοι-
ρίδια, ευρίσκεται τό πρώτον είς έπιγραφήν τού Α' αιώνος π. Χ. {Michel
Recueil d* inscript, grecques άρ. 1199).

'Αλλά καί τό ταονχάΧί τοΰ ΝταγκΧή φαίνεται ότι ήτο γνωστόν είς τούς
Έλληνας άπό τών ομηρικών χρόνων.Έν τή Όδυσσεία (Σ 44, Υ 25) ανα-
φέρεται δπτησις γαστέρων έμπλεων λίπους καί αίματος. Καί ό Στρεψιάδης
τού 'Αριστοφάνους (Νεφέλ. 300) κατά τήν έορτήν τών Διασίων ώπτα γα-
στέρα τοϊς συγγενέσι, πιθανώτατα κατά τόν ίδιον τρόπον.



ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΡΩΜΙΟΙ; *

Φίλε κύριε Συντάκτα,
Σας παρακαλώ νά φιλοξενήσετε εις τάς στήλας σας ολίγας προχείρους
παρατηρήσεις μου περί τής γνώμης, τήν οποίαν είς τό χθεσινόν φύλλον τού
"Αστεως αναπτύσσει ό κ. Παλαμάς ύποστηρίζων ότι ό ακραιφνώς δημώ-
δης τύπος τού εθνικού ήμών ονόματος είναι Ρωμιός καί ενεκα τούτου προ-
τιμητέος τοΰ δυσκινήτου ονόματος Έλλην, όπερ θεωρεί ώς δημιούργημα
τής έπισήμου γλώσσης. Ή συζήτησις, άν καί συζήτησις περί λέξεων, έλ-
πίζω ότι δέν θά θεωρηθή ώς κενόσπουδός τις ματαιολογία, διότι ούδαμώς
είναι'άδιάφορος ή γνώσις τοΰ άληθοΰς ήμών έθνικοΰ ονόματος καί ή έξέ-
τασις περί τής μεταβολής αύτοΰ, άν τω δντι έπήλθεν έκ μικρολόγου ζήλου
πρός τήν κλασσικήν άρχαιότητα, ζήλου παραβιάζοντος καί διαστρέφοντος
τήν έθνικήν συνείδησιν καί είς σχολαστικούς μωροσόφους προσιδιάζοντος.

Ό κ. Παλαμάς πιστεύει ότι ό Έλλην άπό τών χρόνων τοΰ Ίουστινια-
νοΰ μέχρι τών χρόνων, καθ' ους έποίησεν ό Ρήγας τόν Θούριόν του, καί
μέχρι τής σήμερον άκόμη, έκάλει καί καλεί εαυτόν Ρωμιόν. Επικαλείται
t δέ πράς άπόδειξιν τούτου στίχους μεσαιωνικών ποιημάτων καί τίνων δημο-
τικών άσμάτων, καθώς καί τούς λόγους δύο πρωταθλητών τών πρός τούς
Τούρκους αγώνων, τού Λάμπρου Κατσώνη καί τοΰ Κολοκοτρώνη, ών ό τε-
λευταϊος είς τά Άπομνημονεύματά του έχει τήν φράσιν οί Τούρκοι καί οί
Ρωμαίοι». Θά ίδωμεν ότι ταΰτα ούσέν μαρτυρούσιν έν παρόδιο δέ παρατη-
ροΰμεν ότι, άν ό Κολοκοτρώνης όνομάζει ά αξ τούς ομοεθνείς του Ρω-
μαίους, χιλιάκις εν τω αύτω βιβλίω τούς ονομάζει "Ελληνας- οιανδήποτε
σελίδα τών "Απομνημονευμάτων του καί άν άνοιξης. θά ίδης πολλάκις έπα*
ναλαμβανόμενον τό όνομα τοΰτο.

'Αλλ' ουδεμία ύπήρχε χρεία μαρτυριών πρός άπόδειξιν ότι οί Έλληνες
έκάλουν εαυτούς καί Ρωμιούς· ούόείς ήμφισβήτησέ ποτε τό πράγμα. Τό
ζήτημα δέν είναι τοΰτο' αλλά συνηγόρων υπέρ τοΰ κ. Εφταλιώτη, προκρί-
ναντος νά έπιγράψη τό βιβλίον του Ίατορίαν τής Ρωμιοσύνης καί όχι
'Ιατορίαν τοϋ 'Ελληνικού #ϋ<νονς} ώφειλε ν' απόδειξη πρώτον μέν ότι
ή ίορυσις τοΰ βυζαντινού κράτους διέκοψε πάντα δεσμόν συνέχοντα τόν Έλ-

'■■) 4ν τ^ ί?φεραι «Άγδίνι» -çoO ΙίίΟΙ -/.«Ι fy 15ι»ιτέρφ φολλαΜφ.
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ληνα τού παλαιού κόσμου πρός τόν ύπήκοον τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων
Έλληνα, τόν γενόμενον Ρωμχίον πολίτην έ :ειτα δέ, ότι άπό τών χρό-
νων τού 'Ιουστινιανού μέχρι τής επαναστάσεως τοΰ 1S21 είχεν έξαλειφθή
έκ τής έθνικής συνειδήσεως τό όνομα τοΰ "Ελληνος άντικατασταθέν διά τοΰ
Ρωμιοΰ- είναι τοΰτο αληθές ; Έν τούτω έγκειται τό ζήτημα.

Ότε τό πρώτον μετά τήν άπόσεισιν τών δεσμών τή; μακραίωνος δου-
λείας συνήλθον οί πληρεξούσιοι πασών των ελληνικών χωρών είς τήν Έπί-
δαυρον τήν 1 'Ιανουαρίου 1822 διά'νά κηούξωσι τήν έλευθέρωσιν τοΰ έθνους
καί συντάξωσι τήν πολιτείαν αύτοΰ, έλληνικόν τό ώνόμασαν : «Τό Έλλη-
νικόν έθνος—κηρύττει σήμερον δια τών νομίμων παραστατών του, είς Έ-
θνικήν συνηγμένων συνέλευσιν, ένώπιον Θεοΰ καί ανθρώπων, τήν πολιτικήν
αύτοΰ ύπαρξιν καί άνεξαρτησίαν». Καί έν τφ προσωρινό πολιτεύματι τής
'Ελλάδος ή συνέλευσις έκείνη Έλληνικήν ώνόμασε τήν έπικράτειαν, έλ-
ληνικήν τήν διοίκησιν καί άνεγνώρισεν ώς "Ελληνας πάντας τους είς Χρι-
στόν πιστεύοντας αύτόχθονας κατοίκους τής Επικρατείας. Καί δέν ήτο
αύτή ή πρώτη πράξις τών αγωνιζομένων 'Ελλήνων, δι ' ής άνεγνωρίζετο τό
έλληνικόν όνομα 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 Ευρώπη; άνεκήρυξε τήν έλευθερίαν τών
Ελλήνων. Καί πρό αύτοΰ έξ 'Ιασίου ό Αλέξανδρος 'Υψηλάντης προσεκάλει
διά τών προκηρύξεών του τούς μεγαλόψυχους "Ελληνας νά σπεύσωσι πρός
έλευθέρωσιν τής πατρίδος των εξέφραζε δε τήν πεποίθη σιν ότι ουδεμία έλ
ληνική καρδία θά μείνη αδιάφορος καί άδρανής είς τήν φωνήν τής πα-
τρίδος. Καί καθ' δλον έν γένει τόν αγώνα, όσά/.ις επισήμως ώμίλουν άντι-
πρόσωποι τοΰ έθνους, ώνόμαζον Ελλάδα τήν πατρίδα των καί Έλληνας
τούς όμοεθνεΐς. «Ή παντελής απελπισία, άποτέλεσμα τοΰ σκληροτάτου ζυ-
γοΰ τής 'Οθωμανικής τυραννίας, έβαλεν είς τάς χείρας τών 'Ελλήνων τά
δπλα», έκήρυσσεν έκ Μεσολογγίου κατά Νοέμβριον τοΰ 1821 ή γερουσία
τής Δυτικής Ελλάδος. Καί κατά τόν αύτόν μήνα έξ Άμφίσσης ή γερουσία
τής 'Ανατολικής Ελλάδος έβεβαίου, ότι «ή Ελλάς έλαβε τά δπλα, διά νά
άγοράση με τήν τιμήν τοΰ αίματος της τήν πολύτιμο ν άνεξαρτησίαν της»·
έν τώ πρώτο) δέ άρθρω τής Νομικής διατάξεως ώριζεν οτι «δσοι κάτοικοι τής
Ελλάδος πιστίύουσιν είς Χριστόν είναι Έλληνες».

Δέν είναι ταΰτα τυχαία συμπτώματα ούδέ δύνανται ν' άποδοθώσιν είς
τήν έπήρειαν φιλαρχαίων λογίων, είς μόνον τό παρελθόν αποβλεπόντων,
τυφλωττόντων δέ περί τό παρόν· άλλ' είναι ή ομόφωνος φωνή τής εθνικής
συνειδήσεως, ήτις ελευθέρα ' παντός δεσμοΰ ανακηρύσσει διαπρυσίως οτι
ήλθεν είς έπίγνωσιν εαυτής καί συναισθάνεται όποια καθήκοντα έπιβάλλει
είς τό έθνος ή μακρά καί ένδοξος ιστορία του· καί φαίνεται μάλλον ώς τις
άπήχησις τών λόγων, ού; 'j ηρωικός πρόμαχος τής Κωνσταντινουπόλεως, ό
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τελευταίος βασιλεύς αύτής είπε τήν παραμονήν τής άλώΐεως πρός τού;
προκρίτους τού έθνους άιτοκαλών αύτού; απογόνους Ελλήνων καί Ρωμαίων
(■Φραντζής Ρ',6 σ. 275), τήν δε πόλ·.ν, δπέρ ή; ό άγων, «καταφύγιον τών
Χριστιανών, ελπίδα καί χαράν πάντων τών Ελλήνων» (αυτ. σ. 2 7G).

Διότι το έλληνικόν έθνος ουδέποτε έλησμόνησε τήν καταγωγήν του
ούδ' έξέλιπέ ποτε κατά τούς μακρούς αϊώνας τούς διαρρεύσαντας άπδ τής
δύσεως τοΰ άρχαίου ελληνικού πολιτισμοΰ μέχρι τής ελληνικής επαναστά-
σεως, τό όνομα Έλλην. Έπεκράτησαν μέν ώς ονόματα τοΰ έθνους άλλα
έπείσακτα καί μάλιστα το τών Ρωμαίων άλλ' όσάκις ή άνάγκη ή τήν
άντικατάστασιν ταύτην έπιβαλοΰσα παρήρχετο, έπανήρχετο καί τό παλαιδν
έθνικόν όνομα. Τρία δ' ήσαν κυρίως τά αίτια, ών ένεκα έπί μακρόν προε-
κρίνετο τούτου τό τών Ρωμαίων όνομα. Ή αποδοκιμασία καί προπηλάκι-
σις τοΰ ονόματος τών Ελλήνων ύπό πατέρων τής έκκλησίας καί έκκλη-
σιαστικών συγγραφέων, ή έγκατάστασις τής έδρας τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους
έν Κώνσταντινουπόλει· καί τρίτον ή υπ' αύτοΰ τοΰ συμφέροντος τοΰ έθνους
επιβεβλημένη άνάγκη τής διατηρήσεως τοΰ ονόματος τών Ρωμαίων ύπό
τής ελληνικής έκκλησίας μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πρός
διατήρησιν καί τής δικαιοδοσίας τοΰ Πατριάρχου έπί τών υπηκόων ποτέ
τοΰ βυζαντινοΰ κράτους εθνών.

Είναι δέ δντως θαυμαστόν πώς δέν έξηλείφθη παντελώς τό έλληνικόν
όνομα, αλλά τουναντίον διετηρήθη τηλικαύτας καταπαλαϊσαν άντιθέτους
δυνάμεις. Αφ' ής ό άγιος 'Αθανάσιος έγραψε τόν κατά τών Ελλήνων
λόγον του, τό όνομα τβν Ελλήνων άνεθεματίζετο καί κατεχλευάζετο καί
άπό τοΰ άμβωνος καί έν έκκλησιαστικοίς συγγράμμασι, συνώνυμον γε·
νόμενον τοΰ είδωλολάτρου ή αίρετικοΰ, δθεν προσετίθετο ένίοτε πρός δυσ-
φημίαν καί είς άλλα εθνικά ονόματα. Ό περί τά μέσα τοΰ Ε' αιώνος ζή-
σας έκκλησιαστικός συγγραφεύς θεοδώρητος ό Κύρρου Έλληνας ονομάζει
ού μόνον τούς Έλληνας τό γένος, τούς εμμένοντας είς τήν έθνικήν των
θρησκείαν, άλλα καί πάντα μή πιστεύοντα τήν άληθή πίστιν ούτω π. χ.
τούς ιερείς τοΰ Βάαλ αποκαλεί ίερεϊς τών Ελλήνων ('Αποκρίσεις 96 σ. 89).
Ό δέ κατά τόν έβδομον αιώνα ζήσας 'Ιωάννης ό Μόσχος λέγει που «Σαρα-
κηνός τις Έλλην» (Λειμωνάριον 133).

Ουδείς λοιπόν τών έκχριστιανισθέντων Ελλήνων έτόλμα νά φέρη τό
καταδεδικασμένον όνομα έκ φόβου μή έπισύρη καθ' έαυτοΰ τάς άράς τής
εκκλησίας. Καί συνέβη κατά τούς πρώτας χρόνους τής κατισχύσεως έν τώ
κράτει τής χριστιανικής θρησκείας, ότε άκόμη τό όνομα τών Ρωμαίων δέν
είχε οιαοοθή ώς έθνικόν τών υπηκόων τοΰ άρτιπαγοΰς έν τή Ανατολή
ρωμαϊκοΰ κράτους, νά έπανέλθωσιν είς κοινήν χρήσιν παλαιά καί λησμο-
νημένα έθνικά τών Ελλήνων ονόματα. Έκτοτε πιθανώς εκλήθησαν Έλ·
'/.άδικοι, οι επιθέτου δηλ. ευρισκομένου καί παρά τώ φιλοσόφω τοΰ Ç'

/



ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΡΩΜΙΟΙ; 325

αίώνος π.Χ. Ξενοφάνει, οί κάτοικοι τής κυρίως Ελλάδος. Μείζονα δ3 ίσως
Ιλαβε διάδοσιν καί το παλαιότατον τών 'Ελλήνων όνομα Γραικός, πλεο-
νεκτούν κατά χούχο χών άλλων, όχι δι'αύτοΰ έδήλουν χους Έλληνας και οί
λαοί τής δύσεως. Ό ιστορικός ΙΙρίσκος (σ. 190 έκδ. Βόννης) διηγείται,
ότι κατά τήν πρός τόν Άττίλαν πρεσβείαν τών Ρωμαίων (τω 448) συν -
ήντησέ τινα, δν έξέλαβεν ώς βάρβαρον έκ τοΰ ένδύματος, προσαγορεύσαντα
αύτόν «ελληνική φωνή»· επειδή δ' ήπόρησεν ότι έλληνίζει Σκύθης άνήρ,
τόν ήρώτησε τις είναι· άπεκρίθη δ' έκεϊνος ότι είναι «Γραικός τό γένος».

Ή όργάνωσις τού Βυζαντινού κράτους ώς ρωμαϊκού, ή διατήρησις έν
αύτω τών διοικητικών παραδόσεων του ρωμαϊκού κράτους καί ή προσηγορία
τών 'Ρωμαίων, ήν έφερον οί ύπήκοοι, συνετέλεσαν βεβαίως υπέρ πάν άλλβ
είς τήν διάδοσιν του ονόματος τούτου είς τούς Έλληνας. Καίτοι δέ ήδη άπό
τοΰ τέλους τοΰ Δ ' αιώνος τά πάντα σχεδόν ήσαν έλληνικά είς τό κράτος
εκείνο καί άπό τοΰ Ηρακλείου όλοσχερώς έξελληνίσθη, διετηρήθησαν όμως
τά πλείστα τών ρωμαϊκών πολιτικών ονομάτων, καί αυτοκράτορες καί ανώ-
τατοι άρχοντες προσέκειντο είς τόν ρωμαϊκόν χαρακτήρα τοΰ κράτους νο-
μίζοντες ότι προσδίδεται ούτω μείζων λαμπρότης είς αύτό διά τήν ίσχύν
καί τό μέγεθος τής ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας. 'Αλλ' άν καί έπιμελώς άπέ-
φευγον πάν τό υπεμφαΐνον τήν συντελεσθεΐσαν μεταβολήν, όχι σπανίως, ώς
έκ τών σωζομένων ολίγων μαρτυριών συνάγεται, υποδηλοΰται έκ τών λό-
γων των, ότι οί Έλληνες τό γένος ύπήκοοι διετήρουν τό παλαιόν έθνικόν
δνομά των. Όλίγα παραδείγματα άρκοΰσιν είς άπόδειξιν τούτου. Ό Κων-
σταντίνος ό ΙΙορφυρογέννητος, όστις κατά κόρον κάμνει χρήσιν τοΰ ονό-
ματος τοΰ Έλληνος είς τήν σημασίαν του είδωλολάτρου καί ρωμαϊκόν ονο-
μάζει τό κράτος του καί Ρωμαίους τούς υπηκόους του, έν τω πρός τόν
υίόν Ρωμανόν συντάγματι (κεφ. 49 σ. 217) άποκαλεί Γραικούς τους έν
ΙΙελοποννήσω Έλληνας· όπερ δεικνύει ότι δέν είχεν έπικρατήση τό όνομα
τών Ρωμαίων έν ΙΙελοποννήσω, ή ότι ήτο άναγκαία ή διάκρισις τών άλ-
λοφύλων έποικων άπό τών Ελλήνων τό γένος. Έν δέ κεφ. 50 σ. 224 δια-
λαμβάνων περί τών κατοίκων τής Μάνης παρατηρεί ότι ούτοι κατάγον-
ται «έκ τών παλαιοτέρων Ρωμαίων» καί ότι «μέχρι τοΰ νΰν παρά τών έν-
τοπίων "Ελληνες προσαγορεύονται»' τοΰτο σαφώς δεικνύει ότι οί Μανιάται
ουδέποτε άπέβαλον τό παλαιόν έθνικόν όνομα αυτών, παράλογος δέ αυτό-
χρημα είναι ή έξήγησις τοΰ πράγματος παρά τω Ιΐορφυρογεννήτω· β διά τό
έν τοίς προπαλαιοίς χρόνοις είδωλολάτρας είναι καί προσκυνητάς τών ει-
δώλων κατά τούς παλαιούς "Ελληνας».

Ή βασιλόπαις ιστοριογράφος Άννα ή Κομνηνή, έκθέτουσα έπόσον συν-
ετέλεσεν είς τήν προαγωγήν τής παιδείας παιδευτήριόν τι έν Κωνσταντι-
νουπόλει, κχίσμα χοΰ παχρός της Αλεξίου, λέγει: «καί έστιν ίδείν ένταΰθα
— καί τόν άγράμματον "Ελληνα ορθώς έλληνίζοντα».
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■Ü δέ βασιλεύς Ιωάννης ό Καντακουζηνός, όστις φαίνεται ώσεί επιζη-
τών διά στερροτέρας έμμονης είς τάς ρωμαϊκός παραδόσεις νά προσδώση μεί-
ζον κϋρος είς τήν άστκθή καί άβέβαιον βασιλείαν του, καί Ρωμαίων κρά-
τος πανταχού της 'Ιστορίας του καλεί τό κράτος αυτού καί Ρωμαίους τούς
υπηκόους καί τά παραδείγματα, άτινα είς τούς ψόγους αύτοΰ πρός τούς
στρατιώτας φέρει, παραλαμβάνει έκ της ρωμαϊκής ιστορίας· αυτός ούτος δ
φιλορώμαιος αυτοκράτωρ πρός διάκρισιν άπό τών άλλων λαών, τών βαρβάρων,
"Ελληνας καλεί τούς ελληνικού γένους : «ούκ ές Ελλήνων μόνον τών αύ·
«τόθι κατοικούντων, άλλα 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 κα
βάρβαροι πάντες». Πρός τοϋτον γράφων ό Σουλτάνος τής Αιγύπτου (τφ
1348) προσαγορεύει αύτόν σπάθην τών Μακεδόνων καί βασιλέα τών Ελ-
λήνων καί τών άλλων ύπ' αύτόν εθνών, άλλ' όχι βασιλέα Ρωμαίων [Καν
τακουζην. Δ', 14 1. 94).

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων καί τάς
βδελυράς κακουργίας αύτών τό όνομα τών Ρωμαίων, μισητόν γενόμενον,
φαίνεται παραγκωνιζόμενον, συχνότερον δέ καί μετά πολλή; άγάπης άνα-
φέρεται τό τών Ελλήνων. Ό ίστορήσας τήν άλωσιν Νικήτας ό Χωνιάτης
(σ. 767. 768 Βόννης) άποστέργει καί ν' άναφέρη κάν τάς πολεμικάς πρά-
ξε-.ς τών βαρβάρων τής Δύσεως καί τάς νίκας αύτών κατά τών 'Ελλήνων:
«ούκ άσαίμην» λέγει, «τά βχρβάρων αύτός, ούδ' έσοίμην παρκπέμπων τοίς
έπειτα πράξεις πολεμικάς, έν αίς μή νικώσιν "Ελληνες ... πώς άν ειην εγώ
τό βέλτιστον χρήμα, τήν ίστορίαν, κα. κάλλιστον εύρημα τών Ελλήνων
βαρβαρικαίς καθ' Ελλήνων πράξεσι χαριζόμενος ; »

'Ο αύτοκράτωρ τής Νικαίας 'Ιωάννης ό Βατάτσης έν επιστολή πράς τόν
Πάπαν Γρηγόριοντόν Θ', τφ 1237, άν ομολογεί άπροκαλύπτως τήν έλληνι-
κήν καταγωγήν του: «έν τώ γένει τών Ελλήνων ήμών ή σοφία βασιλεύει,
καί, ώς έκ πηγής, έκ ταύτης πανταχού ρανίδες άνέβλυσαν» (Αθήναιον
τ.Α' σ.393)- ού μόνον δέ τούτο, άλλά καί μονονουχί σύμπαντας τούς μετά
τόν Κωνσταντίνον τόν μέγαν βασιλεύσαντας άνακηρύσσει 'Ελληνας: «τών άρ-
ξάντων μετ'έκείνον έκ τοΰ ήμετέρου γένους... Αύτίκα οί τής βασιλείας
μου γενάρχαι, οί άπό τού γένους τών Δουκών τε καί Κομνηνών, ι'να μή
τούς έτερους λέγω, τούς άπό γενών έλληνικών άρξαντας» (αύτ. σ. 374).

Οτε έν Νίκαια επανίδρυε τήν βυζαντινήν αύτοκρατορίαν Θεόδωρος έ
Λάσκαρη;, έν τή Δυτική Ελλάδι κατέστησεν άλλο αύτοτελές έλληνικόν
κράτος Μιχαήλ Α' ό 'Άγγελος- τούτο δέ ώνόμασε δεσποτάτον τής Ελλά-
δος ή τής Ηπείρου.

'Ενώ δέ οί άνώτατοι άρχοντες άνύψουν καί αύθις εις περιωπήν τό
όνομα τών Ελλήνων, οί λόγιοι δέν ήτο δυνατόν νά ύπολειφθώσιν αύτών.
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Άπό τού άμβωνος τής εκκλησίας ό έλληνομαθέστατος μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης Ευστάθιος, ό τών αρχαίων 'Ελλήνων ποιητών ύπομνηματιστής, κη-
ρύσσει ότι οί άνθρωποι είς δύο διακρίνονται κατηγορίας: «είς τε τόν καθ'
ήμάς "Ελληνα καί είς βάρβαρον»(Λόγος προεισόδιος τής άγ. Τεσσαρακοστής
τ. 135 σ. 708 Migoe). Άλλος δέ θεολόγος, ό Θεσσαλονικεύς Νικόλαος
ό Καβάσιλας (άποθανών τω 1371), έν έγκωμίω είς τόν άγιον Δημήτριον
καλεί διά τοΰ ονόματος αύτών τούς "Ελληνας : «Τών νΰν άπανταχοΰ τής
ήμετέρας Ελλήνων» (Θ. 'Ιωάννου, Μνημεία άγιολογικά σ. 70)' επαινεί
δέ τήν Θεσσαλονίκην, ότι «τούς Ελλήνων έσωσε νόμους» (αύτ.)· περί τών
γονέων τοΰ άγίου Δημητρίου λέγει, ότι τω μέν γένει ήσαν Μακεδόνων
κράτιστοι, τή δέ χρηστότητι καί πάντων Ελλήνων (αύτ. σ. 71)· περί δέ
τοΰ άγίου λέγει, ότι έκόσμησε τήν 'Ελλάδα ταϊς έκ βαρβάρων νίκαις (αύτ.
σ. 94).

Επίσης διακρίνει τούς "Ελληνας τών βαρβάρων καί ό πά τών Λατίνων
φρονών "Ελλην Ρησαρίων έν ύπομνήματι πρός Κωνσταντϊνον τόν ΙΙαλαιο-
λογον, δεσπότην δντα τότε τής Πελοποννήσου, καί ύπομιμνήσκει αύτόν έν-
δοξα παραδείγματα τής πατρίου ιστορίας.

Ό Νικηφόρος ό Γρηγοράς λέγει περί τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ
Κυπρίου (12S2) : «διαβόητος έν τοίς τότε γενόμενος Έλλησι» (C', σ.
1G8). Καί αυτός δέ κοιί οί πρός αύτόν έπιστέλλοντες πολλαχοΰ καλοΰσιν
"Ελληνας τούς "Ελληνας τό γένος υπηκόους τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους (Γ,
12 σ. 478 τ. Λ' πθ' ;*')·

Ό Ιωάννης Αργυρόπουλος προσφωνεί τόν βασιλέα Ίωάννην τόν Ε'
ΙΙαλαιολόγον : «ώ τής Ελλάδος ήλιε βασιλεΰ» (Σά&α Monuments τ. 1
σ. XII).

Ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης περί 'Ελλήνων καί Ελλάδος ομιλεί πάν-
τοτε, ουδαμοΰ δε τής ιστορίας του άναφέρει Ρωμαίους καί ρωμαϊκόν
κράτος.

Χρησμός τις έν χειρογράφψ τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος σύμπασαν τήν
αύτοκρατορίαν καλεί χώραν τών 'Ελλήνων (Vassilieu Aueodota graecu
-byzantina σ. 48.)

, Κατά δέ τάς άρχάς τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος ό καί τήν παιδείαν
καί τό φρόνημα έλληνικώτατος Πλήθων έν ύπομνήματι περί τών έν Ιίελο-
ποννήσω^πραγμάτων πρός τόν βασιλέα Μανουήλ τόν ΓΙαλαιολόγον διακη-
ρύσσει τήν έλληνικήν καταγωγήν τών υπηκόων του: « Έσμέν γάρ ούν, ών
ήγείσΟε καί βασιλεύετε, "Ελληνες τό γένος, ώς ή τε φωνή καί ή πάτριος
παιδεία μαρτυρεί» ύποδεικνύων δ' ότι ή Πελοπόννησος καί ή -προσεχής
»ύτή γή καί αί περικείμεναι νήσοι ήσαν άείποτε ή οίκειοτάτη χώρα ε:ς
τούς "Ελληνας εύγλώττως ύποστηρίζει τήν γνησιότητα τής καταγωγής τών
κατοίκων καί εξυμνεί έπειτα τήν εύκλειαν καί τό μεγαλείον τών Έλλή-
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νων : α Ταύτην γάρ δή φαίνονται τήν χώραν Έλληνες άεί οίκοΰντες, οί
αύτοί έξότου περ άνθρωποι διαμνημονεύουσιν, ούδένων άλλων προενωκη-
κότων ούϊέ έπήλυδες κατασχόντες άλλους τε έκβαλόντες, καί αύτοί άφ'
έτερων τό αύτό έστιν ότε πεπονθότες· άλλ' Έλληνες τήν δε τήν χώραν
τούναντίον αύτοί γε άεί φαίνονται κατέχοντες, ούτε ταύτην έκλιπόντες».

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων ή εκ-
κλησία έκρινε συμφορωτάτην είς τό έθνος τήν όνομασίαν τών Ρωμαίων, καί
εύλόγως. Ό κατακτητής άνεγνώρισε τόν Πατριάρχην ώς Πατριάρχην τών
Ρωμαίων (Ρούμ πατριγκί) καί είς τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ ύπήγαγε σύμ-
παντας τού; Ρωμαίους (Ρούμ μιλέτι)· ώς τοιούτοι δ' έθεωροΰντο πάντες
οί ορθόδοξοι χριστιανοί οί ύπό τόν αύτκράτορα τών Ρωμαίων πρότερονύπα-
γόμενοι. Ούτω δ' ή εξουσία τοϋ ελληνικού πατριαρχείου έπεξετάθη έπί πάν-
των τών λαών, τών ύποτελών εις τό άνατολικόν ρωμαϊκόν κράτος κατά τούς
χρόνους τής άκμής αύτοϋ, καί έπί πλέον καί έπί λαών ορθοδόξων, ούδέποτε
μέν είς τό κράτος εκείνο ύποταχθέντων, άλλ ' ύποδουλωθέντων ύπό τών Τούρ-
κων. Μόνοι συνεκτικοί δεσμοί τών λαών τούτων ήσαν ή κοινή πίστις καί τό
κοινόν όνομα, άφρων δέ θά ήτο ή διάρρηξις τού έτέρου τών δεσμών τούτων.
Άλλ" όσάκις ήτο χρεία νά όιακριθώσιν οί άλλόγλωσσοι τών ελληνόγλωσ-
σων, Έλληνας εκάλει τούτους καί ή έκκλησία. Ό πρώτος μετά τήν άλω-
σιν οικουμενικός πατριάρχης Γεννάδιος ό Σχολάριος έγραφεν : ή «πατρίς
ήμών Ελλάς» καί «πάντων τών έν τώ κλίματι τωδε Κωνσταντινουπό-
λεως) Ελλήνων» (παρά Σάθα Monuments grecs τ. ιν σ· Vil)· Φιλό-
πατρις ήπειρώτης άρχιερεύς, ό Ματθαίος Μυραίων, τω 1618 έν 'Ιστορία
τών κατά τήν Ούχροβλάχίαν στ.415 κέ. καλεϊ μέν Ρωμαίους τούς έν Βλα-
χία Έλληνας, άλλα τών 'Ελλήνων άπογόνους αύτούς θεωρεί προσθέτων
ότι είναι γένος άγιον, άπό δλους τιμώμενον, όπ' έγέμισαν τόν κόσμον μέ
σοφίαν, μέ γράμματα, με άρματα και μέ θεολογίαν. Ό αύτός ιεράρχης τό
έλληνικόν έθνος άποκαλεΐ ότέ μέν «γένος τών 'Ρωμαίων» (στ. 2359), ότέ
δέ «γένος τών Ελλήνων» έξαπλώσαν τήν σοφίαν καί τά γράμματα άπαντα-
χοΰ τής οικουμένης (στ 2361)· ότέ δέ Γραικούς λέγει τούς Έλληνας
(στ. 2554).

Ή χρήσις τοϋ δνόματος Γραικός ύπό εκκλησιαστικών συγγραφέων
προήρχετο έξ άλλου λόγου, τής άνάγκης διακρίσεως τών δρθοδόξων Ελλή-
νων άπό τών λατινοδόξων οπαδών τοϋ ΙΙάπα Ρώμης. Ούτως ονομάζει τούς
ύπ' αύτόν χριστιανούς ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας ό Β' έν γράμματι πρός τόν
πάπαν Ρώμης καί έν έτέρω πρός τον Φιλαδελφείας μητροπολίτην. Ούτω
κατά τά τέλη τοϋ IIΓ αιώνος καί Ευγένιος ό Βούλγαρης έν ίστορικώ έκ-
κλησιαστικώ συγγράμματι άναφέρων καί τόν λόγον τής τοιαύτης χρήσεως·
ότι δηλ.άποφεύγει ατό μέν Έλληνες διά τήν έμφασιν τής είδωλοθρησκείας,
τό δέ Ρωμαίοι πρός άντιδιαστολήν τών Ρωμάνων».
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Κατά τούς χρόνους τής Αναγεννήσεως πάντες οί έν τή ξένη λόγιοι
Έλληνες ώνόμαζον "Ελληνας 4ους όμοεθνέίς τών. Καί έν τοϊς μετέπειτα
χρόνοις δέν ήτο άσυνήθης ή χρήσις τού ονόματος τούτου. Έν τώ προλόγω
τών διδαχών τού 'Αλεξίου Ραρτούρου (έν Ένετ. 15G0), συντεταγμένα)
ύπό Θεωνά έξάρχου τοϋ πατριάρχου, ύστερον δέ μητροπολίτου Θεσσαλονί-
κης, φέρεται ή φράσις: ατό ήμέτερον Ελλήνων γένος, τό-τών Χριστιανών
δηλαδή». Ή Ιστορία τοϋ Νεκταρίου (1677) φέρει έν τή έπιγραφή αυτής :
ασυντεθείσα είς κοινήν γλώσσαν— διά νά άκούεται άπό κάθε άνθρωπον
"Ελληναν.

Θά έμήκυνον άνευ άνάγκης τόν λόγον παραθέτων καί άλλα παραδεί-
γματα.'Αλλ'άσυγγνωστος θά ήτο ή παράλειψις τής γνώμης τού ίερομονάχου
Διονυσίου Πύρρου, όστις έν άρχή τού παρελθόντος αίώνος μετά πολλής όρ-
θοφροσύνης άποφαίνεται περί τού προσήκοντος έθνικοΰ δνόματος (Χειραγω-
γία τών παίδων. Ένετ. 1810); «Έρώτ. Πώς πρέπει νά δνομαζώμεθα ή-
μεϊς, Έλληνες ή Ρωμαίοι; — 'Απόκρ. Ποτέ νά μή θελήσητε νά όνομά-
ζεσθε Ρωμαίοι, άλλά Έλληνες, διότι οί Ρωμαίοι ήγουν οί Ρωμάνοι,
έβαρβάρωσαν καί ήφάνισαν τήν Ελλάδα, τήν γλυκυτάτην μας πατρίδα καί
άν τινάς νέος έχη όνομα ή ρωμαϊκόν ή έβραϊκόν ή ρωσικόν ή άραβι-
κόν πρέπει ευθύς νά τό άλλάξη, καί νά ονομάζεται μέ όνομα έλληνικόν,
τουτέστιν ή Μιλτιάδης ή Θεμιστοκλής ή 'Αχιλλεύς ή Θησεύς ή 'Αλέξανδρος
ή Πλάτων ή Δημοσθένης κτλ. καί τότε ένας νέος άλλάζων τό δνομά του
θέλει έντρέπεται νά μή έχη καί τά έργα τών προγόνων του».

'Αλλ' ήδύνατό τις ίσως ν' άντείπη ότι ταΰτα είναι πιθανώς κατασκευά-
σματα λογίων άσύμφωνα πρός τήν εθνικήν συνείδησιν, καί ότι τό πολύ τοΰ
λαοΰ είχε λησμονήση τό παλαιόν έθνικόν δνομά του μόνον τό Ρωμιός
γνωρίζον. Ό κ. Παλαμάς φέρει παραδείγματα έκ τεσσάρων ή πέντε δήμο-
τικών άσμάτων, έν τοίς όποίοις οί Έλληνες ονομάζονται Ρωμιοί. 'Αληθώς
τό όνομα τοΰτο ήτο συνηθέστατον είς τόν λαόν άλλ ' ήγνόει ό λαός τήν
καταγωγήν του καί ήτο ξένον είς αύτόν τό έλληνικόν όνομα j Τά δημοτικά
άσματα μαρτυροΰσι τό άντίθετον, διότι συχνοτέρα μνεία γίνεται έν αύτοίς
τοΰ όνόματος τών Ελλήνων ή τοΰ τών Ρωμιών. Δέν έχομεν δυστυχώς
δημοτικά άσματα, μνημονεύοντα τό έθνικόν όνομα, άποδεδειγμένως παλαιό-
τερα τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος. 'Αλλ' αύτά τά σωζόμενα παλαιότατα
δημοτικά άσματα μόνον Έλληνας άναφέρουσι καί όχι Ρωμιούς, καί εις τά
περί τών αγώνων πρός τούς Τούρκους δημοτικά άσματα συχνότατα έπανα-
λαμβάνονται τά έλληνικά ονόματα. Έν τραπεζουντίω δημοτικω άσματι περί
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος λέ-
γεται Έλλην :

λαογραφικα συμμεικτα α'.

9
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Τήν πόλιν όντας ωριζίν ό "ΕΧΧεν Κωναταντϊνον.. .
δ βασιλιάς, δ βασιλιάς, δ "Ελλεν Κωνοτανΰνον.
Ίωαννίδου Στατιστική Τραπεζούντας σ ·292.' Τριανταφυλλίδου ct Φυγοίδβς σ. 1C9).

Έτερον οημοτικόν άσμα περί τής αλώσεως τής 'Γραπεζοΰντος,σύγχρονον τοϋ
γεγονότος (1462), άναφέρει έπίσης "Ελλενους καί έλλην ικα κάστρα καί
έλλενικόν κοντάρι, καταλήγει δ'^ώς έξής :

'Εκεί ΈΧΧέγοι Ιπέάαναν, μύριοι παλΧηκάρια
( Ίωαννίδης σ. 267).

Έτερον προγενέστερον τής Τραπεζούντας, Εστοροϋν τήν ήρωϊκήν άμυναν
τοΰ φρουρίου Γουδελά ύπδ τών Ελλήνων, λέγει τά έξής περί τών φονευ-
θέντων κατά τήν μάχην:

Σκότωσαν τρίουι "Ελλενους, δεκαεπτά παοιάδες.
(Τριανταφυλλίδης α. 48).

"Εν τών άσμάτων, ών τήν μαρτυρίαν επικαλείται ό κ. Παλαμάς, είναι πα-
λαιδν τραπεζούντιον, προγενέστερον καί τοϋτο τής άλώσεως τής Τραπεζοϋν-
τος. Έν αύτω κείται ό ύπό τοΰ κ. Παλαμά μνημονευόμενος στίχος :

Δράκοι και δρακοντόπουλα, ρωμιίικα παλληκάρια.

Ούδέν όμως μαρτυροΰσ: περί τής χρήσεως τοϋ έθνικού Ρωμιός τά ρω-
μαίικα παλληκάρια τοϋ άσματος. Οί Έλληνες τών βυζαντινών χρόνων
διετήρησαν, ώς εϊπομεν ήδη, τά πλείστα τών πολιτικών ρωμαϊκών ονομάτων.
Ό στρατός τοϋ κράτους έλέγετο ρωμαϊκή δύναμις, ρωμαϊκός στρατός· ρω-
μαίικα δέ παλληκάρια είναι οί ύπηρετοϋντες είς τόν ρωμαϊκόν στρατόν.
ΓΙερί τούτου εύκόλως πείθεται πάς τις καί έξ άπλής άναγνώσεως αύτοϋ
τούτου τού άσματος (δημοσιευθέντος παρά τώ Ίωαννίδη σ. 286). Τετράκις
έν αύτω έπαναλαμβάνεται τό επίθετον ελληνικός : «έλλενικόν κοντάριν»
(δίς), αέλλέν'κα παλληκάρια», αέλλενικόν λαλίαν».Χαρακτηριστικώτατος δ'
είναι καί ό έξής στίχος αύτοϋ :

Είχαμε νέους "Ελλενους, ρωμαίικα παλληκάρια.

σαφώς δεικνύων ότι πρόκειται περί]Ελλήνων, ύπηρετούντων εις τόν βασι-
λικόν στρατόν. Καί τό άσμα ύπόθεσιν έχει τήν έξιστόρησιν μάχης πρός
Τούρκους, γενομένης κατά προσταγήν ένός τών βασιλέων τής Τραπεζοϋντος.

Άλλο παράδειγμα άναφέρει ό κ. Παλαμάς έξ άσματος περί τού θανά-
του τοΰ Μάρκου Μπότσαρη : α δσοι 'Ρωμιοί κι' άν τ' άκουσαν». Έν άλλψ
όμως άσματι τής αύτής ύποθέσεως, ό ήρως θνήσκων παραγγέλλει είς τούς
Σουλιώτας νά μήν τόν κλάψουν, διότι τόν «κλαίει δλ' ή Ελλάς» (Passov
σ. 187). Έν Μεσολογγίφ κατά τήν πρώτην πολιορκίαν, ότε κατ' άλλο δη-
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μοτικόν άσμα προσκαλεί δ Όμέρ πασάς τόν Μπότσαρην νά παραδώση τά
κλειδιά, «πολεμούν οί "Ελληνες μέ Τούρκους μέ πασάδες» (αύτ. σ. 190).
Έν άλλω άσματι περί τού Μεσολογγίου «πολεμούν οί Έλληνες μέ τόν
Σουλτάν Μαχμούτη» (αύτ. σ 191). Τόν θάνατον τοΰ Μπότσαρη άγγέλ-
λει κατ' άλλο δημοτικόν άσμα ένα πουλί ποΰ «τ' άκουσαν καί δυό Έλ-
ληνες, δυό Άνατολικιώταις» (αύτ. σ. 188).

"Αλλα παραδείγματα τής χρήσεως τοΰ έθνικοΰ Έλλην είς τά δημοτικά
άσματα κρίνω -εριττόν ν' άναφέρω· έκαστος ήμών ένθυμείται άρκετά τοι-
αύτα, καί άν δέν τά διατηρή είς τήν μνήμην του, δύναται ν' άνοιξη οιανδή-
ποτε συλλογήν, όπου προχείρως δύναται νά εδρη.

Ό κ. Παλαμάς άναφέρει καί τό· περιεργότατον τοΰτο, ότι τό όνομα
Έλλην διετήρησε μέχρι τής χθές τήν άρχαίαν είδωλολατρικήν σημασίαν.
Επάγεται δέ μαρτύριον στίχον κυπριακοΰ άσματος :

Ή μάννα τ' ήταν χριστιανή, κ^ & κύρης τού τον "Ελλη.

'Αλλ* ή μαρτυρία είναι ήκιστα άξιόπιστος.Τό άσμα, έξ ού παραλαμβά-
νει τόν στίχον δέν είναι δημοτικόν· είναι συναξάριον τοΰ άγίου Παντελεή-
μονος, στιχουργηθέν κατά παράφρασιν παλαιοΰ βίου τοΰ άγίου, έν ω τό
όνομα Έλλην είς δύσφημον σημασίαν παρελήφθη έκ τοΰ πρωτοτύπου κει-
μένου. Τ à συναξάριον έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Σακελλαρίου (Κυπριακά τ. Β'
σ. 99), άποτελείται δ'έκ στ. 571· καί μόνον τό μήκός του καταδεικνύει
ότι δέν είναι δημοτικόν άσμα.

Μετά τήν κατάλυσιν του βυζαντινού κράτους έξέλιπε πάς λόγος τής
χρήσεως του έθνικοΰ ονόματος Ρωμιο'ς. Τό όνομα καθ' έαυτό ύπονοεί άρ-
νησιν τής έθνικότητος τοΰ φέροντος, δηλοΰν άπλώς τόν ύπήκοον τοΰ ρωμα-
ϊκού κράτους· μετά τήν άλωσιν καί ή έννοια αύτη περιωρίσθη, ώς είδομεν
καί τό όνομα έμεινεν ώς δηλωτικόν τοΰ πρεσβεύοντος τό δρθόδοξον δόγμα
καί υπαγομένου είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ οικουμενικού πατριάρχου.

"Αν ήτο καί τό έλληνικόν έθνος δμοιον πρός τάλλα τό ρωμαϊκόν κράτος
άποτελοΰντα έθνη· άν δέν είχεν ίστορίαν ένδοξον προγενεστέραν τής ιδρύ-
σεως τού κράτους έκείνου καί ήδύνατο ν' άπαρνηθή αύτήν, θά έθεώρει βε-
βαίως έπαρκή τήν δόξαν ότι άνήκέ ποτε εις τό μέγα καί πανίσχυρον ρω-
μαϊκόν κράτος, καί τοσούτο μάλλον, καθ' δσον ήτο ή ψυχή αύτοΰ, εν
πάσι πρωτοστατοΰν καί τά πάντα έν αύτω ίθΰνον. Τότε δέ θά ώφείλομεν νά
λάβωμεν τοΰ κράτους έκείνου τό όνομα καί νά διατηρήσωμεν τήν προσηγο-
ρίαν τοΰ Ρωμιοΰ, νά όνομάσωμεν δέ καί τήν ήμετέραν χώραν άντί Ελλάδος
Ρωμανίαν, ώς ώνόμαζεν ό έλληνικός λαός κατά τούς μέσους χρόνους τήν
βυζαντινήν έπικράτειαν. "Εχοντες δέ τήν προτεραιότητα θά ήναγκάζομεν
τούς Βλάχους καί τούς Μολδαυούς νά ζητήσωσιν άλλο όνομα καί διά τάς
ένωθείσας ήγεμονίας των διότι τά ύφ' ήμών έγκαταλειφθέντα ονόματα πα -
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ρέλαβον ούτοι όνομάσαντες τήν χώραν αύτών Ρωμανίαν (Romania), εαυ-
τούς δέ Ρωμαίους (Români).

Άλλα το έλληνικόν έθνος άνακτήσαν τά άληθές έθνικόν δνομά του
κατεδίκασε τδ έπείσακτον όνομα τού Ρωμιού, πρόσδωσαν είς αύτό δνειδι-
στικήν σημασίαν. Ό Ρωμιάς είναι ό τύπος του άνθρώπου, τού συνενούντος
έν έαυτψ πάντα τά κοινωνικά καί πολιτικά έλαττώματα τού Έλληνος, καί
τό ρωμαίικο ό τύπος του κακώς διοικουμένου κράτους. 'Υπάρχει βεβαίως
καί έξαίρεσις τού κανόνος τούτου, καί τοιαύτη είναι ή φράσις, ήν άναφέρει
ό κ. Παλαμάς, «μίλα ρωμαίικα»· άλλ' ή φράσις αύτη παρέμεινεν έκ τής
συνήθειας, ήτις προήλθεν έκ τής άνάγκης τής διακρίσεως τής κοινής έλλη-
νικής γλώσσης άπό τής άρχαίας· όταν ό λαός καλή έλληνικά τήν γλώσ-
σαν, ήν όμιλεϊ, τήν άρχαίαν καλεί αβαθιά έλληνικά»' άλλά συνηθέ-
στερον καί άπλούστερον κάμνει τήν όιαστολήν δνομάζων ρωμαίικη τήν
δημώδη καί έλληνικήν τήν άρ/αίαν. Τούτο παρετήρησεν ήδη κατά
τάς αρχάς τού παρελθόντος αίώνος ό "Αγγλος περιηγητής Dodwell
(A classical Tour through Greece κεφ. 5) λέγων ότι «τήν νεωτέραν
γλώσσαν καλούσι ρωμαίικη πρός διάκρισιν άπό τής άρχαίας, ήν καλούσιν
έλληνικήν». Ό βαθύς ούτος παρατηρητής τών καθ* ήμάς προσθέτει είς
ταύτα, ότι οί σημερινοί "Ελληνες τούς προγόνους των καλούσιν "Ελληνας
καί τήν χώραν των Ελλάδα.

Ή σημερινή χρήσις τού όνόματος "Ελληνες ώς εθνικού ήμών δνόματος
δέν είναι, ώς κατεδείχθη έκ τών προειρημένων, τεχνητή καί βεβιασμένη άνα-
ζωογόνησις νεκρού τύπου- τοιαΰται άπόπειραι ούδέποτε εύδοκιμοΰσιν, ούδ*
έπηρεάζουσι τόν λαόν. Τό κράτος, όπερ άπεδείχθη άνίσχυρον νά έπιβάλη
τήν μεταβολήν τών ονομάτων τών μέτρων καί τών σταθμών, καίτοι εύθύς
κατά τήν ί'δρυσιν αύτού έθεσε νόμους περί εισαγωγής ' τού δεκαδικού
συστήματος, θά είχε τήν δύναμιν νά έξαναγκάση τόν έλληνικόν λαόν
νά μεταβάλη αύτό τό έθνικόν του όνομα ; Άλλά τού δνόματος τούτου ή
χρήσις ούδέποτε είχεν όλοσχερώς έκλίπη· ούδέποτε έλησμόνησεν ό λαός
τήν καταγωγών του, τάς παραδόσεις του, τούς δεσμούς τούς ' συνδέοντας
αύτόν πρός τό παρελθόν. Καί τήν άδιάσπαστον συνέχειαν τού βίου τού έλ-
ληνικοΰ έθνους, άπό τών χρόνων τής πολι&ς άρχαιότητος μέχρι τών έπω-
δύνων χρόνων τής ύπό τούς Τούρκους δουλείας καί μέχρι τής άποκαταστά-
σεως τής ελευθέρας πατρίδος, συμβολίζει τό όνομα τού Έλληνος, κεντρί-
ζον είς ευγενείς άγώνας πρός άνάκτησιν τής παλαιάς εύκλείας. Τό φρό-
νημα δέ καί τήν θέλησιν τού 2θνους έξεδήλασαν αί συνελεύσεις αύτοΰ
κατά τόν ίερόν αγώνα, άναλαβούσαι καί καταστήσασαι κοινόν τό όνομα
τοΰτο.
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Ό κ. Παλαμάς είναι ό ποιήσας τούς ωραίους τούτους στίχους :

Κρυμμένη 'ς τήν πολύπαθη τή Ρωμιοσύνη,
σά νά ξανοίγω τή βασίλισσα 'Ελλάδα !

Ό εμπνευσμένος ποιητής βλέπει εναργέστερον καί κρίνει δρθότερον τοϋ
γλωσσολογοϋντος λογογράφου. "Ας μή έπιμένη λοιπόν ζητών νά μένη
κρυμμένη πάντοτε ύπό τά ράκη της Ρωμιοσύνη: ή βασίλισσα Ελλάδα !

Έν 'Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1901
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Ό περί τήν έλληνικήν ίστορίαν καί γραμματολογίαν χών μέσων χρόνων
άκαμάτως άσχολούμενος καί προς διαφώχισιν αύχών πολλάς παρασχών άχρι
χουδε αξίας λόγου συμβολάς κ. Σπ. Π. Λάμπρος έξέδωκε πρό χινος έν τφ
Ε' τόμω τοϋ Παρνασσού καί έν ίδιω τεύχει περισπούδαστον πραγμαχείαν
περί δύο έλλήνων περιηγηχών xoö ΙΕ'.'καΙ xoö ΙΗ' αίώνος, χού Κανανού
Λασκάρεως καί τοΰ Βασιλείου Βαχάχζη. Τούτων δ μέν Βατάτζης, έκ Κων-
σταντινουπόλεως έλκων τό γένος, έταξίδευσε δίς είς Ρωσίαν, έν δ 'ε cet 1727
επεχείρησε τρίτην μακράν περιοδείαν είς Άσίαν καί Εύρώπην είσχωρήσας
μέχρι Χίβας, Βουχάρας, Ύρκανίας, Άραλικής θαλάσσης καί άλλων ένδο-
τέρων χωρών. Ό δέ Λάσκαρις δ Κανανός περιήλθεν, ώς λέγει, γήν πολλήν
τής Εύρώπης καί έπεριπάτησε «τήν παράλιον πασαν αύτής άπό τοΰ ύπερ
βορείου Ωκεανού». Έν σημειώσει δ' αύτοΰ, ήν ό κ. Λάμπρος άντέγραψεν
έκ χειρογράφου τής βιενναίας αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης, μνημονεύει διά
βραχέων τών βορειοτάτων χωρών, ας έπεσκέφθη, ήτοι τής Νορβεγίας, τής
Σουηδίας (Σουήτζιας), τής Δανίας, τής Λιβονίας, τής Πρωσσίας (ΙΙουρ-
σίας), τής Σθαβουνίας, τής "Ισλανδίας (Ίσλάντης) καί τής 'Αγγλίας (Έγ·
γλητέρας).

Ό κ. Λάμπρος είκάζει ότι ό περιηγητής ούτος είναι δ αύτάς καί ό
Ιωάννης Κάνανος, ό γράψας τήν «Διήγησιν περί τοΰ έν Κωνσταντινουπό
λει γεγονότος πολέμου» τήν έκδεδομένην έν τή συλλογή τών ιστοριογράφων
τής Βυζαντίδος. Λίαν δέ πεισχικώς συνδυάζων διάφορα έν τή περιηγήσει
μνημονευόμενα γεγονότα άποόεικνύει ότι έγράφη αύτη, άρχομένου τού ΙΕ'
αίώνος.

Έν τφ σημειώσει εκείνη τοΰ Έλληνος περιηγητοΰ ύπάρχει χωρίον,
πολύ μέν παρέχον τό ενδιαφέρον, άλλ' άμα καί άσαφές καί άόριστον. Ό
Κανανός ποιούμενος μνείαν τής πρωτευούσης τής Πρωσσίας πόλεως Τάν-

*) ΈδημοσιεόΟη άνωνύμως έν τή έφημερίίι Αΐώνι ("Αθηνών) άρ. 8812 τής 26'Μαρ-
ςίου 1882.
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τζηκ (Da'iizig) επάγει τ'ακόλουθα . «Μετ' αύτήν έστιν ή επαρχία τής
»Σθαβουνίας, ήτις έχει προκαθεζομένην πόλιν Λουπήκ όνομαζομένην. 'Απ*
»αύτής τής έπαρχίας υπάρχουν οί Ζυγιώται οί εν τη Πελοποννήσω· έπεί
»έκεί ύπάρχουν πλείστα χωρία, άτινα διαλέγουνται τήν γλώσσαν τών Ζυ-
»γιωτων. Μετ'αύτήν τήν έπαρχίαν υπάρχει ή επαρχία τής Δανίας, ήτις, ή
»Δανία, έχει πόλιν καλουμένην Κουπανάβε.»

'Αλλά τίνες οί Ζυγιώται τής Πελοποννήσου καί τις ή λαλουμένη ύπό
τούτων γλώσσα ; «Ή προχειροτέρα τών επερχομένων σκέψεων» λέγει ό
κ. Λάμπρος,αείνε ότι τό Λουπήκ τού Κανανοϋ είνε ή γερμανική πόλις I ιι-
beck, καίτοι δυσεξοικονόμητος φαίνεται τότε ή σχέσις τής πόλεως ταύτης
πρός τήν Σθαβουνίαν. 'Υποτιθεμένου ότι πρόκειται περί Lübeck, πειρά-
ζεται τις ίσως νά ύποθέση, ότι παρά τω Κανανφ γίνεται λόγος περί Σλάβων
καί τοιαύτη τις περίπου ύπήρχεν ή γνώμη τοϋ έν Βιέννη γερμανιστοΰ Haupt,
είς δν είχον έπιδείξει τούτο τό χωρίον.'Αλλά, καθ' χ έξέθηκα άλλοτε έν τη
"Ώρα, νομίζω, ότι έν τοίς Ζυγιώταις τούτοις πρέπει ν' άναγνωρίσωμεν τούς
'Αθιγγάνους, τούς κατοικούντας έν Πελοποννήσω άπό τοΰ ΙΔ'αιώνος με-
σοΰντος. Ότι 'Αθίγγανοι κατωκησαν έν Πελοποννήσω, ικανοί τόν αριθμόν,
αποδεικνύεται έκ τε τών είς αυτούς ύπό τοΰ Βενετοΰ τοποτηρητοΰ 'Οκτα-
βιανού Buono παραχωρηθέντων προνομίων καί τοΰ άπαντώντος ένιαχοΰ τής
Πελοποννήσου ονόματος Γνφτόκαστρον, ώς καί έκ τής συγγραφής τοϋ Μά-
ζαρι, ένθα αναφέρονται ώς κατοικοΰντες τήν Πελοπόννησον μετά εξ άλλων
φυλών καί Αιγύπτιοι. Έχομεν δέ καί "άλλας μαρτυρίας ρητάς Γερμανών
περιηγητών τοΰ δεκάτου πέμπτου αιώνος τελευτώντος, εύρόντων ούκ όλίγους
'Αθιγγάνους, μάλιστα περί τήν Μεθώνην. 'Αλλ' ίσως άντιπαρατηρήση τις
ότι τό όνομα Ζυγιώται είς ούδεμίαν εδρηται σχέσιν πρός τούς 'Αθιγγάνους.
Άλλ'έν τή συγγραφή τοΰ έκ Κολωνίας πατρικίου προσκυνητοΰ Arnolei
von Harff (1496—1499) εδρηται, περί Μεθών/,ς δντος τοΰ λόγου, τό έξής
χωρίον : «Ένταΰθα κατοικοΰσι πολλοί πτωχοί, γυμνοί άνθρωποι, έν μικροίς
»καλαμοσκεπάστοις οίκίσκοις, περί τάς τριακοσίας οικογενείας., καλούμενοι
»Suyginer, οί αύτοί ους ήμείς καλούμεν εθνικούς έξ Αιγύπτου, καί οίτινες
»περιφέρονται έν ταϊς ήμετέραις χώραις κτλ.» Λέγει δ' άλλαχού αύτού;
καταγομένους έκ χώρας τινός Γύπης, ού μακράν τής Μεθώνης (Χ), καί τό
αύτό όνομα εύρίσκομεν άναφερόμενον έν παλαιοτέραις έκθέσεσι γερμανών
προσκυνητών τοΰ άγίου Τάφου, έπισκεφθέντων καί τήν Ελλάδα. Άν μή
λοιπόν τό όνομα Ζυγιώται είναι έν τφ κακογρσφημένω χειρογράφω παρε-
φθαρμένον έκ τοΰ Γυπιώται, πάντως όμως φαίνεται συγγενέστερον πρός τό
Suiginer τοΰ έκ Κολωνίας πατρικίου, άν ζητακίσωμεν τό άρχαίον σίγμα

(1) "Ισως ούχί ασχετον τή Γύπη του γερμανού περιηγητοδ είναι τό σημερινόν όνομα
χωρίου τινός Ιν τιΤ> δήμφ Μεθώνης Διακούπια.
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γ όλο τήν Tfctfcfôv πολιών Γερμανών καί άναλογιοθώμεν, όχι ό γερμανός
περιηγητής άντικατέστησε τήν έλληνικήν κατάληξιν διά γερμανικής. Τήν
γνώμην μου δέ ταύτην, ότι οί Ζυγιώται τής Πελοποννήσου δέν είναι Σλάβοι,
άλλ' 'Αθίγγανοι πλανήτες, έξήνεγκον πρός τόν έν Βερολίνω καθηγητήν
Wattenbach, ένα τών άριστα γνωριζόντων τήν κατά τόπους μεσαιωνικήν
ίστορίαν τής Γερμανίας, δσχις μοί έγραψεν έπί τού προκειμένου τάδε : «πι.'
»στεύω μέν καί έγώ δα υπήρξαν 'Αθίγγανοι, άλλά μάτην άνεζήτησα μνείαν
»τινά 'Αθιγγάνων έν χρονικοΐς τών γερμανικών εκείνων τόπων κατά τόν
»IE' αιώνα, άλλά τοΰτο δέν σημαίνει ότι καί πάντως δέν ύπάρχουσι τοιαΰτα
»χωρία, είναι δέ δυναχόν καί νά περιεπλανήθησάν ποχε έν έκείναις ταίς χω
»ραις ομάδες, ών δέν γίνεχαι μνεία παρά χοϊς χρονογράφοις».

ΊΙ γνώμη χοϋ.κ. Λάμπρου φαίνεχαι ήμϊν χά μάλισχα παραχεκινδυνευ-
μένη καί άκροσφαλεσχάχη. Ή δέ προχειροχέρα σκέψ:ς, όχι οι Ζυγιώχαι χής
Πελοποννήσου ήσαν έθνος σλαβικόν, είναι πάνχως προαμοχέρα καθ' ήμάς.
Φρονούμεν δέ, όχι χόχε μόνον θά έδυνατο ό κ. Λάμπρος νά φέρη είς ενίσχυ-
σιν χής γνώμης χου χάς έχυμολογικάς εικασίας περί συγχύσεως χής όνομα-
σίας χών Ζυγιωχών πρός χούς Γυπιώχας καί τούς Snyginor, άν. ή δνομασία
έκείνη ήτο παντελώς άγνωστος. 'Αλλ' οί Ζυγιώται καί ό Ζυγός τοΰ Μελι-
γκοΰ ή τών Μελιγκών άναφέρονται έν τή ιστορία άπό παλαιοτέρων χρόνων,
πολλφ πρίν ή γίνη μνεία 'Αθιγγάνων έν ΙΙελοποννήσω. Είναι δέ μεμαρ-
χυρημένον, όχι οί Μελιγκοί χοΰ έν Λακωνί^ Ζυγοΰ ήσαν Σλάβοι, καί ουτε
άχοπος ούτε άπίθανος είναι ή υπόθεσις, όχι καί μεχά χάς ήχχας, άς ύπέ-
σχησαν ύπό χών Φράγκων επιδρομέων, πάλιν παρέμεινεν ικανός άριΟμός αυ-
χών, όπως ζώσι καθ'ομάδας διακεκριμένας άπό χών άλλων καχοίκων, ιδίαν
έχούσας γλώσσαν καί τρόπον βίου. Ή δέ ονομασία Γνφτόκαατρον, ή άπο
διδομένη είς δύο ή χρία ίσως παλαιά φρούρια έν Πελοποννήσψ, ουδέν έπί
σης άποδεικνύει, διόχι ή όνομασία αυτη άπαντα συχνότερον καί έν άλλαις
χώραις χής Ελλάδος, όπου ούδεποχε έγκατέστησαν 'Αθίγγανοι, εξ άλλων
προελθοΰσα λόγων ώς ουδείς επίσης δύναται σπουδάζων νά ίσχυρισθή, ότι
ή όνομασία Όβριιίκαστρο ή ' Ε βραιόκαοτρο πλείστων δ·:ων έρειπίων έν
Ελλάδι τεκμηριοί τήν εποίκησιν Εβραίων. Έπϊ τή ευκαιρία δέ ταύτη ουχί
^προσδιόνυσον θεωρούμεν τήν έπανόρθωσιν παραπλήσιου λάθους, είς δ υπέ·
πεσεν όκ. Λάμτρος έν χή άρτίως έκδοθείση περισπουδάστψ αυτού συλλογή
«Κερκυραϊκών άνεκδό:ων». Άναφέρων τό δημώδες άσμα τοΰ Μάη, όπερ
έψαλλον καί οί έν Κερκύρα 'Αθίγγανοι έπισκε,ττόμενοι τόν τιμαριοΰχον,
άναγνωρίζε: έν αύτφ : ατινά τεκμήρια τής έπιδράσεως, ήν έ^χεν έπί τήν τέ·
λεσιν τής έορτής ή παραδοχή τοΰ έθίμου, σκοπούσα τόν στενώτερον σύνδε
σμον τών σχέσεων τών Αθιγγάνων πρός τόν βαρόνον αυτών. Τοιαύτην δέ
θεωρώ», λέγει, «τήν πρός τόν αϋΰ·έντην, τήν κνράν καί τούς οικείους
αυτού άποστροφήν καί τήν μετά κολακείας θωπείαν τοΰ στίχου :
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που τ' όνομα σου ακούεται Ανατολή και Δύση

όστις ύπεμφαίνει ίσως τήν σχέσιν τού βαρόνου πρός τετούς έν Κέρκυρα ύπο··
τελείς καί τήν έπικυρίαρχον Βενετίαν.» Τό άσμα τούτο· τοΰ, Μάη ψάλλεται
καί άλλαχοΰ της Ελλάδος, ώς δέν άγνοέί ό κ. Λάμπρος;. (Βλ. Passow,
Oarmini popularia άρ. 310)· αί δέ εύχαί πρός τόν αύθέντην καί: τήν
χυράν είσι κοινοί τόποι έπαναλαμβανόμενοι έν πάσι τοϊς άσμασι, τοίς ψαλλο -,
μένοις ιδίως κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τοΰ άγίου Βασιλείου.
'Ιδούμάλιστα μία τούτων, έν ή αί πρός τόν αύθέντην κολακεία: είναι ,ύπίρ
οολικώτεραι ή έν τη άθιγγανική κατά τόν κ. Λάμπρον εύχή : ..

'Αφέντ' άφέντ'-όλάφεντε, αφέντη φημισμένε, ? -crC:sj j6öll

'ς τήν ξενιτειά καί 'ς τή Φραγκιά, 'ς τόν κόσμο ξακουσμένε, .

'Αφέντη μ', ρήγα νά σέ διω ή μπάιλο 'ς τήν' Πολη,
καί Ρασιλια 'ς τόν τόπο σοι) νά σέ τιμήσουν" όλοι !

ΙΙροχωρών δέ ό κ. Λάμπρος θεωρεί ώς σχετικδν πρός τούς 'Αθιγγάνους

καί έτερον στίχον τοΰ κερκυραϊκού άσματος, τόν έπόμενον :

καί αν δχης ααί γλυκό κρασί, φέρε νά μ5ίς κεράσης

«όστις ίσως αναφέρεται,» λέγει, «είς τήν σύνήθειαν τής τή 2 Μαΐου εκάστου

»έτους γινομένης έστιάσεως τών Άθιγγάνων ύπό τΟΰ βαρόνου.» 'Αλλά δέν

είναι όά τόσω ασύνηθες τό νά ζητώσιν έμμέτρως νά πίωσι κρασί οί άδοντες

τά έορτάσιμα άσματα, ωστε νά παρίσταται χρεία τοιαύτας ερμηνείας· εν

ασμχ τού 'Άη-Βασίλη, έν Κεφαλληνία ψαλλόμενον, καταλήγει ούτω:

Κι' ÄV έχης καί γλυκό κρασί στείλε το νά το ποιούμε.

καί έτερον θεσσαλικόν :

κι' αύτά τά κοσκινίσματα κέρνα τά παλληκάρια,
κέρνα τ', αφέντη, μ' κέρνα τα.

καί δέν είναι βεβαίως καινοφανής καί πρωτάκουστος ή τοιαύτη αίτησις,
διότι καί κατά τούς άρχαιοτάτους άκόμ/; χρόνους οί χελιδονισταί έζήτουν
άδοντες πρός τοϊς άλλοις καί οϊνον δέηαατρον διά τόν κόπον των.

Καί ταύτα μέν έν παρόδφ. Γϊερί δέ τών Ζυγιωτών έκ τών παρ" ήμίν
λογίων έγραψέ τινα μόνος δ κ. Σάθας έν τω πρώτω τόμω τών Μνημείων
ελληνικής Ιστορίας. Ούτος πολέμων τήν γνώμην τοΰ κ. Λάμπρου γράφει
τά έξής : «Καίτοι δ Κανανός Λάσκαρις φαίνεται συγγραφεύς ελαφρός, δέν
δυνάμεθα όμως νά ύποθέσωμεν ότι υπήρξε τοσούτον απλούς, ώστε νά έκλάβη
"(V γλώσσαν τών Μανιατών ή τών Τσακώνων ώς διάλεκτον, ήν ώμίλουν
κατά τούς χρόνους,έν οΐς έζή, οί Γερμανοί τών άκτών τής Βαλτικής θαλάσ-
ήτοι οί τού Λύβεκ. Είναι δέ πιθανόν, ότι έκ τών ξένων τιμαριόύχων7
ιών κατασχόντων έπί χρόνον τινά μικρά φρούρια έν Λακωνία, εύρέ ΐΐς τό
συμφέρον νά έγκαταστήση αύτόθι σταθμόν γερμανών στρατιωτών. Πράγματι?

είς τών άνωνύμων βαρύνων τής Λακωνίας" φ^εί'ΐό' 'όνομα Άλάμάννος,
μαρτυρούν τήν γερμανικήν αύτοΰ καταγωγήν τό δέ φρούριον τού άγίου Ή-
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λία έπί τού Ταϋγέτου άνήκεν αύτω. Τώ 1423 ή χήρα τοΰ Άλαμάννου τού-
του ύπανδρεύθη είς δεύτερον γάμον τόν 'Αδάμ Melpignano βαρώνα τών
Μύλων, φρουρίου κειμένου ού μακράν τής Καλαμάτας1) (Hopf,Chrom jues
grecoromanes σ. 472, XIII.) Ή δέ εικασία περί γερμανικής άττοικίας εν
τή Πελοποννήσω ήδύνατο νά ύποστηριχθή διά τών δύο έξής γεγονότων· ότι
σήμερον έτι άπαντώσιν έν Μάνη οίκογένειαι φέρουσαι τό όνομα Ντονδε-
σκέας (Tudesque), καί ότι μεγάλη κώμη 342 κατοίκων, άνήκουσα είς
τόν δήμον Τροπαίων τής έπαρχίας Γόρτυνος, ονομάζεται Βρετεμβοϋργον(2),
τοΰθ' όπερ έχει γερμανικήν τήν άρχήν».

Πρός ταΰτα δρθώς άντιπαρατηρεϊ ό κ. Λάμπρος τά έπόμενα : α Χωρίς
νά θελήσω νά διαμφισβητήσω έν γένει τήν ύπαρξιν γερμανικοΰ τίνος στρα-
τιωτικού σταθμοΰ έν Πελοποννήσω, έν τή προκειμένη περιστάσει θεωρώ άπί-
θανον τήν συσχέτισα τών Ζυγιωτών τοΰ Κανανού μετά τών Γερμανών έν γέ-
νει διά τόν λόγον ότι ό βυζαντϊνος περιηγητής, περιοδεύσας, άν μή δλην
τήν Γερμανίαν, άλλά τούλάχιστον τήν Ιίρωσσίαν, ής ρητώς ποιείται μνείαν
πρό τής άμφισβητουμένης Σθαβουνίας, έν ή τό Λουπήκ, θά ήτο παράδοξον
νά μή κάμη λόγον περί Γερμανών κατοίκων τής Πελοποννήσου, εύθύς ώς
έποιήσατο μνείαν τής Πρωσσ'ας. "Αν ήθελεν άπλώς ν' άναφέρη, ότι οί Ζυ-
γιώται είναι Γερμανοί τήν καταγωγήν, διατί έπερίμενε νά τό είπη άμα τή
άφίξει του εις Λουπήκ ;» Πλανάται όμως ό κ. Λάμπρος θέλων ν' αναίρεση
τήν γνώμην ότι οί Ζυγιώται είναι οί κάτοικοι τοΰλακωνικοΰ Ζυγού καί à
ποφαινόμενος ότι ή λέξις Ζυγός δέν είναι «χαρακτηριστικόν μόνον ώρισμένων
τόπων, άλλά σημαίνει καθόλου τούς κατοίκους τών Ζυγών, ήτοι τών ορέων,
έφ* ων χωρίζονται τά ύδατα (Wasserscheide) ή άλλως τών στενών (3)>.
Ούχί σπανίως, ένεκα στειρώσεως ίσως τοΰ πλαστικού πνεύματος έν τή νεοελ-
ληνική γλώσση καί λήθης τών άρχαίων δνομάτων, ονόματα προσηγορικά
μεταπίπτουσιν είς κύρια καί έντεύθεν έχουσι τήν άρχήν ονόματα ώρισμένων
τόπων, χωρίων, ορέων, ποταμών κλπ., ώς τά έξής : Κάστρο, Καστρί, Χώρα,
Νησί, Στενό, Λαγκάδα, Ποτάμι, Ξερίλας, Βάλτος καί άνάριθμα άλλα· εις
τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγεται καί ό Ζυγός τού Μελιγκοΰ έν Μάνη.

Οί κάτοικοι μέχρι τοΰ νΰν καλοΰνται Ζυγιώται, κατά τήν έπί Καποδι-
στρίου διοικητικήν διαίρεσιν τοΰ Κράτους ύπήρχεν έπαρχία Ζυγού, περιλαμ-
βάνουσα τόν δήμον Λεύκτρου καί τινα χωρία πλησίον δήμων έν τή νΰν επαρ-
χία Οιτύλου, έν δέ τή πρώτη έν 'Αθήναις έθνική συνελεύοει παρεκάθηντο

(1) Οι Μύλοι κείνται εν τφ δήμφ Άβιας, παρά τό λακωνικάν Άλμυρόν, où μα*Ρ*ν
τής Καλαμάτας.

(2) 'Ακριβέστερον Ηρετίμπουγα.

(3)Ζΐ)γός δέν λέγεται τό μέρος, δποί) χωρίζονται τά ύδατα,άλλά τό μέρος.δποϋ iloW
ται ßouva, ό αΟχήν όρους (γαλλ. ιοί ή ρο.ι).
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χαί άντιπρόοωποι τοϋ Ζυγού τοϋ Μελιγκοϋ. Σημειωτέον δ' ότι ούδέν άλλο
μέρος έν Πελοποννήσψ καλείται Ζυγός.

Καταλήγων τόν περί Κανανοΰ λόγον ό χ. Λάμπρος έχφράζει τήν ύπό-
νοιαν μή Σθαβουνίαν έννοεί τήν Έσθονίαν ό περιηγητής, ύπό δέ τό του χει-
ρογράφου Λουπήκ ύπόκειται παρεφθαρμένον τό όνομα τής χουρλανδιχής πό-
λεως Libau.

'Αλλά τά υπό τού Έλληνος περιηγητού γραφόμενα περί τής θέσεως τής
Σθαβουνίας χαί τής Λουπήκ καί περί τής γλώσσης τών παρά τήν πόλιν
ταύτην οίκούντων, άφ' ών κατά τόν Κανανόν κατάγονται οι Ζυγιώται τής
Πελοποννήσου, δέν παρήλθον απαρατήρητα έν Γερμανία χαί κατέστησαν
θέμα άνεξάντλητον συζητήσεων πολλαί δέ και διάφοροι γνώμαι περί τούτου
έδημοσιεύθησαν έν ταϊς στήλαις ιδίως τής βερολινείου Vossischen Zeit.unp.
Ό πρώτος περί τού γεωγραφικού τούτου ζητήματος γράψας θεωρεί άβάσι-
μον όλως τήν είκασίαν τού κ. Λάμπρου, ότι Σθαβουνίαν έννοεϊ ό Κανανδς
τήν Έσθονίαν, Λουπήκ δέ τήν κουρλανδικήν πόλιν Libau. α Διότι πώς
είναι δυνατόν,» λέγει, «ό ναυτίλος, ό ακριβώς άκολουθών τήν γεωγραφι-
κήν σειράν τών τόπων, οί); αναφέρει, άφ'ού έποιήσατο προηγουμένως μνείαν
τής Ρίγας καί τής Ρεβάλ καί είτα προεχώρησεν είς Λάντσικ, νά έπιστραφή
αίφνης είς Libau καί κατόπιν δι' άποτόμου άλματος vc μεταπηδήση είς
Κοπενάγην ;» Άλλ' ουδέ τά περί Άθιγγάνων νομίζει ορθά, διότι πρέπει
τότε ν* άποδειχθή ότι όλόκληρα χωρία παρά τώ Lübeck κατωκοΰντο υπό
Άθιγγάνων έκφέρει δέ τήν γνώμην, ότι οί Ζυγιώται ήσαν σλαβικόν έθνος,
καίτοι δέν είναι άποδεδειγμένον έπίσης άν περί τό Lübeck ύπήρχον Σλά-
βοι- άλλά τούτο θεωρεί μάλλον πιθανόν καί τήν άπόδειξιν αύτού εύχερεστέ-
ραν. Έν άλλψ φύλλω τής αύτής έφημερίδος άναιρεϊ έτερος τήν παρατήρη-
σιν ενός έκ Liegnitz, ότι Σθαβουνία ίσως είναι τό έν Μεκκλεμβούργω St·-
venhage. , άντιπαρατηρών ότι τοΰτο άπέχει πολύ τής Lübeck, *.ν ω ό
Κανανός όμιλεί περί τών πέριξ τής πόλεως ταύτης χωρίων. Έπίσης δέν
θεωρεί έπαρκώς άποδεδειγμένον τόν ίσχυρισμόν τοΰ έκ Ποτσδάμης καθηγη-
τού Graser, ότι περί τήν Lübeck θά κατωκει φυλή τις Βένδων, Σταβό-
νων ή Σταβούνων καλουμένων. Καί όμολογεί μέν ότι σλαβικόν θά ήτο τό
ύπό τοΰ Κανανοΰ άναφερόμενον έθνος, άφ' ού μάλιστα ή Lübeck έκαλείτο
"ροάστειον τής βενδικής έποικήσεως· άλλά παρατηρεί ότι πρός όριστικήν
έκίλυσιν τοΰ ζητήματος απαιτούνται άκριβέστεραι καί θετικώτεραι αποδεί-
ξεις, διότι είναι γνωστόν ότι ή ονομασία αύτη τής Lübeck έχει τήν άρχήν
εκ παλαιοτέρων γεγονότων, έν φ κατά τά τέλη τοΰ ΙΔ' αιώνος καί τάς
άΡχάς τοΰ ΙΕ' οί Σλάβοι είχον έξωσθή έκ τής χώρας έκείνης ή άπορροφηθή
υπό τοΰ γερμανικού-στοιχείου.

Έτερος Γερμανός, ό καθηγητής Ρ. Kassel, εκφέρει γνώμην όμοίαν
τού κ. Σάθα καίπερ άγνοών ταύτην. Ή λέξις Σθαβουνία ούδεμίανκατ'
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αύτόν έχει σχέσιν πρός τούς Σλάβους, τά οέ παραπλήσια τοπικά ονόματα
S ta venhagen, Stavenow. S>av< n, Staunnen κλπ., τ' άπαντώντα έν
Μεκκλεμβούργω, "Ολσταϊν καί Όλδεμβούργω, έτυμολογοΰνται ουχί έκ της
σλαβικής, άλλ' έκ τής γερμανικής γλώσσης· εικάζει δ' ότι ίσως μισθοφόρο·,
τών Βυζαντινών αύ:οκρατόρω/ έ* βορείου Γερμανίας έπωκησαν είς Πελο-
πόννησον καί αύτοί είναι οί Ζυγιώται- προστίθησι δ' είς ταύτα καί τολμηρο·
τάτην έτυμολογίαν τής δνομασίας τών Τσακώνων, ήτις φρονεί ότι είναι επί-
σης γερμανική (Τσάκωνες — Saco.ie» ή Saxones) άποφαινόμενος ότι οί
Τσάκωνες είν;ι σαξονικής φυλής.

Τάς εικασίας τοϋ KtiSel άναιρεί έπιτυχώς άνώνυμός τις έν τή VoSSÏ-
schen Ζ itung, όστις άναφέρει ότι βεβαιότατον καί εκτός πάσης αμφι-
σβητήσεως είναι, ότι πρό τού ΙΕ' αίώνος πάσα ή περί τήν Lübeck χώρα
ήν έσλαβωμένη, κατά τόν ΙΕ ' αιώνα διετήρει τήν όνομασίαν προάστειον τής
βενδικής έποικήσεω;· ουδόλως δ' άπίθανον θεωρεί, ότι κατά τούς χρόνους
εκείνους περί τήν Λυβέκαν χωρία κατφκοΰντο ύπό Σλάβων, υποτελών ή καί
δουλοπάροικων τών Γερμανών τής πόλεως έκείνης. Προστίθησι δέ ότι οί
Ζυγιώται τής Πελοποννήσου θά ήσαν άναμφιβόλως άρκούντως πολυάριθμοι,
άφ* ου ήδυνήθησαν μεθ* δλην τήν έπίδρασιν τών πάροικων νά διατηρήσωσι
τήν ιδίαν αύτών γλώσσαν εικάζει δέ προσέτι ότι θά ήσαν οί ύπό τής ιστο-
ρίας άναφερόμενοι Σλάβοι Μελιγγοί καί ούχί γερμανοί μισθοφόροι τών αυτο-
κρατόρων τού Βυζαντίου, ώς φρονεί ό Kassel, διότι τοιούτους μισθοφόρους
γνωρίζομεν μόνους τούς Βαραγγίους, οίτινες δέν ήσαν Γερμανοί, άλλ' έστρα-
τολογούντο οί πλείστοι έκ τής 'Αγγλίας, της Σκωτίας καί τών σκανδιναυϊ
κών χωρών, θησαυρίζοντες δ'έν τή υπηρεσία του αύτοκράτορος έπέστρεφον
jj-υνήβως είς τήν πατρίδα των, μή παραμένοντες έν Ελλάδι.

Εΐ£ τήν τοιαύτην πληθύν τών εικασιών προστίθεται καί έτέρα, τοΰ κ. L.
A'fieri, όστις στηριζόμενος είς τήν μαρτυρίαν δύο συγγραφέων τοΰ ΙΕ' αιώ-
νος καί τών άρχων τοΰ ΙΖ ' γνωματεύει ότι ή Σθαβουνία τοΰ Κανανοΰ είναι
ή λιθουανική έπαρχία τής σημερινής άνατολικής Πρωσσίας, τήν δέ πόλιν.'
Λουπήκ ταυτίζει τή Labian, πόλει εύλιμένψ, κειμένη έν Σκαλαβωνία, ώς
άπεκαλεϊτο παλαιότερον ή Λιθουανία. Άλλ' ό αύτάς άνώνυμος τής Vos-
si chen Zei'.ung έν τφ ύπ' άριθ. 129 φύλλψ τής 17 Μαρτίου παρατηρεί
εύλόγως, ότι καί πάλιν ταράσσεται ούτως ή σειρά τών πόλεων, &ς έπεσκέ-
φθη ό Κανανός, καί δτιί ^ατά τούς χρόνους έκείνους είς τηλικαύτην βοίρβα-
ρότητα διετέλερ ή.Λιθουανία, ώστε όλως άπίθανον θά ήτο άν παρεδεχόμεθα
ότι fÈly& καί λιμένα.' Προστίθησι δέ δτί 6 άρχαιότ'έ'ρός· τύπος vfôû Ονόματος
τής'πόλεως Eübeek ήτο Linbik · καί Llubik, ώς φέρεται èV γ^ίωγραφικψ
πινάκι συνταχθέντι κατά διαταγήν τοΰ βχσιλέω£"τήΐ Γαλλίάς Έρρίκόϋτοΰ
Β V.*"Ωστε ; ούδεμία ύπολέίπεται άμφιβολία ότι άύτή είναι ή-'διΦ1 τ«0·Κ«να-
νού'άναφερομένηΆουπήκ. ■ ·' --'γ* »Θ»Ζ .χ
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Ένδιετρίψαμεν εις τήν έκθεσιν τών πρός διαλεύκανσιν τού χωρίου εκεί-
νου τού έλληνος περιηγητού έξενεχθεισών γνωμών, διότι ή εξακρίβωσες τής
θέσεως τής πόλεως Λουπήκ ένδιαφέρει ήμάς, καθ' δσον συντελεί είς τήν έπί-
λυσιν τού ζητήματος: όποίον έθνος κατώκει τόν Ιν Πελοποννήσω Ζυγόν κατά
τήν ΙΔ'πρός τήν ΙΕ' έκατονταετηρίδα. Έκ τών άνωτέρω δέ μετά πιθανό-
τητος συνάγεται,νομίζομεν, ότι οί Ζυγιώται τής Πελοποννήσου ήσαν Σλάβοι,
λείψανα τών Μελιγκών, παραμείναντα έν τή χώρα καί μετά τήν φραγ-
κική ν κατάκτησε ν.
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Τό έπίσημον όνομα αυτής, όπερ συν τώ χρόνω έπεκράτησεν, oφείλει ή
πόλις τών Καλαμών είς τήν τάσιν, τήν άναπτυχθείσαν άμα τή συστάσει τοΰ
έλληνικοΰ βασιλείου, πράς άντικατάστασιν νεωτέρων τοπωνυμιών δι* άρχαίων
τών κλασσικών χρόνων, «πράς άνάσιασιν τών παλαιών όνομyιων τής Έλλά
δος», ώς έχαρακτηρίζετο τότε ή τοιαύτη προσπάθεια. Ή σπουδή περί μετο-
νομασίας τών τόπων έκείνων, οίτινες ένεκα τών παντοίων περιπετειών τού
ήμετέρου έθνους άποβαλόντες τά δνομά των προσέλαβον άλλο άσημον συνή-
θως ή βαρβαρόφωνον, καί περί άποδόσεως είς αυτούς τών παλαιών ιστορικών
ονομάτων ήτο βεβαίως ευεξήγητος καί δικαιολογημένη. Διότι διετήρησαν
μέν ούκ δλίγαι πόλεις διά τών αιώνων άμετάλλακτον ή μικρόν παρηλλαγμέ
νον τό άρχαίον όνομα, οίον 'Αθήναι, Μέγαρα, Θήβαι, Λεβάδεια, Πάτραι,
Κόρινθος, "Αργός κλπ., άλλ' ύπήρχον καί άλλαι, ών τά ιστορικά ονόματα
παντελώς λησμονηθέντα είχον άντικατασταθή διά νεωτέρων άδοκίμων ή
βαρβαρικών. Ούτω λ. χ. ό Πειραιεύς ήτο γνωστός υπό τό όνομα Δράκος,
ή Λαμία ώς Ζητούνι, ή 'Υπάτη ώς Πατρατζίχ, ή Άμφισσα ώς Σάλονα, το
Αϊγιον ώς Βοστίτσα, ή Μεγαλόπολις ώς Σινάνον, τό Γύθειον ώς Μαραθώ-
νήσι. Ή δ' έπίσημος μετονομασία διά κυβερνητικών πράξεων, δΓ ών απε-
δόθησαν είς αύτάς τά προσήκοντα ονόματα, έκνικήσασα έν τή χρήσει
έξήλειψετά νεώτερα, τά όποία ευλόγως ήδύνατο νάθεωρηθώσιν ώς στίγματα,
έγκολαφθέντα είς τήν χώραν μας υπό έθνικών άτυχιών.

Δέν περιωρίσθη δ' όμως δυστυχώς είς τοιαύτας δρθάς καί άναγκαίας
μετονομασίας ή έλληνική διοίκησις κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τού
Όθωνος, άλλ' ύπερβολή ζήλου παρέσυρεν αύτήν είς τό νά κινήση καί τά
καλώς κείμενα, άσκόπως μεταβάλλουσα ονόματα ούδέν τό κακόφωνον ή
ξενικόν έχοντα, μόνον καί μόνον όπως προσδώση τήν έπίφασιν άρχαιοπρε-
πείας είς αύτά.

Είς τάς μεταβολάς ταύτας καταλέγεται καί ή μετονομασία τής Καλαμά-
τας. Τό όνομα τής πρωτευούσης τής Μεσσηνίας πόλεως έκρίθη άναγκαϊον
ν' άντικατασταθή διά τίνος αρχαίου, όπως εύπροσωπότερον παρουσιασθή.
'Ά ν τό όνομα ήτο χυδαίον ή βάοβαρον ή άν είχεν έπικρατήση έκτοπισαν

*) ΈίημοσιεώΟη είς τό περιοΐιχόν σύγγραμμα «Νέον πνεύμα» (Καλαμάτας) 19^
άριθ. Τ.
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τά όνομα άρχαίας τινές έιτιφανούς πόλεως, ή άπόφασις περί μετονομασίας
Β à ήτο βεβαίως δρθοτάτη. 'Αλλά τής Καλαμάτας τό όνομα ήτο έλληνικόν,
ή δ1 αρχαία πόλις Φαραί, ής τήν θέσιν είχε πιθανώτατα καταλάβη, ήτο
άσημος καί σχεδόν άνευ ιστορικής σημασίας. Διότι τά μόνα ίστορικά γεγο-
νότα τάναφερόμενα είς τάς Φαράς είναι ή κατά τό 180 π. Χ. άπόσπασις
αύτών μετ' άλλων δυο μεσσηνιακών πόλεων άπό τής Μεσσήνης καί συντέ-
λεια εις τήν άχαϊκήν συμπολιτείαν καί ή ύπό τού αύτοκράτορος Αύγουστου
υπαγωγή τής πόλεως είς τήν Λακωνικήν πρός τιμωρίαν τών Φαραιωτών,
συνταχθέντων έν τω έμφυλίω πολέμω μετά τού άντιπάλου του 'Αντωνίου.
"Οτι δέ αί Φαραί ήσαν αύτή ή ύπό τών όμηρικών έπων μνημονευομένη
πόλις Φαραί, όπου κατέλυσεν ό Τηλέμαχος μεταβαίνων έκ Πύλου είς Σπάρ-
την, ώς καί οί άρχαίοι άνενδοιάστως παρεδέχοντο, φαίνεται άνακριβές μετά
τόν πιθανώτερον προσδιορισμόν τής θέσεως τής όμηρικής Πύλου παρά τό
σημερινών χωρίον Κακόβατον τής έπαρχίας Τριφυλίας.

'Αλλά τό όνομα τών Φαρών δέν άπεδόθη είς τήν Καλαμάταν. Άν τούτο
έγίνετο, ή μετονομασία θά είχε κάποιον λόγον, άσθενή μέν, άλλ' έφ' ού
ήδύνατο οπωσδήποτε νά στηριχθή. Αντί τούτου δέ έξελέχθη έκ τής άρχαίας
γεωγραφίας άλλο όνομα, καί ιστορικής σημασίας έστερημένον καί ουδέν
κοινόν έχον πρός τήν Καλαμάταν πλήν τής παρηχητικής όμοιότητος. Αί
Καλάμαι, ώς μετωνομάσθη ή Καλαμάτα, ήτο χωρίον τι τής Μεσσηνίας,
όπερ άναφέρεται ώς καταληφθέν ύπό τού βασιλέως τής Σπάρτης Λυκούργου
έν τω πρός τούς υπό τόν Άρατον Αχαιούς πολέμω. Ή θέσις, έν ή έκειτο
ιό χωρίον τούτο, δέν είναι άκριβώς γνωστή. Άλλοι μέν τοποθετοΰσιν αύτό
εις άπόστασιν τριών τετάρτων τής ώρας βορειοδυτικώς τής Καλαμάτας
παρά τό σημερινόν χωρίον Καλάμι έπί τής τυχαίας όμοιότητος τού δνόμα-
τος μάλλον βασιζόμενοι. Άλλοι δέ είς λόφον τινά, άπέχοντα ήμίσειαν ώ-
ραν βορειοανατολικώς τής πόλεως, κατά τήν άριστεράν δχθην τού Νέδον-
τος άλλοι πάλιν κατά τήν δεξιά ν δχθην τούτου βορειοδυτικές. Ό Παυσα-
νίας όρίζει τήν θέσιν του «έν τή μεσογαίψ» πλησίον τοΰ χωρίου Λιμνών καί
τού ίεροΰ τής Λιμνάτιδος Αρτέμιδος, όπερ γινώσκομεν ότι έκειτο έν τή πε-
ριοχή τοΰ τέως δήμου Άλαγονίας.

"Ωστε πάντως αί Καλάμαι τοπογραφικώς δέν ήτο δυνατόν νά συνταυτι-
οΒώσι πρός τήν Καλαμάταν. Άλλ' δ τι πρό πάντων έπεισε τούς μετονομά-
σανιας νά έκλέξωσι τό όνομα ήτο αναμφιβόλως, ώς εϊπομεν, ήπαρηχη-
τΐκή όμοιότης πρός τό άντικατασταθέν. Καί ή - όμοιότης αύτη συνετέλεσεν
ΐπως εύδοκιμήση ή μετονομασία. Άν ή Καλαμάτα μετωνομάζετο Φαραί,
πιθανώς ή έπίσημος ονομασία θά άπέμενεν έπί τοϋ χάρτου καί θά έλησμο-
νείτο ίσως, όπως έλησμονήθησαν πάσαι σχεδόν α£ τρίς κατ' έπανάληψιν δια-
ταχθείσαι μετονομασίαι τουρκωνύμων χωρίων τών δήμων τής έπαρχίας Καλα-
Νν. Άλλ' οί πολλοί άκούοντες τό όνομα Καλάμαι ύτολαμβίνουσιν ώ;
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>δρθό]τβρον καί εύγενέστερον τύπον χοΰ δνόματος τής Καλαμάτας, κϋί τούτου
.Ενεκα "έρριζώθη καί κινδυνεύει νά έκτοι: ίση καθ'όλοκληρίαν τό γνήσιον
όνομα τής πόλεως.

Άν τοΰτο συμβήτ ή έξάφάνισις τοΰ δνόματος τής Καλαμάτας θ' άποτε-
;λέση οίκτρόν θρίαμβον τής άστοχου σχολαστικότητος, ήτις ύπηγόρευσε τήν
μετονομασίαν τής πόλεως. Το όνομα Καλαμάτα καί εύφωνόΐατον είναι καί
επιφανές έν τή ιστορία. Απαντών τό πρώτον είς τόν κατά τά μέσα τοΰ IB'
αιώνος γραφέντα βίον τοΰ άγίου Νίκωνος του Μετανοείτε, άναφέρεται είτα
συχνάκις ύπό. τών χρονογράφων τής φραγκοκρατίας. Τό «ώραίον καί ίσχυ·
ρόν» φρούριον τής Καλαμάτας, ώς τό άποκαλεί ό Γάλλος χρονογράφος
Γοδοφρέδος Βιλλαρδουίνος, κατελήφθη πολιορκηθέν ύπό τών Φράγκων τοΰ
Γουλιέλμου τοΰ Σαμπλίτου τω 1207, κατασταθείσα δέ βαρωνία ή Καλα-
μάτα παρεχωρήθη ύπό τοΰ κατακτητοΰ είς τόν όμώνυμον άνεψιόν τού χρο-
νογράφου. Κατά δέ τήν περίοδον τής φραγκοκρατίας πολλάς ύπέστη περί-
πετείας. Έκχωρηθεϊσα ύπό τής χήρας τοΰ Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου Άν-
νης τήν 25 Σεπτεμβρίου 1281 είς τόν Κάρολον τής Άνδεγαυί'ας άνε-
κτήθη έπ' δνόματι του αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως Άνδρονίκου
τοΰ Παλαιολόγου ύπό του καπετάνιου τής Γιάννιτσας Λιαβούλκου, άλλά κατά
,τό τέλος τοΰ.αύτοΰ έτους έδόθη είς τόν βαρώνον τής Αρκαδίας Γοδοφρέδον
d' Annoy, συγγενή του αύτοκράτορος. Διαβιβασθείσα δέ κατά τό 1347 είς
τ.ή.γ„ δέσποιναν τής Αχαΐας Μαρίαν τήν Βουρβωνικήν κατελήφθη τώ 1384
ύπό. τών ,Ναβαρρών καί μετά τεσσαράκοντα τρία έτη περιήλθεν είς τήν έξου-
σίαν τού μετά ταύτα αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου. Δουλω-
θεΐσαείς τούς Τούρκους δλίγα έτη μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως
δέν διετέλεσεν άσημος καί έπί τής τουρκοκρατίας. Έν έτει 1685 κατελήφβη
ύττό τών Βενετών ύπό τόν Μοροζίνην, νικήσαντα έν μεγάλη μάχη τόν έν τ^
πόλει- δχυρωμένρν καπετάν πασάν, άνακτηθείσα δ' ύπό τών Τούρκων τω
1715; επρωτοστάτησεν είς τήν άτυχή έπανάστασιν τοΰ 1770. Διότι είς τών
πρωτεργα,τών αύτής ήτο ό Καλαματιανός Παναγιώτης Μπενάκης, ελληνικά
δέ σώματα υπό τον Μυκόνιον Άντώνιον Ψαρόν καί τόν πρίγκιπα Πέτρον
Δολγορούκην κατέλαβον τήν Καλαμάταν κατασφάξαντα τούς έν αύτή Τούρ-
κους. Έπί.πάσιδέ ώς ένδοξον έπιστέγασμα τής ιστορίας τής Καλαμάτας
έπήλθεν ή κήρυξις έν τή πόλει ταύτη τό πρώτον τής έπαναστάσεως κατά
τών Τούρκων, τήν 23 Μαρτίου 1821, καί ή σύστασις τοΰ πρώτου πολιτικού
σώματος τής έλευθέρας Ελλάδος, τής Μεσσηνιακής γερουσίας, ήτις τήν 2ό
Μαρτίου έξέδωκε τήν ίστορικήν έκείνην προκήρυξιν, δι' ής διεμή^υεν είς
το.ύς εύρωπαϊκούς λαούς τήν όμόφωνον γνώμην τοΰ έλληνικοΰ έθνους πρός
άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ τής τυραννίας καί άνάκτησιν τής έλευθερίας αυτού.

Τό δγομα τής Καλαμάτας,πρός τοσαΰτα συνδεόμενον ιστορικά γεγονότα,
γνωσι^τατον δέ καί προσφιλές είς τό πανελλήνιον καί διά τήν οικοτεχνιών
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των μεταξωτών υφασμάτων καί διά τόν έξ αυτού δνομαοθέντα ίδιόρρυθμον
χορόν, ήτο αναμφιβόλως άξιον μείζονος σεβασμού.

'Αλλά πόθεν προήλθε τό όνομα τούτο ; ΓΤίτε δέ καί ένεκα τίνος λίγου
άντικατέστησε τό όνομα τών Φαρών ;

Τό νέον όνομα δέν είναι ίσως τολμηρόν νά ύποθέσωμεν, ότι έδόθη είς
τήν πόλιν πρό δέκα ή ένδεκα αίώνων, ότε πολλαχού τής Πελοποννήσου ό
έλληνικός πληθυσμός αύτής συνεκεντρώνετο είς τινας πόλεις κτίζων φρούρια
ή ένισχύων τήν προτέραν δχύρωσιν αύτών πρός τελεσφορωτέραν άμυναν
κατά τών σλαβικών επιδρομών. Πρός τοιούτον πιθανώς σκοπόν έκτίσθη καί
τό φρούριον τής Καλαμάτας.

Είς τήν άνεύρεσιν δέ τής προελεύσεως τοΰ δνόματος μας όδηγεί τό κατά
τόν ΙΔ' αιώνα συνταχθέν Χρονικόν τοϋ Μωρέως. Τό έν τή πανεπιστη-
μιακή βιβλιοθήκη τής Κοπενάγης άποκείμενον χειρόγραφον, γεγραμμένον
κατά τό τέλος τοΰ ΙΔ ' αίώνος, γράφει τό όνομα τής πόλεως πάντοτε (πλήν
μιας έξαιρέσεως, έν στ. 1664) Καλομάτα άντί Καλαμάτα. Επειδή δέ τό
χειρόγραφον τοΰτο είναι κάλλιστον, άρχαιότερον τών άλλων, έπιβάλλεται νά
δεχθώμεν ότι ή έν αύτψ έκφορά τοΰ δνόματος είναι άκριβής καί δέν προέρ-
χεται έκ γραφικοΰ σφάλματος. Προκύπτει δ'έκ τούτου ότι ό άρχικός τύ-
πος τοΰ δνόματος ήτο ό διά τοΰ ο Καλομάτα, καί ότι κατ' άφομοίωσιν τοΰ
ο πρός τό α τής προηγουμένης καί τής έπομένης συλλαβής έτράπη είς Κα-
λαμάτα, ότι έπί τινα χρόνον ύφίσταντο έκ παραλλήλου άμφοτεροι οί τύποι,
μέχρις δτου έξενίκησεν εν τή χρήσει ό τύπος Καλαμάτα. 'Ελήφθη δέ τό
όνομα, έξ ύπάρχοντος βεβαίως έν τή πόλει. έπισήμου τινός ναοΰ ή μοναστηρίου,
άφιερωμένου είς τήν Παναγίαν, τιμωμένην ύπό τήν έπίκλησιν ταύτην, Καλα-
μάτας, όπως έκ τοιούτων έπικλήσεων προήλθον καί άλλαι τοπωνυμίαι, ώς
λ. χ. ή έν τψ Πηλίψ Μακρινίτσα (έκ τής Παναγίας τής Μακρινίτισσας).
Ή δ' έπίκλησις τής Παναγίας Καλομάτα ούδέν παρουσιάζει τό άσύνηθες
ή παράδοξον. Έν Σκοπέλψ ÇA. Παπαδιαμάντης, τά κρούσματα,ή φόνισσα
έκδ. Φέξη 1912, σ. 135. 138) καί έν ΚατιρλΙ τής Βιθυνίας ή Παναγία
τιμάται ύπό τήν έπίκλησιν Μεγαλομάτα {Π. Γ. Μακρή, Τό ΚατιρλΙ
σ. 59), έν Λέρψ μάλιστα ύπό τήν έπίκλησιν .Παναγία ή Γονρλομάτα
(Οίκονομοπονλον, Λεριακά σ. 119).
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ΦΙΧτατε κύριε διευ&υντά,
Άποκρινόμενος προθύμως είς τά έρώτημά σου περί τοΰ δρθοΰ τύπου τοΰ
δνόματος τοΰ κατοίκου τών Καλαμών άναγκαΐον κρίνω νά παρατηρήσω ότι
εσφαλμένη καί άτοπος είναι ή άπόρριψις τύπων, μή προσαρμοζομένων είς
γραμματικούς τινας κανόνας περί τοΰ σχηματισμοΰ τών εθνικών ονομάτων.
Παμπληθεϊς είναι εκάστου τών κανόνων τούτων αί εξαιρέσεις, τούτου δ'ένεκα
άσφαλέστατος δδηγός είναι ή συνήθεια.

Ή συνήθεια λοιπόν καλεϊ νΰν τόν πολίτην τών Καλαμών Καλάμων, ό
δέ λαός έκπαλαι έχει σχηματίση τό Καλαματιανός έκ τοΰ Καλαμάτα. 'Αμφό-
τεροι οί τύποι είναι όρθοί, καί ούδεμία παρίσταται χρεία μεταβολής αύτοΰ
είς ΚαλαμαϊοςηΚαλαμάτης. Τό μέν Καλάμιος έσχηματίσθη κατά τάρχαία
Ίδομένιος (Ίδομεναί, πόλις τής Μακεδονίας), Κλαζομένιος (Κλαζομεναί),
Συρακούσιος (Συράκουσαι). Τό δέ Καλαματιανός διά τής προσλήψεως τής
έν τή δημώδει γλώσση συνηθεστάτης καταλήξεως-ιανός πρός δήλωσιν
τοΰ κατοίκου πόλεως τίνος ή χώρας (οίον Ζαγοριανός, Παριανός, Ψαριανός
κλπ.),ήτις καί έν τή άρχαίαγλώσση ήτο έν χρήσει, οίον 'Αδριανός (Άδρία),
Άλεξανδρειανός ('Αλεξάνδρεια), Ζακυνθιανός (Ζακυνθία), Μυρλειανός (Μύρ
λεια), Συμβριανός (Σύμβρα) κλπ

Οί προτιμώντες τόν νεόπλαστον τύπον Καλαμαΐος άντί τοΰ Καλάμιος,
ού έξενίκησεν ή χρήσις, ύπολαμβάνουσιν ίσως ότι όφείλουσι νά έξομαλίζωσι
τήν γλώσσαν διά τής ύπαγωγής είς ένα γραμματικόν κανόνα πάντων τών
τύπων ή, τό χείριστον, ζητοΰσι νά έπιδείξωσιν εΰωνον γραμματικήν σοφίαν

*) Έδημοσιεύθη έν τή έφημερίδι «Λαϊκή» (τής Καλαμάτας) τής 7 Νοεμβρίου 1S93.
Ή διεύθυνσις τής έφημερίδος προέταξε τής έπιστολής τά έξής : «Έν τφ δπ' αριθμόν 16
φόλλφ τής «Λαϊκής» έδημοσιεύσαμεν άρθρον, δι' ου δπεβάλλομεν τό Ιρώτημα, άν δ τών
Καλαμών κάτοικος δέον νά καλήται Καλάμιος, Καλαμαίος ή Καλαμάτης. Τό αύτό έρώ-
τημά, ώς καί έν τφ άρθρφ έκείνφ έδηλώσαμεν, εϊχομεν υποβάλει είς άρμόδιον έν 'Αθήναις
κριτήν.Οδτος ήτο ό ευρυμαθής συμπολίτης κ.Ν.Γ.Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου, τήν δέ έπί τοϋ έρωτήματός μας ευμενή καί τό ζήτημα λύουσαν άπάντησίν του δη-
μοσιεΰομεν κατωτέρω, έκφράζομεν 8' αΟτφ καί τάς ευχαριστίας μας, διότι συνετέλεσεν,
όπως ή «Λαϊκή» καί έν άλλφ σταδίω υπηρετήσω έν μικρψ τόν τόπον».
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καταδικάζοντες ώς έσφαλμένον τύπον άποδεκτόν γενόμενον υπό τών πολλών.
Είναι αληθές ότι τά έθνικά τών·πόλεων ή τόπων, ών τά ονόματα έχουσι μέν
καταλήξεις - α, - αι, - η, παραλήγουσι δ' είς σύμφωνον, σχηματίζονται
συνηθέστατα διά τής καταλήξεως - αΐος, οίον Κερκυραίος, 'Αθηναίος, Θη-
βαίος, Ααβαίος (Αάβαι), Μυκηναίος, Σαβαίος (Σάβαι), Κορωναίος, Μοθω-
ναΐος κλπ. "Η άκριβέστερον προστίθεται είς τδ (5ιζικόν φωνήεν αυτών ή κα-
τάληξις - »ος, έκκρουομένου τοΰ έπιτακτικοΰ φωνήεντος τής διφθόγγου αι.
'Αλλά τού κανόνος τούτου πλεΐσται υπάρχουσιν έξαιρέσεις· ένίοτε τό |5ιζικόν
φωνήεν κατά τήν πρόσληψιν τής καταλήξεως - ιος έκκρούεται καί οίίτω
σχηματίζεται π. χ. από τής πόλεως Μεσσήνης (Μεσσάνα) έθνικόν Μεσσήν-
-ιος καί ουχί Μεσσηναϊος· συνηθέστατα δέ τούτο παρατηρείται έν τοίς έχουσι
ριζικόν φωνήεν ο, οίον Κορίνθ - ιος (Κόρινθο-ς), Νάξ · ιος (Νάξο - ς)
κλπ. Τούτ' αύτά συνέβη καί έν τοίς έθνικοίς, ών ανωτέρω έμνήσθημεν άντ'
μόνου τού έπιτακτικοΰ φωνήεντος έξεκρούσθη δλη ή δίφθογγος καί έσχημα-
τίσθησαν έθνικά Κλαζομέν - ιος αντί Κλαζομεναϊος κλπ. 'Αλλ' αί έξαιρέ-
σεις δέν περιορίζονται είς ταύτας μόνον, συνήθης δ'είναι ή πρόσληψις καί
άλλων καταλήξεων πλήν τής - ισς, οίον - εύς - άτης, - ίτψ. Αύτό τό όνομα
τοϋ πολίτου τών Φαρών ή Φερών ή Φηρών εύρίσκομεν κατά πέντε τρόπους
έσχηματισμένον : ό τών Θεσσαλιχών Φερών πολίτης έλέγετο Φεραίος, ό τών
έν Βοιωτί^ Φάρης, ό τών έν 'Αχαΐα Φαραιεύς καί ό τών έν Μεσσηνία Φα-
ραιάτης ή Φαραΐτης. "Εκειντο δ' αί τής Μεσσηνίας Φαραί, ώς φαίνεται βέ-
βαιον,'όπου περίπου καί ή Καλαμάτα, παρά τάς έκβολάς τού Νέδοντος, κατά
Στράβωνα, άπέχουσαι κατά τόν Παυσανίαν τής μέν Αβιας (παλαιάς
Μαντινείας) 13 χιλιόμετρα, τής δέ θαλάσσης 1110 μέτρα (μή ύπολογιζο-
μένης τής έκτοτε γενομένης υπό τού ποταμού προσχώσεως).

Οί δέ προτείνοντες νά δνομάζεται ό τών Καλαμών πολίτης Καλαμάτης
δύνανται νά προσαγάγωσιν ίσχυρόν έπιχείρημα όπερ τής γνώμης των, ότι
ή κατάληξις - άτης είναι συνήθης πρός δήλωσιν τού κατοίκου πόλεως, ής
τό όνομα έχει κατάληξιν - αι, παραλήγει δ' είς φωνήεν, οίον Γαθεάτης
(Γαθεαί), Καρυάτης (Καρύαι,), Κεγχρεάτης (Κεγχρεαί), Όρνεάτης (Όρ-
νεαί), ή καί είς σύμφωνον, οίον Πιτανάτης (Πιτάναι)· μάλιστα δ' ότι έν
Μεσσηνία έττεχωρίαζεν ή κατάληξις αϋτη, διότι καί έκ τού Ιθώμη έσχημα-
τίσθη Ίθωμάτας (δωρικώς) καί έκ τού Φαραί Φαραιάτης καί έκ τοϋ Θα-
λάμια Θαλαμάτης (Στέφανος ό Βυζάντιος έν λ. Βοιόν, Θαλάμαι). Θαλα-
μάται δ'έκαλοϋντο ού μόνον οι τών έν Λακωνία Θαλαμών πολίται, άλλά
καί οί τών έν Μεσσηνία, διότι υπήρχε καί έν Μεσσηνία πόλις Θαλάμαι,
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Θεοπόμπου παρά Στεφάνω τω Βυζαντίω (έν λ.Θα
λάμαι), τοϋ Ζήνωνος παρά ΓΙολυβίφ (iC ' 16,3) καί τοϋ Παυσανίου (Γ α'
4), πλησίον τών Φαρών κειμένη, ή; όμως δέν έχει όρισθή άκριβώς ή θέσις.

'Αλλά καί ή τοϋ Καλαμάτης παραδοχή θά ήτο δσ-,ν καί ή τοϋ Καλα-
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μαϊος άτοπος, διότι ουδεμία παρουσιάζεται άνάγκη άντικαταστάσεως δνο-
μάτων ορθώς έσχηματισμένων δι' άλλων άσυνήθων. Διάφορον θά ήτο το
πράγμα, άν άληθώς δέν ήτο άγνωστος εις τήν γλώσσαν ό τύπος ούτος, ώς
λέγουσιν οί προτείνοντες. 'Αλλά τδ μέν οικογενειακών όνομα Καλαμάτας
ουδέν δεικνύει, διότι ουδείς δύναται νά ίσχυρισθή ότι προήλθεν έξ έθνικοΰ,
ώς ούδέ τό οίκογενειακόν όνομα Πάτρας έδήλου ποτέ τόν Πατρινόν. Τά δέ
μανδήλια, αί καλαμάταις, έχουσι τό όνομα τής πόλεως, έν ή κατασκευά-
ζονται καί ουχί τού κατοίκου αύτής, διότι συνηθέστατον είναι νά δηλώνται
διά του όνόματος τοϋ τόπου τή; κατασκευής ύφάσματα καί ένδύματα έν τε
τή έλληνική καί έν άλλαις γλώισαις, οίον φέσι, μουσελίνα, κασμίρι κλπ.
Τό δέ Καλαμάτης, δι' ού διακρίνεται ό τω 1246 γενόμενος αύθέντης τοϋ
Μορέως Γουλιέλμος Βιλλαρδουϊνος, δέν είναι έπώνυμον, άλλά τό όνομα τής
πόλεως κατά γενικήν. δηλοϋν τόν αύθέντην τής Καλαμάτας, ώς ρητώς όρί-
ζει τό Χρονικόν τοϋ Μορέως (Βιβλ. Β' σ 59 — 60 έκδ. Buchen τοϋ
1841)· διά τοϋτο καί ό γράψας τόν ύπό τό όνομα τοϋ Δωροθέου φερόμε-
vov Χρονογράφον έν τω περιεργοτάτφ κεφαλαίφ «περί τοϋ πότε έπήραν οί
Φράγκοι τόν Μορέαν», άναφέρει κατά γενικήν τό φραγκικόν όνομα τοϋ
Γουλιέλμου λέγων «Γουλιέλμος ό ντέ Καλαμάτα» καί μετ' δλίγον «τόν
μισέρ Γουλιέλμον Καλαμάτας αύθέντην». Τό δέ όνομα τοϋ κατοίκου τής
Καλαμάτας καί κατά τούς χρόνους έκείνους δέν ήτο Καλαμάτης, άλλά Κα-
λαματιανός, ώς φαίνεται έκ τοΰ αύτοΰ Χρονικοϋ τού Μορέως (σ.56).

'Εκείνοι οί Καλαματιανοί ενέμειναν-οπίσω,

έγύρισαν 'ς τά σπίτια τους έκεϊ 'ς τήν Καλαμάταν.

Τό πρώτον δέ τό όνομα Καλαμάτα ευρηται έν τω L'vre de la
Conqueste (Ca'amale) καί έν τω κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου τετάρτου
αίώνος ποιηθέντι Χρονικω τοΰ Μορέως. Κατά τόν ΙΕ' αίώνα ευρίσκομεν
αύτό τρίς μέν παρά Γεωργίφ τω Φραντζή, άπαξ δέ παρά Ααονίκφ Χαλκο-
κονδύλη (σ. 471 Βυηη. αΚαλαμάτην πόλιν τήν έν Μεσσήνη»), πολλάκις
δ' έν ταϊς έκθέσεσι περί τών πρός τους Τούρκους πολέμων τω 1465 - 6,
ταΐς ύποβληθείσαις είς τήν Βενετικήν σύγκλητον, άς έδημοσίευσεν ό Σάθας
έν Μνημείοις τής Ελληνικής 'Ιστορίας τ. ς-'σ. 1 κέ. Εϋρηται δέ καί
παρά τφ Σχολιαστή τοΰ Πτολεμαίου (Γ', 16, 22) «Θαλάμη ή νΰν Καλα-
μάτα», άλλ' άγνωστον πότε έγράφη τό σχόλιον τοϋτο.

Έν 'Αθήναις τήν 30 'Οκτωβρίου 1893

Ν. Γ. Πολίτης.
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Πρό δύο περίπου έτών, παρασκευαζομένης τής έργασίας διά τήν άπβ-
γραφήν τών κατοίκων τού Κράτους, τδ Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών επι-
θυμούν νά δημοσιευθώσιν έν. τοϊς άπογραφικοϊς πίναξιν ώς οίον τε ακριβέ
στατα καί άπηλλαγμένα σφαλμάτων τά ονόματα τών δήμων, πόλεων καί
χωρίων, άνέθηκεν είς έπιτροπήν, άποτελουμένην εκ τών κ.Γ.Ν.Χατζιδάκι,
'Αντωνίου Μηλιαράκη καί εμοϋ, νά έξετάση τά ονόματα ταϋτα καί ν' άπο-
φανθή περί τής ορθής γραφής αυτών. Ή δημοσιευομένη ώδε έκθεσις περι-
έχει τά πορίσματα τού έλέγχου τών δνομάτων τών δήμων, όίτίνα έγκρι-
ϋέντα καί ύπό τών δύο άλλων μελών τής έπιτροπής υπεβλήθησαν είς τό
Ύπουργεϊον.

Τά τών δήμων ονόματα υπάγονται είς πέντε κατηγορίας, σκοπούμενης
τής άφορμής, ήτις έλήφθη πρός δνοματοθεσίαν έκάστου δήμου.

Είναι δηλαδή:

Α') 'Ονόματα είλημμένα έξ άρχαίας πόλεως έν τώ δήμω κειμένης.

Β') 'Ονόματα είλημμένα έκ σημερινής πόλεως ή χωρίου, πρωτευούσης
του δήμου ή καί έπισήμου γενομένης έκ συμβάντων τής νεωτέρας ήμών
ιστορίας.

Γ') 'Ονόματα έκ τόπου τινός ή ιδρύματος, έν τώ δήμω εύρισκομένου, ή
είς ού τήν περιοχήν κεϊται ό δήμος. Είναι δέ ταϋτα ονόματα ορέων, ποτα-
μών, λιμνών, νήσων, σπανιώτερον δέ μνημείων τής άρχαιότητος.

Α') 'Ονόματα κατά τόν τύπον τών έθνικών σχηματισθέντα πρός οήλωσιν
τής σχέσεως τών δημοτών πρός τινα τών έν τώ δήμψ τοιούτων τόπων.

Ε') 'Ονόματα έπιφανών άνδρών πρός τιμήν αύτών δοθέντα εις τους
δήμους.

Φανερόν ότι τά ονόματα ταϋτα πρέπει νά έκφέρωνται, τά μέν τής Α'
καί Δ' κατηγορίας κατά γενικήν τοϋ πληθυντικού άριθμοϋ τών έθνικώ ·. u
δέ λοιπά κατά τήν γενικήν τοϋ ένικοϋ τά πλείστα. Καί ότι μέν τά έκ τώ/
άρχαίων πόλεων ονόματα κατά γενικήν πληθυντικήν τών έθνικών πρέπει νά
έκφέρωνται μας διδάσκει ή χρήόις εν τή αρχαία γλώσση· άλλ' είς τόν αύτόν
κανόνα δέν πρέπει νά ύπαγάγωμεν καί τά τής Β' κατηγορίας ονόματα, καί

*) Έίημοσιεύθη έν Έπετηρίδι IlapVaoeoS Γ'· 1899 σ. όί—80.
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διά τήν ανάγκην της διακρίσεως καί πρός άποφυγήν συγχύσεως, δυναμένης
νά προέλθη έξ απορίας περί τήν έκλογήν τού τύπου τών τοιούτων έθνικών·
διότι, άν διά τό δμοιόμορφον σχηματίσωμεν ταύτα κατ' άναλογίαν τών αρ-
χαίων, θά προσ*ρούσωμεν είς τήν χρήσιν τής σημερινής γλώσσης· καί άδι-
καιολόγητος διά τοϋτο καί αυθαίρετος έλέγχεται ό σχηματισμός έθνικών
κατ' άρχαιοφανή τύπον, ένφ άλλος είναι ό νΰν έν χρήσει, οία λ. χ. το
Δηληνιτών άπό τής περιοχής Δηλινάτα έν τω νομω Κεφαλληνίας αντί τοϋ
μόνου έν χρήσει Δηλινουσιάνων, τοΰ Κονιστρίων άπό τών έν Εύβοία Κονι-
στρών, άντί τοΰ Κονιστριατών, Πυλαρέων άπό τοΰ έν Κεφαλληνία Πυλάρου
άντί Πυλαρινών καί άλλα τοιαύτα.

Έν τοϊς πλείστοις τό σύστημα τοϋτο έχει μέχρι τοΰδε έφαρμοσθή είς τήν
όνοματοθεσίαν τών δήμων, αί δέ παρεκκλίσεις άπ' αύτοΰ, ούδένα λόγον
έχουσαι, άναγκαΐον είναι νά έπανορθωθώσιν. Άσκοπον έττίσης καί άτυχή
θεωρούμεν τήν προσθήκην παραγωγικής καταλήξεως εις ονόματα ορέων,
ποταμών, λιμνών πρός δήλωσιν τής περιοχής αύτών, ένφ διά τοΰ ψιλοϋ
ονόματος τοΰ τόπου κατά γενικήν τοΰ ένικοΰ έκφερομένου άποφεύγομεν
πάσαν παρανόησιν, δυναμένην νά προκύψη έκ τοιαύτης καταλήξεως. Ό
άκούων δηλαδή τό όνομα τοΰ δήμου Τανίας υποθέτει ότι ώνομάσθη άπό τίνος
άρχαίας πόλεως, ούτω καλουμένης, μή δυνάμενος νά φαντασθή ότι δηλοΰ-
ται δι'αύτοΰ ή ύπό τοΰ ποταμού Τάνου βρεχομένη χώρα. 'Ομοίως δια τοϋ
Ονόματος τοΰ δήμου Καλλιφωνίας ούδείς δύναται νά έννοήση ότι δηλοΰται
ή περιοχή τοϋ όρους Καλλιφωνίου· τό δ ' όνομα τοΰ δήμου Στυμφαλίας
εύλόγως θά είκάση ό άκούων ότι είναι αύτό τό άρχαίον όνομα τής λίμνης,
ενώ ό τύπος τούτου είνε ή Στυμφαλίς ή Στύμφαλος, · Στυμφαλία δέ σημαί-
νει τήν περί τήν λίμνην χώραν. Ματαίως όμως θ' άναζητήση τις άρχαίαν
πόλιν ή τήν περιοχήν όρους τινός ή ποταμού έν τφ δνόματι τοΰ δήμου
Κλεπαίδος, όπερ άπλούστατα είναι παρεσχηματισμένον έκ τοϋ σημερινού
όνόματος τής πρωτευούσης τοΰ δήμου (Κλεπά), ή έν τφ δνόματι τοΰ δήμου
Φλεσιάδος, είς δ άδιάγνωστον όλως κρύπτεται τό όνομα τοΰ έν Μανιάκη
ένδόξως πεσόντως Φλέσα.

Αί πλεΐσται τών έπενεχθεισών διορθώσεων, συνίστάμεναι είς μικράν τών
δνομάτων μεταβολήν, δύνανται νομίζομεν νά καθιερωθώσιν επισήμως, χωρίς
νά παραστή άνάγκη έφαρμογής τών πρός άντικατάστασιν τών όνομασιών τών
δήμων νενομισμένων τύπων. "Αλλως δέ καί σήμερον άκόμη παρά τόν δια
βασιλικών διαταγμάτων καθορισμόν τών όνομασιών τούτων πολ/αχοΰ έν
αύτοϊς τοίς έπισήμοις έγγράφοις ποικίλλει ή χρήσις καί τούτου ένεκα δέν
θά είναι δύσκολος ή άποκατάστασις τοΰ δρθοΰ τύπου. Παράδειγμα προχει-
ρότατον έχομεν τόν δήμον 'Αθηναίων, όστις καίπερ έπισήμως καλούμενος
δήμος 'Αθηνών ανέλαβε τόν όρθόν τύπον καί έν αύτή'.τή σφραγϊδί του. Mi-
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νον έν τισιν όνόμασιν ή μεταβολή άναγκαίον είναι να γίνη κατά ψήφισμα
τοΰ αρμοδίου δημοτικού συμβουλίου. Είναι δέ ταύτα τά έπόμενα:

Τό τού δήμου Κοθωνίων έν τω νομψ Τρικάλων, ου το όνομα οφείλεται
είς άνοίκειον καί ψυχράν εύτραπελίαν τού όνοματοθέτου, έκ τίνος έν τώ δή-
μω άσημου χωρίου ληφθέν.

Τδ τού δήμου Ταμασίου έν τώ αύτω νομψ. Τοΰτο έλήφθη έκ του παρα
μορφωθέντος όνόματος του έν τω αύτψ δήμω χωρίου Τσαμασίου· δρθότε-
ρον θά ήτο νά ώνομάζετο Δρανίστας άπό τής πρωτευούσης.

Τό. τοΰ δήμου Είδυλλίας άντί Βίλιων έν τφ νομψ 'Αττικής κα! Βοιωτίας.

Το τού δήμου Βρασιών.έν τώ νομψ 'Αρκαδίας. Κατά κανόνα έπρεπε 5ιά
του έθνικού νά δνομασθή ό δήμος (Βρασιέων). 'Αλλ' ό δρθότερος τύπος· τοϋ
δνόματος τής άρχαίας πόλεως είναι Πρασιαί, δθεν Πρασιέων. Νομίζομεν
δ' όμως ότι έπρεπε νά προτιμηθή το όνομα τής έπισήμου κατά τούς μέσους
χρόνους πόλεως Πραστοΰ, όπερ καί νϋν σψζεται.

Τό τοΰ δήμου Κρεμαστής Λαρίσης έν τώ νομψ Φθιώτιδος καί Φωκίδος.
"Οπως μή παρεκκλίνωμεν τοΰ κανόνος, καθ'δν έκ τοϋ έθνικοϋ πρέπει νά
ληφθή τό όνομα, καί όπως πάλιν μή συμπέση τοΰτο πρός τό όνομα τοϋ
δήμου Λαρισαίων τοϋ νομοϋ Λαρίσης, άναγκαΐον θά ήτο πρός διάκρίσιν νά
δνομασθή δήμος Πελασγών Λαρισαίων, άφοϋ Λαρισαίοι μέν άπλιός καί τής
πόλεως ταύτης οί κάτοικοι έκαλοΰντο, άλλ' αυτη πρός διάκρίσιν άπό τών
όμωνύμων ού μόνον Κρεμαστή, άλλά καί Ιίελασγία έπεκαλεϊτο.

Τό τοΰ δήμου Ναφθίων έν Ζακύνθψ. Τό έθνικόν όλως άναρμόστως έσχη-
ματίσθη έκ τής έν τφ δήμψ ύπαρχούσης πηγής νάφθης.

Τό τού δήμου Έλευσϊνος εν 'Αρκαδία, περί ούθά γίνη λόγος κατωτέρω.

Τό τοΰ δήμου Φλεσιάδος έν Μεσσηνί^. Ό δήμος ώνομάσθη πρός τιμήν
τού Φλέσα, άλλά διά τής άσκοπου προσθήκης τής παραγωγικής καταλή-
ξεως δυσκόλως διαγινώσκεται ό λόγος ούτος.

Τό τοϋ δήμου Μελιτήνης έν Λακωνία. Ούτος καταλληλότερον θά ήτο νά
λάβη τό όνομα άπό τού ετέρου τών έν αύτψ ονομαστών κατά τήν τούρκο-
κρατίαν τόπων τών Βαρδουνιών ή τής Καστανιάς. Διότι τό νϋν όνομα ήμεϊς
τούλάχιστον άγνοοϋμεν τίνος ένεκα έδόθη είς τόν δή(Χον ').

Τό τού δήμου Αύλώνος έν τψ νομψ Εύβοιας. Αύλών άρχαία πόλις έν
Εύβοια δέν ύπήρχεν έπλάσθη δ' ίσως όπως, άρχαϊκώτερον φανή τό όνομα
τής πρωτευούσης Λύλωναρίου, εξ ού έλήφθη. Άν δ' άντικατασταθή διά

1 Τινές τών λογίων δημοτών, ο il ς ήρωτήσαμεν περί τούτου.μάς έβεβαίωσαν, ότι ibvc-
μχσθη ούτω προτάσει διοικητού τίνος τής Λακωνίας, Οελήσαντος νά διαιωνίσω τήν άγα-
Οήν του γνώμην νίερί της ποιότητος τοϋ έν τψ δήμψ παραγομένου μέλιτος, ήν εξέφράο*ν
έν συμποσίψ, παρατεθέντι αύτψ ύπό τού δημάρχου.
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τούτου, άποφεύγεται καί ή σύγχυσις πρός τόν όμώνυμον δήμον τού νομού
Μεσσηνίας.

Σημειωτέον δ' ότι καί τάς άλλας όμοιας συμπτώσεις δνομάτων δήμων
θ' άποφύγωμεν δια τής αύστηράς εφαρμογής τών μνημονευθέντων κανόνων
τής δνοματοθεσίας. Είς μόνους δέ τούς δήμους Καλλιφωνίας ('Αχαΐας) και
Καλλιφωνίου (Τρικάλων) επέρχεται σύμπτωσις τού δνόματος ένεκα τών
ήμετέρων διορθώσεων. Αίδ' άλλαι πάσαι τοιαϋται άνωμαλίαι έκλείπουσιν.
Ούτως έκτων δύο δήμων 'Ιθώμης τών νομών Μεσσηνίας καί Τρικάλων, ό
μέν πρώτος θά τηρήση τό όνομα αύτοΰ, ληφθέν έκ τοΰ μεσσηνιακοΰ όρους,
ό δ'έν Τρικάλοις, έκ τής άρχαίας πόλεως κληθείς, θά δνομασθή Ίθωματών.
Έκ τών δύο δήμων Αύλώνος έν Εύβοια καί έν Μεσσηνία, ό μέν θά όνομα-
σθή άπό τής πρωτευούσης Αύλωναρίου, ό δέ μεσσηνιακός άπό τοΰ έθνικοΰ
τής άρχαίας πόλεως Αύλωνιτών. Έκ τών δύο δήμων ΨωφΤδος, ό μέν έν
Ζακύνθω θά τηρήση τό όνομα έκ τού άρχαίου ονόματος τής άκροπόλεως
τής Ζακύνθου ληφθέν, ό δ' έν 'Αχαΐα καί "Ηλιδι θά κληθή Ψωφιδίων άπό
τοΰ έθνικοΰ, άνμή θεωρηθή προτιμότερον ν' άντικατασταθή δι' άλλου τινό;
Έκ τών δύο δήμων 'Αμβρακίας έν τΛ νομω Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας ό
μέν θά δνομασθή 'Αμβρακίας άπό τοΰ έν αύτφ χωρίω, ό δ' έτερος Άμβρα-
κιωτών άπό τοΰ έθνικοΰ τής άρχαίας πόλεως 'Αμβρακίας. Έκ τών δύο
δήμων 'Ορχομενού ό μέν έν 'Αττική καί Βοιωτία θά κληθή Όρχομενίων
άπλώς άπό τοΰ έθνικοΰ, ό δ' έν 'Αρκαδία Όρχομενίων Άρκάδων πρός
διάκρισιν, ήτις καί παρ' άρχαίοις ήτο συνήθης. 'Υπολείπεται δέ μόνη ή
σύμπτωσις τών δνομάτων τών έν 'Αρκαδία καί Αττική δήμων Έλευσϊνος-
άλλά τούτου μέν πρέπει νά διατηρηθή τό όνομα έν τω τύπψ τού έθνικοΰ
('Ελευσίνιων), τό δέ τοϋ έν 'Αρκαδία πρέπει πάντως νά μεταβληθή, διότι
πόλις ή πόλισμα άρκαδικόν Έλευσίς ούδέποτε ύπήρξε.

ΤοιαΟτα δέ ονόματα, πλασθέντα έξ άτελοΰς γνώσεως τής άρχαίας γεω-
γραφίας τής Ελλάδος, ούδεμία άνάγκη νά διατηρηθώσι. Κατωτέρω ίνα
φέρομέν τινα τοιαύτα, άτινα διά μικράς μεταβολής τής καταλήξεως διορ
θοϋνται· άλλ' όπου τοιαύτη μεταβολή δέν είναι δυνατή, ώς έν τφ ονόματι
τοΰ ...δήμου ΈλευσΙνος, χρεία ν' άντικατασταθή τό όνομα. Βεβαίως εί-
ναι ικανά τόν αριθμόν τά παρατηρούμενα έν τή δνοματοθεσία τών δήμων
γεωγραφικά σφάλματα, τά προελθόντα έκ τοΰ μή άσφαλοΰς όρισμοΰ τής
θέσεως πολλών άρχαίων πόλεων, καθ' δν χρόνον έγένετο αύτη· τά τοιαύτα
σφάλματα δυσκολώτατον είναι νά διορθωθώσι σήμερον, μετά μακράν χρή-
σιν· άλλως δ' ουδείς θά ζητήση έκ τών ονομάτων τών δήμων νά όδηγηθή
εις άνεύρεσιν τών άρχαίων πόλεων. Ή δημιουργία δ' όμως ονομάτων άνυ ·
πάρκτων άρχαίων πόλεων ούτε δικαιολογείται ούτε άνεκτή είναι, καί προ-
δηλος ή άνάγκη τής άντικαταστάσεως αύτών.

Εις τούς συναπτομένους ώδε πίνακας άναγράφομεν τό πόρισμα τής
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ήμετέρας εξετάσεως τών δνομασιών τών δήμων. Έν τή χρώτη στήλη ανα-
γράφεται τό όνομα τού δήμου κατά τόν τύπον, δν νομίζομεν δρθ·ν. Έν
τή δευτέρα ό έν χρήσει τύπος, άν είναι πλημμελής, άλλως δ' ούδέν άνα-
γράφεται έν αύτή. Έν τή τρίτη στήλη ή κατηγορία, είς ήν υπάγεται τό
όνομα. Έν τή τετάρτη τό άρχαΐον ή νεώτερο ν όνομα, έξ οδ ώνομάσΘη ό
δήμος. Έν ύποσημειώσει δέ, όπου είναι άναγκαϊον, άναγράφονται οί λό-
γοι, οί όπαγορεύσαντές τινας τών μεταβολών.

Πρός συμπλήρωσιν τών πινάκων τούτων φέρομεν γενικωτέρας τινάς
παρατηρήσεις περί εκάστης κατηγορίας ονομάτων.

Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει, ώς είπομεν, ονόματα είλημμένα έξ
αρχαίας πόλεως, έν τώ δήμω κειμένης, ή ήτις ύπετίθετο τουλάχιστον ότι
Ικειτο έν τή περιοχή του δήμου, καθ δν χρόνον έδόθη είς αύτόν ή ονομα-
σία, ή έξ έθνους άρχαίου,οίκούντος έν τή περιοχή τοΰ δήμου.

Τά ονόματα ταύτα πρέπει νά έκφέρωνται κατά γενικήν του πληθυντι-
κού άριθμού τών έθνικών, καί ό κανών ούτος έφηρμόσθη έν τοϊς πλείστοις-
όπου δέ δέν έτηρήθη, διωρθώσαμεν τό όνομα. Διωρθώσαμεν δ' ώς εικός
καί τά πλημμελώς έσχηματισμένα έθνικά, οίον έν τώ νομψ Τρικάλων Πια-
λέων άντί τού έσφαλμένου Πιαλίων· έν τω νομψ Φθιώτιδος καί Φωκίδος
Δαφνουσίων άντί Δαφνησίων, Όμολιέων άντί Όμιλαίων. Έθνικά δέ, ών
οί τύποι δέν άνευρίσκονται παρά τοίς άρχαίοις συγγραφεΟσιν ή έν έπιγρα-
φαΐς, έσχηματίσαμεν κατ' άναλογίαν, οίον: Συκουρίων έν τψ νομψ Λαρί-
σης (άπό τού Συκούριον, κατά τό Μολύκριος άπό τού Μολύκριον),Εύυδρίων
(έμοίως, άπό τού Εύύδριον, ούχί δ' ΕύΙ'δριον, ώς γράφεται έν τοίς πίναξι
τής Στατιστικής), Άρμενιτών (άπό τοΰ Άρμένιον κατά τό Ταυρομενίτης
άπό τοΰ Ταυρομένιον), Νηλιέων (άπό τού Νήλεια, κατά τό Δαυλιεύς άπό
τοΰ Δαύλεια), Όξυνειατών (άπό τοΰ Όξύνεια, κατά τό Κρανειάτης άπό τοΰ
Κράνεια), Σιλανέων (άπό τοΰ Σίλανα κατά τό Τυανεύς άπό τοΰ Τύανα
καί Κομανεύς άπό τοΰ Κόμανα), Μενελαϊτών (άπό τοΰ Μενελαΐς κατά τό
Πτολεμαι'της άπό τοΰ ΓΙτολεμαίς).

Έξ άνυπάρκτων δ' άρχαίων πόλεων έδόθησαν τά ονόματα είς τούς
έπομένους δήμους, διορθωθέντα πάντα πλήν ένός, τοΰ τής Είδυλλίας, περί
ου ώμιλήσαμεν άνωτέρω.

ΆποδοτΙας. Πόλις Άποδοτία δέν ύπήρχεν, άλλ' Άποδωτοί είναι δνο-
μα αίτωλικοΰ έθνους.

Άροανείας. Αντί τούτου ώνομάσαμεν τόν δήμον άπό τών Άροανίων
ορέων.

Βωμέας. 'Αντί τής .ανυπάρκτου πόλεως Βωμέαζ (τό δρθόν οί Βωμοί)
έλάβομεν τό όνομα τοΰ αίτωλικοΰ έθνους τών Βωμιέων.

ΕΙδνλλΙας. Οδτως έςελληνίσθη τό όνομα τοΰ χωρίου Βίλια.
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Κορνθίου. Διωρθώσαμεν Κορυθέων άπό τού ονόματος του άρχαίου
Τεγεατικοΰ δήμου.

Λαπαόών. Τοΰτο άντικατεστήσαμεν δια τοΰ ονόματος τού αρκαδικού
όρους Λαπίθου.

Μακρυνείας. Ή άκαρνανική πόλις έλέγετο Μακύνεια (τό έθνικόν Μα-

κυνεύς).

ΝυμφααΙας. Έθέσαμεν άντί τούτου τό έθνικόν Νυμφασίων ή δ' αρκα-
δική πόλις, αφ' ής ώνομάσθη ό δήμος, έλέγετο Νυμφάς καί ούχί Νυμφα-
σία.

ΟΙηάδος. Τό τε τής πόλεως όνομα καί τό έθνικόν είναι Οίνιάδαι.

'Ολυμπίων. Πόλις 'Ολυμπία, άφ' ής νά σχηματισθή τό έθνικόν, δέν
ύπήρχεν έν "Ηλιδι, άλλα κοιλάς 'Ολυμπία, έν ή ήγοντο οί αγώνες, τα
'Ολύμπια. Διό τόν δήμον ώνομάσαμεν 'Ολυμπίας.

Όφιονίας. Καί τούτο όνομα άνυπάρκτου πόλεως, παρασχηματισθέν έκ
τού ονόματος τού αιτωλικοϋ έθνους τών Όφιονέων.

Φαλαιαίας. Τό δρθόν Φαλαισίαι κατά πληθυντικόν αριθμόν. Τό έθνικόν
Φαλαι ϊ,εϊς.

'Ωλενείας. Ή αίτωλική πόλις έλέγετο "Ωλενος (τό έθνικόν Ωλένιος).

Ή δευτέρα κατηγορία περιλαμβάνει ονόματα είλημμένα έκ σημερινής
πόλειος ή χωρίου, πρωτευούσης του δήμου ή καί έπισήμου γενομένης έκ
συμβάντων τής νεωτέρας ίστορίας ήμών.

Ία όνόματα ταΰτα πρέπει νά έκφέρωνται κατά γενικήν πτώσιν τοϋ
ένικοΰ ή τοϋ πληθυντικοΰ, όταν καί ή δρθή κατά πληθυντικόν έκφέρεται,
οίον Βαλτετσίου, Καλτεζών. Τών έθνικών δέν πρέπει νά γίνηται χρήσις έν
τοις τοιούτοις πρός αποφυγήν τών άνωμαλιών, άς ύπεδείξαμεν έν αρχή, καί
πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ, δι'δν τά όνόματα τών δήμων έτέθησαν, δηλαδή
τοΰ τής ύπομνήσεως έν τισιν ένδοξων σελίδων τής πατρίου ίστορίας. Ό
σκοπός δ' ούτος έπισκοτίζεται διά τής αντικαταστάσεως τής τοπωνυμίας ύπό
τοΰ έθνικοΰ. Ούτως, ίνα είς τά παραδείγματα, ά πρό ολίγου άνεφέραμεν,
περιορισθώμεν, οί δήμοι έκείνοι έλαβον τά όνόματα ό μέν είς μνήμην της
έν Βαλτετσίψ συγκροτηθείσης μάχης, ό δέ είς μνήμην τής Πελοποννησια-
κής γερουσίας, τής είς Καλτεζάς συνελθούσης· δυσδιάγνωστον δέ καθί-
σταται τοΰτο, άν μετονομασθώσιν άπό τών έθνικών δήμοι Βαλιετσιωτών
καί Καλτεζιωτών.

Ενίοτε ή τοπωνυμία, έξ ής ώνομάσθη ό δήμος, παρουσιάζει τύπον
άρχαιοφανή, διάφορον τοΰ γνωστοΰ καί συνήθους. Καί άν μέν ό τύπος ού-
τος προεκρίθη πρός άποφυγήν διαλεκτικού ίδιωτισμοΰ δύναται νά θεωρηθή
καλώς έχων άν δέ παρήχθη κατά προσθήκην παραγωγικής καταλήξεως,
άναγκαία είναι ή επανόρθωσις. Της περιπτώσεως ταύτης παραδείγματα
έχομεν τό όνομα τοΰ δήμου Κλεπαιδος, παραχθέν έκ τοΰ πρωτεύοντος χω-
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ρίου Κλεπάς, χαί τό χοΰ δήμου Άπειρανθίας, άπό τής πρωτευούσης Άπει-
ράνθου· τής δέ πρώτης τό όνομα του δήμου Μυρεσίου, ληφθέν έκ τοΰ έν
τω δήμω χωρίου Μούρεσι, ουχί δ' έκ τών Μυρών τής Μαγνησίας, ών τό
έθνικόν Μυραϊος.

Ή τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ονόματα είλημμένα έκ τόπων ή ιδρυ-
μάτων. Καί δή:

Α') Έκ νήσων: οίον ΑΕγίνης (άν ώνομάσΘη ό δήμος άπό τής πόλεως,
έπρεπε νά λέγηται Αιγινητών), ' Άγκιστρίου, Σαλαμίνος, Σκύρου, Σκοπέ-
λου, 'Αλοννήσου, Νέων Ψαρών, Μυκόνου, Σύρου κτλ. Ενταύθα ώνάγον-'
τα: καί τά παλαιότατα ονόματα νήσων τινών, εξ ών ώνομάσθησαν δήμοι
έν αύταίς, οίον Δρυοπίδος, Ύρίας, Καλλίστης κτλ. 'Ομοίως καί ό δήμος
Νάσων έν Αρκαδία, καίτοι κάπως άκατάλληλος φαίνεται ή εκλογή όνόμα-
τος κατά τόν δωριχόν τύπον έκφερομένου (Νάσοι άντί Νήσοι).

Β') Έκ λιμένων, ώς Πανόρμου, Έρινεοΰ, Tρινασού.

Γ') Έξ ορέων τοιαΰτα δι' είναι τα έξής: Τυμφρηστοΰ, Θυάμου, Ίδο-
μένης, Ιίαρνασσίων (γρ. Παρνασσοΰ), Διδύμων, Εύρωστίνης, Φαλάνθου
(άπό τοΰ bp ους καί ούχί άπό τής όμωνύμου κώμης\ Πάρνωνος, Άροανείας
(γρ. Άροανίων), Λάπαθων (γρ. Λαπίθου) Νωνάκριδος, 'Ιθώμης, Εύας,
Πλαταμώδους, Λευκιμμαίων (γρ. Λευκίμμης), Μελιτειέων (γρ. Μελιτείου),
Άμφιπαγιτών (γρ. Αμφ-.πάγου), Ίστωναίων (γρ. Ίστώνης), Ελάτου,
Διρφύων (γρ. Δίρφυος), Μεσσαπίων (γρ. Μεσσαπίόυ), Τελεθρϊων (γρ. Τε
λεθρίου), Κοτυλαίων (γρ. Κοτυλαίου), 'Ολύμπου. Αίαντίου, Σηπιάδος
"Οθρυος, Λάκμονος, Τιτανίου (γρ. Τιτάνου), Ίτάμου.

Δ') Έκ ποταμών ώς Τανίας (γρ. Τάνου), Κλείτορος, Μυλάοντος,
Κράθιδος, Πηνειού,"Αριος, ΙΊαμίσου. 'Ηλέκτρας, Οίνοΰντος, Φελλίας, Κη*
ρέων (γρ. Κηρέως), Νηλέων (γρ. Νηλέως).

Ε') Έκ λιμνών- ώς Στυμφαλίας (γρ. Στυμφαλίδος), Βοίβης Ξυνιάδος.

Ç') Έξ άρχαίων τόπων επισήμων ώς Δαυρείου, Μαραθώνος, Αυλίδος,
Θερμοπυλών, Μυκηνών, Μεθάνων. Νεμέας, Όλυμπίας, Λεύκτρου.

Ζ') Έξ άρχαίων μνημείων ή ιδρυμάτων ώς "Ιεροΰ, Καστορείου, *Α-
πολλωνίων (γρ. Απολλώνιου), Άρτεμισίων (γρ. 'Αρτεμισίου), Όπιταϊδών
(γρ. Όπιταΐδος, έξ έπικλήσεως τής 'Αρτέμιδος, γνωστής γενομένης έξ έπι-
γραφής έν Ζακύνθω).

Όθεν εσφαλμένως είναι έξενηνεγμένα τά έκ τών τόπων έσχηματι-
σμένα εθνικά, άτινα ανωτέρω διωρθώσαμεν, ώς λ. χ. τα ώς έθνικά παρου-
σιαζόμενα ονόματα τών ποταμών Κηρέως καί Νηλέως έν Εύβοια καί πολλών
δρέων. Καί όπου τά δήθεν εθνικά ταΰτα συμπίπτουσι πρός γνήσια έθνικά
είναι εσφαλμένα- ώς λ. χ. τό τού δήμου Μεσσαπίων εν Εύβοια' οί Μεσ-
σάπιοι ήσαν λοκρικόν έθνος τό δ' εύβοϊκόν όρος ώνομάζετο Μεσσάπιον τό
τοΰ δήμου Τελεθρϊων έπίσης έν Eυβοία τό μέν όρος ώνομάζετο Τελέ-
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θριον, τά δ'έθνικόν έσχηματίζετο κατ'μάλλον τύπον (Τελεθριεϊς). Εσφαλ-
μένα δ' ώς εικός είναι καί τα από ίερών έσχηματισμένα έθνικά ('Απολ-
λώνιων, Άρτεμισίων), καί μάλιστα το άπό τής επικλήσεως τής 'Αρτέμιδος
Όπιταϊδος (Όπιταϊδών).

Κατ' έσφαλμένον τύπον έκφέρεται καί τό όνομα τοΰ θεσσαλικού όρους
Τιτάνου (δήμος Τιτανίου), τοΰτο δέ, διότι ό όνοματοθέτης έπλανήάη έκ
τυπογραφικού άμαρτήματος τής Θεσσαλίας·τοΰ Ν. Γεωργιάδου (σ. 305,
314).

Άναγκαΐον δι' είναι, ώς εϊπομεν, νά διορθωθώσι καί τά ονόματα τών
δήμων, τά σχηματισθέντα διά τής προσθήκης παραγωγικής καταλήξεως είς
τήν τοπωνυμίαν (Τανίας, Στυμφαλίας).

Ή τιτάρχη κατηγορία περιλαμβάνει τά έξής όνόματα: Παραχελφϊτών
(οί παρά τόν Άχελψον οίκοΰντες), Παρευηνίων (οί παρά τόν Εύηνον),
Παρακαμπυλίων (οί παρά τόν Καμπύλον), Ιίαραληθαίων (οί παρά τόν
Ληθαίον), Παραχελωιτιδος (ή παρά τόν Άχελώον χώρα), ΙΙοταμογειτόνων,
Διαποντίων, Μεσοχωριτών. ΓΙαρελείων, Άπηλιωτών, Άκρολοφιτών.

Έσφαλμένον δ' είναι τό όνομα τοΰ δήμου Ποταμίων έν Κυθήροις, όπερ
διορθούμενον (Ποταμού) πρέπει νά ύπαχθή είς τήν δευτέραν κατηγορίαν
διότι οί κάτοικοι δέν οίκούσι παρά ποταμόν, άλλ' έν τφ Ποταμώ, τή πρω
τευούση

Είς την πέμπτην κατηγορίαν τέλος δύο μόνον ύπάγονται όνόματα δήμων
τού νομού Μεσ3ηνίας, τό τού Αριστομένους καί τό τοΰ δήμου Φλεσιάδος,
όπερ, ώς ανωτέρω έρρήθη, πρέπει νά διορθωθή (Φλέσα). "Αν δέ πληρωθή
ή επιθυμία του δημοτικού συμβουλίου Σκιλλοΰντος καί ό δήμος μετονομασθή
Ξενοφώντος, τότε καί τό τρίτον τοιοΰτο όνομα έν τφ αύτφ νομφ θα εύρί-
σκηται.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

'Ορθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, ΙΙάθεν ελήφθη
τοδ ονόματος τύπος είς ήν δπάγεται τό όνομα
Αθηναίων τό όνομα

— Α' Αθήναι
Άχαρνέων Αχαρνών Α' Αχαρναί
Κρωπιδών Κρωπίας Α' Κρωπιά (ή Κρωπειαί)
Θορικίων — Α' Θορικός
Ααυρείου — Γ' Ααύρειον
Μαραθώνος — Γ' Μαραθών
Πειραιέων Πειραιώς Α' Πειραιεύς
Φυλής — Γ' Φυλή
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν ελήφθη
το 5 ονόματος τύπος εις ή ν υπάγεται τό όνομα

τό όνομα
Ώρωπίων — Α' "Ωρωπός
Αίγίνης — Γ' Αίγινα
Άγκιστρίου — Γ' Άγκίστριον
Μεγαρέων — Α' Μέγαρα
Βιλίων Είδυλλίας Β' Βίλια
Ελευσίνιων Έλευσίνος Α' Έλευΐίς
Έρυθραίων Ερυθρών Α' ΈρυθραΙ
Σαλαμίνος — Γ' ΣαλαμΙς
Θηβαίων — Α' Θήβαι
Άκραιφιέων 'Λκραιφνίου Α' Άκραιφίαι (ή Ακραι-

φία ή Άκραίφιον
·?ι Άκραίφνιον) Χ)

Αύλίδος — Γ' ΑύλΙς
Θεσπιέων Θεσπιών Α' ΘεσπιαΙ
Θίσβαίων Θίσβης Α' Θίσβη
Πλαιαιέων Πλαταιών Α' ΠλαταιαΙ
Ί'αναγραίων Τανάγρας Α' Τάναγρα
Λεβαδέων Λεβαδείας Α' Λεβάδεια
Ά,ραχώβης — Β' Άράχωβα3)
Δισ.όμου Διστομίων Β' Δίστομον
Όρχομενίων 'Ορχομενού Α' 'Ορχομενός
Πέτρας — Β' Πέτρα
Χαιρωνέων Χαιρώνειας Α' Χαιρώνεια
νομος φθιωτιδος και φωκιδος
Λαμιέων — Α' Λαμία
Ήρακλεωτών Ήρκκλειωτών Α' 'Ηράκλεια
Πελασγών Λαρισαίων Κρεμαστής Λαρίσης Α' Λάρισα Πελασ-

γία ή Κρεμαστή.
Μακρακωμιτών Μακρακώμης Α' Μακρά κώμη
Νέας Μιτζέλλης — Β' Νέα Μιτζέλλα
Όμολιαίων Όμιλαίων Α' Όμόλη (γ)Όμο-

λος ή "Ομιλαι).
Παραχελοκτών — δ' 'Αχελψος

1) Ό προκριθείς τύπος τοϋ εθνικού είναι ό ϋπό των επιγραφών πιστούμενος.

2) ΚαΙ ή 8ιά τοδ ο γραφή Sèv stvai έσφαλμένη.
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος
τ ο 3 ονόματος τύπος
Πτελεατών —
Σπερχειού Σπερχειάδος
Τυμφρηστού —
Ύπαταίων 'Υπάτης
Φαλαρέων Φαλάρων
Άμφισσέων Άμφίσσης
Άντικυραίων Άντικύρας
Γαλαξειδίου —
Δωριέων —
Καλλιέων —
Κρισαίων Κρίσσης
Μυονέων Μυονίας
Παρνασσού —
'Αταλάντης —
Δαφνο υσίων Δαφνησίω ν
Δρυμιέων Δρυμείας
Έλατέων Έλατείας
Θερμοπυλών —
Θρονιών Θρονιού
Λαρυμναί»ν Λαρύμνης
Νέας Πέλλης —
Τιθορέων Τιθορέας
Αίγιτιέων Αίγιτίου
Βωμιέων Βωμέας
Εύπαλιέων Εύπαλίου
Κροκυλέων ΚροκυλΙ'ου
Ποτιδανιατών ΠοτιδανΕίας
Τολοφωνίων Τολοφώνος
Ύαίων 'Υαίας
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑ Σ
Μεσολογγίου —
Αιτωλικού —
Μακυνίων Μακρυνείας

Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
είς ήν δπάγβται τό όνομα
τό όνομα

Α' Πτελεάν
Γ' Σπερχειός
Γ' Τυμφρηστός
Α' 'Υπάτη
Α' Φάλαρα
Α' Άμφισσα
Α' Αντίκυρα
Β' Γαλαξείδι
Α' Δωριείς
Α' Καλλιείς
Α' Κρίσα
Α' Μυονία r) Μυωνία
Γ' Παρνασσός
Β' Αταλάντη
Α' Δάφνουσα
Α' Δρυμία (ή Δρυμαία

ή Δρυμός)
Α' 'Ελάτεια
Γ' Θερμοπύλαι
Α' Θρόνιον
Α' Λάρυμνα
Β' Νέα Πέλλα
Α' Τιθορέα (ή Τιθόρα

ή Τιθοραία).
Α' Αίγίτιον
Α' Βωμιεϊς
Α' Εύπάλιον
Α' Κροκύλειον
Α' Ποτιδανία
Α' Τολοφών
Α' Ύαία

ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Β' Μεσολόγγιον

Β' Αίτωλικόν 1 )

Α' Μακύνεια (ή Μακυ

νιοι ή Μάκυνος)

1J ΙΙροτιμοτέρα ή όνομχσίχ Άνχτολικ^Ο, διότι ούτω λέγεται ή κώμη.
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος
τοϋ όνόματ ος τύπος
Παραχελψίτιδος —
Ώλενίων Ώλενείας
Άμβρακιωτών 'Αμβρακίας
Θυάμου —
Ίδομένης —
Στρατίων Στράτου
'Αγρινίου —
'Αμβρακίας 'Αμβρακίας
Θερμίων Θέρμου
ΙΙαμφίων Παμφίας
Καρπενισίου —
Άγραίων —
'Αγράφων —
Άπερανιών Άπεραντίων
Άρακύνθου Άρακυνθίων
Δολόπων —
Εύρυτάνων —
Κτιμενίων ΚτΗμενίων
Παρακαμπυλίων —
Ναυπακτίων Ναυπάκτου
Άποδωτών Άποδοτίας
Κλεπάς Κλεπαΐδος
Όφιονέων Όφιονίας
Παρευηνίων —
Προσχιέων ΙΙροσχίου
Πυληνίων Πυλήνης
Άνακτορίων —
Άστακού —
Έχιναίων Έχίνου
Οίνιαδών Οίνιάδος
Σολλιέων Σολλίου

Κατηγορία Πόθεν

είς ήν υπάγεται τό όνομα

τό όνομα
Δ' 'Αχελώος
Α' "Ωλενος
Α' 'Αμβρακία
Γ' Θύαμος
Γ' Ίδομένη
Α' Στράτος
Γ' "Αγρίνιον 1 )
Β' Άμβρακιά
Α' Θέρμον (ή Θέρμος ή

τά Θέρμα 2)
Α' Παμφία
Β' Καρπενίσι
Α' Άγραϊοι
Β' " Αγραφα
Α' Άπεραντία
Γ' Άράκυνθος
Α' Δόλοπες
Α' Εύρυτάνες
Α' Κτιμένιοι
Δ' Καμπύλος
Α' Ναύπακτος
Α' Άποδωτοί
Β' Κλεπά
Α' Όφιονεϊς
Δ' Εύηνος
Α' Πρόσχιον
Α' Πυλήνη
Α' Άνακτόριον
Β' 'Αστακός
Α' Έχϊνος
Α' Οίνιάδαι3)
Α' Σόλλιον

1) Άπό τού όρους Αγρινίου, όπερ αναφέρει ό 'Ησύχιος' ή ομώνυμος αρχαία πόλις δίν
εν.ειτο όπου τό σημερινόν Βραχώρι, τό μετονομασθέν Άγρίνιον.

2) Έκ τών νεωτέρων ανασκαφών απεδείχθη ότι δέν έκειτο έν τή περιοχή τοϋ δήμου
τούτου τό Θέρμον, ό τόπος τής συνόδου τών Αιτωλών. Άλλα τοΰτο, ώς λέγομεν καί έν

έκΟέσει, δέν είναι τό μόνον παράδειγμα έσφαλμένης αποδόσεως αρχαίων ονομάτων.

3) Τό τε όνομα τής πόλεως καί τό έθνικόν Οίνιάδαι.
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Όρβός τβπβς Διορθωτίος Κατηγορία, ΙΤόΟβν έλήφθη

τ ο 3 ονόματος τύπος εις ην δπάγβται τό όνομα

τό όνομα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ναυπλιέων — Α' Ναυπλία
Έπιδαυρίων — Α' Επίδαυρος
Ίεροΰ — Γ' 'Ιερόν (Άσκληπιού)
Μινωιιών Μίνωας Α' Μινώα
Μιδεατών Μιδέας Α' Μιδέα ή Μίδεια
Άργείων — Α' "Αργός
Άλεατών 'Αλέας Α' 'Αλέα
Λυρκείων Λυρκείας Α' Λύρκεια
Μυκηνών — Γ' Μυκήναι
Προσυμναίων — Α' Πρόσυμνα
Ύσιατών Ύσιών Α' Ύσιαί
Κορινθίων — Α' Κόρινθος
Εύρωστίνης — Γ' Εύρωστίνα
Κλεωναίων Κλεωνών Α' Κλεωναί
Νεμέας — Γ' Νεμέα
Πελληναίων Πελλήνης Α' Πελλήνη
Σικυωνίων Σικυώνος Α' Σικυών
Στυμφαλίδος Στυμφαλίας Γ' ΣτυμφαλΙς γ) Στύμ

— φαλος
Σολυγέων Σολυγείας Α' Σολύγεια
Τρικάλων — Β' Τρίκαλα
Φενεατών Φενεού Α' Φενεός
Σπετσών — Γ' Σπέτσαι
Διδύμων — Γ' Δίδυμα 2)
Έρμιονέων Ερμιόνης Α' 'Ερμιόνη
Κρανιδίου — Β' Κρανίδι
"Υδρας — F' Ύδρα
Δρυοπαίων Δρυόπης Α' Δρυόπη
Μεθάνων — Γ' Μέθανα
Τροιζηνίων Τροιζηνος Α' Τροιζήν
Κ»θηρίων — Α' Κύθηρα
Ποταμού Ποταμίων Β' Ποταμός

1) Προτιμοτέρα ή 8ιά τοδ άπλοϋ κ γραφή (άπό τοδ τρία και καλά), σχηματισθέντος
•Stii) τοδ όνόματος κατά παρετιιμολογίαν ϊσως από τοϋ Τρίκκη.

2) Άπό τ«3 4π8ρκ8ΐμένοο τής κώμης δροϋς.
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Όρθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
του ονόματος τύπος εις ην υπάγεται τό όνομα τό όνομα

ΝΟΜΟΣ ΑΧ Α Ι ΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΔΟΣ
Ιΐατρέων — Α' Πάτρα·.
Δυμαίων Δύμης Α' Δύμη
Έοινεού — Γ' Έρινεός
Τριταιέων Τριταία: Α' Τριταία
Φαρέων Φαρών Α' ΦαρκΙ
Αϊγιέων Αίγίου Α' Αιγιον
Άκράτας — Β' 'Ακρατα
Βουραίων Βουρών Α' Βοΰρα
Καλαβρύτων — Β' Καλάβρυτα
Άροανίων Άροανείας Γ' Άροάν.α
Καλλιφωνίου Καλλιφωνίας 1" Καλλιφώνιον
Κερπινης — Β' Κερπινή
Κλειτορίων Κλειτορίας Λ' Κλειτορία
Κράθιδος — Γ' Κρδθις
Λαπίθου Λαπαθών Γ' ΑάπιΟον
Λευκασίου — Γ' Αευκάιιον
Νωνάκριδος — Γ' Νώνακρις
ΓΙαί'ων — Α' iΙαϊον
Σουδενών — Β' Σουδενά
Φελλοητών Φελλόης Α' Φελλόη
Ψωφιδίων Ψωφίδος Α' ΨωφΙς
Λετρίνων — Α' ΛετρΕνοι1
Βουπρασίων — Α' Βουπράσιον
Ηλείων "Ηλιδος Α' Ήλις
Ααμπειατών Λαμπείας Α' Αάμπεια
Μυρτουσίων Μυρτουντίων Α' Μυρτούντιον
'Ολυμπίας 'Ολυμπίων Γ,' 'Ολυμπία
Πηνειού ΙΙηνειίων Γ' Πηνειός ·
Ώλένης ΝΟΜΟΣ Β'  ΑΡΚΑΔΙΑΣ "Ωλενα 2
Τριπόλεως — Β' Τρίπολις
Βαλτετσίου — Η' Βαλτέτσι

1) Τό τε έθνικόν και τό της πόλεως όνομα.

2) Ή αρχαία "Ωλενος κατά τού; μέσους χρόνου; s/.χλΐϊτο "Ωλ^/χ, öOsV κχ
όνομα της επισκοπής Ώλέίης.

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Λ'. 1ί
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'Ορθός τύπος Λιορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
τοϊ ονόματος τύπος είς ήν δποίγεται τό όνομα

τό όνομα
Καλτεζών — Β' Καλτβζαί
Κορυθέων Κορυθίου Α' Κορυθείς
Μανθυρέων Μανθυρέας Α' Μανθυρέα
Μαντινέων Μανχινείας Α' Μαντινεία
Νάσων — Γ' Νάσοι
Όρχομενίων'Αρκάδων'Ορχομενοΰ Α' 'Ορχομενός ό 'Αρκα-

δικός
Τεγεατών Τεγέας Α' Τεγέα
Φαλάνθου — Γ' Φάλανθον
Λιμναίων Λιμναίου Α' Λιμναία
Βερβαίνων — Β' Βέρβαινα
Βρασιέων Βρασιών Α' Πρασιαί ή Βρασιαί 1
Γλυππιέων ΓλυΠίας Α' Γλυππία
Δολιανών — Β' Δολιανά
θυρεατών θυρέας Α' θυρέα
Πάρνωνος — Γ- Πάρνων
Σελινουντίων Σελινούντος Α' Σελινούς
Τάνου Τανίας Γ' Τάνος
Δημητσάνης — Β' Δημητσάνα
Γορτυνίων Γόρχυνος Α' Γόρτυν
(Κοντοβαζαίνης) Έλευσίνος ; . 1  )
Έραιέων Έραίας Α' Έραία
θελπουσίων Θελττούσης Α' Θέλπουσα
Κλείτορος — Γ' Κλείτωρ
Λαγκαδιών — Β' Λαγκάδια
Μυλάοντος — Γ' Μυλάων
Νυμφασίων Νυμφασίας Α' Νυμφάς
Τρικολωνεων Τριχολώνων Α' Τρικόλωνοι
Τροπαίων — Γ' Τρόπαια
Μεγαλοπολιτών Μεγάλοπόλεως Α' Μεγάλη πόλις
Λυκοσουρέων Λυκοσουρας Α' Λυκόσουρα
Φαλαισιέων Φαλαισίας Α' Φαλαισίαι

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σπαρτιατών Σπάρτης Α' Σπάρτη
Βρυσιέων Βρυσεών Α' Βρυσιαί ή Βρισβαι
1) 2) Βλ. τήν "Εχθεαιν.
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
του ονόματος τύπος είς ήν υπάγεται τό όνομα

τό όνομα
Γερονθραίων Γερονθρών Α' Γερόνθραι
θεραπναίων θεραπνών Α' Θεράπναι
Καστορείου — Γ' Καστόρειον
Κροχεατών Κροκεών Α' ΚροκεαΙ
(Καστανιάς) Μελετίνης ; . 1
Οϊνούντος — Γ' Οίνους
ΓΙελλαναίων Πελλάνης Α' Πελλάνη 2
Σελλασιέων Σελλασίας Α' Σελλασία
Τρινασού Ύρινάσου Γ' Τρινασάς ή Τρίνασσος
Φαριχών Φάριδος Α' Φάρις
Φελ λίας — Γ' Φελλία
Γοθεατών Γυθείου Α' Γύθειον
Καρυουπόλεως — Β Καρυούπολις
Τευθρωναίων Τευθρώνης Α' Ί'ευθρώνη
Λαγείας — Β' Αάγεια
Μαλευρίου — Β' Μαλεόρη
Οίχυλίων Οίτυλου Α' Οίχυλος
Άβιατών Άβίας Α' 'Αβία
Καρδαμυλιτών Καρδαμύλης Α' Καρδαμύλη
Λεύχτρου — Γ' ΛεΟχτρον
Μεσσαίων Μέσσης Α' Μέσση
Μονεμβασίας — Β- Μονεμβασία
Άσωπίων 'Ασωπού Α' 'Ασωπός
Βοιατών Βοιών Α' ΒοιαΙ
Έλείων "Ελους Α' Έλος
Ζαραχηνών Ζάρακος Α' Ζάρα ξ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Καλαμιών Καλαμών Α' Καλάμαι
Άλαγονίων ΆλαγΩνίας Α' Άλκγονία
Άμφέων Άμφείας Α' "Αμφεια

ι) Βλ. "Εκθεσιν.

'-) Ό ίωρικός τύπος πρέπει νά 8ιατηρηθ j προς Ϊιοίκρισιν από του εν τω νομφ Άρ-
ϊολίΐβς ομωνύμου δήμου.
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
τοΰ ονόματος τύπος είς ήν υπάγεται τό όνομα

τά όνομα
Ά ρ 10 ς — Γ' "Αρις
Θουριατών Θουρίας Α' θουρία
Παμίσου — Γ' · ΓΙάμισος
Άνδανίων Άνδανίας Α' Άνδανία
'Αριστομένους — Ε' 'Αριστομένης
Εύας — Γ' Εϋα
'Ιθώμης — Γ' 'Ιθώμη
Οίχαλιέων Οιχαλίας Α' Οιχαλία
Πυλίων — . Α' Πύλος
Βουφρατών Βουφράδος Α' Βουφράς 1
Κολωναίων ΚολΛωνίδων Α' Κολώνη ή Κολωνίδες
Κορώνης — Β' Κορώνη 2
Μοθωναίων Μεθώνης Α' Μοθώνη ή Μεθώνη 3
Κυπαρισσέο>ν Κυπαρισσίας Α' Κυπαρισσία
Αύλωνιτών Αύλώνος Α' Αυλών
'Αετού — Β' 'Αετός
Αωρίου — Ι" Δώριον
Έραναίων Έράνης Α' Έράνη
'Ηλέκτρας Ηλέκτρας Α' Ηλέκτρα
Πλαταμώδους — Ι" Πλαταμώδη: (ή)
Τριπύλης — Β' Τριπύλα
Φλέσα Φλεσιάδος Ε' Φλέσας
Άνδριτσα ίνης — Β' 'Ανδρίτσαινα
Αλιφηρέων Άλιφείρας Α' 'Αλίφηρα
Άρηναίων Άρήνης Α' Άρήνη
Βωλακίων Βώλακος Α' Βώλαξ 'ι
Σκιλλουντίων Σκιλλούντος Α' Σκιλλους
Φιγαλέων ΦΥγαλίας Α' Φιγάλεια

1) Τό έθνικόν έσχημαχίσθη κατ' άναλογίαν άπό τοΰ Βουφράς, ώς τά Πανεάτης
τβΰ ΙΙανεάς.

2) 'Από της μεσαιωνιχής καί νεοτέρας πόλεως Κορώνης' ή παλαιά δέν εκείτο έν t'j
αυτή θέσει.

Si) Προτιμότερος ό διά· τοΰ ο τύπος, διατηρηθείς μέχρι τοϋδε, ό μόνος δ' έν τοίς «Ρ"
χαίοις νομίσμασι τής πόλεως κεχαραγμένος.

4) Τό έθνικόν κατ' άναλογίαν από τοΰ Βύλχ/.ος, ώ; τό Κορά'.ιος άπό τοΰ Κ 5ρχξ·
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'Ορθός τύπος ΔιορΟωτέος Κατηγορία, ΙΙόΟεν έλήφθη

τού ονόματος τύπος είς ήν ύπάγεται τό όνομα

τό όνομα

νομοσ ευβοιασ.

Χαλκιδέων — Α' Χαλκίς
Αιγαίων — Α' Αίγαί
Δίρφυος Λιρφύων Γ' Δίρφυς
Κηρέως Κηρέων Γ' Κηρεύς
Αηλαντίου Αηλαντίων Γ' Ληλάντίον
Μεσσαπίου ΜεΣαπίων Γ' Μεσσάπιον
Νηλέως Νηλέων 1" Νηλεύς
Νέων Μ'αρών — Γ' Ψαρά
Ίστιαίων — Α' 'Ιστιαία
Αίδηψίων — Α' Αιδηψός
Ί'ελεθρίου — Γ' Τελέθριον
Κυμαίων — Α' Κύμη
Αύλωναρίου Αύλώνος Β' Αόλωνάριον
Δυστίων — Α' Λύσχος
Κονίστρων Κονισχρίων Β' Κονίστρα ι
Κοτυλαίου Κοχυλαίων Γ' Κοτύλαιον
Μαρμχρίου — Β' Μαρμάρι
Σκύρου — Γ' Σκύρος
Στυρέων Στύρων Α' Στύρα
Σχοπέλου — Γ' Σκόπελος
'Αλοννήσου — 1" 'Αλόννησος
Γλώσσης — Γ' Γλώσσα
Σκιάθου — Γ' Σκιάθος
Έρμουπόλεως — Β' Έρμούπολις
Μυκόνου — Γ' Μύκονος
Σύρου — Γ' Σύρος
Κέω Κέας Γ' Κέως
άρυοπίδος — Γ' Δρυοπίς
Κύθνου — Γ' Κύθνος
Σερίφου — Γ' Σέριφος
Ανδρου — Γ' "Ανδρος
Άρνών — Β Άρνά
Γαυρίου — Β' Γαύριον
Κ όρθι ου — Β' Κόρθιον
Τήνου — Γ Τήνος
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Όρθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν ελήφθη
του όνόματος τύπος εις ήν υπάγεται τό όνομα

τό όνομα
Πανόρμου — Γ' Πάνορμος
Σωβθενίου — Γ' Σωσθένιον
Νάξου — Γ' Νάξος
"Απειράνθου Άπειρανθίας Β' Άπείρανθος
Βίβλου — Γ' Βίβλος ή Βιβλίνης

(ποταμός)
Κορώνου Κορωνίδος Γ' Κόρωνον 1
Μαρπήσσης — Γ' Μάρπησσα
Ναούσης _— Β' Νάουσα
Πάρου — Γ' Πάρος
Τραγεατών Τραγαίας Α' Τραγέαι ή ΤραγιαΙ
Ύρίας — Γ' Ύρία
Θήρας — Γ' Θήρα
Αίγιαλέων ΑΙγιάλης Α' Αίγιάλη
'Αμοργού — Γ' 'Αμοργός
'Ανάφης — Γ' 'Ανάφη
'Εμπορείου — Β' Νιμποριό
Θηρασίας — Γ' Θηρασία
"Ιου — Γ' "Ιος
Καλλίστης — Γ' Καλλίστη
Οίατών Οίας Α' Οία
Μήλου — Γ' Μήλος
'Αδάμαντος — Β' 'Αδάμας
Κιμώλου — Γ' Κίμωλος
Σίκινου — Γ' Σίκινος
Σίφνου — Γ' Σίφνος
Φολεγάνδρου — Γ' Φολέγανδρος

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κερκυραίων — Α' Κέρκυρα
Διαποντίων — Δ' πόντος
Ποταμογειτόνων — Δ' ποταμός
Λευκίμμης Λευκιμμαίων Γ' Λευκίμμη
Μελιτείου Μελιτειέων Γ' Μελίτειον ή Μελιτήί
Μεσοχωριτών — Δ' χώρα

!) Ή σημερινή (πιθανώς δέ κα>. αρχαία) ονομασία της εν τιϊ) βορείω τμήματι της
νήσου άκρωρείας.
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'Ορθός τύπος
τ ο Β όνόματος

Παρελείων

Άπηλιωχών

Άκρολοφιχών

Άμφιπάγου

Ίστώνης

Κασσωπαίων

Γαίου

Λάκκας

Λευκαδίων

'Απολλώνιου

Έξανθείας

Έλλομενίων

Εύγήρου

Καρυάς

Σφακιωχών

Ταφίων

Κρανιέων

Δηλινάτων

Έλιού

"Λνω Λιβαθούς
Κάχω Λιβαθούς
Όμαλών
Πρωνναίων

Ψαρακλάχων
Λιξουρίου
Άνωγής
Καχωγής
Θηνιάς
Σαμαίων
Ασσου
Δουλιχίου
Πυλάρου
Ιθακήσιων

Διορθωτέος
τύπος

Άμφιπαγιχών
Ίσχωνχίων

Γαϊανών
Λακκιωχών

Άπολλωνίων

Έλλομένου

Κατηγορία,
εις ήν δπάγεται
τό.όνομα

Δ'
Δ'
Δ'
■Γ'
Γ
Α'
Β'
Β'
Α'
Γ'

Πόθεν ελήφθη
τό ονομα

Β'

Α'
Β'
Β'
Γ'
Α'

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:

Κρανίων
Δειληνιχών

Ποόννων

Άνωγηχών
Καχωγηχών

Δολιχίου
ΙΙυλαρέων

Α'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Α'

Β'

Β'

Β'

Β'

Β'

Α'

U'

Γ'

Β'

Α'

ελος

άπηλιώτης
ακρολοφία
Άμφίπαγος
Ίσχώνη
Κασσιόπη
Γάϊον
Λάκκα
Λευκά;
Άπολλών.ον
Έζάνθεια
Έλλόμενον
ΕΟγηρος
Καρυά
Σφακιώχαι
Τάφος

Κράνιοι

Δηλινάχα
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
τοΰ ονόματος τύπος είς ήν ϋπάγεται τό όνομα

τό όνομα
Κάρνου Καρνίων Γ' Κάρνος
Νηρίχου Νηριχίων Γ' Νήριχον
ΙΙολυκχορίων » Α' Πολυκχόριοι

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζακύνθου — Γ' Ζάκυνθος
'Αρκαδίων — Α' 'Αρκαδία
'Αρχεμισίου Άρχεμισίων Γ' Άρχεμίσιον
Έλάχου — Γ' Έλαχος
Αιθακιάς — Β' Λιθακιά
Μεσογαίων — Δ' μέσο;-γή
■ι Ναφθίων Δ' νάφθα
Όπιχαίδο; Όπιχαϊδών Γ' Όπιταίς
Ύριέων Ύριαίων Α' Ύρία 2)
Ψωφϊδος — Γ' Ψωφίς

ΝΟΜΟΣ ΑΡ'ΓΗΣ
"Αοχης — Β' Άρχα
Πέτα — Β' Πέχα
Έρακλεωχών Ά- Ήρακλείας Α' Ηράκλεια 3
θαμάνων /
Τεχραφυλίων Τεχραφυλίας Α' Τεχραφυλία
Άγνάνχων — Β' Άγνανχα
Καλαρρυχών — Β' Καλαρρύχαι
Θεοδωριέων Θεοδωρίας Α' Θεοδωρία

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Λαρισαίων Λαρίσης Α' Λάρισα
Κραννωνίων Κραννώνος Α' Κραννών
Νεσσωνιχών Νέσσωνος Α' Νέσσων
Άμπελακίων — Β' 'Αμπελάκια
Συκουρίων Συκουρίου Α' Συκούριον
Όγχησχίων Όγχηστού Α' Όγχησχδς
Άρμενιχών 'Αρμενίου Α' Αρμένιον
Φακιέων Φακίου Α' Φάκιον

1 ) 'Από τοΰ έν τή νήσοι ίεροΰ τής 'Αρτέμιδος.

2) Παλαιόν όνομα τής νήσου" προκρίνομεν τόν τύπον του έθνικοΰ, όπως μή συγχέε-
ται πρός τόν έν Πάρφ δήμο·/ Ύρίας.

·') αποφυγήν συγχύσεως πρός τόν έν ΦΟιώτιδι όμώνυμον δήμον αναγκαία·/ zpjr
νομεν τήν προσθήκη·/ τόΰ·δευτέρου έθνικοΰ.
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'Ορθός τύπος Διορθωτέος _ Κατηγορία, Πόθεν έλήφθη
τοϋ ονόματος τύπος είς ήν υπαγεται τό όνομα  τό όνομα
Τιρνάβου — Β' Τίρναβος
Γοννίων Γόννων Α' Γόννος ή Γόνοι ή Γόννοι
'Ολύμπου — Γ' Όλυμπος
Δωτιέων Δωτίου Α Δώτιον
Κασθαναίων Κασθαναία; Α' Κασθαναία
Εύρυμενίων Εύουμενών Α' Εύρυμεναί
ΓΙαγασαίων Παγασών Α' Παγασαί
Ίωλκίων Ίωλκοϋ Α' · Ίωλκος
Όρμενίων Όρμινίου Α' Όρμένιον
Μακρινίτσης — Β' Μακρινίτσα ')
Βοίβης — Γ' Βοίβη
Φεραίων Φερών Α' Φεραί
Ζαγοράς — Β' Ζαγορά
Κισσού — Β' Κισσός
Μυρεσίου — Β' Μούρεσι
Μηλεών — Β' Μηλέαι
Αϊαντίου ΑίαντΕίου Γ' Αΐάντιον
Σπαλαθραίων Σπαλάθρων Α' Σπάλαθρα ή Σπά- λαθρον
Άφεταίων Αφετών Α' Άφέται
Νηλιέων Νηλείας Α' Νήλεια
Σηπιάδος — Γ' Σηπιάς
Άλμυρού — Β' Αλμυρός φΚΛΔΗΜ\Α
Όθρυος — Γ' Οθρυς Ι|1 ΑβΗΝαΝ )·=]
Πλατάνου — Β' Πλάτανος N^s^g/ Φάρσαλος
Φαρσαλίων Φαρσάλων Α'
Εύυορίων Εύΐδρίου Α' Εύύδριον
Σκοτουσαίων Σκοτούσης Α' Σκότουσα
θαυμακών — Α' Θαυμακοί
Ξυνιάδος — Γ' Ξυνιάς
Μελιταιέων Μελιταίας  ΝΟΜΟΣ Α'  ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μελίταια ή Μελιταία
Τρικκαίων — Α Τρικκη
Παραληθαίων — Δ' Ληθαίος

') Ή δευτέρα συλλαβή πρέπει νά γράφηται διά τοϋ ι, διότι τό όνομα έλήφθη έξ έπΐ-
κλ.ήσεως τής Παναγίας ή μονής τίνος .Μακρινίτισσχ (μακρινός).
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Όρθός τύπος Διορθωτέος Κατηγορία, Πόθεν ελήφθη
τοδ όνόματος τύπος είς ήν υπάγετα ι τό όνομα

τό όνομα
Φαρκαδονίων Φαρκαδόνος Α' Φαρκαδών
Πιαλέων Πιαλίων Α' Πιάλια
Αίθίκων — Α' Αϊθικοι
(Βιτσίστης) Κοθωνίων Β' Κοθώνη
Άθαμάνων — Α' Άθαμάίνες
Αίγινιέων Αίγινίου Α' Αίγίνιον
Χαλκιδέων παρ'Ά- Χαλκίδος παρ' Ά Α' ΧαλκΙς
σπροποτάμω σπροποτάμω
Λάκμονος ΛάκμΩνος Γ' Λάκμων ')
Καστανέας — Β' Καστανιά
Μαλακασίου — Β' Μαλακάσι
Όξυνειατών Όξυνείας Α' Όξύνεια
Τυμφαίων — Α' Τυμφαία
Καρδίτσης — Β' Καρδίτσα
Ίθωμαχών 'Ιθώμης Α' 'Ιθώμη
Φυλλέων Φύλλου Α' Φύλλος
Σιλανέων Σιλάνων Α' Σίλανα
Κιεριέων Κιερίου Α' Κίερος ή Κιέριον
Γόμφων — Α' Γόμφοι 2)
Καλλιφωνίου — Β' Καλλιφώνη
Τιτάνου Τιτανίου Γ' Τίτανος
Νευροπόλεως — Β' Νευρόπολις 3)
Ίτάμου — Γ' "Ιταμός 4)
Άργιθεατών Άργιθέας Α' Άργιθέα
Μενελαϊτών Μενελα'ιδος Α' Μενελαίς
Τσαμασίου Ταμασίου Β' 'Γσαμάσι

1) Αάκμων μέρος της Πίνδου.

2) Γόμφοι και ή πόλις και τό έθνικόν.

'Εν τοίς δημοτικοίς ^σμασιν Εύρύπολις (Νευρόπολις).
4) Τό σημερινό·/ όνομα της κορυφής το3 Πίνδου.
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Τά θρησκευτικά βιβλία των αρχαίων λαών θεωρούνται, καΐ δικαίως, ώς
τα πρώτα καΐ παλαιότερα φιλολογικά μνημεία αυτών οϊ περί θεών και
ήρώων μύθοι καί τα θρησκευτικά σύμβολα ενέχουσιν υπό μορφήν ποιητικήν
τό σύνολον τών εντυπώσεων καί ιδεών των πρώτων ανθρώπων περί τών φυ-
σικών φαινομένων και του σύμπαντος έν γένει, τά δε πρώτα φιλολογικά Ιργα
του ανθρώπου τοιαύτα καθόλου είχον θέματα, τάς ιδέας καί τά αισθήματα
ταϋτα συστηματοποιοϋντα. Έκτος ομως έλαχίστων εξαιρέσεων άπαντα σχε-
δόν τά εργα ταϋτα άπωλέσθησαν, τα δέ μέχρις ήμών περισωθέντα περιορί-
ζονται εις μεταγενεστέρας συνθέσεις καί είς διαπλάσεις τών αρχικών. ΟΕ
Βέδαι, τά ιερά τών 'Ινδών βιβλία, περιέχουσ{ τινας ίίμνους, υποτιθεμένους
προγενεστέρους του χωρισμού τών άρίων λαών, της μεταναστάσεως δηλον ότι
εκ της ινδικής είς τά βόρεια της Ασίας μέρη, εις την Ελλάδα, τήν 'Ιτα-
λία ν καί τήν Ευρώπην εν γένει. 'Αλλ'ή διάσωσις αυτών δφείλεται είς τήν
ίδιάζουσαν σημασίαν, ήν ή τάξις τών βραχμάνων έν 'Ινδική άπέδιδεν είς τήν
πιστήν διατήρησιν αυτών ιερόν καθήκον θεωρούσα τήν κατά γράμμα άπο-
μνημόνευσιν τών βεδικών ύμνων διότι εγράφησαν είς έποχήν σχετικώς ουχί
παλαιάν. Αί δε πρώται τών 'Ιουδαίων θρησκευτικαί βίβλοι, καί ιδίως ή
ΙΙεντάτευχος, ής ή σύνταξις ουχί λίαν βασίμως αποδίδεται είς τόν Μωϋσέα,
κυρίως ειπείν, κατηρτίσθησαν επί Έσδρα μετά τήν μετοικεσίαν τής Βαβυ-
λώνος. Οί πρώτοι τών Ελλήνων θρησκευτικοί ποιηταί, ό Όρφεύς, ό Μου-
σαίος, ό Αίνος είναι πρόσωπα μυθολογικά, τών δέ όμηρικών ποιημάτων,
τού παλαιοτάτου καί έξοχωτάτου μνημείου τών έλληνικών γραμμάτων, ή
σύνταξις τίθεται κοινώς εις τόν ενατον πρό Χρίστου αιώνα, αλλ' ή περι-
συναγωγή καί γραφή αυτών έγένετο μόλις κατά τόν έκτον επί Πεισιστράτου.

Καί ταϋτα μέν περί τής συντάξεως καί τής γραφής τών αρχαιοτέρων
φιλολογικών μνημείων τά διασωθέντα δέ παρ' ήμίν χειρόγραφα κατά φυ-

*) Έίημοσιεύθκ) έν «Εστί?» 1877, τ. Γ' σ. 407—tl.
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σικόν λόγον, είναι πολλώ μεταγενέστερα ένεκα του φθαρτού της γραφικής
ύλης καί τής επιδράσεως πολυπληθών εξωτερικών περιστάσεων, πυρκαϊών,
ναυαγίων καί ποικίλων άλλων τοιούτων τά εν ταϊς άνασκαφαϊς της Ιίομ-
πηίας ευρεθέντα άπηνθρακωμένα χειρόγραφα, ών τινα διά παντοίων επιστη-
μονικών μέσων μόλις εν μέρει κατώρθωσαν ν' άναγνώσωσιν οί παλαιογρά-
φοι, ανερχόμενα είς τόν πρώτον μ Χ. αιώνα ίσως καί ολίγον πρότερον,
είσί βεβαίως τά πάντων παλαιότερα, άν έξαιρέσωμεν ολίγους τινάς εν Αί-
γύπτω εύρεθέντας ελληνικούς παπύρους παλαιοτέρους τούτων.

Έκ τούτων προκύπτει ότι άναντιρρήτως ώς τό αρχαιότερο1/ β'.βλί ον του
κόσμου δύναται νά θεωρηθή πάπυρος τις ανακαλυφθείς πρό τριακονταετίας
έν Θήβαις της Αιγύπτου καί διατηρούμενος νυν έν τή εθνική βιβλιοθήκη
τών Παρισίων. Ό πάπυρος ούτος έγράφη εικοσιπέντε αίώνας πρό Χρίστου !

Ένεκα τού θρησκευτικού αύτών δόγματος, καθ' δ τό Κα τό διπλούν,
ήτοι ή ψυχή, διατηρείται καί μετά θάνατον, έφ' δσον ή κατοικία αύτοΰ,
τό σώμα διατηρείται αρτιμελές καί άκέραιον, οί Αιγύπτιοι πάσαν κατέβαλ-
λον έπιμέλειαν, όπως προφυλάττωσιν άπό ταχείας φθοράς τά πτώματα τών
οικείων, καί τά κοσμήματα έτι καί τά ίερά αντικείμενα, άτινα έθετον εν
τοϊς τάφοις αύτών. Έκ τούτου τα αιώνια καί ουδέν έκ τών προσβολών τού
χρόνου έχοντα νά φοβηθώσι τεράστια μνημεία βασιλέων, αί πυραμίδες, καί
ή τεχνικωτάτη ταριχεία, δι' ών προσεπάθουν έξ ίσου πρός ταύτα διαρκείς
νά καταστήσωσι καί τούς βασιλικούς νεκρούς. Είς τάς ύπογείους έκείνας
κρύπτας, όπου ού μόνον ή άστάθεια τών πραγμάτων τοΰ έκτός κόσμου ούδέν
ίσχυε νά μεταβάλλη, άλλά καί αύτός ό άτμοσφαιρικός άήρ μετά δυσκολίας
είσεχώρει, διετηρήθησαν άναλλοίωτα μετά τών νεκρών τών Φαραώ καί τών
οικογενειών αύτών βίβλοι καί σκεύη καί ενδύματα καί καρποί άπό χι-
λιετηρίδων τεθαμμένα έν τοϊς έγκάτοις τής γής. Ούτω περιεσώθη καί ό πά-
πυρος, περί ού ήδη ό λόγος. Εύρέθη έν ύπογείω νεκροταφείο) τής ένδεκά-
της δυναστείας, κειμένφ έν τω μέρει τής νεκροπόλεως τών Θηβών, τω κα-
λουμένω Δραα - Άβού - Νατζά ύπό τοΰ Γάλλου αιγύπτιο λόγου ΓΙρίς, άπό
τούτου δ'έπεκλήθη καί πάπυρος ΙΤρίς.

Κατά ποίαν έποχήν έβασίλευσεν ή ένδεκάτη δυναστεία δέν είναι άκρι-
βώς ώρισμένον. Οί αίγυπτιολόγοι έπί τή βάσει τών είς τήν ίστορίαν τών
βασιλέων άναφερομένων ιερογλυφικών έπιγραφών ήδυνήθησαν κατά προσ-
έγγισιν νά συναγάγωσιν ότι ή αρχή τής δεκάτης ογδόης δυναστείας συμπί-
πτει μέ τόν δέκατον δγδοον αιώνα πρό Χριστοΰ. Έπί τής δυναστείας ταύ- ■
της τίθενται καί τά συμβάντα τοΰ Ιωσήφ έν Αιγύπτιο- δύο δέ πρό τούτου
αίώνας, ήτοι κατά τόν είκοστόν πρό Χριστού, κατήλθε κατά τήν διήγησιν
τής Παλαιάς Διαθήκης είς Αίγυπτον ό 'Αβραάμ, όστις, ώς είκάζουσιν οί
αίγυπτιολόγοι, εύρεν αύτήν ύπό τήν ξένην δυναστείαν διατελούσαν τών έπι-
ορομέων Ύξώς ή ποιμένων ή ένδεκάτη δυναστεία είναι πολλώ τούτων προ-
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γενεστέρα. Καί είναι μεν άδύνατος πάσα συγχρονιστική απόπειρα πρός α-
κριβή τών χρονολογιών όρισμόν πέραν τού εικοστού προ Χριστού αιώνος,
διότι ουδεμία άλλη προς το παρόν εκτός τίνων ιερογλυφικών επιγραφών
σώζεται μαρτυρία, αλλ' Οπωσδήποτε ή εποχή, καθ' ήν έγράφη ό πάπυρος
Πρίς, ανήκει είς τήν άπωτάτην αρχαιότητα.

Τήν μεγίστην αυτοϋ αρχαιότητα μαρτυρεί καί ό χαρακτήρ τής γραφής.
Τά ιερογλυφικά σημεία, δι'ών παριστώντο ίδέαι καί ουχί φωναί, ώς δια τών
γραυ.μάτων τών άλφαβήτων, είναι παλαιότατα, ή δ' ευρεσις αυτών τίθεται
υπό τίνων είς τους χρόνους τών πρώτων Αιγυπτίων βασιλέων προς ευκο-
λίαν είτα διατηρηθέντα μόνον έν τή γραφή επί σκληρών υλών ήπλοποιή-
θησαν, ώς γνωστόν, δια τήν ταχυγραφίαν, καί αυτή είναι ή *αλουμένη Ιε-
ρατική γραφή, κατόπιν δ' ή άπλοποίησις καί ή από τών πρώτων ιερογλυ-
φικών χαρακτήρων άπομάκρυνσις κατέστη μείζων έν τή δημοτική γραφή.
ΙΙάπυροί τίνες, έν τψ βρεττανικφ μουσείω διατηρούμενοι, ανήκοντες είς. τήν
έποχήν περίπου, καθ' ήν έζη & Μωϋσής, είναι γεγραμμένοι δια χαρακτή-
ρων ουχί καθαρώς ιερατικών, αλλ * άπλουστέρων όμως τών ιερογλυφικών·
ενώ ί πά,-υρος, περί ου ενταύθα ό λόγος, πλησιάζει μάλλον πρός τήν ίερο-
γλυφικήν γραφήν απέχων πλειότερον τής ιερατικής- έγράφη δήλον ότι, ότε
μόλις ήρξατο αναφαινόμενος δ ιερατικός χαρακτήρ τής γραφής.

Τί δέ περιέχει ; Ή κατανόησις αυτού είναι ίσως ή μεγίστη τών δυσ-
χερειών, âç παρουσιάζει. 'Αγγλος τις άπεπειράθη να μεταφράση αυτόν έν
πραγματεία δημοσιευθείση εν τή Μηνιαία έπι&εωρήσει (.Monthly Review)
του Λονδίνου τώ 1856 υπό τήν έπιγραφήν αΠερί Ινός χειρογράφου τών
χρόνων του Φοίνικος βασιλέως Άσσά» , όστις εβασίλευσεν έν Αίγύπτο) πρό
τής εποχής τοΰ Αβραάμ' άλλα φαίνεται ότι έστηρίχθη επί εικασιών τολ-
μηρών, διότι τά αποτελέσματα, εις & κατέληξεν ετερος σποι.δαϊος αίγυ-
πτιολόγος, à Chabas, έν τή Αρχαιολογιχ7) έπιϋ·εωρήσ;ι τών Παρισίων
(1858), είναι όλως διά-ρορα. Έ* τή; ά/χλύΐΐο; tsj αρχαιολόγου τούτου
παραθέτομεν βραχέα τινά, καίτοι καί ούτος, ώς αυτός όμολογίϊ, δέν ήδυ -
νήθη έντελώς να εξηγήση τόν πάπυρον, ούο' είναι βέβαιος περί τής όρθό-
τητος τών δσιυν ήρμήνευσεν.

Ό πάπυρος Πρίς σύγκειται έκ σελίδων 18, ών αί δύο πρώται χωρί-
ζονται τών έπιλοίπων δια διαστήματος ένός μέτρου καί 33 ύφεκατομέτρων,
ένθα επιμελώς άπεξέσθησαν τά γραφέντα, βεβαίως όπως άλλα χρησιμώτερα
αυτω γράψνι ί κάτοχος, όπερ όμως δέν έποίησε. Δέν είναι δέ πλήρης, διότι
αί πρώται λέξεις τής πρώτης σελίδος άποτελοϋσι μέρος φράσεως ατελούς.
Αί τρείς τελευταΐαι λέξεις τής β' σελίδος ου εβ-πε=παρήλθεν, έτελείωσε.
δεικνύουσι τό τέλος τής πραγματείας ταύτης. Αί λοιπαΐ 16 σελίδες άπο-
τελοΰσιν έτέραν αυτοτελή καί πλήρη ποαγματείαν, ή; περίεργος είναι ή τό
τέλος έμφαίνουσα φράσις· ci Έτελείωσεν (άπϊ) αι:ο) μέχρι toû
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τέλους αυτού, ώς ευρηται έν τη γραφν]». "Οπερ δεικνύει ότι είναι άντί-
γραφον καί ούχΐ το πρωτοτυπον λόγου γέροντος τίνος φιλοσόφου, ου τό
όνομα Πτά-Ότέπ αναφέρεται έν τω κειμένω.

Αί πρώται δύο σελίδες άναφέρουσι γνωμικά τινα, τα πλείστα ακατα-
νόητα . Μεταξύ των άλλων υπάρχει καί ή ακόλουθος νουθεσία περί εξα-
σκήσεως της πατρικής εξουσίας : « Έκδηλούσθω τό δνομά σου, δείκνυσο
δια των σων λόγων, διάτασσον μετά γενναίου φρονήματος καί τόλμης· άς
καρπούνται οί Ικγονοί σου έκ τής σής διδασκαλίας. Πολλοί οί τρόποι, δι'ών
τιμωρεί à Θεός τόν απορρίπτοντα αυτόν. Ό οικογενειάρχης δύναται να δι-
ευθύνη τούς έαυτοϋ απογόνους μετά τό τέλος τοΰ άνθρωπίνου σταδίου αυ-
τού- είς τούτον όφείλουσι την τροφήν, είς τοΰτον καί τό όνομα αυτών«.
Έν τω έπιλόγω δέ εξυμνεί ό γράψας αφελώς λίαν τήν άξίαν του έργου του.
« Έάν οί άνθρωποι κατανοήσωσι πάν τό γεγραμμένον έν τή βίβλω ταύτη,
ώς τό είπον συνωοά τοϊς νόμοι; περί πρώτων στοιχείων των άρχων, θά θε-
σωσι ταύτην έν τοϊς κόλποις αΰίών, θά έπαναλαμβάνωσιν αυτήν, ώςγέγρα-
πται, καί τό κάλλος αύτής θά άρέση αυτοΐς υπέρ πάν άλλο άντικείμενον
εύρισκόμενον καθ'άπασαν τήν χώραν, είτε δρθιοι Γστανται, είτε κάθηνται
(είτε εργάζονται, είτε αναπαύονται)».

Τό δεύτερον μέρος του παπύρου, έκ 16 σελίδων άποτελούμενον, είναι,
ώς εϊπομεν άνωτέρω, λόγος πλήρης του φιλοσόφου Πτά-Ότέπ, όστις έγραψε
καί τον προηγούμενον λόγον. ώς έμφαίνεται έκ τοΰ τέλους αύτοΰ, ενθα ανα-
φέρεται τό όνομα τούτο. Τό πρώτον φύλλον είναι εισαγωγή, είδος επικλή-
σεως του θεού Όσίριδος- ή ε'σαγωγή αΰτη άρχεται δια τής επομένης ζωη-
ράς περιγραφής τής άθλιότητος των γηρατειών :

«Λόγος του δημοσίου έφόρου Πτά-Ότέπ, επί τής μεγαλειότητος τοΰ
βασιλέως τής άνω κα'. κάτω Αιγύπτου Άσσά, τοΰ εσαεί ζώντος.

«Ό δημόσιος έφορος Πτά-Ότέπ λέγει·— °Ω Όσιρις, κύριέ μου, &
άρχων γηράσκει, ό μαρασμός καταλαμβάνει τήν θέσιν τής άνθηρότητος, ή
έξασθένησις όσημέραι αδξεται, οί όφθαλμοί σμικρύνονται, ή άκοή άπόλλυ-
ται, τό θάρρος αμβλύνεται· τό στόμα κραυγάζει, δέν όμιλεί πλέον ή καρ-
δία μηδενίζεται, δέν όπάρχει πλέον δι" αύτήν σκίρτημα χαράς· τόπος κα -
λός μεταβάλλεται είς τόπον ανυπόφορο ν, ή αίσθησις φεύγει καθ'όλοκλη-
ρίαν τό γήρας καθίστησι τους ανθρώπους είς πάντα δυσαρέστους· ή ρίς
έκλείπει, δέν άναπνέει πλέον κοπιώδεις είσ'ιν αί κινήσεις καί αύτή ή
άνάπαυσις». 'Αλλά τα οεινα ταΰτα τοΰ γήρατος επακολουθήματα εκλείπου-
σιν, όταν τόν άνθρωπον φωτίζη ή έπιστήμη καί ή σοφία· ταύτην θέλει να
διδάξη καί επικαλείται πρός τοΰτο τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ. Ό δέ Θεός
άποκρίνεται :

«Ή άγιότης τοΰ Θεοΰ λέγει·

»Δίδαξον αύτφ τόν λόγον τοΰ παρελθόντος ναι, έσ:*ι ούτος τροφή τώ ν
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παιδιών καί τών τελείων άνδρών. Ό κατανοών αύτόν θά βαδίζη είς τήν
εύχαρίστησιν τής καρδίας. Ό λόγος αύτού δέν θά έπιφέρη κόρον.»

Έκ τοΰ προοιμίου τούτου φαίνεται ότι ό Πτά -Ότέπ ήρκέσθη να συ-
στηματοποίηση γνωμικά καί παραγγέλματα, άπό πολλοΰ χρόνου ισχύοντα
καί τιμώμενα έν Αίγύπτφ, είδος παραδόσεως, ής τήν ιερότητα έπισφραγί-
ζει ή αύθεντία τού Θεοΰ. Είναι λυπηρόν ότι αδύνατος έπί τοΰ παρόντος άπο-
βαίνει ή τελεία έξήγησις τοΰ λόγου τούτου, έξ ής πολλάς ήδυνάμεθα νά
άρυσθώμεν πληροφορίας περί τής άρχαιοτάτης φιλοσοφίας τών Αιγυπτίων.
Τά καταληπτά μέρη τού κειμένου περιστρέφονται πρό πάντων περί τήν
άνατροφήν τών παίδων καί άλλα τινά ήθικά κεφάλαια.

Ό τίτλος, ούτως είπεϊν, τού συγγράμματος, ώς έπίσης καί λεπτομέρεια;
τίνες περί τοΰ συγγραφέως άναγινώσκονται εύθύς μετά τήν είσαγωγήν
α 'Αρχή τής κατατάξεως τών άγαθών λόγων, τών λεχθέντων ύπό τού εύγε-
νούς άρχοντος, τού προσφιλούς τώ Θεώ, τοΰ υίοΰ βασιλέως, τοΰ πρεσβυτέ-
ρου τού γένους αύτοΰ, τού δημοσίου έφόρου Πτά-Ότέπ, όπως διδάξη τοϊς
άμαθέσι τά στοιχεί« τού άγαθού λόγου πρός άγαθόν τών άκουόντων αύ ■
τοΰ, πρός δλεθρον τών ύπερπηδώντων αύτόν».

"Ωστε ό συγγραφεύς ήτο υιός βασιλέως, καίτοι δέ πρεσβύτερος, ώς λέ-
γει, τοΰ γένους αύτού, δέν έβασίλευσεν όμως. διότι τό δνομά του δι* ούδε-
νός σημείου δεικνύοντος τήν βασιλικήν άξίαν συνοδεύεται έν τψ χειρογράφψ.
Έν τέλει άναφέρει τήν ήλικίαν του, ήτις ητο λίαν προβεβηκυϊα, καί εκ-
φράζει τήν πρός τόν βασιλέα πίστιν αύτοΰ.

«Γέγονα άρχαίος τής γής, διήνυσα έκατόν δέκα έτη τής ζωής διά χα-
ρίσματος τοΰ βασιλέως κκΐ έπινεύσεως τών άρχα ιοτέρων έκπληρών τό κα-
θήκον μου πρός τόν βασιλέα είς τόν τόπον τής εύνοιας» (;).

Τοιούτον έν συντόμψ τό άρχαιότερον βιδλίον εκ τών σψζομένων νΰν έν
τψ κόσμψ.
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Κατά τον κατάλογον τοΰ χ. 'Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετοΰ τά άπό
τής εφευρέσίως'τής τυπογραφίας μέχρι τού 1832 εκδοθέντα έλληνικά βι
βλία ανέρχονται μόλις είς 1278, έπειδή δ' όμως ό κατάλογος ούτος δέν
είναι πλήρης, παραλειφθέντωνΓικανών βιβλίων, μή περιελθόντων εις γνώσιν
του έκδότου, δυνάμεθα κατ' άνώιατον δρον νά ύπολογίσωμεν είς 1750 ά-
παντα τά άπό τοΰ 14 76, ότε έξεδόθη τό πρώτον έλληνικόν βιβλίον, μέχρι
της άνιδρύσεως τοΰ ήμετέρου κράτους εκδοθέντα έλληνιστί ύπό Ελλήνων
βιβλία. Τούτων τό έν τρίτον περίπου είναι καθαρώς θρησκευτικά, τά δέ πλεί-
στα τών επίλοιπων, είτε είς άρχαίαν είτε είς κοινήν γλώσσαν γεγραμμένα,
ήσαν προωρισμένα ουχί διά τόν λαόν έν γένει, άλλά διά κύκλον άναγνω-
στών λίαν στενόν· ολίγα, δλίγιστα ήσαν τά καθαρώς δημοτικά βιβλία, τά
προσφιλή καί έπιζήτητα παρά τω λαώ. Διά τοϋ το καί ταΰτα μείζονα πάν-
των τών άλλων είχον διάδοσιν καί πλείονας άσυγκρίτω λόγω άναγνώστας.
Ή 'Ιστορία Αλεξάνδρου τοϋ Μακεδόνος, ό Χρονογράφος, ό Έρωτό-
κρηος, ή ' Ερωφίλη, ή Διήγηαις Γαδάρου, Λύκου καί Αλυυποϋς και
έκ τών μεταφρασμένων ό Συντίπας, ό Βερτόλδος καί ό Βερτολδΐνος,
ή Χαλιμα, έκ δέ τών θρησκευτικών ή 'Αμαρτωλών σωτηρία, αί φυλλάδαι
τής Παναγίας, του άγ. 'Αντωνίου καί ή Επιστολή του Χρίστου, άπό τοϋ
χρόνου περίπου τής συστάσεως τών έν Βενετία έλληνικών τυπογραφείων έξ-
εδόθησαν πολλάκις καί μέχρι του νΟν έτι έξακολουθοϋσι θέλγοντα μέρος τοΰ
ελληνικού λαού. ΊΙ περί τά τέλη τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος καί
τάς άρχάς τής παρούσης γενομένη φιλολογική κίνησις, καθ ' ήν μετεφρά -
σθησαν έκ ξένων γλωσσών ικανά τερπνά άναγνώ-ματα πρός χρήσιν του λαού,
ελάχιστα περιέστειλε τήν δημοτικότητα τών παλαιών, ήν μόλις ήλάττωσεν
ή έπέκτασις καί εύρυτέρα διάδοσις τής έκπαιδεύσεως καί τών γραμμάτων
άπό τής έλευθερώσεως τής Ελλάδος.

Τά δημοτικά ταΰτα βιβλία δέν είναι βεβαίως άνάξια προσοχής καί με-

*) Έίημοσιεύθη έν «Εστία.» 1877 τ. Δ', σ. 438—8. G.">9— 6^4.
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λέτης, ού μονον διότι έπί μακράν σειράν ετών ήσαν τά μόνα σχεδόν ανα-
γνώσματα τοΰ υπό τάν ζυγόν Έλληνος, άλλα καί δια τήν άξίαν, ήν αυτά
καθ'εαυτά εξεταζόμενα Οπό πολλά ς απόψεις ένέχουσι. Τα πλείστα τούτων
ήσαν κοινά παρ' άπασι περίπου τοίς άνατολικοίς καί δυτικοϊς λαοϊς κατά
τον μεσαίωνα, αί δέ ποικίλα! αυτών τύχαι μέγα παρουσιάζουσι τό ενδιαφέ-
ρον είς τήν σπουδήν τής φιλολογίας καί τού πνεύματος του λαοΰ κατά τήν
έποχήν έκείνην. 'Ενταύθα θέλομεν περιορισθώ είς συντόμους περί εκάστου
αυτών σημειώσεις, διότι τά όρια καί ό σκοπός τής 'Εστίας δεν έπιτρέπουσι
νά έπεκταθώμεν είς εκτενείς καί ξηράς βιβλιογραφίας έκδρομάς.

Α'.

Συντίπας.

' Αγνωστον πότε εξεδόθη τό πρώτον είς τό κοινόν ιδίωμα ή συλλογή των
ανατολικών μύθων ή γνωστή ύπό τό όνομα Μν&ολογικόν Συντίπα τοϋ
φιλοαόφου. Έν τω καταλόγψ τού κ. Βρετοϋ άναφέρεται μόνον μία νεω-
τέρα μετατύπωσις αύτής, τω 1790 έν Ένετία- πιθανόν ότι ή πρώτη εκδοσις
είναι παλαιοτέρα τουλάχιστον τής δεκάτης εβδόμης έκατονταετηρίδος. '11
δ* ελληνική μετάφρασις, έξ ής κ»ί ή χυδαία παράφρασις, έγένετο περί τό
τέλος τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδος ύπό τίνος Μιχαήλ Άνδρεοπούλου
καί εξεδόθη τφ 1S28 υπό του Γάλλου ελληνιστοϋ Βοασσονάδ Τής μετα-
φράσεως ταύτης προτάσσεται ό ακόλουθος έμμετρος πρόλογος·

«Τοϋ μυθογράφου Συντίπα κατά Σύρους,
μάλλον Si ΙΙερσων του σοφού λογογράφου,
αύτη πέφυκεν, ήν βλέπεις, δέλτος, φίλε.
Ήν καί συρικοίς τοις λόγοις γεγραμμένην
είς τήν παροϋσαν αυτός 'Ελλάδα φράσιν
μετήγαγόν τε καί γέγραφα τήν βίόλον,
των γραμματικών έσχατός γε τυγχάνω·/.
'Ανδρεόπωλος Μιχαήλ, Χρίστου λάτρις.
έργον τεΟεικώς προστεταγμένον τόδε
χαρά Γαβριήλ, τοϋ μεγιστάνων κλέους,
δουκός σεβαστοί) πόλεως μελωνύμου,
ές έστι Χρίστου θερμός όντως οΐκέττ,ς.
ος καί διωρίσατο γραφήναι τάδε.
ότι γε μή πρόσεστι 'Ρωμαίων βίβλοις.
Ή συγγραφή γάρ ήδε τους κακβργάτας
διασύρει μάλιστα, καί πρός τφ τέλει
πράξεις επαινεί τάς καλώς ειργασμένας».

1) Ή χυδαία παράφρασις εγένετο ίσως έκ χειρογράφου άτελ;ετέρου τοϋ υπό Βοασσο-
νάδ εκδοθέντος, διότι ικανά παραλείπει εκ των s·/ τ ή μεταφ-^σει τοϋ Άνδρεοπούλου,
έκτος έάν ταύτα παρελβίφθησαν :-/. προθέσεως. -Μετά ci τον Doissonade εςέδωκε τήν βυ-
ζαντινή·/ μετάφρασιν του Συντίπα -, All γ- Ebei'luirfl àv τν, στε,-εοτΰπφ βιβλιοθήκη τοϋ
Ί'ιίιΙιΊιιμ· (Fabnlœ Homaneiist- τ. I. Λιψία 187:".

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Λ'. 1 -
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Πότε έγένετο ή μετάφρασις αυτη, ίκανώς ενδιαφέρουσα καί δια τήν
ίστορίαν τής έλληνικής γλώσσης, ώς μικρόν άπομακρυνομένη τής κοινής βυ·
ζαντινής διαλέκτου, καταδεικνύεται έκ του άνωτέρω προλόγου, καίτοι 8 τε
Γάλλος εκδότης καί άλλοι μετ' αΟτόν μή δυνηθέντες. να δρίσωσι τήν έπο·
χήν έθετον αυτήν μεταξύ τής IB' καί τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος. Τό όνομα
Γαβριήλ σπανίως αναφέρεται έν τή βυζαντινή ίστορία, 6 δέν τούτα) άνα-
φερόμενος είναι άναντιρρήτως, ώς διέγνω & Comparetti, ό δουξ Γαβριήλ,
κυβερνήτης τής τρίτης 'Αρμενίας, ής πρωτεύουσα ή είκονικώς εν τω προ-
λογω άναφερομένη Μελιτήνη· ό δούξ ούτος έκυβέρνα κατά τά τέλη τής ΙΑ'
έκατονταετηρίδος.

Ή μετάφρασις του Άνδρεοπούλου εγένετο έκ κειμένου συριακού, όπερ
ούχί πρό πολλού άνευρεθέν έδημοσιεύθη τω 1859 όπά D. Landsberger έν
Pus· n. Έκ τοΰ κειμένου τούτου έξάγεται ού μόνον ότι ή μετάφρασις τού
Άνδρεοπούλου είναι καθ'δλα ακριβής καί πιστή, άλλ' ότι προσέτι ή συ-
ριακή είναι μία τών αρχαιοτέρων παραλλαγών τοΰ μύθου τοΰ Συντίπα, επί
τή βάσει αύτοΰ τού ινδικού πρωτοτύπου γενομένη· διότι μόνη αυτη έκ πα-
σών τών ανατολικών καί ευρωπαϊκών παραλλαγών διετήρησεν ίχνη ινδικά,
οία παραδείγματος χάριν είναι αί έν άρχή τίνων διηγήσεων περίεργοι περι-
λήψεις αύτών, ή έκ μελιπήκτου είκών έλέφαντος καί τινα άλλα.

"Ηδη είναι άποδεδειγμένον το. κατ' αρχάς υπό τίνων οιαμφισβητηθέν,
ότι τό πρωτότυπον τού Μυθολογικού του Συντίπα έγράφη έν 'Ινδική, καί-
τοι ούδεν σανσκριτικόν κείμενον εύρέθη μέχρι τούδε.

«Έργον, λέγει περί τούτου ό Γερμανός J. Görres, εν τω σπουδαίο)
αύτοΰ συγγράμματι περί τών γερμανικών δημοτικών βιβλίων, £ργον, όπερ
πρέπει νά έλκύη τόν σεβασμό ν παντός δια τήν σεπτήν αύτού αρχαιότητα·
όπερ πηγάσαν έν αρχή έκ τών ορέων τής 'Ινδικής καί έκείθεν από των
παναρχαιοτάτων χρόνων ώς μικρόν ρυάκιον κατελθόν, είτα δια τών εύρυ
τάτων πεδιάδων τής 'Ασίας κατευθυνόμενον πρός δυσμάς καί βαθμηδόν αύ-
ξανόμενον. έν διαστήματι δέ χιλιετηρίδων άεί προχωρούν καί άεί πληρού-
μενον και έξικόμενον μέχρις ημών, έξ ού γενεαί δλαι καί εθνη πολλά έπο ·
τίσθησαν όπερ μετά τών μεγάλων μεταναστάσεων τών λαών έχύθη είς Εύ-
ρώπην καί νυν ετι κατά τους ήμετέρους χρόνους καί τήν ήμετέραν γενεάν
τοσούτω σημαντικόν μέρος τού λαοΰ τέρπει- έργον κατά τήν φήμην καί τό
μέγεθος τής έπηρείας αύτοΰ ύπερεξακοντίσαν πάντα τά κλασσικά έργα καί
δυνάμενον νά παραβληθή κατά ταύτα πρός τήν Βίβλον».ΚαΙ τω δντι ούδενός
άλλου έργου, ουδέ αύτής τής Παντσατσάντρας (Πεντατεύχου), ετέρας δη-
μοτικωτάτης συλλογής ινδικών μύθων, εξαιρουμένης, ή διάδοσις έξ'.σοΰται
πρός τό μυθολογικόν τοΰ Συντίπα.

ΑΙ έπΐ τή 3άσει τούτου γενόμενα! συλλογαί διαιρούνται είς δύο μεγά-
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λας κατηγορίας· είς το άνατολικόν στέλεχος καί το δυτικόν. Κλάδοι τοΰ
πρώτου είναι μέχρι τούδε γνωστοί έ'ξ : πρωτίστη πασών ή συριακή συλλογή,
έζ ής έγένετο ή μετάφρασις τού Άνδρεοπούλου· δευτέρα έρχεται εβραϊκή
τις μετάφρασις έπιγραφομένη Ai παραβολαϊ τοϋ Σανδαβάρ, γενομένη δέ
έκ τοϋ αραβικού κατά τάς αρχάς πιθανώς τής ΙΓ' εκατονταετηρίδες· ό τρί-
τος κλάδος είναι ισπανική μετάφρασις έκ τοΰ άραβικοΰ έπίσης γενομένη
κατά τήν ΙΓ" καί αϋτη έκατονταετηρίδα· τέταρτος τδ Σινόιβάδ-ναμέ,ίνίχ-
δοτον περσικόν ποίημα γραφεν τφ 1375· πέμπτος ή δγδόη νύξ τού Τουτϊ-
ναμέ, ποιήματος τοΰ Ναχσεμπή, Πέρσου άποθανόντος τφ 1329· έκτος δέ
κλάδος είναι άρχαία τις μίμησις ή νέα παραλλαγή τής αρχαίας άραβικής με-
ταφράσεως τών ινδικών μύθων είς τάς 1001 νύκτας ύπό τήν έπιγραφήν «Ι-
στορία τοΰ βασιλέως, τοΰ υιού αύτοϋ, τής ερωμένης του καί τών επτά βε ■
ζιρών». Έκ τοϋ αραβικού ομοίως έγένετο καί τουρκική τις παραλλαγή έπί
Άμουράτ τού Β' (1422 1451), έπιγραφομένη «'Ιστορία τών τεσσαράκοντα
βεζιρών».

Τό δέ δυτικόν στέλεχος περιλαμβάνει έπίσης πολυπληθείς παραλλαγάς·
πρώτη έρχεται ή εις λατινικήν γλώσσαν συλλογή, έξ ής άναντιρρήτως προ-
ήλθον αί είς πάσας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας έτεραι παραλλαγαί, τής έλ-
ληνικής μόνον εξαιρουμένης καί τής άνωτέρω μνημονευθείσης ισπανικής.
Τινές έθεώρησαν τήν λατινικήν ταύτην συλλογήν ώς μετάφρασιν τής ελλη-
νικής ιού Άνδρεοπούλου, άλλ' ή προσθήκη πολλών διηγήσεων έν ταϊς εύ-
ρωπαϊκαϊς συλλογαϊς, μή εμπεριεχομένων εν τή ελληνική, κάταδεικνύουσα
ότι έγένοντο έπί τή βάσει άλλων πληρεστέρων κειμένων, έξελέγχει τό σφα-
λερόν τής ύποθέσεως ταύτης. Άρχαιοτέρα τών ευρωπαϊκών παραλλαγών
μετά τήν λατινικήν είναι γαλλική τις συλλογή έπιγραφομένη· Li romans
des sept sages, έκδοθεΐσα τό πρώτον τφ 1836 ύπό Keller· μετά ταύτην
έρχεται ή γερμανική Dyocletianus Leben (βίος Διοκλητιανού), ύπό τοϋ
αυτού Γερμανοϋ έκδοθεΐσα τφ 1841. Μετά ταύτην έρχονται παραλλαγαί
άγγλικαί, ίταλικαί, ίσπανικαί, όλλανδικαί, σκανδιναυικαί κλπ. Σημειωτέον
δ'ότι ού μόνον είς άπάσας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας είναι μεταπεφρασμένον
τό μυθολογικόν τού Συντίπα, άλλά καί εις τινας τούτων είσί γεγραμμέναι
πολλαί παραλλαγαί αύτοϋ· ούτω π. χ. είς τήν γαλλικήν εκτός τής άνωτέρω
μνημονευθείσης ύπάρχει καί έτερα Li romans de Dolopathos (τό μυθι-
στόρημα τού Δολοπάθου) καί είς τήν γερμανικήν καί άγγλικήν πλείονες.

Έρχόμεθα ήδη είς τό περιεχόμενον τοϋ βιβλίου. Ώς πασαι αί άνατο-
λικαί συλλογαί μύθων, ή Παντσατσάντρα, αί μυΟολογίαι ψιττακού, αί 1001
νύκτες (Χαλιμά), αί 1001 ήμέραι καί ή παροΰσα συλλογή έχει ώς κυρίαν
βάσιν πρωτεύουσάν τινα διήγησιν, έν ή παρεμβάλλονται τεχνηέντως αί λοι-
παί διηγήσεις καί μύθοι. Ό βασιλεύς τών Περσών Κϋρος—κατά τήν ελλη-
νικών παραλλαγήν, κατά δέ τάς εύρωπαϊκάς ό αύτοκράτωρ τής Ρώμης Λιο-
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κλητιανός ή ό τής Κωνσταντινουπόλεως Κασσιόδωρος (άνύπαρκτον πρό-
σωπον) ή ό τής Ρώμης Πογκιανός (άνύπαρκτον επίσης) —ε!χε μέν επτά
γυναίκας, ήτο όμως άπαις. 'Αλλ' ένεκα τών θερμών αύτοϋ πρός τό θείον
δεήσεων έγέννησεν έπί τέλους υίόν, δν καί άνατρέφων βασιλικώς έξεπαί-
δίυσεν. Ί2ών δ'όμως ότι έπί τρία έτη ούδέν έκ τών μαθημάτων τών διδα-
σκάλων του έκαρπούτο παρέδωκεν αύτόν είς άνδρα σοφώτατον, τόν φιλόσοφον
Συντίπαν, όστις ύπεσχέθη εντός έξ μηνών πάσης σοφίας νά έμπλήση τόν
βααιλόπαιδα. Παραλαβών λοιπόν αύτόν είσήγαγεν εις τήν εαυτού οίκίαν.
καί ίδιόρρυθμον όλως παιδαγωγικόν σύστημα έφαρμόζων έζωγράφησεν επί
τών τοίχων τής κατοικίας τού βασιλόπαιοος όσα ήθελε νά τόν διδάξν;, ά-
τινα είτα άνέπτυσσεν αύτω και διά λόγου Ούιως εντός έξ μηνών έδίδαξεν
αύτω τά πάντα· δφείλων δέ κατά τά συμπεφωνημένα μετά μήνας έξ καί
ώρας έξ νά παραδώση τόν υίόν είς τόν πατέρα έκαμε τήν νύκτα άστρολο-
γικήν ζήτησιν περί τής τύχης τού παιδός. Σφόδρα έταράχθη μαθών έκ των
άστρων ότι μέγας κίνδυνος ήπείλει τήν ζωήν τού βασιλόπαιδος, εάν δέν έμε-
νεν έπί έπτά έτι ήμέρας παρά τφ φιλοσοφώ. Έπειδή όμως τφ ήτο άδύνα-
τον ν' άθετήση τόν πρός τόν βασιλέα λόγον αύτοΰ, ό Συντίπας έλαβε παρά
τού βασιλόπαιδος ρητήν ύπόσχεσιν ουδέ λέξιν νά εκστομίση, πριν ή παρέλ-
θουν επτά ήμέραι. Καί ούτως άπέστειλε τόν μαθητήν αύτού είς τχνάκτορα,
έν ώ αύτός άπελθών έκρύβη είς άσφαλές μέρος.

Ή έπίμονος σιωπή τοΰ βασιλόπαιδος είς μεγίστην ένέβαλεν έκπληξιν
τόν βασιλέα καί τους αυλικούς, ποικιλοτρόπως πειρωμένους νά έξηγήσωσιν
αύτήν.Είς μάλιστα εξέφρασε τήν ίδέαν, ότι αίτιος τής τοιαύτης σιωπής ήτο
ό Συντίπας, δούς ίσως είς τόν παίδα κατά λάθος ή έκ προθέσεως βότανόν
τι, έξ ού έδεσμεύθη ή γλωσσά του. Σφόδρα θλιβομένου έπί τούτοις τοΰ βα-
σιλέως, μία των γυναικών αύτοΰ παραστάσα τόν έζήτησε τήν άδειαν νά
λάβη τόν υίόν ιδιαιτέρως, βεβαία ούσα ότι ήθελεν έκμυστηρευθή αύτη τό
αίτιον τής σιωπής, διότι, είπε, καί πρό ταύτης τής αιτίας «συνήθειαν εί-
» χεν άνακαλύπτειν έμοί πάντα όσα είχεν αύτός, άπερ ούδέ τή αύτοΰ μη-
» τρί έδήλου.» ΙΙαραλαβούσα δ'όμως τή έπινεύσει τού βασιλέως τόν παϊδα
είς τό ίδιον οίκημα άντί παντός άλλου λόγου προτείνει αύτω νά οολοφο-
νήσωσι τόν γέροντα πατέρα του, όπως έκεΐνος άντί τούτου βασιλεύση, ξπ!
τω δρφ όμως νά τήν λάβη ώς γυναίκα. Θορυβηθείς ό νέος έπί τή κακοή-
θεια καί κακουργία τής γυναικός άπειλεΐ αύτήν ότι μετά παρέλευσιν ήμε-
ρων επτά θ' άποκαλύψη τά πάντα τω βασιλεϊ, έπιλαθόμενος ούτω τής εν-
τολής τοΰ σοφού διδασκάλου του. "Οπως προλάβη τήν ένοεχομένην κατα-
στροφήν αύτής, περίφοβος γενομένη ή μητρυιά σπεύδει καί διαβάλλει δια
βδελυρών συκοφαντιών τόν νέον παρά τφ βασιλεϊ, όστις πεισθείς είς τούς
λόγους αύτής ένεκα πρό πάντων τής διαγωγής τού υίοΰ του, άντί ν' «πο·
λογηθή έξακολουθούντος νά σιγά, διατάσσει τόν θάνατον αύτοΰ.



I ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ

193

Ύπήρχον τότε τω βασιλεί σύμβουλοι φιλόσοφοι επτά, οίτινες άκουσαν·
τες τήν κατά τοΰ βασιλόπαιδος έξενεχθείσαν απόφασιν συναπεφάσισαν να
προσπαθήσωσι -αντί σθένε·., όπως πείσωσι τόν βασιλέα να τήν άναιρέση.
Οδτω δέ πορεύεται καθ' έκάστην είς έκάστοτε παρά τφ βασιλεί καί τω διη-
γείται μίαν ή δύο ιστορίας περί τών πανουργιών τών γυναικών καί τών κα-
κών αποτελεσμάτων τών έν σπουδή έκφερομένων αποφάσεων έν ώ άφ' ετέ-
ρου ή σύζυγος τοΰ βασιλέως, όπως έπιτύχη τόν θάνατον τοΰ βασιλόπαιδος
πρό τής παρελεύσεως τών επτά ήμερων, διηγείται ανά μίαν ίστορίαν περί
δόλων καί απιστιών τών ανδρών. Ό δέ βασιλεύς μετά τήν άκρόασιν εκά-
στου φιλοσόφου διατάσσει τήν λύτρωσιν τοΰ υίοΰ του, μετά δέ τήν άκρόα ·
σιν τής ίστορίας τής γυναικός μεταβάλλει γνώμην καί διατάσσει τήν κατα-
δίκην του. 05τω παρέρχονται αί επτά ήμέραι, ότε é υιός λύει πλέον τήν
σιωπήν καί, καταδειχθείσης τής άθωότητός του, ή μεν μοχθηρά γυνή κατα-
δικάζεται είς άτιμωτικήν ποινήν, ούτος δέ καταλαμβάνει τόν βασιλικόν θρό-
νον, δν τφ παραχωρεί ό πατήρ του. Τό βιβλίον καταλήγει δι' εκθέσεως το8
τρόπου τής εκπαιδεύσεως τοΰ βασιλόπαιδος καί διά τίνων ιστοριών, δς
ούτος καί ό παρουσιασθείς ενώπιον τοΰ βασιλέως Συντ'πας διηγοΰνται.

Αί ίστορίαι, άς διηγοΰνται οί φιλόσοφοι καί ή γυνή, δέν έχουσι βεβαίως
πολλήν σπουδαιότητα δια τό πειστικόν τών έπιχειρημάτων αύτών, διότι
τούτο σχεδόν δλοτελώς ελλείπει, απορεί δ' δ αναγνώστης ευλόγως πώς μία
ή δύο τοιαΟται ίστορίαι άρκούσιν, όπως μεταβάλωσι τήν άπόφασιν τού βα-
σιλέως περί σωτηρίας ή καταδίκης τοΰ υίοϋ του. 'FI αξία όμως αύτών έγ-
κειται άλλαχοΰ- διότι άπασαι σχεδόν ανήκουσιν είς τήν ά;.χαιοτάτην σει-
ράν τών μύθων καί παραμυθιών, άτινα άπο τής Ινδικής παρέλαβον απαντα
σχεδόν τά έθνη τής 'Ασίας καί τής Ευρώπης, ού μόνον Öta τοΰ βιβλίου τού-
του, άλλα καί δι' άλλων όδών, πρό πάντων δέ τής άπό στόματος διηγή-
σεως. Επιφυλασσόμενοι άργότερον νά γράψωμεν έκτενέστερον περί τής τοι-
αύτης μεταναστάσεως τών μύθων πχρατιθέμεθα ένταΰθά τινας τών ιστο-
ριών τούτων πρός κατάδειξιν τοΰ είδους καί τοΰ χαρακτήρος αύτών. Άκο-
λουθουμεν δέ τό κείμενον τής αρχαίας μεταφράσεως του Άνδρεοπούλου,
περιέργου 6πό γλωσσικήν έποψιν, διότι ή παρά τφ λαφ έν χρήσει είς κοι-
νήν γλώσσαν παράφρασις ούδέν ενέχει τό άξιοαημείωτον.

'Ιδού ή πρώτη τών ιστοριών τοΰ πέμπτου φιλοσόφου' ήτο γνωστοτάτη
κατά τόν μεσαίωνα και επαναλαμβάνεται είς πολλά διηγήματα καί ποιή-
ματα τής εποχής εκείνης'—Ήν τις στρατιώτης άνήρ, όστις σν.ύλον άνέ-
θρεψε μικρόθεν κα>. όσα ένετείλατο τφ σκυλακίω εποίει, ώς λόγον εχον
δδεν καί μετά πολλής αγάπης έτρεφεν έ στρατιώτης τόν κύνα. Έν μια
τών ήμερών ή τοΰ άνδρός σύζυγος πρός τούς εαυτής απήλθε γονείς, καί τό
α&τής νηπιάζον παιδίον άφήκε τφ πατρί αύτοΰ παραγγείλασ* αύτφ πολλά
περί τού παιδίου, ώστε βλέπειν κ α! προσέχειν αύτφ. Άλλα μετ' ολίγον ό
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στρατιώτης καλείται υπό τοΰ βασιλέως, καί άμα τώ λόγφ τά στρατιωτικά
ένεδύσατο άρματα, καί τήν σπάθην άράμενος, προσκαλείται τόν σκύλον καί
παραγγέλλει αύτω φυλάσσειν τόν οίκον καί τό παιδίον, μηδένα έάσας είσ-
ελθεϊν είς τόν οίκον. Ό μέν οδν στρατιώτης, τόν κύνα παοαγγείλας άπήλθε
πρός τό παλάτιον τοϋ δέ σκύλου τώ παιδί παρακαθημένου καί τοϋ παιδός
κοιμωμένου, όρα ό κύων δφιν τινά παμμεγέθη έρχόμενον κατά τοΰ παιδός
καί αύτοΰ έκροφήσαι τό αίμα σπουδάζοντα. Καί παρευθύς ό κύων έγερθείς
πόλεμον πρός τόν δφιν έποίησε καί καταδακών αύτόν, νεκρόν αύτόν άπειρ-
γάσατο. Κατ' αύτήν τήν ώραν ήλθε καί ό στρατιώτης καί ό κύων μετά
χαράς τούτω άπήντησεν. Ίδών δέ ό στρατιώτης τό στόμα τοϋ σκύλου ήμα-
γμένον, έδοξεν αύτω ώς ό κύων τό παιδίον έφαγε, καί κρούσας αύτόν τφ
ξίφει άπέκτεινεν. Είτα έντός τού οίκου γενόμενος, όρα τόν παϊδα κοιμώ-
μενον, άβλαβή, θεωρεί δέ καί τόν δφιν σκοτωμένον καί πρός τή κεφαλή
τοϋ παιδιού κείμενον καί άμα έγνω ώς ό κύων τόν δφιν έφόνευσε, καί πι-
κρώς ώλοφύρετο ότι χωρίς αφορμής τό τοιούτον άπέκτεινε κυνάριον. Ούδέν
δέ ό κύων έκ τής τοϋ αύθεντός αύτοΰ μεταμελείας ώφεληθήναι ήδυνήθη,
ούδέ δ στρατιώτης ήδυνήθη άπό τής λύπης καί τής μεταμελείας έγείραι
τόν κύνα.

Ετέρα ίστορία τού έβδομου φιλοσόφου περί πανουργίας τών γυναικών,
σωζομένη μέχρι τούδε παρ ήμίν έν τινι δημώδει μύθφ —*Ην τις άνήρ έχων
γυναίκα τιμίαν καί φρόνιμον, όστις άεί περισύρων τάς γυναίκας δλας έτύγ-
χανεν. Ή δέ γυνή άντέλεγε τώ άνδρί' «Μή ύβριζε πάσας, άλλά τάς κα-
κάς». Ό δέ άντέφησεν «Όλας». Ή δέ, «Μή ούτω λέγε», φησίν, «έπε!
τοι γε ούκ έτυχες έμπλακήναι μια τούτων». Ό δέ λέγει· «Εί έτύγχανον
έν μια τούτων κακή, έμελλον αύτήν ρινοτομήσαι». Πλησίον γάρ τώ οίκή-
ματι αύτοϋ φιλονικοϋσαι έτύγχανον αί γειτόνισσαι, καί ούτος καθ' έαυτόν
δβριζεν αύτάς. Ή δέ γυνή λέγει τώ άνδρί· «Σήμερον τί ποιείς ; » ό δέ
λέγει· «'Απέρχομαι είς τό χωράφιον καί σύ άργά μαγείρευσόν τι, καί
φέρε μοι έξω νά φάγω». Ή δέ άπελθοΰσα εύρεν όψάρια κατά τήν όδόν,
καί ήγόρασε. Καί τό μέν μαγείρευμα μετά τοΰ τσουκαλίου έκόμισε τψ άνδρί
αύτΐϋς φαγείν. Αύτη στρεφομένη πρός τό όσπίτιον ρίπτει κατά τήν τοΰ άρό-
τρου σκαφήν έν γυλλάριον, άλλαχοΰ δέ δύο, 8ως δτου έρριψεν δλα. Καί ί
άνήρ, τής γυναικός διαβάσης, έρχόμενος μετά τών βοών άροτριών, ευρίσκει
τά όψάρια έρριμμένα, πού μέν δύο, πού δέ τρία, καί έσύναξεν αύτά. Καί
άργά σχολάσας άπεισιν είς τήν οίκίαν. Καί λέγει τή γυναικί' «Ούκ έποίη-
σάς τι ώστε φαγεϊν ήμάς δψέ ; » Ή δέ «Μή έχουσά τι», είπεν «ή κρέας
ή όψάρια ή άλλο τι, ούκ έμαγείρευσα». Καί δς φησι'· «Ιδού όψάρια, ä
εύρον έν τώ χωραφίφ, καί έψησον αύτά». Ή δέ άκούσασα, τά μέν όψάρια
λαβούσα, έκρυψε· τράπεζαν δέ θείσα, λέγει ό άνήρ· «Τά όψάρια ποΰ ; >
Ή δέ, «Ποία όψάρια; » φησί. Ό δέ λέγει- α Μωρή ούκ έφεοά σοι άρ·
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τίως όψάρια, ä εύρον εις τό χωράφιν ; » Ή δέ άμα, τοϊς δνυξι σπαράξασα
τάς παρειάς, εβόησεν «'Ακούσατε, γείτονες».Κα; των γειτόνων συναχθέν-
των, λέγει ή γυνή' «'Ακούσατε, άρχοντες· όψάρια γυλλάρια λέγει μοί έψή-
σαι, ä Ιφερεν από τό χωράφιον*. Κα', οί άνθρωποι συναχθέντες λέγουσι
τφ άνθρώιτφ- «Τί λέγεις ; έν τω άγρψ όψάρια ευρίσκονται;» Ό δέ λέ-
γει <Αύθέν:ες καί άδελφοί, εγώ εύρον αύτα έκείσε· πώς δέ εύρέθησαν ούκ
οίδα». Τότε τής γυναικός βοώσης, ότι, «Δαιμόνιον έχει ούτος», οί γείτο-
νες έν ποσί καί χερσί πέδαις σιδηραϊς έβαλον καί ολην τήν νύκτα ό δεί-
λαιος έλεγε· «Καί ούχ εύρον τα γυλλάρια καί κομίσας δέδωκα τή κυνί
ταύτη, είπών, εψησον αυτά ; κατά τί δέ έσιδέρωσάν με ; » Τής δέ πάλιν
βοώσης καί ήμέρας έπιγενομένης, παραγίνονται οί γείτονες ερωτώντες· «Τί
γέγονας ; » Ό δέ καί αύθις τήν αλήθεια ν ό άτυχος έλεγε. Τής δέ γυναι-
κός βοώσης, ότι, «Δαιμόνιον έχει», οί άνθρωποι ραδίως έπίστευον τήν γυ-
ναίκα καί έλεγον «'Αληθώς ό άνθρωπος έπαθέ τι». Μετά δέ τρίτην ήμέ-
ραν λέγει ή γυνή τψ ανδρί- <Πεινάς, ίνα σοι δώσω τι φαγείν ; » Ό δέ λέ-
γει* «Ναι* και έχεις δούναι μοι φαγείν; » Ή δέ" «Όψάρια τηγάνου». Ό
δέ- «Καλώς είπας, ώ γύναι· ά σοι έκόμισα όψάρια από τό χωράφιον, ταύτα
είσί : » Καί άμα ή γυνή· «"Αρχοντες χριστιανοί, ακόμη τό δαιμόνιον κα-
τέχει τούτον, καί πάλιν όψάρια λέγει». Τοϋ δέ είπόντος- «Ουκ έτι τόν λο-
γον είπω τούτον», ή γυνή δέδωκεν αύτψ ,καΐ έφαγεν άπό τών όψαρίων),
μή είπόντι λόγον περί τούτου. "Υστερον λέγει τή γυναικί, «Λύσον με». Ή
δέ λέγει· «Μή όψαρίων μέμνησαι ; » δ δέ λέγει- «Ούκ ο!δα τί λέγεις».
Τότε έλυσεν αύτόν, καί λέγει- «*Ω άνερ, όσα είπας καλώς είπας- αλλά.
διότι ύβριζες ούχί τάς κακάς γυναίκας μόνον, άλλα καί τάς καλάς, κάγώ
σοι είπον, Σιώπα, σύ δέ είπας, "Αν είχον εγώ τοιαύτην πονηράν γυναίκα,
έμελλον αδτήν άνελείν, δια τοΰιό act έποίησα όσα είδες· καί μηκέτι καυ-
χάσαι περιγενέσθαι τών γυναικών».

'Αναγνωρισθείσης τής άθωο'τητος τοΰ βασιλόπαιδος, οί φιλόσοφοι συζη-
τούσι πρός αλλήλους περί τοΰ τίς έδει ν à θεωρηθή αίτιος τοΰ θανάτου αύτού,
άν πράγματι εθανατούτο. "Εκαστος προτείνει διάφορον γνώμην, ήν οί άλλοι
άναιρούσι, προσκληθείς δέ καί ό βασιλόπαις να βίπη τήν έαυτοΰ,διηγείται τόν
έξής μΟθον—"Ανθρωπός τις, τράπεζαν πολυτελή οίκονομήσας, πολλούς διά
φιλίαν φαγείν προσεκαλέσατο. Είτα. τών κεκλημένων καθΐσθέντων καί έσθι-
όντων, φκονόμησεν αύτοίς πιείν γάλα. Kai πέμψας τήν δίύλην εις τόν φό-
ρον τού άγοράσαι γάλα τοίς κεκλημένοις. άνέμβνεν αύτήν. Αδτη δέ άγο-
ράσασα τό γάλα κα'. έπιθήσασα έπΐ τήν εαυτής κεφαλήν, ώς έθος τισΐ γυ-
ναιξί ποιείν, είς τήν οίκίαν τοΰ δεσπότου αυτής επανήρχετο. Ταύτης δέ
έρχομένης άνωθεν λοΰπος καταδάς δφιν τινά ήρπασε, κρατών αύ:όν εν τοίς
«δτού δνυξι. Πετόμενος δέ ίσα κατέπτη toö τσουκαλίου- καί 6 δφις σφιγ ·
γόμενος σφόδρα υπό τών δνύχων τοΰ λούπου, ύκό τής άνάγκης έξήμεσε το
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φάρμακον κάκείνο χυθέν κατέβη ίσα είς τά στόμα τοϋ τσουκαλιού. Καί
ούτω γενομένου, ούδ'δλω; ένόησε τοϋτο ή δούλη φέρουσα επί κεφαλής τό
τσουκάλιον. Είσελθοΰια δέ είς τόν οίκον καί τό γάλα κομίσασα τοίςέσθί-
ουσιν, άπαντες έπιον έξ αύτοΰ καί εύθέως άπέθανον.—Έρωτα δέ τούς φι-
λοσόφους τις τούτου τοϋ θανάτου γέγονεν αίτιος* οί φιλόσοφοι διαφωνοϋσι
καί πάλιν πρός άλλήλους, καί άλλος τόν οικοδεσπότης άλλος τήν δούλην,
άλλος τόν δφιν καί άλλος τόν λοϋπον λέγουσιν αιτίους· τόν θαυμασμόν όμως
πάντων έφελκύει ό βασιλόπαις, αίτίαν τοϋ θανάτου τούτου καί τών ιδίων
συμβεβηκότων ειπών τήν είμαρμένην. "Ετι δέ μάλλον καταθέλγεται καί έν-
θουσιά ό βασιλεύς έπί τή σοφία τοϋ υίοϋ του, άκούσας παρ' αύτοϋ τρεις
περιέργους διηγήσεις, έξ ών παρατιθέμεθα τήν τελευταίαν.

Άνθρωπος τις ήν, ος είχε συνήθειαν πραγματεύεσθαι ξύλα μυριστικά"
δς καί ήκουσε παρά ανθρώπων ότι τά μυριστικά ξύλα είς τόδε τό κάστρον
άκριβώς εύρίσκονται ). Καί εύθύς ό έμπορος, άπερ είχε αρωματικά ξύλα
άγορασμένα λαβών, άπήλθεν είς τήν πόλιν έκείνην. Ώς δέ έπεσώθη έκεΐ,
κατεσκήνωσεν έξω τής πόλεως έκείνης, ίνα μάθγι πώς ή τιμή τών ξύλων έ-
κείνων έν τή πάλει έστί. Διά μέσου δέ τής ήμέρας έκείνης ίδούσα αύτόν μία
δούλη τινός τών άρχόντων τών εγχωρίων ήρώτησεν αύτόν «Σύ τίς εί ; καί
τί τά έπιφερόμενα πράγματα; » Ό δέ έφη* «Έμπορος ειμί, καί ταΰτα τά
ξύλα μυριστικά», Ή δέ δούλη εκείνη τω ίδι'ω δεσπότη όσα λελάληκεν αύτή
ό έμπορος έφανέρωσεν. Ό δέ κύριος τής δούλης, πολύξευρος ών, εύθέως
συνήξεν όσα άρωματικά είχε ξύλα καί εις τό πϋρ έβαλε· καί άνάψαντος
τοΰ πυρός, πολλή εύθύς έξήλθεν εύωδία εκείθεν. Ό έμπορος κατ'άρχάς ένό-
μισεν ότι πυρκαϊά πυρπολεί τά έμπορεύματά του, κατόπιν όμως διά τοϋ
μέσου τούτου πείθεται παρά τοϋ πανούργου κατοίκου τής πόλεως εκείνης,
ότι τά μυριστικά ξύλα ούδεμίαν έχουσιν έκεϊ άξίαν καί κατ' ούδέν άνώτερα
τών κοινών θεωρούνται, καί παραδέχεται τήν πρότασιν έκείνου, έξ οίκτου δήθεν
δεχομένου νά άγοράση δλα τά φορτία του άντί ένός πινακίου, πλήρους οιων-
δήποτε άντικειμένων, άτινα ό έμπορος θά είχε τό δικαίωμα νά έκλέξη.Μετα
τήν άγοραπωλησίαν ταύτην ό έμπορος περίπατων έν τή πόλει είσήλθεν είς
τήν οίκίαν γραΐδος τινός μετά τών συντρόφων αύτοΰ τοϋ κατακλιθήναι έκεϊ,
καί έπηρώτα τήν γραϊαν ό έμπορος λέγων «Πώς άρα, ώ γύναι, τά άρωμα-
τικά ςύλα ώδε πωλοΰνται ;» Ή δέ έφη· «Ίσόσταθμα τω χρυσιο ταΰτα
πωλοΰνται. Πλήν λέγω σοι, έμπορε' πρόσεχε καλώς άπό τών πολιτών τής
δε τής πόλεως· πανούργοι γάρ καί δόλιοι είσίν άπαντες καί ποικίλοι ταΐς

1) "Ητοι ήσαν είς δπερτίμησιν, ήσαν ακριβά εί'ς τήν δέΐνα πόλιν. Ώς βεβαίως παρε-
τήρησεν ό αναγνώστης, ό Άνδρεόπουλσς δέν γράφει γνησίαν τήν δημώδη διάλεκτον τής
εποχής του, οία π.χ. παρά Πτωχοπροδρόμω απαντά, αλλ' επόμενος τή κακοζήλφ συνη-
Ι)=!α των Βυζαντινών λογίων, προσπαθεί πάντοτε νά έξελληνίζη τάς δημώδεις έκφράσεΐί,
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πράξεσι, καί ουκ έστι δυνατόν τόν ενταύθα έλθόντα ξένον μή παρά τούτων
φθοράν, εί δυνατόν καίτής εαυτού ζωής ύπομείναι». Ταύτα ειπούσης τής
γρα'ιίος έκείνης, εξήλθε τής οικίας αυτής ό έμπορος θεάσασθαι τά έν τή
πόλε-., καί όρα τρείς άνδρας όμοϋ επί τά έργον καθεζομένους, καί ιστάμε-
νος συχνώς ένατενίζων έβλεπε τούτοις. Τότε είς έξ αύτών προσκαλεί τόν
έμπορον να διαλεχθώσι πρός αλλήλους άμφότεροι· καί όστις άφ' ήμών
νικήσω επί τή τών λόγων στροφή κα! πιθανότητί έπιταξά:ω τω νενίκημένω
δ τι καί βούλεται ποιήσαι ό νενικηκώς». Ό έμπορος έν τή άπλότητι αυ-
τού δέχεται, νικήσας δ'ό μίμος εκείνος έπιτά:τει αύτφ, κατά τα συμπε-
φωνημένα, νά πίη πάντα τά τής θαλάσσης ύδατα. Έν ω δέ ό έμπορος ίστατο
ένεός έπί τή τοιαύτη προτάσει, πλησιάσας αύτόν δ ετερος μίμος, όστις ήν
μονόφθαλμος καί γλαυκόν είχε τόν ενα αυτού όφθαλμόν (γλαυκόφθαλμος δέ
ήν καί ό έμπορος), τόν κατηγορεί ότι τφ έκλεψε τόν έλλείποντα όφθαλμόν
του καί απαιτεί νά τόν άποδώση αυτώ.Τοΰ εμπόρου, ώς είκός, αρνουμένου,
έπέμενεν ό μίμος καί έζήτε'. vi τόν σύρη ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, ότε πα-
ραστάσα ή τόν εμπορον φιλοξενούσα γραία, κατώρθωσεν εγγυηθείσα αυτή να
πείση τόν μίμον νά τόν άφήση ελεύθερον μέχρι τής αύριον. Λαβούσα δέ αύ -
τόν κατά μόνας τόν έπέπληξε, διότι ήθέτησε τήν παραγγελίαν της καί δέν
άπέφυγε τούς ανθρώπους τής χώρας· τω είπε δέ, ότι οί ουτω προσενε-
χθέντες πρός αυτόν ήσαν μίμοι πονηροί, ους όμως ύπάρχει τρόπος ν' άπο -
φύγη καί διαψεύστ, τάς προσδοκίας των διότι είναι γέρων τις μίμος πάν-
των πονηρότατος καί καθηγητής καί διδάσκαλος πάντων, πρός δν προσερ-
χόμενοι καθ' Ικάστην έσπέραν αφηγούνται όσα διέπραξαν κατά τό διάστημα
τής ήμέρας, 6ποβάλλοντες ταύτα υπό τήν κρίσιν αυτού. Συνεβούλευσε λοιπόν
τόν Ιμπορον ή γραία, ί'να μεταμφιεσθείς ώς μίμος, είσχωρήση καί ούτος μετά
τών άλλων παρά τφ γηραιφ μίμφ καί άκούση ούτω τάς επικρίσεις αύτοΰ
περί τών πονηριών, ών εγένετο θΰμα. Τοΰτο ποιεί ό έμπορος. Πρώτος πα-
ρουσιάζεται ό άπατήσας αύτόν είς τήν άγοράν τών μυριστικών ξύλων άφ '
ού έξέθηκε τφ γέροντι τά κατά τήν συμφωνίαν, ούτος τόν ερωτά- «Τί συνε-
φωνήσατε νά περιέχη τό πινάκιον άρά γε χρυσόν ή άργυρον ; » Ό δέ μί-
μος,— αΟύχί, φησί, κύρίέ μου· άλλα είδη άνώνυμα, άπερ εκείνος έθελήσει
ζητήσαι πίνακα πεπληρωμένον». Έφη πρός αύτόν ό διδάσκαλος- «.Μεγά
λως έσφαλες τόν εαυτόν σου εστω γαρ τυχόν εάν δόξη τφ έμπόρω ζητή-
σαι άπό σοΰ ψύλλας. δσας άν ό πίναξ χωρή, είτα τό μεν ήμισυ πλήθος
τών ψύλλων έστω θήλυ, τό δέ ετερον ήμισυ άρρεν, καί μη μόνον ξανθού:
είναι τούς ψύλλους καί ύπομαύρους, άλλα καί γλαυκοειδείς, άρα δύνασαι
τοιαύτην δόσιν δούναι αύτφ ; πώς γενήσεταί σοι έλευθερωθήναι τής όχλή -
σεως αύτοΰ ; » Αλλ' ό μίμος έδικαιολογήθη ειπών ότι τόσον πνεΰμα δέν
είχεν ό έμπορος- είς τόν δεύτερον τόν έπιβαλόντα τφ έμπόρω να πίη πάντα
*ής θαλάσσης τά ύδατα, ό γέρων μίμος παρετήρησεν «Ουδέ σύ καλώς έ-



ί 90

ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ

ποίησας- έσται γάρ ίσως εκείνον ειπείν προς σέ· άπελθών πρότερον κράτη-
σον χους έν θαλασσή ρέοντας ποταμούς καί τάς πηγάς, είχα έγώ τά τής
θαλάσσης έκροφήσω ύδατα, άπερ καί μόνα ύπεσχέθην σοι πεπωκέναι. Εί
ούν ταΰτα ό έμπορος άντιλέξει σοι, δύναμις έστι σοι τοΰ ευκόλως έμποδίσαι
τούς έν τή θαλάττη εισρέοντας ποταμούς καί πηγάς ; » 'Αλλά καί ό μίμος
ούτος άντέταςεν ώς δικαιολόγησιν τήν όλίγην νοημοσύνην τοΰ εμπόρου.
Προς τόν μονόφβαλμον τέλος ό καθηγητής είπεν· «Ούδέ σύ τι κατώρθωσας·
εάν γάρ φανή τφ έμπόρφ ειπείν σοι, ότι, Τοΰτο πρώτον σημείον εστί τής
προτάσεως σου, ί'να καί τόν δφθαλμόν, δν έχεις, έκβάλης κάγώ τόν ένα
μου δφθαλμόν καί έν ζυγίφ σταθμίσωμεν καί ούτως ή άλήθεια εύρεθήσεται'
εί μέν ίσος εύρεθή ό έμός οφθαλμός τώ σφ, έχε αύτόν, εί δέ κατά τι άνι-
σος, ή βαρύς ή ελαφρός, τότε ώς ψευδή μου κατηγορήσας καί τόν έμόν
όφθαλμόν έκβαλών. εύθύνας καί τιμωρία ν καί ζημία ν ζητώ. Τί ποιήσεις
τότε, έάν ούτως ό έμπορος άπολογηθήσεται ; Καί τό δή χείρον, ότι εί
τούτο έπί σοί γένηται, σύ μέν τελείως έση τυφλός και πάντη αόμματος, ε-
κείνος δέ τόν Ινα δφθαλμόν έχων, πάλιν το φως βλέπων έσται». Ούτως ό
έμπορος τα: τοΰ διδασκάλου τών μίμων αντιρρήσεις έπαναλαβών ένί έκά·
OTq> τήν έπαύριον, καί άναγκάζων αύτούς νά έκτελέσωσι τά συμπεφωνη-
μένα, έλαβε καί τών φορτίων του άνωτέραν τιμήν καί αποζημιώσεις μεγά-
λας παρά τών λοιπών δύο* καί τότε άφήκεν αύτούς.

Ή θέσις, ήν ό μύθος κατέχει έν τή προκειμένη βιβλίο, κατάδηλον ποιεί
τήν μεγίστην αύτής αρχαιότητα. Παραινέσεις, διδασκαλίαι, άπολογίαι, τά
πάντα έν τφ μύθφ συγκεντροΰνται καί έκδηλοΰνται διά μύθων. Ό μύθος
άναπληοοϊ δλα σχεδόν τά είδη τοΰ λβ'γου. "Αργότερον, άλλά πολλφ άργό-
τερον, έπί τών Αράβων μυθολόγων καί τών Φράγκων τροβαδούρων, ό χα-
ρακτήρ τοΰ μύθου μεταβάλλεται, καί μόνον σκοπόν έχει τήν τέρψιν τής
φαντασίας. Τοΰτο νομίζομεν είναι τό κυριώτατον διακριτικό ν σημείον, τό
χωρίζον τήν Χιτοπαδάσαν ή Παντσατσάντρα» καί τόν Συντίπαν άπό τών
Χιλίων καί μιάς νυκτών (Χαλιμά;) καί τών Lais καί Pai/liaux τού μέσου
αιώνος.

Β'.

Γαδάοον, λύκο ν κι' άλονηοϋς διήγικίις jçapinç

ιιΣψζεται είς τό γένος μας μία φυλλάία· χάριν εύσχημοσύνης δέν άνα-
φέρω τό δνομά της» έλεγε ποτε εν τινι άγοοεύιει του 6 άοίδιμος Τερτσέ-
της, ύπαινισσόμενος τό δημώδες άνάγνωσμα, περί ού νύν ό λόγος. Διότι
παραδόξως αί τύχαι τοΰ στιχουργήματος τούτου, όπερ φυλλάδα τοΰ Γαδά·
ρου κοινώς καλείται, όμοιάζει καθ' δλα πράς τάς τού ζώου, όπερ έν αύτψ
πρωταγωνιστεί. Ό δνος, πρός δν δ "Ομηρος ούδαμώς άπαξιοί νά παραβάλλη
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ένα τών πρωτίστων ήρώων τής Ίλιάδος, τόν Αίανια, κατέστη βραδύτερον
άντικείμενον σκωμμάτων καί σαρκασμών, τό όνομα αυτού μετέπεσεν είς τήν
σημασίαν τοΰ εύήθης, τό δέ όμοίωμά του έχρησίμευεν είς γελοιογραφίας
βαναύσους προσώπων από τών Ρωμαίων, οί'τινες πρός χλεύη ν τών χριστια-
νών άπεικόνιζον δνον έσταυρωμένον, μέχρι τών τεχνητών τοϋ μεσαίωνος, οί'-
τινες καί έν έκκλησίαις έτι εθετον εικόνας αύτοϋ Ούτω καί τό ποίημα,
οπερ τοσαύτας έθελξε γενεάς, επί αιώνας ολοκλήρου; παρ' απάντων σχεδόν
τών λαών τής Εύρώπης θεωρούμενον ώς It τών αριστουργημάτων τής αν-
θρωπινής διανοίας, τό επισκίασαν καί τοϋ 'Ομήρου τά έπη, νϋν πτωχόν καί
έξησθενημένον μόλις τολμά να φανή είς τάς χείρας απλοϊκού τίνος χωρικοΰ,
ό δέ διακινδυνεύων να κάμη περί αύτοϋ λόγον αναγκάζεται, όπως μή φανή
ύπερπηδών τα όρια τής καλής ά.νατροφής. καί τό όνομα αύτοϋ έτι ν' άπο-
σιωπήση. Άλλα τό παράδειγμα τοϋ σοφωτάτου Γερμανού 'Ιακώβου Γρίμμ,
όλόκληρον βιβλίον είς τήν Φυλλάδα τοϋ Γαδάρου άριερώσαντος, τοΰ Γάλ-
λου Gidcl, εκτενώς περί αυτής διαλαβόντος έν τοί; περισπουδάστοις αύτοϋ
Μελέτα-.ς περί τής νεοελληνικής φιλολογίας (Études sur la littérature
grecque moderne), Γνα τους άλλους 5σο: συντόμως περί ταύτης έγραψαν
παραλίπωμεν, ενθαρρύνει ήμας νά είπωμεν περί αύτής βραχέα τινά έν τή
παρούση σειρά τών μελετών περί τών δημωδών αναγνωσμάτων τοϋ έλληνι-
κοΰ λαοΰ.

Άπο τοΰ ΙΑ' μ. Χ. αίώνος, κυρίως δ ' ειπείν άπο τής εποχής τών
σταυροφοριών, παρατηρείται νέα τις φιλολογική ώθησις, ή τά σπέρματα
ένέχουσα τής πνευμχτικής αναγεννήσεως τής Εύρώπης. Εκτός τών πολυ-
πληθών ιπποτικών ποιημάτων των διαφόρων αοιδών καί τρουβαδούρων κατά
τήν έποχήν περίπου έκείνην συμπίπτει ή σύνταξις τών εποποιιών τών Εύ-
ρωπαϊκών λαών.Έκαστον έθνος έχει ιδίαν έποποιίαν,έν ή δύναται τις ειπείν
συγκεντροΰται σύμπασα ή πνευματική ζωή καί ή φιλολογική κίνησις αύτοϋ.
'Γα σκανδιναυικά έθνη έχουσι τάς άρχαιοτάτας Έδδαρ, ή Γερμανία τό
κατά μίμησιν τούτων κατά μέγα μέρος αυντεθέν άσμα τοΰ Νίβελουγκεν, ή
Γαλλία τό άσμα τοΰ Ρολάνδου καί τάλλα ίπτοτικά ποιήματα τοϋ περί
τόν Μέγαν Κάρολον κύκλου, ή Βρεττανία τά ποιήματα τοΰ κύκλου τοϋ
Αρθούρου, ή 'Ισπανία τό Romancero, ή Ρωισία τό άσμα τοϋ Ί-
γώρ. Καί αυτή δέ ή Ελλάς, ήτις μέχρι τοϋδε εθεωρείτο έστερημένη
έποποιίας εθνικής, ποιήματος μεγάλου έγκαινίζοντος τήν νέαν φιλολογικήν
καί ίστορικήν περίοδον, καθ' ή> άρχονται αί πηγαΐ τής νεοελληνικής έθνό-
τητος, έγνάπθη έπ' έσχά:ων ότι κέκτηται τήν έποποιίαν τοϋ Διγενή 'Α-
κρίτα, ής, ανερχομένης είς έποχήν προγενε^τέραν ϊσως τής δεκάτης έκα-
τονταετηρίδος, ίκανά μέρη διετήρησε μέχρι τοϋ νϋν 6 Ιλληνικός λαός έν
τοίς δημοτικοίς άσμασι καί ταίς παραδόσεσιν αύτοϋ.

Άλλ* ύπέρ πάσας τάς έποποιίας ταύτας καί πασών δεσπόζουσα ίστα-
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ται ή τών ζώων, έν ή περιγράφονται κυρίως αί πανουργίαι τής αλώπεκος
κατά τού λύκου καί άνευ σατιρικού τίνος σκοπού, ώς πολλοί έσφαλμένως
ύπέλαβον, παρίστανται τά ζώα ομιλούντα, πράττοντα καί πάσχοντα ώς άν-
θρωποι. Τό έπος τοϋτο, ού αί μέν (5ίζαι εδρηνται έν τοίς παναρχαίοις ίνόι-
κοϊς καί έν τοίς αίσωπείοις μύθοις, καί ού αί διακλαδώσεις καθ' άπασαν
τήν Εύρώπην έξαπλούμενα·. προεκτείνονται μέχρις αύτής τής "Αφρικής, τό
έπος τοΰτο δύναται ένεκα τής μεγάλης αύτοΰ διαδόσεως νά θεωρηθή έπος
διεθνές, καί άν ούχί διά τήν έσωτερικήν αύτοΰ άξίαν διά τήν φήμην όμως,
ήν έν Εύρώπη κατά τόν μεσαίωνα άπήλαυε, διά τήν μεγάλην εύρύτητα
τοΰ περιεχομένου του καί τόν χαρακτήρα νά τεθή υπεράνω πάντων τών
λοιπών έθνικών έπων.

Τά πρώτα στοιχεία τής μεγάλης ταύτης έποποιίας εδρηνται έν τή άρ-
χαιότητι- καθ' δσον όμως είναι ήμίν γνωστόν, ή πρώτη διάπλασις αύτής
ήτο γαλλική· έρχεται άκολούθως λατινικόν τι ποίημα (Tsengrinus),
υπό Φλαμανδοΰ τίνος,ώς πιθανολογείται κατά τόν δωδέκατον περίπου αιώνα
συντεθέν μετά τοΰτο έγένετο ή γερμανική παραλλαγή, συγχρόνως δέ καί
κατόπιν καί αί λοιπαί έν άλλαις εύρωπαϊκαίς γλώσσαις. Ή εποποιία τής
'Αλώπεκος, ώς κοινώς λέγεται (γαλλιστί Le Roman du Renard, γέρμα-
νιστί Reinhart Fuchs κλπ.), διαιρείται είς πολλούς κλάδους, ών τίνες
άσθενέστατα άλλήλοις συνδέονται, διότι έν γένει τό ποίημα είναι έργον
πολλών διαπλασάντων άρχαιοτέρους μύθους καί ένιαχοΰ νεώτερα επεισό-
δια. Περιστρέφεται δέ κυρίως είς τήν άφήγησιν τών πανουργιών, δι' ών ό
πονηρός Renart (ώς έπονομάζετ*ι ή άρσενικοΰ γένους έν ταίς εύρωπαϊ-
καίς γλώσσαις άλώπηξ) έταλαιτώρει τόν εύήθη συγγενή του λύκον Ίσεγ ·
γρϊνον, τάς περί τούτων άποφάσεις τοΰ βασιλέως Λέοντος καί διάφορα
άλλα κωμικά συμβΐ§η<ότα τής άρκτου, τοϋ övoj, τοΰ άλέκτορος κλπ.

Τής εποποιίας ταύτη; πολλά ίχνη διετηρήθησαν έν 'Ελλάδι προπάν-
των είς δημώδη παραμύθια. Τό πολλάκις έν 'Αθήναις χάριν τών παίδων
δημοσιευθέν Παραμϋ&ι τής Άλονποϋς Αφηγείται μέ άσημάντους διαφο-
ράς ένα τών κλάδων τής εποποιίας, έν πολλαϊς εύρωπαϊκαίς παραλλαγαίς
εύρισκόμενον έτερον άνέκδοτον παιδι/.όν παραμύθιον περί λύκου καί άλου-
ποΰς περιέχει ικανά επεισόδια, ών τά πλείστα μεν περιέχονται έν ταίς λοι
παις παραλλαγζίς,τινά δμω: είναι όλως πρωτό:υπα. Είς τήν τάξιν τοΰ κύ-
κλου τοΰ έποι»; τούτου δύναται ν'άνα/θή καί μεσαιωνικόν τι έλληνικόν ιτοίη-
μα, επιγραφόμενον Παιδιόφραατος διήγηαις των τετραπόδων ζώων, δη-
μοσιευθέν δέ ύπό τοϋ Γερμανοΰ κ. Wagner έν τή πρό τριετίας ύπ' αύτοΰ
έκδοθείση Συλλογή μεσαιωνικών ελληνικών ποιημάτων (Carmina graeca
raeclii ae i). Ήθέλομεν όμως άπομακρυνθή τοΰ θέματος ήμών έπιχειροΰν-
τες άνάλυσιν τούτων, όπως καταδείξωμεν τήν σ^έσιν, ήν έχουσι μετά τού
έπου; τοΰ Ρενάρτου. Διά τοϋτο περιοοιζόμεθα ήδη άπλώς είς τήν έξέτ*·
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σιν τής Φυλλάδας του Γαδάρου, ήτις μόνη έκ πάντων τών άλλων διετή -
ρήθη ώς δημώδες ανάγνωσμα.

Ή φυλλάδα αϋτη φέρει τήν εμμετρον περιγραφήν

ΓαΒάρου Λύκου κι' Άλοοποϋς διήγηαις χαρίης.

Ό Βρετός εν τω Καταλόγψ του καταγράφει μίαν μόνην εχδοσιν (έν
Ένετία 1760) ') μή δυνηθείς να εύρη τήν πρώτην ή προγενεστέρας εκεί-
νης, διότι φιισικφ τω λόγω φυλλάδια τοιαΟτα δέν διατηρούνται επί πολύ
Σημειοί δέ εσφαλμένως ότι είναι ποιημάτιον «πλήρες σαρκασμού κατά τίνος
σατιριζομένου ύπό του ανωνύμου συγγραφέως», άπο τό ύφος δε καί τήν διά
λεκτον ούχί λίαν βασίμως εικάζει ότι είναι ποίημα Κερκυραίου τινός.

Σκοπός του στιχουργού είναι να διηγηθή, ώς αρχόμενος λέγει,

Ο λύκος ■ ιε τήν άλουπού Γ.ώς έπιαν τό yxppiy.:
πώς ή τον s ή αφορμή πως έκαταπιαστήκαν,
και τι νοβέλλα πάθασι καί -ως έντροπιαστήκαν.

"Ολα αύτά τά κακά έπαθον άπό τόν γάδαρον, 8ν, σημειωτέον έν πα-
ρόδφ, άπαντες σχεδόν οί τήν φυλλάδαν ταύτην αναφερόντες ξένοι, άπό τοΰ
λεξικογράφου Δουκαγγίου μέχρι τού Grimm καί τοϋ Gide], μή έννοήσαν-
τες τήν λέξιν μεταφράζουσιν ήμίονον. Ό Γάδαρος «ό καταφρονεμένος πάν-
τοτε κακορρίζικος καί παραπονεμένος», έλαχεν είς άφέντην κακόν καί δύσ ·
τροπον. Υπέρογκα ήσαν τά βάρη, άτινα έφερεν, εδέρετο άδιακόπως, ή
δέ τροφή του ήτο άθλιωτάτη· επί τέλους ένεκα τής ύπερβολικής κακουχίας
εξησθένησε τοσούτον, ώστε ό κύριός του άπεφάσισε να τόν άφήση μίαν
Κυριακήν ελεύθερον νά έντρυφήστ) είς τό λιβάδιον βόσκων καί άναπαυό-
μενος. Άλλα καί ούτως αί συμφοραί αύτοΰ δεν έπαυσαν. Είς τό άκρον τοΰ
λιβαδίου εκείνου εύρίσκετο δάσος μέγα, έν ώ λιμώττοντες ό λύκος καί ή
άλώπν,ξ συνεσκέπτοντο πώς να κατευνάσωσι τήν πείναν των. Απεφάσισαν
δέ νά κάμωσι συντροφίαν καί νά είσέλθωσιν είς τό λιβάδιον, όπως εύρωσι
τυχόν έν αύτφ κυνήγιόν τι. 'Εκεί άπανιώ^ι τόν γάδαρον καί συνομολο-
γοΰσι τόν δλεθρόν του. ΓΙλησιάζουσι καί προσαγορεύουσι μειλιχίως αύτόν,
τόν προσκαλοΰσι δέ νά ύπάγη νά τούς έπισκεφθή είς τήν ώραίαν κατοικίαν,
ήν είς τό δάσος έχουσιν. Ό γάδαρος όμως εννοεί τήν κακήν έκβασιν τοι-
αύτης ύποθέσεως καί αντιτείνει πρώτον μεν προβάλλων τήν άσθένειαν καί
έλεεινότητα αύτοΰ έκ τών ταλαιπωριών, ας υπέστη,είτα δέ πλαγίως απειλών
αύτούς διά του αύθέντουτου. Φύγετε, λέγει, άρχοντες· επειδή σας άγαπώ
πολύ καί δέν επιθυμώ νά πάθητέ τι κακόν, σας ειδοποιώ ότι ό αφέντης μου
είναι φοβερός κυνηγό: καί. ήδη περιπολεί τό δάσος μετά αγέλης ισχυρών καί

ι Ι'Ι',ν τί, 'Ελλην.κϋ οιβλιογρ»^? τ>Ί Legr.-uul σημίΐοϋντιι
IiiOI. 102:·, Ην|·2|.

τοΰ 1Γ. :ΐΐ, το·"»
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επιφόίων σκύλων. Καί ταύτα μέν έλεγεν ό Γάδαρος, όπως τούς φοβίση, ή
πονηρά όμως άλώπηξ δέν εμπίπτει είς τήν παγίδα· αλλά πλήρης οργής
όνειδίζει τον γάδαρον, θελήσαντα νά έξαπατήση νοημονέστερα αδτού ζφα.

Μηδέν θαρρεί, κύρ Γαδαρε, οτ' εϊμεστεν έργάταις
άπό κεινούς τούς αγροικους κ«', τούς κακούς χωριάταις.
'Εγώ μαι άστρονόμισσα, έγώ μαι και μαζεύτρα
και τού κύρ Λέοΐ> τού σοφού έγώ μουνε μαθεύτρα.
Έγώ μαι διδασκάλισσα τού λόγου καί τού μύθου,
κι' αύτόν τόν νομοκάνονα ήξεύρω τον έκ στήθου.

Αλλ' υπ' δψιν λαμβάνουσα τδ άπαίδευτον καί άγροίκον αυτού δέν
θέλει νά τόν τιμωρήση, τόν προσκαλεί δέ τουναντίον νά γίνη σύντροφος
άμφοτέρων καί νά μεταβούν όμοΰ είς τήν άνατολήν, όπως τοκίσωσι τά χρή-
ματα όσα μεθ' έαυτών φέρουσιν, έξ ών υπόσχεται καί αύτω άνάλογον μερί-
διον έκ τών κερδών. Ό Γάδαρος μή δυνάμενος νά πράξη άλλως υποκύπτει,
οΰτω δ' έπιβαίνουσιν επί μιας λέμβου, ήν εύρον είς τήν άκτήν, ί'να μετα-
βώσιν είς τήν άντίπεραν άνατολικήν παραλίαν. Δ'.ά κλήρου ό μέν Λύκος
διορίζεται ναύκληρος, ί δε Γάδαρος πιλότος. Ή Άλουποϋ πάντοτε ευρί-
σκει άφορμήν νά δργίζεται έκ τής όπηρεσίας του 1'αδάρου καί άδιακόπως
όνειδίζει αύτόν. Τέλος δέ τόν κατηγορεί ότι έχασε τόν δρόμον καί άντί να
τραυα κατά τήν ντραμονντάνα τούς πήγε περ πονέντε καί γκρέμνισάν
τους τά νερά ώς μίλια δεκαπέντε. Ένθυμηθείσα δέ καί τό δνειρόν της προ-
βλέπει άφευκτον τόν δλεθοον καί προσκαλεί νά έςομολογηθώσιν άλλήλοις
τάς αμαρτίας αύτών άναμένο.-ες τήν τελευταίαν ώραν.

Ό Λύκος, μή έννοήσας τό τέχνασμα τής πανούργου συντρόφου του,
άρχεται πρώτος έν ταραχή καί φόβφ άφηγούμενος είς τήν 'Αλώπεκα τόν
αιμοβόρο·/ βίον, δν διήγΐ- προσθέτει δέ ότι μετανοών διά τάς αμαρτίας του
πολλάκις υπάγει είς τό βουνόν, βάφεται είς τά μαύρα καί γίνεται καλό-

τηρ^ί·

Άκοΰσασα ή 'Αλεπού κατάνυξιν τοιαύτην δέν έχει λόγους νά εκφράση
τόν θαυμασμόν αυτής· τόν ευλογεί, τόν συγχωρεί καί έξομολογείται καί
αυτη.

Διηγείται πόσον κακόν προξενεί είς τάς όρνιθας, τά κρυφοκλεψίματα
καί τάς πανουργίας αυτής· δι' εν όμως κυρίως τήν τύπτει ή συνείδησις, ότι
πτωχής τίνος χήρας ήρπασέ ποτε τήν μόνην δρνιθά τη; υποκριθείσα ότι
ήτο ό προσφιλής τής γραίας γάτος,, μεθ' ού όμοίαζε κατά τό χρώμα. Αλλά
καί αύτή έπίσης μετανοούσα διά τά άμαρτήματά της, έζήτησε τήν άφεσιν
αύτών έν τφ μοναχικψ σχήματι-

Καί αναβαίνω 'ς τό βουνί νά πώ τήν προσευχή·/ μου,
πρός τά κακά πού "έκαμα νά σώσω τήν ψυχήν μου.
Ένδύνομαι τά ράσα μου, κουρεύομ' απατή μου,
βαστώ σταυρόν καί πατερμά, φορώ καί τό μαντί μου.
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Καί δείχνω μεγαλόσχημη καί μοιάζω σάν Γουμένη.
κ' εις τήν καρδιά·/ μου πονηριά ποσώς δέν απομένει.

Ό λύκος, 8ottç φαίνεται ήρξατο έννοών τήν μηχανορραφίαν, προσποιεί-
ται καί αυτές τόν σφόδρα συγκεκινημένον, περιβάλλει τήν άλώπεκα μετά
δακρύων έν ταΓς άγκάλαις αύτού καί τήν συγχωρεί. "Οταν ήλθεν ή σειρά
τού Γαδάρου, τό ταλαίπωρον ζφον ούδέν συνγΛσθάνετο βαρύνον τήν συνεί·
δησίν του· άλλ' ό Λύκος έστέκετο βαστών χαρτί καί καλαμάρι, όπως ση-
μειώση τήν έξομολόγησιν αύτοϋ. Ηναγκάσθη λοιπόν ό Γάδαρος να έξομο-
λογηθή ελαφρότατόν τι παράπτωμα όπερ ένόμισεν ότι είχέ ποτε διαπράξγ/

Εμένα ό αφέντης μοι> επ'.ανε κ' εστρωνέ με,
καί μέσα τό μεσένυκτον 'ς τόν κόπον εδανέ με.
Καί φόρτωμέ με λάχανα, σέλινα καί αντίδια,
σπανάκια, μαρουλόφυλλα, ράπανα καί κρεμμύδια.
Κ' εγώ από τήν πεινά μου. όποϋ χα σάν τόν σκύλο,
έγύριζα τά στόμα μου κ'_ν^πουν κομμάτι φύλλο.
Λυτός σάν ητον άτυχος, πάντα έοίγλιζέ με,
καί ωσάν με ήθελεν ίϊη. κακά έράόδιζέ με.

Ή Άλουπού οργίζεται, διότι νομίζει, ότι ό Γάδαρος έκ φόβου άπο
κρύπτει τά άμαρτήματά του· όταν όμως αυτή τε καί ό Λύκος είδον ότι δέν
δύνανται δι' άλλο να ένοχοποιήσωσι τό άκακον καί άπόνηρον ζωον, στρέ-
φεται έ Λύκος καί λέγει πρός τήν Άλουπούν νά έρευνήση εις τόν Νομο-
κάνονα πώς τιμωρείται τό έγκλημα έκείνο. Τότε ή Άλουπού,

Τότες τόν Λύκον έκραξε καί στάθηκε κοντά της.
ορίζει καί τήί φέρνουσι τόν νόμον έμπροστά της.
Καί πολλήν εύλάβειαν ανοίγει καί οιαβάζ«ι,
— Αφορισμένε Ι'άδαρε καί τρισκαταραμένε,
αιρετικέ καί πίβουλε. αναθεματισμένε,
να φάς τό μαρουλόφυλλο εκείνο χωρίς ξύδι :
Καί πως δέν έπνιγήκαμε σε τούτο τά ταξίδι !
Άλλ' όμως. ασεβέστατε, κάμε νά τό κάτεχες,
ό νόμος κατά πώς μιλεί πλέον ζωή δέν εχεις.
Σ τό Ιβδομον κεφάλαιο·/ τό ηΰρηκα γραμμένο·/
νά ναι κομμέν' ή χέρα σου, τό μάτι έβγαλμένον,
καί πάλιν 'ς τά δωδέκατο·/ κεφάλαιο·/ τοϋ νόμου
λέγει -/ά σε φουρκίσωμεν εγώ κ' ό σύντεκνός μου.

Ό Γάδαρος ένόησεν ότι ουδεμία έλπίς τω έναπελείπβτο, όπως μετα-
6άλη τήν άπόφασιν τών δολίων συντρόφων του. Κατέφυγε λοιπόν είς εύ
φυές έπινόημα, ί'να απαλλαγή αύτών. Προσποιηθείς κατάνυξιν μεγάλην
πρρσεκάλεσε πλησίον αύτοϋ τόν Λύκον, καί τής είπεν ότι μέλλων ν' άπο-
θάνη δέν έπε'ϋύμει ν' άφήση νά συναπολεσθή μετ' αύτοϋ πολύτιμόν τι χά-
ρισμα, κληροδοτηθέν αύτψ ύπό τών γονέων του. Είχε δέ τό χάρισμα τοϋΐο
όπισθεν τών ποδών του,
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Καί όποιος μόνον το ιδή,, τό χάρισμα πού λέγω,
όλοι του οί αντίδικοι φβύγουσι σου όμνέγω.
'Ακούει, βλέπει καί μακρά, σαράντα μερώ στράτα,
κ' είσέ ροπήν του οφθαλμού γροικάει τά μαντάτα.

Ό Λύκος καί ή Άλουπού δέν καταλαμβάνουσι τό τέχνασμα- δέν πολ-
λών κολακειών καί υποσχέσεων πειρώνται να πείσωσιν αύτόν νά τοις τό
μεταδώση, βουΐ.ευόμενοι έν κρύπτω νά τόν θανατώσωσι μετά ταΰτα καί νά
εύω^ηθώσιν έκ τοΰ σώματος του. Ό Γάδαρος τότε διατάσσει τόν Λύκον
καί τήν Άλουποΰν γονυκλινεϊς καί προσευχόμενοι νά σταθώσιν άναμένον·
τες τήν μετάδοσιν τού θείου χαρίσματος. Γ'ονατισάντων δ' αύτών δι' ισχυ-
ρών λακτισμάτων άνατρέπει τόν Λύκον καί τόν (5ίπτει είς τήν θάλασσαν,
έν φ δ' έτοιμάζεται νά τιμωρήσ/; έμοίως καί τήν Άλουποΰν,

Αυτή, σάν είδε κ' εγινεν ό Γάδαρος φ ρενίτης,
'ς τό πέλαγος έγκρέμνισε κ' έπεσε μοναχή της.
Έπήράν την τά κύματα 'ς τόν Λύκο ν τήν έβγάλαν,
καί άπό τόν φόβον πδλαόε έφώναςε μεγάλα.

Άνταμωθέντες οί δύο σύντροφοι διηγοΰνται τήν συμφοράν, ήν έπαθον
παρά τοΰ Γαδάρου, καί όμολογοΰσιν ότι όταν ύπερβολική είναι ή άδικία
καί ή καταπίεσις καί αύτά τά μωρότερα ζφα έκ τής συναιαθήσεως τοΰ δι-
καίου των προσκτώνται ίκανήν νοημοσύνην, όπως άντιστώσιν άποτελεσματι-
κώς Τό ποιημάτιον καταλήγει διά στίχων,έν οίς έγκωμιάζεται ό Γάδαρος :

Χαρά 'ς έσέ, κυρ Γάδαρε, καί μέ τήν φρόνησίν σου,
γιατί μέ γνώσιν έφυγες μέ τήν προτίμησίν σου.
^Ω Γαόαρε. κύρ Γάδαρε, γάδαρος πλιό δεν είσαι,
πρέπει για τοΰτο ποκαμες πάντοτε νά παινήσαι.
θαρρώ γιά τοΰτο καί πολλοί Γάδαρον δέν σέ κράζουν,
άλλά ώς τιμιώτερον, Νίκο σέ ονομάζουν.
Τό όνομα έκέρδισες αυτό μέ πονηρίαν
καί τήν ζωήν σου εγλυσες άπαντα τά θηρία.

Τοιαύτη ή χαρίεσσα διήγησις τού Γαδάρου, τού Λύκου καί τής Άλου-
πούς- ή στιχουργία αύτής είναι ομαλή, ούδαμώς δ' άμοιρεί εύφυίας, εύ-
φυΐας όμως χυδαίας καί βαναυσου τά πολλά. Δυνάμεθα δέ καθόλου ειπείν
έν συγκρίσει πρός τούς Εύρωπα'ϊκούς κλάδους τοΰ έτους τοΰ Ρενάρτου, ότι ή
έλληνική διάπλασις είναι ή επιτυχεστέρα. Ό Γρίμμ εικάζει ότι τό έπεισόδιον
τοΰτο τής εποποιίας, μή εύρισκόμενον έν μηδεμιά τών άλλων παραλλαγών,
συμπληροϊ κενόν τι τής άρχαιοτέρας γερμανικής διαπλάσεως, όπου άναφέ-
ρεται μόνον συντροφιά τις τής άλώπεκος μετά τού δνου, τά δέ λοιπά έλ-
λείπουσιν. Έν γένει δέ πολλάς ομοιότητας άπαντώμεν είς τήν φυλλάδα τοϋ
Γαδάρου μετά τών ποιημάτων, τών άποτελούντων τόν κύκλον τοΰ περί
Ρενάρτου έπους. Λατινικόν τι ποίημα τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος, δ Μετα-
νοητής (Poenitentiarius) έπιγραφόμενον,έχει τήν αύτήν βάσιν μέ ταύτην.
Ό λύκος, ή άλώπηξ καί έ όνος συνελθόντες ποτέ έπί τό αύτό έξομολο-
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γοΰνται πρός άλλήλους τά άμαρτήματά των· τά τοΰ λύκου άφίησι κατανυ-
κτικώς ή άλώπηξ καί τά ταύτης ό λύκος' άλλ' άμφότεροι ψρίττουσιν έπί
τώ άκούσματι τών ελαφρών καί άθψοτάτων πλημμελημάτων xoö δνου και
διαμελίσαντες τρώγουσιν αυτόν. Ό λύκος καί ή άλώπηξ λαμβάνουσι τό
μοναχικόν σχήμα καί έν πολλαϊς άλλαις εύρωπαϊκαίς παραλλαγαίς, παν-
ταχού δέ τής εποποιίας είναι τά δύο ταϋτα ζώα τά πρωταγωνιστοΰντα
πρόσωπα. Ώς έν τω έλληνικφ ποιήματι καί τοϊς δημοτικοϊς παραμυθίοις,
ό λύκος καί ή άλώπηξ άποκαλοΰσιν άλλήλους συντέκνους" καί έν ταϊς λα-
τινικαίς καί ταίς γερμανικαϊς παραλλαγαίς, έν δέ τή λιθουανική γλώσση ή
άλώπηξ καλείται κουμπάρος. Ή δέ λύσις τής διηγήσεως, ώς έν τή Φυλ-
. λάδα τοΰ Γαδάρου φέρεται, έλήφθη έξ αίσωπείου τινός μύθου· κατά τοϋτον
ό λύκος περιτυχών δνφ, έν τφ ποδί άκανθαν έμπεπηγμένην έχοντα, ήθελε
νά καταφάγη αύτόν δ δνος συγκατατίθεται, μίαν δέ χάριν μόνον παρά τοϋ
λύκου ζητεί, νά έξαγάγη ούτος πρώτον παρά τοΰ ποδός του τήν άκανθαν,
όπως μή άλγών άποθάνη. Ό λύκος τήν έξάγει διά τών οδόντων, ούτω δέ
χάσκοντα λακτίζει είς τό προσωπον 6 'όνος καί φεύγει συνθλάσας £ϊνα καί
μέτωπον καί όδόντας· ό λύκος έννοεϊ τήν μωρίαν, ήν έπραξε, καί μέμφεται
έαυτο'ν, ότι μάγειρος ών τό πρώτον νΰν ήθέλησε καί ίππίατρος νά γίνη.
Τόν μϋθον τοϋτον έμιμήθησαν τά πλείστα τών περί Ρενάρτου ποιημάτων,
άλλα μέν φοράδα, άλλα δέ πώλον άναφέροντα άντί τοϋ δνου.

Ό Gidel άναφέρει μύθόν τινα τοΰ ίταλοϋ Στραπαρόλα είς τάς Νύκτας
αύτοΰ σχεδόν άπαράλλακτον υπόθεσιν έχοντα. Έν τούτφ τό φοβερόν αμάρ-
τημα τοϋ δνου συνίσταται είς τό ότι άντί λαχανοφύλλου τρώγει δύο ή τρία
κάρφη άχυρου έκ τοϋ ύποδήματος τοϋ κυρίου του, έφ' φ ρετά φρίκης ό λύ-
κος καί ή άλώπηξ άναφωνοϋσιν ότι άξιός έστιν ό δνος θανάτου, διότι έκ
τούτου εκρυολόγησεν ό κύριος του καί άπέθανε. ΙΙαραπλησίαν τινά υπό-
θεσιν έχει καί μϋθός τις τοΰ Λαφονταίν (Les animaux malades de la
peste) καί έτερος παρά τφ Guillaume Guéroult (Emblèmes, Lyon,
1553).

Εκτός τών εν Βενετία έκδόσεων τής Φυλλάδας τοΰ Γαδάρου έδημο-
σίευσεν ικανά μέρη αυτής ό Γερμανός έλληνιστής Έλισσεν, άνάλυσιν μα
κράν αύτής ό Gidel έν τψ προμνημονευθέντι συγγράμματί του, όλόκληρον
δέ ό Βάγνερ (Carmina graeca medii aevi) έκ χειρογράφου τής Βιέν-
νης καί ό 'Ιάκωβος Γρίμμ έν έπιστολιμαία διατριβή πρός Κάρολον Λάχ-
μανν περί τοΰ Reinhart Fuchs (Sendschreiben an Κ. Lachmann über
Reinchart Fuchs. Έν Λιψία 1840) συνοδεύσας τήν έκδοσιν ταύτην διά
προλεγομένων, σημειώσεων καί λεξιλογίου. Καίτοι δ' δ Ιάκωβος Γρίμμ
ήτο περί τε τήν άρχαίαν καί τήν καθ' ήμάς έλληνικήν λίαν εντριβής, ύπέ-
πεσεν όμως έν τή έκδόσει ταύτη είς λάθη γλωσσικά σπουδαιότατα, μαρτυ-
ροϋντα πόσον μεγάλη είναι ή άνάγκη συντάξεως πλήρους λεξικοϋ τής κοι-
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νής γλώσσης, άφ' ου μόνα άξια λόγου βοηθήματα είναι τό Γλωσσάριον το0
Δουκαγκίου, τά Άτακτα του Κοραή καί τά Λεξικόν τής έμιλουμένης του
Βυζαντίου. Έκ τών σφαλμάτων τούτων περιεργείας χάριν σημειούμεν εν-
ταύθα μερικά· το αναφτάς εξηγεί μή αναμμένος έκ τού στερητικού α καί
απτός παράγων το διοάκκιόν εξηγεί ξίφος καί συγκρίνει προς όμοιας
σλαβικάς καί βοημικάς λέξεις· το κομάοι (δρνιθώνα) εκλαμβάνει ώς κώ-
μην μικράν· τό τυπογραφικόν λάθος κρίτον (αντί χρεΓ τον=χρίει αύτόν1
μή δυνάμενος νά έρμηνεύση επιφέρει σωρείαν παρατηρήσεων, ών ή μία
κωμικωτέρα τής άλλης· άλλά καί είς τοκήεσσσαν ή τοκάία άμνάδα μετα-
μορφοί τό κακώς γεγραμμένον τόκοναα (σαν τό κουσα τό ήκουσα).

Ό Γρίμμ υποθέτι ότι ή Φυλλάδα τοΰ Γαδάρου μετεφράσθη έκ τής ιτα-
λικής είς τήν Ιλληνικήν μετά τήν ΙΕ' έκατονταετηρίδα· πρός άπόδειξιν
δέ τούτου φέρει τήν πληθυν τών ίταλικών λέξεων, τους έν άρχή αναφερο-
μένους λομβαρδικούς κύνας, τήν λέξιν Περδίτσης, ήν παράγει εκ. τοΰ ριτ-
dica, καί τό όμοιοτέλευτον τών στίχων. Άλλ' οί λόγοι ούτοι είναι άσθενέ
στατοι καί καθ* όλοκληρίαν απορριπτέοι· ίταλικών λέξεων βρίθουσιν άπαντα
τά είς κοινήν γλώσσαν έν Βενετία εκδοθέντα έλληνικά βιβλία άπό τοΰ ΙΚ'
αιώνος καί έντεΰθεν οί κύνες τής Λομβαρδίας ήσαν γνωστοί είς τούς βυζαν-
τινούς· ή δέ λέξις Περδίτσης είναι ή Ιλληνική λέξις πέρδιξ μεθ'ύποκορι
στικής καταλήξεως συνήθους παρά τοϊς βυζαντινοΓς· τό έμοιοτέλευτον τών
στίχων άποδεικνύει μεν ότι έποιήθη μετά τόν ΙΔ' αιώνα, ουχί δ' όμως ότι
μετεφράσθη. Μόνον έν ένί χωρίψ, διαλαθόντι τήν προσοχήν τοΰ Γρίμμ, εν-
υπάρχει ξενισμός· ή άλουπού, άφ' ού ήκουσε τήν έξομολόγησιν τοΰ λύκου,

Έθαιίμασεν, επαίνεσε και άπομϋρωσέ τον"
τον στίχον τοΰτον,δπαινισσόμενον εν τών μυστηρίων τής λατινικής θρησκείας,
δέν ήτο δυνατόν νά γράψη ορθόδοξος χριστιανός, άλλ' ούδέ καί νά άφήσιτ]
είς τήν μετάφρασιν, άν έκ ξένου κειμένου μετέφραζεν.

Ή Φυλλάδα τοΰ Γαδάρου έγράφη κατά διασκευήν άρχαιοτέρου έλλη
νικοΰ στιχουργήματος, τοΰ Συναξαρίου τον τιμημένου Γαδάρου. Τό
συναςάριον τοΰτο, όπερ ό Λαμπέκιος έν τω καταλόγψ τών χειρογράφων τής
έν Βιέννη βιβλιοθήκης άνέγραψεν ώς «Συναξάριον περί τίνος Γαδάρου επι-
φανούς επί άγιότητι βίου» (!), έδημοσιεύθη έν τή συλλογή τοΰ Βάγνερ.
Είναι είς στίχους πολιτικούς άνομοιοτελεύτους, ή γλώσσα αύτοΰ είναι
καθαρωτέρα τής έν τή φυλλάδ(ζ τοΰ Γαδάρου, έν γένει δέ φαίνεται συντε
θέν ουχί βραδύτερον τής δεκάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος. Ή Φυλλάδα
τοΰ Γαδάρου άκολουθεί πιστώς τό Συναξάριον, άλλ' είναι εκτενεστέρα τού-
του, διότι πολλάκις καί ό ζυγός τοΰ όμοιοτελεύτου άναγκάζει τόν στιχουρ-
γόν αύτής νά καταφεύγη είς πλατυσμούς. Άρκουμεθα νά παραθέσωμεν δύο
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μόνον παραδείγματα προς σύγκρισιν αμφοτέρων τών στιχουργημάτων. Τους

ακολούθους δύο στίχους τοΰ Συναξαρίου :

Έγϊο 3έ τσαγκαρώνιο την έκείνην τήν καβάκα,
καί κείνη έφτεροϋγιαοε. και κάκα-κάκα λέγει,

ή φυλλάδα του Γαδάρου μεταβάλλει είς :

Έγι'·> τήν έκωλόσορνά έκείνην τήν καβάκα,
κ' εκείνη έφτερούγιασε καί κράζει κάκα-κάκα.

Οί δέ τελευταίοι βτίχοι τής Φυλλάδας, ους άνωτέρω παρεθέσαμεν,ευρην-

ται έν τφ Συναξαρίφ συνεπτυγμένοι έν τοίς εξής :

Ώ γάδαρε, κύρ γάδαρε. πλέον γάδαρος ούκ είσαι'
Νίκος άς ησαι από τοδ νϋν, Νικήτα νά αέ λέσιν.

Τό Συναξάριον λοιπόν δύναται νά θεωρηθή ώς ή πρώτη ελληνική διά-
πλασις, έξ όσων μέχρι τοϋδε ήξεύρομεν, ενός κλάδου τοΰ κύκλου τής περί
Ρενάρτου έποποιίας, ελλείποντος έκ τών άλλων ευρωπαϊκών συλλογών Ή
δέ Φυλλάδα τοΰ Γαδάρου συνετέθη βραδύτερον κατά μίμησιν καί έπί τή
βάσει τούτου. 'Οπωσδήποτε, ώς καί είς τά τλεΐστα τών είς χυδαίαν γλώσ-
σαν γεγραμμένων μεσαιωνικών έλληνικών ποιημάτων, παρατηρείται καί είς
ταύτα έπίδρασις τής ίπποτικής φιλολογίας τής Ευρώπης, έπίδρασις ομως
ουχί άμεσος, άλλ' έμμεσος καί άπωτάτη.

Έν Μονάχφ.
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Α'.

Μέχρι τών αρχών τοΰ παρόντος αίώνος τά προϊόντα τής δημώδους φι-
λολογίας περιεφρονοΰντο, όσα δέ τυχδν ήξιοΰντο προσοχής τίνος διωρθοΰντο
καί μετεσκευάζοντο κατά τάς απαιτήσεις καί τήν φιλοκαλίαν τών άνεπτυ-
γμένων άναγνωστών. Διότι υπό μίαν μόνον έξητάζοντο έποψιν, απλώς ώς
έργα λογοτεχνικά θεωρούμενα, καί διά τοΰτο τό χυόαϊον γλωσσικόν περί-
βλημα αύτών, τό άξεστον καί άτεχνον τοΰ συνόλου, τό άπεστέρουν παντός
θελγήτρου. Καί ένίοτε μέν ούδεμία προσεγίνετο ζημία, ότε τεχνϊται περιφα-
νείς, ώς ό Βοκκάκιος, ό Λαφονταίν, ό δαιμόνιος Σαίξπηρ, υίοθετοΰντες γεν-
νήματα τής άγοραίας μούσης, παρεμόρφουν, άλλά συγχρόνως καί έξωράϊ-
ζον αύτά"—καί έτι ότε ό Μάκφερσων, παραλαβών άμορφά τινα συντρίμ-
ματα παλαιών άσμάτων έκ στόματος γερόντων άοιδών ή έκ χειρογράφων,
άτινα άγνωστα καί λησμονημένα κατέκειντο έν ταίς βιβλοθήκαις, δι* όπερ
πολλοί 6πέρ τό δέον αυστηρώς κατακρίνουσιν αύτόν, κατώρθωσε νά έπι-
σύρη έπί πολλά έτη τόν θαυμασμόν πάντων, πιστευσάντων είς τήν εϋρεσιν
τών έπων άλλου Όμήρου, τοΰ βάρδου 'Όσσιαν.;—Δυστυχώς όμως μείζων
ήτο δ άριθμός τών διασκευαστών, οίτινες ούδέν προσθέτοντες κατέστρε-
φον τούναντίον πάν πλεονέκτημα τών δημοτικών άσμάτων καί μύθων καί
διά τών ιδίων προσθηκών δυσχερεστάτην καθιστών τήν διάκρισιν τοΰ γνη-
σίου άπό τοΰ νόθου, τών δημιουργημάτων τής τών λογίων διασκευαστών
φαντασίας άπό τών άμέσως έκ τοΰ λαοΰ άπορρεόντων, τών δυναμένων νά
χρησιμοποιηθώσι πρός έπιστημονικάς έρεύνας. Οίίτω δέ τά πάσης άξιας
άμοιροΰντα φιλολογικά έκεΐνα συνονθυλεύματα έστερούντο άπολύτως του
ένδιαφέροντος, όπερ ένέχουσι τά έργα τού λαοΰ πάντοτε.

Οί αδελφοί Γρίμμ, ών ό έτερος διάσηυ.ος κατέστη διά τάς περί τής γερ-
μανικής γλώσσης καί μυθολογίας συγγραφάς αύτοΰ, έτεμον πρώτοι νέαν όδόν
έν τή μεθόδω τής περισυναγωγής καί τής έξετάσεως τών γεννημάτων τής

*) Έδημοσιεύθη έν «'Eotiqp 1880 τ. Θ' σ. 9—12. 22—3. 43—Τ.
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φαντασίας τού λαοΰ. Έκδόντες κατά τήν δευτέραν δεκαετηρίδα τοΰ πα-
ρόντος αιώνος σύλλογος γερμανικών παραδόσεων καί παραμυθιών κατέδει-
ξαν τήν σημασίαν αύτών καί έπέστησαν τήν προσοχήν τών έπιστημόνων έπί
τών ώφελημάτων,άτινα διά τε τήν μυθολογίαν, τήν γλωσσολογίαν, τήν έθνο-
γραφίαν καί αύτήν τήν άρχαιολογίαν καί τήν ίστορίαν του πολιτισμού ήδύ-
ναντο έκ τοιούτων μελετών νά προκύψωσιν. "Εκτοτε αί συλλογαί έπολλα-
πλασιάσθησαν τεραστίως, ή κληρονοαία τοσούτων έθνών καί τοσούτων αιώ-
νων έταξινομήθη καί άνηρευνήθη επιμελώς, καί δυνάμεθα ίσως vi εΐπωμεν,
ότι τά πορίσματα τών σπουδών τούτων παρέχουσιν ήμίν άσφαλεστάτας γνώ-
σεις περί τής ιστορίας τών θρησκειών καί τής καθόλου ίστορίας τού άνθρω-
πίνου πνεύματος.

Πόσον πτωχόν όμως καί στείρον έκ τών ερευνών τούτων αποδεικνύεται
τό άνθρώπινον πνεΰμα ! "Αν έπετρέπετο ήμίν μόνον έκ τών παραμυθιών νά
κρίνωμεν, ούχί αδίκως θά διημφισβητοΰμεν πάσαν παραγωγικήν ικανότητα
αύτοΰ. Μυριάδες μύθων λαών παμπληθών καί διαφορωτάτων άλλήλοις, άπό
τών όροπεόίων τοΰ Θιβέτ καί τών εσχατιών τής Ιαπωνίας, μέχρις Άγ
γλίας καί Ισλανδίας, βάσιν έχουσιν όκτώ έ'ως δέκα μόνον άρχικάς ιδέας
καί μυθολογικάς εικόνας περί φυσικών φαινομένων. Ό πυρήν έν άπάσαις ταϊς
μυριάσιν έκε£ναίς είναι πάντοτε ό αύτός, κα μόνον ή έξωτερική στίλβωσις
ποικίλει έκάστοτε. Πρός άπόδειξιν τούτου άρκούοι, νομίζομεν, εν ή δύο
.παραδείγματα. Κατά τούς Βέδας, οίτινες, ώς γνωστόν, είναι συλλογαί θρη-
σκευτικών ύμνων, ποιηθέντων μέν μετά τόν χω;ισμόν καί τός μεταναστάσεις
τών 'Αρίων φύλων, άλλά περιεχόντων καί στοιχεί« τής άρχαιοτάτης, κοι
νής τών φύλων τούτων θρησκείας, κατά τούς Βέδας, δράκων κρατεί κα-
θειργμένας τάς Άπας (νηρηΐδας), άς έπί τέλους ελευθερώνει ό τοΰ ούρανού
καί τής βροντής θεός "Ινδρας διά τοΰ δόρατος αυτού άποκτείνων τόν δρά-
κοντα, ού παραλαμβάνει τόν θησαυρόν.'Ο δράκων ούτος ούδέν άλλο είναι ή
νέφος, αί Άπας ή βροχή, τό τοΰ "Ινδρα δόρυ ό κεραυνός, καί δ τοΰ δράκον-
τος θησαυρός αί ύπό τών νεφών άποκρυπτόμεναι ήλιακαί άκτίνες'ή τοϊαύτη
εικονική παράστασις τοΰ κοινοτάτου τών φυσικών φαινομένων παρέσχεν «φορ-
μήν είς άναρίθμους μύθους, «ιτό τοΰ δελφικοΰ περί τοΰ πυθοκτόνου Α-
πόλλωνος μέχρι τοΰ συναξαρίου περί τοΰ έλευθερωτοΰ τής βασιλοπούλας
δρακοντοκτόνου άγίου Γεωργίου. Ό τού "Ινδρα κεραυνός μάλιστα, άπό πε-
λέκεως καί δόρατος κατήντησεν έπί τέλους νά παραμορφωθή είς τό διαρ-
ρηγνύον τά κλείθρα τών θησαυρών σιδηρόχορτον,— περί ού μέγας έγένετο
προ τίνων έτών λόγος έν Αθήναις, ότε ή έλλειίης αύτοΰ άνυπέρβλητον παρ-
ενέβαλεν έμπόδιον είς τήν εύρεσιν τού περιλαλήτου έν Κορίνθιο θησαυρού.
— Δι' έτέρας πάλιν παραστάσεως περί τής ήους, ήτις περικαλλής αναφαί-
νεται άπορρίπτουσα τό σκότιον τής νυκτός περίβλημα, έξηγοΰνται άπλού-
στατα τά πολυπληθή παραμύθια περί ήρωίδων καί ήρώων, οί'τινες φέρουσι
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δέρμα ζώου η καί είς ζώα είναι μεταμορφωμένοι, άλλα καέντος ή άλλως
πως καταστραφέντος τού δέρματος, άνακτώσι τήν εύειδή αύτών μορφήν1.

"Ως ουχί ττρό μακρού χρόνου έκ τής συγκριτικής έξετάσεως τών μύθων
τών 'Ινδοευρωπαϊκών θρησκειών κατεδείχθη, προήλθον ούτοι κατά το πλεί-
στον έκ τής άποκρυσταλλώσεως, ούτως ειπείν, ουχί σπανίως δε καί εκ παρ-
εξηγήσεως τών διαφόρων μεταφορικών εκφράσεων καί εικονικών παραστά-
σεων φυσικών φαινομένων τήν σύμπηξιν τών μυθολογικών συστημάτων έπ-
έσπευσεν ή σχετικώς έν ύστερωτέροις χρόνοις αναπτυχθείσα τάσις του άν-
θρωπομορφισμοΰ. "Η εποχή τής συντάξεως τών παραμυθιών είναι πασιδήλως
πολλώ μεταγενεστέρα,ουδείς δέ δύναται νά ίσχυρισθή ότι άνέρχεται είς τους
προ τής μεταναστάσεως τών 'Αρίων χρόνους. Είναι μεν αληθές ότι τήν έρμη -
νείαν καί τά σπέρματα αύτών είς τήν έποχήν έκείνην πρέπει ν' άναζητήσω-
μεν, άλλα τούτο διότι έντεΰθεν έμμέσως προέκυψαν.Οί ευρωπαϊκοί καί ασια-
τικοί λαοί ήρύσθησαν πολλά παραμύθια αυτών έξ ινδικών πηγών, ουχί μέν
λίαν παλαιών, άλλ' οπωσδήποτε où σμικράν έχουσών σχέσιν μέ τους μύθους
καί το μυθολογικόν καθόλου πνεύμα τών πρώτων 'Αρίων.Atà τού βουδισμού
καί τών βουδιστικών βιβλίων τά ινδικά διηγήματα μετεδόθησαν είς τούςΣίνας,
τους Ίαπωνούς, τους Σιαμίους, τους Μογγόλους, Τατάρους, Καλμούκους,
Λαπωνούς,Φιννίους κλπ.Ή επικοινωνία τών "Ελλήνων μετά τών Ήνδών μετά
τούς χρόνους τοΰ μεγάλου 'Αλεξάνδρου ιδίως κατέστησε γνωστούς έν Ελλάδι
πολλούς ινδικούς μύθους, είς τόν Πλούταρχον δέ καί τινας άλλους συγγρα-
φείς άνευρίσκομεν ένιαχοϋ απηχήσεις του Συντίπα καί του Βινουσαρμάν.
Κυρίως όμως κατέκλυσαν τήν Εύρώπην μετά τήν έξάπλωσιν του ισλαμισμού
δια μέσου τών 'Αράβων, ότε ό Συντίπας καί ή Χιτοπαδάσα καί άλλαι άση-
μίτεραι συλλογαί έπολλαπλασιάσθησαν ύπερμέτρως δι' άναριθμήτων μετα-
φράσεων καί μιμήσεων έν πάσαις σχεδόν ταίς εύρωπαϊκαίς γλώσσαις καί έν
ταίς πλείσταις σημιτικαϊς. Έν 'Ελλάδι άπό τοΰ δεκάτου αιώνος έγένοντο
επίσης τοιαϋται μεταφράσεις έκ τής άραβικής, τής περσικής καί τής χαλ-
δαϊκής. Περί τά τέλη τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος μετεφράσθη υπό μέν Συ
μεώνος Σήθ τού ιατροφιλοσόφου ή Χιτοπαδάσα, υπό δέ Μιχαήλ του Άν-
δρεοπούλου ό Συντίπας Άλλ' έκτός τών δύο τούτων πλουσιωτάτων πη-
γών, πιθανώς δέν ήσαν άγνωστοι έν Ελλάδι καί έτεραι ίνδικαί συλλογαί,
ώς αποδεικνύεται έκ τής συναγωγής τών αίσωπείων μύθων, έκ πολλών
συναξαριών, πρό πάντων δέ έκ τού υπό Πλανούδη 'ίσως συνταχθέντος βίου

1 ; Εις τήν τάξιν ταϋττ,ν ανάγεται εκ τής συλλογής του κυρίου ΓΙίου, περί ν,ς εν-
ταύθα ό λόγος, μόνον τό 5π' αριθ. 22 (Το γιδοκόριτσο). Ούχ ήττον όμως πολυάριθμα
τοιαύτα παραμύθια σώζονται παρ'ήμίν (Άρκουδίτσα, Γουρουνίτσα κλπ.).

2) Πρβλ.τάς περί δημωδών βιβλίων μελετάς μου έν Έστί(£ τ. Δ'σ. 483 κ. ί.
'Ανωτέρω σ. 176.
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Αίσωπου, καί έκ του είς Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν άπιθάνως άποδιδομένου
συναξαρίου περί του αγίου Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ· τό συναξάριον τοΰτο ου-
δέν άλλο είναι ή βιογραφία του Βούδα, ού τήν θέσιν καταλαμβάνει δ ανύ-
παρκτος άγιος Ίωάσαφ, ώστε έν τούτω έχομεν έτερον υπόδειγμα περιέρ-
γου μεταγγισμοΰ τών ινδικών μύθων.

Ή τών ινδικών μύθων καί διηγημάτων επενέργεια είς τήν διάπλασιν
τών παραμυθιών είναι μεγάλη βεβαίως καί σπουδαιοτάτη, άλλ' ουχί καί ή
μόνη. Ή παναρχαία κοιτίς του χαμιτικοΰ πολιτισμού, ή Αίγυπτος, όπόϋεν
οί μεγαλοφυέστατοι τών παλαιών Ελλήνων προσέτρεχον ν' άρυσθώσι σο-
φίαν, συνετέλεσεν επίσης ού/ί σμικρόν. Τίς αγνοεί τά περί "Ιωσήφ καί
τ/)ς γυναικός τοΰ Πετεφρή έν τή Παλαιά Διαθήκη, καί τίνα δέν κατέ-
πλη:εν ή τούτων όμοιότης προς τούς περί Φαίδρας και 'Ιππολύτου καί άλ-
λους πολλούς ελληνικού; μύθους ; ή τήν άπόκρυψιν τής φιάλης έν τψ
σάκκω του Βενιαμίν, όπερ τέχνασμα ôyi μόνον έν τω βίω τοΰ Αίσωπου,
άλλα καί εν συνχξχρίοις καί έν δημοτικοίς πχραμυθίοις επαναλαμβάνεται ;
Ή γνωστοτάτη Σταχτοπούτα κατάγεται έκ τής Ροδώπιδος, τήν όποίαν
έλαβε σύζυγον ό βασιλεύς Ψαμμίτχος άνχγνωρίσχς έκ τοΰ υποδήματος· παρά
πλείστοις δέ λαοίς εύρίσκομεν παραμύθια πηγάζοντα έξ αιγυπτιακής διηγή-
τεω; τοΰ Ηροδότου περί τοΰ θησαυρού τοΰ Ραμψινήτου. Πρόδηλον ότι, έάν
περιεσώζοντο ίκανά μνημεία τής αιγυπτιακής γραμματολογίας, θά ήδυνάμεθα
νά ποιήσωμεν εύρυτέρους παραλληλισμούς. Ούχ ήττον εκτός τών ανωτέρω
μύθων διετηρήθησαν μέχρις ήμών καί δύο ακέραια αιγυπτιακά παραμύθια,
α:ινα άγνοών τήν καταγωγήν των θά ύπελάμβχνέ τις ώ: δημώδη παραμυ-
θία ευρωπαϊκού τίνος λαοΰ.1^ Τό εν τούτων (Le prince prédestiné) εοη-
μοσιεύθη πρό διετίας εν τή Άσιατικτ/ ΈφημερΙδι τών ΙΙαρισίων (τ. Χ.
■J. 23(3—260). Το Ετερον, μάλλον ενδιαφέρον, έδημοσιεύθη τό πρώτον xtT»
'8Γ)2 ύπό Rouge, έγράφη δέ επί τής βχσίλείχς Μενεπτχ τοϋ Β', διαδό-
χου τοΰ Σε^ώστριος, ήτοι κατά τάς αρχάς τοΰ δεκάτου τετάρτου αιώνος
Χ. 'Απαντα τά επεισόδια τής αιγυπτιακής διηγήσεως ανευρίσκονται έν
νεωτέροις παραμυθίοις· ή δέ βάσις αύτοϋ, επί τής περί μετεμψυχώσεως θεω ·
οίας στηριζομένη, εξηγεί ού μόνον πολλά παραμύθια, αλλά καί πολλάς
προλήψεις ήμών ό ήρως τής διηγήσεως Σατού κρύπτει τήν καρδίαν του
έν ακακία· τό δένδ.ον κόπτεται διαταγή τής κακής γυναικός του, ή
καρδία όμω; ανευρίσκεται ύπό τοϋ αδελφού Άνεπού, όστις ποτίσας ταύ-
την τόν Σατού χνίστησεν αύτόν.Ό Σατού μεταμορφώνεται είς ßoüv *Απιν,
ή κακότροπος σύζυγος του, γενομένη βασίλισια, παρακαλεί τόν Φαραώ νά

I Σήμερον τά γν.οστχ αρχαία αιγυπτιακά παραμύθια ü-ru Ικανά τόν άριθμόν, συλ-
λογαί 5έ εχουσιV εκόούη μεταφράσεων αυτών Οπό Maspero, εις τήν άγγλικήν δπό Flin-
ilors Pet rie. εις τήν γερμανική·/ ύπό Wiedemann.
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σφάξη ιόν Άπιν, άλλ' έκ δύο ρανίδων του αίματος του φύονται δύο περ-
σέαι, πάλιν αύται κόπτονται διαταγή τής βασιλίσσης, μία σχίζα δ'όμως έκ-
σφενδονίζεται, έγγίζει τά χείλη της· έγκυμονήσασα δ'ή βασίλισσα τίκτει ...
τόν αύτόν Σατού. Διατί τόσον παραδόξως άνέπτυξαν τήν περί μετεμψυχώ-
σεως θεωρίαν των οί Αιγύπτιοι ιερείς ; Άγνωστον όπως δήποτε δ' όμως
καίπερ τόν λόγον τοϋ πράγματος μή έπιστάμενοι άκολουθοΰσι πολλοί μέ-
χρι τού νύν έτι άσυιΐιδήτως τάς ίδέας ταύτας καί φυτεύουσι κατά τήν
γέννησιν τών τέκνων των δένδρα, ών τήν τύχην νομίζουσι συνδεομένην
μετά τής τών νεογνών.

Ούτω λοιπόν τά δύο πρώτιστα καί σπουδαιότατα ρεύματα, έξ ών άπέρ-
ρευσαν τά παραμύθια τών εύρωπαϊκών έθνών, είναι τό ίνδικόν καί τό αί-
γυπτιακόν. Εξετάζοντες δέ ιδιαιτέρως τά ■ δημώδη Ελληνικά παραμύθια
βλέπομεν ότι έμορφώθησαν έκ πηγών διαρόρων μέν, άλλ' εμμέσως έκ τών
πρώτων εκείνων καί κυριωτάτων προερχομένων.

Πρώτη πηγή είναι τά διατηρηθέντα παρά τοϋ λαοΰ λείψανα τών αρ-
χαίων ελληνικών μύθων καί μυθοπλαστιών. Κατόπιν έρχονται τά χριστια-
νικά διηγήματα τών άποκρύφων εύαγγελίων καί τών συναξαριών, κράμα
έλληνικών καί σημιτικών στοιχείων. Ούχ ήττον έπενήργησαν αί γραμματο-
λογίαι τών δυτικών τής Εύρώπης έθνών μετά τάς σταυροφορίας, όποτε
πολλά φραγκικά έπη μετεφράσθησαν είς τήν κοινήν γλώσσαν, καί πολλψ
πλειότερον ή άραβική καί ή περσική, μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν,
ένεκα πρό πάντων τής μετά τών Τούρκων έπικ3·.νωνίας τών Ελλήνων, έν
μέρει δε καί ένεκα τής μεταφράσεως τών Χιλίων κτϊ μιας νυκτών ').

Έν τω περί τής άρχαίας Ελλάδος εν τω νέω συνταγματίψ αύτοΰ ό
Κουρτίος Βάξμουθ έξαίρει τήν σημασίαν τών παραμυθιών πρός σπουδήν
τής νεοελληνική; μυθολογίας. Ό Γρίμμ αύτάς προσέτρεξε πολλάκις είς τά
δημώδη παραμύθια, ίνα διαλευκάνη όπωσοΰν τήν γερμανικήν μυθολογίαν.
Καθ' ήμάς όμως τά παραμύθια, πολύ ένίο:ε δυνάμενα νά έπιχύσωσι φως
εις τάς μελέτας περί τής καθόλου ίστορίας τών θρησκειών καί τοΰ πολιτι-
σμοΰ, είναι ήκιστα άσφαλεϊς όδηγοί πρός έξακρίβωσιν τής μυθολογίας ώρι-
σμένου τινός λαοΰ.Σπανιώτατα έρριζώθησαν έπί τοσούτον, ώστε νά συνταυ ■
τισθώσι μετά τών παραδόσεων· άσταθή καί αβέβαια, πλανώνται άπό έθνους
είς έθνος, συμμείγνυνται μετ' άλλήλων καί δυσχερεστάτη άποβαίνει ή διά
κρισις τοΰ όθνείου άπό τοΰ ίθαγενοΰς. Ούχ ήττον δ' όμως ή άξια αύτών
μένει άναμφισβήτητος· χρησιμώτατα διά τούς σκοπούς, ους άρχόμενοι εί-
πομεν, παρ' ήμίν είναι καί ώς γλωσσικά μνημεία άξια σπουδής, διότι πι-
στώς άπό τού στόματος τοΰ λαοΰ συλλεγόμενα θά παράσχωσι πολυτίμου

1) Τό 5π' αριθ. 21 παραμύθιον τής παρούσης συλλογής είναι είλημμένον έκ τής με-
ταφράσεως τής Χχλιμας.
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συμβολάς είς τους ασχολουμένου? πρός ά ποθησαύρισιν καί έξέλεγξιν του
γλωσσικού ήμών πλούτου.

Δυστυχώς έλαχίστη πρός τοΰτο κατεβλήθη φροντίς· άλλοδαποί λόγιοι
έσπευσαν να δημοσιεύσωσι συλλογάς παραμυθιών έν μεταφράσει άπό τοΰ
Zuccarini, όστις πρώτος έν τω περιοδικώ Ausland τώ 1832 κατεχώρισε
τρία παραμύθια κατ' έπιτομήν, μέχρι τού Βερνάρδου Schmidt, τοΰ κατά
το παρελθόν έτος έκδόντος συλλογήν έλληνικών παραμυθιών καί παραδό-
σεων. Παρ' ήμϊν δλίγιστοι ήσχολήθησαν είς τοιαύτας μελέτας, άξιαι δέ
μνείας είναι μόνον αί συλλογαί τών Νεοελληνικών αναλέκτων τού φιλολο-
γικού συλλόγου Παρνασσού καί τοΰ κ. Α. Σακελλαρίου έν τοϊς Κυπριά·
κοΐς αύτοΰ. Τοσούτψ δέ μάλλον είναι λυπηρόν τοΰτο, καθ' δσον άπασαι αί
συλλογαί εκτός τής τοΰ Μορόζη, τής περιεχούσης παραμύθια τών έν
Καλαβρία Ελλήνων, έδημοσιεύθησαν μόνον έν μεταφράσει άπολέσασαι
ούτω τδ γλωσσικόν ένδιαφέρον, όπερ πολλάκις είναι τό σπουδαιότατον.

Μεταξύ τών όπό άλλοδαπών δημοσιευθεισών συλλογών τήν πρώτην
άναντιρρήτως κατέχει θέσιν ή του J. Hahn έν Λειψία τω 1864 είς δύο
τόμους μετά προλεγομένων καί σημειώσεων ή συλλογή αυτη περιέχει 114
παραμύθια (συμπεριλαμβανομένων καί 12 άλβανικών) μετά πολυαρίθμων
παραλλαγών αύτών έν διαφόροις τής Ελλάδος τόποις, ιδίως δ' έν Ήπείριρ
καί ταϊς νήσοις τοΰ Αιγαίου περισυναχθέντα. Ό Χάν όμως ήτο μυθολόγος
μάλλον, καίπερ δέ κατανοών καί έκτιμών τήν γλωσσικήν άξίαν τής πλου-
σιωτάτης αύτοΰ συλλογής άπώκνησεν ένεκα τών δυσχερειών τοΰ εγχειρή-
ματος νά έπισυνάψη καί τό έλληνικόν κείμενον έν τή γερμανική μεταφρά-
σει. Θά έθλιβόμεθα μεγάλως διά τήν έλλειψιν ταύτην, άν μή πρό πολλοΰ
έπειθόμεθα τυχαίως άναγνόντες άποσπάσματα τής συλλογής ταύτης άγνω-
στον πώς περιελθόντα έπί τέλους είς χείρας βιβλιοπώλου τινός τών Αθηνών
οτι ή γλώσσα τών παραμυθιών έκείνων παρεφθάρη έλεεινώς δπό λογίων
συλλογέων τοΰτο έπιμαρτυρεί καί ή άρτίως έκδοθεΐσα συλλογή τοΰ κ.
Πίου.

Ό κ.Ίωάννης Πίος είναι Δανός λόγιος, άριστα έπιστάμενος τήν νεοελ-
ληνική ν, γνωστός δέ γενόμενος είς τούς περί ταύτην άσχολουμένους διά τίνων
σπουδαίων μονογραφιών αύτοΰ περί τής γλώσσης καί τής μυθολογίας τοΰ έλ-
ληνικοΰ λαοΰ. Ταξιδεύσας πρό δεκαπενταετίας είς Ελλάδα έγνωρίσθη
μετά τοΰ Χάν, προξένου τότε δντος τής Αυστρίας έν Σύρα, καί παρ' αύ-
τοΰ έλαβε μέρος τής συλλογής τών παραμυθιών αύτοΰ, ήν έσκόπει νά έκ-
δώση έν πρωτοτύπψ. Ό κ. Πϊος άνεγνώρισεν αμέσως ότι οί χάριν τοΰ κ.
Χάν εργασθέντες έκτός όλίγων. έξαιρέσεων πόρρω άπείχον τοΰ νά άποδώ-
σωσι πιστώς τό γλωσσικόν ιδίωμα τών τόπων, έν οίς ήκουσαν τά παραμύ-
θια· διά τοΰτο έπεκλήθη τήν συνδρομήν διαπρεπούς "Έλληνος γλωσσολό-
γου, τοΰ άοιδίμου Μαυροφρύδη, προς διόρθωσιν αύτών. Και αμφίβολος μέν
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αποβαίνει ή γλωσσική αξία ούτωσί παραφθαρέντων μνημείων τής δημώδους
φιλολογίας, άλλ' όπωσδήποτε μυρίας χάριτας δφείλομεν νά ομολογήσωμεν
είς τον έκδότην αύτών, εύσυνειδήτως καί έπιστημονικώτατα έργασθέντα.

Έν πρώτοις ή γλώσσα μερικών παραμυθίων χής προκειμένης συλλογής,
ώς του πρώτου λόγου χάριν, είναι γνησία δημοτική, άλλαχοΰ δ' εδρηνται
φράσεις τινές ανόθευτοι, συντελοΰσαι είς ραδίαν άποκατάστασιν πολλών μυ
θολογικών καί φιλολογικών δεδομένων, άτίνα θα παρεφθείοοντο όπως δήποτε
μεταφραζόμενα εκ νέου έκ τής γερμανικής τοΰ Χάν μεταφράσεως. Ούτως,
όπως εν έκ τών πολλών παραδειγμάτων άναφέρωμεν, έκ τής συλλογής ταύ-
της κατά πρώτον φαίνεται ότι τό παραμύθιον τού Σιντσιρλή δέν είναι πα-
ραμύθιον, άλλ" άσμα δημοτικόν. ού μόνον στίχους τινζς ένεθυμεϊτο ό διηγη
θείς, καί δή άσμα δημοτικόν ανήκον, ώς νομίζομεν, είς τόν εύρύν κύκλον
τών άναφερομένων είς τήν νεωστί άνακαλυφθεϊσαν έθνικήν ήμών εποποιία ν
τού Διγενή 'Ακρίτα1).

Τά παραμύθια τής συλλογής τοΰ κ. ΓΙίου ανέρχονται έν δλω είς τεσ-
σαράκοντα επτά· έκ τούτων ενδεκα τής νησίδος Άστυπαλαίας καί εξ τής
Άνω Σύρας συνελέγησαν υπό αύτοΰ τοΰ εκδότου- ενεκα δέ τής ακρι-
βείας καί τής προσοχής, ήτις κατεβλήθη πρός πιστήν άπόδοσιν τής δημο
τικής γλώσσης, είναι άναμφιλέκτω: άξια νά συστηθώσιν ώς πρότυπα τοι-
ούτων συλλογών καί αύταϊ έτι αί λεπτόταται τής προφοράς διαφοραί (πρό
πάντων τής συριανής διαλέκτου σημειοΰνται επιμελώς, ούδενός δ' έφείσθη
κόπου ό έκδοτης πρός έξέλεγξιν καί άντιβολήν τών άντιγράφων τών παρα-
μυθίων.

Τά παραμύθια τής Άστυπαλαίας διακρίνονται δια τό αφελές καί δρο ·
σερόν αύτών ούδέ χάριτος δέ καί ευφυΐας στερούνται ένιαγού- ό διηγούμε-
νος άρέσκεται πολλάκις νά παρενθέτη καταλλήλως δημώδεις παροιμίας
προσεπιλέγων, ότι- «Αύτά δέν είναι τού παραμυθιού, μονό vat δικαίς μου
παροιμίαις, γιατί τά δα κ' εγώ και τά ξέρω».

Ό χώρος δέν επιτρέπει ήμίν νά έπεκταθώμεν διά μακρών άναλύοντες
καί έξετάζοντες τά παραμύθια ταΰτχ έν συγκρίσει πρός άλλα ξένων εθνών
χάριν παραδείγματος άπλώς έν μόνον έκ τούτων θέλομεν παραθέση έν τω
έπομένφ φύλλω συνοδεύοντες αύτό μετά τίνων σημειώσεων. Ενταύθα
περιοριζόμεθα νά παρατηρήσωμεν ώς ιδιάζον χαρακτηριστικόν τών τής
Άστυπαλαίας παραμυθιών, ότι έν τισι τούτων τήν θέσιν τών Δρακόντων

1) Όμοιον μακρόν δημοτικόν άσμα έδημοοιεύσβμεν έν Νερελλ. 'Λναλέκτοις. — Ή
εποποιία τοΰ Διγενή διατηρείται ετι ζωντανή παρά τφ ήμετέριμ λαω έν πολλοίς κύκλοις
δημοτικών φσμάτων. Τοιαύτα έκδεδομ,ένα καί ανέκδοτα Ιχομεν μέχρι τούδε ούλλέ&
&πέρ τά 800. άτινα ίσως Οά δημοιεύσωμεν ιδιαιτέρως. [ Τά παραμύθιον τοδ Σίντοιρλΐ/
είναι παραλλαγή τής Λιογέννητης. Βλ.Πολίτου Έκλογαί αρ. 74].
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καταλαμβάνει ό Αγριάνθρωπος, καί ότι αναφέρονται εν αύτοίς Νεράιδες
καθ' ολοκληρίαν διαφέρουσαι τών Νεράιδων τών δημωδών ελληνικών πα-
ραδόσεων Μία έτι έκ τών πολλών άποδείξεων ότι, προτού νά καταρτισθώσι
πλήρεις συλλογαί τών καί έν τή ελαχίστη γωνία τής ελληνικής γής διατη-
ρουμένων προϊόντων τής δημώδους φιλολογίας, δέν θά δυνηθώμεν έπαρκώς
νά έξακριδώσωμεν τόν βίον καί τήν πνευματικήν κατάστασιν του ήμετέρου
λαού' καί τούτο ενδιαφέρει μέν ιδία μόνον τούς περί τήν έθνογραφίαν καί τήν
ίστορίαν τοΰ πολιτισμοΰ άσχολουμένους· άλλ' ού σμικράν σπουδαιότητα κέ-
κτηται και δι' ήμάς συντελοΰσα τά μάλιστα προς έπίλυσιν τοΰ περί τής
καταγωγής τής έλληνικής έθνότητος ζητήματος, όπερ δέν δύναται νά θεω
ρηθή όριστικώς λελυμένον υφισταμένων έτι πολλών διχογνωμιών καί άμ-
φισβητήσεων.

Εν Μονάχω κατά Δεκέμβριον τοϋ -879·

Β'

Αστερνός και Πούλιω.

'Αρχή τοΰ παραμυθιού, καλή σπέρα τής άφεντιάς σας !

Μνιά φορά κ' εναν καιρό ήταν μνιά γυναίκα κ' είχε δυό παιδιά, τό
να σερνικό, καί τού λεγαν Άστερνό, καί τ'άλλο θηλυκό, καί τού λεγαν
Πούλιω. Μνιά μέρα πήγεν ό άνδρας της 'ς τό κυνήγι καί τής ήφερ' ένα
περστέρι καί τής τό δωσε νά τό μαγειρέψη, για νά φάν. 'Εκείνη πήρε τό
περστέρι, τό κρέμασε 'ς τό περόνι κ' έβγήκεν δξω νά κουβεντιάση μέ τοίς
γειτόνισσαις. Τότες παγαίν' ή γάτα, γλέπει τό περστέρι κρεμασμένο 'ς τό
περο'νι, ρήχτηκε καί τό φτακε καί τό φαγε. Σάν ήρθε τό γιόμα, σκώθη-
καν άπ' τήν κουβέντα καί παγαίν' ή γυναίκα νά βρή τό περστέρι καί δέν
το βρίσκει. Κ' έννοιωσε πώς τό φτακεν ή γάτα, καί φοβήθηκε, μήν τή
μαλώση ό άνδρας της. "Εκοψε τό βυζί της καί τό μαγέρεψε. Ήρθ' ό άν-
δρας της άπ' δξω καί τής λέει- «"Ε, γυναίκα ! Μαγέρεψες τίποτας νά
φάμε ; » — «Μαγέρεψα», τοΰ λέει- καί στρώνει τό οουφρά καί φέρνει καί
τό φαγεί νχ φάγγ.—Κάτσε, γυναίκα, νά φάμε», τής λέει ό άνδρας.— "Ε-
φαγα γώ>, τοΰ είπε, «τώρα πό λίγη ώρα γιατ' άργησες νά ρθης». Σάν
έχαψεν ολίγο φαγεϊ ό άνδρας,—αΤί νόστιμο κριάς είναι», λέει- «δέν είχα
φάη ποτές μου τέτοιο! » "Υστερα τοΰ είπεν ή γυναίκα.—«Τοΰτο καί τοΰτο
έπαθα· είχα τό περστέρι κρεμασμένο 'ς τό περόνι καί πήγα νά φέρω ξύλα
καί γύρισα καί δέν του βρα, τού χεπάρ' ή γάτα· τί νά κάμω κ'έγώ; έκοψα
τό βυζί μου καί τό μαγέρεψα, κι' άν δεν τό πιστεύης, νά το !» καί τού τό
δείχνει.—«Τί νόστιμο κριάς είναι τ'άνθρώπινο, γυναίκα!» είπε1 «ξέρεις τί
νά κάνουμε; Νά σφάξουμε τά παιδιά μας, νάτα φάμε· αύριο τό πουρνό νά
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πάμε 'ς τήν εκκλησιά, καί συ νά φύγης γληγορώτερα καί νά :θης νά τα
ocfάξγ,ς καί νά τα μαγειρέψης, νά ρθώκ' εγώ νά φάμε». Έκεϊ κοντά ηταν
Ενα κουταβάκι καί τάκουεν δ τ' ήλεγαν. Κ'έκεϊ που κοιμούνταν τά παι-
διά. πήγε το σκυλί καί άλυχτοΰσε, — «άπ ! άπ !» κι' άκούουνταν μιά
φωνή, κ' έλεγε. — «ΣκωΟήτε ! θά ρθη ή μάννα σας νά σας σφάξη».—
«Τούτ ! τουτ !» έλεγαν αυτά. Τό σκυλί πάλι τό χαβά τ', ήκανε τό ίδιο.
Τότες σάν άκουσαν καλά, σκώθη'.αν γλήγορα κ' ήθελαν νά φύγουν. —
«'Γί νά πάρουμε κοντά μας. μώρ' Πούλιω λέει τό παιδί. —«Δέν ξέρω,
Άστερνέ μου», τοΰ είπεν ή κοπέλλα, «πζρ' ενα μαχαίρι, Ενα χτένι, κ'
έν' άπλόχερο άλας». Τά -ήρ' αυτά, καί κίνησαν καί πήγαν ώς Ενα μέρος-
πήραν καί τό σκυλί κοντά.

Κ' έκεϊ ποΰ περβατάγαν. νά κ' είδαν μακριά τή μάννα τους ποΰ τά
κυνήγαε. Γυρνάει ό Άστερνός καί λέει- — «Μώρ' γιά, ή μάννα μας μας
κυνηγάει. Θά μας φτάση!» —«Περβάτα, μάτια μου,» τοΰ λέει ή τσούπρα,
«καί δέ μας φτάνει» — «Μας έφτακε, μωρ' Πούλιω», λέει τό παιδί· «γιά»!
«Ρήξε τό μαχαίρι οπίσω σου» , τοΰ λέει εκείνη. Καί τό ρηξε καί γίνηκεν
Ενας κάμπος, ποΰ δέν είχε άκρα. Εκείνη άπ' τή γληγορίδα της πάλι τά
φτακε. «— Μας Εφτακε», λέει πάλι τό παιδί. — αΠερβάτα καί δέν μας
φτάνουν»—«Μας έφτακαν», λέει.—«Ρήξ'τό χτένι γλήγορα». Έρρηξε τό
χτένι, καί γίνηκ1 Ενα πηχτό ρουμάνι. Εκείνη άπέρασε κι' άπ' έκεϊ· καί
τήν τρίτη βολά Ερρηξαν τ' άλας καί γίνηκε θάλασσα, καί δέ μπόρεσαν νά
περάσουν. Στάθηκε τότες ή τσούπρα καί κύτταζε πέρα, καί τής λέει ή
μάννα της- — «Γύρισε πίσω, μάτια μου, καί δέν σας κάνω τίποτας». Αυτά
δέ θέλησαν. Εκείνη τά φοβέριζε καί χτυπούσε τά στήθια της άπό τό γε-
νάτι της. Εκείνα πάλι δέ θέλησαν νά τήν άκούσουν καί κίνησαν νά
φύγουν.

Καί σάν πήγαν ώς ενα μέρος μακριά, λέει ό Άστερνός- —«Έδίψασα,
ΓΙούλ'.ω!» — «Περδάτα», τοΰ είπεν αυτή, «κ' εκεί πέρα είναι ή βρύση τοΰ
βασιλιά καί πίνεις». ΓΙάλΐ σάν πήγαν κάμποσον τόπο, λέει τό παιδί- —
«Διψώ, θά σκάσω»! Κ' έκεϊ βρήκαν μνιάν όμπλή άπό λύκο μέ νερό, καί
της λέει- θά πιώ άπό έδώ». — «Μήν πίνης τού λέει κείνη, «γιατί γίνεσαι
λύκος καί μέ τρώς».—Δέν πίνω, άν είν' Ετσι ! » καί κίνησαν πάλι. ΓΙάν,
πάν, βρίσκουν μνιάν όμπλή άπ' άρνί μέ νερό, καί τής λέει τό παιδί. —
αΘά πιώ άπό δώ, δέ βαστάω, έσκασα !»— αΜήν πίνης» του λέει ή Πού-
λιω, «γιατί θά γίνης άρνί καί θά σέ σφάξουν». — «Θά πιώ», είπε, «κι'
ας μέ σφάξουν». Κ' ήπιε, και γίνηκ' άρνί, καί πάαινε άπό πίσω καί βή-
λιαζε. — «Μπέ, Πούλιω, μπέ, Πούλιω!» — «'Έλα κοντά μου», είπεν ή
Πούλιω, καί π^γαν κάμποσο καί βρήκαν τή βρύση τοϋ βασιλιά κ' ήπιαν
νερό. Τότες λέει ή Πούλιω τ' άρνιοϋ- — «Κάτσε, μάτια μου, έδώ μέ τό
σκυλί». Κι' αυιή πηγε καί περικάλεσε τό Θεό άπό κάτω 'ς ενα κυπαρίσσι,
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ψηλό ψηλό.— «Θέ μου, δό μου δύναμη, ν' άναβώ στην κορφή αύτοΰ
τοΰ κυπαρισσιοΰ, καί μου άπόσωσε τήν ευκή!». Καί δύναμις θεοτική τήν
άνέβασ' απάνω 'ς το κυπαρίσσι, κ' έκεϊ ψηλά, που κατσεν αύτή γίνηκεν
ένας θρόνος όλόχρυσος, καί τ5 άρνί κάτσε μέ τό σκυλί άπό κάτω 'ς τό κυ-
παρίσσι κ' έβοσκε. 'Σ δλίγη ώρα ήρθαν οί δούλοι τού βασιλιά νά ποτίσουν
τ' άλογα, καί σάν ζύγωσαν 'ς το κυπαρίσσι, τ' άλογα σκιάχτηκαν κ'έκο-
ψαν τά καπίστρια κ" έφυγαν άπό τοϊς άχτίδες τής Πούλιως, ποΰ τανε πολύ
όμορφη κ' έλαμπε άπαν' άπ' τό κυπαρίσσι.— αΚατέβα κάτω», τής λεν οί
δοΰλοι, «γιατί φοβούνται τ' άλογα νά πιουν νερό». — «Δέν κατεβαίνω-!:,
τούς λέει, «άς πιουν τ' άλογα νερό, έγώ δέ σας κάνω τίποτες». — «Κα-
τέβα» τής λέν πάλι.— «Δέν κατεβαίνω». Παγαίνουν τότες °ς τό βασιλό-
πουλο καί τού λέν τό καί τό· κοντά 'ς τή βρύση ψηλά 'ς ένα κυπαρίσσι
κάθεται μνιά κοπέλλα καί λάμπ'ή ομορφιά της- κι' άπό τοϊς άχτίδες της
σκιάζονται τ' άλογα, καί δέ θέλουν νά πιούν, καί τής είπαμε νά κατεβή
καί δέ θέλει. Σάν άκουσε αύτά τό βασιλόπουλο, σκώνεται καί παγαίνει
καί τής λέει κι" αύτό νά κατεβή καί δέ θέλησε. Καί τής λέει καί δεύτερη
φορά καί τρίτη. —αΚατέβα, θά κόψουμε τό κυπαρίσσι, άν δέν κατεβής».
—«Κόψε το,» λέει κείνη, «δέν κατεβαίνω». Κ' έτσι πήραν άνθρώπους νά
κόψουν τό κυπαρίσσι, καί έκεϊ που τό κοφταν, πήγαινε τ' άρνί κ' έγλυφε
τό κυπαρίσσι, καί γίνονταν διπλό άπ' δ τι ήταν. Έδειραν, έδειραν νά τό
κόψουν, δέ μπόρεσαν. —« Φύγετ' ούλοι άπό δώ», λέει τότες τό βασιλό-
πουλο άπ' τό θυμό του, κ' έτσι έφυγαν ούλοι. Πάνει τότες άπ' τόν κα'ι'μό
του σέ μνιά γριά, καί τής λέει- —«Άν μού κατεβάσης εκείνη τήν τσούπρα
άπ' τό κυπαρίσσι,θά σου γιομίσω τό φέσι φλουρί».—«Έγώ νά σοΰ τήν κα-
τεβάσω, λέει ή γριά" καί παίρνει Ινα σκαφίδι κ' Ινα κόσκινο κι* αλεύρι
καί πηγαίνει άπό κάτω 'ς τό κυπαρίσσι καί βάν' άνάποδα τό σκαφίδι καί
τό κόσκινο, κ' έτσι κοσκίναγε. Γλέπ' ή τσούπρα τότες άπ' τό κυπαρίσσι
καί φωνάζει·—«Αλλιώς, βάβω, τό σκαφίδι, άλλιώς καί τήν κοσκινάδα».
'PI βάβω πάλι καμώνονταν πώς δέν άκουγε, κ έλεγε· — «Άχ, μάτια μου,
ποιά σαι; δέν κούγω». — «Αλλιώς τήν πυκνάδα,άλλιώς καίτό σκαφίδι».τής
λέγει καί δεύτερου καί τρίτου.Ή βάβω τής ματαλέει·—«Δέν άκούγω,μάτια
μου! ποιά σαι; δέ γλέπω.Έλα νά μού δείξης,έτσι νά χης τήνεύκή τού Θιού».
Κ' έτσι ή κόρη άπό λίγο λίγο κατέβηκε, κι' όντας πήγε να τής δείξη, ίσια
βγήκε τό βασιλόπουλο, ποΰ ήταν έκεϊ κρυμμένο, καί τήν άρπαξε, καί
τήν πάει· καί τ' άρνί καί τό σκυλί άκλοθοΰσαν άπό πίσω. Καί σάν πήγαν
'ς τό βασιλικό παλάτι, έκαμε χαρά καί τήν πήρε γυναίκα. Ό βασιλιάς
άγάπησε τή νύφη του παραπόλύ, κ' ή βασίλισσα τή φτόνησε. Μνιά μέρα,
που βγήκε τό βασιλόπουλο δξω, φωνάζ' ή βασίλισσα τοίς δούλαις Χαι
τοίς λέει νά πάρουν τή νύφη της νά σεργιανίσ' 'ς τό μπαχτσέ, ναί νά τή
ρήξουν 'ς τό πηγάδι.Κ' οί δούλες έκαμαν, καθώς έπρόσταξεν ή βασίλισσα
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καί τήν έρρηξαν στο πηγάδι. Ύστερα σαν ήρθε τό βασιλόπουλο καί δέν
τήν είδε, ρωτάει τή μάννα του.— «Μάννα, πού είν'ή νύφη;» —α "Οξω»,
του είπ° αύτή, «πήγε νά σεργιανίση- καί καλά που δέν είν'αύτή έδώ
τώρα», είπε, «νά σφάξουμε τ' άρνί».—«'Αλήθεια, είπαν κ' οί άλλοι.

'Ακούει τ' άρνί αύτά, τρέχει 'ς τό πηγάδι καί λέει τής Πούλιως· —
«Μώρ' ίΐούλιω,θάμε σφάξουν». «Τσώπα, μάτια μου, καί δέ σέ σφάζουν».

— «Μώργιά, τροχοϋν τά μαχαίρια· μ'έπιασαν! θα μέ σφάξουν!»—«Τί νά σε
κάμω, μάτια μου;» του λέει, «μέ γλέπεις κ'έμενα ποΰ είμαι» .Τότες -οί δού-
λες έπιασαν τ'άρνί καί πήγαν νά το σφάξουν, κ'εκεί ποΰ τοΰ άκούμβησαν τό
μαχαίρι, έπερικάλεσεν ή Πούλιω τό θιό κ' είπε — «Θε μου, τόν άδερφό
μου σκοτώνουν, κ' έγώ κάθομαι 'ς τό πηγάδι !» Κοπανιά, πετάχτηκε άπ'
τό πηγάδι καί πήγε κ' ηύρε τ' άρνί, πού τοΰ χαν κομμένο τό λαιμό. Σκού-
ζει, φωνάζει νά τ' άφήσουν. Του χαν κόψη. — «Τ' άρνί μου» λέει αύτή,
σκούζει, φωνάζει- «τ'άρνί μου!» Παρηγοριά δέν έχει. Παγαίνει <5 βασιλιάς.

— «Τί θέλεις», τής λέει, φλουρένια μου; πές μου τί θέλεις νά σου δώσω
γώ». — «Τίποτες», λέει αύτή, «τ' άρνί μου, τ' άρνί μου!» — «Τώρα, ότι
γένηκε γένηκε», τής λέει «μόν τσώπα!» Καί σαν τό μαγέρεψαν, έβαλαν
νά φαν.— «'Έλα νά φάμε», τής λέν.— «Έφαγα», λέει αύτή, δέν τρώγω
τώρα άλλο.»— αΈλα, καλή, έλα», τής λέν.— «Φάτε, σας λέγω· έφαγα
έγώ». Κι' δντας σκόλασαν εκείνοι άπ' τό φαγεϊ, πήγε αύτή καί μάζωξεν
ούλα τά κόκκαλα καί τά βαλε σέ μνια στάμνα καί τά. 'θαψε μέσα στό
μπαχτσέ.

Καί κει ποΰτά θαψε, φύτρωσε μνιά μηλιά ψηλή ψηλή, κ* έκαμεν ένα
μήλο χρυσό. Καί πολλοί πήγαν νά τό φτάσουν, καί δέ μπόρεσαν, γιατί
δσο ζύγωναν 'ς αύτήν, τόσο ψήλωνεν ή μηλιά. Μόν' ή ΓΙούλκο δντας σί-
μωνεν, χαμήλωνε πάλι. Κ'είπε τοΰ βασιλιά ή Πούλιω.— «Όλοι πάε-
κεταν καί δέ ©τάκεταν τό μήλο, άς πάνω κ'έγώ, θάρρω καί τό φτάκω».—
«Πήγαν» τής λέει «τόσοι άξιοι παραπολύ νά τό φτάκουν, καί δέ μπόρεσαν,
καί θα τό φτάκης εσύ; —·α"Ας πάγω κ'έγώ», τού είπε, «κάμε μου τό χα-
τίρι!»— «Σύρε καί σύ», τής εϊπε. Καί μόνε ζύγωσε, χαμήλωσ' ή μηλιά
καί έφτασε τό μήλο ή Πούλιω.Καϊ τής λέει τό μήλο.—«'Από γάλια γάλια
τραύα, νά μή με κόψης». Καί τό πήρε καί τό βαλε 'ς τήν τσέπη της καί
φώναξε. —«Έχε γειά, γλυκύτατέ μου πεθερέ, κι' αύτή ή σκύλα ή πεθερά
μου τόν ύπνο ποτέ να μή χορτάση». Κ' εφυγε καί δέ μεταγύρισε.

Κι'ό Θιός τά λυπήθηκε, κ' έτσι γίνηκεν ή Πούλιω πούλια κι' ό °Α-
στερνός αύγερνός.

Γ'.

Πρό ενός καί έπέκεινα αίώνος ό βασιλεύς τή; ΙΙρωσιϊας Φρειδερίκος ό
μέγας έθεώρησε καταλληλότατον μέσον σατιρισμοϋ του περιωνύμου τότε
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ύπομνηματιστοΰ τής βίβλου δομινικανού καλογήρου Δδμ Καλμέτ τήν έφαρ-
μογήν τής αύτής μεθόδου είς δημώδη παραμύθια.Καί λαβών έκ τής συλλο-
γής τοΰ ΙΙερρώ τόν Γαλαζογέννη (Barbe-Bleue) έπεβάλετο ν' άποδείξη ότι
κατά τόν τρόπον εκάστοτε τής εξετάσεως δύνανται καί τά κωμικώτατα ώς
σπουδαία καί τά σπουδαιότατα ώς κωμικά νά παρασταθώσι. Τό έργον τοΰ
ομιλητού τοΰ Βολταίοου διδάσκει ήμάς, άν όχι άλλο, τοΰτο όμως, ότι μόνον
ό θέλων νά άστεϊσθή έπιτρέπεται νά γράψη σχόλια καί παρεκβολάς είς παρα-
μύθια. Τοιαύτη τούλάχιστον γνώμη έπεκράτει κατά τήν παρελθοΰσαν έκα-
τονταετηρίδα, καί εύάριθμοι είναι οί μή συμμεριζόμενοι ταύτην καί κατά
τήν παροΰσαν.

Έπιχειρών καί εγώ καί ούχί παίζων, άλλά μεθ° δλης τής απαιτουμέ-
νης σοβαρότητος νά σχολιάσω εν παραμύθιον, άναγκάζομαι νά όμολογήσω
ότι άναγνωρίζω πόσον άνεπαρκεϊς καί άπροσδιόνυσοι θά φανώσινίσως είς
τινας τών άναγνωστών τής 'Εστίας αί δικαιολογίαι : ότι ή επιμελής καί εύ-
μέθοδος τών παραμυθιών έρευνα διαλευκαίνει ή καί όλως λύει πολλά ζη-
τήματα τής γλωσσολογίας, τής τών θρησ/.ειών ίστορίας, τής γραμματο-
λογίας, τής εθνολογίας καί άλλων επιστημών ότι πολλοί, καί δή σοφοί καί
σπουδαίοι, ήσχολήθησαν είς τοιαύτας μελέτας, ας μονονουχί είς αύτοτελή
έπιστήμην προήγαγον· ότι ίδια πρός τόν σκοπόν τούτον περιοδικά έξεδί-
δοντο έν Γερμανία ή 'Ανατολή καί Δύσις (Orient und Occident) ύπό τοΰ
δεινοΰ σανκριτιστοΰ Βένφαϋ, καί ή ΈφημερΙς χής γερμανικής μνϋολογίας
(Zeitschrift für deutsche Mythologie) ύπό τοΰ διασήμου μυθολόγου
Μάννχαρτ- καί ότι τοιαύται έρευναι τήν πρωτίσχην κατέχουσι θέσιν εν έτέ-
ροις περιοδικοϊς, έν μέν 'Αγγλία έν ταις Σημειώσεσι καϊ ζητήμααι (No-
tes an I Queries), έν Γαλλία έν τή Κελτική 'Επιθεωρήσει (Revue Cel-
tiquej, έν τή Ρωμανία (Romania) τή Έφημερίδι τής Ρωμανικής φιλο-
λογίας, εν Γερμανία έν τή Άλεμαννία, τη Γερμανία, τή 'Αγγλία (Anglia),
ταϊςΆγγλικαΐς μελέταις (Englische Studien),τή 'Αλλοδαπή (Ausland),
τή Έφημερίδι· τής γερμανικής φιλολογίας (Zts. f. deutsche Philo-
logie;, τή τής Γερμανικής αρχαιότητος (Zts. f.deutsches Altêrthum)
κλπ., διότι περιττό'/ είναι βεβαίως νά παρατείνωμεν τήν σχοινοτενή αύτών
άπαρίθμησιν.

'Αλλ' έκτός τής έπιστημονικής αύτών άξιας, ήτις ύπό στενοΰ μόνον
κύκλου λογίων άναγνωρίζεται καί εκτιμάται, τά παραμύθια κέκτηνται
καί έτέραν, ήτις άν καί παροράται ίσως καί έν Καρός μοίρα τίθεται ύπό
τών σοφών, ούδόλως όμως έκ τούτου μειούται. Είναι παλαιοί παιδικοί
ήμών φίλοι καί άποπνέουσι τό άρρητον έκεΐνο γόητρον, όπερ ένέχουσι
πάντα τάνακαλοΰντα είς τήν μνήμην τούς χρόνους τήςνεαράς ήμών ήλικίας.
Ή δέ λεπτολόγος έξέτασις πρός έγγυτέραν γνώσιν τής καταγωγής καί τής
σημασίας αύτών, καίπερ άποστεροΰσα αύτά έν μέρει τή; ποιητικές αύτών
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καλλονής, φρονοϋμεν ότι δέν άμοιρεί πως ένδιαφέροντος. Ή σκέψις αδτη
ενθαρρύνει ήμας νά ύποκλέψωμεν χάριν μονοτόνων παραλληλισμών καί ξη-
ρών παραπομπών στήλας τινάς τής 'Εστίας εις εύτραπελώτερα αναγνώ-
σματα προωρισμένας.

Ουχί άνευ άπορίας θ' άνέγνωσαν ίσως τίνες τό έν τφ προηγουμένω
<ρύλλφ δημοσιευθέν παραμύθιον. Ό έπιζητών είς τά δημώδη παραμύθια
ψυχαγωγίαν, οί'αν είναι συνηθισμένος νά εύρίσκη είς διηγήματα, ώς γρά-
φονται νυν, θά ίδη τάχιστα διαψευδομένας τάς έλπίδας του. Είκονικαί
παραστάσεις ώς έπί τό πλείστον τών περί τής φύσεως καί τών φυσικών
φαινομένων ιδεών τών κατά φύσιν ανθρώπων τά παραμύθια μεταδίδονται
άσυνειδήτως, ούτως ειπείν, διότι αί άρχικαί Ιννοιαι είναι ακατάληπτοι
πλέον είς τους διηγουμένους άπό γενεάς είς γενεάν μετά πολλών προσ
θηκών, άφζιρέσεων, διορθώσεων καί παραφθορών, ούτως ώστε όμοιάζουαι
νόμισμα, ου άποτριβείς έκ τής πολλής κυκλοφορίας κατέστη δυσδιάκριτος
δ τύπος- αί μάλλον παρεφθαρμέναι, αί μεταγενεστέρας εποχής παραλλα-
γαί είναι τεχνικώτεραι, εύγενέστεραι, λογικώτεραι καί τερπνότεραι ώς επί
τό πλείστον, έν φ αί άρχαϊκώτεραι διατηροϋσαι τόν τραχύν καί άξεστον
πρωτόθετον φλοιόν παρίστανται είς έπιπόλαιον παρατηρητήν ώς τερατώδη
τινά έξαμβλώματα, παράλογα καί άπαρέσκοντα πάντοτε. "Ο τι όμως τά τε-
λευταία ταΟτα χάνουσιν έξεταζόμενα ώς έργα καλλιτεχνικά, κερδαίνουσι
μελετώμενα ώς μνημεία έποχών παναρχαίων καί διά τούτο ή αξία αύτών
είναι άνωτέρα τών έστιλβωμένων νεωτέρων παραλλαγών, αίτινες ούδέποτε
κατά τήν τεχνικήν έπεξεργασίαν άνήλθον είς βαθμόν τοιούτον τελειότητος,
ώιτε διά τής ύπεροχης των ύπό καλολογικήν έποψιν ν' άντισταθμίζωσι τά
μειονεκτήματα αύτών ύπό έ.τιστημονικήν.

Τά παραμύθια τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ διετήρησαν κατά τό μάλλον ή ήτ-
τον αναλλοίωτα ή έλάχιστα παρηλλαγμένα, ού μόνον τόν άρχικόν πυρήνα,
άλλα καί τήν έξωτερικήν περιβολήν. "Αν δέ μή ύπήοχον τά μεστά έμπνεύ-
σεως καί υψηλής ποιητικής έξάρσεως δημοτικά αύτοϋ άσματα, κρίνων τις
μόνον έκ τούτων, οίκτίστην θά συνελάμβανεν ίδέαν περί τής διανοητικής
αύτοϋ καταστάσεως. Τφ δντι τά ήμέτερα παραμύθια φαίνονται έκ πρώτης
δψεως ελεεινά άποκυήματα βαρβάρου φαντασίας, συγγενέστατα κατά τοϋτο
τοίς τών άγριων λαών, τών Έσκιμώ, τών Έρυθροδέρμων τής Αμερικής,
τών Πολυνησίων.Τό παραμύθιον τοϋ Άστερνοϋ καί της Πούλιως, όπερ θά
έξετάσωμεν ένταϋθα έπιμαριυρεί μα τοίς λόγοις· ή μάννα, άφ' ού έφαγε τό
περιστέρι ή γάτα1, παραθέτει πρός βρώσιν είς τόν σύζυγον τόν ίδιον μαστόν.

I) Έπιτραπήτω ήμίν νά σημειώσωμεν ένταϋΟα έν παρόδιο ότι ουχί όρθώς οί καΟα-
ρεύοντες τήν γλδσσχν άποσκορακίζουσι τήν λέςιν ταύτην ώς χυδαίαν, γράφοντες τά άρ-
χαϊον γαλή. Άλλο γαλή καί άλλο γάτα. Οί αρχαίοι—χ; μή φ αν ή τοϋτο ε'ίς τινας πα-
ράδοξον—ήγνόουν τήν ήμερον γάταν'ή άγρια γαλή, έξημερωΟείσα Οπό τών Αιγυπτίων κα-
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ί δέ σύζυγος μαθών κατόπιν τό πράγμα καί μηδέ κατ' έλάχιστον εκπλαγείς
έκφράζει τήν έπιθυμίαν νά φάγη καί τα τέκνα του, διότι πολύ νόστιμον τψ
έφάνη τό άνθρώπινον κρέας· καί τοΰτο προθύμως άποδέχεται ή μήτηρ· έ-
πονται δέ άνευ τινός έξηγήσεως ή λογικοΰ συνειρμοΰ τα παραδοξότατα τών
πραγμάτων, ή μεταμόρφωσις τοΰ άδελφοΰ είς άρνίον, ή αύξησις τοΰ δένδρου
περιλειχομένου ύπό τού άρνίου κτλ. κτλ.

Καί όμως τό παραμύθιον τοΰτο είναι έκ τών σπουδαιοτάτων καί πολυ-
τιμοτάτων ό Χάν αποκαλεί αύτό τόν μαργαρίτην τής όλης συλλογής του-
έν ω άφ' ένός βρίθει μυθολογικών διδομένων πολλής σημασίας, άφ' έτέρου
αί πολυπληθείς παρά δταφόροις λαοϊς σψζόμεναι παραλλαγαί αύτοΰ μαρ-
τυροΰσι περί τής άρχαιότητός του. 'Ανάγεται δέ είς τήν μεγάλη ν τάξιν τών
παραμυθιών, άτινα άπέρρευσαν έκ μετεωρολογικών μύθων έν αύτψ όμως
άνευρίσκομεν προσέτι κα! ίχνη άστρονομικών μύθων άναμίξ μετά τών με-
τεωρολογικών καί απηχήσεις τής περί μετεμψυχώσεως αιγυπτιακής θεωρίας,
ώς άναπτύσεται έν τψ παραμυθίψ τών Δύο αδελφών, περί ού είπομέν τινα
έν τψ πρώτω άρθρψ.

Ό Χάν κατατάσσει τοΰτο εις γενικόν τινα τύπον, δν έπωνόμασεν έκ
τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ μύθου περί Φρίξου καί "Ελλης, τοΰ πολλάς μετά τοΰ
ήμετέρου έχοντος όμοιότητας.Ό έλληνικός μΰθος είναι πιθανώς μετεωρολο-
γικός· ό χρυσόμαλλος κριός παριστά νέφος χρυσούμενον ύπό τών ήλιακών
άκτίνων, ή είς τόν Έλλήσποντον πεσοΰσα άδελφή νέφος καταπίπτον είς
βροχήν, τό δ'όνομα τής μητρός τών δρφανών Νεφέλης ούδενα έπιτρέπει έν-
δοιασμόν περί τής τοιαύτης έρμηνείας1 ). Έν τψ δημώδει παραμυθίψ, δ'όμως
είσεχώρησαν ούκ' όλίγαι μεταβολαί' άντί τής μητρυιάς αύτή ή μήτηρ κα-
ταδιώκει τούς άδελφούς, τόν κριόν άντικαθιστά ό είς άρνίον μεταμορφω-
θείς Άστερνός, τά δέ λοιπά έπεισόδια έλλείπουσιν έκ του αρχαίου μύθου.
'Ακριβώς όμως δμοιον τψ ήμετέρψ είναι γερμχνικόν τι παραμύθιον πολλψ

τέστη καί κατοικίδιον ζώον αιώνας τινάς μετά Χριστόν λίαν δέ προσηκόντως ώς νέον
είδος καί νέαν έλαβεν όνομασίαν, γάτος ή κάτος, ήτις άγνωστον αν υπό τών Ρωμαίων ή
Οπό τών 'Ελλήνων εδόθη αύτφ τό πρώτον.

1) Καί ή έξακολούθησις τοϋ μύθου, ή είς Κολχίδα δηλονότι, ένθ* έβασίλευεν ό τοϋ
'Απόλλωνος (Ήλιου) πιΐς Αίήτης, φυγή τού Φρίξου, ή ύπό τού δράκοντος φυλακή τοϋ
χρυσοΰ δέρατος κτλ. έπιδέχεται τήν αύτήν έρμηνείαν. Ό δράκων (παράστασις τής χει-
μερίου ώρας) κρατεί έπί έπτά ετη (τούς επτά χειμερινούς μήνας) θησαυρόν ή γυναίκας
(τάς ήλιακάς ακτίνας ή τάς νεφέλας). Ό θεός τοϋ κεραυνού ή τοϋ ήλίου φονεύσας τόν
δράκοντα γίνεται κύριος τοϋ θησαυρού ή ελευθερώνει τάς δεσμίχς γυναίκας. Κατά τάς
παραστάσεις ταύτας έπλάσθησαν πολυπληθείς μύθοι καί παραμύθια, άπαντα σχεδόν τα
περί δρακοντοκτονιών, ών ή παλαιοτέρα διατύπωσις ευρίσκεται είς τούς Βέδας τών αρ-
χαίων 'Ινδών. Ό "Ινδρας (θεός τοϋ ουρανού καί τοϋ κεραυνού) φονεύσας τόν δράκοντα
"Αχι έλευθερδί τάς ούρανίους νύμφας τϋν ύίάτων 'ΑΙιαράς καί παραλαμβάνει τόν δρα-
κοντοφρούρητον θησαυρόν.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α'. 14



210

ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 210

μεταγενέστερον, ώς έκ πολλών τεκμηρίων έμφαίνεται. Έν τφ παραμυθίψ
ό 'Αδελφούλης καί ή 'Αδελφούλα τής συλλογής τών άδ3λφών Γρίμμ1 οί
αδελφοί είναι ορφανοί, οΓτίνες μή ύποφέροντες τάς κακώσεις της μητριιιάς
δραπετεύουσι τής πατρικής οίκίας· ό αδελφός διψά καθ' έδόν, αλλ'ή μη-
τρυιά ητο μάγισσα καί είχε μαγεύση δλας τάς πηγάς, τούτο δέ γινώσκουσα
ή αδελφή τόν αποτρέπει τού να πίη άπό τοΰ πρώτου παρατυχόντος ρυακίου,
ίνα μή γίνη τίγρις καί τήν φάγη· κατόπιν κζί άπό τοΰ δευτέρου, ί'να μή
γίνη λύκος· άπό τοΰ τρίτου δ' όμως δέν ισχύει νά τόν έμποδίση· άλλ'
δπό δίψης φλογέρας συνεχόμενος πίνει καί μεταμορφώνεται είς δορ ■
κάδα. Μετά μικρόν ευρίσκουσιν οί άδελφοί έρημικόν τινα οίκίσκον έν
τφ δάσει καί εκεί καταλύσαντες μένουσιν επί τινα χρόνον άνενόχλη-
τοι· άλλ' έπί τέλους τό βασιλόπουλον, θηρεΰον έν τφ δάσει, άνακα-
λύπτει τό καταφύγιόν των καί θαυμάσαν τήν καλλονήν τής νεάνιδος νυμ-
φεύεται καί παραλαμβάνει αύτήν μετά τής δορκάδος είς τάνάκτορα Ή
μητρυιά μαθοΰσα ώς έκτου μαγικοΰ αυτής κατόπτρου τά κατά τήν προ-
γονήν της μετασχηματίζεται είς μαίαν, ότε δ' ή βασίλισσα έτεκεν άρρεν
τέκνον, προσποιηθεϊσα 5τι θέλει νά λούση αυτήν τήν ρίπτει είς πύρινον
λουτρόν καί νομίσασα ότι κατεκάη υποβάλλει είς τήν θέσιν αυτής τήν
άσχημοτάτην κόρην της. 'Αλλ' ή βασίλισσα: σφζεται έκ θαύματος καί λά-
θρα προσερχομένη έκάστην νύκτα θηλάζει τό τέκνον της· επιτέλους άνα-
καλύπτει τό πράγμα δ βασιλεύς καί θανατώνει τήν κακήν μητρυιάν καί τήν
υποβολιμαίαν βασίλισσαν, ό δέ αδελφός άναλαμβάνει τήν άνθρωπίνην αύτοΰ
μορφήν.

Τούτο, καθ' δσον τουλάχιστον ήμείς είξεύρομεν, είναι τό μόνον παρα-
μύθιον, ου ή καθόλου οικονομία συμπίπτει τή τού έλληνικοΰ. Έν παρα-
μυθίοις δέ άλλων λαών ευρίσχομεν πολλά; όμοιότητας έν τοις καθέκαστα.
Ταύιας άναφέρομεν ένταΰθα δσον δυνάμεθα συντομώτερον.

Έπονται παραλληλισμοί των επεισοδίων τοδ ήπειρωτικοδ παραμυθιού πρός παραμύ-
θια διαφόρων εθνών,οΐτινες παραλείπονται, ώς ευρισκόμενοι VÙV πληρέστερον έν τφ συγ-
γράμματι τών Boite καί Polivka Παρατηρήσεις είς τά παραμύθια τών αδελφών Γρίμμ
(Λιψία 1913 τ. I σ. 79-99).

Έν τέλει τού παραμυθίου άναφέρεται ό καταστερισμός τοΰ Άστερνου
καί τής Πούλιως2 Συμβολή πολύτιμος είς τήν σπουδήν τών αστρονομι-
κών μύθων τοΰ καθ' ήμάς έλληνικοΰ λαοΰ, ο0ς λίαν προσφυώς Γερμανός τις
λόγιος χαρακτηρίζει ακπήχησιν τοΰ φανταστικού πνεύματος τών αρχαίων
Ελλήνων».

Έν Μονάχψ 1879·

1) Grimm, Kinder und Ilausmärelien άρ. 11.

2) Τούτο έλλείπει έκ τής συλλογής του Χάν τήν παράλειψιν ταύτην δέν ήξεύρομεν
πώς νά έξηγήσωμεν.
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Είς τάς εικόνας τών Ελλήνων ποιητών τού ΙΘ' αιώνος, τάς όποίας
έκθέτει πρό υμών μετά τήν συμπλήρωσιν πεντηκονταετούς δράσεως αύτού,
ό φιλολογικός σύλλογο; Παρνασσός έκρινεν άναγκαΐον νά προστεθούν καί τά
σκιαγραφήματα εκείνων, δσοι έτυχε νά είναι γνωστοί έκ τής πολυπληθούς
λαϊκής όμάδος, τής όποίας έργον είναι τό θαυμάσιον οικοδόμημα τής δη^
μώδους ποιήσεως. Διότι ό σκοπός τού συλλόγου δέν ήτο μόνον ή έπιτέλεσις
ευσεβούς καθήκοντος, δέν ήθελεν ό σύλλογος νά άποδώση μόνον φόρον τι-
μής καί άγάπης είς τούς άνδρας δσοι μέ τάς εύγενείς προσπαθειας των πρός
άποκάλυψιν τού καλού, άν δέν ηύτύχησαν οί πλείστοι νά άνέλθουν είς τάς
ύψηλάς κορυφάς τή; τέχνης καί νά προσδώσουν είς τά ίδεώδη αυτών εύ-
περιγράφους μορφάς καί άρμονικήν όλομέρειαν, ήδυνήθησαν δ' όμως νά
δονήσουν τάς ψυχάς τών "Ελλήνων επί γενεάς, άπό τών παραμονών τής
έθνικής άναγεννήσεως μέχρι τής χθές. 'Αλλ' ό σκοπός τού συλλόγου ήτο
προσέτι καί νά συντελέσω, όπως γίνουν γνωριμώτεραι είς δλους αί προσπά-
θειαι αύται, όπως ή ποιητική δημιουργία τού έθνους έξετασθή κατά πάσας
αύτής τάς έκφάνσεις, καί άφού τό διάγραμμα τών διαλέξεων ώρίσθη τόσον
εύρύ, εύνόητον ότι δέν έπρεπε νά παραμείνουν άμνημόνευτοι κ'έκείνοι,
τούς όποίους ή κοινή συνείδησις έπεκράτησε ν' άναγνωρίζγι ώς κρατίστους
ποιητάς, οί ποιηταί τών δημοτικών άσμάτων.

Ό περιορισμός δ' όμως κατά χρόνον τής έξετάσεως του σπουδαιοτάτου
τμήματος τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, τής έλληνικής ποιήσεως, άφού ή
υιτοτύπωσις αύτής δέν υπερβαίνει ουτω τά όρια περιόδου άρχομένης άπό
τών τελευταίων ετών τού παρελθόντος αίώνος, ένέχει μέν τό πλεονέκτημα
τής ευκολίας πρός εύσύνοπτον άπεικόνισιν, διεγείρουσαν τήν έφεσιν πληρε-
στέρας γνώσεως καί παρέχουσαν τήν άφετηρίαν βαθυτέρας μελέτης άλλ'
είναι απρόσφορος πρός χαρακτηρισμόν τής ποιήσεω; τού λαοΰ. Διότι, άν
εξαιρέσωμεν τά ίστορικά άσματα, ό χρονικός προσδιορισμός τής γενέσεως

* Διάλεξις έν τψ φιλολογικψ συλλόγψ Παρνασσψ έν σειρ$ διχλέξεων περί των'Ελλή-
νων ποιητών τοϋ ΙΘ' αιώνος. 'άδημοσιεόΟη Ιδιαιτέρως τψ 1916.
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τών δημοτικών ασμάτων είναι κατά τό πλείστον άσταθής καί αβέβαιος, διό
ή έξέτασις τού ουσιώδους τούτου μορίου της Ελληνικής ποιήσεως κατά ίστο-
ρικάς περιόδους είναι άνέφικτος τουλάχιστον έν τω παρόντι. Ή δημώδης
ποίησις εμφανίζεται πρό ήμών ένιαία καί άχώριστος, ή δέ κατατεμάχισις
κινδυνεύει νά παραμορφώση καί καταστρέψη τήν εικόνα αυτής. "Αλλως δέ
ή δημώδης ποίησις, ώς άδάμας πολύεδρος, τοσούτον, ποικίλας παρουσιάζει
όψεις, τών όποίων έκάστη πρέπει νά έξετασθή επιμελώς, ώστε, όπως λάβω-
μεν σαφή οπωσδήποτε έννοιαν αυτής, δέν θά έπρεπε νά έμμείνωμεν έντός
τής στενής περιοχής μιας διαλέξεως. Διά νά σχηματίσωμεν ευκρινώς τήν
εννοιαν τής δημώδους ποιήσεως καί δυνηθώμεν νά έκτιμήσωμεν προσηκόν-
τως τήν άξίαν αυτής, χρειάζονται όχι μόνον ή αισθητική άνάλυσις τών
ασμάτων καί ή διαγραφή τής καλλιτεχνικής μορφής αυτών,αλλά καί ή δια-
τύπωσις του έμφαινομένου έν αύτοϊς χαρακτήρος τοΰ έθνους, ή άναζήτη-
σις τοΰ χρόνου τής δημιουργίας έκάστου αυτών, ή τής ροπής, τήν όποίαν
είχεν ό ήμέτερος έπί τών άλλων λαών, καθώς έπίσης καί τής έπηρείας τών
ξένων λαών είς τόν ήμέτερον, πρός καθορισμόν τής θέτεως, τήν όποίαν δι-
καιούται νά καταλάβη ή δημώδης έλληνική ποίησις είς τήν παγκόσμιον
λογοτεχνίαν. Θά έχρειάζετο προσέτι νά μελετηθή κατά βάθος καί συναφές
πολύπλοκον ζήτημα, περί τοΰ άν καί κατά πόσον συνετέλεσεν είς τελειο-
τέραν άπεργασίαν τών δημιουργημάτων αυτής τό γλωσσικόν δργανον, όπερ
έχειρίζετο, ή άν τουναντίον παρημπόδισε τούτο ύψηλοτέρας εξάρσεις.

Ταΰτα είναι ζητήματα, τά όποία άλλοι άρμοδιώτεροι έμοΰ δύνανται νά
αναπτύξουν είς υμάς· δ δέ έρανος, τόν όποϊον έρχομαι νά συνεισφέρω είς
τήν έκλεκτήν ταύτην πανδαισίαν τού συλλόγου, είναι λιτός καί μέτριος
συνιστάμενος είς θέμα άναφερόμενον είς τήν ίστορίαν τής έλληνικης ποιή-
σεως, θέμα άποκλειστικώς φιλολογικού χαρακτήρος. Θά όμιλήσω διά τους
ολίγους εκείνους ποιητάς, οί όποίοι προέκυψαν είς τό φχνερόν καί έγιναν
είς ήμάς γνωστοί τυχκίως, κατ' άγαθήν τινα συγκυρίαν διαρρηχθέντος τοΰ
πέπλου τής άνωνυμίας, ό όποϊος περιβάλλει κατά κανόνα τήν δημώδη
ποίησιν. Επικαλούμαι δέ τήν ήμετέραν συγκατάβασιν διά τήν ξηρότητα
τοΰ φιλολογικού τούτου θέματος· άλλά μοί παρέχει τήν έλπίδα ότι θ' α-
ξιωθώ τής εύμενοΰς προσοχής ήμών μόνον τό ένδικφέρον, όπερ έγείρει ή
απροσδόκητος έμφάνισις μέ τόν στέφανον τοΰ ποιητοϋ άνδρών γνωστοτάτων,
οί'τινες είς άλλα πεδία, αλλότρια της ποιήσεως, έδρεψαν άφθονους δάφνας.

Προκειμένου δ' όμως περί δημοτικών ασμάτων Ενδέχεται ίσως νά προ-
βληθή τό έρώτημα, άν είναι προσήκον νά γίνη λόγος περί γνωστών ποιητών
αύτών, άφοΰ τήν ποίησιν τών ασμάτων τούτων ή κοινή συνείδησις αποδίδει
είς Ενα άπρόσωπον καί άνώνυμον ποιητήν, τόν ελληνικών λαον, άφοΰ ή δη-
μώδης ποίησις θεωρείται όχι μόνον κ:ημα τοϋ λαού, άλλά καί δημιούρ-
γημα αύτοϋ· άφοϋ ουτω μόνον, άν θεωρήσωμεν δηλ. δημ.ούίγημ* τοΰ
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λαού τήν δημοτικήν ποίησιν, καθίσταται εύεξήγητον πώς έν αυτή συν-
αισθα νόμεθα παλλομένην τήν καρδίαν, έκδηλουμένους τούς μυχίους
πόθους, διατυπούμενον άκίβδηλον τόν χαρακτήρα τοϋ λαοΰ. Διότι τίς
άλλος θά είχέ ποτε χήν δύναμιν νά συγκέντρωση χα συναισθνίμαχα καί
τά ιδεώδη xoö έθνους σύμπανχος εις μίαν έστίαν, ακτινοβολούσαν πιστόν
όμοίωμα τής ψυχής αυτού; Έπιφαίνονται βεβαίως ένίοτε είς ή πλείονες δαι-
μόνιοι άνδρες οϊτινες αίρόμενοι υπέρ τό πάτριον έδαφος γίνονται έξάγγελοι
καί ύποφήται ύψηλοτέρων καί εύγενεστέρων ιδεωδών απρόσιτων είς τό πολύ
πλήθος, δια των δεσμών δέ, δι* ών εξακολουθούν να συνδέωνχαι άρρήκτως
πρός τό έθνος των άτ.οβαίνουν σύν τψ χρόνψ τροφεϊς καί διδάσκαλοι αυτού
καί ανασύρουν αύτό μέχρι χοΰ ύψους. εφ* ού ίσταντχι. Καί ούτω τό έθνος
έγκολποϋται τά ιδεώδη τοϋ δαιμονίου ανδρός καί λαμβάνει συνείδησιν αύτών
ώς ιδίων, τότε δ' έκείνος άνακηρύσσεται διερμηνεύς τών έθνικών ιδεωδών.
Μακάρια τά έθνη, τά όποϊα ηύμοίρησαν νά γεννήσουν τοιούτους μεγαλο-
φυείς ποιητάς! Ούτως ό Όμηρος, δια νά περιορισθώμεν είς έν μόνον, άλλ'
ένδεικτικώτχτον παράδειγμα, ό ποιητής ό εκπροσωπών έν αρχή τήν
διανόησιν μικράς έπιλέκτου μερίδος τοΰ έλληνικοΰ έθνους, τής τάςεως
τών άριστέων, έγινε συν τψ /ρόνψ, προαγομένου τοΰ πολιτισμοΰ, ό ποιη-
τής όλοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ έθνους. Αλλ' οί μεγάλοι ούτοι ποιηταί, όταν
δημιουργούν τό έργον των, άσθενεστάτην έχουν έπαφήν πρός τόν λαόν, εί-
ναι σχεδόν κεχωρισμένοι αύτοΰ καί μόλις διακρίνονται είς τούς στίχους των
άμυδρόταται άπηχήσεις τής έθνικής ψυχής· μόνον δ' όταν προϊόντος τοϋ
χρόνου όγκωθή ή έπίδρασις τοΰ ποιητοΰ είς τήν διανόησιν τοϋ λαοϋ,είς ύστε-
ρωτέραν περίοδον άναπτύξεως, ό λαός διαπλάσσεται οΰτως, ώστε να είσδέ-
χεται καί διασπείρη τήν άνταύγειαν τής αίγλης τοΰ ποιητοΰ. Ή δημοτική
ποίησις τούναντίον ούτε προάγει ούτε μεταβάλλει τόν λαόν, δέν εξυψώνει,
δέν εξωραΐζει αύτόν, άλλ' ούδέν ήττον προβάλλει εικόνα αύτοΰ άπαράμιλ-
λον κατοπτρίζουσα πιστόν ίνδαλμα τής έθνικής ψυχής Διά τίνος θαυμασίας
δυνάμεως γίνεται τοΰτο κατορθωτόν καί είς τινα πρέπει ν' άποδώσωμεν τήν
συντέλεια·/ έργου τοσοΰτο μεγάλη; επιβολής ; Δυνάμεθα άρά γε νά παρα-
δεχθώμεν, ότι ποιητής τών δημοτικών άσμάτων είναι αυτός ό λαός, έν
■ συνεργασία κατά τρόπον άκατάληπτον φιλοτεχνήσας τήν ποίησιν αύτοϋ, ή
όφείλομεν ν' άναγνωρίσωμεν ότι άνθρωποι κοινοί καί άσημοι, ούδέν έχοντες
ιδιάζον γνώρισμα, τό έξαϊρον αύτούς υπέρ τούς πολλούς, άπειργάσθησαν ίόία
έκαστος εν ή έστω καί πλείονα τών δημοτικών άσμάτων, χωρίς ν' άποτυ
πώσουν είς αύτά τήν σφραγίδα τή: ιδίας αύτών προσωπικότητο;, χωρίς νά
διασπάσουν τήν ένότητχ καί όμοιομορφίαν τή: δημοτική; ποιήσεως, άλλ' έν
τούτοις μεχ' ίσης άριστοτεχνική; δεξιότητος διαγράψαντες είς χα έργα των
τούς χαρακτήρας, έκφράσαντες χα πάθη καί προσδώσχντες μορφήν συγκε
κριμένην είς τά όνειρα τού λαού ;
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Προτού είσέλθωμεν είς τό κύριον θέμα ήμών, κρίνομεν άναγκαίον νάέξε-
τάσωμεν δσον ένεστι δια βραχυχάχων τό ζήχημα τούχο, να προσπαθήσωμεν
δηλ νά ευρωμεν πόθεν αναβλύζουν οί κρουνοί χής δημώδους ποιήσεως καί
νά διακρίνωμεν πού προπάνχων έγκειχαι ή άρεχή αύτής. ΤαΟχα προαπαι
χοΰνχαι δια να διευκρινηθή ό τρόπος της συμμετοχής τού λαού είς τήν δη-
μιουργίαν τών δημοτικών ασμάτων, νά καθορισθούν οί λόγοι τής τελείας
άπεργασίας αυτών, \ά δειχθή κατά πόσον είναι δρθόν νά όμιλώμεν περί
γνωστών ποιητών έν τή δημοτική ποιήσει καί νά έκτιμηθή τό μέγεθος καί ή
άξία τής συμβολής αυτών είς ταύτην.

Έκ τών προτέρων δ* όμως δυνάμεθα νά κηρύξωμεν ώς δόγμα άνεπίδε-
κτον αμφισβητήσεως, ότι ό λαός, ώς λαός, ώς σύνολον, είναι άνίκανος να
συνθέση ποίημα. Ή δμαδική ποίησις είναι πράγμα αδύνατον. Παρουσιάζουν
μέν αί λογοτεχνίαι πολλών έθνών παραδείγματα έργων προελθόντων έκ κοι
νής συνεργασίας, άλλ' είναι ταύτα έξαιρέσεις έλέγχουσαι παρέκκλισιν άπό
κανόνων άπαρκβάτων τής ποιητικής δημιουργίας, γεννήματα άνάγκης τινός
ή περιστάσεων άσχέτων πρός τάς απαιτήσεις τής τέχνης, καί διά τοϋτ·> δέν
δικαιούνται νά προβάλλουν αξιώσεις έργων τέχνης.

Πώς δέ γεννώνται τά δημοτικά άσματα; ΕΙς τών πολλών, Ιχων τό χά
ρισμα τής στιχουργικής δεξιότητο: καί τό μουσικόν αίσθημα άνεπτυγμένον,
ύπείκων είς έσωχερικήν ώθησιν, έν σχιγμή έξάρσεως, συνθέτει τό άσμα
ταυτοχρόνως έξευρίσκων τόν ρυθμόν καί τό μέλος ή προσαρμόζων είς γνω
στά. Τό άσμα τούτο ευκόλως παραλαμβάνει άλλος τής αυτής μορφώ
σεως καί έπαναλαμβάνει, όταν διατελή είς παρομοίαν ψυχικήν διάθε
σιν, διότι διαβλέπει έν αύτφ άποτύπωσιν τών σκέψεων καί τών συναι-
σθημάτων του έπιφέρων ενίοτε εις αυτό άσημάντους μεταβολάς, διά ν' ά-
ποκαταστήση πληρεσιέοαν τήν συμφωνίαν αυτού ποός τά ίδια συναι-
σθήματα. Οίκω δ' άπό στόματος είς στόμα διαδιδόμενον καθίσταται κοινόν
κτήμα- έκαστος τραγουδιστής ιδιοποιείται αυτό τρόπον τινά άνεπιγνώστως,
τό ιδιοποιείται άπλούστατα καί φυσικώτατα, καθόσον φέρεται άδέσποτον,
καί, όπερ σπουδαιότερον, καθ' δσον εδρίσκει έν αύτφ τά πάντα γνώριμα,
ουδέν δέ ξένον ή άνώτερον τών ιδίων νοημάτων καί συναισθημάτων, ή καί
άν εΰρη τι τυχόν άλλότριον ή άπρόσιτον είς αύτόν τό μεταβάλλει ή τό άπο-
βάλλει. Είναι δέ άδέσποτον τό τραγούδι, διότι ό πρώτος δημιουργός αύτου
δέν κατείχετο υπό τού πόθου νά καταστήση γνωστόν τό δνομά του, άλλ'
άμοιρων φιλολογικής φιλοδοξίας τό έποίησε, διότι τού τό έπέβαλεν ά-
νάγκη τής καρδίας του. Καί ήδύνατο ώς ό Τραγουδιστής τού Γκαίτε νά
ε'ίπη : «Τραγουδώ καθώς κελαδεϊ τό πουλί πού φωλιάζει 'ς τά κλαριά, τό
τραγούδι πού βγαίνει άπό τό στόμα μου είναι πλούσια αμοιβή μου». Ό δ'
έπαναλαμβάνων τό άσμα ίδιοποιούμενος αυτό, κυρίως ειπείν, δέν σφετε-
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ρίζεται ξένον πλοΰτον, άλλά μάλλον κάμνει χρήσιν κοινού κτήματος. Διότι
ό ποιητής καί τά συστατικά τού άσματος καί τούς τρόπους τής εξωτερικής
διαπλάσεως αύτών παραλαμβάνει εκ τού έθνικοΰ ταμείου τών παραστάσεων,
τών γνώσεων, τών έμπειριών καί συναρμολογών σποράδην κεχυμένα υλικά,
άφομοιών καί άναχωνεύων αύτά, δημιουργεί προσθέτων άσήμαντά ϊϊνδ μό-
ρια είς τον έθνικόν θησαυρόν τών παραδεδομένων, όταν κατά τδ μέτρον τής
δυνάμεως του διασκευάζ·/] ή μεταπλάσσω τά είλημμένα ή καί πλουτίζη
αύ:ά|Μεταβολάς επιφέρουν, ώς εΐπομεν, κα'. οί έπαναλαμβάνοντες τδ ασμα,
μέχρις δτου λάβη τοϋτο τήν τελειωτ κήν διάπλασιν αύτοΰ. δθεν ευλόγως δύ-
ναται νά λεχθή, ότι ό λαός απεργάζεται τήν όριστικήν μορφήν τών δημοτι
κών άσμάτων./'Αλλ' αί μεταβολαί αύται έχουν χαρακτήρα ουσιωδώς άρ
νητικόν, συνιστάμενον είς διορθώσεις, αφαιρέσεις ή έναρμογάς. Ούτω δέ ό
λαός παρουσιάζεται όχι ώς παραγωγός δΰναμις, άλλ' ώς φθαρτική, πάν-
τοτε είσδεχόμενος κα! ούδέποτε δίδων, διότι ή κυριωτάτη συμμετοχή αύτοΰ
είς τήν δημώδη ποίησιν είναι ή άποκάθαρσις αυτής άπό τών μή όμογενών
στοιχείων. Ή παραγωγή είναι ό κλήρος τών ολίγων, οί όποϊοι ώς δημιουρ-
γοί χωρίζονται άπό τόν μή παραγωγόν λαόν, καί δέν πρέπει νά συγχέων
ται πρός αύτόν, άν καί έξέρχονται έκ τών σπλάγχνων του.

Πολλψ μείζων είναι ή συμμετοχή του λαοΰ είς τήν ποίησιν, διατηρούσα
τόν άρνητικόν χαρακτήρα αυτής πάντοτε, είς δύο περιπτώσεις. Πρώτον
μέν, όταν παραλαμβάνε έργα τής τεχνικής ποιήσεως,έξερχόμενα τής περιο-
χής τών συνήθων αύτω παραστάσεων, άσματα ανώτερα κατά τό μάλλον ή
ήττον τής άντιλήψεώς του. Ό λόγος, δι'8'v παραλαμβάνει τοιαύτα άσματα,·
είναι τό μέλος αύτών. Έλκυόμενος υπό τής μουσικής προσπαθεί νά κατα-
στήσω εύληπτα καί τά διά τών στίχων εκφραζόμενα νοήματα, πού μέν πα-
ραλείπων τά παντελώς ακατάληπτα, που δέ άπλοποιών, καί όχι σπανίως
πα;ανοών καί διαφθείρων; ούτως ώστε συμβαίνει ενίοτε μόνον δρθιον ν'
άπομέν·/) τό μέλος, οί δέ στίχοι νά έπέχουν θέσιν επουσιώδους έπικουρή-
ματος τής μουσικής μεταβαλλόμενοι είς άδιανόητα τερετίσματα. Δευτέρα
δέπερίπτωσις, αντίθετος όλως, παρουσιάζεται, όταν τό άσμα είναι έργον
άνθρωπου του λαοΰ, υστερούντος είς τήν στιχουργικήν δεξιότητα καί είς
σαφήνειαν έκδηλώσεως τών συναισθημάτων. Διαδίδεται μέν τό άσμα, όταν
δεν στερήται ένδιαφέροντος, άλλά πάντες οί έπαναλαμβάνοντες φιλοτιμούν-
ται νά συντελέσουν είς τήν έπεξεργασίαν του διορθώνοντες καί περικο-
σμοϋντες αύτό. Άν δέ καί μεθ ' δλας τάς συντελεσθείσας μεταβολάς ένα-
πολειφθοΰν πλημμέλειαι, έχουν συνείδησιν τής άτελείας τοΰ άσματος οί τρα-
γουδοΰντες καί όμολογοΰν ότι δέν έλαβε τήν τελεκυτικήν διάπλασιν αυτού.
Ό φίλος καθηγητής κ. Αδαμαντίου άκουσας ποτέ έν Τήνφ τοιούτο ά
ξεατον καί άκατάσκευον άσμα έλαβε περίεργον έξήγησιν τής άπορίας
του; «Ακόμα δέν τό ταίριασαν οί κοπέλλαις τό τραγούδι- θά τό ταιριά-
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σουν τόν άλλο χρόνο»1 ότι δηλ. μόλις τό έπόμενον Ετος θά λάβη τό τρα-
γούδι τήν όριστικήν του διατύπωσιν.

Πλην τών ασμάτων, όσα ό λαός Ενστερνίζεται καί θεωρεί κτήμάτου, είς
τήν δημώδη ποίησιν καταλέγονται καί άσματα είς στενωτάτην περιοχήν κυ-
κλοφορούμενα, διερμηνεύοντα δέ τάς ιδέας καί τά φρονήματα ή πληροϋντα
άνάγκας μικράς όμάδος,έλαχίστου μορίου του δλου έθνους.Τό λοιπόν έθνος
ενδέχεται νά είναι ξένον ή άόιάφορον πρός τάς άνάγκας, ών τήν πλήραπιν
ζητούν,νά μή συμμερίζεται τάς ίδέας, τάς όποιας έκφράζουν,άλλ' όμως ώς
οικεία πρός τήν διανόησιν τοϋ λαοΰ και συντεθειμένα κατά τους όρους τής
δημώδους ποιήσεως δέν έπιτρέπεται νά χωρισθούν τών κατ'έξοχήν δημοτικών
ασμάτων.Τοιαύτα λ.χ. είναι τά εργατικά άσματα, τά διά τοΰ ρυθμού επιβοη-
θούντα είς ταχυτέραν συντέλεσιν τής έργασίας είς τινα Επιτηδεύματα καί
κανονίζοντα τήν τάξιν αύτής'τά έπιχώρια, τοπικού ένδιρφέροντος άσματα, εις
τά όποϊα δυνάμεθα νά τάξωμεν καί τά στασιωτικά ή φατριαστικά, άσματα
συνήθως έφήμερα καί θνησιγενή, άλλά μή άμοιροΰντα άξίας, όταν συμπέση
ό ποιητής αύτών, άνθρωιτος τοΰ λαοΰ, νά έκφράση σθεναρώς τά συναισθή-
ματα τής λαϊκής όμάδος, είς τήν όποίαν άνήκει. "Επεσε κάποτε εις χεί-
ράς μου εν δυσεύρετον φυλλάδιον, έκδοθέν άνωνύμω; έν 'Αθήναις τφ 1879
καί έπιγραφόμενον: «Τά παράπονα τοϋ Γέρω Θώδωρου του κρητικού».
Ποιητής τοΰ έκ στίχων 400 περίπου άσματος έμαθον ότι είναι ό 'Ιωσήφ
Μανουσογιαννάκης Σφακιανός. ΙΙνεϋμα στενοΰ τοπικισμού διαπνέει αυτό,
αχαλίνωτος δέ έκρηγνύεται ή άγανάκτησις τοϋ ποιητοϋ κατά τής παραγνω-
ρίσεως τών δικαιοτάτων τών Σφακιανών υπό τών άλλων 'Ελλήνων καί ύπ'
αύτών άκόμη τών Κρητών είτε δίκαιον είτε παράλογον τό παράπονον
καταπνίγει τήν φωνήν τής φιλοπατρίας καί τής συνέσεως. Δέν ήξεύρω, άν
έψκλόν ποτε πρός τήν λύραν των τό άσμα τοϋτο Κρήτες τών Σφακιών ή
άν ήτο πρός χνάγνωσιν μόνον προωρισμένον. 'Αλλά μέ τόσον πάθος καί δύ-
ναμιν εκφράζει τά φρονήματά του ό άσημος Εκείνος ποιητής, τόσην ζωήν
έχει ή τραχεία γλώσσά του, ώς άντίλαλος τών πατρίων όρέων, τόσον βα-
θέως άποτυπωμένος είναι ό χαρακτήρ τής λαϊκής μούσης είς αυτό, ουδέν
έχον τό δυσαρμοστοϋν πρός τήν δημώδη ποίησιν,πλήν ίσως τοϋ μήκους του,
ώστε ουδείς θά εΰρεθή, δσας νά μή τό άναγνωρίση ώς γνήσιον δημοηκόν
άσμα.

Διότι τό κυριώτατον γνώρισμα τοϋ δημοτικού άσματος είναι ή συμφω-
νία αύτοϋ πρός τήν διανόησιν τών πολλών ουδέν πρέπει νά περιέχη τό ύπερ-
εξέχον τοΰ κοινοΰ έπιπέδου τής μορφώσεως ουδέ τό μαρτυρούν τήν παρέμ-
βαση τής προσωπικότητος τοϋ ποιητοϋ, προσωπικότητος χωριστής καί άνω-
τέρας. Ό ποιητής τοϋ δημοτικού άσματος πρέπει νά είναι είς τών πολλών
δυσδιακρίτως συγχεομενος είς τό άνώνυμον πλήθος.'Αλλάτούτου δεδομένου,
πώς Εξηγείται τό κάλλος καί ή δύναμις τής δημοτικής ποιήσεως;Πώς τά Εργα
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άπαιδεύτων καί άμοργώτων άνομολογουνται πολλάκις ύπέρτερα τών δημιουρ-
γημάτων καλλιτεχνών τού λόγου, οί'τινες τό ποιητικόν χάρισμα αυτών έκαλ-
λιέργησαν καί ένίσχυσαν διά τής παιδείας καί τής μορφώσεως; Ποίον τό
μυστήριον τής τοιαύτης ύπεροχής ;

Έ υπεροχή τής όημώδου; ποιήσεως όφείλεται είς τήν έκφαινομένην έν
αύτή άπλότητα καί άλήθειαν. Έχει τό άνεπιτήδευτον καί τήν είλικρίνειαν,
τήν αρετή ν, ή όποία έν άλλη περιοχή τής τέχνης, έν τή άρχαϊκή έλλη-
νική τέχνη ή έν τή προραφαηλική, καταθέλγει τούς λεπτούς τεχνοκρίτας.
Έκ τών άμέσων καί διαυγεστάτων πηγών τής γλώσσης ή δημώδης ποίησις
άντλεϊ φραστικήν δύναμιν καί ένάργειαν, έγγύτερον δέ προσκειμένη είς τήν
φύσιν δέχεται άκραιφνεστέραν τήν τοιαύτην έντύπωσιν. Ούδέν έν αύτή τό
ψευδές ή τό περίτεχνον. Ή μέν παρατήρησις τών πραγμάτων τού έξωτε-
ρικοΰ κόσμου είναι άπλή, άλλ' άκριβής, ή δ' έκφρασις τών παθών άπερι-
κόσμητος, άλλά βαθεία καί αληθινή.

"Οταν μεγάλα γεγονότα, όταν δειναί συμφοραί ή άπροσδόκητοι εύτυχίαι Χ
γεννούν είς τήν ψυχήν του άνθρωπου πάθη σφοδρά,όταν έξαιρετική τις περί-
στασις έπιφέρει ύπερεκχείλισιν προσωπικών συναισθημάτων, ή ειλικρινής
καί άπέριττος έκδήλωσις αύτών συγκινεί ισχυρώς. Ή δύναμις τών πρα
γμάτων άναπληρώνει τήν ελλείπουσαν τέχνηνή δε προσπάθεια έντονωτέρας
έκδηλώσεοις αύτών διά τών άτελών μέσων, τά όποία ήμπορεί νά διαθέση
πρωτογενής καί άμορφος τέχνη, αποτυγχάνει τοΰ σκοπού, ένίοτε μάλιστα
συμβαίνει νά φέρη άντίθετον άποτέλεσμκ. Άπό τόν Θρήνον τής Κωνσταν-
τινουπόλεως, τόν άποδιδόμενον είς τόν Εμμανουήλ Γεωργιλάν, τόν όποιον
πάντως συνέθεσε σύγχρονος τής άλώσεως λόγιος στιχουργός, άπό δλους τούς
άλλους θρήνους τών συγχρόνων, τούς όποιους άνεΰρον είς κώδικας βιβλιο-
θηκών καί έφερον είς φως ό Σπ. Λάμπρος, ό Κρουμβάχερ ό "Ρούσσος καί
άλλοι, πολλψ άνώτερον καί έκφραστικώτεοον είναι τό δημοτικόν άσμα, τό
άρχόμενον μέ τήν οδυνηράν κραυγήν τής άπογνώσεως

Πήραν τήν Πόλη, πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη,
πήραν καί τήν Άγια Σοφιά. τά μέγα μοναστήρι!

καί τελειώνον μέ τήν έξαγγελίαν τής θείας 6πο σχέσεως περί πληρώσεως τών
ελπίδων τοΰ δύσμοιρου έθνους :

Πάλε μέ χρόνους μέ καιρούς πάλε δικά σας είναι!

Τοιαύτα δημιουργήματα έχουν έν έαυτοίς τήν δύναμιν νά έπιζήσουν τού
ποιητοΰ αύτών, καί επί γενεάς, άπό στόματος είς στόμα μεταδιδόμενα, νά
συγκλονοΰν τάς ψυχάς.

Όμοιας συγκινήσεις μόνον μεγάλοι ποιηταί δύνανται νά προκαλέσουν
δυσκόλως δέ ή τέχνη καί δοκιμωτάτων ποιητών παρέχει άποτελέσματα ό-
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ποία δι' άπλών μέσων έπιτυγχάνει άνεπιγνώστως ό λαϊκός ποιτίτής. "Οταν
δέ ποιηταί έχοντες συνείδησιν xf/ς τοιαύτης δυνάμεως της δημοτικής ποιή-
σεως προσφεύγουν είς τά μέσα αύτής καί γράφουν ποιήματα έχοντα τήν έπί ·
φασιν τών δημωδών καί πάλιν τότε έξασθεν ίζει τήν έντύπωσιν ή άτελώς
συγκαλυπτομένη έπιτήδευσις. Καθώς είς τά έργα τής άρχαϊστικής τέχνης,
τά έπιμελώς άπομιμούμενα άρχαϊκά, τήν μίμησιν φανερώνουν τεκμήρια περισ-
σοτεχνίας, τά όποία δέν ήδυνήθη ν' άποφύγη δ νεώτερος τεχνίτης, οδτω
καί εις δημοτικοφανή άσματα έξελέγχει τήν ματαίαν προσπάθειαν τού λο-
γίου ποιητοΰ ·η παρατηρουμένη διαφορά είς τά νοήματα, είς τήν αντίληψη*
τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, είς αύτήν τήν γλώσσαν ενίοτε. Σας φέρω εν παρά-
δειγμα. Είναι γνωστότατον τό κάλλιστον ασμα «ό αποχαιρετισμός τού
κλέφτη», τοΰ όποιου ή άρχνί :

Μάννα, σοδ λέω 8έν μπορώ τους Τούρκους νά ίουλεύω.

Τό άσμα τούτο έδημοσιεύθη κχτά πρώτον είς τήν συλλογήν τών δημοτικών
ασμάτων τοΰ Ζαμπελίου τφ 1851, ύστερον είς τά Τραγούδια Ρωμαίικα,
τήν μεγάλην συλλογήν τοΰ Passow, καί έκτοτε άνεδημοσιεύθη πολλάκις,
δέν λείπει δέ άπό κανέν σχεδόν άναγνωσ:ικόν β'.βλίον τών σχολείων, περι-
λαμβανόμενον μεταξύ τών δλίγων δημοτικών, τά όποία περιέχουν
ταΰτα πρός παιδαγωγικούς σκοπούς. 'Αλλ' επιμελεστέρα έξέτασις αύ-
τοΰ καταδεικνύει ότι δέν είναι γνήσιον δημοτικόν. Ό άναγνώστης προσ-
κρούει πρώτα πρώτα είς τήν λέςιν δουλεύω· δ λαός δέν μεταχειρίζεται
αύτήν εις τήν σημασίαν, τήν όποίαν άπιιτεί ή έννοια τοΰ άσματος δ λαός,
όταν λέγη δουλεύω, έννοεϊ εργάζομαι ή ύπηρετώ έπί μισθψ, δοϋλος είναι
δ ύιτηρέτης καί cSoutam ή έργασία, την δέ άρχαίαν σημασίαν τού δούλου
έχει μόνον ή νεωτέρα λέξις σκλάβος καί τής δουλείας ή σκλαβιά. Ή άκυ-
ρολογία, έπισκοτίζουσα τήν έννοιαν, έλαττώνει τήν έντύπωσιν τοΰ στίχου.
"Επειτα δλίγον κατωτέρω προσκρούει δ άναγνώστης είς τούς στίχους:

Καί φύτεψε τριανταφυλλιά καί μαΰρο καρυοχύλλι,

καί πότιζε τα ζάχαρη, καί πότιζε τα μόσκο.

Τό χαρυοφύλλι δέν είναι μαΰρον, άλλα πράσινον· μαΰοα ήμπορεί νά δνο -
μασθοΰν τχπεξηραμμένα άνθη τοΰ είς τό Μαλαϊκόν πολύνησον φυομένου
δένδρου καρυοφύλλου, τά κοινώς λεγόμενα γαρούφαλα, τά όποία έσύγ-
χυσεν ίσως δ ποιητής προς τό καρυόφυλλον έπίσης δνομαζόμενον ποώδες
φυτόν τής πατρίδος μας. τό κοινώς καρυοφύλλι' δέν κείται δέ τό μαϋρον
μεταφορικώς άντί του δυστυχής, ταλαίπωρος, διότι τοιαύτη έννοια δέν έχει
λόγον ένταΰθα. Καί είς τόν επόμενον στίχον άληθής λαϊκός ποιητής, ίσον
καί άν ήθελε νά τονίση τό τρυφεοόν καί φιλόστοργον τής έπιμελείας τών
ανθέων, δέν θα έφαντάζετο νά τά ποτίζω μέ στερεάν ύλην, μέ ζάχαρην
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παραπλησίαν είκόνα μετεχειρίσθη ή δημώδης ποίησις είς εν περιπαθέστατον
μοιρολόγι, άλλ' έκεϊ ή ζάχαρη προσφέρεται ώς τροφή είς πουλιά·

Πουλάκι νείχα 'ς τό κλουβί, καί τό είχα μερωμένο,
καί τάγιζά το ζάχαρη καί πότιζα το μόσκο.

Καί είς ένα τών τελευταίων στίχων γίνεται χρήσις τολμηροτάτης μετα-
φοράς·

Τό καρυοφύλλι στέναξε, τριανταφυλλιά δακρύζει.
"Ο λαός θ' άπέφευγε τοιαύτην είκόνα, διότι είναι εδκολον νά συνδεθή δ
στεναγμός πρός τήν παράστασιν τού δπλου καρυοφυλλιού, τής άλλη: δηλ.
σημασίας, τήν όποίαν προσέλαβεν έκ παρετυμολογίας ή λέξις καρυοφύλλι.
Καί ή ωραία, άλλ' ύπό έντόνου μυστικοπάθειας δ.ατνεομένη, κατακλείς
τού ποιήματος, ή στηριζομένη έπί τής δοξασίας περί συνδέσμου τής άνθρω-
πίνης ζωής πρός τήν ζωήν φυτών, είναι ξένη πρός τήν δημώδη ποίησιν θά
ήδύνατο μέν ίσως καί λαϊκός τις ποιητής νά έμβάλη είς έργον του τοιαύτας
ίδέας, διότι ή δοξασία δέν είναι άγνωστος είς τάς δημώδεις παραδόσεις
καί τά παραμύθια, άλλά θά τό έ/.αμνε κατά τρόπον άτλούστερον, χωρίς
νά προσθέση τά στολίσματα της εικόνος τής καταιγίδος.

Καί άν δέν έγνωρίζομεν άλλοθεν τόνποιητήν, ή έξέτασις τοϋ ποίημα
τος θά ήρκει νά πείση πάντα ότι δέν είναι δημοτικόν. 'Αλλά ό ποιητής έ-
τυχε νά μας γίνη γνωστός· είναι ό Παϋλος Λάμπρος, ό επιφανής συγγρα-
φεύς νομισματολογικών καί ιστορικών μελετών, πατήρ δέ τοϋ ήμετέρου συν-
αδέλφου κ. Σπ. Λάμπρου. Είς χρόνους, καθ' οΰς α! λαογραφικοί έρευναι
ουδεμιάς ήξιοϋντο προσοχής, ό Παϋλος Λάμπρος μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν
όξεϊαν άντίληψιν, διέγνωσε τήν σπουδαιότητα αύτών καί μετά ζήλου ήσχο-
λείτο είς περισυλλογήν μνημείων τής δημώδους φιλολογίας. Μία πλούσια
συλλογή δημοτικών άσμάτων. τήν όποίαν είχε καταρτίση πρό τοϋ 1850,
έχρησίμευεν ώς βάσις τών «'Ασμάτων δημοτικών τής Ελλάδος» τοϋ Σπ.
Ζαμπελίου. Είς τά τετράδια τής συλλογής έκείνης είχε καταγράψη καί
ιδικά του άσματα, ό δέ Ζαμπέλιος, άγνωστον διά τίνα λόγον, περιέλαβεν
είς τόν έκδοθέντα τόμον τών δημοτικών άσμάτων τόν « 'Αποχαιρετισμό
τοϋ κλέφτη» χωρίς να μνημόνευση τό όνομα τοϋ ποιητοϋ, ώς περιέλαβεν
έπίσης καί έξέδωκεν άνωνύμως ώς δημοτικά καί τοϋ Σολωμοϋ πολλά ποιή-
ματα παραπλανήσας οΰτω τόν Passow καί άλλους μετά τοϋτον έκδότας
δημοτικών άσμάτων.

Παρά πάσας τάς άρετάς τοΰ ποιήματος τοϋ Λάμπρου άνώτερον αύτοϋ
κατά τήν κρίσιν μου είναι γνήσιόν τι δημοτικόν άσμα, τό αύτό έχον θέμα,
τήν έκφρασιν δηλ.τών συναισθημάτων, τά όποια παρώρμων έπί τουρκοκρα-
τίας τούς γενναίους άνδρας νά προτιμοϋν τόν έλεύθερον βίον τοΰ κλέφτη είς
τά βουνά. Έπιτρέψατέ μοι νά σας τό άναγνώσω, διότι τό θεωρώ καταλλη"
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λότατον να δείξη τήν διαφοράν τής τεχνικής ποιήσεως από τής δημοτικής,
άν έξετασθη έν συγκρίσει πρός τό ποίημα του Λάμπρου καί χό ύποδεέστε
ρον τούτου παραπλήσιας ύττοθέσεως xoö Ραγκαβή αΜαύρ' είν' ή νύκτα 'ς
τα βουνά». Τό δημοτικόν τραγούδι αναφέρεται είς τινα κλέφτην, Θεσσαλόν
ισως, τών άρχων του παρελθόντος αιώνος.

Τοϋ Β ασίλη.

• Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, νά γένης νοικοκύρης,
γιά ν* άποχτήσης πρόβατα, ζευγάρια κι' αγελάδες,
χωριά κι' άμπελοχώραφα, κοπέλλια νά δουλεύουν.

—Μάννα μου, εγώ δέν κάθομαι νά γίνω νοικοκύρης,
νά κάμω άμπελοχώραφα, κοπέλλια νά δουλεύουν
καί νά είμαι σκλάβος τών Τούρκων, κοπέλλι στους γε,-όντους.
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 βρω λημέρια τών κλεφτών, γιατάκια καπετάνων,
καί νά σουρίξω κλέφτικα, νά σμίξω τους συντρόφους,
ποΰ πολεμούν μέ τήν Τουρκία καί με τους Άρβανίταις-,
Πουρνό φιλεΐ τή μάννα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.

«Γειά σχς, βουνά με τούς γκρεμνούς, λιβάδια μέ ταίς πάχναις !

—Καλό 'ς το ταξιο τό παιδί, καί τάςιο παληκάρι·.

Μεταξύ χών δημοτικών ασμάτων, οίον τό άναγνωσθέν, καί τών κατά μί-
μησιν αύτών ποιηθέντων δημοτικοφανών, ώς τό χού Λάμπρου, μεσολαβεί ή
κατηγορία χών ασμάτων,όσα έποιήθησαν μέν ύπό κοινών άνθρώπων καί διά
νά τραγουδούνται άπό τόν λαόν καί έτραγουδοΰντο πολλά εύδοκιμήσαντα
έπί βραχυν χρόνον, άλλά καί διά τινα συμφυή είς αυτά ελαττώματα δέν
προσέλαβον τήν σφραγίδα τού άκραιφνώς λαϊκού καί κοινού έργου. Ό
γνωστότερος τών ποιητών τής κατηγορίας ταύτης είναι ό Δίμιτσανίτ*]?
Τσοπανάκος, τόν δποΐόν τίνες έφθασαν μέχρι τής υπερβολής νά τόν αποκα-
λέσουν Τυρταίον τού άγώνος· άν ΰπήρχέ τι τό δυνάμενον νά δικαιολόγηση
τοιαύτην έξομοίωσιν, τούτο θά ήτο ό ένθουσιασμός, τόν όποίον μετέδιόεν ό
Τσοπανάκος είς τούς άγωνιζομένους κατά τών Τούρκων "Ελληνας, ίσως δέ
καί ή οικτρά δυσμορφία αύτοϋ, άνακαλούσα είς τόν voGv τήν θρυλουμένην
χωλότητα τοΰ Λάκωνος ποιητοϋ. Ό Τσοπανάκος ήτο ναννοφυής τό άνά-
στημα, κυφός καί φαλακρός' άλλ* έξ άλλου ήτο αλιγύς άοιδός», τραγουδι-
στής καλόφωνος καί είχεν εύχέρειαν στιχουργικήν, τήν όποίαν ήσκει σαχι-
ρίζων δι αύτοσχεδίων πο'.ημάτων δ τι παρετήρει τό γελοϊον καί έκτροπον
είς τήν μικράν κοινωνίαν τής πατρίδος του Διμιτσάνης, άπό τήν όποίαν ουδέ-
ποτε είχεν άπομακρυνθή μέχρι τής Επαναστάσεως. Διά τό δηκτικάν πνεΰμά
του έπεκλήθη Τσοπανάκος, άπό τού όνόματος τοϋ πτηνού τσοπανάκου, τού
όποιου τό συριστικόν κελάδημα ό λαός Εκλαμβάνει ώς σκωπτικόν. Τό οίκο-
γενειακόν δνομά του ήχο Παναγιώχης Κάλας. Ότε εξερράγη ή έπανάστα-
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σις, ήτο άνήρ ύπερτριακοντούτης (γεννηθείς τφ 1789), προσεκολλήθη δέ εις
τόν Νικηταράν καί ήκολούθει αύτόν είς τόν πόλεμον. 'Ανεστρέφετο ιτρός
τούς άγωνιζομένους, τούς όποιους ένθουσίαζε διά τών στιχουργημάτων του
περί τών πολεμικών συμβάντων όσάκις ήρχετο δ Τσοπανάκο:, οί στρατιώ-
ται τόν περιεστοίχιζον άνυπομονοι ν' άκούσουν κανένα καινούριον τραγούδι
του. Δέν έλειπον δ' όμως καί τά πειράγματα, τά σκώμματα, τά όποϊα
έπροκάλει ή κωμική έμφάνισίς του. Αλλ' έκεϊνος, θρασύς καί αθυρόστομος,
δέν ώμοίαζε πρός τόν όμηρικόν Θερσίτην, τόν δποίον μέ Ιν κτύπημα τής
ράβδου του άπεστόμωσεν ό 'Οδυσσεύς, τουναντίον έπετίθετο μ! τήν χονδρήν
μαγκούράν του κατά τοΰ αυθάδους υβριστοΰ καί συνέβη πολλάκις καπετα ·
ναϊοι νά τρέπωνται γελώντες είς φυγήν πρό τοΰ Τσοπανάκου, μετά κόπου
κινουμένου καί διώκοντος αύτούς. Διότι ένεκα τής σωματικής του κατα-
σκευής ήτο βραδυκίνητος καί δυσκόλως ήδύνατο πεζοπορών νά παρακο
λουθή είς τάς έκστρατείας τόν καπετάν Νικηταρά, ποΰ είχε στα πόδια του
φτερά, ώς λέγει είς έν ποίημά του. Ό στρατηγός εύσπλαγχνισθείς αύτόν
τοΰ έδώρησεν έκ τουρκικών λαφύρων ένα ίππον· άλλ' ό πτωχός Τσοπανά-
κος, περιελθών είς άπορίαν διά τήν συντήρησιν τοΰ ζώου, ύπέδειξεν είς τόν
δωρητήν δι' έμμέτρου έπιστολής, ότι τό δώρον ήτο κολοβόν " '

Οί στίχοι ούτι είναι έκ τών καλυτέρων τοΰ Τσοπανάκου και έγιναν παροι-
μιώδεις· πάντως δ' είναι, ώς παρετήρησα κάπου, πολύ άνώτεροι όμοιας
έπιστολής τού βυζαντινού όμοτέχνου του Μανουήλ Φιλή. όστις έπαιτών έπι-
σης κριθήν διά τόν ίππον του έχρειάσθη νά γράψη πράς τοΰτο εϊκοσινάνου
σίους ιάμβους. Απέθανε δέ ό Τσοπανάκος δλίγα έτη μετά τήν έναρξιν τής
έπαναστάσεως, κατά τό 1824. Περί τοΰ θανάτου μεγάλων ποιητών φέρον-
ται παράδοξοι θρύλοι- δ Αισχύλος άπέθανε συντριβέντος τού κρανίου του έκ
χελώνης, τήν όποίαν άφήκεν άφ υψηλοΰ άετόο, έκλαβών τήν φαλάκραν αύ-
τοΰ ώς πέτραν ό Σοφοκλής άποπνιγείς άπό ράγα σταφυλής· δ Εύριπίδης
σιταραχθείς ύπό κυνών δ θρΰλος περί τοΰ θανάτου τοΰ Τσοπανάκου είναι
πεζότερος· δδοιπορών, έζήτησε νά κορέση τήν πεϊναν του άπό μίαν κορομη-
λέαν· άν καί οί καρποί της ήσαν άωροι, έφαγε κατά κόρον καί άπέθανεν
άπό δυσπεψία ν.

Μικρόν μετά τόν θάνατον τοΰ Τσοπανάκου ό Βενετός Pecchio είς τό
βιβλίον του «Ή 'Ελλάς κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1825» έγραφε τό έξής ;
«Δέν είναι πολύς καιρός ποΰ άπέθανε είς τήν Τριπολ ιτσιά κάποιος Κάβας
άπό τήν Διμιτσάναν, έπωνομαζόμενος Sabanaco, δ δποϊος δύσμορφος καί

νά συμπληρωθή διά νά καταστή χρήσιμον :

ή μου στέλλεις καί κριθάρι
ή σοϋ στέλλω τό τομάρι.

Τό δώρο σοο, Νικηταρά,
ε!ν' άλογο χωρίς ούρα.
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καμπούρης άπ' εμπρός καί άπ' όπίσω είχεν έμφυτον θαυμάσιον χάρισμα τοΰ
αύτοσχεδιάζειν. Χωρίς νά ήξεύρη άνάγνωσιν καί γραφήν—τούτο δεν φαίνε-
ται άκριβές, διότι ό Τσοπανάκος έφοίτησεν αναμφιβόλως είς τό δνομαστόν
σχολεϊον της πατρίδος του Διμιτσάνης καί τά στιχουργήματά του δεικνύουν
ότι δέν ήτο απαίδευτος—χωρίς νά ήξεύργι άνάγνωσιν καί γραφήν έτραγου-
δοϋσεν δλην τήν ίστορίαν τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Δέν ήμπόρεσα νά
συνάξω περισσότερα άπό τά δύο τρίτα τών αυτοσχεδίων ασμάτων του. Ευ-
ρίσκονται που καί που μερικοί επιτυχημένοι στίχοι καί άρκετή άρμονία
παρατηρείται είς αυτούς. 'Αλλ' όμως, ώς συνήθως συμβαίνει είς ταύτοσχέ-
δια ποιήματα, άναγινωσκόμενα φαίνονται πολυ μέτρια».

Ή κρίσις τοΰ φιλέλληνος 'Ιταλού είναι δικαία- ή έξύμνησις τών άθλων
τής Ελληνικής επαναστάσεως, καταπίπτουσα είς ίσχνήν κενολογίαν, είναι
κατωτέρα τού μετρίου. 'Αλλ' δλα τά άσματα τοΰ Τσοπανάκου δέν ήσαν
αύτοσχέδια, ώς Οπέλαβεν ό Pecchio· συνίστανται άπό τετράστιχους στρο-
φάς, άποτελουμένας έκ δύο ιαμβικών διμέτρων, έναλλασσομένων μέ δύο δι-
μέτρους τροχαϊκούς, καί έπειδή τό άπλοΰν αύτό μέτρον, μή άπομακρυνό-
μενον τοΰ ρυθμού τής καθημερινής όμιλίας, είναι πρόσφορον πρός ευχερή
στιχουργίαν, παράγουν τήν έντύπωσιν αύτοσχεδιασμάτων. Τά άσματά του
έτραγουδοϋσεν ό ίδιος, τό δέ καινοφανές αύτών καί τό καλλίφωνον τού στι-
χουργού συνετέλουν είς τήν διάδοσιν. 'Αλλ' επαναλαμβανόμενα μετερρυθμί-
ζοντο καί διωρθώνον:ο κατά τό δυνατόν. Ώς παράδειγμα φέρω μίαν στρο-
φήν, ή όποία περιήλθεν είς ήμας κα; ώ; δημώδες ασμα. Ό Τσοπανάκος
λέγει :

Δότε Φραντζέζοι μαρτυρία,
πού εϊσασθε 'ς τά φανερά,
μια γολέττα τοδ Τομπάζη
τήν άρμάδα τήν τρομάζει.

'Αλλ' ό λαός δαυρθωσε τήν στροφήν ούτω :

Μαρτυράτε το, Φραντζέζοι,
πέστε το και σείς 'Εγγλέζοι,
πως μια σκουνα του Τομπάζη
τήν Τουρκιά τήνε τρομάζει.

Τό ότι σ:ιχουργός ώς ό Τσοπανάκος, άνθρωπος τοΰ λαοΰ, εύμοιρών
στιχουργικής δεξιότητος καί έχων μόρφωσιν, μικρόν ίσως υπερτερούσαν τής
τών πολλών, δέν έποίησεν άσματα έφάμιλλα τών δημοτικών ούτε παράδο-
ξον είναι ο&τε άνεξήγητον φαίνεται. Τό αίτιον έγκειται είς τήν άτελή μόρ-
φωσιν. Ό ήμιμαθής, έπιχειρών νά δημιουργήσω τι άνώτερον, παρεκκλίνει
τής όδοΰ αυτοΰ, καί ένφ δέν έχει τήν δύναμιν νά φθάσ-çj είς τήν τεχνικήν
ποίησιν, άποξενοΰται καί τής δημώδους. Τό έργον του είναι νόθον, καί διά
τοΰτο καταδικασμένον εις άποτυχίαν.
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Παρομοίους πρός τόν Τσοπανάκον στιχουργούς πολυπληθείς άπαντώμεν
εις τήν Κύπρον, άποτελοΰντας τάξιν ιδίαν, καθώς οί αρχαίοι ραψψδοί,
ασκούσαν ώς έπιτήδευμα τήν ποίησιν. Λέγονται ποιητάρηδες καί ώ; ζων-
ταναί έφημερίδες περιέρχονται τήν νήσον μεταδίδοντες έστιχουργημένας
ειδήσεις, όχι αδιακρίτως οιασδήποτε, άλλα μόνον δσας κινούν ζωηρόν εν-
διαφέρον, είτε γενικώτερον, όποϊαι αί περί έθνικών ζητημάτων, είτε μερι
κώτερον, ώς αί περί σεισμών, φόνων, έρωτικών παθημάτων καί τών τοιού-
των. Σήμερον τά στιχουργήματα ταΰτα τυπώνουν είς χωριστά φυλλάδια έκα-
στον καί μετά τήν άπαγγελίαν ζητοΰν ώς άμοιβήν ν' άγοράσουν τά φυλλά
δια οί άκροαταί δίδοντες δ τι προαιρούνται :

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

Ενίοτε συνιστώσιν έαυτούς είς τό τέλος οί ποιητάρηδες έξαγγέλλοντες τό

δνομά των.

Πό ναν βιβλίον πάρετε, αν θέλετε, πο μέναν,
νά βλέπετε τί γίνεται 'ς τήν Κύπρο κάθημέρα,
Κλεάνθης Σάββας γράφεται τ' όνομα τό δικόν μου,
'ς τόν "Αη Μάμαν, κύριοι, έν τό γεννητικό μου.

Ή έξαίρουν ώς κοινωφελές τό έργον των.

Αύτά δημοσιεύουσιν οί ποιηταί τοΰ τόπου,
ποΰ προσπαθούν για τά καλόν τοΰ καθενός ανθρώπου'
κι όσ' έχουν εύχαρίστησιν τήν τσέπη τους ν' άνοίςουν,
νά πάρουσι πό ναν χαρτίν, νά μδς δποστηρίξουν.

Φαίνεται ότι έν Κύπρψ είναι δημοφιλή τά τοιαΰτα στιχουργήματα, καί
ευρίσκουν οί ποιητάρηδες έκδότας τών απάντων αύτών. "Εχω είς τήν βι-
βλιοθήκην μου μίαν τοιαύτην έκδοσιν, τυπωθεϊσαν τω 1913 έν Λευκωσία
τής Κύπρου καί περιλαμβάνουσαν τά άπό τοΰ έτους 1896 μέχρι τοΰ 1912
έργα ένός ποιητάρη. 'Επιγράφεται: «Συλλογή διαφόρων κυπριακών ποιη-
μάτων, ήτοι έθνικών, θρησκευτικών, ιστορικών, περί φόνων καί δολοφο-
νιών, έρωτικών κτλ., συνταχθενεων ύπό Χοιστοφόρου Θ. Παλαίση έξ Αυ-
γόρου. Εκδότης Χρ. Θ. Παλαίσης έξ Αύγόρου (ό ίδιος δηλ. ό ποιητής)
καί Χ. Σοφοκλής Χ. Νικόλα έκ Κυθραίας». Εύρίσκονται είς αύτήν άνα-
μίξ ποιήματα περί ενώσεως Κύπρου καί Ελλάδος, περί τής γεννήσεως τοΰ
'Ιησού Χριστοΰ, περί τής κχτιστάσεως τής Κύπρου, περί τής συμπλοκής
τών χωρίων Στρογγυλοΰ καί Βατυλής, περί τής δολοφονίας ένός ήγουμέ-
νου, περί τοΰ.έκκρεμοΰς έκκλησια;τικοΰ ζητήματος, περί τοΰ πνιγμοΰ δύο
κορασιών ύπό τής μητρυιάς αύτών είς τό χωρίον Μένικον, περί τής πυρ-
καίας τής Καρρέτας, περί τών φρικτών έρωτικών παθών τοΰ Μελή καί
τής Ζαχαρούλλας, περί τοΰ Χάμπου κα) τής γαδούρας του. Είς τό τρα-
γούδι τού Χάμπου διαγράφει τό έργον τού ποιητάρη. Θεωρεί καθήκον του
τήν άνακοίνωσιν συμβάντων κοινοΰ ενδιαφέροντος.
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Νέον καθήκον «ήμερον μέλλω νά έκτελέσω,

λέγει, καί Επικαλείται σύντονον τήν προσοχήν τών ακροατών.

Εϊπαμεν κάθε ποιητής εν χρέος του νά πράξν;,
δ τι γενή 'ς τόν τόπον του πρέπει νά τό φωνάςη.
Αιτίας γιά ποιήματα μας δίνουν κ' οί γαδάροι,
καθώς καί τό σημερινόν του Χάμπου τοϋ χοιράρη.
Δέν λέγω γιά τόν ίδιον ότι πώς εν γαδοϋριν"
έχει μουστάκιV. δμιλά μέ άνθρωπίνην μούρην"
άλλά νά πω τό σφάλμα του καί τό κακόν ποΰ βούραν
κ' Ιπνιξεν εις τήν θάλασσαν άδικα μιάν γαόοΰραν.

Ή Ημιμάθεια τών ποιητάρηδων άπεστέρησε τά στιχουργήματά των καί
τής αξίας, τήν όποίαν θά είχον ώς γλωσσικά μνημεία. Έν τη προσπαθεία ■
των όπως μεταχειρίζωνται τήν γλώσσα ν τών ανεπτυγμένων αποφεύγουν
τούς τύπους καί τάς λέξεις τού έπιχωρίου ίδιώματος καί μόλις διακρίνονται
πού καί που είς τα έργα των ιδιωματικά λείψανα, ώς λ. χ. είς τάναγνω·
σθέντα άποσπάσματα τά ρήματα, εν αντί τοΰ είαι καί βούραν αντί τού
ετρεξε, συνέβη. Ουδέν ή:τον ή δημώδης ποίησις πολλήν εύγνωμοσύνην ό-
φειλε-. είς τούς ποιητάρηδες δια τήν διάσωσιν πολυτίμων μνημείων αύτής.
Διότι δέν περιορίζονται οίκοι είς τα ίδ-.κά των σαχουργήματα, άλλα καί
παλαιά ακραιφνή δημοτικά άσματα έπαναλαμβάνουν έπάγοντες είς τό τέ-
λος αύτών τήν όμολογίαν ότι είναι έργα αποθανόντων ποιητών καί ζητοϋν-
τες άμοιβήν τοΰ κόπου των.

Καί κείνος ποΰ τό έβκαλε σάν ποιητής λογάται,
κείνου πρέπει μακάριση καί μένα τό σπολάτη...
Ζωήν καί χρόνους νά χουσιν όσοι τσ' άν τ' άγροικοϋσιν,
τα' άν έν ή χνώμη τους καλή, πρέπει Vi μας τσ'ερνοϋσιν.

"Αν δέν υπηρχον οί ποιητάρηδες, οί έπάγγελμα έχοντες τήν διάδοσιν
ασμάτων καί σφόδρα ήικημένην έκ τούτου τήν μνήμην, δέν θά διετηροΰντο
τά μακρότατα κυπριακά άσματα τοΰ ακριτικού κύκλου, εί μή κολοβά, ελλιπή
καί συντετμημένα.

"Αλλως έχουν τά πράγματα είς τήν έλληνικήν μεγαλόνησον, τήν Κρή ■
την. 'Εκεί ό λαός ηύμοίρησε ποιας τίνος άνωτέρας ποιητικής μορφώσεως,
διότι καλλίστη προπαιδεία τοΰ κρητικοΰ λαοΰ είς τήν ποίησιν ήτο ή προσ-
οικείωσις πρός τά έργα τών παλαιών λογίων ποιητών, οίον τόν Έρωτόκριτον,
τήν Έρωφίλην τοΰ Χορτάτση, τήν Εϋμορφη βοσκοπούλα τοΰ Δρυμιτηνοΰ,
τά όποία άπό τών μέσων χρόνων άποτελοΰν τό πνευματικόν έντρύφημα τών
Κρητών, καθώς καί άλλα δλιγώτερον γνωστά, άλλ' όχι έντελώς άμοιρα
ποιητικών άρετών^ Έχουν προσέτι πολλοί τών Κρητών κοινόν μετ' άλλων
νησιωτών τοΰ Αιγαίου τό χάρισμα τής στιχουργικής εύχερείας καί τοΰ αύ-
τοσχεδιασμοΰ. Συνήθεις είναι οί στιχουργικοί άγώνες, επί ώρας διαρκοΰν-
τες. Ό Γιάνναρης άναφέρει είς τήν συλλογήν του τών Κρητικών ασμάτων
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ίνα τοιούτον άγώνα, παραταθέντα άπό τής 10 τής νυκτός μέχρι τής πρώ-
της πρωινής ώρας μέ θέμα εν μαντήλι πού έχάθη, καί βεβαιώνει ότι οί τρα-
γουδιστοί είχον δρεξιν νά έξακολουθήσουν άκόμη αύτοσχεδιάζοντες σκω-
πτικά δίστιχα. Πολλοί ποιηταί είναι γνωστοί, μάλιστα τών ιστορικών ασμά-
των, τών άναφερομένων είς τάς διαφόρους έπαναστάσεις τής Κρήτης· ό
Γιάνναρης είς τήν αύτήν συλλογήν του αναγράφει τά ονόματα ικανών τόν
άριθμόν ποιητών καί ποιητριών, καί άλλους γνωρίζομεν άλλοθεν. Συνηθέ-
στατα δέν φανερώνουν ούτοι τό δνομά των είς τό άσμα, ένίοτε δ' όμως τό
αναφέρουν είς τό τέλος αύτοΰ. Ούτος δ ποιητής ένός άσματος περί τίνος κα -
πετάνιου τής Πεδιάδος τής Κρήτης, τό όποΐον έδημοσίευσεν δ Φωριέλ, λέ-
γει έν τέλει·

Έγώ λοιπόν του έκαμα αυτή τήν Ιστορία
καί παίζω την 'ς τή λύρα μου διά παρηγορία.
Γιατ' όποιος ξέρει νά μιλή μέ γνώση καί μέ χάρη
κάμνει μιά λυπηρή καρδιά παρηγοριά νά πάρτ,.
Γιός τοϋ παπά Γερώνυμου, Σετιανός Μανόλης,
Χαρκιώτης il·/' ό ποιητής τής ιστορίας όλης.

Είς τό γνωμικόν, τό όποϊον παρεμβάλλει είς τους στίχους τουτους ο
ποιητής, είναι φανερά ή μίμησις τοϋ Έρωτοκρίτου. Άλλά τίνα σημασίαν
έχει τούτο ; Καί δ τυχών,Κρής ήδύνατο νά παραλάβη στίχους τού Έρω-
τοκρίτου ή νά μιμηθή αυτόν μή θεωρών ξένον προς αύτόν τό ποίημα
τούτο, καθώς ούδέ τ' άλλα όσα πρό δλίγου έμνημόνευσα. Άξιον δ' όμως
προσοχής είναι ότι και οί δάνειοι στίχοι τών παλαιοτέρων ποιητών καί οί
στίχοι δσους ποιούν γνωστοί νεώτεροι ποιηταί, γράφοντες είς τήν κοινήν
γλώσσαν, εύαρμοστούν εις τήν δημώδη ποίησιν καί δέν άποτελοΰν δυσάρε-
στον παρατονίαν έν αύτή. Τούτο προέρχεται Ισως έκ τής άνωτέρας ποιη-
τικής μορφώσεως τών Κρητών, έν μέρει δέ καί έκ τής τάσεως τών λογιω-
τέρων, όπως μή παρεκκλίνουν τού λαϊκοΰ χαρακτήρος είς τήν γλώσσαν
καί τά νοήματα. Διά τοΰτο καί δ στίχος αύτών είναι όμαλός καί άβίαστος
ούδέν έχων τό έξεζητημένον.

Είς δέ τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα συνηθέστατα, είς τούς παλαιοτέρους
μάλιστα χρόνους, ποιηταί τών δημοτικών άσμάτων καί τραγουδιστοί αύτών
εξ επαγγέλματος ήσαν τυφλοί έπαίται.Άποροι άνθρωποι τοΰ λαοΰ, καταδι-
κασμένοι υπό σκληρός άνάγκης διά τήν πήρωσιν αυτών νά προσφεύγουν
είς τήν φιλανθρωπίαν τών άλλων καί νά άποζοΰν έκ τής έλεημοσύνης των,
έξέλεγον τό έπάγγελμα τοΰ πλάνητος άοιδοΰ, όπως διά τοΰ άσματος γίνων-
ται συμπαθέστεροι καί μετριάζουν τήν έκ τών αίτήσεών των ένόχλησιν. Τό
τραγούδι των πάντοτε συνώδευον μέ τόν μονότονο ν ήχον τής λύρας ή ένήλ-
λασσον μέ τό παίξιμον τής φλογέρας ή τής τζαμάρας. Οί περισσότεροι
έπανελάμβανον γνωστά άσματα, τών όποιων μέγα πλήθος είχον άποταμι-
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α'. 1δ
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εύση είς τήν μνήμην των άλλ' ύπήρχον καί ολίγοι επίλεκτοι, έμφυτον έ-
χοντες ποιητικήν καί μουσικήν δεξιότητα, οϊτινες μετέπλασσον ή διεσκεύα-
ζον πρός τάς παρομσιαζομένας άνάγκας τα παραδεδομένα καί έπλούτιζον
μέ άσματα τής ίδιας αύτών έλευθέρας εμπνεύσεως τήν δημώδη ποίησιν καί
μέ καινοφανείς σκοπούς τόν θησαυρόν τών εθνικών μελωδιών. Ό πρώτος
έκδοτης ελληνικών δημοτικών ασμάτων καί βαθυστόχαστος μελετητής του
έλληνικοΰ λαού, ό Γάλλος Φωριέλ, άναφέρει το όνομα ένός τούτων, τοΰ
Γκαβογιάννη, άπό τά 'Αμπελάκια τής Θεσσαλίας, ζώντος κατά τά τέλη
του προπαρελθόντος αίώνος. Ό τυφλός αυτός τραγουδιστής έφθασεν είς
βαθύ γήρας, ήτο δέ ονομαστός δια τήν εύκολίαν πρός σύνθεσιν άξιολόγων
ασμάτων, ιστορικών προπάντων, καί διά τόν θαυμαστόν πλούτον ιστορικών
περί τών κλεφτών είδήσεων, τών όποίων άκμαίαν διετήρει τήν μνήμην. Έτε-
ρος Γάλλος, ό μεσαιωνοδίφης Buclion, διατριβών έν 'Αθήναις κατά τά
πρώτα έτη τής βασιλείας του Όθωνος, διηγείται ότι συνήντα είς τάς όδούς
γέροντα έπαίτην,ό όποϊος τυφλός,ώς ό παλαιός ό'μότεχνός του Όμηρος, σας
έτραγουδούσε καμμιά πενηνταριά τραγούδια αναφερόμενα είς τόν καπειά-
νιον, τού δποίου ήτο ό ιδιαίτερος ραψψδός.

Αληθώς δέ οί καπεταναίοι τών κλεφτών καί οί όπλαρχηγοί τής
έπαναστάσεως είχον οί πλείστοι τους ραψωδούς των, οί όποίοι δ'όμως
ούτε έπαίται ήσαν ούτε τυφλοί άνίκανοι νά τούς παρακολουθούν είς τάς
έκστρατείας των. Συνήθως ήσαν έκ τών συμπολεμιστών αύτών. Ό F.
Thiersch είς τό σύγγραμμά του «'Απολογία φιλέλληνος» διηγείται
πώς κατά τό 1832 ήκουσεν είς τήν παρά τό Ναύπλιον Πρόνοιαν, όπου
έστρατοπέδευον οί Ρουμελιώται τοΰ Κωλέτη, τό τραγούδι τής τελευ-
ταίας έκστρατείας αύτοΰ. Ένα παλληκάρι μέ μίαν παλαιάν λύραν έτρα-
γούδησεν ενώπιον τοΰ θειρσίου τό καινούργιο τραγούδι. Έγίνετο λόγος εις
αύτό, λέγει ούτος, öti τά Μέγαρα, τόν Ίσθμόν, τήν είσέλασιν είς τό 'Αρ-
γός, άκόμη καί διά τά πρό μικροΰ συμβάντα, καί καθόσον ένόησα ήτο καί
τό δνομά μου άναμεμιγμένον είς τό τραγούδι. Ό νέος Όμηρίδης έκάθητο είς
μίαν πέτραν, καί ένφ έπαιζε τήν λύραν, οί άλλοι έστησαν γύρω του χορόν.

'Αλλ' όχι σπανίως συνέβαινεν αντί τών παλληκαριών αύτοί οί καπετα-
ναίοι, δοθείσης περιστάσεως, νά συνθέτουν τραγούδια. Από μίαν διήγησιν
τού Κολοκοτρώνη μανθάνομεν πώς ού:ος, ότε είς τήν άρχήν τού παρελθόν-
τος αίώνος ήτο κλέφτης 'ς τά βουνά, έκρινε κάποτε έπάναγκες νά ένθου-
σιάσιτ) τα παλληκάρια του μέ τραγοΰδι, τό όποίον έπίτηδες πρός τόν
σκοπόν αύτόν συνέθεσε. Μίαν Κυρια/.ήν τού Πάσχα εύρίσκετο μέ δγδοή-
κοντα συντρόφους είς ëv βουνόν τής Πελοποννήσου. Είχε λάβη εΐδησιν, ότι
έπρόκειτο νά περάσουν άπό έκεί πλησίον Τούρκοι, άγοντες έκατόν πενήντα
χριστιανούς δέσμιους. Έδιαμοίρασχ, διηγείται ό Κολοκοτρώνης, τούς μισούς
συντρόφους είς τό άλλο βουνό, έοχλα τά καραούλια μέ μεγάλη πρόβλεψη
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διά νά κάμωμε τή Λαμπρή μας ασφαλισμένοι. Έδιαμοιραστήκαμε λοιπόν
καί τους είπα : Έ, αδελφοί χριστιανοί, νά είμασθε συγκεντρωμένοι, όχι,
όχι ποΰ μας δνομάζουν οί άρχοντες κ αί τό γουναρικά κλέφταις, να έλευθε-
ρώσουμε τους ζωντανούς. "Αν θέλετε νά μ' ακούσετε νά κρεμάσωμε τά χαϊ-
μαλιά μας είς τά έλατα· αύτά είναι ή εκκλησία μας, ή Λαμπρή μας, καΙνά
άσπασθοΰμεν καί νά ελευθερώσουμε τούς άδελφούς μας, ποΰ πάνε νά τούς
φυλακίσουνε διά παντός είς τά δεσμά. 'Απάνου ποΰ καθήσαμε νά φάμε,
είπα πάλε· άν είμαστε αδελφοί, νά χύσωμε τό αίμα μας διά τούς άδελ-
φούς μας. Πρώτα τούς ώρμήνευια μιλητά, έπειτα τό έκαμα καί τραγοΰδι
καί τούς τό έτραγούδησα». 'Απάνω ποΰ έκόψανε τά άρνtà τά ψημένα, ό
θεός τούς επήγε τούς Τούρκους καί τούς έκτύπησαν. Έγινε σφοδρά συμ-
πλοκή· τους Τούρκους τούς ύπελόγιζαν ώς δύο χιλιάδες, έσκότωσαν δγδοήντα
έπτά. Άπό τούς συντρόφους τοΰ Κολοκοτρώνη έσκοτώθη ένας πρώτος έξά-
δελφός του καί έπληγώθη ένας μόνον. Περί τοΰ άποτελέσματος τής μάχης
έλεγεν ό Κολοκοτρώνης. «Μας βοήθησε ή Παναγία ή Θεοτόκος κα! ή κα-
θαριότητά μας, όπου έπήγαμε να έλευθερώσουμε τούς αδελφούς μας«.

Τό τραγοΰδι τοΰ Κολοκοτρώνη έχει ώς έξής περίπου1

Καλά τρώμε καί πίνουμε καί λιανοτραγουδάμε,
δέν κάνουμε κ' ένα καλό, καλό για τήν ψυχή μας;
—δ κόσμος φκειάνουν έκκλησιαίς φκειάνουν καί μοναστήρια—
νά πάμε νά φυλάξουμε 'ς τής Τρίχας τό γεφύρι,
ποΰ 0ά περάσω δ βόίβοντας μέ τούς άλυσωμένους,
νά κόψουμε τους άλυσους νά βγουν οί σκλαβωμένοι;

Είναι τοΰτο παραλλαγή δημοτικού άσματος, αναφερομένου καί είς άλ-
λους κλέφταις, τό δέ παλαιότατον, τό άρχικόν άσμα, θέμα είχε ρ,άχην
έναντίον τοΰ Χάρου πρός έλευθέρωσιν τών ψυχών,τάς όποιας σύρει δέσμιας.
Όθεν ή πραγματική έννοια τών λόγων τοΰ Κολοκοτρώνη, ότι έκαμε τρα-
γοΰδι τήν παρακέλευσιν περί λυφώσεως τών δέσμιων χριστιανών, είναι ότι
διασκευάσας παλαιόν τραγοΰδι τό προσήρμοσεν είς τήν περίστασιν αύτήν.

Άλλος καπετάνιος ποιητής είναι ό Μακρυγιάννης, τόν όποϊον καί ώς
συγγραφέα εύτονον καί εύσυνείδητον ιστορικόν μας άπεκάλυψεν ό Βλαχο-
γιάννης διά τής εκδόσεως τών Απομνημονευμάτων του. Ό τραχύς ούτος
Ρουμελιώτης, λέγει δ Βλαχογιάννης,όχι μόνον έψαλλε θαυμασίως τά δημο-
τικά άσματα, καλλίφωνος ών, άλλά καί αύτοσχεδίαζε. Καί ό ίδιος δέ ό
Μακρυγιάννης είς τά Άπομνημονεύματά του διηγείται πώς κατά Σεπτέμ-
βριον τοΰ 1826, ότε μετά τοΰ Γκούρα έπολιορκοΰντο ύπό τών Τούρκων είς
τήν Άκρόπολιν, έκάλεσεν είς δεϊπνον τόν Γκούραν καί άλλους δύο όπλαρ-
χηγούς είς τήν θέσιν ποΰ ύπερήσπιζεν, είς τόν Σερπεντζέν, καί έκεϊ τούς
είπεν έν τραγοΰδι, συντεθειμένον κατά τό πλείστον ύτ' αύτοΰ. «Τότε λέ-
γει ό Μακρυγιάννης, έκατσε δ Γκούρα; κα! οί άλλοι καί φάγαμεν ψωμί'
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τραγουδήσαμεν κ' έγλεντήσαμεν. Μέ περικάλεσε ό Γκούρας κι' ό Παπα-
κώστας νά τραγουδήσω· δτ' είχαμεν τόσον καιρόν όπου δέν είχαμε τράγου·
δήση, τόσον καιρόν όπου μας έβαλαν οί διοτελεϊς καί γγιχτήκαμεν δια νά
κάνουν αύτοί τούς κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα
τραγούδι·

Ό Ήλιος εβασίλεψε ("Ελληνα μου, βασίλεψε) καί το Φεγγάρι έχάθη
κι' ο καθαρός Αυγερινός που πάει κοντά στήν Πούλια,
τά τέσσερα κουβέντιαζαν καί κρυφοκουβεντιάζουν.
Γυρίζει ό "Ηλιος καί τούς λέει, γυρίζει καί τούς κρένει.
«'Εψές όποϋ βασίλεψα πίσου άπό μιά ραχούλα,
άκ'σα γυναικεία κλάμματα κι' ανδρών τά μοιργιολόγια,
γι' αύτά τά ηρωικά κορμιά 'ς τόν κάμπο ξαπλωμένα,
καί μέσ' 'ς τό αίμα τό πολύ είν' όλα βουτημέναι.
Για τήν πατρίδα πήγανε 'ς τόν "Αδη τά καίμένα.

«Όμαΰροςό Γκούρας άνεστέναξε καί μού λέγει· «'Αδελφέ Μακρυ-
γιάννη, σέ καλό νά τό κάμη ό Θεός' άλλη φορά δέν τραγούδησες τόσο παρα-
πονεμένα. Αύτό τό τραγούδι σέ καλό νά μας βγη.—Είχα κέφι, τοΰ είπα,
όποΰ δέν τραγουδήσαμεν τόσον καιρόν». "Οτι είς τάρδιά πάντοτες γλεν-
τούσαμεν». Μεταξύ τών έγγράφων τοΰ Μακρυγιάννη εύρέθησαν δύο δημο-
τικά άσματα, διά χειρός αύτοΰ γεγραμμένα, καί πιθανώτατα ύπ'αύτού ποιη-
θέντα· τό έν είς τήν μάχην τη; "Αράχοβας, τό έτερον είς τόν θάνατον τοΰ
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 Θοδωράκης Γρίβας.
"Εν ποίημά του, τό όποιον έξ αύτογράφου αύτοΰ έδη μοσίευσεν ό Passow,
έξιστορεί λυπηρόν έπεισόδιον τών έμφυλίων σπαραγμών , τήν κατά Μάιον
τοΰ 1823 συμπλοκήν του πρός "Ελληνας όπλαρχηγούς, έν οίς καί ό Καραϊ
σκάκης καί ό Μάρκος Μπότσαρης.

Τί είν' τά κακό πού γίνεται κ' ή ταραχή ή μεγάλη,
'ς τή μέση τό Ξηρόμερο, 'ς τήν Κατοχή τή χώρα ;
Τό Θοδωράκη κλείσανε τά πέντε βιλαέτια.
Ήρθ' 6 Μακρής άπ' τό Ζυγό, κι' ό ΙΙισιλής ατός του,
ήρθεν καί άπό τ' "Αγραφα ατός του ο Καραϊσκάκης,
ήρθε κι' άπό τή Βόνιτσα ατός του δ Βλαχοτσόγκας,
ήρθε κι' 6 Μάρκο Μπότσαρης μέ χίλιους πεντακόσιους.
Τό Θοδωράκη πολεμούν τά πέντε βιλαέτια.

καί έξακολουθεί ή άφήγησις τής μάχη; καί τής διαφυγής αύτοΰ.

Τριάκοντα έτη ύστερον ό Γρίβας, πρεσβύτης πλέον, πειράται νά έξε-
γείρη κατά τών Τούρκων τήν "Ηπειρον. Μεταξύ τών φερομένων δημοτικών
άσμάτων, τών έξιστορούντων επεισόδια τής ατυχούς εκείνης επαναστάσεως
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της Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, διακρίνεμεν έν τραγούδι είς τήν μάχην
τού Κουτσελιοΰ (κατά τήν 26 Φεβρουαρίου 1854) ποιηθέν ύπό τού Γρίβα.

Ήμουν παιδί κ' έγέρασα αρματολός -/.αί κλέφτης,

κι' όσους πολέμους έκανα έγώ καί τάρματά μου,

πθενά δέν άντροπιάστηκα κ' εγώ καί τάρματά μου.

καί τώρα "ς τά γεράματα, 'ς τόν τόπο τοϋ 1'ιαννίνσυ,

'ς αυτό τό έρμο Κουτσελιό, 'ς μιανοϋ παπά τό σπίτι!...

κι' άλλος παπάς μέ πρόδωσε 'ς τ'Άβδή πασιά τό στόμα.

Τή μέρα νύχτα έκανε, νιζάμι κι' 'Αρβανίταις,

τά καραούλια νέπιασε καί στιάει τά μπαϊράκια.

Καί μια γιορτή ξημέρωνε, ν,ταν καί -' δνομά μου.

"Αη Θόδωρος μ' έξυπνησε, καί μ' άνοιξε τήν πόρτα.

Γλέπω τούς Τούρκοι? όμπροστά, νιζάμι κι' Άρβανίταις κτλ.

Δια να έπανέλθωμεν είς τούς χρόνους τής επαναστάσεως, ό Μεσολογ-
γίτης Στασινός Μικρούλης, τού όποιου ό αδελφός έφονεύθη είς τήν πρώ-
την πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου συνέθεσε περί τής πολιορκίας ταύτης μα-
κρόν ποίημα έκ στίχων ύπερεκατόν ό λαός, μικρόν διασκευάσας αύτό,
ολίγους μόνον στίχους διετήρησε, καί είναι διδακτική ή σΰγκρισις τοΰ πρω-
τοτύπου άσματος, δημοσιευθέντος εκ χειρογράφου, καί τών άπό στόματος
τού λαοΰ συλλεχθεισών παραλλαγών αύτοΰ, διότι έκ τής συγκρίσεως ταύ-
της καταφαίνεται κατά πόσον καί ή αρνητική συμμετοχή τοΰ λαοΰ είς τήν
ποίησιν, ή συνισταμένη είς τήν άφαίρεσιν, συντελεί είς βελτίωσιν τών δη-
μοτικών ασμάτων. Σας άναγινώσκω τούς πρώτους στίχους τοΰ άσματος τοΰ
Μικρούλη:

Νά μουν πουλί νά πέταγα νά πήγαινα τοϋ ψήλου,
ν' άγνάντευα τή Ρούμελη, τό μαύρο Μεσολόγγι,
ποϋ πόλεμε! μέ τήν Τουρκιά, μέ τέσσερους πασάδες,
κ' οί πρώτοι τής 'Αρβανιτιάς μέ δώδεκα χιλιάδες,
ποϋ στένουν τόπια τής στεριάς, καράβια τοϋ πελάγου.
Πέφτουν οί μπάλαις σα βροχή, οί μπόμπες σά χαλάζι,
κι' αυτά τά λιανοτούφεκα σάν άμμος τής θαλάσσης.

Τοΰ λόγου δντος περί γνωστών ποιητών έλληνικών δημοτικών ασμάτων,
δέν πρέπει νά σας φανή άτοπος ή μνεία Άλβανοΰ, καί δή τοΰ τριτοτόκου
υίοΰ τοΰ βεζύρου τών 'Ιωαννίνων Άλή, τοΰ Σαλίχ πασά. Οί όπωσδήποτε
ανεπτυγμένοι τών 'Αλβανών τήν έλληνικήν έθεώρουν όργανον καταλληλό-
τερο·/ καί τελειότερον άπό τήν μητρικήν των γλώσσαν. 'Υπάρχουν δημο-
τικά άσματα ελληνικά, είς 'Αλβανούς άναφερόμενα καί είς χρήσιν αύτών
προορισμένα ώς ουδαμώς ένδιαφέροντα τούς "Ελληνας. Είς έλληνικούς στί-
χους έποίησεν ό Τουρκαλβανός Χατζή Σεκρέτ τήν Άληπασιάδα του, έν τή
όποία εξυμνεί τούς άθλους τοΰ Άλή πασά, άντάξιος αυτός Όμηρος τοιού-
του Άχιλλέως. Τό άσμα τοΰ Σαλίχ πασά έξιστορεϊ έπεισόδιον τών τελυε-
ταίων ήμερων τοΰ πατρός του Άλή, εύθύς ώς έγνώσθη ή διά τοΰ σουλτα-
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νικοΰ φιρμανίου άποκήρυξις αύτου. Ό Σουλτάνος λέγει έκήρυξε τόν πόλε-

μον κατά τού 'Αλή :

Σοολτάν Μαχμούτης πρόαταςε σεφέρι τοΰ Βεζίρη,
κράζει τούς βεζιράδες του, τούς έκαμε χαζίρι.

Ό δέ 'Αλής έκάλεσε τούς πρεσβυτέρους υιούς του είς μυστικήν σύσκεψιν
περί τού πρακτέου, καί εκθέτει τό άσμα τούς διαμειφθέντας λόγους κατ'
αυτήν. Είναι γραμμένον είς πολιτικούς στίχους όμοιοκαταλήκτους· ή ρίμα
είναι τό πρώτον βήμα, τό όποίον κάμνει ή λαϊκή ποίησις, στοχαζομένη ότι
δι' αυτής καί μόνης θα κατορθώση ν' άνέλθη ύψηλότερα· άλλ' αί πρός
ύιτερνίκησιν τών δυσχερειών καταφανείς επίπονοι προσπάθειαι στιχουργών
άτέχνων καθιστούν πλαδαρόν καί άτονον τόν στίχον καί έξαφανίζουν τήν
κυρίαν άρετήν αυτού, τήν άπλότητα. Καί τό ασμα τού Σαλίχ πασά είναι
έστερημένον πάσης άξιας έξεταζόμενον ώς ποιητικόν έργον ένδιαφέρον
παρουσιάζει μόνον ώς πηγή ιστορική, διότι ο υιός τού Αλή, δν καί δέν
μετέσχε τοΰ οικογενειακού συμβουλίου διά τό νεαρόν τής ήλικίας του, ήτο
είς θέσιν νά γινώσκη κάλλιστα τάς έπικρατούσας σκέψεις είς τήν οίκογέ-
νειάν του. 'Αλλ' είναι καί πηγή άξιόπιστος; ή μή τυχόν συνετάχθη τό
ασμα πρός έξυπηρέτησιν πολιτικού σκοπού καί πρός τούτο υποβάλλει είς
τόν Άλήν συλλογισμούς άλλοτρίους πρός τάς άληθείς προθέσεις καί τήν
προτέραν πολιτείαν του τυράννου τής 'Ηπείρου; Τήν άμφιβολίαν γεννούν
οί περί τών Ελλήνων λόγοι τοΰ Αλή. Ό Μουχτάρ καί ό Βελής, κατά τό
άσμα, ενθαρρύνουν τόν βαρυθυμοΰντα πατέρα των καί τοΰ προσφέρουν τάμύ-
θητα πλούτη των, βέβαιοι ότι θά τόν σώσουν ταΰτα. 'Αλλ' ό 'Αλής οΰτε
είς τά χρήματα ουτε είς τόν έξ Αλβανών άποτελούμενον στρατόν του έχει
έμπιστοσύνην. Όλας τάς ελπίδας αύτοΰ έξαρτά άπό τήν βοήθειαν τών
Ελλήνων,

«

Αύτοί είν'ανδρείοι, τολμηροί, πιοτοί καί ρωμαλέοι.
"Αν ένωθοΰν θά είναι ακατανίκητοι. Κρίνει άναγκαίαν τήν συνδιαλλαγή·/
καί τήν παροχήν ελευθεριών είς αυτούς, ο'ίας άπέκτησαν οί Γάλλοι:

Γιατί τό γένος των Γραικών είναι καθώς τών Γάλλων,
κι' όποιος ϋαρρεύει ύποταγήν, λάθος έχει μεγάλον,

κιί μετανοών άναφέρει τς, παράδειγμα «τών φοβερών Σουλιώτων», του;
όποιους ματαίως διά παντοίων τρόπων έζήτησε νά καθυποτάξη.

Αλλ' οιαδήποτε καί άν είναι ή άξία τοΰ άσματος, ό ποιητή; κινεί τήν
συμπάθειαν ήμών. Ευμοιρήσας έλληνικής παιδεύσεως, πράος τάν χαρα-
κτήρα καί προσηνέστατος, παντελώς διαφέρων τού πατρός καί τών άδελ-
φών, υπέστη τήν οίκτράν τύχην τής μυσαράς οικογενείας του. ΑπαχΟε'ς
μετά τόν φόνον τοΰ πατρός του είς Κιουτάχιαν τής Γίρούσης, τό άρχαϊον
Κοτύαιον, ώς φιρμανλής καί αυτός έθανατώθη, μόλις υπερβάς τήν έφηβικήν
ήλικίαν.
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Ή ώρα δέν μας επιτρέπει νά ένδιατρίψωμεν είς τήν μελέτην τών δη-
μοτικών ασμάτων, όσα ένέπνευσαν αί μετά τήν μεγάλην έπανάστασιν έξε-
γέρσεις τοΰ έθνους, άν καί πολλών έξ αύτών έγιναν γνωστοί οί ποιηταί,
μάλιστα έκ τών άναφερομένων είς τάς έπαναστάσεις τής Κρήτης. Θ' άρ-
κεσθώμεν είς ταχεϊαν έπισκόπησιν τών κατά τήν τελευταίαν μεγάλην μετα-
βολήν, ότε εϊδομεν άρχομένην καί έν μέρει συντελεσθεϊσαν τήν πλήρωσιν
τών έθνικών ονείρων. Τά γεγονότα τοϋ συμμαχικού κατά τών Τούρκων καί
τοϋ κατά τών Βουλγάρων πολέμου παρήγαγον πλουσίαν τής δημοτικής
ποιήσεως βλάστησιν, τής όποίας ίκανά τόν άριθμόν δείγματα συνήχθησαν
καί έδημοσιεύθησαν είς τήν Ααογραφίαν.Καί έδώ μέν οί χωρικοί τοϋ Μου-
ζακιού τής Καρδίτσης τραγουδούν τήν γοργήν νικηφόρον προέλασιν είς
Θεσσαλονίκην, είς άσμα άρχόμενον διά τών έξής στίχων :

"Ενας μεγάλος βασιλιάς, ώσάν άιτός διαβαίνει,

οσου νά βγουν νά τοΰν ίδοϋν, 'ς τή Σαλουνίκη μπαίνει.

ΙΙέραν δέ είς τήν Βιθυνίαν ό νέος Νίκος Στεργιόπουλος άπό τό Άρμοτλοϋ
συνθέτει καί μελοποποιεί άίμα τραγουδούμενον άπό τούς συγχωρίους του,
είς τό όποιον τήν είσβολήν εις τό βουλγαρικόν έδαφος χαιρετίζει ώς προ-
οιωνίζουσα ν τήν έλευθερ'αν τών άλυτρώτων :

Σάν είδανε οί Βούλγαροι είς τδ βουνό επάνω,

τόν μέγαν Κωνσταντίνο μας λεβέντη καπετάνο— /a-/ \-»Λ

/-. ... . 157 αι<ΑΔημια \ί=· ·

ν^υπνα, καίμενε μου ρχγια, I ί I

Ι, . ' , 1©\ αθμκομ /Γ1/

ςύπνα να ιο·(,ς ελευθερία! ! \ /«/

Εξαιρετικώς γενναία είναι ή συμβολή τών νεανίδων είς τήν ίκά^κδτικήν
ποίησιν.ΑΕ παρθένοι τοϋ Καστελλορίζου μετά τήν άνύψωσιν έν τή νήσω των
τής ελληνικής σημαίας ôt' αύτοσχεδίων διστίχων τής σαντακλίδας, δηλ.
τής κούνιας, έξυμνοϋν τήν σημαίαν, τόν βασιλέα, τήν βασίλισσαν, καί εκ-
θειάζουν τόν Βενιζέλον καί άλλους πολιτικούς καί στρατιωτικούς τοϋ βα-
σιλείου. Ή νεάνις Μυγδαλινή Γκίζα, άπό τήν Μπρούφλιανη τής Φθιώτι-
δος, συνθέτει άσματα τού πολέμου, τά όποια προσαρμόζει είς γνωστός πα-
λαιάς μελωδίας. Κοράσια τής Κυνουρίας τραγουδούν καί χορεύουν είς συρ-
τόν χορόν επίκαιρα εύθυμα τραγούδια, είς τά όποια πειράζουν τούς έξ 'Α-
μερικής έλθόντας συντοπίτας των έπιστράτους. "Αλλη άγράμματος κόρη
άπό εν χωρίον τής Κυνουρίας άποκοιμίζει τό μικρό άδελφάκι της μέ ίδιό-
μελα νανουρίσματα, τά οποία ταχέως γίνονται δημοτικά τραγούδια, διότι
θέμα έχουν γεγονότα τοΰ πολέμου,, οίον τό περί τής άλώσεως τών Ιωαννί-
νων, τό άρχόμενον ούτω :

Τά πήραμε τά Γιάννινα, μάτια πολλά τά λένε,
(όπου γελούν καί κλαίνε).
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Το λέν πουλιά τοϋ Γρεβενοϋ κι αηδόνια του Μ»τσό6ου,
τό λέν oi χτύποι κ' οί βρονταίς, τό λένε κ' οί καμπάναις,
τό λένε κ' οί χαρούμεναις καί μαυροφόραις μάνναις.

'Αλλ' έκεϊ όπου προπάντων όρμητικόν έκχύνεται τό πάθος τών γυναι-
κών καί άπροσποίητον έκφαίνεται τδ φρόνημά των, είναι οί θρήνοι είς
τούς θανόντας κατά τόν πόλεμον. Είς τά μοιρολόγια εύρίσ/ομεν ειλικρινή
έκφρασιν τών κατεχόντων τάς πενθούσας συναισθημάτων καί διαβλέπομεν τήν
σύγκρουσιν τής στοργής πράς τους προσφιλείς νεκρούς καί τής συνειδήσεως
του καθήκοντος ποός τήν πατρίδα, καί τήν κατίσχυσιν τοΰ καθήκοντος.
Εύάριθμα αυτοσχέδια μοιρολόγια τής Μάνης, τυχαίως περισυλλεγέντα,
κατοπτρίζουν τήν εύγένειαν τής ψυχής τών άφελών καί άμορφώτων θρη-
νψδών. Είς τό μοιρολόγιον κατά τό έν Άρεοπόλει μνημόσυνον τοΰ βασι-
λέως Γεωργίου ή θρηνωδός Μαριγώ Αεοντακιανάκου φαντάζεται τόν δολο-
φονηθέντα βασιλέα ήγούμενον έν *Α^η πεσόντων έν τω πολέμω Ελ-
λήνων ό στρατός του αποτελείται άπό τά παιδιά «κείνα ποΰ σκοτωθήκανε
Μέσ 'ς τής Ηπείρου τά βουνά, 'Σ τή θάλασσα καί 'ς τή στεριά, Για τήν
πατρίδα τή γλυκειά». Καί παρακαλεί τόν βασιλέα νά έκλέξη τιμητικήν
φρουράν του τούς νεκρούς τοΰ όγδοου συντάγματος, τό όποϊον έσυγκροτείτο
άπό Μανιάτας. Ή μήτηρ τοΰ Γιάννη 'Αρβανίτη, άπό εν χωρίον τοΰ Γυ-
θείου, θρηνοΰσα αυτόν φονευθέντα είς τό Μπιζάνι, συμβουλεύει τήν νύμ
φην της νά έξακολουθή φορούσα τό μπογααΐ, τήν έρυθράν δηλ. ταινίαν,
τήν όποίαν άφαιροΰν άπό τήν ένδυμασίαν των αί χήρα ι δεν έχει λόγον νά
πενθή, ώς αί άλλαι χήραι, διότι ό άνδρας της «σκοτώθηκε 'ς τόν πόλεμο,
Διάη μέ δόξα, μέ τιμή» καί συμβουλεύει προσέτι νά φυλάξη διά τό άνήλικον
τέκνον της τό δπλον τοΰ πατέρα του- μετ'δλίγα χρόνια θ' άξιωθή νά τό με·
ταχειρίζεται· «και θά ρθη κι 'άλλη εποχή. Καί θά νά γίνη άφορμή,Καί πόλε-
μος θέ νά γενή. Κι' ό Γιώργης (ό έγγονός της δηλ.) θά πιστρατευθή, Καί
θέ νά πάη έκεϊ κοντά 'Σ τόν τάφο τοΰ πατέρα του. Θά σκούξη, άπ' άγρία
τή φωνή Ό τόπος ν' άνακουνισθή, Κι'6 Γιάννης μας νά βόικιωθή». Ό
Γιάννης ό νεκρός τοΰ Μπιζανιοΰ δέν θά μείνη άνεκδίκητος, κατά τά μα-
νιάτικα έθιμα. Ό ενηλικιωθείς υίός του θά πάρη πίσω τό αίμά του πολέ-
μων κατά τών έχθρων τής πατρίδος.— Ή Δημοσθέναινα Κουβαρίνα, άπό τό
μικρόν χωρίον Κοκκάλα τής Μάνης, είς τό μοιρολόγι διά τόν υίόν της, τού
όποιου τά όστά άνεκόμισεν ό σύζυγος της έκ τού Σαρανταπόρου διά νά τά
θάψη είς τό χωρίον του, κατέληγε διά τών έξής : «Κ' έγώ τό λέω άπό καρ-
διά Σΰρε, παιδί μου, 'ς τό καλό, Καί 'ς τό δεξιό παράδεισο, Μέ τό χαιμό
πού χάθηκες, Για πίστη καί χριστιανισμό. Καί άλλη μάννα μήν καή Από
τοίς σφαίραις τών έχτρων Καί τών βαρβαρικών λαών». Καί τούς έρχομένους
έκ τής έκκλησίας μετά τό μνημόσυνον είς τήν οίκίαν της ύπεδέχετο γαλή-
νιος καί ιλαρά τήν^,δψιν, έλεγε δέ «πανηγύρι κάνω ».Διότι έορτήν καί παν-
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ήγυριν έθεώρει τήν μνήμην τού ενδόξου θανάτου τού τέκνου της.

Ή Δημοσθέναινα Κουβαρίνα είναι αύτή έκείνη, ήτις όλίγους μήνας
πρότερον είς γειτονικόν χωρίον παρά τό Ταίναρον ηύτοσχεδίασε θαυμά-
σιον μοιρολόγι είς τόν θάνατον τοΰ έν Ήπείρω πεσόντος στρατιώτου Δη-
μητρίου Λιβανά.ΚαΙ είς αυτήν απήντησε δι άλλου, επίσης έξόχου, αύτοσχε-
διάσματος ή μάμμη τοΰ νεκροΰ. Τά μοιρολόγια ταΰτα είναι γνωστά, διότι
πολλά περί αύτών έγράφησαν καί μεταφράσεις αυτών είς ξένας γλώσσας έδη-
μοσιεύθησαν, καί άπό τοΰ βήματος τούτου πρό τίνος χρόνου άνέγνωσεν άπο-
σπάσματα αύτών ό συνάδελφος μου κ. Λάμπρος. Διά τοΰτο δέν θά είπω άλλο
περί τούτων, άλλά μόνον θά σας παρακαλέσω νά μοί έπιτρέψητε νά σας επα-
ναλάβω παρατηρήσεις τινάς περί τής έκ τούτων έντυπώσεως,τάς όποιας έγρα-
φον δημοσιεύων τά μοιρολόγια έκεϊνα έν τή Λαογραφία. «'Εκείνο, έλεγον,
όπερ έμποιεϊ αϊσθησιν καί κινεϊ τόν θαυμασμόν είναι ότι αί δύο γυναίκες
ούδένα λόγον κάμνουν είς τούς θρήνους περί τών οικείων νεκρών,άλλ' έχουν
προσηλωμένην τήν διάνοιαν είς τόν έθνικόν άγώνα καί συζητοΰν περί συναφών
πρός τοΰτον γενικωτέρων ζητημάτων.Ή πρώτη μόνον αναφέρει έν παρόδψ
τόνέν τψ πολέμω θάνατον τοΰ υίοΰ της μακαρίζουσα αύτόν ότι έθυσίασεν υπέρ
τής έλευθερίας τόν βίον καί παρατηρεί είς τόν πατέρα τοΰ θρηνουμένου ότι
είναι άπρεπές νά θρηνώσι τά τέκνα των. Τό γενναίον φρόνημα, τό οποίον
διαλάμπει είς τούς λόγους τών χωρικών γυναικών, καί τό όποϊον λαμπρό-
τερον αναδεικνύει ή άτεχνος καί άδεξία έκφρασις, κατ'ούδέν φαίνεται ύπο·
λεικο'μενον τής θρυλουμένης φιλοπατρίας τών άρ^αίων Λακαινών».

Ταΰτα είναι δλίγα δείγματα τής δημοτικής ποιήσεως, τής προελθούσης
άπό τά τελευταία μεγάλα γεγονότα. Τήν έκτασιν τής βλαστήσεωςαύτής
δέν δυνάμεθα άκόμη νά προσδιορίσωμεν, άφοΰ μόλις ήρχισε τό έργον τής
περισυλλογής" άλλ' όμως δεδομένου δντος ότι όμοιόμορφος είναι ή δημοτική
ποίησις έκάστης περιόδου, είμεθα είς θέσιν άπό τοΰ νΰν νά έκτιμήσωμεν
τήν άξίαν καί νά έκφέρωμεν κρίσεις περί τοΰ συνόλου αύτής. Είς έκάστην
περίοδον τής ιστορίας τοΰ έθνους θ'άνέμενέ τις, δσον δεινότεραι κρίσεις
συνταράσσουν τόν έθνικόν βίον, δσον ένδοξότερα γεγονότα άνυψώνουν τό
φρόνημα τοΰ λαοΰ, τοσοΰτον έντονωτέρα νά Εκδηλώνεται καί ή άπήχησις
αύτών είς τήν έθνικήν ψυχήν. Άλλά τοιοΰτό τι δέν παρατηρείται. Είς τήν
περίοδον τών μεγάλων δοκιμασιών συμπίπτει άκμή τής δημοτικης ποιή-
σεως, ήτις παρήγαγε τά κλέφτικα άσματα καί τά ιστορικά τής επαναστά-
σεως. Καί εύλογος θά έφαίνετο ή προσδοκία ότι ή δημοτική ποίησις θά
έξικνείτο είς τό δψιστον σημείον αύτής είς τήν περίοδον, καθ' ήν τοσαΟτα
εύφρόσυνα γεγονότα έπήλθον, άνευ σπαραγμών έσωτερικών, άνευ τών σπο ·
ραδικών κηλίδων, αϊτινες κατεσπίλωσαν τήν μεγάλην έπανάστασιν ήμών.
"Οσοι τοιαύτην προσδοκίαν έτρεφον, τήν είδον διαψευδομένην ύπό τών
πραγμάτων. 'Αλλ' επιτρέπεται νά άποδώσωμεν τ<?ϋτο είς έξασθένησιν τής
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δημιουργικής δυνάμεως τοΰ λαού καί εις άπάμβλυνσιν τοΰ καλαισθητικού
συναισθήματος αυχού ; Τό έπ' έμοί όχι μόνον δέν παραδέχομαι xoöxo, άλλα
καί πιστεύω όχι είς αντίθετα πορίσματα άγει ήμας ή μελέχη της ιστορίας
της δημοτικής ποιήσεως καί καθόλου τής νεοελληνικής φιλολογίας· ότι
έκείνο, τό οποίον ύπολαμβάνεται τεκμήριον κχταπτώσεως, μαρτυρεί μάλλον
πρόοδον, είναι σημεϊον μεταβάσεως είς άνώτερον πνευματικόν έπίπεδον.
Ή πρός τά πρόσω πορεία δέν άκο λουθεί κανονικήν ευθείαν γραμμήν. Ό
βαδίζων συναντά πολλάκις έμπόδια τής όδοΰ, τχ όποία χρειάζεται νά παρα-
κάμψη· ή δέ κίνησις αύτοΰ φαίνεται ώς όπισθοδρόμησις, ένω τουναντίον
ούτω προχωρεί άσφαλέστερον.

* *
*

Καταπαύων τόν λόγον νομίζω άναγκαίον νά προσθέσω ολίγας λέξεις
πρός βεβαίωσιν ή τουλάχιστον πρός διασάφησιν τής πεποιθήσεώς μου
ταύτης.

Περί τό τέλος τής περιόδου τής άκμής τών δημοτικών ασμάτων ήρχι- ,
σεν ή ανατολή νέας περιόδου πνευματικής αναγεννήσεως τοΰ έθνους, όση
μέραι προϊούσης, αφότου άπεδόθη ή ελευθερία είς μέρος τοΰ έθνους καίάπε-
τέλεσε τοΰτο κράτος ώργανωμένον. 'Αλλ' ή πνευματική άνάπτυξις δέν ήτο
τοιαύτη, ώστε νά κατασταθή φανερά ή μεταβολή καί νά δειχθή ή συντε-
λουμένη πρόοδος. Έκτοτε έττέρχεται παρακμή τής δημοτικής ποιήσεως.
Τήν θέσιν παλαιών δημοτικών ασμάτων καταλαμβάνουν τ' άσματα ποιητών
μετρίων, έλλιποΰς αισθητικής μορφώσεως, διατελούντων δέ υπό τήν έπή-
ρειαν δρων άλλοτρίων τής τέχνης καί επιβλαβών είς αυτήν, άλλά πληρούν-
των τάς άνάγκας μέγιστου μέρους τοΰ λαοΰ. Τ à δημοτικά άσματα άντικα-
θίστανται κατά μικρόν άπό τά άνακρεόντεια τοΰ Χριστοπούλου, άπό τά
πολεμικά θούρια καί τά πατριωτικά άσματα βραδύτερον άπό τά είς ξενι-
κούς ήχους προσημοσμένα άσματα τοΰ Ραγκαβή καί τοΰ Σκυλίτση. Καλ-
λίφωνοι τραγουδισταί καί κιθαρωδοί, άλλά ποιηταί μετριώτατοι, αγωνίζον-
ται εναμίλλως πρός τούτους, καί δημοτικώτατον έπί πολλάς δεκαετηρίδας
έγινε τό άσμα τοΰ Κωνστ. Θαλλείδου, τοΰ όποιου παροιμιώδης κατέστη ό
στίχος

Εις τό ρεύμα τής ζωής μου διατί νά α' απαντήσω ;

Ίό άσμα, όπου ό ποιητής φαίνεται υπολαμβάνων ότι προσδίδεται εξαιρε-
τική δύναμις είς τήν έκφρασιν δυσέρωτος πάθους διά τής έπισωρεύσεως
πυκνών ζοφερών χρωμάτων, διά καταιγίδος στόνων καί δακρύων, ώς δει-
κνύει αύτή ή πρώτη στροφή του"
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Εις φρικώδεις μαύρας νύκτας 'ς τήν σιγήν τής υφηλίου,
αντίκρυ κοιμητηρίου,
νέος εμπαθής θρηνεί.
Η φωνή του ομοιάζει ήχον μουσικής πένθιμου
καί ό κόραξ τής έρήμου
τούς κλαυθμούς του αντηχεί.

Αί Άνύολογίαι, ώς επιγράφονται τά διά τούς πολλούς εκδιδόμενα βι-
βλιάρια, τά έξηπηρετούντα τόν πρακτικδν σκοπδν τής επικουρίας τής μνή-
μης τών τραγουδιστών, περιλαμβάνοντα τα συνήθως ψαλλόμενα υπ' αύτών
άσματα, αί Άνθολογίαι είναι πιστδν κάτοπτρον τής ποιητικής ανατροφής
τού κοινού. Είς τάς παλαιοτέρας έκδόσεις υπερτερεί τό πλήθος δημοτικών
ασμάτων· ευρίσκονται δέ κα! άσματα πατριωτικά, οίον τό έξής·

Ζεϋ θεών τε καί ανδρών '!μοϋ πάντων βασιλεύ,
ώ σύ Μουσών, Χαρίτων, 'Αθηνάς, 'Απόλλωνος γονεϋ,
άθλων κόσμου ύψίζυγε σταθμεύ καί διανομεϋ,

το όποίον ήδη άπό τού έτους 1836 διεκωμφδηιεν ό συγγραφεύς τής Βα-
βυλωνίας Βυζάντιο;· ή έρωτικά ώς αύτό :

Είς τοιαύτην ύλη,
πρέπει καί κονδύλι,
νούς ομηρικός,
νά τά περιγράψη
καί νά τά σύνταξη
περ ιστατικώς.

"Επειτα άρχίζει ή παρεμβολή άσμάτων τού Σολωμού, τοΰ 'Ιουλίου Τυ-
πάλδου, τοΰ Βαλαωρίτου καί κατόπιν πληθύνονται τά τραγούδια τών νεαρω-
τέρων ποιητών. Εννοείται ότι έκείνα μόνον τά άσματα διαδίδονται είς τόν
λαόν καί περιλαμβάνονται έπομένως είς τά; 'Ανθολογίας, τών όποιων είναι
γνωστόν τό μέλος· τά μή τονισμένα δέν φθάνουν μέχρι τοϋ πολλού πλήθους.

Ούτως ή δημοτική ποίησις άναμιγνύεται καί συγχωνεύεται μετά τής
τεχνικής καί άποτελεί μετ* αύτής σύνολον, άλλά σύνολον άνομοιομερές καί
άνομοιόμορφον. Είναι αύτη ή μεταβατική κατάστασις. έξ ής προϊούσης τής
καθολικής μορφώσεως θά προκύψη ή ένότης καί ή άρμονία. Όταν δέ οί
άνθρωποι τού λαοϋ άναπτυσσόμενοι γίνουν ίκανοί νά υψωθούν μέχρι τών
άληθών ποιητών, όταν θά ύφίστανται άμεσον τήν έπίδρασιν αύτών, ώς καί
ούτοι έν μέρει άναγκαίως υφίστανται έπίδρασίν τινα τού λαοϋ, τότε δέν θά
ύπάρχν; διάκρισις τής δημοτικής καί τής άλλης ποιήσεως ή δημοτική δέν είναι
είδος ποιήσεως ίδιαίτερον, άλλά σταθμός, καθ' δν δέν έκφαίνεται ή προσω-
πικότης τοΰ ποιητοΰ. Επικρατεί δέ ή προσωπικότης, καθ' δσον προάγεται
ό πολιτισμός, καί ό ποιητής άπολαμβάνει καθόλου μείζονα έλευθερίαν παρά
ό είς κατωτέραν πνευματικήν βαθμίδα εύρισκόμενος. Καί έμφαίνεται ή προ-
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σωπικότης έν τή αύτοτελεία, χήν όποίαν κατά λόγον τής ποιητικής ευ-
φυΐας αύτού αναπτύσσει δ ποιητής αίρόμενος ύπέρ τήν έπ' αύτού έπίδρα-
σιν τής συγχρόνου μορφώσεως.

Ή ίστορία τής γραμματολογίας πάντων τών εύρωπαϊκών λαών μας δι-
δάσκει, ότι ή δημοτική ποίησις ήκμαζεν, ίφ* δσον πάσαι αί τάξεις παρο-
μοίαν είχον άνάπτυξιν. Παρήκμασε δέ καί σχεδόν έξηφανίσθη άναλόγω;
τής έπιδόσεως τών γραμμάτων έν έκάστω έθνει. ΙΤερίτρανον άπόδειξιν πα-
ρέχει δ άρχαϊος έλληνικός κόσμος, δ μή διατηρήσας τής δημώδους ποιή-
σεως αύτού ειμή όλίγιστα καί παντελώς ασήμαντα λείψανα. "Οθεν άς έλ-
πίσωμεν ότι καί ή παρακμή τής ίδικής μας δημοτικής ποιήσεως δέν είναι
τίκμήριον πνευματικής καταπτώσεως, άλλά μάλλον εύοίωνον προμήνυμα
λαμπροτέρας άνθήσεως τής έλληνικής ποιήσεως.
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Ή ιστορία τών γραμμάτων κατά τόν IB' αιώνα παρουσιάζει αρκούν-
τως περίεργον φαινο'μενον, τήν σχεδόν κατά τόν αύτόν χρόνον άναβλάστη-
σιν ήρωϊκών έπων παρά τισι τών εύρωπαϊ'κών έθνών, συμπίπτουσαν ένιαχοΰ
πρός τήν άφύπνισιν τής έθνικής συνειδήσεως. Είς τάς αρχάς τοϋ αίώνος
τούτου τίθεται ή σύνθεσις τοΰ άσματος τοΰ Ρολάνδου (Chanson de Ro-
land) έν Γαλλία, όπερ μεγάλην έσχε (δοπήν είς τήν ποίησιν τών ρωμα-
νικών έθνών, καί αύτοΰ τοΰ γερμανικοΰ, αιώνας δέ τινας ύστερον παρέσχε
τήν υλην είς τάς έκτενείς τεχνικάς εποποιίας τών 'Ιταλών ποιητών, τοΰ
Βοϊάρδου καί τού 'Αριόστου. Τό έθνικόν τών Ισπανών έπος είναι τοϋ αύτοϋ
αίώνος γέννημα, διότι ναί μεν τό Romancero de Cid είναι τοΰ IC' αίώνος,
άλλ' ή πρώτη ύποτύπωσις τών περί τοΰ Ci l ασμάτων, τό Poema del Cid
ανάγεται είς τά μέσα τοΰ IB'. Τότε κατά τά; άσφαλεστέρας εικασίας
παρήχθη καί τό γερμανικόν έπος, κατά τόν αύτόν δέ χρόνον έπεκράτησε
καί τό όνομα, δι' ού οί Γερμανοί καλοϋσι νϋν εαυτούς, καί τότε συνησθάν-
θησαν ούτοι σαφώς ότι άποτελοΰσιν έθνος ίδιον καί διάφορον τοΰ τών Γάλ-
λων. Ή "Εδδα τών Σκανδιναυικών λαών είναι μικρόν παλαιοτέρα, άλλ' ή
νεωτέρα Έδδα είναι όμοίως τοϋ δωδεκάτου αίώνος. Είς γεγονότα τοϋ αύτοΰ
αιώνος άναφέρεται καί τό ρωσικόνέπος, οί Λόγοι περί τής μάχης τοΰ Ίγώρ,
ών τό κείμενον δέν φαίνεται παλαιόιερον τοϋ ΙΕ ' ή τό πολύ τοϋ ΙΔ'.Τέλος
δέ κατά τόν IB' αιώνα έποιήθησαν αί πλείσται τών έν εύρωπαϊ'καίς γλώσ-
σαις φερομένων διασκευών τοϋ σατιρικού έπους τοϋ Ρενάρτου, τοϋ παρα-
δόξου τούτου κράματος άπλάστου άφελείας, δηκτικής ειρωνείας καί άγροί-
κου εύθυμίας, ού τάς πρώτας πηγάς άνευρίσκομεν είς τήν "Ελλάδα, καί ού
φέρονται καί έλληνικαί διασκευαί τών μέσων χρόνων, μέχρι τοϋ νϋν γνω-
στόταται είς τόν έλληνικόν λαόν.

Είς τόν IB' αιώνα έπίσης πρέπει νά θέσωμεν καί τήν σύνθεσιν τοΰ
έθνικοΰ έπους ήμών τών νεωτέρων Ελλήνων. Πρό τριάκοντα άκόμη ετών

*) Λόγος άπαγγελΟε'.ς έν ΐψ Πανεπιστημίφ τήν 14 Ιανουαρίου 1907, ήμερ*^ καθ'
ήν επισήμως ανελάμβανε τήν πρυτανικήν άρχήν.
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ή ύπαρξις τοΰ έπους τούτου ήγνοείτο, έκ συμπτώσεως δέ μάλλον ή έξ ευ-
στοχίας Ελβετές ιστορικός έκάλεσε πρό τεσσαράκοντα ακριβώς ετών δη-
μώδες μεσαιωνικόν έπος1) δημώδές τι ασμα άναφερόμενον είς έπεισόδιον
τοΰ έπους, τό άσμα τών υιών τού Άνδρονίκου, όπερ ό Σπυρίδων Ζαμπέ-
λιος, ό τό πρώτον έκδώσας αυτό, δυσ.υχώς όχι άνευ αυθαιρέτων μεταβο
λών καί προσθηκών2), άνηγεν είς τόν I' αίώνα, όπερ όμως, ώς έχει vöv, δέν
είναι προγενέστερον του ΊΖ'3) ή καί τοΰ ΙΗ' αίώνος 4), άν καί τό άρχέ-
τυπον είναι πολλφ παλαιότερον. 'Αλλά κατά τό 1875 έκ χειρογράφου τής
Τραπεζούντας τοΰ Ιστ' αίώνος έξεδόθησαν υπό Κωνσταντίνου Σάθα καί Αι-
μιλίου Αεγράνδ οί «Λόγοι περί τού Διγενούς Ακρίτου καί τών γονέων», ους
οί έκδόται άπεκάλουν βυζαντινήν έποποιίαν τοΰ I' αίώνος. Τό χειρόγραφον
ήτο άκέφαλον καί κολοβόν, άλλ' ώσανεί μόνον ή δημοσίευσις αύτοΰ άνεμέ-
νετο διά νά φανερωθή δ κεκρυμμένος τέως κόσμος τής μεσαιωνικής ήρωϊ
κή; ποιήσεως τοΰ ήμετέρου έθνους, άνεφάνησαν ή μία μετά τήν άλλην διά-
φοροι άρτιαι διασκευαί του έπους καί παρετηρήθη ή συνάφεια αύτοΰ πρός
δημώδη άσματα, φερόμενα έν τφ στόματι τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Βραχύν χρό ·
νον μετά τήν έκδοσιν τοΰ Σάθα καί τοΰ Λεγράνδ ευρέθη τό χειρόγραφον
τής Κρυπτοφέρρης τοΰ ΙΕ' αιώνος, έξ έτερου δέ χειρογράφου τής "Ανδρου
τοΰ επομένου αίώνος εξεδόθη υπό τοΰ Άντ. Μηλιαράκη τρίτη διασκευή τοΰ
έπους. Έν έτος πρό τούτου ό Σπ. Λάμπρος έδηχοσίευσεν έκ χειρογράφου
τής Όξονίας τοΰ ΙΖ ' αίώνος έτέραν διασκευήν είς δμοιοκαταλήκτους στί-
χους, καί τελευταίον πρό δύο έτών ό πολύς βυζαντινολόγος Κάρολος Κρουμ-
δάχερ διέλαβεν έν τοίς Πρακτικοίς τής βαυαρικής 'Ακαδημίας τών επιστη-
μών περί κώδικος τής βιβλιοθήκης τοΰ Έσκωριάλου τοΰ IC αίώνος, περι-
έχοντος πέμπτην διασκευήν τοΰ έπους, άνακοινώσας καί μακρά άποσπάσματα
ταύτης.'Αλλ* έγνώσθη προσέτι καί άλλων διασκευών ή ύπαρξις, αΐτινες δέν
άνευρέθησαν μέχρι τοΰδε. Ό Σ/.οπελίτης μοναχός Καισάριος Δαπόντες άνα-
φέοει ότι εί^ε δύο χειρόγραφα έξισιοροΰντα τάς άνδραγαθίας τοΰ 'Ακρίτου,
ών τό έτερον είκονογραφημένον, καί προσθέτει ότι έσκόπει νά συνθέση καί
αύτός τήν ίστορίαν τοΰ ήρωος είς όμοιοκαταλήκτους πολιτικούς στίχους. Έ-
τερον χειρόγραφον είς πεζόν λόγον είδεν έν Κωνσταντινουπόλει ό Γερμανός
διδάκτωρ Μόρδτμανν είς πεζόν επίσης λόγον είναι καί τό χειρόγραφον,

1) Max Büdinger Mi telgrieehisclie Volksepos. 1860.

2) Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ, Άθήν. 18ϋ9.

3) Κ. Krumbacher Litteraturfçeschichle 2*ς έκ?. σ. 833 (τής έλληνικής μεταφρά-
σεως Σωτηριάδου τ. Γ' σ. 97).

4) Βλ. τήν έμήν πραγματείαν. Τό των υίων τοΰ "Ανδρονίκου έν τφ περιοδικψ
βυγγράμματι Άκρίτ^. 1901 τ. Λ' α. 98 κ έ.



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 239

όπερ πρό τίνων έτών εύρεν έν Άνδρω δ Δ. Πασχάλης, ού δυστυχώς μέχρι
χοϋδε δέν κατωρθώθη ή δημοσίευσις 1 ).

Ταύτα παρέχουσι τήν έλπίδα, ότι πιθανή είναι είς τδ μέλλον ή εύρεσις
καί άλλων διασκευών, σφόδρα όμως άμφίβολον, άν έκ τούτων θά προκύψωσιν
ένδείξεις τινές, ίκαναί νά μεταβάλωσι τάς γνώμας, άς δυνάμεθα νά βασίσω-
μεν είς τήν μελέτην τών γνωστών καί έκδεδομένων. Διότι τοσαϋτα λαμβά
νομεν άπό ταύτης έμφανή καί πιστά τεκμήρια, ώστε βέβαια νά συναγά-
γωμεν πορίσματα περί τής συνθέσεως του έπους καί τής σχέσεως αύτοϋ
προς τά δημώδη άσματα.

Έν τή εσχάτως δημοσιευθείση μελέτη αύτοΰ περί τοΰ Διγενή Ακρι-
του άποδίδει δ Κρουμβάχερ πολλήν σπουδαιότητα είς πάσαν έπαύξησιν τοΰ
χειρογράφου ύλικοΰ, διότι μόνον, ώς λέγει, δι' ώς οΐόν τε πληρεστάτης
γνώσεως τών διασκευών δυνάμεθα νά κρίνωμεν ασφαλώς περί τής συνθέ-
σεως καί τοΰ περιεχομένου τοΰ μοναδικοΰ είς τήν ίστορίαν τών βυζανιινών
γραμμάτων έργου τούτου, καί ν* άποκαθάρωμεν τδ άρχέτυπον ποίημα άπό
τοϋ άπειροκάλου περιβλήματος κενής σχολαστικής σοφίας καί ψυχωφελών
διδαγμάτων2). Άναντίρρητον βεβαίως είναι ότι μεγάλην έπίδοσιν ένδέχε-
ται νά λάβωσιν αί μελέται ήμών εκ τής ευρέσεως νέων διασκευών τοΰ έπους,
διότι δύνανται νά συντελέσωσιν αύται είς διαλεύκανσιν πολλών ζητημάτων
καί προπάντων τής γενέσεως καί τής προελεύσεως αύτοϋ, ώς τω δντι ύπό
χήν έποψιν χαύχην πολύ έπέχυσε φως τό Έσκωριάλιον χειρόγραφόν. Αλλά
ματαία θά ήτο πάσα προσδοκία άποκαταστάσεως χοΰ άρχετύπου έπους, ά·
πηλλαγμένου τών κηρών τής σχολαστικότητος, άμόλυντον δέ καί άδιάφορον
διατηροΰντος τήν ποιητικήν καλλονήν.ΔΙν πρέπει νά φανταζώμεθα τόβυζαν-
τινόν έπος ώς άλλον τινά θαλάσσιον Γλαύκον, όστις άποβαλών έντός τής
θαλάσσης τήν άνθρωπίνην φύσιν, έχων λελωβημένα τά παλαιά τού σώμα-
τος μέρη ύπό τών κυμάτων καί ποοσπεφυκότα δστρεα καί φυκία καί πέ-
τρας, ούδέν διετήρει τής προτέρας μορφής, κατά τήν ώραίαν εικόνα τοΰ
Πλάτωνος. ΙΙιθανώτερον τούναντίον φαίνεται, ότι τό πρώτον σχεδίασμα τού
έπους άν τυχόν εύρεθή, δέν θ' άποδειχθη τελειότερον καί καλλιτεχνικά)·
τερον τών σψζομένων διασκευών. Μάλλον δ ' έκ τής συγκριτικής έξετάσεως

1)Ό Krumbaoher (σ.311 σημ.1 τοϋ αμέσως κατωτέρω μνημονευομένου συγγράμματος
too) εικάζει, ότι λόγος τής μή δημοσιεύσεως τού χειρογράφου τούτου μέχρι τούδε είναι,
ότι έςετασΟέν θά ευρέθη ϊσως άπαράλλακτον προς τόν Άκρίταν τού Μηλιαράκη, παλαιόν
τι άντίγραφον αύτοϋ δν. Άλλ' ώς ό εύρών αύτό κ. Δ. Πασχάλης, νομάρχης Μεσσηνίας,
μοί γράφει, ούδεμίαν σχέσιν εχει πρός ιό τοϋ Μηλιαράκη,πλήν τοϋ τόπου τής εύρέσεως,
δέν τό εξέδωκε δέ μέχρι τοϋδε, άπησχολημένος ών έκ τής δημοσίας ύπηρεσίας.

2) Κ. Krumbachcr Eine neue Handschrift des Digenis Akritas, München 1904
o. 310 (Sitzungsberichte der philos.— ph ι Ιοί. u. der histor. Klasse d. bayer Ak*d.
d. Wissencliaften τεϋχ. Β').
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τούτων πειθόμεθα, ότι μεταγενέστεραι μεταβολαί ένέχουσι πλείονα ποιητικά
στοιχεία. Έν τή παλα οτάτη λ. χ. τών διασκευών τής Κρυπτοφέρρης, ύπδ
λογίων άνδρών γραφείση είς λέξιν άρχαίζουσαν, ψυχράν καί άτονον, κατα-
πνίγεται καί εξαφανίζεται πάν τοιούτο στοιχεΐον ύπό τής ρητορικής έπιτη-
δεύσεως καί τής προσπαθείας πρός έπίτευξιν ιστορικής πιθανότητος· ένφ ή
τού Έσκωριαλίου χειρογράφου, έφ' δσον είναι δυνατόν νά κρίνωμεν έκ τών
δημοσιευθέντων αποσπασμάτων, έργον αμαθούς καί άτέχνου στιχοπλόκου,
άνόθευτον σχεδόν καί άνεπηρέαστον άπό τής γραμματικής παιδεύσεως μετα-
χειριζομένου δημώδη γλώσσαν, διατηρεί τήν άκμήν καί τήν δρόσον άδράς
ποιητικής έμπνεύσεω; καί πολλά παρουσιάζει ψήγματα άπέφθου χρυσίου.
Διότι, ώς ή "Ηρα τοΰ άρχαίου μύθου λουομένη είς τά ύδατα τής Κανάθου
άνεκτάτο τό παρθενικόν κάλλος καί τήν νεότητα, ούτως είς τοιαύτην τινά
άείρρουν καί διαυγή πηγήν αί διασκευαί τοΰ άκριτικοΰ έπους άπέλουον τήν
σκωρίαν τής άπειροκαλίας καί τής άτεχνίας. Τίς δέ ή πηγή αύτη θά ϊδω-
μεν μετ' όλίγον.

"Οθεν ή γνώσις τοΰ χρόνου, καθ' δν έποιήθησαν αί διασκευαί, είναι
μέν άναγκαία είς έκτίμησιν τής άξιας αύτών, καθ' έαυτάς εξεταζομένων,
καί τών ειδήσεων, άς περιέχουσι περί τοΰ μεσοχρονίου έθνικοΰ βίου, καθώς
καί τών ιστορικών άναμνήσεων, άς διασώζουσιν, άλλ' ούδόλως χρησιμεύει
πρός έξακρίβωσιν τής πρώτης μορφής τοΰ έπους.

Είς τά έργα τής δημώδους φιλολογίας τών μέσων χρόνων δέν εφαρμό-
ζονται οί κανόνες τής κριτικής κλασσικής φιλολογίας, καί έκ της παλαιό-
τητος τών χειρογράφων ούδέν άσφαλές τεκμήριον συνάγεται περί τής σχέ-
σεως αύτών πρός άρχέτυπον κώδικα Χ). Διά τοΰτο ούδ' είς αύτά τά φερό-
μενα είς δύο τών χειρογράφων όνόματα ποιητών πρέπει ν' άποδοθή έξαιρε-
τική τις σημασία. Ό Άκριτης τοΰ χειρογράφου τής "Ανδρου έγράφη ύπό
τίνος Εύσταθίου, ώς δηλοΰται έν τή έπιγραφή αύτοΰ. Ό δέ τής Όξονίας ύπό
τοΰ Χίου μοναχοΰ 'Ιγνατίου Πετρίτζη έν έτει 1673. Είναι αύτη νεωτάτη
πασών τών διασκευών καί όμως ό Πετρίτζης καυχάται διά τούς κόπους καί
τήν έπιμέλειαν, ήν κατέβαλεν είς σύνθεσιν τοΰ ποιήματος.

'Εγώ λοιπόν έσύνταξϊ τούτο καί σύνθεσά το,
μέ στίχους τούς πολιτικούς είς ρίμα έποιησά το.

Ούτω μετά έκατόν έτη θά έγραφε καί ό Καισάριος Δαπόντες, άν έπρόφθανε
νά τελέσν) τήν ύπόσχεσίν του περί συνθέσεως τοΰ Άκριτου.

Ζωήν άν εχω έκ θεού, θέλω μέ στιχουργίαν

νά τόν συνθέσω καί αύτόν, κ' εύθΰς 'ς τήν Βενετίαν.

(θά τόν άποστείλω δηλ. πρός τύπωσιν/ άν καί όμολογεί ότι έγίνωσκε δύο
χειρόγραφα περιέχοντα τήν ίστορίαν τοΰ Διγενή.

1.Κ.KrumbacherByz.Litteraturgescli. 2.g 3C1 i.796-^-7 (έλλην. μετάφρ.τ.Γ' σ.22).
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Οί ποιηταί ούτοι ουδέν άλλο ήσαν, εί μή απλοί διασκευασταί.Δέν είναι
όμως δίκαιον κρίνοντες αυτού; κατά τ«ς σημερινός περί πνευματικής ιδιο-
κτησίας ιδέας να τούς έλέγξωμεν ώς θρασείί λογοκλόπους. 'Γα είς κοινήν
γλώσσαν γεγραμμένα έργα έθεωρΓϋντο κατά τού; μέσους χρόνους ώς κοινον
κτήμα, καί οί β βλιογράφοι, ένφ πιστώς άντέγραφον τά είς άρχαίαν γλώσ-
σαν κείμενα ένομιζον έπιτρεπομένην πάσαν μεταβολήν καί προσθήκην είς τά
δημώδη, καί ευκόλως καί άπο χρηστού τοΰ συνειδότος οίκειοποιοΰντο ταΰτα,
αν αί μεταβολαί ήσαν πολλαί καί ουσιώδεις. 05τω παρουσιάζονται ώς ποιη-
ταί τοΰ Βελισαρίου ό Γεωργιλάς, τοΰ 'Απολλώνιου ό Τήμενος καί ό Κον-
τιανός, καθ'δμοιον δέ τρόπον έν τέλει τοΰ ποιήματος δηλοί ότι έποίησε τόν
Έρωτόκρπον ό Βικέντιος Κορνάρος, δθεν εδλογος γεννάται άπορία, άν
είναι ούτος ό ποιητής ή διασκευαστής μόνον τοΰ έπους.

Οί τοΰ Άκριτου διασκευασταί όμως δέν περιωρίζοντο πάντες είς συνή-
θεις κατ'ιδίαν αύτών έμπνευσιν μεταβολας τών προκειμένων προτύπων, άλλά
δαψιλώς άρυόμενοι στοιχεία έκ τής έθνική; ποιητικης περιουσίας κατώρ-
θωσαν νά προσδώσωσι ζωήν καί δύναμιν είς το έργον των. "Άνευ τούτου τό
έργον αυτών θά ήτο άψυχον καί ξηρόν κατασκεύασμα, διότι παραγνώρισαν-
τες τήν ποιητικήν ουσίαν καί αυτήν τήν φύσιν τοΰ ύλικοΰ, ου Επεχείρησαν
τήν κατεργασίαν, έπεζήτησαν νά χρησιμοποιήσωσι τοΰτο πρός διδακτικούς
σκοπούς.

Ή συνάφεια πρός τήν έθνικήν ποίησιν καταφαίνεται έν πρώτοις έκ τής
παρεμβολής έκ ταύτης είς τάς διασκευάς στίχων καί άσματίων τινών, προ-
πάντων ερωτικών. Στίχοι τυπικοί τών δημοτικών άσμάτων επαναλαμβάνον-
ται καί είς τό έπος, ώς λ. χ. έν τφ Έσκωριαλίω χειρογράφψ ό στίχος·

[ότι] άπότε[ς] έκτίστην ό παρών καί δόλιος κ·σμος ούτος,

είς δήλωσιντοΰ άνέκαθεν καί άπό άμνημονεύτων χρόνων1), ληφθείς έκ δη-
μοτικών άσμάτων, όπου φέρεται οδτως :

Τήν προτεραιότητα τού δημοτικοΰ άσματος έλέγχουσι τά παραπληρωματικά
επίθετα, άτινα παρενέβαλεν ό διασκευαστής, προσπαθήσας νά διόρθωση τόν
φαινόμενον συγχρονισμόν τής δημιουργίας τοΰ κόσμου καί τοΰ κατακλυσμού.

Άαμάτια δέ παραλαμβάνονται εκ τής δημώδους ποιήσεως είτε αυτού-
σια είτε έπιτετμημένα είτε παρηλλαγμένα πρός άφομοίωσιν πρός τήν λέξιν
τοΰ έπους. "Εστω ώς παράδειγμα τό άσμάτιον τοΰτο έκ τοΰ χειρογράφου τής
Άνδρου (στ. 224):

'Λπότε έχτίστη ή κιβωτός καί θεμβλιώΟη δ κόσμος 2).

1 ) Knimbacher I igenis σ. 384. στ. 38.

2) Σακελλαρίου Κυπριακά τ. Γ' σ. 3ΰ (Άφ ής).

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α-.
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"Ω έρως, δυνάστα φοβερέ, χρυσοπτερυγοφόρε,
όπου έχεις δύναμιν πολλή·/ καί σύρνεις τάς καρδίας,
τρέμω τήν έςουσίαν σου, φοβούμαι τήν όργήν σου,
καί τήν ίσχύν σου τήν φρικτήν où δύναμαι βαστάζειν 1).

Τό άσμάτιον τούτο, όπερ έμιμήθη καί <5 μεσαιωνικός ποιητής τοΰ Λυβί-
στρου καί τής 'Ροδάμνης 2), είναι δημοτικόν, περιλαμβανόμενον καί έν τή
συλλογή χών μεσαιωνικών δημοτικών ασμάτων,ήν αύθαιρέχως ώνόμασεν Άλ-
φάβητον της αγάπης ί Γερμανός εκδότης :

'Ω έρως, δυνάστα φοβερέ, χρυσοφθερουγοφόρε,
τρέμω τήν Ιλικίτζαν sou, φοβούμαι τήν θωριών σου 3).

Αλλά καί ή κατασκευή τοΰ στίχου ύπεμφαίνει τήν έπίδρασιν τών δημο-
τικών ασμάτων. Έν τή δημώδει στιχουργία οί στίχοι τών ασμάτων είναι
άπηρτισμένοι πάντες, εκάστου έχοντος εν έαυτφ τήν διάνοιαν πάσαν ή του-
λάχιστον άποτελοΰντος τελείαν φράσιν' συχνάκις δ' εν τφ δευτέρφ ήμιστιχίω
επαναλαμβάνεται τό αυτό ή παραπλήσιον νόημα τοΰ έν τω πρώτω. Κα\
εκείνον μέν τόν χαρακτήρα έχουσι κοινόν κατά τό πλείστον καί τά είς πολι-
τικούς στίχους συντεθειμένα έργα τών βυζαντινών στιχουργών, τής δ' έν τφ
δευτέρφ ήμιστιχίφ έπαναλήψεως ίκανά παρέχει ήμίν δείγματα προπάντων ή
διασκευή τοΰ Έσκωριαλίου χειρογράφου Προς άπόδειξιν άναγινώσκω στί-
χους τινάς έκ ταύτης :

καί τούς άγουρους έλεγεν, ούτως τούς παραγγέλλει
Ότι ήσαν κάμποι άνυδροι, καί καύματα μεγαλα.
Ητον δ..;δ καλαμιάς δασός καί ύπόδροσος ό τόπος 4).
Καί παλληκάριν γίνετον ήδονικάν καί ώραϊον 5).
Λογάριν έχεις περισσόν ασήμιν καί χρυσάφιν.

Έναργέστερον δέ καταδεικνύει τήν σχέσιν τών διασκευών πρός τήν

1) Τό χειρόγραφον εχει «δέν δύναμαι νά βαστάζω»."Αλλα ^σμάτια ή Ίχνη αύτών έν τφ
χειρογράφψ τή« "Ανδρου έν στ. 261 κ έ. 944—9. 1966—1974. 2955-2961. 4487—95.
4496. 4500. 4508.

2) Wagner Trois poèmes grecs σ. 251 στ. 317 κέ. σ. 254 στ.448.

3) Wagner Άλφάβητος τής άγάπης σ. 44 αρ. 76. Τό χειρόγρ. εχει «IIχροδυνάστε
φ.». Ειρήσθω έν παρόδω, ότι παρανοήσας τούτο ô Wagner καί μεταφράσας τόν πρώτον
στίχον Gewalt'ger Ritter,hoher Herr mit deinem goldnen Helml>usch( Κραταιέ ίππότα,
αύΟέντα μέ τόν χρυσούν λόφρν τού κράνους) ύπέλαβεν ότι αναφέρεται είς τούς Ίωαννί-
τας Ιππότας καί φέρει αύτόν ώς έν τών ίσχυροτέρων έπιχειρημάτων πρός άπάδειςιν τής
ροδιάς προελεύσεως τών ασμάτων.Καί άλλας δέ παρανοήσεις δεικνύει ή γερμανική μετά-
φρασις τού άσματος τούτου. Τό έλικίτσα είναι ύποκοριστικόν του ήλικία (ανάστημα).

4) Ούτω πρέπει ν' ώναγνωσΟή 6 στίχος, όστις ένεκα τής παρατονίας φαίνεται τετα-
ραγμένος έν τή έκδόσει του Κρουμβάχερ, άναγινώσκοντος «'Ήτον δ καλάμιος δάσος»
Καλάμιος δ καλαμών.

:>) Ούτως έγραφα πράς ώποκατάστασιν τού μέτρου άντί τού έν τώ χβιρογράφφ : «Καί
έγϊνετον παλληκάριν, ή. καί ώ.».
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δημώδη ποίησιν ή πολλαχοϋ έμφαινομένη συμφωνία ίδεών καί παραστάσεων
προς τήν άντίληψιν τού λαοϋ. Ή προσπάθεια, ήν καταβάλλουσι πάντες οί
γράφοντες κατά τού; μέσους χρόνους, όπως μή παρεκκλίνωσι τών κρατου-
σών ίδεών, μάλιστα δέ τών θρησκευτικών, περικαλύπτει, ούτως είπεϊν, τά
γραπτά μνημεία τών χρόνων έχείνων διά πυκνοτάτου όμοιομόρφου πέπλου,
ύπό τον όποίον δυσχερέστατον είναι νά διακριθώσι προλήψεις καί δοξασίαι,
âç ούτοι κοινάς είχον μετά τοϋ λαοϋ "Αν δέ που διαρρήξασαι το κάλυμμα
ύπεκφαίνονται, ώς χλόη προκύπτουσα υπό στρώμα χιόνος, χαρίεσσαι εικό-
νες, άκραιφνή διαφυλάττουσαι τόν δημώδη τύπον, πρέπει ν' άποδώσωμεν
τοΰτο εις ίσχυράν έπίδρασιν τών ίδεών τοΰ λαοϋ είς τήν ψυχήν τοΰ γράφον-
τος, ή είς άδυναμίαν αύτοΰ νά μεταβάλη καί καταστήση αγνώριστα τά άλ-
λοθεν παραλαμβανόμενα. Ούτως έκπληττόμεθα σφόδρα έν τγ άφηγήσει τοΰ
θανάτου τού Άκρίτου μεταξύ ψυχωφελών καί τετριμμένων στοχασμών περί
θανάτου καί ματαιότητος τοϋ κόσμου άκούοντες τό όνομα τοϋ Χάρωνος, τοϋ
μόνου τών άρχαίων θεών, ου διετήρησεν άκμαίαν τήν πίστιν ό ελληνικός
λαός, καί παρατηροΰντες όπόσον άδεξίως έκαστος τών διασκευαστών προσ-
παθεί νά κολάση τήν ύπό τών δημοτικών άσμάτων ύμνουμένην πάλην τοΰ
Διγενή καί τοΰ Χάρου- ό μέν πλάττων άγγελον πυρός έπιφαινόμενον είς τόν
Διγενή, ό δέ άναφέρων ότι «ό θάνατος τόν πολεμά είς τό παλάτι μέσα»,
άλλος, ό τής Κρυπτόφέρρης διασκευαστής, ποιών τόν ήρωα λέγοντα ότι
αύτόν τόν άήττητον ό Χάρων έκ παντός τρέπει καί φανταζόμενος αγγέλους
Κυρίου παραλαμβάνοντας τήν ψυχήν αύτοϋ, καί ό τής Τραπεζοϋντος υπο-
βάλλων είς τό στόμα τών ιατρών τούς λόγους τοΰ Χάρωνος. Έπίσης έκ·
πληττόμεθα άκούοντες τούς θρήνους έπί τφ θανάιφ τοΰ Διγενή, δντας άπη-
χ^σεις γνωστών μοιρολογιών καί περιέχοντας παραστάσεις τών έν "Αδου,
σύμφωνους μέν πρός τάς δημώδεις δοξασίας, άλλ' άσυμβιβάστους πρός τάς
χριστιανικάς καί καθόλου άπαδούσας πρός τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις
τών εύσεβών διασκευαστών. Ένδεικτικώταται δ' είναι καί αί μεταβολαί, άς
επήνεγκον ούτοι είς τό έπεισόδιον τής συναντήσεως τοΰ άρτιγάμου Διγενή
καί τής νεαράς γυναικός αύτοΰ μετά τοΰ Δράκοντος είς τό Βλατολιβάδιν,
έπεισόδιον γνωστόν έκ δημοτικών άσμάτων έξ ού άτέχνως γ.ροσεπάθησαν
ν' άφαιρέσωσι πάν τό φανταστικόν καί άπίθανον.

'Αλλά ταύτα πάντα έχει κοινά τό έπος τοΰ Άκρίτου καί πρός άλλα έλ-
ληνικά ποιήματα τών μέσων χρόνων, μάλιστα δέ πρός τήν Διήγησιν τοϋ
Άχιλλέως, τόν Άπόκοπον τοΰ Μπεργαδή, τήν Ρίμαν εις τόν "Αδην τοΰ
Πικατόρου καί τά ποιήματα Περί ξενπείας καί Περί γέροντος. "Ο τι όμως
διακρίνει αύτό πάντων τών άλλων προϊόντων τής μέσης έλληνικής λογο-
τεχνίας καί άναδεικνύει τήν ύπεροχήν αύτοΰ ού μόνον έπί τούτων, άλλά καί
έπί τών έπικών ποιημάτων τών άλλων εύρωπαϊκών λαών,είναι ή άκμαία δια·
τήρησις έν τή συνειδήσει τού ελληνικού έθνους τών στοιχείων, έξ ών άπέρ-
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ρεύσε τό βυζαντινόν έπος 'Από τών εσχατιών τής Καππαδοκίας μέχρι τών
'Ιονίων νήσων καί άπό τής Μακεδονίας καί ιών χωρών ιών δυτικών ακτών
του Εύξεινου, ών διά βαρβάρου βίας έπιχειρούσιν οί Βούλγαροι νά έκριζώ-
σωσι καί έξαφανίσωσι τόν έλληνισμόν, μέχρι τής Κρήτης καί τής Κύπρου
άδονται μέχρι τοϋ νύν άσματα, αφηγούμενα τούς άθλους καί τάς περιπε
τείας τού Διγενή καί τούς αγώνας αύτοΰ πρός τούς Άπελάτας καί τούς Σα-
ρακηνούς, καί φέρονται διά στόματος παραδόσεις, άναφερόμεναι είς τόπους
καί αντικείμενα, μεθ' ών συνδέεται τό όνομα αύτοΰ. Είς ταΰτα ή φαντασία
του λαοΰ έγκατέπλεξε μύθους, ών τού; πλείστους παρέλαβεν άνακαινίσασα
έκ τής πλούσιας μυθικής κληρονομιάς τής αρχαιότητος καί άπήρτισε τόν
ιδεώδη τύπον ήρωος νεαρού, ώς ό Άχιλλ«ύς, κραταιού,ώς ό 'Ηρακλής, καί
ένδόξου. ώς ό 'Αλέξανδρος. Έν κεφαλαίφ δ ' ειπείν, είς τόν Διγενή Άκρί-
την άποκορυφοΰνται οί πόθοι καί τα ιδεώδη τοΰ έλληνικοΰ έθνους, διότι έν
αύτφ συμβολίζεται ή μακραίων καί άληκτος πάλη τοΰ έλληνικοΰ πρός τόν
μουσουλμανικόν κόσμον. Ή πάλη αυτη άποτελεΐ τόν άξονα, περί δν κυρίως
στρέφεται ή ιστορία τών Ελλήνων έπί περίοδον ύπερχιλιετή, μετά θαυμα-
στής δ' ευστοχίας έκ ταύτης παρέλαβεν ό λαός τήν ύπόθεσιν τής εποποιίας
αύτοΰ.

Καί ή έποποιία αύτη πρόκειται ήμίν έν τοϊς δημοτικοϊς άσμασιν δσον
ενδέχεται πλήρης καί άπηρτισμένη. Ό λαός τήν έπικήν ύλην διασκευάζει
είς έπεισοδιακά αυτοτελή άσματα, ό δέ ήμέτερος λαός προέβη έν τή επο-
ποιία αύτοΰ περαιτέρω συγχωνεύσας πολλά έπεισόδια είς εν άσμα καί τά
ξας πάντα τά έπεισόδια περί έν κέντρον. "Αν άνεφαίνετο μεγαλοφυής ποιη-
τής, δυνάμενος νά συγκροτήση ταΰτα καί συνάρμοση είς ευρύ σύνολον, θά
έδωροφόοει είς τήν άνθρωπο'τητα έπος έφάμιλλον τής Ίλιάδος. διότι ή ύλη
αύτοΰ δέν υστερεί κατά τό κάλλος καί τό μέγεθος τής ύλης τών όμηρικών
έπών. Οί συνθέσαντες τάς σφζομένας διασκευάς ήσαν υποδεέστεροι τοιαύτης
έπιβολής, άλλως δέ, ώς θά ίόωμεν μετ'ολίγον,σκοπός αυτών δέν ήτο ή ποίη-
σις έπους. Ούδέν ήττον άπό άλλης απόψεως εξετάζοντες τήν παρά τφ λαφ
φερομένην έπικήν ύλην καί τάς άτελείς άποπείρας πρός συναπαρτισμόν αύ-
τής είς ένιαίον καί άρμονικόν σύνολον οιδακτικώτατα συνάγομεν πορίσματα
συντελοΰντα είς διαφώτισιν σπουοαιοτάτου φιλολογικού ζητήματος, τοΰ όμη-
ρικού. Τό όμηρικόν ζήτημα διεφωτίσθη μεγάλως διά τής συγκριτικής εξε-
τάσεως τής έπικής ποιήσεως άλλων λαών, παρ' οίς όπωσδήποτε είναι δυνατή
ή άμεσος παρατήρησις Ή φιλολογία έν τοίς νεωτάτοις χρόνοις έκ τής μελέ-
της τών δημωδών άσμάτων τών Κιργίσων, ήτοι τών Κοζάκων τών στεππών,
άτινα ιστορικόν πυρήνα έχουσι τούς θρησκευτικούς πολέμους τού λαοΰ τούτου
πρός τούς Σίνας καί τούς Καλμούχους κατά τόν ΙΖ' αιώνα, καί τής τών
άσμάτων άλλου ταταρικοΰ λαού, τών Άβακάν,έλαβεν έννοιάν τινα τής άρχε-
γόνου καταστάσεως τής έπικής ποιήσεως. Ζητεί οέ νά είκάση τόν τρόπον τής
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συνθέσεως τών όμηρικών έπων δια της έξετάσεως τών φαινομένων,- άτινα
παρουσιάζουσιν ή δημώδης ήρωϊκή ποίησις τών Σέρβων καί αί βυλΐναι τών
Μεγαλορώσων, καί τοΰ τρόπου, καθ' δν έκ τών δημωδώί άσμάτων τών Έ-
σθωνών καί τών Φιννίων άπηρτίσθησαν υπό συγχρόνων λογίων περί τά μέσα
τοΰ παρελθόντος αίώνος τεχνητά επη, τό Καλεβιποεγ καί τό Καλεβάλα.
"Αν ή προσοχή τών φιλολόγων στραφή καί εις τάκριτικά άσματα, ουδεμία
άμφιβολία, ότι άπλετον θά έπιχυθή φώς εις τό όμηρικόν ζήτημα, καί δή
έξ αυτής τής χώρας, όπου έγεννήθησαν τά όμηρικά έπη.

Πρός σαφή κατανόησιν τής σημασίας τών άσμάτων τούτων καί έκτίμη-
σιν τής άξιας αύτών άναγκαίον είνκι πρώτον μέννά διακριθώσιν έκ τής δλης
δημοτικής ποιήσεως ήμών τάναγόμενα είς τόν άκριτικόν κύκλον, έπειτα δέ
νά προσδιορισθώσιν, ώς ένεστιν, άκριβεστατα οί χρόνοι, καθ'ους έποιήθησαν
τάρχέτυπα καί οί τύποι, όπου έν άρχή έπεχωρίαζον, καί τρίτον νά καθορι
σθή ή σχέσις αύτών πρός τάς έπικάς διασκευάς.

Άσφαλεστάτην βάσιν πρός άναγνώρισιν τών άκριτ'.κών ασμάτων παρέ-
χουσι κατά πρώτον λόγον αί έπικαί διασκευαί.Πάντα άνεξαιρέτως, τάναφε-
ρόμενα είς πρόσωπα μνημονευόμενα ή είς έπεισόδια περιλαμβανόμενα έν
αύταϊς. είναι άναμφισβητήτως άκριτικά. Επίσης καί τάναφερόμενα είς
έπεισόδια άγνωστα εις τό έπος, άτινα όμως εμφανώς δεικνύευσιν ώς άκρι-
τικά διάφορα τεκμήρια, ών σπουδαιότατον είναι ονόματα, συνταυτιζόμενα
πρός τά έν τω έπει, άναφερόμενα δέ σπανίως μέν έν πάσαις ταίς παραλλα-
γαΓς τών άσμάτων εκάστου επεισοδίου, συχνότατα δ' έν μια μόνη. "Οθεν
πολλάκις άσματα, άτινα έφαίνοντο άσχετα πρός τάκριτικά, έκ μιας πα-
ραλλαγής άύτών, ρητώς κατονομαζούσης τόν Διγενή Άκρίτην ή άλλον τινά
τών οικείων ή τών άντιπάλων αύτοΰ, αποδεικνύεται ότι πρέπει νά συγκατα-
λεχθώσιν είς ταΰτα. Είναι δέ ώς επί τό πλείστον τά ονόματα τοσούτον
παρεφθαρμένα, ώστε θά καθίσταντο δυσδιάγνωστα, άν μή έκ τής άντιβολής
διαφόρων παραλλαγών κατεφαίνετο ή βαθμιαία παραφθορά αύτών. Οΰτως
αύτοΰ τοΰ δνόματος τοΰ Διγενή φέροντα.', πολύ τύποι, ώς ό Ίγενής, Διενής,
(έν Κύπρφ καί Ριενής κατά συμφυρμόν πρός τήν Ρήγαιναν), Γηγενής,
Διονύς, Δαρδανής, καί τέλος έπί τοσοΰτον παραφθείρεται τοΰτο καί άμαυ-
ροΰται, καί δή είς πολυπληθή άσματα, ώστε μεταπίπτει είς τά κοινότατα
Γιάννης, Γιάννος, Γιαννάκης, Γιαννακός, Μωρόγιαννος.Ό 'Εμίρης 'λέγε-
ται Έμιραλής, Μιραλής, Μιριολής, 'Αμιρδς, Άρμούρης, τοΰτον δέ τόν
τύπον εύρίσκομεν έν τφ παλαιψ δημοτικω άσματι, όπερ έκ χειρογράφου τής
έν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης έδημοσίευΐεν ό Αεττούνης. Τό όνομα Χαρσια-
νίτης, όπερ βλέπομεν μνημονευόμενο·/ έν τισι /ειμίνοις τοΰ ΙΕ' αίώνος '),

I) Έπιΐηιιία MctÇapi σ. 215, 218 lilljssen. Acla patriarch. Πρ.τ. IIa. 476. 478,
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δηλοΰν τόν καταγόμενον έκ τοΰ Χαρσιανοΰ θέματος, τής πατρίδος τοΰ Διγε-
νή1, φέρεται υπό τούς τύπους Χαρζανής, Χαρζανάκης, Χαντζανής, Χαντζα-
νάκης, Γαρζανής, σούρ Γιαννάκης, σιόρ Τζανάκης, σούρ Γιαννής κτλ. Ό
γηραιός άρχηγός τών Άπελατών φέρει έν τω έπει τό όνομα τών παλαιών
βασιλέων τής Κομμαγηνής, ύποδεικνύον τήν καταγωγήν του έκ τής χώρας
ταύτης, είς δέ τά δημοτικά άσματα τρέπεται τό Φιλόπαππος είς Χιλιοπαπ-
ποΰς, Παλιοπαπποΰς, Καριοπαπποΰς. Ό άντίπαλος τοΰ Διγενή ήρως Συρό-
πουλος, γίνεται Συγρόπουλος, Σκληρόπουλος, Στερόπουλος, Φτερόπουλος.
έν Καρπάθω δέ μεταβάλλεται είς τό Σιναφινόπουλο. Ό ποταμός Εύφράτης
όστις μένει άκόμη Αφράτης έν τφ άσματι τοΰ Αρμούρη, γίνεται Άβράτης
καί Άβρίτης, καί έν άσματι τής Νάξου Ακράτος.

Πολλάκις δέ καί τά ονόματα συγχέονται, άλλων άντ' άλλων μνημο-
νευομένων έν ταίς παραλλαγαίς τοΰ αύτοΰ άσματος, καί παντελώς παραλεί-
πονται. Πλήν τής παραφθοράς ταύτης τών ονομάτων τάκριτικά άσματα
υπέστησαν συν τω χρόνψ καί άλλας πολλάς μεταβολάς, δυσχεραινούσας τήν
κριτικήν άποκατάστασιν τού άρχικοΰ τύπου αύτών. Αί μεταβολαί αύται συν-
ίστανται είς παρεμβολήν στίχων έξ ενός άσματος είς άλλο ή καί όλοκλή-
ρων έπεισοδίων έξ ένός κύκλου ασμάτων είς άλλον, είς τήν παράλειψιν λε-
πτομερειών άκαταλήπτων δια τήν έπελθούσαν λήθην τών έκλελοιπότων
πραγμάτων, είς S άνεφέροντο, είς τήν άντικατάστασιν λέξεων ή τύπων πα-
λαιωθέντων διά νεωτέρων, ένίοτε δέ καί είς τήν άντικατάστασιν παλαιο-
τέρων γεγονότων διά συγχρόνων παραπλήσιων ή άναλόγων. Ένδεικτι-
κώτατον παράδειγμα τών τοιούτων παραφθορών, έξ ών άχρωμα καί άό·
ριστα άποβαίνουσι τά άσματα, καί παντελώς άδύνατος θά καθίστατο ή άνα-
γνώρισις τής συναφείας αύτών πρός τό έπος τοΰ Άκριτου, άν δέν ύπήρχον
πρός διαφώτισιν ήμών τεκμήρια έν παραλλαγαίς αύτών, παρέχει δημώδες
ήπειρωτικόν άσμα, περί ού έπιτραπήτω μοι ν' άπασχολήσω υμάς έπ'
δλίγον.

Τό άσμα διηγείται ότι πατήρ τις είχε δεκαοκτώ υίούς κα! δεκαοκτώ
νύμφας. Κατφκουν έμοΰ καί έδείπνουν πάντες είς τήν αύτήν τράπεζαν. "Ο
νεώτατος αύτών έζήτησέ ποτε τήν εύχήν του πατρός, Γνα μετά τών άδελφών
άπέλθωσιν είς κυνήγιον. Ό πατήρ δίδει τήν εύχήν του, έπιτρέπει νά κυνη-
γήσωσιν ό^ουδήποτε ήθελον, άλλα παραγγέλλει νά μή πλησιάσωσι α'ς τοΰ
Γιαννίνου τά βουνά», διότι εκεί φωλεύει ένα στοιχειό, τό όποίον θά τούς
φάγη. Οί αδελφοί όμως παρήκουσαν τήν πατρικήν έντολήν. Τήν νύκτα ή
σύζυγος τοΰ νει»τά:ου αδελφού έξηγέρθη έντρομος έκ τοΰ ϋκνου καί έσπευσε
ν' άνακι·."ΰνη είς τήν πενθεράν καί τόν πενΟερόν της τό καταταράζαν αύ-
την ονειρον. Είδεν ότι είχε μία κλώσσα μέ δεκαοκτώ πουλάκια καί ότι

J) Καρολίδης έν ΈπετηρΙί; του Έθν· Πανεπιστημίου 1906 σ, Ι*ν>5,
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δρνεον καταπτάν «πήρε τά πουλιά, καί άττόμν' ή κότα μόνη». Τό δνειρον
έΐήλου σαφώς χάν θάνατον τών δέκα όκτώ άδελφών. Ό πατήρ άρπάζει τό
τουφέκι του, ζώνεται τδ σπαθί του καί σπεύδει πράς άναζήτησιν τών υίών
του. Συναντήσας εις τδ βουνό τδ στοιχειό τό χαιρετά καί τό ερωτά, άν
είδε τά δεκαοκτώ παιδιά του. Τό στοιχειό άταντά, ότι άγνοούν ότι ήσαν
παιδιά του τά κατέπιεν δλα.Ό πατήρ φονεύει τότε τό στοιχειό καί έξάγει έκ
τής κοιλίας αυτού :ά τέκνα του, ών μόνον έξ επέζων έκ τών δεκαοκτώ *).

Παρετηρήσατε βεβαίως όπόσον αόριστα καί συγκεχυμένα είναι ταύτα.
Ούδέν όνομα άναφέρεται πλήν ενός τοπικού,τοϋ Γιαννίνου τά βουνά, όνομα
άνυπάρκτου όρους, πλασθέν βεβαίως κατ' άναφοράν πρός τά 'Ιωάννινα
προς άντικατάστασιν άλλου άγνωστου είς τόν Ήπειρώτην τραγουδιστήν.
Ούδέν έξηγεϊ, διατί κατά τήν συνάντησιν προσαγορεύει ό πατήρ τό στοιχειό,
καί διατί τούτο απολογείται διά τήν κατάποσιν τών υίών του προβάλλον
άγνοιαν. Τό πλήθος τών υίών είναι μέγα, συναισθανόμενος δέ ό ποιητής
τού άσματος όπόσον άπίΟανος ήτο ή κατάποσις καί ή διατήρησις έν τήζωή
τοσούτων άνθρώπων, πλάττει ότι μόνον τό τρίτον αύτών έξήχθη ζών έκ τής
γαστρός τού θηρίου, ώς νά ήτο τούτο πιθανώτερον.

Έν έτέριρ όμως ήπειρωτικφ άσματι τής Κονίτσης ό πατήρ όνομάζεται
Γιάννης, δηλονότι έχει τό παρεφθαρμένον όνομα τού Διγενή. Σπεύδων προς
σωτηρίαν τών υίών του όπλίζεται όχι μέ τουφέκι, άλλά μέ κοντάρι καί
σπαθί. Τό θηρίο έχει έννέα κεφαλάς, ώς ή Λερναία Ύδρα, άποκτείνας δ*
αύτό ό Γιάννης έξάγει έκ τής γαστρός αύτοϋ ζώντας καί τούς έννέα
υίούς του2).

Έν κεφαλληνιακή παραλλαγή 3)

Δώδεκα γιοι του Διγενή πάνε νά κυνηγήσουν.

Ό πατήρ νουθετεί αύτούς νά μή ύπάγωσιν είς τοϋ Ελάτου τό βουνό,
διότι ευρίσκεται έκεϊ ένα κακό θεριό. Αλλ'έκείνοι, επειδή κυνηγοϋντες
καθ' δλην τήν ήμέραν ούδέν ήγρευσαν, παρήκουσαν τήν πατρικήν συμβου-
λήν, καί εύρον τόν θάνατον (5οφηθέντες ύπό τοΰ θηρίου. Ή συμφορά άπο-
καλύπτεται δι'όνείρου είς μίαν νύμφην τού Διγενή, ώς έν τώ πρώτω ήπειρω-
τικώ άσματι. ΙΙαρασιωπώνται δέ τά περί τής σωτηρίας ύπό τοϋ πατρός.
Ούτως ή σκηνή ύπόκειται εν Κεφαλληνία, εις τοϋ Ελάτου τό βουνό, τόν
«ρχαίον ΑΙνον, ή δέ διήγησις ούδέν παρουσιάζει τό άπίθανον, συμφωνοτάτη
ούσα πρός έπιχωρίους παραδόσεις, έχούσας τήν έπίφασιν ιστορικής άκρι-
βείας, διότι έπιβεβαιούνται ύπό έπισήμου εγγράφου, άποκειμένου είς τό άρ·

1) ζ»ιγράψ«ιος άγών Α' σ. 58—59.

2) ·Αρ«βαντινοΰ Συλλογή δημ. <?σμ. σ. 272 O.e. 4Γ>·2.

3) Β. Schmidt Griech. Marcliçn, Sagen u. Volkslieder σ. 206 «p. Gô,
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χεϊον τής Κεφαλληνίας- κατά ταύτας έν ταϊς ύπωρείαις τού Αίνου διητάτο
άλλοτε τεράστιος το μέγεθος δράκων, πολύν έπιφέρων δλεθρον είς τούς
ανθρώπους καί τά βοσκήματα 1 ).

Αί τρεϊς αύται παραλλαγαί ούδέν ένέχουσι τδ ύποδεικνύον καί άπωτά-
την σχέσιν τοΰ άσματος πρός τήν έποποιίαν τοΰ Άκρίτου. Τό όνομα τοΰ
Γιάννη τής ήπειρωτικής καί τοΰ Λιγενή τής κεφαλληνιακής ήδϋνατο ν'
άποδοθή εις άπλήν σύμπτωσιν. Ό Διγενής τοΰ έπους άποθνήσκει άπαις, έν
τή άκμή τής ήλικίας, διό καί ό έκδοτης τής κεφαλληνιακής παραλλαγής,
άνήρ εϊπερ τις καί άλλος έμπειρότατος γνώστης τής έλληνικής λαογραφίας,
ό Β.Schmidt, διαρρήδην άποφαίνεται, ότι ούδέν κοινόν έχει ό Διγενής τής
παραλλαγής ταύτης πρός τόν ήρωα τού έπους καί τών δημωδών παραδό -
σεων.Όθεν σφόδρα παράτολμος καί άπιθανω:άτη θά έφαίνετο πάσα εικασία
περί υπαγωγής καί τοΰ άσματος τούτου είς τάκριτικά.

Καί όμως άδεται μέχρι τοΰδε έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας άρτι-
ωτέρα καί άδιαφθορωτέρα παραλλαγή, ούδεμίαν καταλείπουσα άμφιβολίαν
ότι πρόκειται περί έπεισοδίου τοΰ έπους.Ό πατήρ έν ταύτη δνομάζεται 'Αν-
δρόνικος, ώς ό πάππος τοϋ Διγενή, καί είς τών υίών αύτοΰ Κωνσταντίνος,
ώς ό θείος τοΰ Διγενή έν τω έπε ι, ό ήρως παμπληθών δημοτικών άσμάτων,
ό μικρός Κωνσταντίνος τής διασκευής τής Ινρυπτοφέρρης 2), ού τό όνομα
διασώζεται καί παρ'αύτοϊς τοίς Άλβανοϊς τής Σικελίας συνδεδεμένον μετά
παραδόσεων καί δημοτικών άσμάτων, είλημμένων έξ έλληνικών τοΰ άκρι-
τικοΰ κύκλου ·!). Ό 'Ανδρόνικος παραγγέλλει είς τούς υίούς του κυνηγοΰν-
τες νά μή κατέλθωσιν είς τήν πεδιάδα. διότι έκεϊ

Συγρόπουλος »φύτρωσε καί τρώει τους ανθρώπους.
Ό Συγρόπουλος ούτος, ό είς πολλά δημώδη ά-ματα μνημονευόμενος αντί-
παλος τοΰ Διγενή καί τοΰ Κωνσταντίνου, ού τό όνομα μαρτυρεί τήν έκ
Συρίας, μάλλον δ' έκ Καππαδοκίας καταγωγήν 4), δέν διευκρινείται έντω
άσματι, άν είναι θηρίον ή άνθρωπος. Είναι όμως άδελφοποΐτός τού Άνδρο-
νίκου δμόσας άίδιον φιλίαν πρός αύτόν. 'Αλλ' οί τοϋ Άνδρονίκου υίοί,
συναντήσαντες αύτόν καί μαθόντες παρ' αύτοΰ τούς δεσμούς, δι' ών συνε-
δέετο πρός τόν πατέρα των, έκ νεανικής ύπερφροσύνης, μή καταδε/όμενοι
νά δφείλωσι τήν ζωήν των είς άλλο αίτιον καί όχι είς τήν ιδίαν αύτών άν-
δρείαν, τψ λέγουσιν, ότι έξέλιπον οί δεσμοί ούτοι :

'Ανδρόνικος απέθανε, πήγεν άίερφοσύνη.

'Ανδρόνικος έχάθηνε, έ/άθτ,ν δμωσίτσα.

1) Πολίτου Παραδόσεις σ. 977 κ ί.

•2) Α' 181.

3) Arccliivio per Ιο stadin delle tradizioni popolari 19^0 σ. 414.

4) Σύροι ή Λευκόσυροι ονομάζονται και οί Καππαδόκαι. Πρβλ. ϊτράβ. σ. 737 ϊτί-
<ρ*ν. Βυζ. λ. Σύρος.



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2-19

'Γήν οίκτράν τύχην τών τέκνων του μανθάνει δ 'Ανδρόνικος έξ απαίσιων
σημείων. Ό άρτος, δν έτυχε νά τρώγη, μετεβλήθη είς λίθον καί ό οίνος είς
αίμα. Εγερθείς προστάσσει νά τφ κομίσωσι τό ρόπαλόν του, όπερ είχε βά-
ρος τεσσαράκοντα λίτρων καί τήν άμφίστομον σπάθην του, ίππεύσας δέ τον
θαυμάσιον ί'ππον του σπεύδει πρός τόν Συγρόπουλον. Ούτος βλέπων ζώντα
τόν άδελφοποιτόν του, δν υπέθετε νεκρόν, έρεύγεται τούς υιούς τούτου, ο3ς
είχε καταπίη μετά τών θωράκων καί της άλλης πανοπλίας αύτών. Πάντες
έξηλθον της κοιλίας αύτοΰ άλώβητοι, πλήν τοΰ Κωνσταντίνου, άπολέσαν-
τος τόν μικρόν δάχτυλον1).

Τό επεισόόιον τοΰτο τοΰ άκριτικοΰ έπους, τό διά τοΰ καππαδοκικοΰ άσμα-
τος πιστούμενον, είναι άνανέωσις άρχαίων έλληνικών μύθων περί της κατα-
πόσεως τοΰ 'Ιάσονος ύπό τοΰ φυλάσσονιος τό χρυσοΰν δέρας δράκοντος, τοΰ
'Ηρακλέους ύπό τοΰ κήτους, είς δ έξετέθη βορά ή Ήσιόνη, καί τοΰ Περ-
σέως ύπό τοΰ μέλλοντος νά καταφάγη τήν Άνδρομέδαν κήτους 2).Ώς δ'ό
Κωνσταντίνος τού άκριτικοΰ άσματος άπώλεσε τόν μικρόν δάκτυλόν του, καί
ό 'Ηρακλής έμυθολογείτο ότι άπέβαλεν έν τή κοιλία τού κήτους τήν τής
έαυτοΰ κεφαλής τρίχα. Άξιον δέ παρατηρήσεως είναι, ότι οί άρχαίοι ούτοι
μύθοι είναι σχεδόν άγνωστοι, καί πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, ότι διά τής
άπό στόματος παραδόσεως διετηρήθησαν παρά τω έλληνικψ λαω. Τόν περί
τν;ς καταπόσεως τοΰ 'Ιάσονος ύπό τοΰ δράκοντος ουδείς άρχαϊος συγγραφεύς
μνημονεύει, μας άποκαλύπτει δ' αύτόν γραφή άρχαίου άγγείου. Άλλη αγ-
γειογραφία άπεικονίζει τήν κατάποσιν του Ηρακλέους ύπό τού κήτους·
άλλά τόν μΰθον τοΰτον, καθώς καί τόν περί καταπόσεως τοΰ Περσέως,
μνημονεύουσι καί τίνες σχολιασταί ποιητών.

Ούτω δυνάμεθα νά διαχρίνωμεν τάκριτικά των λοιπών δημωδών άσμάτων,
διότι άνευρίσκοντες έν τινι ασματι τεκμήρια άσφαλή, χαρακτηρίζοντα αύτό
ώς άκριτικόν, άνενδοιάστως συνάπτομεν πρός τοΰτο πάντα τά έχοντα τήν
αύτήν ύπόθεσιν άσματα καί τάς παραλλαγάς αύτών. Έκ τών αναγνωρι-
σθέντων δέ μέχρι τοΰδε άκριτικών άσμάτων απαρτίζεται, ώς πρό μικροΰ εί-
πομεν, πλήρες τό έπος του Διγενή, περιλαμβάνον καί έπεισόδια άγνωστα είς
τούς διασκευαστάς τού έπους ή άπό σκοποΰ παραλειφθέντα ύπ' αύτών.

Πρός προσδιορισμόν δέ τοΰ χρόνου, καθ ' δν έποιήθησαν τάκριτικά ά-
σματα, άναγκαζόμεθα ν' άρκεσθώμεν είς έμμέσους τινάς μαρτυρίας καί νά
προσφύγωμεν είς εικασίας άφορμώμενοι έκ τίνων έν αύτοϊς τεκμηρίων. Τά

1) Δελτίο·/ τής Ίστορ. εταιρ. τ. Λ' σ. 718—9,
Ρ) ρολίτου α. 979 κ!.
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ιστορικά γεγονότα, άτινα έδωσαν άφορμήν εις τήν γένεσιν ιών ασμάτων τού
των, άναφέρονται είς τήν άκμήν τών άγώνων πρός τους Μουσουλμάνους,
καί προπάντων είς τάς ένδοξους στρατείας έπί τήν Άσίαν του Νικηφόρου
τού Φωκά, τοϋ Ιωάννου του Τζιμισκή καί του Βασιλείου τοΰ Βούλγαρο
κτόνου. *Η λαμπροτάτη περίοδος έκείνη τής ελληνικής ιστορίας, ήν ό σύγ-
χρονος Γάλλος ιστοριογράφος αυτής Schlumberger εύστόχως έκάλεσε βυ-
ζαντινή·/ έποποιίαν, παρέσχεν δντως τήν πο.ητικήν υλην πρός σχηματισμόν
έθνικοΰ ήρωϊ/.οΰ έπους. Έν ταϊς έσχατιαίς τοΰ κράτους, παρά τάς δχθας
τοΰ Εύφράτου, έν τω Ταυρφ καί έπί τινα χρόνον έν τω Αμανψ, έφρούρουν
τάς κλεισούρας οί Άκρϊται, «οί τάς άκρας προνοούμενοι» φύλακες στρα-
τιώται τής μεθορίου. Οί Άκρϊται, άντιστοιχοΰντές πως πρός τους έπί τής
τουρκοκρατίας αρματολούς, έργον είχον, ώς όρίζει έγχειρίδιον τής πολε
μικής τέχνης, ού ή συγγραφή άποδίδεται είς τόν αυτοκράτορα Νικηφό-
ρον Φωκάν, «πάση μηχανή καί προθέσει καί άγρύπνω έπιμελεία σπου-
»δάζειν καί άγωνίζεσθαι τάς τών Ρωμαίων χώρας διαφυλάττειν τής τών
»πολεμίων έπιδρομής άσινεΐς καί άνεπηρεάστους». Πλην δέ τής συντετα-
γμένης ταύτης δυνάμεως τοΰ βυζαντινοΰ κράτους ύ.τήρχον έν τή μεθορίω καί
τάσύντακτα σώματα τών Ά πελατών, οίτινες παρουσιάζουσιν άναλογίας τι-
νάς πρός τούς Κλέφτας τών μεταγενεστέρων χρόνων. Ή σχέσις τούτων
πρός τό κράτος ήτο χαλαρωτάτη, άπηλλαγμένοι δε τών υποχρεώσεων, άς
ύπεϊχον οί τιμαριοΰχοι στρατιώται τών άκριτικών θεμάτων, έληΐζοντο τή'
έχθρικήν γήν. Αλλ' ήναγ<ασμένοι νά πορίζωνται τόν βίον έκ τής λείας,
ούδένα δέ άναγνωρίζοντες περιορισμόν, συχ^άκις έκάκουν καί τούς όμοθρή-
σκους, καί διά τοΰτο περιήοχοντο είς σύγκρουσιν πρός τούς Ακρίτας. Εκλή
θησανδ' άπελάται ώς «τάς αλλότριας άγέλας άπελαύνοντες» κατά τήν
έν βυζαντινψ νόμω φράσιν1), διότι ή αρπαγή βοσκημάτων έθίωρείτο τό κύ
ριον έργον αύτών, ού ένεκα τό δνομά των λαμβάνεται ένίοτε ώς συνώνυμον
τοΰ ληστοΰ καί τό στρατόπεδον αύτών ονομάζει λησταρχεϊον τό έπος τού
'Ακρίτου. Διάγοντες βίον τυχοδ,ωκτικόν καί φιλοκίνδυνον ώρμων είς γεν-
ναίας καί παραβόλους πράξεις, άναδεικνυούσας τήν άνδρείαν καί τήν πο-
λεμικήν άρετήν αύτών

Οί πόλεμοι τών αύτοκρατορικών στρατών πρός τούς "Αραβας καί τάπο-
τελέσματα αύτών, δυσπερίληπτα διά τό μέγεθος, δέν έπενήργουν έπί τής
φαντασίας τοΰ λαού, δσον οί συνεχείς καί έπίμονοι άγώνες τών άκριτων

1) Ο KrumftacAer(Byz.Litteratiirgescliichte σ.418) γράφων ότι μέχρι τούδε εσφαλ-
μένος ήρμηνεύΟη ή λέξις άπελάτης ώς σημαίνουσα τόν απόβλητο·/, δέν έγίνωσκε βεβαίως
οτι εν έτος περίπου πρό τής δημοσιεύσεως τής πρώτης εκδόσεως τοϋ συγγράμματος του
κατεδείξαμεν τήν όρθήν σημασίαν τής λέξεως έν Εγκυκλοπαιδικά λεξικψ τ. Β' λ, άπε-
λάται.
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πρός τούς μουσουλμάνους καί τών άπελατών πρός τούτους καί πράς τούς
ακρίτας. Ή έντύπωσίς τών αγώνων τού:ων ήτο βαθυτάτη. ένφ δέ τα τρό-
παια τών βασιλικών κατορθωμάτων ύμνουν αυλικοί ποιηταί, ώς ο Θεοδόσιος
ό διάκονος ήό Ιωάννης ό Γεωμέτοης, δι' άμοιρων ώς έπί τό πολύ ποιητι-
κής έξάρσεο>ς ρητορικών κατασκευασμάτων, άνώνυμοι ποιηταί τοϋ λαοϋ
έψαλλον με:ά δυνάμεως καί άπλότητος τά κλέα τών έν τοϊς μεθορίοις τοΰ
κράτους ήρωικών προμάχων της χριστιανοσύνης.

Άλλ' ή ήρωϊκή ποίησις, δσον έγγυτέρα είναι πρός τά ιστορικά γεγο-
νότα, τόσον πιστοτέραν καί μάλλον άδιάφθορον διατηρεί τήν ίστορικήν άλή-
θειαν άν δ' έπί μακρόν χρόνον ή ιστορική παράδοσις παραμένη ζώσα παρά
τω λαφ,ήδημώδης ποίησις, καθ'δσον απομακρύνεται τών γεγονότων, μετα-
βάλλει καί ποικίλλει ταΰτα διά τής φαντασίας προσδίόουσα είς αύτά τήν
γοητείαν τών θαυμασίων άκουσμάτων, μέχρις ού ό ιστορικός πυρήν κατα-
στή δυσδιάκριτος έκ τών περιβαλλόντων αύτόν μυθικών στοιχείων. Άμυ-
δραί άπηχήσεις γεγονότων συμφύρονται πρός τούς άρχαίους μύθους, ο'ύς
διεφύλαττεν ή έθνική συνείδησις, άναζωπυρουμένους διά τής συναφείας
πρός νεωτέρους ήρωας, παλαιαί παραστάσεις άνανεοΰνται καί άποτελοϋν-
ται ούτω ποιητικά δημιουργήματα θαλερά καί άκμαϊα.

Κατά τούς χρόνους, είς ους άναφέρονται τάκριτικά άσματα, τό βυζαν-
τινόν κράτος ήτο κύριον τής Μεσοποταμίας καί τής Εύφρατείας Αί μά-
χαι τών Άκριτων συνάπτονται παρά τόν Εύφράτην ό Διγενής διαβαίνει
τόν ποταμόν καί πολεμεϊ πράς τούς έν τή άριστερά όχθη Σαρακηνούς·
εισβάλλοντες δ' οί Άκρίται είς τήν Βαβυλωνίαν άποκομίζουσιν έκεϊ·)εν πο-
λύτιμον λεία ν συγχρόνως δ' άναφέρονται καί Σαρακηνοί έν Καππαδοκία.
Ταϋτα άνάγουσιν ήμόϊς είς τόν δέκατον αιώνα. Είναι δέ πιθανόν, ότι τά-
σματα έποιήθησαν ύστερον, ότε μετά παρέλευσιν χρόνου τινός ή φαντασία
τοΰ λαοΰ περικαλλύνουσα καί μεγαλοποιοΰσα τά έργα τών χριστιανών πο-
λεμιστών είχε διαπλάση ποικίλας περί αύτών τοπικά: παραδόσεις καί είχεν
άπεργασθή τύπους ήρώων περιληπτικούς, είς ους συνεκέντρου τάς έπί μέ-
ρους διηγήσεις.

Άλλ' άν άδυνατοΰμεν νά προσδιορίσωμεν άκριβέστερον πότε έποιήθη-
σαν τάρχέτυπα άκριτικά άσματα, είναι γνωστός όμως ό χρόνος; καθ'δν δέν
ήτο δυνατή ή ποίησις αύτών. Ότε οί άκρίται έξέλιπον ού μόνον τόν Ταϋρον
καί τήν Μεσοποταμίαν, άλλά καί αύτάς τάς κλεισούρας τών περιορισθέν-
των σφόδρα όρίων τοΰ κράτους, ότε ή δύναμις τών Τούρκων ηύξανε καί ή
άναρχία έπεκράτει άνά πάσας τάς άσιατικάς έπαρχίας, βεβαίως τότε είχε
σιγήσν; πλέον ή δημώδης μοϋσα καί αί πρό ποδών συμφοραί έφερον τήν λή ■
θην τών πρό; τούς μουσουλμάνους άνδραγαθιών τών άκριτών. Έπί Μιχαήλ
τοϋ ΙΙαλαιολόγου έπαυσεν ή χορηγία έτησίοϋ μισθοϋ έκ τοΰ δημοσίου τα-
μείου ει; τού; άκρίτας, καί ήναγκάσθησαν ούτοι καταλιπόντες άφρουργ|-
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χους χάς άκρας νά μεχανασχώσιν είς χά ένδότερα. Τά ολέθρια έπακολου·
βήματα της άποφάσεως χαύχης καιενοήθησαν ϋιτερον. Ώς παρατηρεί βυ
ζαντινός ιστορικός1 ), τό μέτρον της διαλύσεως τών άκριτικών φρουρών «ως
αούδενδς άξιον παροοαθέν έν άρχαϊς, μέγιστον ύστερον έδοξε Ρωμαίοις άτύ-
«χημα,καί τά μάλα μεγίστων αίτιον συμφορών». Όθεν πιθανώτατον φαί-
νεται ότι κατά τον IΓ' αίώνα δέν ήτο δυνατή ή ποίησις άκριτικών άσμά
των διότι οί καιροί δέν ήσαν πρόσφοροι, έζ αρχής μέν τού αίώνος άναστά-
του δντος τού κράτους έκ τής φραγκικής κατακτήσεως καί τών πρός τούς
Φράγκους άγώνων καί έκ τών τουρκικών έπιδρομών, περί τά τέλη δ' αυτού
διαλυθείσης τής άκριτικής δυνάμεως.

Ότι δέ τάκριτικά άσματα έφέροντο άνά τό στόμα τού λαού κατά τόν
IB' αίώνα συνάγεται σαφώς έκ μαρτυρίας τού Πτωχοπροδρόμου. Οί έκδό ·
ται τού Τραπεζουντίου χειρογράφου φέρουσι τήν μαρτυρίαν ταύτην είς άπό-
δειξιν, ότι ό ήρως τού έπους δέν ήτο άγνωστος είς τούς βυζαντινούς συγ-
γραφείς καί ήτο πρόσωπον ιστορικόν άλλ' ή μαρτυρία αύτη έμφαίνει μάλ-
λον ότι αί περί τού Άκριτου παραδόσεις καί τάσματα ήσαν διαδεδομένα
καί γνωστότατα έν Κωνσταντινουπόλει περί τά τέλη τού IB' αιώνος. Έν
τή σατίρα αυτού κατά τών ήγουμένων, έπί τή θέα τών ποικίλων εδεσμά-
των, άτινα παρατίθενται είς αύτούς, ό λιμώττων καλόγηρος εύχεται νά
συνέτριβε διά τού ροπάλου του τάς καταράτους τραπέζας άλλος τις Άκρι-
της, αιφνιδίως έπιστάς·

Κα! τις Άκριτης έτερος έκεϊ νά βρέΟη τότε.

και τάς ποδεάς του νά μπηξεν, vi πήρεν τδ ραβδίν του,

καί μέσον νά κατέβηκε ν, εύθυς ώς άγουρ'.τζης,

καί νά τούς έσυνέτριψεν τούς παλαμναίους μίσσους 2).

Καί ένταύθα μέν ήδύνατό τι; νά ύ~ολάβη, ότι ό ποιητής εννοεί άπλώς
ένα τών γενναίων Άκριτων, τών œpoupoυντων τά μεθόρια τού κράτους, άν
καί ή φράσις « Άκριτης έτερος» υποδεικνύει ότι άναφέρεται είς όνομαστον
τινα ήρωα, τόν κατ' έξοχήν Άκρίτην. Ουδεμία όμως άμφιβολία δύναται νά
ΰπάρξη περί τής έννοιας έτέρου χωρίου τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ, έν ω τόν αύτο
κράτορα Μανουήλ τόν Κομνηνόν, είς δν προσφωνεί τό έργον του, άποκαλεΐ
«νέον Άκρίτην» Γ>). Τήν ύπαρξιν δημωδών άκριτικών άσμάτων ύποσημαί-
νει καί παλαιοτέρα τις μαρτυρία. ΓΙερι τά τέλη τοΰ ΙΑ' αίώνος ό Ψελλός
θέλων νά έξάρη τό γένος τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου Δούκα, λέγει : «Τό
«μέν άνω γένος άβρόν τε κα! ευδαιμον καί όποϊον αί συγγραφαί άδουσι·
αδιά στόματος γοΰν κα! μέχρι τοΰ νΰν άπασιν ό Ανδρόνικος έκείνος καί ό

:■) Νικηφόρ. Γρηγορ. Ε' δ' 2 σ. 188 Bonn.

2) Ιΐρόδρομ. Γ' στ. 180 σ. 58 Leg rand.

3) Αύτ. σ. 546 σ. 91! Legrarçtj.
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«Κωνσταντίνος καί ό Πανθήριος, οί μέν έξ άρρενος γένους, οί δέ τοΰ θή-
«λεος τούτου προσήκον ιες» '). Ταύτα δεικνύουσιν, ότι καί έπί τοΰ Ψελλού
έφέροντο δγ,μώδη άσματα περί άνδραγαθιών ήρώων, οΐτινες έφερον όνόα.ατα
γνωστότατα εκ τών ακριτικών άσμάτων άλλ' ή άναζήτησις τής ιστορικής
ύποστάσεω; τών ονομάτων τούτων είναι άκροσφαλής καί άβέβαιος.

Ώς τεκμ,|οιον τής μεγάλης διαδόσεως άνά πάσας τάς έλληνικάς χώρας
τών ακριτικών παραδόσεων δύναται ίσως νά θεωρηθη καί ή τοπωνυμία ατού
Διγενή το λιβάδι», αναφερομένη έν κρητικω έγγράφω τοϋ 1182, δημοσι-
ευθέντι ύπό τοϋ Hopf2). Ότι δέ ή τοπωνυμία συνάπτεται πρός τόν έπι-
κόν ήρωα καί όχι πρός άλλον τινά όμώνυμον αύτω άποδεικνύουσι πιθανόν
σημεριναί κρητικαί τοπωνυμίαι φέρουσαι τό όνομα τοΰ Διγενή καί πολλαί
κρητικαί παραδόσεις περί αύτοΰ. Ό ήρως προσέλαβεν έν ταύταις τάς δια-
στάσεις Τιτάνος, σχεδόν ουδέν όιατηροΰντος πλέον τό άνθρώπινον διότι,
καθ'δσον αί περί αύτοΰ παραδόσεις άπεμακρύνοντο τής κοιτίδος αύ:ών,
προσελάμβανον χαρακτήρα φανταστικώτερον καί θαυμασιώιερον 3).

Ή προέλευσις τών άκριτικών άσμάτων εϋλογον είναι βεβαίως ν" άνα-
ζγ)τηθή έν τοίς τόποις τών άγώνων τών άκριτων, όπου πιθανώτατον είναι
δτιδιεπλάσθησαν αί πρώται έπι^ώριοι παραδόσεις. "Ακριτικά άσματα άφθο-
νούσιν έν τφ Πόνιψ, διατηρούντα μάλλον άδιάφ'ίορον τόν άρχικόν τύπον,
δν βλέπομεν άλλοιούμενον καί παραφθειρόμενον έν ταίς παραλλαγαϊς τών
άλλων έλληνικών χωρών. Καί ή Κύπρος διέσωσεν ούκ όλίγα άκριτικά ά-
σματα, καί ταΰτα κατά τό πλείστον πλήρη καί άρτια. 'Αλλά καί τάρχέ-
τυπα τών άσμάτων τούτων ουδεμία αμφιβολία, ότι δέν έποιήθησαν έν Κύ-
πρφ, όπου ουδέποτε υπήρξαν άκρίται καί άπελάται, άλλ" έκομίσθησαν άλ-
λοθεν. Τεκμήριον σπουδαιότατον τής ποντικής προελεύσεως τών κυπριακών
άσμάτων, κατά τήν εύστοχωτάτην παρατήρησιν Κυπρίου λογίου παρέχει
ό τύπος "Ελενος έν ένί τούτων. Δράκοι Έλενοι, ήτοι άνδρειωμένοι "Ελλη-
νες, καλούνται είς τά ποντικά άσματα οί "Ελληνες στρατιώται, έν Κύπρφ
δέ ό έπιχώριος τύπος είναι "Ελληνας άκουο|.ένου τοΰ διπλοΰ λ καί τού η
ώς ι προφερομένου. Ό άλλότριος του κυπριακού ιδιώματος τύπος είναι μαρ-
τύριον άψευδές τής εισαγωγής τού άσματος έκ τής χώρας, όπου έπιχωριάζει
ό τύπος ούτος. Ή έξέτασις δέ τού ζηίήματος περί τοΰ χρόνου, καθ' δν
εισήχθησαν τάσματα είς τήν Κύπρον, δέν είναι τοΰ παρόντος. Βέβαιον όμως

1) Ί'ελλοΰ Έκατονταετηρίς εν ΣάΟα Μεσ. βιβλ. τ. Δ' σ. 260.

2) Hopf Griechenland in Mittelalter (Ersch u. Grübet·, Encyklopädie τμήμ. 1
τίμ. 8<i ο. 179.)

8) Πολίτου Παραϊόσει; α. 7ül.

4) Σϊμος Μενάρδος έν τ ψ περιοίικφ 'Ακρίτα 1904 τ. Λ' α. 297.
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δύναται να θεωρηθή, ότι δέν έγένετο τούτο, ώς ύπετέθη, ότε ό Ί'ιβέριος ό
Β' έπεμψε στρατιώτα ς προς φύλαξιν τής νήσου ούτε ότε ό αύτός βασιλεύς
διέταξε τήν έπιστροφήν τών Κυπρίων άπό τοϋ Πόντου, όπου τούς έγκατέ-
στησεν ό προκάτοχός του, ήτις ήρχισε κατά τό τέλος τοϋ Ζ' αίώνος καί έξη
κολούθησε τόν ογδοον ').

Καί έν Καππαδοκία φέρονται ακριτικά άσματα, ευάριθμα μέν έν συγ-
κρίσει πρός τά τοϋ Πόντου, άλλ' έπίσης άρχαΐζοντα τήν μορφήν. Είναι δέ
ή Καππαδοκία ή χώρα, έν ή ύπόκειται ή σκηνή τών ύπό τών άσμάτων
έκτεθειμένων πράξεων, έν ή διεξήγετο ό σθεναρός καί επίπονος άγών τοϋ
έλληνικοΰ πρός τον μουσουλμανικόν κόσμον καί πιθανώτατον φαίνεται, ότι
είναι ή πρώτη κοιτίς τών άσμάτων τούτων. Ότι ολίγα μόνον διεσώθησαν
δέν είναι άπορον άν ένθυμηθώμεν τούς δεινούς κλύδωνας, οίτινες έπί μα-
κρούς αιώνας έχείμασαν τόν έν τή χώρα εκείνη έλληνισμον, θά θαυμάσω-
μεν μάλλον πώς καί τοσαΰτα περιελείφθησαν.

Αλλ' είτε εν Καππαδοκία είτε έν Πόντω, πάντως έν τή Μικρά 'Ασία
παρήχθη τό άκριτικόν έπος. Ή χώρα, έν ή άπό τών μακεδόνικων χρόνων
έθαλλεν ακμαίος ό έλληνισμός, ή βάσις καί τό έρεισμα τοϋ βυζαντινού κρά-
τους, έξ ής πρό πάντων ήρύετο τοΰτο νέας άεί δυνάμεις πρός έρρωμένην άμυ-
ναν τών άπειλούντων άυτό κινδύνων, ή χώρα εκείνη, είς ήν καί σήμε-
ρον μετ' έλπίδων προσβλέπει τό έθνος, είναι ή γενέτειρα τής επικής ποιή-
σεως, τής περιλαμβανούσης τά ιδεώδη τής έλληνικής ψυχής.

Τελευταϊον υπολείπεται νά διαλάβωμεν περί τής συνθέσεως τοΰ έπους
καί τής σχέσεως τούτου πρός τά δημοτικά άσματα. Τά φερόμενα μέχρι τοϋ
νϋν παρά τώ έλληνικφ λαψ άκριτικά άσματα είναι, ώς είπομεν ήδη, πολυά-
ριθμα. Έν συλλογή τών έλληνικών άσμάτων, έκδεοομένων καί ανεκδότων,
ήν κατήρτισα, τάκριτικά συμποσοΰνται είς 1350 περίπου, συνυπολογιζομέ-
νων καί 600 περίπου, ών ή κατάταξις είς τάκριτικά δέν είναι άνεπίδεκτος
αμφισβητήσεως, οίος λ. χ. ό κύκλος τών άσμάτων περί τοΰ νεκροΰ άδελ-
φοΰ. Έλπίζομεν δ' ότι συμπληρουμένης τής συλλογής καί ό άριθμός αύτών
θ' αύξηθή κατά πολύ.Όπως έκτιμήσητε τό πλήθος τών άσμάτων τούτων,
άρκεϊ νά ύπομνήσω ήμάς, ότι ή συλλογή τών έλληνικών δημοτικών άσμά-
των τού Passow, ή περιέχουσα σχεδόν πάντα τά προεκδεδομένα, περιλαμ-
βάνει 650 έν δλω άσματα, έξ ών άσφαλώς καί άναμφισβητήτως άκριτικά
είναι μόνον 23 2).

1) Αύτ. Τήν γνώμην περί διαδόσεως τών ασμάτων είς Κύπρον καθ'ον χρόνον ό Τιβε-
ριος ό Β' Ιπεμψεν είς τήν νήσον στρατιώτάς έξήνεγκεν ό Σάθας (Μεσαίων, βίβλ, τ. Βι
σ. ν ς·.)

2) Passow άρ. 420—482.4ό6—440.448. 44b.482.480, 490.-ΐ&1.δ,08-τ-510.510.526.
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Οί έκδόται τής πρώτης γνωσθείσης τραπεζουντίας διασκευής τοϋ έπους
Σάθα ς καί Λεγράνδ υπέδειξαν τήν συνάφειαν δημωδών τίνων ασμάτων
προς τό έπος κα1 άλλοι μετ' αυτούς κατέλεξαν εύάριθμά τινα δημώδη
άσματα είς τόν άκριτικόν κύκλον. Ό Σάθας καί ό Λεγράνδ ίσχυρίσθη-
σαν ότι οί ποιηταί τών ασμάτων τούτων μετέβαλον καί παρεμόρφω
σαν τήν έν τψ έπει ίστορικήν παράδοσιν. Ό Κ. Dieterich ') άναγνω-
ρίζει είς τάσματα απηχήσεις χαρακτηριστικών έπεισοδίων τού έπους.
Ό 'Αντώνιος Μηλιαράκης ') είναι κατηγορηματικώτερος άποφαινόμενος,
ότι πλήν τού ονόματος ούδεμία άλλη όμοιότης τού έπους καί τών άσμάτων
ύφίσταται, καί θεωρεί πιθανόν ότι τάσματα είναι μεταγενέστερα τοϋ έπους,
ή τούλάχιστον όχι τόσον διαδεδομένα έν τοις χρόνοις έκείνοις· διότι φαίνε-
ται είς αύτόν άπορον (καί οφείλομεν νά όμολογήσωμεν λίαν εύλόγως) πώς
ποιητής έπους, έχοντος ύπόθεσιν τά κατορθώματα ενός τών έθνικών ήρώων
τών χρόνων του, δέν ένεπνεύσθη έκ τής ποιήσεως τών δημοτικών τούτων
άσμάτων καί δέν έτράπη είς μίμησιν αύτών.Ό Krumbacher όμως καί άλ-
λοι τινές περιορίζονται είς τό νά μνημονεύσωσιν ότι καί τό έπος καί τάσματα
έχουσι τήν αύτήν δλην μή άπτόμενοι μέν τοϋ ζητήματος τής άμοΐβαίας
σχέσεως αύτών, άλλά μδλλον άποκλίνοντες είς τήν γνώμην περί τής ανε-
ξαρτήτου άπό τού έπους γενέσεως καί διαδόσεως τών άσμάτων. Τέλος ό G.
Wartenberg έν ιδιαιτέρα πραγματεία περί τού έπους 3) έξήνεγκεν έν πα-
ρόδψ τήν γνώμην, ότι ό ποιητής τού έπους δέν έκαμε χρήσιν δλου τοϋ υπάρ-
χοντος ύλικοϋ καί ότι τά κατά μέρος άσματα δέν συνεχωνεύθησαν έν αύτφ,
ώς συνέβη είς τά όμηρικά καί τά γερμανικά έπη.

Ώς έπιχείρημα σπουδαϊον υπέρ τής γνώμης τών ίσχυριζομένων ότι έκ
τοΰ έπους άπέρρευσαν τά δημώδη αίματα ήδύνατο νά προσαχθή τό περί τοϋ
θανάτου τοϋ Διγενή άσμα, μάλιστα δ' ή έσχάτως δημοσιευθείσα κυπριακή
παραλλαγή αύτοϋ 4). Τό ασμα τοϋτο ήδύνατο νά ύποτεθτ, ότι είναι άπό-
σπασμα τοΰ έπους· διότι πραγματευόμενον εν μόνον έπεισόδιον τοϋ κύκλου
τών άκριτικών ασμάτων περιλαμβάνει καί πολλά στοιχεία έκ τών άλλων
έπεισοδίων είναι τρόπον τινά άνακεφαλαίωσις τών άθλων τοϋ Διγενή, ή
δέ άπό τοϋ προσώπου τοϋ ήρωος άφήγησις έμποιεί τήν ίδέαν, ότι είναι μέ-
foç μαχροτέρας διηγήσεως. Καί ή μεγάλη όμοιότης τής τε διατυπώσεως καί
τοϋ περιεχομένου τοϋ άσματος πρός τό τελευταϊον βιβλίον τής διασκευής
τοϋ έπους τοϋ Έσκωριάλίου κωδικός φαίνεται ένισχύσοσα,τήν ύπόθεσιν

1) Έν Byz. Zeitschrift τ XIII c. 5iî.

2) Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας σ. ιβ'.

3) Das mittelgriëphischc Heldenlied von Hasileios I)?^ lierli 1897
σ. 21.

4) 'Ακρίτα? 904 τ. Λ' σ. 257 κε.
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ταύτην. Διό:ι ή δημώδης ποίησις δέν προβαίνει πέρα της έπεισοδιακής καί
κατά μέρος αυτοτελούς έπεξεργασίας της έπικής ϋλης, ή δέ συμπλοκή έπει-
σοδίων είναι τεκμήριον έπιδράσεως τεχνικής ποιήσεως. 'Αλλ' ακριβώς τδ
άσμα τούτο δεικνύει μάλλον, ότι είναι τόσον γνωσταί είς τόν λαόν αί συνα-
φείς καί είς τα ουσιώδη όμοειδεϊς δημώδεις παραδόσεις περί τού Διγενή,
ώστε νά μή φαίνεται άπορος ή συγχώνευσις πολλών έπεισοδίων. Δηλονότι
έν τή έπεξεργασία τής έπικής ύλης ό έλληνικός λαός έχώρησε περαιτέρω
τών άλλων λαών. Περί τούτου δέ πειθόμεθα καί έκ πολλών άλλων λόγων.

Έκ τοΰ έπους ήτο αδύνατον νά παραχθώσι δημώδη άσματα, περιέχοντα
Ολη ν μή περιλαμβανομένην έν αύτω. Παραλαμβάνει μέν ό λαός έκ τής τε-
χνικής ποιήσεως, άλλά τά παραλαμβανόμενα άφομοιώνει πρός τά ίδια διά
παραλείψεως στίχων καί προσαρμογής τών υπολοίπων πρός τάς ίδέας καί τό
μουσικόν συναίσθημα αύτοΰ. "Επειτα κύριος χαρακτήρ τών έπικών άσμάτων
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ είναι ή έπικράτησις τοΰ δραματικού στοιχείου έν αύτοίς.
Ό γοργός διάλογο; καί ή παρασιώπησις τής ευκόλως έκ τούτου νοουμένης
δράσεως είναι ουσιώδες γνώρισμα τών άσμάτων. όπερ δέν άνευρίσκομεν είς
τάς διασκευας τοΰ έπους.Τό δέ σπουδαιοτατον τάκριτικά άσματα γινώσκουσιν
έπεισόδια μή περιλαμβανόμενα είς τό έπος, τά όποϊα όμως φαίνεται ότι δέν
ήσαν άγνωστα είς τούς διασκευαστάς αυτού.Ουιω τό έπεισόδιον τής άρπα-
γής τής γυναικός τοΰ Διγενή ύπό τών άπελατών, περί ού πολυπληθή φέ-
ρονται δημώδη άσματα, έν ουδεμία διασκευή έκτίθεται, άλλά τοΰτο υπαι-
νίσσονται δύο στίχοι τών διασκευών ').

Έκ τής γνώσεως δέ τών άκριτικών άσμάτων έξηγοΰνται αί συμπληρώ-
σεις τοΰ έπους καί αί παραλλαγαί τών διαφόρων διασκευών, μάλιστα δέ τής
τοΰ Έσκωριαλίου χειρογράφου καί έκείνης, έξ ής έγένετο ή ρωσική μετά-
φρασις. 'Αλλά πώς συνέβη, ένφ τοιαύτη ήτο ή πηγή τών διασκευών, ό ά-
δρός χυμός τών δημοτικών άσμάτων ν' άποξηρανθή έν αύταϊς καί ν' άμαυ-
ρωθώσι τά λαμπρά χρώματα, δι'ών έζωγραφείτο ό ακριτικός κόσμος, άμυ-
δρά δέ μόνον ίχνη νά διατηρηθώσι τής ίσχυράς καί άρρενωπής ποιήσεως,
τής διακρινούσης τά δημιουργήματα τοΰ λαοΰ; Ό λόγος τούτου είναι ότι οί
διασκευασταί δέν έσκόπουν νά γράψωσιν έπικόν ποίημα, άλλ' έμμετρον
ίστορίαν κατά τό πρότυπον τής σφόδρα εύδοκιμούσης κατά τούς χρόνους
αύτών Χρονικής συνάψεως τοΰ κατά τόν IB' αίώνα ζήσαντος Κωνσταντί-
νου τοΰ Μανασσή. Όθεν έκ τών δημοτικών άσμάτων παρέλαβον μόνον δ τι
ένόμισαν ότι είχεν ίστορικήν υπόστασιν έξοβελίσαντες πάν δ τι έθεώρουν φαν-
ταστικόν καί άπίθανον καί προσθέσαντες ϊσας ίστορικάς ειδήσεις συναφείς

1) Κροπτοφϊρρ. Δ. 96ö—6. Τραπεζοΰντ. 1469. 'Λν3ρ. 23ο.'). Έσκωρ. σ. 305 στ.
74 — 5, οπου γραπτέον «νά μέ άφαρπάξουν» προς άποκατάστασιν του μέτρου.
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πρός χα εκτιθέμενα έγίνωσκον. Βλέπομεν δέ αυτού; προσπαθοΰντας να πεί-
σωσι τόν άναγνώστην, ότι μόνον βέβαια γεγονότα αφηγούνται μή άπομακρυ-
νόμενοι της ιστορικής ακριβείας. Τά μαρτυρούμενα υπ' αύτών, λέγουσι, δεν
είναι μύθοι, ώς πολλά τών υπό της ιστορίας παραδεδομένων, άλλά καθαρά
αλήθεια Οί τών ομηρικών επών ήρωες, ό Άχιλλευς καί ό "Εκτωρ, εί-
ναι ψευδή πλάσματα τών μύθων, ό 'Αλέξανδρος ο Μακεδών καί οί σύγ-
χρονοι ή μικρόν παλαιότεροι τοΰ Διγενή ήρωες «έχαυχήσαντο καυχήματα
ψευδώδη»· όσα όμως περί αύτοΰ ν) τών προγόνων αύτοΰ λέγονται είναι «α-
ληθινά καί μεμαρτυρημέναβ.

Πάντ« γαρ αυτός επραξε καί μτ/3είς άπιστήτω.

'Αλλά παρά τάς προσπαθειας τών διασκευαστών προς άποκάθαρσιν
τής ιστορικής ύλης ύπελείφθησαν καί πολλαί θαυμάσιαι καί άπίθανοι διη-
γήσεις, αί'τινες δύσκολον είναι νά πιστευθώσιν ώς άληθιναί. 'Αλλά καί
ταύτας παρακαλοΰσι τόν άναγνώστην νά μή νομίση ψευδείς- διότι, άν καί
φαίνονται άπιστα τά κατορθώματα τοΰ Διγενή, είναι όμως άληθή, επειδή
ήσαν θέλημα Θεοΰ, πάντα δέ, καί τά θαυμασιώτατα, είναι δυνατά τοΰ
Θεού θέλοντος·

όπου γαρ βούλεται Θεός ουδείς ό εμποδίζων.

Έποίκιλλον δέ τήν ίστορικήν έκθεσιν διά ρητορικών .κοσμημάτων, οία
λ.χ. αί έ κ φ ρ ά σ ε ι ς, είς ας ήτμένιζον οί βυζαντινοί στιχουργοί, ήτοι πε-
ριγραφαί πανοπλιών, άνακτόρων, κήπων, καί πρός τούτοις δι' ηθικών διδα-
γμάτων καί ψυχωφελών παραινέσεων. Οί διασκευασταί, οϊτινες.ώςοί πλεί-
στοι τών βυζαντινών, άσκοπον έθεώρουν πάσαν γνώσιν, άν δέν έστήριζε τήν
εύσέβειαν, διό καί τάς περιγραφ:ς έκ τής φυσικής ιστορίας καί αύτάς τάς
δημώδεις παροιμίας ελάμβανον ώ; άφορμήν πρός άνάπτυξιν θεολογικών
έννοιών, οι διασκευασταί ούτοι δέν παρέλιπον νά εποικοδομήσωσιν επί τών
πράξεων καί τών παθών τοΰ Διγενή διδασκαλίας ήθικάς καί θρησκευτικάς.
'Αμφότερα δέ ταΰτα τά στοιχεία του έπους, τό διδακτικόν καί τό ρητορι-
κόν, είναι παντελώς αλλότρια τής δημώδους ποιήσεως καί ουδέ ίχνος αυ-
τών ευρίσκομεν εις τάκριτικά άσματα 2}.

Τοιαύτης δ' οΰσης τής ιστορικής ϋλης τοΰ έπους, άγονοι καί μάταιαι
άποδεικνύονται αί προσπάθειαι πρός προσδιορ·.σμόνν τοΰ χρόνου, καθ' δ ν
ήκμασεν δ Διγενής, καί συνταύτισιν αύτοΰ καί τών άλλων ήρώων τοΰ έπους
πρός ιστορικά πρόσωπα. Ίστορικαί είναι, ώς πρό ολίγου εϊπομεν, μόνον
αί παρεντιθέμεναι ειδήσεις, άς οί διασκευασταί έθεώρουν συναφείς πρός τήν
διήγησιν. Ύπετέθη ότι άσφαλη βάσιν πρός συγχρονισμόν παρείχεν ή έν τή

1) Κρυπτοφέρρ. Δ. 27 κέ. Τραπεζ. Λ. 796 κέ. "Ανδρ. 1227 v.l.

2) Πλήν ίσως τοϋ άσματος περί τοΰ κήπου τοϋ Άκριτα.
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α'.
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διασκευή του τραπεζουντίου χειρογράφου καί του τής Άνδρου μνημονευο-
μένη έπίσκεψις τοΰ Διγενή υπό τού αύτοκράτορος Ρωμανού, άν καί δέν
ώρίζετο τί; τών τεσσάρων όμωνύμων αυτοκρατόρων ήτο ούτος. Άλλ' έν τή
διασκευή τής Κρυπτοφέρρης άντί τοϋ Ρωμανού αναφέρεται ό Βασίλειος, μή
καθοριζομένου καί πάλιν, άν ό Μακεδών ή ό Βουλγαροκτόνος. Καί ούτως
ή βάσις έσαλεύθη καί αί στηριχθεϊσαι έπί ταύτης είκασίαι κατέπεσαν.

Τό έλληνικόν έπος τοϋ Διγενή, τό ουτω θαυμασίως διατηρούμενον ζων
τανόν παρά τω έλληνικώ λαω, μεγάλην έσχε ροπήν είς τήν ποίησιν πολ-
λών έθνών. Επεισόδια αύτοΰ άνευρίσκομεν εις μεσαιωνικά ποιήματα καί
δημώδη άσματα πολλών δυτικών καί βορείων λαών, άν καί δέν είναι έξη-
κριβωμένον, άν ταΰτα έκ τοΰ έπους παρελήφθησαν ή έκ πηγής παλαιοτέ-
ρας. Άλλ' άναμφισβήτητος είναι ή άμεσος καί έμμεσος έπίδρασις τών δια-
σκευών τοΰ έπους καί τών άκριτικών άσμάτων έπί άσιατικών καί σλαβικών
λαών. "Η δόξα τοΰ Διγενή Άκρίτου υπερέβη τά όρια τοΰ βυζαντινοΰ κρά-
τους, καί οί άθλοι αύτοΰ άποδίδονται είς ήρωας κατά τό πρότυπον αύ-
τοΰ πλασθέντας. Τοιοΰτος ήρως παρά τοίς Τούρκοις είναι ό Ιίιόρογλου, 8ν
έξυμνοΰσι τουρκικά δημώδη άσματα καί δημώδη βιβλία, καί ού τό όνομα
άποδίδεται είς φρούρια καί τόπους τής Καππαδοκίας. Καί οί λησμονήσαν-
τες τήν ελληνικήν γλώσσάν των Καππαδόκαι τής παρά τόν Εύφράτην χώ ·
ρας καί τής Μελιτηνής τραγωδοΰσι μέχρι τοΰδε τάσματα ταΰτα καί άναγι-
νώσκουσι τήν είς τουρκικήν γλώσσαν δι' έλληνικών χαρακτήρων τυπωμέ-
νην φυλλάδα τοΰ Κιόρογλου '). Καί είς τό παλαιόν τουρκικόν μυθιστόρημα,
τάς Πορείας τοϋ ΣαΐδΙ Βατάί, είναι κατάδηλος ή έπίδρασις τοΰ έλληνι-
κοΰ έπους2;. Έκ διασκευής τοΰ έπους, πολλάς έχούσης διαφοράς άπό τών
σωζόμενων, άλλά συμφώνους καί ταύτας πρός τά δημώδη ελληνικά άσματα,
έγένετο ή μετάφρασις είς τήν σλαβωνικήν πιθανώς γλώσσαν πρώτον, καί
έκ ταύτη; είς τήν ρωσικήν. Ή μετάφρασις έπιγράφεται αΒίος καί ά&λοι
τοϋ Δενγενή 'Ακρίτα»,τό δέ περιέχον ταύτην χειρόγραφόν άπωλέσθη, άλλά
περίληψιν καί άποσπάσματα αύτής έδημοσίευσεν ό Ρώσος ιστορικός Κα-
ραμζίν· έτερον δέ χειρόγραφόν τοΰ ΙΖ' αιώνος περιέχει κείμενον κολοβόν
διηγήσεως περί τοΰ Διγενή. ΓΙολλαί βυλϊναι ρωσικαί υπόθεσιν έχουσιν
επεισόδια τοΰ βίου τοΰ Διγενή, καί διά πχραμυθίων διεδόθησαν ταΰτα είς
τους Ρώσους. Τό έπεισόδιον τοΰ Χάρου καί τοΰ Διγενή, 8ν «άνίκετον

1) 2. ΊωαννΙδου. Ό Βασίλειος Διγενής Άκριτης, εν Κωνσταντινοοπώλει 1887
σ. 26.

2) Sathas el Let/rand, leg exploits de Digenis Akritas CXXXV καί ΐΐ.Καροΐ,ίδηί
έν Έπετηρίΐι τοϋ Έθνικοδ Πανεπιστημίου 1006.
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'Ακρίτα ονομάζει ποντικόν άσμα περί της πάλης1, έχει ύπόθεσιν καί
ρωσικόν άσμα περί της πάλης τοϋ ήρωος Άνίκα καί τοΰ θανάτου, καί
γραφικώς άπεικονίζεται εϊς τι ρωσικόν δημώδες βιβλίον2).

ΓΊολλώ μείζων είναι ή ροπή, ήν έσχε το έπος είς τήν δημώδη ποίησιν
τών νοτίων σλαβικών λαών, οφειλομένη ού μόνον είς τήν σλαβωνικήν μετά-
φρασιν τού έπους, αλλά καί είς τήν διάδοσιν αυτών τών δημωδών ελληνι-
κών άσμάτων. ΙΙροπάντων τά σερβικά άσματα περί τοϋ Μάρκου Κράλιεβιτς
φέρουσι τον τύπον τής μιμήσεως τών περί τοΰ Αιγενή. Ό Μάρκος Κρά-
λΐίβιτς τής ιστορίας δέν ήτο βεβαίως πρόσφορος νά ύποδυθή τδ πρόσωπον
ιδεώδους ήρωος, συμβολίζοντος τήν αίωνίαν πάλην τών χριστιανών πρός
τούς μουσουλμάνους· διότι βασιλεύσας έν Σκοπίοις, ΙΙερλιπέ καί Πρισρένη
άπό τού 1375 μέχρι του 1394 ήτο υποτελής τών Τούρκων, συμπολεμιστής
καί σύμμαχος αύτών, πιστότατος είς τόν Σουλτάνον, και έπί τούτοις μέθυσος
καί ώμότατος. 'Αλλ' ό σερβικός λαός έξήγνισε τήν μνήμην αύτοϋ ύποκα-
ταστήσας είς τόν άληθή Μαρκον τής ίστορίας ιδεώδη τύπον έθνικοϋ ήγεμό-
νος, δν περιέβαλε διά τοϋ φωταυγοϋς στεφάνου πλούσιας επικής ποιήσεως.
Έκ τοϋ σερβικοϋ λαοϋ μετεδόθησαν τά περί τοϋ Μάρκου άσματα είς τούς
νοτιοσλαβικούς λαούς, μάλιστα δέ τούς Βουλγάρους, καί είς αύτούς έτι τούς
Ρωμάνους καί τούς Μικρορώσους.

'Αλλά πλήν τών άναφερομένων είς τόν Μαρκον Κράλιεβιτς, καί άλλα ά-
σματα, έν οίς εύκόλως άναγνωρίζεται ή έπίδρασις τών ακριτικών, έπιχωριά-
ζουσιν είς τούς λαούς τής χερσονήσου του Αίμου.Ώς παράδειγμα τής μεγά-
λης διαδόσεως παρά τοίς σλαβικοίς καί τοίς άλλοις όμόροις λαοίς τών Ελληνι-
κών άσμάτων σας άναφέρω τόν κύκλον τών άσμάτων περί τοϋ νεκροϋ άδελ-
φοΰ. Τοϋ άσματος τούτου, όπερ άνηκε·., ώς νομίζω, είς τάκριτικά καί ού
πρό εικοσαετίας περίπου προσεπάθησα ν' άποοείξω τήν έλληνικήν προέ-
λευσιν, δ τέως ύπουργός τής δημοσίας εκπαιδεύσεως τής Βουλγαρίας Ίβάν
Σισμάνοβ, άσπαζόμενος τήν γνώμην μου, έδημοσίευσε :ι) πλήν 43 έλληνι-
κών παραλλαγών, άς παρ' έμοϋ έλαβε, καί άλβανικάς 6, κουτσοβλαχικάς
4, ρωμουνικάς 5, σερβικάς 11 καί βουλγαρικός 7S.

Έκ τής επιδράσεως τού άκριτικού έπους καί επί τής άναγεννωμένης λο-
γοτεχνίας ήμών πολλά προσδοκώμεν άγαθά. Είναι βεβαίως εύρύς άπεοιό-
ριστος ό όρίζων τού ποιητού, καί οί δεσμοί τοϋ τόπου καί τοϋ χρόνου δέν

1) Ίωαννίδης ενθ. άν. σ. 36.

2) Gister, Greeko-slaYonic Litleralur s. 195 vÀ. Hambaud, La Russie epique
a. 421—8.

3) Iv. Ü. Ischischmanov, Τό ασμα τοΰ νεκρού αδελφού έν τή ποιήσει τών λαών τοϋ
Αίμου. Έν Σόφι? 1.906—1908 (βουλγαριβτΐ).
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πρέπει νά παρακωλύωσι τήν έλευθερίαν τής διανοίας αυτού. 'Αλλ' είναι
επίσης βέβαιον, ότι τό έργον αύτοΰ είναι διαρκέστερον καί ή από τούτου
έντύπωσις βαθυτέρα, όταν τάς £ίζας αύτοΰ έ'χη είς τό πάτριον έδαφος. Δια
τοΰτο άσφαλεστάτη αφετηρία τής νέας έλληνικής ποιήσεως δύναται να
χρησιμεύση τό έθνικόν έπος, έν ω παρακολουθοΰμεν τήν ίστορικήν άνάπτυ-
ξιν τής έλληνικής ψυχής, καί όπερ πραγματευόμενον περί τής συγκρούσεως
τοΰ έλληνικοΰ πρός τόν μουσουλμανικών κόσμον καί τήν ύπεροχήν τοΰ έλ-
ληνικοΰ έπιδεικνυον καί προοιωνιζόμενον τήν όριστικήν τούτου καθυπερτέ-
ρησιν περικλείει τά ιδεώδη καί τούς πόθους τοΰ έλληνικοΰ γένους.

"Εξοχος Έλλην ποιητής άπεφαίνετο «ότι θεμέλιον τής νέας έλληνικής
«ττοιήσεως πρέπει να είναι ή πιστή έξιστόρησις τών παθημάτων καί τών
«μαρτυρίων τοΰ έθνους, ή διηνεκής τοΰ έλληνισμού πρός τόν ξενισμόν
«πάλη». 'Αλλά κατά χρόνον περιώριζεν ούτος τήν ένέργειαν τής ποιήσεως
είς τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, διότι ύπελάμβανεν ότι έν τή περιόδψ
ταύτη «συλλαμβάνεται καί κυοφορείται ή μεγάλη περί έθνότητος ιδέα άπο-
»χωριζομένη τού βυζαντινού κυκεώνος καί θέλουσα νά ύπάρξη άφ' έαυτή;
»ένδυομένη νέαν ατομικότητα, νέαν ζωήν, νέον κάλλος» 'Αλλ' ώς αί
άρχαιολογικαί άνασκαφαί κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν έπεξέτειναν
τά όρια τής έλληνικής ίστορίας κατά μίαν χιλιετηρίδα καί πλέον διαφω-
τίσασαι τά έπέκεινα τών ίστορικών χρόνων, άιτερ ό Πλούταρχος καλεϊ τερα-
τώδη καί τραγικά, άφειμένα πρός νομήν είς τούς ποιητάς καί μυθογράφους,
όμοίως καί ή εύρεσις του άκριτικοΰ έπους έπεκτείνει τά όρια τών χρόνων,
ους έχει νά νέμεται ή έθνική τών Ελλήνων ποίησις. "Οχι άπό τής πτώ-
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς έκήρυττεν ό Βαλαωρίτης, άλλά πολλώ
άπώτερον, μέχρι τής πρώτης συρράξεως τών Ελλήνων πρός τούς μουσουλ-
μάνους, πρέπει ν'άναζητήται ή άληθής πηγή τής ήμετέρας ποιήσεως.

1) Βκλαωρίτυυ Ποιήματα τ. Β' σ. Τ—8.
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Έν τώ καλλίστω Δελτίω τής ιταλικής εταιρείας πρός διάδοσιν καί
ένίσχυσιν τών κλασσικών σπουδών (Ateno e Roma, Νοεμβο. 1911 σ. 319
—332) δ καθηγητής κ. P. Ε. Pavolini έδημοσίευσε μελέτη ν περί τοΰ
έπους τού Άκριτου (L'epopea byzantina di Digenês Akritas.) Μετά
σύντομον έκθεσιν τής υποθέσεως έπΐ τή βάσει τής διασκευής τοΰ χειρογρά-
φου τής Άνδρου, τήςυπό τοΰ Μηλιαράκη έκδοθείσης, παραθέτει πρός
ασφαλή έκτίμησιν τής φιλολογικής άξιας τοΰ έπους χαρακτηριστικά τινα
τεμάχια αύτοΰ, έν άκριβεστάτη μεταφράσει1). Άσπαζόμενος δέ τήν γνώμην,
ήν άνεπτύξαμεν έν πρυτανικω λόγω «περί τοΰ έθνικοΰ έπους τών νεωτέρων
Ελλήνων» περί τής προελεύσεως τών διασκευών τοΰ έπους έκ τών δημοτι-
κών άσμάτων μεταφράζει κα( τινα άποσπάσματα τούτων 2) καί εύστόχως
παρατηρεί ότι έξαίρεται μέν είς ποιητικόν υψος ή διήγησις τοΰ θανάτου
τοΰ Διγενή έν τέλει τής διασκευής τής Άνδρου καί είναι άναμφισβητήτως
ωραία, άλλ' άμαυροΰται άντιπαραβαλλομένη πρός τους δύο στίχους τής άρ-
χής πολλών παραλλαγών τοΰ περί τοΰ θανάτου τοΰ ήρωος δημοτικού άσμα-
τος, ων τό ίσχυρόν μεγαλεϊον ήτο άξιον υπομνηματισμού ενός Tomma-
seo3).

Ό Διγενής ψυχομαχεϊ κ' ή γή τόνε τρομάσσει,

κ' ή πλάκα του άνατριχι^ ποϋ θά τόνε σκεπά ου) 4).

*) ΈδημοσιεύΟη εν Λαογραφία τ. Γ' σ. 517.

1) Παρατηροϋμεν μόνον ότι ό στ. 127 «ώς κυπαρίσσι Οαυμαστόν τήν ή?
ϊέν άπεδόθη ορθώς: «corne cipresïo mirabile avoa la -gioventù». Τό ηλικία έντχϋθα
σημαίνει τό ανάστημα, ή δέ χρήσις αύτη δεν είναι ασυνήθης καί έν τή μέση καί έν τή
νέα ελληνική (έλικιά).

2) Ό κ. Pavolini σημειώνει ότι είς τό άκριτικόν ?σμα, τό όποιον έδημοσίευσα
έν Λαογρ. Α'. 240—1, έν στίχ. 10, πρέπει μάλλον νά γραφή μόν' άντί μου- αλλ' ή
γραφή μου εχει καλώς, διότι τό μού είναι διαλεκτικός τύπος αντί τοϋ μόν' (— μόνον,
άλλά).

3) Ό γνωστός φιλέλλην εκδότης τών δημωδών έλληνικών ασμάτων καί ύπομνηματι-
στής τοϋ Dante-

4) Βλ. Λαογρ. Α' 210. 222. 230. 231. 24'.!. 253. 255. 2JÔ,
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Δια της πραγματείας του ταύτης <5 Pavolini σκοπεί να καταστήση
γνωστόν είς τό ίταλικόν δημόσιον τδ έπος τοϋ Άκρίτου, περί του όποιου
ουδείς μέχρι τούδε έγραψεν έν 'Ιταλία. "Όθεν περιορίζεται, ώς εικός, εϊς
εύσύνοπτον έκθεσιν τών έγνωσμένων κυριώτατα βοηθήματα έχων τήν Ίστο -
ρίαν τών βυζαντινών γραμμάτων τού Kiumbacher καί τάς ήμετέρας περί
του ακριτικού έπους πραγματείας - άλλ' όμως ένιαχοΰ παρεκβάσεις τινές άπό
τών στενών όρίων, τά όποία αυτός διέγραψεν είς τήν πραγματείαν του,
ύπεμφαίνουσιν ιδίαν βαθυτέραν μελέτην τού έπους. Τοιαύταί τίνες είναι αί
περί τών ευαγγελικών άπηχήσβων έν αύτή (σ. 324) Χ) καί αί υποδείξεις'
περί τής άνάγκης επιμελεστέρας έξετάσεως τής μετρικής τού ποιήματος,
τής μικτής γλώσσης αύτοΰ καί τών ένδείξεων τής έπιδράσεως τού 'Ομή-
ρου καί άλλων κλασσικών συγγραφέων.

1) Εις ταύτας δέν έπρεπε νά συγκαταλεχθή καί ή λ. λαζαρώνω (—σαβανώνω καί îy
θάπτω). Έσχηματίσθη μέν ή λ. έκ τοΰ ονόματος τού Λαζάρου κατ* άναφοράν πρός
τά τοΰ Ευαγγελίου (Ίω. ια' 44) περί τής αναστάσεως τούτου, άλλ* 6 διασκευαστής τ.α
ρέλαβϊ ταύτην αμέσως έκ τής έμιλουμένης γλώσσης έσ/ηματισμένην ήϊη.
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Είς τό πρώτον τοΰτο τεύχος τοΰ Δ ' τόμου τής Λαογραφίας, τοΰ όποιου
έπί μακρόν ένεκα τών έθνικών περιστάτεων άνεβάλομεν τήν έκδοσιν, προσ-
ήκον έκρίναμεν νά προτάξωμεν παντός άλλου δημοσιεύματος δύο αυτοσχέ-
δια δημώδη ποιήματα, έν οϊς άνεπιτηδεύτως διατυπώνονται τά κατέχοντα
τήν ψυχήν τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ συναισθήματα έν ώρα'κρισίμω τοΰ βίου αύ-
τοΰ. Είναι δέ άληθινή καί άκίβδηλος ή έκφρασις αύτη τών συναισθημάτων,
διότι έγινεν έν στιγμαίς, καθ' δς έκ τοΰ περισσεύματος τής καρδίας λαλεί
τό στόμα, ότε προσποίησις δέν χωρεί, ύπό άφελών καί απαίδευτων χωρι-
κών γυναικών, αίτινες δι' αυτοσχεδίων μοιρολογιών έθρήνουν προσφιλή
νεκρόν.

Είς τό μικρόν παρά τό Ταίναρον χωρίον Παχιάνικα τού δήμου Λαγείας,
έχον κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν περί τούς 85 κατοίκους, συνήλθον
κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων είς τήν οίκίαν τοΰ Γεωργίου Λιβανά
συγγενείς καί φίλοι διά νά θρηνήσουν τόν θάνατον τοΰ υίοϋ του Δημητρίου,
φονευθέντος είς μάχην έν Ήπείρω. Προσήλθεν επίσης έκεί έκ τοΰ παρακει-
μένου μικροτέρου χωρίου τοΰ αύτοΰ δήμου Κοκκάλας καί ή Δημοσθέναινα
Κουβαρίνα, μήτηρ στρατιώτου, πεσόντος καί αύτοΰ έν άλλη μάχη,είς τό Σα-
ραντάπορον, ή όποια ήρχισε τόν θρήνον είς ταύτην δέ άπήντησεν ή Σταυ-
ριανοΰ Μουρκάκαινα, ή μήτηρ του οίκοδεσπότου Γεωργίου Λιβανά.

Όμολογοΰμεν πολλάς χάριτας είς τόν διδάκτορα κ. Γ. Δ. Μανολάκον,
σχολάρχην έν Κότρωνι, όστις παρατυχών έκεϊ έσπευσε νά καταγράψη τά
δύο ταΰτα αύτοσχέδια μοιρολόγια καί νά μας τά άποστείλη μετά τίνων έρ-
μηνευιικών σημειώσεων. Ούτω περιέϊωσεν αύτά άπό τής λήθης, ήτις είναι
ό συνήθης κλήρος τών τοιούτων άσμάτων, τά όποϊα ούτε έπαναλαμβάνον-
ται ούτε άπομνημονεύονται, πλήν όλιγίστων, διά λόγους άσχέτους ώς έπί

*) Έ?τ(μοσιεύθη εν ΛαοΥρ*φ'ΐ 191ο τ. Δ'σ. 3—11,
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τό πλείστον πρός τήν άξίαν των, :ταραγαγόντων βαθείαν έντύπωσιν καί έγ-
χαραχθέντων είς τήν μνήμην 5σων τά ήκουσαν.

Εκείνο, όπερ πρό πάντων έμποιεί αίσθησιν καί κινεί τόν θαυμασμών, είναι
ότι καί αί δύο γυναίκες ούδένα λόγον κάμνουν είς τούς θρήνους των περί
τών οικείων νεκρών, άλλ' έχουν προσηλωμέν/,ν τήν διάνοιαν αύτών είς τόν
έθν.κόν άγώνα καί συζητούν περί συναφών πρό ς τούτον γενικωτέρων ζητη ■
μάτων. Ή πρώτη μόνον αναφέρει έν παρόδιο τόν έν τω πολεμώ θάνατον τού
υίοϋ της μακαρίζουσα αύτόν ότι έθυσίασεν ύπέρ τής ελευθερίας τόν βίον καί
παρατηρεί είς τόν πατέρα τοΰ θρηνουμένου ότι είναι άπρεπές νά θρηνώσι
τά τέκνα των. Τό γενναίον φρόνημα, τό όποίον διαλάμπει είς τούς λόγους
τών χωρικών γυναικών καί τό όποιον λαμπρότερον άναδεικνύει ή άτεχνος
καί άδεξία εκφρασις, κατ' ουδέν φαίνεται ύπολειπόμενον τής θρυλουμένης
φιλοπατρίας τών αρχαίων Λακαινών.

Είς τό πρώτον μοιρολόγιον ή μήτηρ τού φονευθέντος είς τό Σαραντά-
πορον στρατιώτου ζητεί τήν άδειαν άπό τήν οίκοδέσποιναν νά μετάσχη τοΰ
θρήνου. Έν προοιμίω όμιλεί περί τής συμμαχίας τών βαλκανικών κρατών,
τήν οποίαν ο πρωθυπουργός Βενιζέλος έτήοει μυστικήν, διά να κηρυχθή έν
καιρώ απροσδόκητος δ νικηφόρος κατά τών Τούρκων πόλεμος. Στρέφουσα
δε τόν λόγον πρός τόν οίκοδεσπότην τόν ελέγχει διά τήν άσκοπον μετά-
βασιν αύτοϋ είς τήν "Ηπειρον, ευθύς ώς ήκουσεν ότι έφονεύθη ό υιός του,
διά νά βεβαιωθή περί τής αληθείας- τί ώφελήθη έκ τούτου (τί έκαζάντηοε)\
Μήπως έπανέφερεν είς τήν ζωήν καί τόν υίόν του καί τόν έπίσης φονευ-
θέντα ίδικόν τη.-; Ευλόγως καί σκοπίμως μεταβαίνουν είς τήν "ΙΊπειρον
μόνον δσοι φέρουν έπικουρίαν είς τούς εκεί άγωνιζομένους· καί έκ τούτου
λαμβάνουσα άφορμήν επάγεται τήν άγγελίαν, ότι παρέπλευσαν τό Ταί-
ναρον κατά τάς ήμέρας έκείνας πλοία κομίζοντα έλληνικόν στρατόν είς
τήν "Ηπειρον, όπου θά πολεμήσουν πάντες γενναίως πρός ουδέν λογιζό-
μενοι τόν θάνατον. "Αλλως δέ αίσχρόν είναι, λέγει, νά κλαίωμεν τά τέ-
κνα μας- αί Σπαρτιάτιδες δέν έκλαιον τά ύπέρ πατρίδος φονευόμενα τέκνα
των. Μή καίέπ' εσχάτων δέν απέδειξε τοϋτο ή μήτηρ τοϋ παρά τό Σα-
ραντάπορον πεσόντος συνταγματάρχου Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ή όποία
είς τόν πρωθυπουργό1/ Βενιζέλον, συλλυπηθέντα διά τόν θάνατον τοϋ υίοϋ
της, άπήντησεν ότι ούτος έκαμε τό καθήκον του; Τοιούτο είναι τό φρόνημα
τών Μανιατών, διότι, ώς έκ παραδόσεως γινώσκομεν (άπ' ακοή κι' ά-
γροικητά), οί πρόγονοι μας ήλθον έκ Σπάρτης.

Τούτο δ' όμως τής φέρει είς τήν μνήμην τήν έν αρχή τοϋ πολέμου κυ-
κλοφορήσασαν άνυπόστατον διάοοσιν, ότι Μανιάται στρατιώται έδειξαν δει-
λίαν. Καί έρωτα μήπως οί Μανιάται άπώλεσαν τήν πολεμικήν άρετήν αυ-
τών έκφυλισθέντες; Αλλά τοϋτο δέν είναι δυνατόν. 'Απόδειξις δ υίός της,
φοιτητής τής ιατρικής, ό όποιος έφονεύθη κατά τάς πρώτας μάχας etç τό
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Σαραντάπορον. Οί Μανιάται είναι συνηθισμένοι να πολεμοΰν. Είς τάς έπα-
ναστάσεις της Κρήτης, αν καί ό πόλεμος έκεϊ ήτο άταχτος, πολλοί μετέ-
σχον καί έφονεύθησαν.

Αί έπαναστάσεις τής Κρήτης τής ενθυμίζουν ότι Κρής είναι ό πρωθυ-
πουργός. Όμολογεϊ ότι θα έπροτίμα κυβερνήτης τής Ελλάδος είς τάς πα-
ρούσας περιστάσεις νά ήτο Μανιάτης, διά να είχον οί Μανιάται τήν δόξαν
τής νίκης. 'Αλλ' ευπρόσδεκτος είναι καί ό Κρητικός, άφοΰ είναι ικανός
άνήρ καί θά μεγαλώση τήν "Ελλάδα, ευγνωμοσύνη δέ οφείλεται εις δσους
διά τής ψήφου των τόν άνέδειξαν καί τόν έφερον έκ Κρήτης.

Ό Βενιζέλος, ώς τήν έπληροφόρησεν ό ιερεύς τοϋ χωρίου, μετέβη είς τό
Λονόΐνον, όπως διαπραγματευθή περί τής ειρήνης. Παρορμά λοιπόν πάσας
τάς "Ελληνίδας νά βάνουν κάθε έσπέραν τά παιδιά των νά προσεύχωνται εις
τήν Παναγία·., όπως τόν καθοδηγή διά να μή τόν έξαπατήσουν κατά τάς
διαπραγματεύσεις ci ισχυροί τής γής. οί όποϊοι είναι άδικοι.

Διά τοΰ ετέρου μοιρολογίου ή μάμμη τοϋ φονευθέντος Λιβανά ευχαριστεί
πρώτον τήν μοιρολογήσασαν, ήτις διά τοϋ ωραίου μοιρολογίου της έτίμησε
τήν μνήμην τοϋ πάππου της, άξιωματικοΰ τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ. Μετά τό
βραχύ δέ τοϋτο προοίμιον σπεύδει νά άνασκευάση καί αυτη τήν διάδοσιν
περί δειλίας τών Μανιατών, τήν οποίαν μετά πολλής δυσφορίας ήκουσεν.
Οί Μανιάται, λέγει, είναι έμπειροπόλεμοι, φίλοι τών δπλων, καλοί σκοπευ-
ταί καί δέν φοβοΰνται τούς Τούρκους. Άλλ' άν δντως έξεφυλίσθησαν,
.προτιμότερος δι* αύτούς είνα: ό θάνατος. Ή διάδοσις δ' όμως είναι ψευδής,
προελθοϋσα έκ κακοβούλοιν συκοφαντούντων τούς Μανιάτας- τοιαΰτα ψεύδη
έτόλμησαν νά γράψωσι καί είς τός εφημερίδας, άλλά διεψεύσθησαν όπ'
αύτού τού πρωθυπουργού. Είναι λυπηρόν, ότι δέν υπάρχει Μανιάτης, έξέ-
χουσαν κατέχων θέσιν έν τή πολιτεία, όστις διά τοΰ κύρους του νά φίμωση
τούς ταΰτα λέγοντας. Διά τοΰτο συμβουλεύει τάς γυναίκας νά στέλλωσι
τά τέκνα των είς τό σχολεϊον (άφοϋ μάλιστα τό έλληνικόν σχολεϊον είναι
πλησίον είς τό χωρίον των), όπως έκπαιδευόμενα άναπτυχθοΰν καί καταλά-
βουν άξιώματα έν τή πολιτεία, διά νά συ νηγοροΰν υπέρ τών δικαίων τής
πατρίδος των.

'Γήν άλλην γνώμην τής πρώτης θρηνωδοϋ δέν άσπάζεται. Όχι, δέν
φέρει, λέγει, καταισχύνην τό νά κλαίωμεν τά τέκνα μας φονευόμενα. Καί
αί άρχαϊαι Σιταρτιάτιδες έκλαιον τούς νεκρούς των, καί σήμερον αί γυναί-
κες τής επιφανούς οικογενείας τών Μαυρομιχαλαίων επίσης τούς κλαίουν.
Άλλά κρίνει άναγκαϊόν ν' άρκεσθη ξίς τά λεχθέντα, διότι ένθυμήθη, ότι
παρασυρθεΐσα ύπό τής ρύμης τού μοιρολογίου παρέλιπε νά έκπληρώση τά
καθήκοντα, τά όποϊα έχει ώς οικοδέσποινα.Καί χαιρετά τ°ύς προσελθόντας,
όπως μετάσχωσι τοΰ πένθους τοΰ οίκου της. Παρατηρεί δέ ότι, άν καί οί
θρήνοι δέν είναι άτοποι, άλλ' όμως αύτή ένεν.α τής προσεγγιζούσης μεγά-
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λης έορτής τών Χριστουγέννων δέν επιθυμεί να θρηνήσουν τόν νεκρόν.
Καταλήγουσα δέ συμβουλεύει πάντας τους δυναμένους νά φέρουν όπλα να
τρέξουν είς τα Γιάννινα πρός βοήθειαν τών άγωνιζομένων κατά τών Τούρκων.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΣΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΑ

Χαιράμενή μου Σταυριανοΰ
ποϋ νά χάρης ό τι αγαπάς,
κι" από δεξιά κι' από ζερβιά1),
μόνε καί μένα άφες μου 2).

5 Τρία χρονάκια κλειδωτά ·')

ό Βενιζέλος δ καλός,
(όποΰ είναι μέγας υπουργός,
όποϋ νά ζη νά χη ζωή)
έγνώριζε τό μυστικό
10 καί φέτου τό φανέρωσε.
Τέσσερα κράτη συφωνα
τόν Τούρκο πολεμήσασι*
όλα τόνε νικήσασι
καί τόν κατατροπώσασι.
Ιό Έλα κοντά μου, Λιβαν«,

ποϋ διαηκες εκεί κοντά 4).
Γιά πες μου τί καζάντησες ;
ποϋ είναι τά παιδία μας ;
Χτές ήμουνα 'ς τό σπίτι μου
20 κ' έντυνα τά παιδία μου,
τί τανε σκόλη καί γιορτή,
(ήταν τ' άγιοΰ Σπυρίδωνα)
κι' άπόξω άπό τό Ταίναρο 5)
περνούσαν τά καράβια μας.

1) Ή θρηνψδός χαιρετίζει μετά τής οίκοδεσποίνης ν.αί πάντας τούς παριαταμίνους.

2) Έπ'.τρεψόν μοι νά μοιρολογήσω.

3) Τρία it η συμπεπληρωμένα" αντίστοιχος ή φράσις «τρία χρόνια έσφάλησα ·/».

4) Ποϋ πήγες έκεϊ πλησίον είς τόν τόπο ποϋ έφονεύΟη ό υιός σου, ποϋ πήγες δηλ.
μέχρις 'Ηπείρου, διά νά βεβαιωΟης, άν ήτο άληθής ή φήμη περί τοϋ θανάτου τοΰ υΐοϋ
σου.

ό) Τό ακρωτήριο·/ λέγεται μέν καί Κάβο Ματαπάς, άλλά διετήρησε καί τό άρχαΐον
όνομα, είς οΰδ. γένος καί είς άρσεν. (οίον, πάω 'ς'τόν Ταίναρο.) Λέγεται επίσης καί
Φανάρι άπό τοϋ εν αύτιρ φάρου.
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25 Φώναξαν τά παιδία μας ')
νά ποϋμε χαιρετίσματα
εμείς είς τά σπιτάκια τους,
τί κείνα πάν 'ς τά Γιάνναινα,
πάσι νά πολεμήσουσι,
30 τον Τούρκο νά νικήσουσι,
κι'ci δέν τόνε νικήσουσι,
πίβου νά μή γυρίσουσι.

Έλα κοντά μου, Λιβανά.
Δέν το θωρούμε για κακά
35 καί για μεγάλη προσβολή
νά κλαίμε τα παιδία μας ;
και πώς ; οί Σπαρτιάτισσαις
δέν κλαίνε τά παιδία τους,
όταν πάν και σκοτώνουνται
40 γιά τής πατρίδας τό καλό.
Ό Βενιζέλος ό καλός
(οπού είναι καί πρωθυπουργςό)
έκανε τηλεγράφημα
είς τή Μαυρομιχάλαινα :
45 σκοτώθη τό παιδάκι της,
πού ήταν κι* αξιωματικός ·
κ' εκείνη τοϋ απάντησε-
τι εκαμε τό καθήκο του.
Μείς εχομε τό φυσικό '"'),
50 άπ' ακοή κι' άγροικητά,
από τή Σπάρτη ήρθασι 4).
Μά μήπως εβλαχέψαμε s)
καί δέν τό καταλάβαμε ;

"Ελα κοντά μου, Λιβανά.
55 Έσύ τό γνώριζες καλά,
ότι τό χαιδανάβτησα 6),
καί τό εσπούδασα γιατρό,

1) Οί επιβαίνοντες τών πλοίων στρατιώται.

2) Ύπάγουσι.

3) Te φυσικόν ίόίωμα, τόν χαρακτήρα.

4) 'Εννοείται οί παπποϋόες μας.

5) 'Εγίναμεν βλάχοι,άπεβάλομεν τήν μανιάτικων φύσιν.

6) Τό άνάοτησα (τό ανέθρεψα) τά παι?ί μου με χάΐΐια (μέ θωπείας, μέ στοργήν).
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για τά καλά γεράματα,
κι' άπέι ') με τό σκοτώσασι,
60 εκεί 'ς το Σαραντάπορο.
Χαλάλι του ό θάνατος,
γιατί λευτέρωσε λαό !
Μήπως ειν' πρώτη τους φορά
'ς τή Μάνη τά σκοτώματα;
65 Τίγαρε 2) δε σκοτώθηνα

'ς τήν Κρήτη όταν πάηνασι J)
εκεί 'ς τόν κλεφτοπόλεμο ;
όταν μας τουςε παίρνααι
εμάς οί κομματάρχηδες ; 4)
70 Τίγαρε δεν τό θέλαμε

νά ναι Μανιάτης υπουργός,
νά μαςε κάνη τό καλό,
νά χωμε τήν υπόληψη
όλοι μέσα 'ςτά σπίτια μας ;
75 Καλός είναι κι* ο Κρητικός,
είναι μεγάλος άνθρωπος.
Χίλια καλά νά κάμουσι
όσοι τόνε ψηφίσασι
καί τόνε φέρασι επά,
80 νά μεγαλώση τήν 'Ελλάς.

'Ακούσατε νά σάςε πού 5)
τοϋτο, ποϋ μου είπε ô παπάς·
ότι τό Βενιζέλο μας
τόνε καλέσασι νά πα,
85 νά κάμτ) τη γεροντική 6)

'ς τήν αγγλική πρωτεύουσα.
Μωρή Ρωμιαίς καί Χριστιαναΐς,
τό βράδυ *ς τό λυχνάρι σας

1) Καί επειτα.

9) Μήπως.

8) Πηγαίνασι, μετέβαινον.

4) Οί πολιτευόμενοι (ώς ό Πετροπουλάκης, ό Ivoσονάκος κλπ.), οϊτινες έστρατολό-
γουν κατά τό 1868 έΟ^λοντάς Μανιάτας, ίνα πολεμήσω«·/ èv Κρήτη,

δ) Νά σας είπώ.

6) Γεροντική τό συμβούλιο·/ τών γερόντων, τών πρεσβυτέρων τής οικογενείας, οϊτι-
νες εν Mävg συνήθως συνέρχονται, όπως συσκειρθώσι διά τό ψυχικον (τήν αΐδεσιν
Τών αρχαίων). Συνεκδοχικώς δέ ό συμβιβασμός.



ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΠΟΑΕΜΙΣΤΙΊΝ

καί 'ς το κονισματάκι σας
90 νά βάλτε τά παιδία σας
νά κάμουσι τήν προσευχή
'ςτήν Παναγία Δέσποινα,
γι à và τοΰ στείλη δύναμη,
κι' ό Μιχαήλ αρχάγγελος
95 νά ναι κοντά 'ς τήν πλάτη του,
νά μή μας τόν γελάσουσι*
τί κείνοι είναι ισχυροί
καί είναι κι' άδικοι πολΰ.

ΑΓΙΑΝ'ΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ

"Ετσι νά κλαίς, παιδάκι μου,
vàv τήνε παίρνης τήν ευκή,
νά τά τιμάς τά κόκκαλα
τοϋ πάππου σου τόΰ λοχαγού 1 ).

5 Μον τί πες καί δέν άκουσα ;

(γιατί μαι γριά καί δέν άκοΰ')
οι άντρες μας βλαχέψασι ;
Δέν είναι πρώτη τους φορά
'ς τόν πόλεμο καί 'ς τόν καυγά.
10 Τίγαρε καί δέν εχουσι

τούς γκράδες 'ς τόν γκρεμανταλά ; 2j
τά καριοψΰλια τά σκληρά ;
Τίγαρε καί δεν ξέρουσι
οί άντρες νά σκοπευουσι,
15 τούς Τούρκους νά μή σκιάζουν tar,
Άν είναι και βλαχέψασι,
πίσω νά μή γυρίσουσι,
κανένας τους νά μήν έρθη.

Άλλ" όίκου Δημοστέναινα.
20 Έτοϋτα είναι ψέματα.

Τούς άντρας μας κακίζουσι,
τούσε συκοφανάζουσι,

1) Τοδ εκ Ααγείας Ίω. Καλογεράγιαννη.

2) Εις τήν κρεμάοτραν.
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τους παρασιαίνουσι δειλούς.
Τό γράψασι καί στο χαρτί 1).
25 Ρωτήθη κι* ό πρωθυπουργός
καί είπε τ' είναι ψέματα.
Γυναίκες, σας περικαλοϋ 2)
εμένα νά μ' ακούσετε,
γιατ ' είμαι μεγαλύτερη.
30 Στέλνετε τά παιδία σας

ς τό σκολαρχείο (είναι πά3)
νά μάϋουσι τά γράμματα'
καί θά ρθη κι άλ/.η εποχή,
νά πάη Μανιάτης 'ς τή Βουλή,
35 νά είναι Μανιάτης υπουργός,
νάν τό μιλά τό δίκιο τους.

Μέ πίκρανες, παιδάκι μου,
καί θά σέ ποΰ ανόητη.
Τό τί ναι τοϋτο ποϋ είπεκες; '')
-1U ΰτ ' είναι ιτρέπος Γι) καί κακό
νά κλαίμε τά παιδία μας.
Ία κλαίσι τά παιδία τους,
τά κλαίσι κ' υί Σπαρτιάτισσαις
κ" υί. Μαυρυμιχαλιάνισσσαις.
45 Μόν θάν τ' άφήκου ίσα μέ πά ϋ),

καί ί)ά τηράξου καί νά ίδοϋ,
γυρω τριγύρω 'ς τό λαό 7).
Όλοι καλώς ώρίσατε,
παπάδες μου παί λαϊκοί,
50 δασκάλοι καί γραμματικοί.
Έγώ δέ θέου 8) κλάιματα
—όίγιαις ήμέραις έρχονται—9)

1) Τό έδημοσίευσαν καί εις τάς εφημερίδας.

2) Παρακαλώ.

3) 'Εδώ πλησίον, τό ελληνικό·/ σχολείο-/ Λαγείας.

4) Είπες.

5) Τό ντρέπος=έντροπή.

ο) Θά τό αφήσω (τό μοιρολόγι) εως εδώ.

7) Τοός παρεστώτας.

8) Δέν Οελω.

11) At Ιορταί τών Χριστουγέννων.
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μόν θενά χάμου συμβουλή :
"Αντρες, όπό/ετ' άρματα,
55 για φεύγετε 'ς τά Γιάνναινα.
βοηθάτε τά παιδία μας,
τούς Τούρκους νά νικήσουσι.



Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ *

[ Εταιρεία 'Ελληνισμός.'Εθνικά άσματα 1453—1821. "Εκδοσις δευτέρα συλλογή καί
έπιμελεία καί προσθήκη Ιστορικών σημειώσεων ύπό Χ. Χρηστοβασίλη. 'Εν 'Αθήναις εις
16ον σ. 336].

Α'.

Πρό επτά περίπου ετών ή ενταύθα εταιρεία «Ελληνισμός» έξέδωκεν
ύπό τήν έπιγραφήν «'Εθνικά άσματα» μικράν έκλογήν δημοτικών ασμά-
των έκ προγενεστέρων συλλογών, ήτις διά τό εύωνον αυτής ήτο προωρι-
σμένη νά καταστήση γνωστότατα είς εύρύν κύκλον αναγνωστών τ' αριστοτε-
χνήματα τής δημώδους ποιήσεως τοϋ ημετέρου έθνους. Ή άποφασις τής
εταιρείας «Ελληνισμού» περί έκδόσεως τοιαύτης συλλογής έμαρτύρει φιλό-
πατριν καί πεφωτισμένην μέριμναν περί ένισχύσεως του εθνικού φρονήμα -
τος, διότι ουδέν νομίζομεν συντελεστικώτερον πρός τόν σκοπόν τοϋτον άπό
τήν γνώσιν τής ιστορίας καί τών πατρίων παραδόσεων. Όσον εντελέστερον
γνωρίζει ό "Ελλην τήν πατρίδα του, τόσον διακαέστερον αγαπά αυτήν. Ού-
δενός δ' άλλου 'Έθνους ή ίστορία παρουσιάζει τοσούτον αδρά διδάγματα
φιλοπατρίας, είς ούδενός άλλου λαοϋ τά ήθη καί τάς πνευματικάς έκδη ■
λώσεις έμραίνεται έναργέστβρον ή ευγένεια τής ψυχής καί ή πνευματική
ευφυία. Τά δέ ίστορικά δημοτικά άσματα ημών συγκεφαλαιοϋντα είς εύσύ-
νοπτον περίγραμμα γεγονότα τής πατρίου ιστορίας κατά τούς χρόνους τής
δουλείας καί τής εθνικής εξεγέρσεως, υπερέχοντα δέ τών προϊόντων τής
δημώδους φιλολογίας άλλων λαών κατά τό ποιητικόν ΰψος καί τήν δύνα-
μιν τοϋ αίσθήματος, είναι οί εύγλωττότατοι διδάσκαλοι τής πρός τήν πα-
τρίδα καί τήν έλευθερίαν άγάπης.

'Αλλά τόν εύγενή σκοπόν τής έταιρείας σχεδόν καθ' όλοκληρίαν έμα-
ταίωσεν ή άστοχος έκτέλεσις τής άποφάσεως αυτής. Ή συλλογή εκείνη
τών δημοτικών άσμάτων κατηρτίσθη προχείρως μετά πολλής άμελείας καί

*} "Εδημοσιεύθη εν τή έφημερίδι Άθήναι άρ 233, 234, 235 καί 239 (τήν 10—12
Ιουνίου 1903) έν τω Άγωνι  άρ. 228 —230 (τής 1. 8, 15 Αυγούστου 1903.)
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άπειροκαλίας. Ώς βάσιν είχε τήν προ τεσσαρακονταετίας έκδοθείσαν έν
Λιψία συλλογήν τοΰ Πάσσωβ, έκ ταύτης εική καί ώς έτυχε παραλειφθέν-
των ιών πλείστων ασμάτων. Είς τά σφάλματα δέ τού Γερμανού εκδότου
προσετέθησαν καί άλλα τών Ελλήνων άντιγραφέων καί τυπογράφων, αί
πλημμελείς παρά τώ Πάσσωβ χρονολογίαι τών γεγονότων άφέθησαν άθικτοι,
ουδεμία κατεβλήθη φροντίς προς τήρησιν χρονολογικής τίνος τάξεως, άλλ'
έν συμφυρμφ πλησίον άλλήλων έτέθησαν άσματα, άναφερόμενα είς πασί-
γνωστα γεγονότα διαφόρων χρόνων, καί τό χείριστον περιελήφθησαν καί
άσματα άκραιφνώς ληστρικά (οίον λ. χ. τό έν σ. 19) ούδεμίαν έχοντα θέ-
σιν είς συλλογήν παιδαγωγικόν έχουσαν σκοπόν.

"Οθεν άναγκαία ήτο έκδοσις νέου άπανθίσματος τών δημοτικών ασμά-
των, γενομένη μετά τής στοργής καί τής φροντίδος, ής είναι άξια τά ε-
θνικά ταϋτα κειμήλια.Μετά πολλής δέ χαράς ήκούσαμεν άγγελλόμενον ότι
τοιαύτην έκδοσιν παρεσκεύασε καί πάλιν ό «Ελληνισμός«.Ή έταιρεία αυτη
διαθέτουσα έπαρκεϊς πόρους πρός τύπωσιν πλούσιας συλλογής μή άποβλέ-
πουσα είς κέρδος ύλικόν, άλλ' είς τήν έθνιχήν ώφέλειαν, δυναμένη δέ διά
τών μελών της νά διαδώση άπανταχοϋ τών έλληνικών χωρών καί νά κατα·
στήση κοινόν κτήμα παντός Έλληνος τό βιβλίον, ήτο άρμοδιωτάτη πρός
τοιοϋτον έργον. Έκ τής άποτυχίας δέ τής πρώτης συλλογής ήλπίζετο ότι
θά ήρύετο διδάγματα περί σκοπιμωτέρας συνθέσεως τής νέας διά τής διορ-
θώσεως τών παρατηρηθεισών έν έκείνη πλημμελειών καί έλλείψεων.

'Αλλ' ή προσδοκία αυτη διεψεύσθη οίκτρώς. Τό πρό έβδομάδος περί-
που έκδοθέν ύπό τής Εταιρείας τοϋ α Ελληνισμού» τεϋχος τών Έθνικών
άσμάτων, έμποιεΐ κατάπληξιν διά τήν συντελεσθεΐσαν έν αύτφ παραμόρφω-
σιν, διαστροφήν καί έξαχρείωσιν τών έθνικών άσμάτων. Μία τών ένταϋθα
εφημερίδων δημοσιεύουσα τά πρωτόλεια τής συλλογής ταύτης ένεκωμίαζε
«τήν κολοσσιαίαν δσον καί άνεκτίμητον έθνικήν ταύτην έργασίαν». 'Αλλ'
άληθώς κολοσσιαία είναι μόνον ή τόλμη τοϋ έκδοτου, παρεμβαλόντος άτέ-
χνους καί άνοήτους στίχου: τής ιδίας κατασκευής είς τά άσματα καί παρου-
σιάσαντος τούτους ώς άπαυγάσματα τής δημώδους μούσης, συγκολλήσαντος
στίχους διαφόρων άσμάτων καί διχάσαντος αύτοτελή άσματα, ών δέν άνε-
γνώρισε τήν ένότητα. Θαυμαστή δ' δντως είναι καί ή άφέλεια, μεθ' ής
έν τφ προλόγφ επαγγέλλεται τήν διόρθωσιν ιιτής διαφθοράς, ήν τά έθνικά
ταϋτα ήμών άσματα υπέστησαν έν τω στόματι τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, άφότου
έποιήθησαν».

Ία δημοτικά ήμών άσματα, κατά τόν γνωστόν εύστοχον χαρακτηρισμόν
Γερμανού ιστορικού, φαίνονται ώς χείμαρροι άφρισμένοι, έκρέοντες όχι άπό
άνθρώπινα χείλη, άλλ' άπό τούς βράχους τής Οίτης καί τού 'Ολύμπου. Ιναί
δοκιμώτατος ποιητής άν ήθελεν έπιχειρήση νά προσθέση τι είς αύτά, αί
προσθήκαί του θά είχον εμφχσιν έιτιρράμματος. "Αλλως δέ ταϋτα δέν είναι
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α*. 18
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μνημεία ποιητικά μόνον, άλλα καί ιστορικά καί λαογραρικχ. Οιαδήποτε
δέ μεταβολή θεωρείται ώς μειοΰσα τήν άξίαν των καί διαφθεί ρούσα αυτά'
καί ευλόγως· διότι έπί τή υποθέσει, ότι δια τής διορθώσε ως ήδύναντο νά
κατασταθώσιν άρτιώτερα άπό καλολογικής απόψεως έξεταζόμενα, θ' άπέ-
βαινον όμως άχρηστα ώς μνημεία ιστορικά καί λαογραφικά είς τόν μελε-
τώντα τήν ίστορίαν καί τόν χαρακτήρα τοΰ ελληνικού λαοΰ. Συμβαίνει μέ
τά δημοτικά άσματα καί μέ τάλλα προϊόντα τής δημώδους φιλολογίας ότι
καί μέ τά λείψανα τής αρχαίας τέχνης, άν καί εις ταΰτα αί νεώτεραι προσ-
θήκαι είναι εύδιαγνωστότεραι- ένφ πρότερον δέν έξετίθεντο είς τά μουσεία τά
κολοβά καί ήκρωτηριασμένα, άν δέν έπεσκευάζοντο, σήμερον άποδοκιμάζεται
πάσα συμπλήρωσις· καί διδακτικώτατον θεωρείτα'. τό πάθημα τοΰ Θορβάλ-
δσεν, δστιςκαταγελάται διά τάς συμπληρώσεις τών Αίγινητικών άγαλμάτων,
τών έν τή Γλυπτοθήκη τοΰ Μονάχου έκτεθειμένων, άν καί ήτο ό έπιφανέ-
στατος τών κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ παρελθόντος αίώνος γλυ-
πτών, καί ουδείς ήδύνατο νά φαντασθή τότε, ότι τοιούτος τεχνίτης δέν θ*
ίο ικανός νά συμπληρώση επιτυχώς οιονδήποτε πλαστικόν έργον.

"Αλλοτε άπετόλμησάν τίνες σοφοί άνδρες νά έπιφέρωσιν έπουσιώδεις
μεταβολάς είς έργα τής δημώδους έλληνικής φιλολογίας, όπως άποκατα-
στήσωσιν αύτά, ώς ένόμιζον, ευπροσωπότερα καί άρτιώτερα. 'Αλλά το
σούτον αυστηρώς κατεκρίθησχν χαρακτηρισθέντες ώς πλαστογράφοι, ώστε
ήλπίζετο ότι ουδείς ποτε θά έπεχείρει πλέον δμοιόν τι. Καί όμως τήν δυσ-
άρεστον ταύτην έκπληξιν μας έπεφύλασσεν είς πολλψ μείζονα βαθμόν ή
έκδοσις τών Εθνικών άσμάτων τής Εταιρείας τοΰ « Ελληνισμού ».

Ό άοίδιμος Σπ. Ζαμπέλιος, εκδίδων τό δημώδες άσμα περί τοΰ υίού
τοΰ Άνδρονίκου, έκρινεν ότι ή διήγησις ήτο ασυνάρτητος καί ή λυσ'.ς έπήρ-
χετο άποτόμως, ένόμισε δέ οιά τοΰτο άναγκαίον νά τό μεταβάλη μικρόν,
όπως τό βελπώση. 'Αλλ' ό Logrand έν τή Συλλογή τών δημωδών ελλη-
νικών άσμάτων σ. 183 κατέκρινε τό υπ' αύτοΰ έ*δοθέν κείμϊνον ώς πλα-
στογραφηϋ·εν (falsifié), ό δέ Κρουμβάχερ πραγματευόμενος περί τού αύ-
τοΰ άσματος λέγει (έν 'Ιστορία τής βυζαντινής φιλολογίας 2ας έκδ. σ.
833), ότι ό Ζαμπέλιος έπλαστογράφησε καί διά παρεμβολών ήλλοίωσε τό
κείμενον αύτοΰ καί ότι τήν πλαστογραφίαν (fälschung) άπεκάλυψεν πρώ-
τος ό Λεγράνδ.

Ό επιφανής Γάλλος άρχαιολόγος Φραγκίσκος Λενορμάν έν τή μονο-
γραφία αυτού περί τής Ιεράς όδοΰ (σ. 39U κέ.) έδημοσίευσε δημώδες πα-
ραμύθιον συγκολλήσα; πρός κατασκευήν αύτοΰ δύο τοιαύτα, άτινα μάλι-
στα δέν συνέλεςεν αύτός, άλλά παρέλαβεν έκ προηγουμένων δημοσιεύσεων.
Τούτο άπεκάλυψεν ό Γερμανός καθηγητής Bernhard Schmidt έν ίδίω άρ·
θρψ, δημοσιευθέντι έν τφ φιλολογικψ περιοδκψ συγγράμματι Ρηνικφ Μου-
αείφ (Rheinisches Museum 1876σ. 273—282), στιγαχτίσχς τόν Γάλλον
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άρχαιολόγον ώς πλαστογράφον καί τά δημοσιεύματα αυτού ώς άνάξια πί-
στεως.

Οί τοσούτον δεινώς κατηγορηθέντες σοφοί άνδρες εξελέγχονται ώς ά-
τολμοι καινοτόμοι παραβαλλόμενοι προς τον εκίότην τών έθνικών άσμάτων.
Ούτος εύπαρρησιάστως κατακρίνει πάντας τούς πρό ζύτοΰ συλλογείς, διότι
τά δημοτικά άσματα κατέταξαν είς τάς συλλογάς των, αδπως παρελάμβα-
«vov αυτά είτε άπδ τού στόματος του Ελληνικού λαού είτε άπό τήν γρα-
»φίδα τών μικροσυλλογέων των».Έν άλλοις λόγοις κατακρίνει αυτούς.διότι
εύσυνειδήτως έξετέλεσαν τό έργον των καί δέν παρεχάραξαν δι' αυθαιρέτων
διορθώσεων τά δημώδη κείμενα.'Αλλ' αυτός άπαξιών νά άκολουθήση δουλι-
κώς τούς μικροσυλλογεΐς ηθέλησε νά παρουσιάση τά δημώδη άσματα ουχί
όποϊα είναι, άλλ'όποϊα έπρεπε νά είναι—κατά τήν κρίσιν του, έννοεϊται.Διά
τούτο πρό ούδενός υποχωρεί μέσου πρός έπίτευξιν τού ύψηλού τούτου σκο-
πού· άλλ' ώς άγαθός ιατρός τέμνων καί καίων θεραπεύει τάς πληγάς, καί
αύτός τήν διαφθοράν, ήν τά έθνικά ταύτα ήμών άσματα ύπέστησαν έντω στό-
ματι τού λαοΰ, έπανορθώνει ότέ μέν προσθέτων στίχους, ότέ δ' άφαιρών,
ότέ μέν συγκολλών, άλλοτε δέ διασπών.

Άνιαρότατον βεβαίως θα ήτο νά παρακολουθήσωμεν κατά πόδας τόν
έκδότην είς τό έργον του, διά νά καταδείξωμεν όπόσον διά τοΰ συ-
στήματος αύτοΰ παρεμόρφωσε καί διέφθειρε τχ δημώδη άιμχτα, άλλ' ούδέ
είναι τοΰτο άναγκαΐον. Αύτός ούτος ό έκδοτης ύποδεικνύει δύο άσματα τής
συλλογής του, έξ ών καταφαίνεται ό τρόπος τής έργασίας του. Καί είς τών
άσμάτων τούτων τήν έξέτασιν μόνον θα περιο ρισθώμεν.

αΈπρεπε λοιπόν, λέγει, ν'άνατάμω έχαστον άσμα, νά εύρω τά χάσματά
»του καί τά έλλείποντα τμήματά του καί νά τά συγκολλήσω άρμονικώς,
»όπου δεϊ, παρουσιάζων τά άσματα ταΰτα δσον τό δυνατόν άρτια. Ώς πα
»ράδειγμα δέ τής έργασίας μου ταύτης άναφέρω τό πρώτον άσμα τής παρού-
»σης συλλογής, τόν α Έθνικόν Θρήνον», όπερ άντί δώδεκα στίχων, μεθ' ών
»έξεδόθη ύπό τών προγενεστέρων μου, έκδίδω αύτόν μετά τριάκοντα δύο,
»καί τό τρίτον άσμα, τό ύπό τόν τίτλον α Ελευθερία καί Τυραννία», τό
ΐόποίον είς δλας τάς προηγουμένας εκδόσεις φαίνεται συγκεκολλημμένον
»μεθ'έτέρου άσματος, χωρίς ούδείς τών προγενεστέρων μου ή τών είς τά
»τοιαΰτα καταγινομένων νά τό άντιληφθή . »

Β'.

Τό πρώτον τών άσμάτων τούτων είναι ό Θρήνος διά τήν άλωσιν τής
Κωνσταντινουπόλεως· τό κείμενον τό παρέλαβεν έκ τής παρά τψ Ζαμπελίψ
παραλλαγής, ώς έδημοσιεύθη έν τή συλλογή τού Πάσσωβ (άρ.196).'Αποτε-
λείται δέ τό κείμενον έκ 16 στίχων (όχι 12 ή 13, ώς λέγει ό έκδοτης)· είς
τούτους προσέθεσεν άλλους δύο εκ παραλλαγής τής συλλογής τοΰ Ούλερίχου
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παρά τφ αύτφ Πάσσωβ («ρ. 19δ) καί άλλους δεκατέσσαρας έκ τής ιδίας
φαντασίας διπλασιάσας τόν δγκον του.Πλήν toD ΓΙάσσωβ αναφέρει δ εκδότης
καί άλλους δύο συλλογείς, άλλ' ούτοι είναι οί ύπ' αύτοΰ τοΰ Πάσσωβ έν
άρ. 194 μνημονευόμενοι, είς ους ούτος παραπέμπει. Ό Ellissen, ό δημο-
σιεύσας παραλλαγήντοΰ αύτοΰ άσματος (Analekten 1857 τ. III σ. 264),
καί δ Μανοϋσος (Τραγούδια Εθνικά, Κέρκυρα 1850 σ. 178) δέν άναφέ-
ρονται 5π' αύτοΰ, διότι καί ό Πάσσωβ τούς έλησμόνησεν έπίσης δέν άνα-
φέρονται χαί οί ήμέτεροι Γιάνναρης ("Ασματα κρητικά σ. 3), Παπαζαφει-
ρόπουλος (περισυναγωγή σ.120), Πολυλάς (φιλολ. γλώσσα σ. 71) καί άλ
λοι, νεώτεροι δντες τοΰ Πάσσωβ. Σημειωτέον εν παρόδψ ότι καί άλλοι
θρήνοι διά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως όλως διάφοροι τοΰ άπα-
σχολοΰντος ήμάς είναι γνωστοί- άλλ5 έπειδή έδημοσιεύθησαν είς συλλο
γάς δημοτικών άσμάτων όχι τόσον προχείρους, δσον ή τοΰ Πάσσωβ. παρ
έμειναν άγνωστοι είς τόν εκδότην τών Έ&νικών 'Ασμάτων (πλήν, εννοεί-
ται,τής παρά Αεγράνδ παραλλαγής, καθόσον αυτη περιελήφθη έν τή πρώτη
Ικδόσει τής α Εταιρείας τοΰ Έλληνισμοΰ»).

Τό συγκινητικόν τοΰτο άσμα είναι τό τιμαλφέστατον τών έθνικών ήμών
κειμηλίων άπό έθντκής άπόψεως κρινόμενον. Διότι συγκεφαλαιώνει πάντας
τούς έθνικούς πόθους καί τάς έλπίδας. Σκοπός του είναι νά δηλώση τίς
ή θέλησις του Θεού περί τής μελλούσης τύχης τοΰ έλληνικοΰ "Εθνους μ=τά
τήν μεγάλην συμφοράν τής καταλύσεως τής έλληνικής αυτοκρατορίας. Πα-
ρίσταται ό Θεός διά περιστεράς έξ ούρανοΰ πεμφθείσης ή δι* άγγέλου ύπο
σχόμενος ότι θ'άποδώση είς τούς "Ελληνας πάντα, όσων έστερήθησαν.Ή δέ
παρήγορος αυτη πεποίθησις είς τήν διαθήκην, ήν ό Θεός έστη σε πρός τούς
Έλληνας, ή έλπίς περί άναστηλώσεως τής Ιλληνικής αύτοκρατορίας, ήτο
ή ένισχύουσα αυτούς είς τούς απεγνωσμένους άγώνας πρός τούς δέσποτας
έν τή δουλεία, ή άποτελοΰσα τό μέγα έθνικόν ιδεώδες τών άπελευθερωθέν-
των καί τών άλυτρώτων.

Τίδ' άπέγινε τό άσμα πεσόν είς χείρας τοΰ εκδότου τών Έθνικών
Άσμάτων ; Διά τών διασκευών καί προσθηκών αύτοΰ ή θεία ύπόσχεσις
μετεβλήθη είς κενούς παραμυθητικούς λόγους άνθρώπου. Ό άπεφθος χρυσός
μετετράπη είς εύτελή μολύβδου σκωρίαν, τό κήρυγμα τών έθνικών έλπίδων
παρεμορφώθη είς περιγραφήν άνόητον καί τερατώδη τής τελευταίας έν τή
'Αγία Σοφίφ λειτουργίας.

Παραθέτομεν τδ ούτω διασκευασθέν κείμενον διά νά πεισθή έξ ιδίας άν-
τιλήψεως πάς τυχόν άπιστων. Τούς προστεθέντας έξ άλλης παραλλαγής δύο
στίχους περικλείομεν δι'άγκυλών, τούς δέ ύπό τοΰ εκδότου ποιηθέντας δια-
κρίνομεν δι' έπικλ νών χαρακτήρων.
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Σημαίνει ό θεός. σημαίνει ή γη, σημαίνουν τά επουράνια,
σημαίνει κι' ή Άγια Σόφια τό μέγα Μοναστήρι 1),
[πόχει τριακόσιες καλογριαΐς καί χίλιους καλογέρους]
καί τετρακόσια σήμαντρα καί εξήντα δυό καμπάνες
5 κάθε καμπάνα καί παπά, κάθε παπάς καί διάκο2).
Νά μπούνε 'ς τό χερουβικό. νά βγή ό βασιλέας 3).
[ψάλλει ζερβιά ό βασιλιάς, δεξιά δ πατριάρχης]
κι' απάνω στό χερουβικό, «έβγαινε ό βασιλέας
περιστερά κατέβηκε άπό τά μεσουράνια
10 καιi λέει μ' άνθρώπινη φωνή, σαν άγγέλ-ον στάμα.

«Πάψτε, ψαλταδες, τον: ψα/.μον; χι' α; χαμηλώσουν τ ' δ/ια,
παπάδες βγβΟ,τε τά ιερά καί διάκοι ζεντνθητε
χαί αβήαετ' όλα τα χεριά χαί τα καντήλια όλα,
γιατ' είναι θέλημα θεοΰ ή Πόλη νά τουρκέψν
15 Στείλτε κι' αμέσως 'ς τή Φραγκιά νά ρθοϋν τρία καράβια,
τό να νά πάρη τό σταυρό, καί ταλλο τό βαγγέλιο,
τό τρίτο τό τρανντερο 4) τήν άγια τράπεζα μας.
μή μας τά πάρουν τά σκυλιά καί μας τά μαγαρίσουν».
"Επαψ' εντύ; ή λειτουργία, σώπασαν oi ',·αίζάδες.
20 ή εκκλησιά άνεοτέναξε, σβηστήχαν τα καντήλια,

οί είκόνι; άρχισαν νά κλαιν, rit χύνουν μαΐρα δά/ρνα.
χι' δ βασιλιάς μετάλαβε με τό φονσσάτο του όλο,
■/.αί '; τ' άλογό του ρήχτηχε χαί πάει να πολεμήση
λέγοντας πρός τήν Παναγιά χαί 'ς τονς άγιους όλους·
25 «Σώπασε, κυρά Δέσποινα, καί σεις άγιοι μήν κλαίτε,
πάλε μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλε δικά ΜΑΣ είναι·.
Καί τή στιγμή ποΰ ό βασιλιάς άπό τή θύρα βγήκε
ίνας πανέμορφος παπάς '; τα χέρια του κρατώντας 51
τήν κοινωνία χαί τό σταυρό κ ιί τό ίερό βαγγέλιο,
30 εβγάλε μιαν δργνιά φτερά χαί σάν άίτός νψώθη
καί πέταξε 'ς τού; ουρανούς άπό να παραθύρι,
για να μήν πέσουν '; τή; Τουρκιά; τ' αντίχριστα τα χέρια.

1) Μαναστήρι είναι διαλεκτικός τύπος, τόν οποίον άνευ ανάγκης ΰποκατέστησεν ό εκ-
δότης είς τό κοινέν καί πανελλήνιον μοναστήρι. Διατί δέ τό γράφει διά κεφαλαίου γράμ-
ματος, ώς νά ήτο κύριον όνομα;

2) Τό κείμενο·/ είχε «Κάθε καμπάνα καί παπάΣ κάθε παπάς καί διακοΣ»' καί είχεν
ορθώς. Ή διόρθωσις έλέγχει άγνοια·/ τού κοινοτάτου Εδιωτισμού τούτου, δν όμως δ'.ετή-
ρηιεν άλλαχού.

'Λ) 'Γό δημώδες κείμενον έχει: καί νά βγ^ ό βασιλέας' διά τής μικράς μεταβολής
εγινεν ό στίχος χασμωδιώδης.

4) Τό φσμα λέγει τό καλύτερο' ή άγία τράπεζα δέν είχεν τόσον μέγα βάρος, ώστε
νά είναι χρεία πρός μεταφοράν αύτής πλοίου εξαιρετικού μεγέθους" άλλά τό πλοϊον έ-
πρεπε νά είναι καλύτερο·/ τών άλλων καί ασφαλέστερο·/' διότι ή άγία τράπεζα τής με-
γάλης εκκλησίας ήτο πολυτιμοτάτη* όθεν καί μεγίστη·/ σπουδαιότητα άποδίδουσιν εις
αύτήν αί έθνικχί παραδόσεις (βλ. όσα περί τούτου έγράψαμεν έν Παρθενώνι τ. Γ', σ.
5.) [Ιίαραδόσ. σ. 680 κ. έ].

5) Ό διορθωτής τών άσμάτων φωράται άγνοών στοιχειωδέστατον κανόνα τής δημώ-
δους στιχουρχικής' ότι πάντοτε δ στίχος πρέπει ν' άποΓελή αύτοτελή πρότασιν.
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Όχι μόνον πάντες οί προστεθέντες στίχοι, άλλά πάσα λέξις τού δια·
σκευαστοϋ, άντικαταστήσασα λέξιν τού δημώδους κειμένου, είναι άτοπος
καί παράλογος. Μεθ' δλην δέ τήν άηδίαν, ήν έμποιεί είς ήμάς ή άνάλυσις
τοιούτου έξαμβλώμα.τος, δέν κρίνομεν «σκοπον νά καταδείξωμεν έναργώς
τοϋτο.

Ό 8 στίχος έπαναλαμβάνει σχεδόν αύτολεξεί όσα λέγονται έν τφ εκτ^)·
τοϋτο δέ, διότι παρεμβαλών άνευ ανάγκης ό διασκευαστής έξ άλλης παραλ-
λαγής τόν 7 στίχον διέκοψε τήν συνέχειαν τοϋ λόγου καί έκρινεν άναγ-
καίαν τήν προσθήκην, όπως τόν καταστήση σαφέστερον.

Ό 10 στίχος είναι περιττολογία, ήν άπο^εύγουσι τά δημώδη άσματα,
άλλά καί περιττολογία ανόητος. Ή περιστερά κατ' αύτήν όμιλεί καί ή
φωνή της είναι ανθρωπινή· άλλά καί πάλιν άνθρωπίνη δέν είναι, είναι μάλ
λον άγγελική. Ταϋτα δέ, διότι άλλη παραλλαγή δέν άναφέρει περιστεράν,
άλλά λέγει άπλώς : «Φωνή τούς ήρτ' άτ.ό τό Θεό, καί άπ' τοϋ άγγέλου
κρίση» καί ό διασκευαστής προσεπάθησεν άδεξιώτατα νά συμβιβάση άμφό ■
τερα.

Έν τφ 11 στίχφ τό δημώδες κείμενον έχει «Πάψετε τό χερουβικό».
Ό εκδότης έθεσε «ΙΙαψτε, ψαλτάδες, τούς ψαλμούς» λησμονήσας ότι κατά
τον έξ άλλης παραλλαγής παρεμβληθέντα στίχον έν τη 'Αγία Σοφία έψαλ
λον ό βασιλεύς καί ό Πατριάρχης, καί τούτους ή έξ ούρανοϋ φωνή ήδύνατο
όπωσδήποτε άλ)ωςνά προσαγορεύοη, άλλ' ούδέποτε ψαλταδε .

Οί αμέσως έτ.όμενοι στίχοι ό 12 καί 13 έπιμαρτυροΰσι τήν άλήθειαν τής
γαλλικής ρήσεως , ότι εν βήμα μόνον χωρίζει τό ύψηλόν άπό τοϋ γελοίου.
Κατά τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν, ότε έπίκειιαι ή πτώσις τής βκσιλευού-
σης τών πόλεων καί ή τών Χριστανών καταδίκη είς μυσαρωτάτην δουλείαν,
παρεμβαίνει έξ ούρανοϋ ό Θεός καί έξαγγέλλει τό θέλημα του πρός τούς
έν τή έκκλησία συνηγμένους πιστούς. Οί λόγοι τοϋ Θεοϋ, ώς έκαστος προσ-
δοκά, θ' άποπνέωσι θείον ίίψος καί μεγαλειότητα, περί μεγάλων δντες καί
δεινών πραγμάτων. Καί άληθώς τοιοϋτον χαρακτήρα έχουσιν έν τφ δημο-
τικφ άσματι. 'Αλλ' έπέρχεται ό διορθωτής τής 'Εταιρείας τοϋ Έλληνισμοϋ
καί διά μικρών μεταβολών τοϋ κειμένου καί τής προοθήκης ένός στίχου με-
τατρέπει τήν τραγφδίαν είς παρφδίαν καί οίκτρώς γελοιοποιεί τά πάντα έμ-
βάλλων είς τό στόμα τοϋ Θεοϋ λόγους άρμόζοντας είς νεωκόρον.Τό πρώτον
μέλημα τοϋ Θεοϋ έν τή κρισίμφ εκείνη στιγμή είναι κατά τόν θαυμάσιον
αύτόν διορθωτήν τών Εθνικών άσμάτων νά παραγγείλη είς τούς ίερεϊς νά
έκβάλωσι τά φελόνια των καί εις τούς διακόνους νά έκδυθώσι τά ώράρια
καί τήν άλλην στολήν, ιερείς δέ καί διακόνοι νά φροντίσωσι διά τό έπί-
σημον τής περιστάσεως νά σβησωσιν αύτοί τά κηοία καί τά κανδήλια τής
έκκλησίας, καί νά μή καταλίπωσι τό έργον τιΟτο είς τούς συνήθεις έκτε-
λοϋντας αύτό κανδηλανάπτας.
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Τό άνόθευτον δημοτικόν άσμα έχει άντί τούτων άαλώς : «Παπάδες
πάρτε τά ίερά καί σείς κεριά σβηστήτε». Τό θείον παράγγελμα δηλαδή είναι
νά σβεσθώσιν άφ' έαυτών τα έν τή έκκλησία φώτα, οί δέ ιερείς να παρα-
λάβωσι κα: άποκομίσωσιν έκ τής έκκλησίας τά ίερά σκεύη, ίνα μή τα μο-
λύνωσιν οί μέλλοντες νά καταλάβωσιν αύτήν άπιστοι. Άναφέρεται δέ ό στί-
χος ούτος είς τήν συγκινητικήν παράδοσιν, καθ ήν μετά τήν τελευταίαν
έν τή Άγία Σοφία λειτουργίαν ιερεύς κατά κέλευσμα τού Θεού παραλαβών
τά ίερά σκεύη άνεχώρησεν εις κρύπτην του ναού, όπου ζών άναμένει τό
πλήρωμα τοϋ χρόνου, Ινα έξέλθη κατά τήν άνάκτησιν τής άγιας Σοφίας
υπό τών Ελλήνων.

Ή λέ?ις Ιερά, ώς γνωστόν, έχει δύο σημασίας έν τή δημώδει· σημαίνει
δηλαδή καί τά ίερά σκεύη, άλλά καί τά άμφια τών ίερέων. Ό διορθωτής
ΰπέλαβεν, ότι κείται ένταυθα έν τή τελευταία ταύτη σημασία, έπειδή δέ τό
«πάρτε τά ίερά» έν τή έκδοχή ταύτη τοΰ έφάνη άσαφές, άντικατέστησε τήν
λέξιν διά τοΰ βγάλτε' καί διά νά καταστήση έτι σαφέστερον τό νόημα,
προσέθηκε τό «και διάκοι ξεντυθήτε».

Τήν κατάπληξιν, ήν ένεποίησεν είς τούς έκκλησιαζομένους τό προάγ-
γελμα τής δεινή; συμφοράς, έκφράζει παραστατικώτατα τό δημώδες άσμα
δι' ένός στίχου : «Ή Δέσποινα ταράκτηκε κ' έδάκρυσαν οί εικόνες». Δέν
κατατρίβεται είς περιγραφήν τοΰ τρόμου καί τών δδυρμών τών παρεστώτων
τα πάντα έν θαυμαστή βραχυλογία άποκορυφοΰνται είς τό φοβερόν γεγο
νός, ότι καί αύταΙ αί εικόνες συνεκινήθησαν καί έδάκρυσαν έπί τψ άκού-
σματί" είναι δέ τοΰτο σύμφωνον πρός τάς δοξασίας τού λαού, πιστεύοντος
οτι καί αύται αί εικόνες ταράσσονται καί δακρύουσιν έκ θαύματος έπί με-
γάλων καί δεινών συμβάντων.

Άλλά ταΰτα δέν έφάνησαν έπαρκή είς τόν διορθωτήν ήθελε κάτι τι
έκφραστικώτερον καί καταπληκτικώτερον, καί τό εύρε· έκαμε τάς εικόνας
νά μή δακρύουν άπλώς, άλλά νά άρχίζουν νά κλαιν καί νά χύνουν μαΟρα
δάκρυα, καί ή έκκλησία, δέν μένει καί αύτή άπαθής, άλλ' άναστενάζει.
Άφήκε δέ τήν φαντασίαν έκάστου νά παραστήση τίνι τρόπψ άναστενάζου-
σιν αί έκκλησίαι καί πώς έκδηλοΰται ή άρχή τών θρήνων τών εικόνων,
τίνες μορφασμοί είναι πρός τοΰτο άναγκαίοι, διά νά έπακολουθήση έπειτα ή
ροή τών μαύρων δακρύων.

Ύστερα άπό δλα αύτά τά φοβερά συμβάντα τί μας διηγείται ό διορθω-
τής ότι συνέβη έν τή έκκλησία συμπληρών τό δημοτικόν άσμα ; Άφού
έπαυσεν ή λειτουργία καί οί ιερείς καί οί διάκοι έξεδύθησαν καί τά φώτα
έσβέσθησαν, προβαίνει ό βασιλεύς μεθ δλου τοΰ στρατοΰ αύτοΰ καί μετα-
λαμβάνει.

Μετά δε τήν μετάληψιν έπιβαίνει τοΰ ίππου του διά νά μεταβή είς τήν
μάχην. Καί ποΰ ίππεύει · Ό άπλοϊκός άναγνώστης θά ύπολάβη ότι έξήλ-
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θε τής εκκλησίας, όπου ιόν άνέμενεν ό πολεμικός ίππος του καί εκεί έπέβη
αύχού. Ουδαμώς. Ό βασιλεύς, πρόδρομος τών κλεφτών, οί όποιοι καβάλλα
πάν 'ς ιήν εκκλησιά, καβάλλα προσκυνούνε, επιβαίνει τοΰ ίππου έντός της
εκκλησίας είς τόν στίχον 23, είς τούς έπομένους στίχους άποτείνει τόν λό -
γον είς τήν Παναγίαν καί είς τούς αγίους καί μόλις είς τόν 27 στίχον έξέρ-
χεται από τήν θύραν τής εκκλησίας.

Ή διαστροφή τού άσματος εις τάς πρός τήν Δέσποιναν καί τούς ά-
γιους ύποσχέσεις είναι δεινοτάτη καί αυτόχρημα ιερόσυλος. Έν τω γνησίιρ
κειμένφ ό θεός είναι ό βέβαιων, ότι θ' άποδοθώσιν είς τούς Έλληνας, όσα
θ' άφαιρέσωσιν αυτούς οί άπιστοι. Καί ή θεία ύπόσχεσις είναι, ώς είπομεν
άνωτέρω, ή πηγή καί ή έπισφράγισις τών μεγίστων έθνικών ελπίδων. Αλλ'
είς τόν διασκευαστήν δέν ήρεσαν ταΟτα καί αντί τού θεού παρουσιάζει τόν
βασιλέα καθηβυχάζοντα διά τών λόγων τούτων τήν Παναγίαν καί τούς ά-
γιους· ούτω δέ διαλύονται ώς άτμός αί έλπίδες, διότι είς τούς λόγους αν-
θρώπου, έστω ούτος καί βασιλεύς, δέν είναι δυνατόν Vs άποδοθή σημα-
σία άλλη, παρά μόνον ή τής άπλής παραμυθίας, καί παραμυθίας διαψευδο-
μένης ύπό γεγονότων.Άλλως δέ πώς είναι δυνατόν νά πεισθή ό άκούων ότι
ό ταΟτα λέγων άνθρωπος γινώσκει πλείονα περί τής μελλούσης τύχης τοΰ
έθνους άπό τούς εν τοίς ούρανοΓς, άπό τήν Παναγίαν καί τούς άγιους !

Καί πότε υποτίθεται παρήγορων αύτούς ό βασιλεύς ; "Οχι άμέσως μετά
τό φοβερόν μήνυμα, τό έπενεγκόν τήν δεινήν ταραχήν. Άλλ' άφήνει τάς
£ΐκό··ας νά έξακολουθούν ανά κλαίν καί νά χύνουν μαύρα δάκρυα, μεταλαμ-
βάνει καί αύτός καί δλον του τό φουσσάτο, έπιβαίνει τοΰ ί'ππου του καί έ-
πειτα έν παρόδψ άπερχόμενος είς τήν μάχην στρέφει τόν λόγον πρός τήν
Παναγίαν καί τούς άγιους.

Ή θαυμασία κατακλείς τοΰ δημώδους άσματος ·

Πάλε μέ χρόνους μέ' καιρούς, πάλε Ϊικά σας είναι !

άντικαθίσταται δι' έτέρας γελοιοποιούσες τήν παράδοσιν, ής πρό ολίγου
έμνήσθημεν, περί τοΰ ιερέως, τοΰ έγκλεισθέντος μετά τών λειτουργικών
σκευών είς κρύπτην τής Αγίας Σοφίας. αΈνας πανέμορφος (!) παπα;»
παραλαμβάνει διά νά σώση τόν σταυρόν, τό εύαγγέλιον καί τό ιερόν δισκο-
πότηρον, παρακούων είς τό πρό όλίγου άκουσθέν θείον πρόσταγμα, κατά
τό όποϊον περί τούτων άλλη φροντίς έπρεπε νά ληφθή, ν' άποσταλώσι διά
πλοίων είς τήν Φραγκιάν. Κρατεί καί τά τρία είς τάς χείρας του, άλλα
πώς τά κρατεί δέν έκρινεν άναγκαίον νά διασαφήση ό διορθωτής- πάντες
γινώσκομεν ότι τήν ίεράν κοινωνίαν οφείλει νά κρα.τή ό ιερεύς εύλαβώς δι'
άμφοτέρων τών χειρών φαίνεται όμως ότι τόν σταυρόν καί τό ιερόν εύαγ-
γέλιον τά είχεν ύπό μάλ ης.

Ό πανέμορφος παπάς λοιπόν, τανύων όργυιαίας πτέρυγας, ΰψοΰταΐ
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είς τούς ουρανούς καί διαφεύγει μετά τών ιερών σκευών δι' ένός παραθύρου
τής εκκλησίας. Αληθώς πλαστικωτάτη είκών ί Ό παπάς βγάνει, μία όρ-
γυ·.ά φτερά,—είς το σώμα, υπό τό (δάσον ή έπί τοΰ ράσου άδηλον—ύψοΰ-
ται είς τούς ουρανούς, ενώ ύπό της δρμης της πτήσεως άνεμίζουσιν αί πτυ-
χαί τοΰ ράσου του, καί αίφνης φστ! διΐ'πταται δι" ένός παραθύρου είτε
θραύων τούς ύαλοπίνακας είτε μή έγγίζων αύτούς.

'Απίστευτα δντως παραληρήματα παραπαιούσης διανοίας παρουσια-
ζόμενα μέ τήν θρασεϊαν άξίωσιν ν' άντικαταστήσωσι τιμαλφή κειμήλια τής
δημώδους μούσης.

Γ'.

Ίο δεύτερον άσμα, έπί τοΰ όποιου προκαλεί τήν προσοχήν τών άνα-
γνΐιητών ό έκδοτης, ώς παραδείγματος έμφαίνοντος τόν τρόπον τής εργα-
σίας του, είναι τό ύπ'αύτοΰ έπιγραφόμενον «'Ελευθερία ή τυραννία», άλλ'
έν ταίς προγενεστέραις συλλογαϊς άπλώς «Τοΰ 'Ολύμπου». Είναι δηλαδή τό
γνωστότατον άσμα:

Ό "Ολυμπάς κι' ό Κίσαβος, τά δυό βουνά μαλώνουν,
τό να παινειέται 'ς τά σπαθιά καί τάλλο 'ς τά ντουφέκια.
Γυρίζει δ γέρο "Όλυμπος καί λέει τοϋ Κισάβου'
«Μή μέ μαλώνεις, Κίσαβε, μπρέ τουρκοπατημένε,
ποϋ σέ πατοϋν οί Τούρκισσαις, τσιγγάναις τών Κονιάρων.
'Εγώ είμαι ό γέρο "Ολυμπος, 'ς τόν κόσμο ξακουσμένος.
"Εχω σαράντα δυό κορφαίς, κ' έξήντα δυό βρυσούλαις.
κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε κλαδί καί κλέφτης.
Καί 'ς τήν ψηλή μου τήν κορφή, αϊτός είν' καθισμένος,
όπου κρατεί 'ς τά νύχια του κεφάλι άντρειωμένου κτλ.

Ίο άσμα τοΰτο, ώς παρατηρεί δ έκδοτης τών 'Εθνικών 'Ασμάτων τής
εταιρείας τοΰ 'Ελληνισμού, «φέρεται πλημμελώς ύφ' δλων τών μέχρι τοΰδε
έκδοτων του» (καί παραθέτει ονόματα έκδοτων, τά όποία άντιγράφει εκ ση-
μειώσεως τής συλλογής τού Πάσσωβ)· έπάγεται δέ καί τήν άπόδειξιν τής
πλημμελείας τών προηγουμένων έκδόσεων «καθ' δσον όχι μόνον στερείται
»τού σπουδαιοτέρου μέρους αύτοΰ, άλλ' άπό τοΰ μέσου αύτοΰ συγχέεται μέ
»άλλο ποίημα, τό τοΰ Χρυσού Άητοΰ, και ουτω άντί άκεραίου ποιήματος,
»έχομεν δύο μισά' καί απορίας άξιον πώς δεν παρετήρηααν τοϋτο οί σο-
»φο\ προγενέστεροι μου συλλογείς».

Κατάπληξιν άληθώς προξενεί ή άποκάλυψις, τήν όποίαν μετά τόσης
μετριοφροσύνης εκφέρει ό έκδοτης. 'Υπήρχε μεταξύ τών δημοτικών ήμών
ασμάτων έν «σύμμικτον είδος κάποφώλιον τρέφος»· έν ασμα κολοβόν καί
συγκεκολλημένον έκ δύο διαφόρων ασμάτων- καί ουδείς είχεν έννοήσει τό
πράγμα, μέχρις ού έπελθών ούιος προσέθεσε μέν τά ελλείποντα, διά δέ τής
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κριτικής του ψαλίδος διεχώρισε τά άσύμφυλα. Καί ούτω παρέδωσεν είς τδ
έλληνικόν δημόσιον δύο άρτια άσματα άντί τού άμορφου έκείνου τερατουρ-
γήματος.

'Γό παραδοξότερον δ' είναι, ότι όχι μόνον ούδείς μέχρι τούδε είχεν έν
νοήση πώς ήτο συντεθειμένον τό άσμα, άλλά καί πάντες έθαύμαζον τήν
ύψηλήν έμπνευσιν καί τάς ποιητικός καλλονάς αύιού. Άρκούμεθα είς ολί-
γας μόνον μαρτυρίας πρός βεβαίωσιν τούτου.

Ό ποιητικώτατος τών ιστοριογράφων, ο Γάλλος Michelet, παραθέτει ώς
ρητόν είς τήν έπικεφαλίδα τής Ίστορίας τών πρώτων άρχων τού Γαλ-
λικού δικαίου δύο στίχους τού άσματος, άκριβώς έξ έκείνων, ους ό έκδό ■
της τών έθνικών άσμάτων εξοβελίζει θεωρών ίσως αυτούς αναξίους τής δη-
μώδους Μούσης.

Ό δνομαστός Γερμανός λυρικός Γουλιέλμος Μύλλερ, ό φιλέλλην ποιητής
τών 'Ελληνικών άσμάτων, άποκαλεί τό τραγούδι του 'Ολύμπου «Οαυμάσιον
αίμα» (herrliches Lied).

Ό πρώτος τών έλληνικών άσμάτων έκδοτης Γάλλος Φωριέλ λέγει περί
αύτοΰ ότι είναι άναμφισβητήτου ποιητικοΰ κάλλους· προσθέτει δ' ότι δια-
κρίνεται πάντων ίσως τών κλέφτικων άσμάτων τής συλλογής του διά τήν
άγρίαν εύτολμίαν τής έπινοήσεως, τήν ραγδαίαν φοράν τής φαντασίας καί
τήν γοργήν άπλότητα τοΰ φραστικοΰ χαρακτήρος. Είρήσθω δ' έν παρόίψ
ότι ό Φωριέλ δεν είναι έκ τών μίκροσνλλογέων, τούς όποιους μετά τόσης
περιφρονήσεως άνέφερεν ό έκδοτης τών Έθνικών άσμάτων, άλλά κριτικός
δεινός, συγγράψας έργα περί τής προβηγκιανής καί περί τής ιπποτικής ποι
ήσεως σφόδρα τιμώμενα.

Τέλος ό ύπατος τών ποιητών τοΰ 10' αίώνος,ό Γκαίτε, μετέφρασεν έμ
μέτρως κατά λέξιν τό τραγοΰδι τοΰ 'Ολύμπου καί έδημοσίευσεν είς τήν
συλλογήν του, τήν έπιγραφομένην αΈκ ξένων γλωσσών», είς ήν έχει περι-
λάβη μεταφράσεις ευάριθμων άριστουργημάτων άλλογλώσσων.

* Ά ν τό άσμα τοΰτο, τό καταγγελλόμενον ύπό τοΰ έκδοτου ώς έλλιπές
καί στερούμενον ένότητος, τοσούτον έπηνέθη υπό τοιούτων άνδρών διά
ποιητικάς βεβαίως καλλονάς, τάς όποιας δέν ίσχυσε νά έξαφανίση ή άπο
καλυπτομένη παραφθορά αύτοΰ, εύλογος ήτο ή προσδοκία, ότι τά δύο έξ
αύτοΰ άποτελεσθέντα υπό τού έκδοτου άρτια άσματα θά ήσαν ύπέροχα άρι
στοτεχνήματα.

Καί όμως ό θησαυρός μετεβλήθη είς άνθρακας ! Ίων δύο έκείνων
άσμάτων τό μέν έν είναι άνόητον, τό δέ έτερον αυτόχρημα βόελυρόν.

Τοΰ πρώτου ή αρχή άφέθη, ώς τό παρεθέσαμεν άνωτέρω παραλα-
βόντες έκ τοΰ Φωριέλ καί τοΰ Πάσσωβ (ΰπ' άριθμόν 131). Ό έκδοτης
παρενέβαλε μόνον είς αύτό δλίγους τινός στίχους ληφθέντας έκ παραλλαγής,
ύπό τοΰ αύτοΰ Πάσσωβ (άριθ. 132) δημοσιευθείσης. 'Αλλ' άπό τοΰ στί/ου
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«Καί είς τήν ψηλή μου τήν κορφή αετός ε!ν' καθισμένος» άρχεται ή μετα-
βολή. Παραλείπεται ή θαυμασία αποστροφή τής κεφαλής τού κλέφτη πρός
τόν άετόν.

Φάγε, πουλί, τά νιάτα μου, φάγε καί τήν άντρειά μου,
νά κάμης πήχη τό φτερό καί πιθαμή τό νύχι κτλ.

Ό αετός μεταβάλλεται είς άετόν δικέφαλον καί ή κεφαλή, τήν όποίαν
κρατεί είς τούς δνυχας, δέν είναι άνωνύμου τινός κλέφτου, άλλά τοΰ τελευ-
ταίου βασιλέως τών Ελλήνων.

Καί 'ς τή ψιλή (:) μου τήν κορφή, 'ς τάν "Αη Ήλιά 'ς τή ράχη,

κουρνιάζει κι' αντρειεύεται άιτός μέ δυό κεφάλια,

καί μέσ' 'ς τά νύχιά του κρατάει βασιλικό κεφάλι.

καί κάθε μέρα τήν αύγή, 'ς τό κρούξιμο τοϋ ήλιου,

κυττάει τήν 'Λγιά Σοφιά καί χύνει μαϋρα δάκρυα.

Έν πρώτοις είς τούς στίχους τούτους διεγείρει άπορίαν άνακρίβεια
περί τήν παρατήρησιν φυσικού φαινομένου, είς ήν οί έν μέσψ τής φύσεως
ζώντες ποιηταί τών δημοτικών άσμάτων άδύνατον ήτο νά ύποπέσωσιν. Έκ
τής κορυφής δηλαδή τού 'Ολύμπου ό αετός βλέπει τήν 'Αγίαν Σοφίαν κατά
τήν άνατολήν τού ήλίου ('ς τό κρούξιμο τοΰ ήλιου), ενφ ό θέλων έξ άπόπτου
νά δ ακρίνη τά πόρρω κείμενα δέν περιμένει τήν άνατολήν τού ήλίου. ότε
θολουται έκ τών άναθυμιάσεων ό όρίζων, άλλά άποσκοπεϊ είς ταΟτα προτού
νά φανή δ άνατέλλων ήλιος. Όθεν ό δημοτικός ποιητής θά εγε : «Κα!
κάθε μέρα τό ταχύ, πριχοΰ νά κρούξ-/) ό ήλιος».

'Αλλά τό ψευδές καί άνόητον είς τό παραπλή^ωμα τούτο τοϋ δημο-
τικού άσματος είναι ή παράστασις τοϋ άετοϋ (καί άετοϋ μάλιστα δικεφάλου,
τοϋ εμβλήματος τής Ελληνικής αυτοκρατορίας), ώς κρατούντος είς τούς
δνυχάς του τήν βασιλικήν κεφαλήν Καί τοϋτο διά νά δείξη στοργήν καί
εύλάβειαν πρός αυτήν. Οί άετοί όμως είς τούς δνυχάς των κρατοϋσιν ούτω
μόνον τά θνησιμαία, τά όποία πρόκειται νά σπαράξωσιν. "Οσάκις δέ έκτε
λοϋσιν έργα φύλακος, αί δημώδεις δοξασίαι τούς παριστώσι σκέποντας
πάντοτε διά τών πτερύγων αυτών τούς φυλασσόμενους. Ούτω λόγου χάριν,
κατά τά συναξάρια, τούς νεκρούς πολλών άγίων σκέπει διά τών πτερύγων
καί φυλάσσει άπό τών άγριων θηρίων άετός ύπερπετόμενος (βλ. τούς Βίους
'Αγίων, τής έκδόσεως τών Βολλανδιστών, τής 4ης Μαΐου σ. 465, τής 7ης
Μαίου σ. 202, 231, τής 7ης 'Οκτωβρίου σ. 838, 867, 869). Συνηθέ
σταται δ' είναι αί βυζαντιναί παραδόσεις περί άετών, οίτινες ύπερτείνοντες
τάς πτέρυγας ύπέρ τήν κεφαλήν μελλόντων βασιλέων έ^κεπον αυτούς ι).

1) Πρότυπον τών τοιούτων παραδόσεων είνχι ή αρχαία μακεδονική περί τοϋ Πτολε-
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Είναι πρόδηλον ότι προσθήκη τοιαύτη, άντικειμένη είς τάς δημώδεις
παραστάσεις καί τδ άσμα παραμορφοϋσα, είναι δημιούργημα τού έκδοτου.
Ούτος οίκτρώς παρεξηγήσας τούς λόγους τού κλέφτου πρός τον άετόν, περί
ών άμέσως κατωτέρω, ήθέλησε νά διόρθωση τό άσμα καί κατέστρεψεν δλην
τήν δύναμιν καί τό κάλλος αύτού. Αλλ' ή βεβήλωσις αυτη είναι μηδέν
παραβαλλομένη πρός τήν βδελυρότητα, ήν έχει άλλο πλαστούργημα αύτοϋ,
όπερ πιρουσιάζει ώς τό άρτιον δήθεν άομα, τοΰ όποιου τό ήμισυ μέρος είχε
συγκολληθή, ώς ισχυρίζεται, είς τό τραγούδι τοϋ 'Ολύμπου.

Τό άσμα τοϋτο έχει ώς έξής ;

Χρυσός αετός έκάθονταν σέ κλέφτικα λημέρια,
καί κράταγε στα πόδια του κεφάλι αντρειωμένου.
Βολαίς βολαϊς τό τσίμπαε, βολαΐς βολαΐς τοϋ λέγει"
«Κεφάλι κακοκέφαλο κι' άνέγνωμο κεφάλι,
τί μαναστήρια πάτησες, τί ρημοκλήσια πήρες
καί βρίσκεσαι 'ς τά νύχια μου, 'ς τα νυχοπόδαρά μου;

Τό κεφάλι άποκρίνεται, ότι έπολέμησεν έπί μακρά έτη τούς Τούρκους
ώς κλέφτης καί πολλούς αύτών έφόνευσε. Πρός ταϋτα ό άετός λέγει :

«Κάλλια Va φάω τά νύχιά μου παρά νά φάω έσένα.

Ένφ πρό δλίγου αβολαίς βο)αϊς τό τσίμπαε». 'Αλλά τό κεφάλι, μή
Οέλον νά ύστερήση είς τάς φιλοφρονήσεις, επιμόνως παροτρύνει τό δρνεον :

«Φάγε, πουλί, ταίς σάρκαις μου ΚΑΙ ΡΟΥΦΑ ΤΑ MY ΕΛΑ ΜΟΥ,

νά κάνης πήχη τά φτερά καί πιθαμή τό νύχι,

κι'όταν τάσώσης τά φαγεί μιά χάρη σοϋ γυρεύω

τό μαύρο μου καύκαλο βαθιά νά μοϋ τά θάψης I)

'ς τοϋ "Ελυμπου τή πλιά ψηλή κι' απάτητη κορφοϋλα,

νά μήν το βρή ή 'Αρβανιτιά καί μοϋ τό μαρτυρέψη

καί μοϋ τό πάη 'ς τά Γιάννινα, 'ς τή Ούρα τοϋ βεζύρη.

Ταϋτα είναι τυπωμένα είς τήν σελ. 112 τοϋ βιβλίου' είναι άνάγκη νά
στ,μειωθή άκριβώς ή σελίς, διότι εύλόγως δύναται ν'άπιστήση πάς είς τοι
αύτην μυσαράν παραφθοράν, ήν θά ύπέθετεν, ότι μόνον εμπνευσις Καννι-
βάλου ήτο ικανή ν' άπεργασθή, εις τήν παραφθοράν τοϋ θαυμασίου στίχου :
Φάγε, πουλί, τά νιάτα μου, φάγε καί τήν άντρειά μου.

Καί τίνος ενεκα παροτρύνει τόν άετόν ή κεφαλή; Όπως παράσχη

μαίου (Σουίδ. λ. ΛάγοςΙ.'Εκ ταύτης έπλάσΟησαν ομοιαι περί τοϋ Ταρκυνίου (Liv. I.SI),
τού Αύγούστου (Treu, αποσπάσματα άνωνύμου Βυζαντινού 1.°80 σ. ίΟ), τοϋ 'Γιβερίου
(Sueton. Tiber. 14) καί περί τών Βυζαντινών αύτοκρατάρων Μαρκιανού (θεοφάν. σ.
1*30-1 Βόννης. Γεώργ. αμαρτωλός Δ'. ?07 σ. 5Ö5-6 Murait. Λέων γράμμα-, σ. 1(ί7 Β.
ΒΙιχ. Γλύκας Δ', σ 54b Β. Λ'ικηφόρ. IE'. I), Φιλιππικού (Γεώργ. άμαρ., Δ'. 242,
243 σ. 621—624 Μ.), Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος (Μ. Γλύκας Δ'.α. 546 Β.) καί άλλων
τινών.

1) Στίχος χωλός.
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τήν βρώσιν τών σαρκών ώς άμοιβήν δια μίαν χάριν, τήν όποίαν ζητεί.
'Αφού δηλαδή απογύμνωση τών σαρκών αυτήν, νά θάψη τά οστά τοϋ κρα-
νίου δ αετός είς τήν κορυφήν του "Ολύμπου, ίνα μή εύρόντες αυτά οί 'Αλ-
βανοί τά βασανίσουν καί τά κομίσουν είς τόν Άλή πασάν ! Περιττή όλως
προφύλαξις ! Ουδέποτε ήκούσθη, ότι άπεκόμισάν ποτε 'Αλβανοί ή Τούρκοι
πρός τούς ήγεμόνας των γυμνά δστά. Άλλως τε δέ καί ή ταφή ό^τών θεω
ρεϊται έκτροπος υπό τού έλληνικοϋ λαοΰ, όστις τούναντίον τών τεθαμμένων
πρό έτών ευσεβές καθήκον θεωρεί ν' άνασκάπτη τούς τάφους πρός άνακο-
μιδήν τών δστών είς τήν δστεοθήκην τοϋ νεκροταφείου.

Άπετόλμησε δέ ό έκδοτης τοιαύτην τού άσματος διαστροφήν, διότι
δέν ένόησεν αύτό. Μή δυνηθείς νά διάγνωση τήν συνάφειαν καί τόν στενόν
έσωτερικόν σύνδεσμον τού πρώτου ήμίσεος μέρους τοϋ άσματος, τού άναφέ
ροντος τήν Ιριν τοϋ 'Ολύμπου καί του Κισάβου, καί του δευιέρου, έν τω
όπoίq> ό διάλογος του άετοϋ καί τού κλέφτη, ύπέλαβεν ότι άπετελέσθη έκ
δύο άσμάτων κακώς συναρμολογηθέντων καί διχάσας αύτό άπεπειράθη νά
συμπληρώση κατ' ιδίαν έπίνοιαν τ' άπολειφθέντα τεμάχια.

Άλλά τό άσμα είναι διάπυρος ύμνος τής κλεφτουργιάς. Άφοΰ εξαίρει
πρώτον τά ένδιαιτήματα τών κλεφτών διά της περιγραφής τών φυσικών
καλλονών καί τοϋ ύπερόχου μεγαλείου τοϋ δρου; Ολύμπου, όστις προσφυέ-
στατα έξελέχθη ώς τό τελειότατον καί λαμτρόιατον πρότυπον τών τοιούτων
ένδιαιτημάτων, μεταβαίνει είς τήν έξύμνησιν τών πολίμικών άρετών τών
έν αύτοΐς διαιτωμένων κλεφτών, διατυπουμένην είς διάλογον άετοϋ, έν ταίς
κορυφαίς τοϋ 'Ολύμπου φωλεύοντος, καί τής κεφαλής κλέφτου,φονευθέντος
έν μάχη πρός τούς Τούρκους. Διότι τό πλαστικόν τών παραστάσεων είναι
ό ιδιάζων χαρακτήρ τής άκραιφνοϋς Ελληνικής ποιήσεως άπό τών άρχαιο-
τάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον.

Ασθενής καί άχρους θά ήτο ή γενική άπαρίθμησις άνδραγαθημάτων
τών κλεφτών καί ψυχρά τάόριστα ενθουσιώδη έγκώμια. Αντί τούτων ό
ποιητής τοϋ λαοϋ παρεισάγει άνώνυμον κλέφτην, άναφέροντα τούς τόπους,
όπου έπολέμει, καί τό άνάριθμον πλήθος τών Τουρκών, ους εφόνευσε, καί
τών χωρίων αύτών, άτινα ένέπρησε, μέχρις δτου ήλθε καί αύτοϋ ή σειρά
καί εύρεν εύδαίμονα θάνατον πεσών είς τόν πόλεμον. Άποκορυφοϋται δέ τό
άσμα είς έξοχον πανηγυρισμόν τής πολεμικής άρετής τοϋ κλέφτου διά μετα-
φοράς τολμηροτάτης μέν, άλλά καί ποιητικωτάτης, στηριζομένης δ ' είς τήν
δημώδη δοξασίαν, καθ' ήν αί ιδιότητες, τάς όποιας είχε πάν σώμα προτοϋ
μεταβληθή είς τροφήν, μεταδίδονται είς τόν γευόμενον. Αντί νά είπη ότι ή
όρμή τοϋ κλέφτου όμοιάζει πρός τήν πτήσιν τοϋ άετοϋ καί ή (δώμη του πρός
τήν ίσχύν τών δνύχων αύτοϋ λέγει, ότι ό άετός εχει σθεναράς πτέρυγας καί
χαλυβδίνους όνυχας, διότι τάς ιδιότητας ταύ:α; προσλαμβάνει εσθίων τούς
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νεκρούς τών κλεφτών. Καί δέν τδ λέγει απλώς, άλλα τδ παριστά πλαστικώς
ώς γενόμενον πρό τών δφθαλμών τού άκροατοΰ.

'Αλλά θά έρωτήσητε ίσως, τίνα λόγον έχει ή τοιαύτη τών έθνικών
ασμάτων παραχάραξις ; Μήπως υποκρύπτει σκοπόν τινα ύπουλον καί δλέ-
θριον ; Διότι εύνόητος θά ητο, μόνον άν άπειργάζετο ταύτην μισέλλην τις
κακής πίστεως λόγιος, προσπαθών νά δείξη ότι ή ποίησις τού έλληνικοΰ
λαού είναι άξεστος, χυδαία καί άναξία νά παραβληθή πρός τήν τών άλλων
έθνών. 'Αλλά τήν φιλοπατρία* τού έκδότου ουδείς επιχειρεί ν' άμφισβητήση.
Ό δέ λόγος, δι' δν τοιαύτην σκολιάν εξέλεξε μέθοδον, ήμεϊς τούλκχιστον
νομίζομεν ότι είναι άλλος, πολλψ άπλούστερος.

Ό έκδοτης άνέλαβε νά καταρτίση συλλογήν δημοτικών άσμάτων
έφιλοδόξει δέ νά παρουσιάση έργον τελειότερον τής πρώτης ύπό τής έται-
ρείας τού Ελληνισμού δημοσιευθείσης συλλογής. Νά περιορίοθή είς άπλήν
άντιγραφήν άσμάτων έκ τών προχείρων συλλογών του Πάσσωβ καί τοΰ
Άραβαντινού δέν τω έπέτρεπεν ή φιλοτιμία του. 'Αλλά πάλιν ήξιζε τόν
κόπον νά δαπανήση τόν πολύτιμον χρόνον του είς μελέτας δυσευρέτων συλ-
λογών καί είς περισυλλογήν δημοτικών άτμάτων άπό τοΰ στόματος τοΰ
λαοΰ ; 'Αντί νά κατατρίβεται είς το'.αύτην άναξίαν αύτοΰ άσχολίαν, δέν
ήτο προτιμό.ερον καί άκοπώτερον νά κατασκευάση αύτός άσματα καί νά
διόρθωση τά ύπάρχοντα, ούτως ώιτε τέλεια καλλιτεχνήματα άπεργαζόμενος
νά δοξάση τό έθνος, είς δ μετ' αύταπαρνησίας έξεχώρει τήν πατρότητα
αύτών;

Ή πείρα, ήν κέκτηται, ώς ζήσας καί άνατραφείς έν Ήπείρω, τή κοι-
τίδι ταύτη τής δημοτικής ποιήσεως (βλ. σ. 6), ήτο έγγύησις ίκανή ότι
ήδύνατο, καί τής ποιητικής ιδιοφυΐας του προσεπικουρούσης, νά δημιουρ-
γήση ποιήματα πολλώ άνώτερα καί ύψιπετέστερα τών προϊόντων τής άκαλ ·
λιεργήτου φαντασίας άγροίκων ποιμένων καί άποχειροβιώτων άνθοώπων.
Μήπως πρό ένός αίώνος καί πλέον δέν έπαρουσίασεν ό Μάκφερσων ώς έ-
θνικά κελτικά άσματα τά ίδια αύτοΰ έργα, τά όποϊα όμως έθαύμασαν απο-
λαμβάνοντες αύτά δημώδη ποιητκί διάσημοι, ώς ό Βύρων καί ό Μυσσέ ;

Αλλ' ή δύναμις τοΰ έκδοτου ήτο δυστυχώς υποδεεστέρα τής άγαθής προ-
αιρέσεως. Καί αύτός μέν εύχεται μετριοφρόνως ίνα «άλλος, ίκανώτερος,
»μάλλον πεπειραμένος καί κριτικώτερος αύτοΰ φέρη τό μέγα άληθώς τοΰτο
»έργον είς πέρας». Είς ήμάς δέ άς έπιτραπή νά εύχηθώμεν, όπως τό έργον
αύτοΰ χρησιμεύση ώς διδακτικώτατον παράδειγμα πρός άποτροπήν άπό
παραπλήσιων έγχειρημάτων, καθ' δν περίπου τρόπον τών μεθυόντων είλώ-
των ή θέα άπέτρεπεν, ώς λέγεται, τούς νέους τών Λακεδαιμονίων άπό τής
μέθης.
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ *

Οί Βούλγαροι, ώς οί όμόφυλοι αύτών Σέρβοι, έχουσιν άφθονίαν δημοτι-
κών άσμάτων, πιστώς άπεικονιζόντων τά ήθη καί τάς δοξασίας αύτών καί
τά ιδιάζοντα είς τον έθνικδν χαρακτήρά των αισθήματα. Πλήν toö ασμα-
τος τοϋ Όρφέως, τού έκ πολλών μυριάδων στίχων άποτελουμένου βουλ-
γαρικού έπους, ού τρανώς κατεδείχθη έπ" έσχάτων ή νοθεία, πλουσία είναι
ή ποιητική συγκομιδή, ήν άπό τού άσματος Βουλγάρων χωρικών συνεκόμι-
σαν καί άλλοι έρευνηταί. μάλιστα δέ à Βεσονώρ, οί αδελφοί Μιλαδίνωφ
καί ό Γάλλος Αύγουστος Δοζών.

Τά περιεργότατα τών άσμάτων τούτων είναι τά περί τών χαϊδούιων,
ήτοι τών Βουλγάρων κλεφτών. Ουχί βεβαίως διά τήν ποιητικήν άξίαν αυτών,
διότι παντελώς σ/εδόν στερούνται του άρρήτου εκείνου γοήτρου, όπερ άπο-
πνέει ή δημώδης ποίησις παντός έθνους, καί αύτών άκόμη τών ορεσιβίων
ληστών του Ταύρου, τών άγριων Κούρδων. 'Αλλ' άν καί δέν έχουσι τήν
δύναμιν, τήν γοργότητα καί τήν δραματικήν κατασκευήν των έλληνικών
κλεφτικών άσμάτων ή τήν έπικήν μεγαλοπρέπειαν τών σερβικών, άλλ' όμως
τά βουλγαρικά άσματα άπό άλλης έπόψεως έξεταζόμενά είσιν άξια πολλής
προσοχής.Ό μέν αναζητών εν τοίς δημοτικοίς άσμασι τήν άφελή καί άδολον
ποιητικήν έμπνευσιν τού λαοΰ περιφρονεί, ώς εικός, τά χυδαία καί άχάριτα
έκείνα κατασκευάσματα βαρβάρου μούσης, άλλ' δ έθνογράφος άνευρίσκει έν
αύτοίς πολύτιμα τών μελετών αυτοΰ βοηθήματα· διότι άποκαλύπτοντα έν
είδεχθεί γυμνότητι τά αισθήματα του βουλγαρικού λαού καί άφηγούμενα
μετ' ακριβείας χρονογράφου τά κατορθώματα βουλγάρων ήρώων παρέχου-
σιν εικόνα άψευδή του καθόλου χαρακτηρος τού έθνους, όπερ ή φορά τών
περιστάσεων ανέδειξε πρωταγωνιστούν έν τή χερσονήσω του Αίμου.

Ό Χαΐδούτ, δ ήρως, δν τιμ£ καί υμνεί ό βουλγαρικός λαός, είναι ό

*) ΈδημοσιεύΟη εν Έστίι? 1885, τ. Κ' σ. 755—8.
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έντελέστατος τύπος Βουλγάρου. Συνενών έν έαυτώ πάσας τάς άρετάς καί
πάντα τά έλαττώματα τοΰ έθνους του προβάλλεται ώς λαμπρόν υπόδειγμα
πράς μίμησιν εις τούς νέους Βουλγάρους, οίτινες μετ' ένθουσιασμοΰ άκροών-
ται ψαλλόμενα τά έκθειάζοντα τάς πράξεις αύτοΰ πγέανι ή ώς τά άποκα-
λοΰσιν οί συλλογείς ναρόδνι βολγάρακι πγέανι, τά έθνικά βουλγαρικά ά-
σματα.

Ρώσος τις συγγραφεύς, ό Πυπίν, έν τή Ίστορία τών σλαβικών
γραμμάτων, πειράται ν' άποδείξη τήν όμοιότητα τών Βουλγάρων καί τών
Σέρβων Χαϊδούκων. Εί καί έν έκατέρα χώρα, λέγει, αύτοτελώς καί άσχέ-
τως προς άλληλα έποιήθησαν τά περί τών Χαϊδούκων άσματα, όμως κατ'
ούσίαν είναι όμοια. Καί έν Βουλγαρία, ώς καί έν Σερβία, αί καταπιέσεις
τών Τούρκων δυναστών μεταβάλλουσιν είς χαΐδοϋκον τόν είρηνικόν άγρότην.

'Αλλά μόνον ό έξ άκράτου φιλοβουλγαριαμοΰ τυφλούμενος άδυνατεί νά
διακρίν·/] τήν μεγάλην διαφοράν τών Σέρβων Χαϊδούκων άττό τών Βουλγά-
ρων Χαϊδούτων. Τήν διαφοράν ταύτην άριστα καταδεικνύει έμοριθής παρα
τηρητής, ό εκδότης σερβικών καί βουλγαρικών δημοτικών άσμάτων κ. Αύ-
γουστος Δοζών.'Εν 'Ελλάδι ό Κλέφτης, λέγει, καί έν Σερβία δ Ούοκώκ καί
ό Χαϊδούκ παρέτεινον μετ' ανδρείας δεινώς κινδυνεύοντες τήν άντίστασιν
κατά τοΰ ξένου δεσπότου. 'Αλλ' ό Βούλγαρος Χαϊδούτ, ώς συνάγεται έκ
τών άφηγουμένων τά κατορθώματά των δημοτικών άσμάτων, είναι πρόστυ
χος καί άγριος φονεύς, άνανδρος ληστής, πρός δν συγκρινόμενος δ Μπαλκαν
τσελεπής δ Τοΰρκος ληστής τοΰ Αίμου, κατά 'τήν παρατήρησιν Άγγλου
τινός συγγραφέως φαίνεται ήρως ίπποτικώτατος. Ό Χαϊδούτ ένεδρεύει έν
ταϊς δημοσίαις όδοίς, όπως άρπάση τάς χρηματοπομπίας τών Τούρκων.χω-
ρίς βεβαίως νά όρμάται είς τοΰτο έξ αισθήματος φιλοπατρίας· μονον καί κύ-
ριον σκοπόν έχει τό λάφυρον, ούδαμοΰ δέ τών άσμάτων ύποδηλοΰται καί
πόρρωθεν μίσος πρός τούς Τούρκους.Ή διαφορά τοΰ φρονήματος είναι προ-
δηλοτάτη έν τή βουλγαρική μιμήσει συντόμου καί καλοΰ σερβικοΰ άσματος,
μετατραπέντος έν τή βουλγαρική είς άφήγησιν ληστρικών βιαιοπραγιών. Ό
άνδρεϊος Μάρκος γεωργεϊ τούς άγρούς του, πρός ένδειξιν καταφρονήσεως
τών Γενιτσάρων, άλλ' δ Βούλγαρος Τατούντσος, άφ* οδ ύπείκων είς τάς
προτροπάς τής μητρός γίνεται καί ούτος γεωργός, ένεδρεύει είτα έν τω άγρω,
όπως άπογυμνώση τούς όδοιπόρους. Ό Χαϊδούτ έναβρύνεται διά τούς φό-
νους, ους διέπραξεν, έγκαυχώμενος ότι αέκαμε χήρες κι' ορφανά», έν φ ό
Έλλην κλέφτης καυχάται, ότι

"Εκαμε Τοϋρκες ορφανές, έκαμε Τοϋρκες χήρες.

α Άλλ' όποία ή διαφορά τών βουλγαρικών καυχήσεων, άπό τών όπερη-
φάνο>ν τούτων λόγων τοΰ Έλληνος ;

'Εγώ ραγιάς δέν γένουμαι, Τούρκους δέν προσκυνάω !
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ή άπο τών γενναίων λόγων του άοαμάστου κλέφτου Στέργιου:

Όσο χιονίζουν τά βουνά Τούρκους δέν προσκυνούμε,

'ς ταίς χώραις σκλάβοι κατοικούν, 'ς τούς κάμπους μέ τούς Τούρκους.

Χιϋραις, λαγκάδια κ' έρημιαϊς έχουν τά παλληκάρια,

παρά μέ Τούρκους, μέ θεριά καλύτερα νά ζούμε !

«Είναι άναντίρρητον ότι, όπως εύδοκιμήσωσι τοιαύτα αισθήματα, απαι-
τείται νά ύποβοηθή καί ή φύσις τής χώρας.Οί γενναϊοι άνδρες καταφεύγου-
σιν εις μεθορίους χώρας ή είς δύσβατα δρη καί έκείθεν όρμώμενοι έπιπί-
πτουσι κατά τών πεδιάδων, όπου οί σκλάβοι προσκυνούν τούς Τούρκους, ώς
λέγει τό έλληνικόν άσμα. 'Αλλ' ό Αίμος καί ή Ροδόπη ουδαμώς υπολείπον-
ται κατά τούτο τής Πίνδου και τού 'Ολύμπου, καί ήσαν έπίσης πρόσφοροι
είς τοιούτους άγώνας- άν δ ' ό διατρέχων το εύάλωτον Σούλι θαυμάζει το
ήρωϊκόν θάρρος τών εύαρίθμων προμάχων αυτοΰ, οί όποίο: έπί μακρόν κατώρ-
θωσαν νά καταπολεμήσωσι τόν Άλή πασάν, πάντες έπίσης θαυμάζουσι, πώς
εν τοις άσμασιν, άτινα έποιήθησαν έν ταίς κορυφαϊς του Γηραιού όρους, τής
Ρίλας καί του ΙΙερίν, δέν άκούεται ουδέ άσθενεστάτη διαμαρτυρία κϊτά της
τουρκικής δεσποτείας. Μήπως αιτία τούτου είναι, ότι οί Βούλγαροι, οί
όποίοι έπί μακρούς αιώνας έπιμόνως άντέστησαν είς τήν έπίδρασιν τοΰ έλ-
ληνικοΰ πολιτισμού, ήσθάνοντο ότι είχον πλείονα συγγένειχν καί όμοιο-
τητα πρός τήν έκ τών τουρκομανικών στεππών έπίσης καταγομένην φυλήν
τών Τούρκων;»

Καί ταύτα μέν δ Δοζών. 'Ίδωμεν δέ νυν πώς αύτοί οί Βούλγαροι περί-
γράφουσιν είς τά άσματα αύτών τόν βίον καί τόν χαρακτήρα τών Χαϊδούτων.

01 Χαΐδοϋτοι δέν προσβάλλουσιν δσους προτίθενται νά ληστεύσωσι, μό-
νον όταν είναι έξησφαλισμένη ή επιτυχία της επιθέσεως, άλλ' άποτολμώσι
καί ολίγοι νά έπιπίπτωσι κατά πολυαρίθμων έχθρων. Πρός τούτο όμως χρειά-
ζεται ιδιαιτέρα στρατηγική τέχνη. Τό έπόμενον δημοτικόν άσμα διηγείται
τοιούτο ήρωϊκόν κατόρθωμα ένός παλληκαριού τού καπετάνιου Λάλτσου.

Ή μωοά TotrpKtdda.

(Dozen άρ. 20.)

Ό Λάλτσος τούς συντρόφους του μαζεύει καί τους λέει'
«Σύντροφοι μου περήφανοι, καί πρώτα παλληκάρια,
κρυφό μαντάτο μοϋ στειλαν, κρυφή παραγγελία,
πώς ή Κερίμα Οά διαβή, ή άσπρη Τουρκοπούλα,
μέ πεντακόσιους Γκέγκηδες, μέ χίλιους Άραπάδες.
Ποιός είναι άξιος καί καλός, ποιός είναι παλληκάρι
νά τή γελάση τεχνικά τήν όμορφη Κερίμα,
πόχει τά γρόσσα τά πολλά, καί τά χρυσά γιορντάνια :
νά τής φιλήση τό λαιμό, νά πάρ« τά γιορντάνια

Όλοι τους έφοβήϋηκαν, κανείς δέν άποκρίΟη,
μόν' ό λεβέντης Δημητάρ,.έκείνος δέ φοβήθη.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ h'· 19
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«Για κάτσε χάμου, Δημητάρ, 'ς τό νού σου μήν τό βάΤ/,ς,

τ' εϊν' ή Κερίμα έξυπνη, καί δεν θά τή γελάσ^ς,

καί 1)ά σε κάμη νά χαθής, κρίμα 'ς τή λεβεντιά σου !»

Ό Δημητάρ δε μίλησε, δέν άνοιξε τά στόμα.
Ντύνεται καί στολίζεται καί πάει νάν τήν eSpvj.
Άπό μακριά τήν χαιρετά κι' άπό κοντά τής λέει.
«Κερίμα μου περήφανη, όμορφη Τουρκοπούλα,
εγώ για σένα χάνομαι, το νοϋ μου τόν επήρες"
γιά διώξε τούς ανθρώπους σου, για νά σού ειπώ δυό λόγια».
Κ' εκείνη έγελάστηκε, διώχνει τούς Αρβανίτες,
καί άφησε τό Δημητάρ νά μπή 'ς τόν αραμπά της.
«Κερίμα μου, αγάπη μου, για σήκω τό κεφάλι,
νά σε φιλήσω 'ς τό λαιμά καί 'ς τά χρυσά γιορντάνια.»
Κ' εκείνη ή άσυλλόγιστη σηκώνει τό κεφάλι,
κι' ό Δημητάρ τής τό κοψε καί παίρνει τά γιορντάνια,
παίρνει τά ρούχα τά χρυσά καί πάει 'ς τόν καπετάνιο,
καί τού ρηξε 'ς τά πόδια του τής Τούρκας τό κεφάλι.
Τά παλληκάρια κοίταξαν, κι' ό νους των δέν τό χώρβι
πώς γέλα*εν ό Δημητάρ τήν άσπρη Τουρκοπούλα.

Ό άποκεφαλίζων τήν Τούρκισσαν, 5ιά ν' άρπάση τά χρυσά περιδέραια
αύτής, δέν είναι ήπιώτερος προς τάς έμοφύλους καί γνωρίμους γυναίκας.
Ό υπηρέτης, γενόμενος Χαϊδοντ, σπεύδει ν' άποπλύνη δι' αίματος τάς ττρδς
αύτόν ύβρεις τής αγέρωχου δεσποίνης. Ούδέ μαλάσσεται ή καρδία του έκ
πλουσίων λύτρων, άφ' ού άλλως δέν έννοεϊ νά μιμηθή τδ παράδειγμα τών
ληστών άλλων έθνών, οϊτινες δέν λαμβάνουσι τά λύτρα, όταν δέν δύναν-
ται νά άποδώσωσι τον αίχμάλωτον. Ό Βούλγαρος Χαΐδοϋτ καί τά λύτρα
κρατεί καί τον αίχμάλωτον φονεύει. Ούτω πράττει δ Στογιάν, ό κατ' έξο-
χήν ήρως τών βουλγαρικών άσμάτων.

Ό Στογιάν και ix Νεδέλια.

(Dozop άρ. 21).

Άφόντας στάθη τά χωριά κλέφταις δέν τό πατήσαν"
καί τώρα έβαλαν βουλή νά μπουν νά τά πατήσουν.
'Σ τή μέση στένουν φλάμπουρο καί τά χορό αρχίζουν,
καί γύριζαν καί κοίταζαν κάθε χωριατοπούλα,
νά βρουν τήν κόρη τού παπά τήν όμορφη Νεδέλια.
Κανένας δέν τή γνώρισε, κανένας δέν τήν ηυρε,
μόν' δ Στογιάν τή γνώρισε τά άξιο παλληκάρι.
Τήν άρπαξε, τήν έσυρε ψηλά 'ς τά κορφοβούνια,
πού είχαν οί κλέφταις μάζωξη, πού είχαν κρυφό λημέρι,
πού είχαν αρνιά καί ψένανε, κριάρια σουβλισμένα,
άπου είχαν καί γλυκό κρασί άπό τό μοναστήρι,
όποϋ είχαν καί τήν Νεδελιώ νά τους κερνά νά πίνουν.
Όλους κερνάει τό κρασί ξέχειλο τά ποτήρι,
καί τό ποτήρι τοΰ Στογιάν δέν τού τάπογιομίζει"
μόν' άπ' τά δάκρυα τά πολλά γεμίζει τά ποτήρι.
Γυρίζει τότες ό Στογιάν καί λέει τής Νεδέλιας.
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«Πες μου, θυμάσαι, Νεδελιώ, σάν ήμουν ψυχογιός σας,

όπου αρρώστησα βαριά, βαριά γιά νά πεθάνω,

λίγο νερό σου ζήτησα καί σύ δέν καταδέχτης,

μόν' μου δωκες γαλάκτισμα άπό τό ζύμωμά σου,

λίγο ψωμί σου ζήτησα καί σύ σάν μήν είχες,

άπ' τά καρβέλι έξυσες καί μου δωσες λιγάκι :

Νά κάψω τό κεφάλι σου. τόν άσπρο τάν λαιμό σου,

σάν τά άρνί τοϋ "Αη Γιωργιοϋ, σάν κόττα του Γεννάρη

Καί λέει ή κόρη τοϋ παπα, ή όμορφη Νεδέλια"

«*Αν έφταιξα, άδερφούλη μου, καί σύ συμπάθησε με.»

Καί ά Στογιάν σάν τ' άκουσε βαριά τοϋ κακοφάνη

καί τό σπαθί του τραύηξε, τής κόβει τό κεφάλι.

Κ' εκεί άπου τής τό κοδε έφώναξε ή Νεδέλια"

ψιλήν φωνίτσαν εσυρε, όσο κι' αν ήμποροΒσε.

"Ακούν τά δάση καί θρηνούν, κ' οί κάμποι αναστενάζουν.

Καί νά σου καί κατάφθασεν ή ξαγορά τής κόρης.

Ξεφόρτωσε τήν ξαγορά, φορτώνει τό κεφάλι,

καί στέλνει 'ς τόν πατέρα της τής κόρης τό κεφάλι.

'Αλλ' ουδέ πρός τήν ιδίαν σύζυγον φέρεται φιλανθρυπότερον ό Χα^οΰτ.
Πολλά άσματα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ περιγράφουσι τήν τρυφεράν τών συζύ-
γων άγάπην, αφηγούνται περιπαθώς τήν έπάνοδον τοΰ έπί πολλά έτη άπο-
δημοΰντος ή αιχμαλώτου άνδρός, τήν συγκινητικήν άναγνώρισιν ή τήν άρ-
παγήν τής συζύγου ύπ" αύ:οΰ καθ' ήν ώραν

μέ κάποιον άλλον τήν βλογοϋν, μ' άλλον τήν στεφανώνουν.

Ό σύζυγος άρπάζει τήν καλήν του μετ' άγαλλιάσεως έπαναβλέπουσαν αύ-
τόν, καί ταχύς ώς δ (άνεμος τόν φέρει μετ'έκείνης ό ί'ππος του μακράν τών
διωκοντων Πάντη διάφορος είναι ή λύσις τών τοιούτων δραμάτων έν τή βουλ-
γαρική ποιήσει.Ούτως 6 Κόγιος, θέλων νά γίνη ληστής διά νά συνάςη λά-
φυρα ή νά σκοτωθή, λέγει πρός τήν σύζυγόν του Στάναν νά τόν άναμένη
έπί εννέα έτη. "Αν δέν έλθη εως τότε, είναι ελευθέρα νά νυμφευθή άλλον.
Παρήλθον εννέα έτη καί είς μην· ό Κόγιος δέν έπανήρχετο. Πολλοί γαμ-
βροί έζήτουν τήν Στάναν, άλλ' έκείνη δέν ήθελε νά νυμφευθή φοβουμένη
τόν πρώτον άνδρα, άν καί παρήλθεν.ή υπ' αυτοΰ ταχθείσα προθεεμία. Άλλ'ό
πρεσβύτερος αδελφός της τήν αναγκάζει νό νυμφευθή. 'Αλλ' όμως μίαν
νύκτα κρούει τήν θύρα ν ό πρώτος σύζυγος· ή Στάνα ήτο μόνη έν τή οικία,
άνοίγει προθύμως τήν θύραν καί εισέρχεται ό Κόγιος μέ τά παλληκάρια του.

—«Στάνα καλή, Στάνα άκριβή, θέλεις νά μας φιλέψης,
νά μας κερνάς γλυκό κρασί, νά φέγγης μέ λαμπάδα ; »
Κ' ή Στάνα τ' άποκρίθηκε τοϋ Κάγιου καί τοΰ λέγει,
«Κόγιο καλέ, Κόγιο ακριβέ, έγώ νά σας φιλέψω,
νά σας κερνώ γλυκά κρασί νά φέγγω μέ λαμπάδα».
Κι' αύτάς τή Στάνα έγδυσε, τήν άλειψε μέ πίσσα,
καί ύστερα τήν άναψε, νά φέγγη σάν λαμπάδα.



ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΛΕΦΤΑΙΣ 304

Τρεις μέρες -ρώγαν κ' έπιναν, τρεις μέρες καί τρεις νύκτες
κ' ή Στάνα τό τραπέζι τους φώτιζε σάν λαμπάδα.

(Dozon άρ. 35).

"Αν δεν υπήρχεν ό Νέρων, ό Βούλγαρος Στογιάν θά είχεν άμέριστον
τήν οόξαν της φοβέρας έπινοίας τών ανθρωπίνων λαμπάδων. Ή τοιαύτη
άποτρόπαιος κακουργία, ήτις είς πάντα άνθρωπον έμποιεϊ φρίκην, περιγρά-
φεται ξηρώς καί άπαθώς υπό τοϋ άσματος, διότι φόνος συζύγου ούδέν έχει
τό άπάδον πρός τήν βουλγαρικήν ήθικήν. Ή γυνή δέν είναι ή σύντροφος
ιοϋ βίου, άλλά πράγμα, επέχουσα θέαιν ύποζυγίου, καί υποζυγίου έργα
ένίοτε ποιούσα. 'Ιδού ώς έν παραδείγματι πώς μία σύζυγος άπαριθμεϊ τά
ύπό τού άνδρός της επιβαλλόμενα αύτή καθημερινά έργα.

"Οταν ξυπνήση τά πρωί και πάει 'ς τά χωράφι
6έν π~ίρνει 'ς τά ταγάρι του ψωμί νά φάr, τό γιόμα,
μόν' παραγγέλνει έτοιμο μαγέρεμα νά τού χω,
νά παίρνω τό μαγέρεμα καί νά τοϋ τό πηγαίνω.
Καί όταν τό μαγέρεμα τοΰ πάω 'ς τά χωράφι,
ξεζεύγει τό ένα βόϊδι του καί 'ς τό ζυγό μέ ράνει,
μέ τή βουκέντρα μέ κεντφ, κι' οργώνω τό χωράφι.
'Από τό γιόμα ώς τό κιντϊ (I) μ' έχει μέσ' 'ς τά ζευγάρι,
καί ϋστερ' από τά κιντϊ μέ στέλνει πίσω σπίτι,
νά μαγειρέψω τά φαεί, όποΰ θά φάη τά βράδυ.

(Dozon άρ. Ü3).

Άν δέ άναγκασθή νά κάμη έκλογήν μεταξύ τής γυναικός του καί ενός
τών κτηνών του στάβλου του, ό άνήρ θά προτιμήση τό κτήνος, ώς ό Τοδώρ
τοΰ επομένου δημοτικοΰ άσματος.

Ό Τοδώρ και ό μαΐφό«· του

(Dozon άρ. 55).

«Μητέρα μ', έπιασε φωτιά 'ς τά Σλίβνου τό παζάρι
καί καίγουνται τά μαγαζειά καί τοΰ Τοδώρ τό σπίτι».
Τά σπίτι του κχιγόντανε καί ό Τοδώρ τό βλέπει.
Τό βλέπει, συφοριάζεται, δέν ξέρει τί νά κάμη "
άν έμπη μέσα 'ς τή φωτιά σάν τί νά πρωτοβγάλη ;
νά βγάλη τή γυναίκα του μέ τά μικρά παιδιά του ;
μά νά καή ό μαΰρος του μέ τή χρυσή τή σέλλα :
Κ' ή μάννα του τόν έλεγε, κρυφά τοΰ κουβεντιάζει"
«Σΰρε καί βγάλε άλογο μέ τή χρυσή τή σέλλα,
γιατ' ένα τέτοιο άλογο δύσκολο θά ξαναύρης,
μά κι' αν κ α ή ή γυναίκα σου μέ τά μικρά παιδιά σου,
θά πάρης ομορφότερη, κι' άλλα παιδιά θά κάμης.
Ί" αλόγα δίνουν ακριβά, πώς ν' άγοράσης άλλο :»

1) Κιντϊ ή προσευχή τών Μουσουλμάνων, ή γενομένη δύο ώρας πρά τής δόσεως τοϋ
ήλίου καί ή ώρα τής ήμέρας, καθ' ήν αύτη γίνεται.
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Έχύθηκε μέσ' 'ς τή φωτιά καί βγάνει τ' άλογο του.
Ζώσαν οί φλόγες τά παιδιά, ζώσαν τή μαύρη μάννα"
κ' έκλαίγανε τά άμοιρα, κι αυτή τά παρηγόρα
κ' έχυνε δάκρυα καυτερά μήπως καί τά δροσίση.
Σίδερο βάνει ς τήν καρδιά καί θλιβερά τους λέει.
«Καήτε, φυλλοκάρδια μου, γενήτε άσπρη στάχτη
κ' έγώ ή δόλια μάννα σας καμίνι αναμμένο,
γιά νά μέ βλέπη ή μάμμη σας νά χαίρεται ή καρδιά της».

Είς τήν αυτήν ακριβώς θέσιν ευρίσκεται καί ό Δήμος τού ελληνικού δη-
μοτικού άσματος- πυρκαϊά καίει τα σπίτια του καί αυτός μακρόθεν βλέπει
τήν συντελουμένην καταστροφήν αδυνατών νά παράσχη βοήθειαν. 'Αλλά τα
κατέχοντα αύτόν συναισθήματα είναι διάφορα άντικρυς εκείνων, πού ή αύτή
συμφορά διεγείρει είς τόν ήρωα τού βουλγαρικού άσματος. Παρίσταται είς
τήν σκηνήν καί ή μάννα τού Δήμου, ώς ή τού Τοδώρ έν τφ βουλγαρικφ·
άλλ' αυτη αντί ιδιοτελών συμβουλών προσπαθεί νά τόν παραμυθήση μέ τήν
υπόσχεσιν ότι θά του κτίση ωραιότερα σπίτια, ό Δήμος δ" όμως είναι άπα-
ρηγόρητος, διότι δέν θλίβει αυτόν ή φθορά τών κτημάτων, άλλά της οικο-
γενείας του ή καταστροφή, τήν όποίαν θεωρεί άνεπανόρθωτον.

Μαράθηκαν τά δένδρα κι' οΰλα τά κλαριά,

μαράθηκε κι' 4 Δήμος όχ τά κλάματα.

Βγαίνει 'ς τά πέντε άλώνια, άγνάντιο 'ς τό χωριό,

βλέπει φωτιαΐ; καί καίνε μέσ' 'ς τά σπίτια του,

καί κάθεται καί κλαίει κι' ουλο θλίβεται.

Κ*ή μάννα του του λέει, τόν παρηγοράει.

«Σώπα, καϊμένε Δήμο, μήν πικραίνεσαι,

κ' έγώ σοϋ φκειάνω σπίτια, πύργους γυάλινους.

— Δεν κλαίω ό μαύρος τά σπίτια, μάιδε τάσπρα μου,

μόν κλαίω τή φαμελιά μου, τή γυναίκα μου*.

Όταν ό σύζυγος νομίση ότι ή γυνή του κατέστη άχρηστος, τήν απορρί-
πτει ώς σκεύος περιττόν. Καί πρέπει νά είναι πολύ ευχαριστημένη, άν άο-
κεσθή εί; τό νά τήν διώξη τής οικίας. Διότι έχει καί άλλους τρόπους
άπαλλαγη; πολλω χείρονας. Οίίτως έν έτέρω δημοτικω άσματι λέγει ό άνήρ
πρός τήν στείραν γυναίκα του-

—«Γυναίκα, νά σέ σφάξω ι Γυναίκα νά σέ διώξω ;»

Σκεφθείς όμως ότι φιλανθρωπότερον είναι νά τήν σφάξη

'Στό μακελλάρη πάει τό φίλο του Νικόλα,

καί ό Τοδώρ τοΰ λέει" »Κουμπάρε μου Νικόλα,

έλα γιά νά μου σφάξης μιά στρέφα αγελάδα.»

Καί του Τοδώρ τού λέει ό φίλος του Νικόλας,

«Τραύα σϋ εμπρός, κουμπάρε, κ' εγώ έρχομαι κατόπι».

Κάθεται κι' ακονίζει τήν κοφτερή μαχαίρα

καί ΰστερα πηγαίνει εις τοΰ Τοδώρ τό σπίτι.

Μόν ό Τοδώρ δέν βγάνει τή στρέφα άγελάδα,
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μόν' βγάνει τήν Τοδώρκα, τήν άκληρη γυναίκα.
Τήν σφάζει ό μακελλάρης, τής -'ό6ει τό κεφάλι κτλ.

(DOZOII άρ. SS).

'Αφ' ού δέ τοιούτος απεικονίζεται δ συζυγικός βίος τών Βουλγάρων,
φαίνεται εύεξήγητον διατί ό Χαϊδοντ περαίνει συνήθως τόν ληστρικόν βίον
του διά του γάμου. 'Αφ' ού δέν θά φονεύση πλέον οδοιπόρους έπί της δη-
μοσίας οδού, θεωρεί ίσως άπαραίτητον νά έχη κάποιον νά βασανίζη πρό;
δ'.ασκέδασιν έν τω οίκω του. Έγκαταλείπων δέ τό φονικόν έπάγγελμά του,
αποχαιρετίζει μετ'αγάπης τού; τόπου;, έν οίς διητατο, τά δρη καί τά δάση

Ό (lîïo^aioeiidjiôç του Aiyncv.

Dozon άριθ. 24).

Άνέδη ό Λίμπεν 'ς τά βουνά, ψηλά 'ς τά κορφοβούνια,

κι' αφήνει γειά 'ς τά κρυά νερά, κι' άφήνει γεια 'ς τά δάση.

«"Εχετε, γειά, κρύα νερά, καί σεις βουνά καί δάση,

δάση μου καταπράσινα, δάση μου φουντωμένα !

ΙΙόσαις φοραϊς 'ς τόν ήσκιο σας έστησα τό λημέρι !

Είχα λεβέντες διαλεχτούς, καί άτός μου παλληκάρι.

ΙΙολλαΐς μαννάδες έκαμα, νά χύσουν μαύρα δάκρυα,

έκαμα χήραις κι* ορφανά, κ' έρήμαξα τή χώρα.

Για μένα κόσμος έκλαψε, κόσμος μέ καταρειέται.

"Εχετε γειά ψηλά βουνά, κρύα νερά καί δάση !

κι' εγώ 0' αφήσω τήν κλεψιά, 'ς τό σπίτι 0ά γυρίσω,

νά μέ παντρέψν, ή μάννα μου καί νά μέ στεφάνώσν,

μέ τού παπά τοϋ Νικολώφ τή ζηλεμένη κόρη.

Τό δάσος, όποϋ στέκεται |5ου5ό 'ς τούς άλλους κλέφτες,

'ς το Λίμπεν έβγαλε φωνή, 'ς τά Λίμπεν άποκρίθη"

«'Αφέντη Λίμπεν, βόιβοδα τρανέ καί ξακουσμένε,

πολλαΐς φοραίς 'ς τόν ήσκιο μου εστηοες τά λημέρι,

πολλαίς φοραίς ξαπλώθηκες 'ς τά δροσερά μου χόρτα.

Τό φλάμπουρο σου στύλωνες ψηλά 'ς τά κορφοβούνια,

κ' εϊχε; λεβέντες διαλεχτούς, κι' άτός σου παλληκάρι.

Πόλλαΐς μαννάδες έκαμες νά χύσουν μαύρα δάκρυα,

έκαμες χήραις κι' ορφανά, κ' έρήμαξες τή χώρα.

Γιά σένα κόσμος έκλαψε κ' έμένα καταρειέται.

Ώς τώρα είχες τοΰ βουνού τήν κορυφή γιά μάννα (I),

κ' εϊχες γι' άγάπην ακριβή τή δροσερή βρυσούλα,

καί τ' άγεράκι του βουνού είχες γιά σύντροφο σου'

είχες τό χόρτο στρώμα σου καί σκέπασμα τά φύλλα

κ' έπινες κρύσταλλο νερό, τή δίψα σου νά κόβης

καί τά πουλάκια τοϋ βουνού σοϋ γλυκοκελαδοΰσαν. (

Νά χαίρεσαι τή λεβεντιά μ' όλα τά παλληκάρια,
μαζί σου χαίρονται βουνά, χαίρονται καί τά δάση,
καί τής βρυσούλας τά νερό σιγανοτραγουδάει.—

I) 'ßv τ φ κει μέν») Στάρα πλανίνα (Οηλυκ.) =τό γηραιόν όρος,

<

>
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Μά τώρα μας αφήνεις γειά, 'ς τό σπίτι νά γυρίστ,ς
νά σε παντρέψη ή μάννα σου -/.αί νά σέ στεφάνωση
μέ τοϋ παπά τοϋ Νικολώφ τή ζηλεμένη κόρη».

Τ à εν τω άσματι τούτο) κατισχΰον εύγενές αίσθημα τής αγάπης τής
φύσεως έξασθενίζει εύτυχώς τήν έντύπωσιν, ήν παράγει ή αίμοχαρής κομ-
πορρημοσύνη τού Χαϊδούτ.

'Αλλ' ό γάμος δέν είναι πάντοτε τδ επιστέγασμα τού ληστρικού βίου.
"Ενίοτε ό Χαϊδούτ, άν διέπραξε καί άλλα πλήν τών συνήθων κακουργη-
μάτων, ζητεί να έξαγνίση διά τής μετανοίας τόν άμαρτωλδν βίον του. Κτί-
ζει γεφύρας, εκκλησίας, μοναστήρια ή γίνεται μοναχός, όπως φροντίση
περί τής σωτηρίας τής ψυχής του. Ούτω καί έ Στογιάν άφιεροί δσζ πλούτη
συνήθροισεν είς τάς μονάς του 'Αγίου Όρους καί γίνεται καί αύτδς κα-
λόγηρος.

Ίΐ κακίι γλώ«ϊ<ίπ.

(Dozon άριθ. 25).

Έφούντωσαν τά δένδρα, άνοιξαν τά -/.λαδιά,
καί βούρκωσε τής μάννας, τής δόλιας ή καρδιά (1).
Λέν κάνει σάν ταϊς άλλαις ή μάννα τού Στογιάν
μά λέει 'ς τόν ύγιό της καί τόν παρακαλεί"
«Τό καλοκαίρι τοϋτο δέ βγήκες γιά κλεψιά.
Πραγματευτάδες (2) ήλθαν άπό τό Κότελ χθες"
γιά σένα μ' ερωτούσαν καί μοϋ λεγαν γιά σέ :
Κουμπάρα, πού νά είναι, πού βρίσκετ' ό Στογιάν,
πού είναι τό παλληκάρι τό πρώτο τοϋ χωριού
νά ρθή κι' αύτός μαζί μας νά πάμε γιά κλεψιά,
νά πάμε είς τά Ρίλα, είς τά ψηλό βουνό
τής μάννας του άποκρίθη καί λέει ό Στογιάν"
«Μητέρα, δέν σε φθάνουν δεν σοϋ είναι αρκετά
εννιά άμάξια πλούτη καί άλλο μέ φλωριά ;
Γριά μάννα, δέ βαρέΟης νά κρύδης τά κορμιά
έκείνων πού σκοτώνω σάν έογω γιά κλεψιά ;
νά πλένης ματωμένα σκουτιά δέ βαργεστάς :
Κ' ή μάννα του τοϋ λέει καί τόν παρακαλεί"
«Γιά άκουσε κ' εμένα, λεβέντη μου Στογιάν !
Τό καλοκαίρι τοϋτο νά έβγης γιά κλεψιά,
κ" ύστερα οντάς γυρίσν,ς νά μή ξανάβγης πλιό».
Τής μάννας του άποκρίθη καί λέει ό Στογιάν
«Μάννα, γλυκειά μου μάννα, τί φρόνιμα μιλείς !

1) Τινών έκ τών βουλγαρικών άσμάτων οί δύο πρώτοι στίχοι όμοιοκαταληκτοϋσιν.—
Τήν άνοιξιν, οτε κατά τά έλληνικόν ασμα,

ανοίγει ά γάβρος κ" ή όξυά καί σκιώνουν τά λημέρια,
βγαίνουν ci κλέφταις 'ς τά βουνά" διά τοϋτο ή προσέγγισις τής ανοίξεως θλίβει τάς μη-
τέρας αύτών.

2) Τεργόβτσι, έμποροι, καί συνεκδοχικώς άδοιπόροι, διαβάται,
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Βγάλε VàV τή φιλήσω τή γλώσσα τή χρυσή,
ποΰ δίνει τέτοια γνώμη καί τέτσια συμβουλή».
Βγάνει τή γλώσσα έςιο ή μάννα του ή -/.ουτή
•/.ai δ Στογιάν τήν κόβει μέ μια δαγκαματιά
Φορτώνει εννιά μουλάρια φορτώματα φλωριά,
τά πάει 'ς τό "Αγιον 'Όρος, τά πάει 'ς τό Χιλενδκρ,
κι' αυτός καλογερεύτη, ν' άγιάση τήν ψυχή.

/
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Άγοίαγγιλιίΐαί 26.
ΆγιιΟάγγιν.ο«;. Χρησμοί 24—28.
'Αγάλματα εδραι δαιμόνων 50 — Προ-
στατεύοντα τόπους 53·
"Αγγελος έφορος ημερών και ωρών 10.
'Αγιάσματα g. — Ζωοδόχου πηγής έν

Κ)πόλει 26
"Αγιοι; επικλήσεις g —Δοΐυσίαι περί ά.
9 95·— Βοήθειαι καί θεραπεϊαι 9—

Πι·ο -

Ανδρέας άγιος. Έορτί| ίο.
Ανδρεόπονλος Μιχαήλ \ηη.
Ανδρομέδα, Μύθος περί Α. \

σέως S3·
"Ανεμοι, Τέλεσμα αυτών 52.
Άνβολογίιπ ασμάτων 235.
'Avflowsnli'iiidi είς θεμελΐοσιν οΐκοδο

μιαν 3θ.
'Ανθρωπολογία 2.

Βλ. καί Γεώργιος, εορτή, 'ΙωάννηςJΆνομίίρΐα, Μαγικαί συνήθειαι ίο.

'Ηλίας, Νικόλαος, Φωκάς.
"Αγώνες στιχουργικοί 224·
"Αγωνίσματα αθλητικά ίο.
'Λδελάοποιτοί 8.

j Άντ»όρά«ίεις η.

ι "Α~αγόρενί$ις βρώσεως ώρισμένων τρο-
I φών 8. 3°·
IΆιταντι'ιματα ίο. 3§.

—'Αετός σκέποιν διάτων πτερύγων τον τον'Λπιο^α» g.

ύπ αύϊοϋ φυλασσόμενον 283· 284- ίΆ^οκαλίΨϊως ερμηνευταΐ 26.
'Αθίγγανοι έν Κέρκυρα 136, J37 —Έν!'Αϊ:ο»:λ»ρωιΗς g.

Πελοποτνήοω 135· Ι30· 137·

Άΐτόκρεως g. Μαντική κατ'αΰτάς ίο.

Αίγϊ'πτιοι γραφή αυτών 173 —Δοξασΐοι; Αποκρίσεις αίνιγματώδεις ή παρη/ητι-

αύτών περί ψυχής Ι72 —Πά.ανροι αι-
γυπτιακοί 172.

Άροτρο—n νόσων 39·

Αίμα συκοφαντία'Ιουδαίων, οτι μεταλαμ- Ά-οόρος βλ. ημέρα.

βάνουσιν αίματος παιδός 33·
Α ίνίγματα η — Αίνιγματώδΐ)

Dia 7·
Άκριτοι 250. 252.
Άκριτης Διγενής 23S —262.
'Aupitticàv ε.τος 237 — 262.
Άκρο^ορδόνες, θεραπεία αύτών 40-
Άλατοδόνη ανατροπή αυτής 5·
'Αλέξανδρος φάτνη τής 'ίππου aücoö 50.
Άλκυτίκάς βίο; 8.
Άλόάβητος τ il ς άγάηης 242

j Άηονίι άπό τίνων εδωδίμων S.
παραμύ-j"Αριθμός 13 άριθμος 5· Δοϊασϊαι περί
αριθμών ίο.
j Άριιένιοι, λατρεία άγ.Γεωργίου παρ' αν-

τοίς Si.
Ά ρ μ t · ρ ο κ ο ir λ ο i? p α ι ι ο.
Άρητοία(5ις περί τ ι χωρίον 54·
Άρ~αγη πέπλου, καλύπτρας, μανδη-

λίου 65·
Αρραβών δακτύλιος 102—104.
j "Αρτα, 'Ασμα περί τής γεφύρας II. 3°.

Άλώπηξ, "Έπος αλώπεκος 188—Παρα- ΆόΘένεια. Κατόρυξις, δίωξις, έγκατάλει-

μΰδι άλουποϋς iSS— Έν τν, φυλλάδα!
τοϋ γαδάρου 189 κ. ε.
'Αναθέματα, έπισιόρευσις λίθων η.
"Αναθήματα g. — 'Ομοιώματα πλοίων;

σωθέντων 94-
'Αναστενάρια 9· 5^·
ΆνατροΛίι τών παίδων 8.

■ψις ίο.

Αόματο δημοτικά. Διαίρεσις 6-7 —
Απανθίσματα 273 — Μελφδία ίο —
Φερόμενα ώς παραμύθια ίθ2 —Μεταβο-
λαί εις ait à ύπό τών έκδοτων 274 286
275—Παραχάραξις αύτών 272-286—
Ποιηται 211 — 236 — Χρόνος γενέσεως
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su—ΙΙώς συντάσσονται 214 — Συμ-
φωνία δημοτικού φσματος προς τήν δια-
νόησιν τών πολλών 2ΐό —Παρεμβολή
στίχων δημοτικών ασμάτων εις τεχνικά
ποιήματα 241 —Κατασκευή τοϋ σιίχου
242 — Δημοτικοψανή ςίσματα 2ΐ8
'Εργατικά 216 — Στασιωτικά 2ΐ6.
Έπιχώρια 2ΐ6 —Μοιρολόγια. 232. 233.
263— 271 —'Ακριτικά ιι. 202. 238.
241. 245 — 254 — Βουλγαρικά 287 κε.—
Τοΰ Βασίλη 2ig κέ,—Τοϋ άγίου Γεωρ-
γίου 82 κε.—Τοΰ άγίου Νικολάου 93·
94 -Τοΰ Λαζάρου 75 —Τοΰ Μάη 136.
137 —Τής πρώτης Μαρτίου 72· 77 —
Περί Κων]πόλεως ι6 κε. 217. 275—
28ι — Τοΰ 'Ολύμπου 281 — 286 — Τών
υίών τοΰ Άνδρονίκου 238— Βλ. ποίη-
σις δημώδης.

'Αιίτερινός καί Πούλιω (παραμύθι) 203
— 210,

'Αιίτρολογΐα ίο. 39- 4^· 47·

Αύγοιιαντεία ίο.

Αύγόν,Αύγά δώρα είς τραγουδοΰντα παιδία
73·75_Αύγά τοΰ Πάσχα 74—7^—"Α-
σματι, δι' ών ζητούνται αύγά 73—Εύ-

τα 2S7 κέ. —Βουλγαρικά άσματα 2S7 κε.

Ιΐρα^νας (ό εφιάλτης) 6ι.

Βρικόλακες έκταφή καί διάτρησις σώμα-
τος αύτών 3'·

Βροντή, Λοξασίαι περί προελεύσεως αύ-
τής 92·

Γαοάρον λύκου καί άλου.-ιοΰς διήγησις ι86
—195·

Γάιιος κατά Μάιον 5· — Μήνες ακα-
τάλληλοι προς γάμον 4° —Γ. δι' αρ-
παγή; συντέλεσις τοΰ γόμου 65 —'Ιε-
ροτελεστία 103 —Γαμήλια έθιμα 8. 66.

Γέννικίις 8. —Έν ήμέρα Τρίτμ 43·

Γεώργιος άγιος 8ο — 85—Εικόνες 81.84 —
"Εορτή 77 — 'Επικλήσεις 8ι — Λα-
τρείας αύτοΰ διάδοσις Si — Συναξάριον
8ι —Παράδοσις περί δρακοντοκτονίας
82 κε.

Γεωργικός βίος S.

Γκαβογιάννης (τυφλός ποιητής) 226.

Γλνκίΐκη ίο.

Γλώόόα καθιστά τόν τρώγοντα εύφραδή 8.

Γλώ0(!α,Λέξεις, δι'ών δηλοΰνται συνήθειαί,
δοξασίαι κτλ. η —Μυστική, συνθημα-
τική 7·

λογία αύγών 75 — Θραΰσις τοΰ κελύ-i Γλω<Μοδέται 7·
φους 5 — Έν ifj κοσμογονία 74. J Γραικός εθνικον όνομα 125. 128.
Αΐ'γονότος, Πυραί τάς πρώτα; ήμέρας Γραφή 'ιερατική Αιγυπτίων 173-
Αύ. 9- Γραφικίι ίο.

Άώηίρειίις ενδύματος δαίμονος 64.
' AÔoiloiciHiiç τροπών 8. jo.
ßalioirttfmioioi; 60.
Βάκτκίις 8.

Βαρνηνίΐς (ο εφιάλτης) 6ι.
Βα «ίιλιίίς μαρμαρωμένος. Παράδοσις 2ο

χ.ε 6cj.
Βιιτάτζης Βασ. 134·
Ιίενιίέλος 2ός.

Γρίβας Θίό8· 228.229.

ΙΥιινότης ηθική πρόληιμις 33.

Γκνίι θέσις έν τω οίκω 8 — Μύθοι περί
πανουργιών τών γυναικών ι8ι —1S3—
Γυναικεία εργα 8.

Δαίιιων, Δαίμονας τσή θάλασσας 95 —
Δαίμονες έγείρουσι τρικυμίας 95 — "Ε-
φορος ήμερων καί ωρών ίο— Κίνδυνοι.

έξ αύτοΰ 39·

ΝιίΙλίον, Δημώδη βιβλία 8. 176—193— Δακτύλιος άρράβώνος 102—104·
Αρχαιότερον β. τοΰ κόσμου 171 —1751 AridiSatyovia 10 4Ι_ Δ. κατ'

—Θρησκευτικά βιβλία 171.
Iii οι 8.

Βιομηχανικά επιτηδεύματα S.

Κλαοφηιιίαι η.

Βοήθεια ι θαυμάσιοι 9·

Βότανα ι ιαματικοί 9·

Βούλγαροι,κλέφται «ατά τά δημώδη ασμα-

άναλο-

γίαν ίο. 40 — Κατ' αντίθεσιν ίο — Κατά
διαφοράν Ιο.—Καθ' ομοιότητα 30 —
Αίτια διατηρήσεως δεισιδαιμονιών 37
κε.— Δεισιδαίμονες συνήθειαί ίο— Ι-
στορία καί έξήγησις τών δεισιδαιμονιών
29 κέ.— Καθολικότης τής δεισιδαιμο-
νίας 29— Λείψανα δοξασιών έκλειπου-
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σων θρησκειών 35 κέ. — Φύσις καί ου-
σία δεισιδαιμονίας 31 κ®·
Λίνόοον Χριστουγέννων ιοο. ιοί.
Λπιιογοιιόία 2.

Αηιιώδη μνημεία. Δημυσίευσις αύιών αμε-
τάλλακτος 27S· — Β'-· βιβλίον, άσματα.
Δϊιπων ονόματα 149—Ι7°·
Al(ll-|l-tKÙ 2.

Διγενής Βλ. 'Ακρίτας. — Διάφοροι τύποι

τοϋ ονόματος 245·
Διηγικίεις ευτράπελοι η. — Μυθώδεις η.—

Περί οπτασιών ή φαντασμάτων 37·
Δίκαιον Ίίίέαι περί δικαίου 8.—Τοπικά!

συνήθειαι 8. g.
Λικ(κ(τϊιοι<ι λαϊκά g.
Λ'κοίις ασθενείας ίο.
Λιιί(κ(ίπι περί άποκατασιάσεως του 'Ελ-
ληνικού "Εθνους 14 κέ.
Λ««κοντές Δράκων τό πονηρόν πνεύμα 85·
—Συνάφεια Δράκοντος προς διάβολον 85·
Λιχικοντοκτονία* Φόνοι δρακόντων ίιπό
άγιων 83 —Δρακοντοκτονίαι ι'.ν μυδο-
λογίαις έθνών 34— Δ. άγίου Γεωργίου
82 κέ—Δ. υπό Diodot de Go son S4
Λοίιιακ; ίο.
Δωδεκαήμερο ν 9.

Έγκοτοΐ,είηηατα (&UKViva/x) 6 37. 39
41.

'Κγιιηΐάλιιψκ; ασθενείας ίο.
ΚγκοίμίΗίις 9
Έ γ κ u u ο <J ΐ/ ν η ς έθιμα 8.
'Rôiduutii Β?., φαγητά.

'Εθνικής συνειδήσεως θεμέλιον 14.
ΈΟνογραόίιι 2.

" Γ.Ονος. Δοξασία ι περί αποκαταστάσεως τοϋ
Έλληνικοΰ "Εθνους 14 κε.—Χαρακτήρ
τοϋ 'Ελληνικοί "Εθνους 15. -
Κίκονες 9·
Έκατολόγια 242.
"Γ.κϋετο'ν S.

Έκύρόίίεις (περίγραφα!) 257
"Ιίλληνις ΐ| Ρωμιοί 122—133— Δοξασίαι
περί αποκαταστάσεως ελληνικού έθνους
14 κέ. — Κοινόεης ηθών καί εθίμων 14
κέ. — Πόθοι καί ελπίδες 15 κέ. — "Εθνι-
κόν όνομα 132 κέ. — Εις δημοτικά ά-
σματα 129. !3°. 131 —Ό Έλλην συν-
ώνυμον τοΰ ειδωλολάτρης ή εθνικός 124,

—Χρήσις τοΰ ονόματος Έλλην άπό τών
χρόνων της 'Αναγεννήσεως 129.

Ενόν κατ π S.

Έξορκιοαοι j ο

Έορταΐ άγίων S .. 86—SS. 91 —Θερινών
τροπών τοΰ ήλίου g. 86— Mfj ώρισμέ-
ναι ύπό τής εκκλησίας g — "Έθιμα ιδιά-
ζοντα κατά τινας έορτάς g.

Έοοτίι 8. Αγίου Γεωργίου 77· 8ο κε,

Έ«ι6»ώ0εως νόμος 6. 37·

ΈΐήΘετα άγίων g.

Έπικλΐιόεις αγίων 9.

'ΚηιάΘέγματα 7-

"Είτος ΈΟνιχόν νεωτέρων 'Ελλήνων 237 ~
2Ö2 — 'Αλώπεκος iSS — Ευρωπαϊκών
έθνών 187· 2^7 ~~ Συνάφεια πρός τήν
έθνικήν ποίησιν 241 κέ. 254 κέ· —Πώς
διασκευάζει ό λαός τήν έπικήν ϋλην 244
—Σύνθεσις τοΰ έπους 254 κέ. — 'Ιστο-
ρική ϋλη τοΰ έπους 256. 257 — Εκ-
φράσεις είς τό επος 257 —Ροπή έλληνι-
κοΰ έπους είς τήν ποίησιν άλλων λαών
258. 259·

Έηφδαί η. 39·

Εργάτης Σχέσεις πρός τούς έργοδότας 8

Ευλογία· χρήσις τής λέξεως ~ο.

Ενφημιόιιϋς η. ηο. γι.

Είναι 7· 6. καί αναθήματα g.

'Εφιάλτης 58 κέ. —'Ονόματα 6ο κέ.—
Βαβουτσικάριος 6ο — Βαρυπνσς 6ι —
Μώρα 6ο —Πίλος αύτοΰ 6t.

Ζνγιώται 134— 141 -

Ζνγός του Μελιγκοϋ 136. 140— "Επαρχία
Ζυγοί 138.

Ζώο, Μιμήσεις φωνών ζώων. Φωναί όδηγη-
τικαί ζφων

Ζώόκι ιο.

Ήλί*ς άγιος 89— 92 —'Εορτή g. gl —
Εικόνες 9° —Κύριος τής βροχής 9' —
Ζ Γ) έπί τής γης 91· 92 —Λατρεία έπί
των κορυφών τών ορέων 91 — Μυθικός
χαρακτήρ αύτοΰ 89. 9°·

ΊΙλιαιίΐάιίιον 86. 87.

'Ημέρα 'Αποφράς ίο. \2 κέ. —"Εφοροι
ημερών ίο

rll-ap ορνίθων έαθιόμενον καθιστά κάρδιο
γνώστην S,
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θάνατος, "Εθιμπ κατά τήν τελευτήν 8 —
Δοξασίαι περί τών μετά θάνατον g —
Προσωποποιία τοϋ θανάτου χ 16
θεός, Δοξασίαι περί θεοί g.
Θεραπεία 9 — urco άγίων 9
ötoaMVitKÜ g.
Θεριόμος έθιμα S.

βί«ς Μΰθος περί γάμου μετά τοϋ Πηλέωζ
66.

θρήνος Κ)πόλεως 217. Βλ. μοιρολόγι«

Κληοόνες 10.38— Κληδών δαιμόνων πρόσ-

κλησις 8S.
Κληρονομικών δίκαιον g·
Κοινότης διοίκησις, διαχείρισις κοινοτικής

περιουσίας S.
Κοινωνίαι ϊδιαι 8.

Κοινωνικά όργάνιοσις S — Εθιμοτυπία S

— Κοινωνικά! σχέσεις 8,
Κόκκινη Μηλιά· Βλ. Μηλιά.
Κόιιηωιίιο 8-

Oirtîiai 9 — Θυσίαι κατά τήν θεμελίωσα|Κολοκοτρώνης Θ.όδ. ποιητές 226. 22;

οικοδομών' βλ. στοίχε ίωσις.
'Ιάκωβος άγιος 4°·
Ί(ΐΐ»ικιϊ δημώδης 9
'Ιατροί καί Ιάτραιναι g
Ίατρούόφια 39· 13
Ίο ία μεγάλη 15·
'Ιερογλυφικά σημεία 173·
Ιονδαϊοι μεταλαμβάνουσιν ιιϊματος Χοι.

στιανοΰ παιδός 33-
'Ιούδας πυρά 9.

Ί<ίτορίαι (μΰθοι) παρά Συνπ'πα ι S r — 1S6
Ί^θύίς μισοιηγανισμενοι 20.
Ιωάννης «γιος--εορτή 86 - 88
Καθαρμοί g
Καλάμαι 143· '46·
Καλ·ΐ(ΐάτα 142—148
Καλλικάντζαροι 6ο.
Καλλωπισμός 8.
Καλόγιιροι έν Θράκη g. ^6.
Κανανός Ιωάννης 13^.
Κατακλν«{μοτ ίο.
Κατάόεάμοι ίο. —Στοιχείων 5

τοϋ καταδέσμου 52.
Κατάρα ι η. - Πότε Λιώνουν 4 3·
Κατα<ΐτερι<ίιιός 'Λσχερινσΰ καί Πούλι

2 : ο.

Κοτόρνξις ασθενείας ίο. 5+ -Στοιχείων
52 —'Εχθρικών δυνάμεων 52.

Κηδεία 8. πι — r r3·
Κλειδοιιαντεία ίο.

Κλεφτάις 8. - Πανηγυρισμός τής πολε
μικής άρετής αυτών 285 —Βούλγαροι
287 *«·
Κλεφτονριά δημοτικόν "

κλεφτουριάν 285.
Κλήδονας το.

Ιίομπούίκρα Σπ. Λειτουργική ιΐ4·
ί Κοοιιν.ιιίΐΐκά μτ'στική συνθηματική γλώσ-

σα 7 - —"
Κοοκι νοίκι ντιίιι ίο.
ΙΙνοΐ'οά ιος ποινή g.

ΚρΛτες αύτοσχιδιασταί 224. — Ποιηταί δη-
μοτικών άσμάτοιν 224. 225·
Κυνηγετικός βίος 8.
Κνπάριοιίος, Παράδοσις περί κυπαρίσσου
27·

Κύπριοι ποιητάρηδες 223. 224·
Κύπρος θρησκευτικοί δοξασίαι έν αντΐ| 58.
— Άφομοίωσις ξένων στοιχείων πρός τό

έλληνικόν πνεύμα 59— Διατήρησις ελλη-
νικών παραδόσεων έν Κύπριο 66.
Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος είς δημο-
τικά άσματα 17 —'Αμφιβολία περί τοϋ
θανάτου τον 2 ι ·—"Εγγονός αύτούόμέλ"
λΐυν βασιλεύς ig —Νομίσματα μέ τό
όνομα αύτοΰ ig.
Κωνσταντινούπολις,Άλο.-σις Τρίτην 42·
44 κέ. — Διακόσμησις διά καλλιτεχνημά-
των 48 κέ. — Ίδέαι, παραδόσεις περί αυ-
τής 15 κέ.

Κωνωπίων Τέλεσμα πρός άποτροπήν κω-
νώπων 5*·
λάμιαις 37·

Λάμπρος Σπ. II. 134—Η1·
Λαογραφία Βιβλιογραφία τών περί σκο-
πού καί μεθόδου τής λαογραφίας πρα-
γματευομένων 13 — Λιάγραμμα λαογρα-
φικών εργασιών 6—ίο — Λέξις I — Μέ-
θοδος συλλογής καί έρεΰνης ίο κέ.—-
Ορισμός 3 κέ.
Λαογραφική εταιρεία 4-
;σμα ύμνοϋν τήν Λαογράφος λέξις 2— "Εργον τοϋ λαογρά-
I φου 6.

I Λαός,'Αδυνατεί νά σύνθεση ποιήματα 214

2. — Λύσις

,ιας
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— Συμμετοχή λαοΰ είς τήν ποίησιν 215.
Α ά (>και» ι ς Κανανός Χ 34 — 14 1 ·
Λατρεία 9· — 'Οργιαστική 9·
Λειτουργία Διακοπείσα έν τΐι άγια Σο-
' - φία 17 κέ. — Μυστική λ.έν άγια Σοφία ι8·
Λειτονργικά βιβλία 114 — ιιό.
Λεκανομοντεία ίο.

Λέξεις, δι' ών δηλούνιαι συνήθειαι, δόξα-
σίαι κτλ. — Έπιτηδευματικαί η. —
Σχηματισθβίσαι έκ τίνος περιστάσεως 7.
Λέων ό σοφός Χρησμοί 20.
Ληοτριιιά έθιμα 8.
Λογοπαίγνια j. 40·

Λονπίιι: πόλις τής Γερμανίας 135· 137

— 14'·

Λ ονεία έθιμα S.

Λνοικράτους μνημείον. Δημώδη ονόμα-
τα 5°·

Λύχνος ακοίμητος g. 19.

Μαγεία ίο.— Μαγικά βιβλία κλπ. ίο. 3°

— μαγικοί όδηγίαι 39 —Μαγικού πρά-
ξεις, συνήθειαι io.

Μάγος—laou 10.
ΜάδηΛις χοίρων Ι2Ι.
ΛΙαϋητεία επαγγελματική 8.
Μάιος,Άπαγόρευσις γάμων 5- 3<J — Πρώτη
Μαίου g·

Μακρυγιάννης Ίω. ποιητές 227. 228.
Μανδηλίον άρπαγή 65·
Μανονιΐογιαννάκιις Ίωσ. ποιητής 2ΐ6.
Μαντικίι ίο. 3°· —Σπλαγχνοσκοπία / 8.—

Ώμοπλατοσκοπία 77—79·
Μαρμαρωμένος βασιλιάς 69.
Μάρτης Κλωομάαα 35·
Μάρτιος Πρώτη Μαρτίου η2. 73·
Ματθαίος Μυρέων κατά τών χρησμών 26.
Μεθοδίου Πατάρων χρησμοί 26.
Μέλη ζφιυν ένισχύουσιν έσθιόμενα τάντί-

στοιχα μέλη τοϋ έσθίονιος 8. 30.
Μέλλοντος έπίγνωσις 3^· 39— Μελλόν-
των συμβάντων ίστορίαι, τελέσματα 53·
Μερμήκια ίο.

Μετεο)ρολογικαί δοξασίαι ίο.
Μεταλλενταί 8.
Μεταφοραί η.
Μετονομασία 7·
Μετωννμίαι η.

Μεόιοτοόελίις 'Ετυμολογία ονόματος 59·
Μηλιά κόκκινη 2 γ. 22. 26. 69·
Μικρούλης Στασινός, ποιητής 229.
Μιμικίι ίο.

Μνημεία δημώδους φιλολογίας, μετασκευή
uticürv κατά τύς απαιτήσεις τών άναγνω»
ατών 196.—Καταγραφή μνημείων τοΰ λό-
γου 6—7· — Θρύλοι περί μνημείων τής
τέχνης 49— 51· — Μνημεία τής τέχνης
προστατεύοντα πόλεις καί χωρία 53·
Μνιιμ0<$ννα 8.

Μοιρολόγια αυτοσχέδια 232. 233·
Μολί'βδομιιντείο ίο
Μονοδένδριον 22.

Μουϋικΐι ίο.— Χορών :ο. — Καταγραφή

μουσικής ίο. — Μουσικά όργανα ίο.
Μίταλοΐ'κλτ βλ. ίχθύες.
Mylliographie 3·

Μνθοι Αίσώπειοι η.—Γένεσις μύθου έί εθί-
μων 05· — 'Αρχαίοι πώς περιεοώθησαν
S. — Μ. έν σινα'ίαρίοις Si.—Συμβολική
έννοια μύθων 85. Μετεωρολογικοί μύ-
θοι 209. — Άνανέωσις αρχαίων μύθων
είς τό άκριτικόν έπος2 69·—Σκοπός τοϋ
μύθου ι86. —Μ. παρά Σι·ντίπα ι8ι —
ι86. — Λιηγήσεις έ| Αίσωπείων μύθων
193-

ΜνΘοίτλαιίτικίι άντίληψις τού εξωτερικού

κόσμου S.
Μ νρμιικιά»ίεως. θεραπεία 4°·
Μώρα (ό 'Εφιάλτης) 6ο.
Ναυτικός βίος 8.

Νεκρών έκφερομένων κάλυψις in—113.
ιΝεογνόν φροντίδες περί τού νεογνού 8.
Νεράιδες 37·— Άρπαγή πέπλου αύτών 63,

65· Έκβίαστς είς γάμον 63.
Νεύματα Ιο.
Νικόλαος άγιος 93"'99·
Νό<ίοι ανύπαρκτοι 3· — 'Αποτροπή νόσων

39-—Θεραπεία νόσων 9·
Ξανθόν γένος.
Ξενιτεία βίος έν ξενιτεία 8.
Ξένος Συμμετοχή είς τάς οικογενειακός έορ-

τάς S.
Ξοανογλυφία Ιο.

Οικογένεια Σχέσις γαμβρού i| νύμφης
πρός πενθερικά 107— 11 ο.
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ΟΪι-.ος S.

Οιωνοί ίο. 38·

Ονειρα ίο.

'Ονόματα βαπτιστικά, οικογενειακά η — ;
ΕΙς τό άκριτικόν έπος 245· 246— Δή-
μων Ι49— 17°—'Ενδυμάτων, μηνών,!
ήμερων, ωρών τοϋ έτους η— Προσωπικά
ζώων, όπλων, σκευών, οικήσεων κλπ. η
Οργάνων ή εργαλείων η Ύπεμψαίνον-
τα παραδόσεις ή δοξασίας η — Σχημα-
τισμός εθνικών ονομάτων 146 - 148 —
Βλ. τοπωνυμίαι.

Ονοι; έν τ [ι ποιήσει καί τή τέχνβ 386. 187·
—Βλ. γάδαρος.

"Οργανα μουσικά lu.

ΌργάνωΛις κοινωνική S.

"Ορκοι 7·

"Οφις τέλεσμα 52·

"Ο-^λος 5·

Pnvolinl I*. Ε. 26γ. 262.

Παιοιαι ίο.

Iluiôiov, 'Ανατροφή, γέννησις, γλώσσα 8.
Νεογνά, εκθετα, σχολεϊον 8.

Παλαμάς Κ. 59· 129· 'S2·

Παλμοί ίο.

Παναγία Σώτειρα κινδυνευύντων έν θα-
λασσή κλπ. 95 κε·

ΙΙανόώρα έξήγησις τοΰ μύθου 56.

Πανηγύρεις 9·

Πανώλης, εύφημητικά ονόματα αύτής 75.

Παπάς της αγίας Σοφίας 17. ι8. 2...

Πάπυροι αιγυπτιακοί 172.

Παραούόεις κη τα γραφή παραδόσεων η
βυζαντινοί περι άετών 2S3. 2S4 —Περί
Κωνσταντινουπόλεως καί άγιας Σοφίας
15 κέ.—Τοπικά! περί άγίων Si.

Παράδοόις. 'Εκδηλώσεις τοΰ βίου τοΰ λαοΰ
κατά Λαράδοσιν 4 — Κατά παράδοσιν
πράξεις ή ένέργειαι 6. 8. — Προφορική 6.

ΙΙαραμί'Οια Αιγυπτιακά 199 κέ·—Αιγυ-
πτιακή επενέργεια είς διάπλσσιν αύτών

κών μύθων άπορρεύσανια 2og— Παραλ-
λαγαί τεχνικώτεραι αί μεταγενέστεροι
2oS — Παραμύθι τής άλουποΰς | 88 —
Προέλευσις παρςιμυθίων 198— ΙΙηγαί
νεολληνικών ποραμυθίιυν 20ο—Συλλογαί
νεοελληνικών 2θΐ —Συγκριτική έξέτασις
παραμυθιών 2θ6 —2ΐο —Ελληνικά πα-
ραμύθια διετήρησαν ελάχιστα παρηλλαγ-
μένον άρχικόν πυρήνα 20<S.
ΙΙαραηι-Θογραόί α 3·
ΙΙαριινητικαι αποκρίσεις η.
Παροιμία* 7· 75 — Περί άγίου Νικολάου

93 —Περί πενθερά; 105—Ii"·
Παρωνύμια 7 — Ζιόων 7■
Η äiiνα g —Αύγά τοΰ II. 7-1 — 7 6 -
Πατοιϊι 8.

Πελαργοί μαρμάρινοι, ιέλεσμα 5-'·
Πενθερά παρά διαφόροις λσ.οϊς 105—3 1 υ.
Πένθη 8.
Πέπλον αρπαγή 65.
Περίαπτα ίο.

Περιλείμματα Β?., έγκαταλείμματα.
Περιφράζεις η.
Περπερούνα 3ο.
ΙΙερόενς, μύθος 83.

Πέτρος ό μέγας ώς αυτοκράτωρ Βυζαντίου
20. 24·

ΙΙιιόάλιον εΰρεσις .ι. ύπό άγ.Νικολάου 94·
ΙΙΐος Ίω.'Εκδότης παραμυθιών zg6 κέ.
ΙΙλάνη τί έστι 31·

Ποίηόις δημώδης 211. 212.—'Ακμή αύ-
τής 236.—'Ανάμιξις μετά της τεχνικής
235- — Δημιούργημα τοΰ λαοΰ 212.-—
Θεμέλιον τής νέας ελληνικής ποιήσεως
26ο — 'Ομαδική ποίησις άδύνατος 214

— Παρακμή της δημώδους ποιήσειυς 134

— Πλαστικόν τών παραστάσεων αύτής
285 — Ποΰ οφείλεται ή υπεροχή αύτής
217 — ΙΙροέλευσις αυτής 214—Συμμε-
τοχή του λαοΰ είς aôtjiw 215.

ΙΙοικιλτικϊι ίο:
ΙΙοιιιενιι:ός "βίος 8.

199— 'Ινδική 198. 199·—Αίνιγματώδη
η. — Άστυπαλαίας 202—Άστερινοΰ/a'JlIoivai 9·
Πούλιας 203 — 2ΐο — Δημώδη 196 — ΠολνειοιΊς Οεύκλιιτυς

210. —Περί δρακοντοκισνιών 84. —Δια-
φορά άπό παραδόσεων 200. ·—Καταγρα-
φή παραμυθιών 12.— 'Εκ μετεωρολογι-

συγγραφευς του

'Αγα3αγγέλου 24 ■
Πομπαΐ 9·

Πούλιω και Άοτερηός 203 — 210,
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σειυν g — Εγγραφα πιστοποιουντα g.
ϋΪΜΐϋολα 102.

ΙΙ|)θΙ)ΐιιίι:ϊΐΥΐιι ίο.
ιΐροιν.οούιιφωνον 9.
Ίρόλιιύις τί έστι 32. ίϊνί*εών «γιος 40.

Ιΐροπόιίεις 7. Svjtîîôditt 8.

"ρορρι'ιιίεις περί μελλούσης τύχης τού έλ- Συναντιιιιατα 3S. 39·

ληνικοϋ έθνους 22 κέ. Συναξάριον τοϋ τιμημένου γαδάρου 93

ι^οόιιτικιι φιλολογία 23.

— 195 Μύθοι, έν συναξαρίοις Sr.
"ρωτο^ρονιά ίο. -uvtiönöir, Βλ.εθνική συνείδησις.

ΙΙταριιός 36. 37- Σ ι·νβί«ας, δημώδες βιβλίον }γγ—ιϋ6.

Ι1τώ·'εν<ίι<· g. ΣφράγιΑς κακών δια πλακών 5Ί

ΙΙνραΐ άναπτόμεναι ένέοριαϊς g. 86-88 ίΣΧ»!»α αίσ&ητική οχημάτων ίο.

— Πηδήματα ύπέρ αύτάς 87· 88· Σ^ολεϊον, Σχολικά έθιμα 8.— Σχολικοί
lllf^ouiivtsiu ίο. ποιναί ij.

Roscher W. Η 59· Ταράοιος πατριάρχης. Χρησμοί 26.

Ι'(ouιός έθνικόν όνομα τών 'Ελλήνων 122 Τάφος 8.
- ·-,. κέ. 124- 129 — Όνιιδιοιική σημασία Τελί'ίίαοτιι 4S—57·

^ Τέλλ Γοώι^μος 6S. 69— Τριίς —69.

Ρώιίοι έλπίδες'Ελλήνων είς Ρώσους 23· ΤοπωνΓΤΠ^^τ"^8· 142—145- 1 49 «ε.

Σαλιχ πασάς, ποιητής 229. 230. — Άντικατάστασις νεωτέρων δι' άρ-

£ ε ι d ιι 01 τέλεσμα κατ' αύτών 52. χαιων 142.

ϊηιιεϊα κυριότητος 9· Τράπεζα άγιας Σοφίας lg. 20.

—iv··,''.» γυναικός αρπο.',σοτ.,ϋ νυμφευίίείσης Τρίτη αποφράς 42—47·

66. 'I>«vöv πτώσεως Θεραπεία 40.

Σκορπϊος τέλεσμα αύτοδ 52· ΐροφΐι 8. — Φαγητά 8 —Ενέργεια τροςών

Σκουφίν τοϋ βαρυπνά 52 κέ. 6ι. 62, έπί έσθίοντος S.

Ιολώμονικϊι 39- 4Ι· Ο \ ΙΟ Γρυγητός, έθιμα 8.

Σοφία άγία.Ίδέαι καί παραδόσεις περί αύ- ΐιίοπιινΰκος 22ο—222·
της 15 κέ Προσωποποιία τής έκκληβίαςί'Γν;;αι πόλεων 52. 55
ig — Άγία Τράπεζα ig.20. Υίούεόία g.

Σ π λ α γ^ ν ; .^>ο r ο r: , κ^Υ'πιιοέτιις σχέσεις πρό; κυρίους 8.

Φαγητά S. — Χαβιάρι Ίΐγ—iig

σι ς κρεών Γ 20—121.
Φαραί ΐ43·
Φάοιιακα σκεΐ'ασία g.
Φιλοιίοόία δημώδης g.

Σπορά έθιμα 8.

Στέφανος 'Αλεϊανδρεύς χρησμοί 26.

Στϊιλιι έπί λάκκου, έν ώ κατωρύσσοντο
άσθένειαι 54·

Στίβος ικαστος άποτελεϊ τελείι/ν φράσιν;,

είς δημοτικά άσματα 242 ζηη. φ^τρα ίο.

Στοιχεΐον τού κόσμου 5ΐ·—"Εργον τέχνης φ|.,ίΐ(\γν(,ΙΟ,

προσλαβύν δαιμονικήν δύναμιν 5ι — ίφ^,ολογιι;αΐ δοξασίαι g.

Στοιχειά τοϋ χωρίου,μιημείον ^β^'^.ΐΓ.άς άγιος—Σωτήρ τών έν θαλάσσί) κ.ν-

'/νης. - ι · . _-·«■ mr>" i δυνενόντίΆ· g5-

-ΪΧοΤνείω(5ις οικοδομών 10.30 —Τής δυ-χ,ι(ίιά._·ι 117—119·

νάμεως τών δαιμόνων 51 —Θυσίαι πρός Χιιϊδονι: Σέρβων 28S.
στοιχείωοιν'3C. ΧιΓίδοΐ'τ Βουλγάρων 287 κέ.

Stoi'iolouy 3. ναιρετιιΐιιοί 7

Στρατιωτικός βύ,ς S. Χάρος 57 — Προσωποποιία θανάτου ιι6

Στρίγγλαις 37· -Εις τό "Επος τοϋ Άκριτου 243.

Σύιιβαιίις έθιμα κατά τήν σύναψιν αυμβά-, Χαρτιά βιβλία προφητικά 26.
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Χηοΐβιωντεία ίο.
Χειρομαντεία ίο.
Χειοοι/ργ»κϊι 19.
Χειρόγραφα 172·
Χελιΰονκίιιύς 72· 73·
Χορός ίο.—Μουσική ίο.
Xgiiilyoi πεοχ έπικειμένων συμφορών τοϋ
έλληνικοΰ γένους Χ6 —περί βασιλείας
ανδρός πένητος 22 — Περί τής τύχης
λαών 23 —Λέοντος τοϋ Σοφοΰ κλπ.

26— Άγαθαγνέλου βλ^'Αγα&άγγελος .
Χρΐ($τονγεννο, Δένδρον τών Χριστουγέν

von· ι ο >. ι ο γ .
Χρωμάτων αισθητική ίο.
•Γάρια, βλ. ίχθύες.
•Γυΐζή, δοξασίαι περί ψυχής g.
Ώμο—λατοϋκο-ία ιο. 77 — 79·
"ilçci κακί) 42. 43· 47 — Ώ.χ.ι ήμερονυ
κτίου ίο.

ΛΕΞ

άδελφοποιτοί g.
"Λκουφος 40.
αναθέματα 7.
αναστενάρια g
άπελάτης 250.
αύγοτάραχο ιι8. 119.
βρετά 7·
γάδαρος 189·
γάτος 2θ8.
γεροντική 2 68.
γΐ|δειαϊς y.
γητείαις y.
γητέματα. y.
γλωσσοδέται 7·
l'uq ιόκαστρο 136.
Έλενος 253·
Έλικιά 261.
Έλικίχσα 242.
Έλλεν. Έλένοι JjO.
ευλογημένη (ή πανώλης) y ι.
ευλογία yi·
εύστρα 121·
ζυγός 138.

θαλασσίτρια (έπίκλησις) g6.
θαλασσίτης /'έπίκλησις) 95·
καθαρογλωσσήματα y.
καινούριο φώς g.
Καλαματιανός 146—148.
Καλάμιος J46—148.
Καλομάτα 145.

ΙΛΟ Γ I ON

καλ ,ϋί>ε, ,s ·-

κανακάρης — ισσα g.
καστράκια y.
λαογραφία I.
Λιοτροπιοϋ μ -^mÜ.
,ιμΜΙΪΓΐΤτί|οιυν Ι2ΐ.
μοσχομάγκα y.
μοϋ (=μόν) 201.
[ΐοΰτσυι 8.

ναύτης (έπίκλησις) 93·
νοιώσματα y.
ξόρκια y.

παξιμαδοκλέΐ(ΐτΐ]ς (έπίκλιισις) Si.

.tUvlVÜgfJl. ιίο..

παράγκουλα y .

παραμύ θια = alv ίγμα ta y.

παρατσάφαρα y.

πυιητάρηδες 223.

πυλυτρίχι 40.

πόμπιεμα 9

Ρωμιός 122 κέ.

τιιοιιός (=άνεμοστρόβιλος) 43·

συχωρεμένη (ή

Ταίναρος 266.

τάματα g.

ιραμποΰκος 7·

τσουκάλι τοϋ Δαγκλή ΐ2ο·

φάλαγγας g.

folk lore 2.

χαβιάρι ι \y — 1Ι9·




