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ΘΕΟΔΟΣΗΣ Π

ΛΑΡΙΝΟΣ *

«Ε ς τ Σημε ο το Σταυρο » και « Πρόοδος»:
δύο ανέκδοτες ποιητικές συνθέσεις
του Γεωργίου Μαρτινέλη
Abstract
In this work, two unpublished poems of the Corfiot poet George Martinelis
are published for the first time. This is the many-versed poem with the title
«In the sign of the Cross», which attracts social, theological and mainly political interest, and a second long satirical poem entitled as «Progress»,
which criticizes on the one hand the tendency for imitating foreign models
and on the other hand the devaluation of the Greek tradition.

Λέξεις κλειδιά
Επτανησιακή Σχολή, θρησκεία, παράδοση, Σταυρός, σάτιρα.

Εισαγωγικό
Έχουμε ασχοληθεί, και πρόσφατα (Πυλαρινός 2016, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία) και παλαιότερα (Πυλαρινός 2001, 2004), με την ιδιόρρυθμη περίπτωση του μη καταγεγραμμένου στους εκπρόσωπους
της Κερκυραϊκής Σχολής, του οιονεί απόκληρου, κερκυραίου ποιητή
Γεωργίου Μαρτινέλη (1836-1896). Η ζωή του στη λογοτεχνικά ακμαία
Κέρκυρα στο β΄ μισό του 19ου αιώνα παρουσιάζει πρόωρα τις αντιφάσεις εκείνες που αναδείχθηκαν έντονα από τις αρχές του 20ού αιώνα
και εξής (Δεντρινού, 2014, Εισαγωγή), μετά την πρώτη εικοσαετία του
οποίου η παρακμή της Σχολής αυτής ήταν γεγονός. Εννοούμε τις μετατοπίσεις από την Κέρκυρα στην Αθήνα, με τις όποιες αντιθέσεις αλλά και συμπτώσεις, ειδικά στη γλώσσα. Εννοούμε το νομοτελειακό
φαινόμενο της μετάγγισης της λογοτεχνικής προσφοράς των Επτανη*

Ομότιμος Καθηγητής Λογοτεχνίας Ιονίου Πανεπιστημίου/theopyl@yahoo.gr.
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σίων, που έφερε τη σολωμική σφραγίδα, προς την πρωτεύουσα. Η ανάπτυξη εκεί ενός εθνικού κέντρου με νέα πνευματική ζωή, και συνακόλουθα η μεγάλη λογοτεχνική παραγωγή, συντελέστηκαν χάρη στη
συσσώρευση στην πρωτεύουσα του μέγιστου μέρους των δημιουργών
από ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, ελεύθερο, αλύτρωτο, παροικιακό,
διεσπαρμένο, και ασφαλώς από την αφομοιούμενη μετά την Ένωσή
της Επτάνησο, η οποία με κορωνίδα την Κέρκυρα είχε δημιουργήσει
αξιολογότατη λογοτεχνική παράδοση.
Οι σύγχρονοι του Μαρτινέλη Κερκυραίοι υπεραμύνθηκαν της
Σχολής τους, συμβάλλοντας παράλληλα εκ των πραγμάτων στην καθιέρωση μιας πανελλήνιας κοινής γλώσσας, κρατώντας όμως ασφαλείς αποστάσεις από το κέντρο. Ο Μαρτινέλης, αντίθετα, χωρίς να αποβάλει την κερκυραϊκή του ταυτότητα, υιοθετεί πρακτικές που παρέπεμπαν σε ό,τι ετελείτο στην Αθήνα, υπερβαίνοντας το περιγεγραμμένο πλαίσιο, τοπικό στην πραγματικότητα, που είχε υποδείξει ο Ιάκωβος Πολυλάς. Προηγείται, θα λέγαμε, προβλέπει και προβάλλει
αυτό που σταδιακά ζυμώνεται. Παράλληλα, όμως, πέφτει θύμα του
συγκρητισμού, στον οποίο οδηγούσε αυτή η ιδεολογική, ειδολογική,
θεματική και γλωσσική πρόσμειξη (Σταύρου, 2009, Εισαγωγή).
Παρά τους στενούς δεσμούς του με πρόσωπα και πράγματα του
νησιού του, τολμά να ακολουθήσει τη μέση οδό, ορθότερα να δείξει
τη στροφή προς το νέο, καίτοι δεσμευόμενος από την παράδοση του
τόπου του. Αυτός ο συγκρητισμός, γνωστός στα Επτάνησα ήδη, στα
άλλα νησιά νωρίτερα από την Κέρκυρα, αποτέλεσε διπλή τροχοπέδη
για την ποιότητα του έργου του. Αφενός τον έθεσε στο περιθώριο στο
νησί του και αφετέρου έβλαψε την ποίησή του, που δεν έλαβε πρωτότυπη μορφή, μετεωριζόμενη γλωσσικά, στιχουργικά και ιδεολογικά
ανάμεσα στα δύο ισχυρά κέντρα που αναφέραμε.
Θα ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη της γραφής του, αν ζούσε και
συνέγραφε τριάντα χρόνια αργότερα· επίσης, αν δεν αναγκαζόταν,
βαριά και ανίατα άρρωστος, να επιστρέψει στην Κέρκυρα από την
Αθήνα, όπου είχε μετοικήσει, θεωρώντας ότι η σταδιοδρομία του εκεί
θα προόδευε, έχοντας δηλαδή διαμορφωμένη άποψη για το πού διανοιγόταν ευοίωνα το ποιητικό του μέλλον.
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Θεοδόσης Πυλαρινός

Ο Μαρτινέλης δεν είναι ατάλαντος στιχουργός 1· είναι ποιητής, με
ιδέες, με θέσεις και διαμορφωμένο ιδεολογικό πλαίσιο, οι βασικές
πτυχές του οποίου εδράζονταν στον πατριωτισμό –ο μεγαλοϊδεατισμός του είναι εμφανής–, στην ηθική δύναμη της Ορθοδοξίας και
στην εθνική παράδοση 2.

Οι δύο ανέκδοτες ποιητικές συνθέσεις
«Εις το σημείον του Σταυρού»
Επιλέξαμε δύο από τα ανέκδοτα έργα του, δηλωτικά των θεματικών
του επιλογών και προτιμήσεων. Το πρώτο, καθαρά θρησκευτικό, είναι, κατά τον ειδολογικό χαρακτηρισμό του ποιητή, ο ύμνος «Εις το
σημείον του Σταυρού», εκτενής σύνθεση από σαράντα οκτάστιχες
στροφές με ομοιοκαταληξία.
Το αμιγώς θρησκευτικό περιεχόμενο της πολύστιχης αυτής σύνθεσης, με λόγιες ως εκ του θέματος αποχρώσεις, απρόσμενο για επτανήσιο ποιητή της εποχής αυτής, υπηρετεί ευρύτερα εθνικούς στόχους. Είναι αντιπροσωπευτικό του τρόπου σκέψης του Μαρτινέλη που προσβλέπει στην ενωτική αξία της ποίησης, για να προβάλει τις πάγιες
θέσεις του περί άμβλυνσης των αντιθέσεων και υιοθέτησης πνεύματος
κοινού, ενωτικού, εθνικού. Είναι σύνθεση πολυσυλλεκτική, διαχρονική παρουσίαση της συμβολικής αλλά και της πρακτικής σημασίας
του Σταυρού, με μελλοντικές προεκτάσεις σωτηριολογικού χαρακτήρα. Αφού παρουσιάσει τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται και
αναδεικνύουν το ιερό αυτό σύμβολο της χριστιανοσύνης, καταλήγει
σε δύο κεντρικά μηνύματα: α) την αξιοποίησή του για την ένωση των
Χριστιανών και τη συναδέλφωση όλων των λαών και β) στο τέλος, ως
κατακλείδα, την ταύτιση Ελλάδας και χριστιανισμού, η οποία χάρη
στην ορθόδοξη πίστη των κατοίκων της απέσεισε τον τουρκικό ζυγό
και χάρη σ’ αυτήν εκ νέου θα εκπληρώσει τα όνειρα των αλύτρωτων
Ελλήνων και θα πραγματώσει τη Μεγάλη Ιδέα.
Ενδιαφέρον ιδιαίτερο προκαλεί η αναγνώριση της Εκκλησίας ως
καθοριστικού ηθικού παράγοντα και θεμελιώδους συντελεστή ευημεΟ Νικ. Μάντζαρος επαίνεσε τον ρυθμό της στιχουργίας του, θεωρώντας
τον ίδιο προικισμένο ποιητή (Πυλαρινός, 2016, 135).
2 Βλ. «Το Πανηγύρι» (Πυλαρινός, 2016, 179-188).
1
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ρίας και εθνικής αποκατάστασης. Ο ρόλος της διαγράφεται ως εθναρχικός, εφόσον προτείνεται η εκπλήρωση των εθνικών πόθων υπό την
ηγεσία της. Πρόκειται για πάγια θέση του Μαρτινέλη, που ακολουθεί
απόψεις εκπορευόμενες από το εθνικό κέντρο, στο οποίο στηρίζει την
όλη θεωρία του για τη δημιουργία εθνικής πολιτικής με κέντρο την
Αθήνα, τη συσπείρωση των απανταχού δυνάμεων του ελληνισμού,
την εθνική παιδεία και κοινή γλώσσα τη δημοτική. Οι ιδέες αυτές ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, διότι αποκλίνουν από εκείνες των συντοπιτών
του κερκυραίων λογοτεχνών του κύκλου του Ι. Πολυλά, που πορεύονται την αυτή οδό, ακολουθώντας τη γραμμή της σταδιακής αφομοίωσης και αποδεικνύοντας έμπρακτα τον πατριωτισμό τους, με τη διαφορά ότι δεν απεμπολούν τα πνευματικά πρωτεία του χώρου τους
ούτε δέχονται την πνευματική παντοδυναμία της Αθήνας. Αντίθετα,
προσπαθώντας να μεταγγίσουν εκεί τα πνευματικά επιτεύγματα, τις
γλωσσικές θέσεις και τον τρόπο σκέψης τους, επισημαίνουν εμφατικά
την προσφορά τους. Οι συνθέσεις, με άλλα λόγια, ακολουθούν τη νομοτελειακή διαδρομή τους, αλλά προσλαμβάνονται διαφορότροπα
από τους εκπρόσωπους της Κερκυραϊκής Σχολής και τον Μαρτινέλη.
Τα γεγονότα, ωστόσο, δικαίωσαν αυτόν. Η Αθήνα ως εθνικό κέντρο
απορρόφησε τα Επτάνησα.
Η ταύτιση Εκκλησίας και Πολιτείας και η καίρια θέση της πρώτης
στο νεοσύστατο κράτος, καθώς και η σημασία του Αγώνα της ανεξαρτησίας για την αναχάραξη της πορείας του νεότερου ελληνισμού αποτελούν θέματα συναντώμενα συχνά στα ποιήματα του Μαρτινέλη. Απορρέουν α) από την έμφαση στο γηγενές στοιχείο, στην ελληνικότητα (αντιτιθέμενος στην ξενοκρατία, είτε ως ριζοσπάστης στα χρόνια
της νεότητάς του είτε ως πολίτης του ελεύθερου κράτους καταφέρθηκε
κατά των ξένων που αναμείχθηκαν στα ελληνικά πράγματα)· β) από
τη σύμφυτη προς την προηγούμενη θέση του υποστήριξη στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Ο Μαρτινέλης θέλει μαχόμενη την
Εκκλησία, αποδεσμευμένη από το εξαρτώμενο από την οθωμανική εξουσία Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, ελεύθερη να λειτουργήσει υπέρ του αλύτρωτου ελληνισμού. Προς επίρρωση των ανωτέρω
παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από τον Συνοδικό τόμο, γνώση του οποίου πρέπει να είχε ο έντονα πολιτικοποιημένος Μαρτινέλης, υπενθυμίζοντας ότι η ασυνήθης αφιέρωση του εξεταζόμενου ποιήματος γίνεται «εις την Ιερά Σύνοδο που αντιπροσωπεύει την μαρτυροστόλιστη ΕκFigura in Praesentia
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κλησία της Ελλάδος». Ο συγγραφέας του Συνοδικού τόμου Θεόκλητος
αρμακίδης, που χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη επιμέλεια τους όρους
έθνος και λληνας, γράφει: «Το ελληνικόν έθνος ανέδειξεν, ως γνωστόν, πράγματι και έργω αυτοκέφαλον την αυτού εκκλησίαν απ’
αρχής του ιερού αυτού αγώνος. Έκτοτε λοιπόν χρονολογείται το αυτοκέφαλον της ελληνικής εκκλησίας. Διότι έκτοτε χρονολογείται και
του ελληνικού έθνους η ελευθερία, αυτεξουσιότης και αυτονομία. [ ]»
(σ. 4). «Η πολιτική αυτονομία χωρίς της εκκλησιαστικής αυτονομίας
είναι αυτόχρημα προφανής παραλογισμός. Έθνους αυτονόμου
πολιτικώς η εκκλησία δεν δύναται να υπόκηται υπό εκκλησίαν άλλην
[ ] διότι πολιτεία και εκκλησία είναι εν και το αυτό. [ ]» (σ. 5).
Ως προς τα περικειμενικά στοιχεία, η ειδολογική κατάταξη του
ποιήματος στους ύμνους, εκτός από τον σολωμικό μνο που ανακαλείται λόγω της επτανησιακότητας του Μαρτινέλη στη μνήμη μας,
παραπέμπει και στους εκκλησιαστικούς ύμνους, στον «Ακάθιστο μνο» (πρβλ. τα χαίρε στις στρ. 19 και 37), αλλά και στον Ρωμανό τον
Μελωδό (βλ. τη 2η στροφή, όπου αντί της Μούσας επικαλείται προσφυώς την «έμπνευστη φωνή του αλμωδού»).
Εξαιτίας του συμβόλου του Σταυρού, πρέπει να αναζητήσουμε
χριστολογικές διαστάσεις στη σκέψη του Μαρτινέλη. Θα θυμίσουμε
τις εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις του Ανδρέα Λασκαράτου, που αντιτάσσεται δυναμικά στη λατρευτική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας
και τον ρόλο της ως Σώματος Χριστού, καθώς και ότι αρνείται την
προσφορά αυτής λόγω των αδυναμιών, των ατασθαλιών και της απαιδευσίας των λειτουργών της, παρότι δέχεται ως ανεπανάληπτο το
ηθικό παράδειγμα του Χριστού. Έχουμε την εντύπωση ότι στους στ.
121-124: Του κάκου κι ο ευδόσοφος | τον θρήσκο περγελάει, | κι όσα δεν
είν ανθρώπινα | τ αρνείται τολμηρός απευθύνεται στους δυτικοτραφείς
που αμφισβητούσαν το θαύμα, αλλά και στους ουτοπιστές φιλοσόφους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τόσο ο Λασκαράτος, όσο και ο
Νικόλαος Κονεμένος. Για την πρότερη χρήση του Σταυρού, σύμφυτου με την έννοια της Ορθοδοξίας, πρβλ. τις ωδές του Κάλβου «Αι ευχαί» (στρ. ια΄, ιβ΄) και «Εις τον προδότην» (στρ. β΄, όπου η συνάφεια
Σταυρού και Ελλήνων παραπέμπει με αξιοπρόσεκτη ομοιότητα στις ιδεολογικές θέσεις του Μαρτινέλη). Η αναφορά στον Σταυρό, στο Τίμιο ύλο (επίσης με κεφαλαία αρχικά) υπάρχει και στον Κωστή Παλαμά, αλλά παρεμπιπτόντως, εφόσον δεν αποτελεί το κεντρικό θέμα,
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αλλά το χριστιανικό σύμβολο που πλαισιώνει μέρη του έργου του
(βλ. «Τα νιάτα της γιαγιάς», Άπαντα, 1: 49-51, για τη σωστική δύναμη
του Σταυρού). Ακόμη, στην αφιέρωση και στον στ. 65 το σύνθετο επίθετο μαρτυροστόλιστη δείχνει εκ μέρους του Μαρτινέλη γνώση του
ορθόδοξου μοναστικού λεξιλογίου.
Η δομή του ύμνου, με τη συνύπαρξη του διαχρονικού και του συγχρονικού ιστορικού στοιχείου, ανακαλεί κάπως στη μνήμη τον μνο
εις την Ελευθερία. Μετά τις δύο προλογικές στροφές ακολουθούν η ασήμαντη προϊστορία του Σταυρού (στρ. 3), η ανάδειξή του χάρη στην
ενανθρώπηση, τα πάθη –με κορυφαία στιγμή τη Σταύρωση– και την
Ανάσταση (στρ. 4-7), οι διωγμοί των πρώτων χριστιανών και η επικράτηση του χριστιανισμού (στρ. 8-10). Η στρ. 11 λειτουργεί ως αποθεωτική κατακλείδα της πρώτης ενότητας.
Οι επόμενες στρ. 12-18 (με εφαρμογές λαογραφικού, κοινωνικού
στην ουσία, ενδιαφέροντος) καταγράφουν, με αναφορές σε καίριες
περιπτώσεις, την προστατευτική και αναγεννητική δύναμη του Σταυρού στην καθημερινή ζωή, χωρίζοντας με την παρεμβολή τους ευδιάκριτα τα μετά Χριστόν, τα της Καινής Διαθήκης, από εκείνα της
Παλαιάς. Η στρ. 19, προσφυώς υμνητική, χρησιμεύει για τη μετάβαση
σε άλλη περίοδο του χριστιανισμού, την περίοδο της νίκης και της
επικράτησής του.
Έτσι (στρ. 20-26), ιστορούνται τα περί Κωνσταντίνου και Ελένης,
λόγω της άμεσης σχέσης τους με τον Σταυρό, τα περί Ηράκλειου, οι
θρίαμβοι του Σταυρού στο Βυζάντιο. Η στρ. 26, που κλείνει τη δεύτερη ενότητα, έχει ιδιαίτερη συμβολική σηματοδότηση, διότι η Ελλάδα,
με τον Αγώνα για την ανεξαρτησία της αποτελεί, κατά τον ποιητή,
την επίστεψη των νικών. Πρόκειται για μετάβαση από το Βυζάντιο
στον νεότερο ελληνισμό και, συνακόλουθα, τη διαχρονική ενότητα
ελληνισμού και χριστιανισμού.
Ο Μαρτινέλης, όπως και στα «Ευαγγελικά»3 του, ταυτίζει ελληνισμό και Ορθοδοξία. Στα επόμενα (στρ. 27-32) θα εξεταστεί η σημασία
του Σταυρού σε σχέση με διάφορους θρησκευτικούς χώρους, γεγονός
που εξαντλεί όλες τις ιστορικές-θρησκειολογικές εκδοχές, τις σχετικές
με αυτόν. Η προπομπός Παλαιά Διαθήκη, η «ειδωλολάτρα» Ρώμη και η

3

Βλ. τη δημοσίευση της συλλογής αυτής στο: Πυλαρινός (2016, 144 κ.ε.).
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αγνώμων Ιερουσαλήμ συμπαρατίθενται ή αντιπαρατίθενται, για να
καταφανεί η υπεροχή του Σταυρού.
Στις στρ. 33-37 προτείνει ο ποιητής την παγκόσμια επικράτηση του
χριστιανισμού α) με τον εκχριστιανισμό των πάσης μορφής βαρβάρων (να αναζητήσουμε άραγε στη λέξη αυτή κάποια σύνδεση με την
καλβική ποίηση;), β) με τη μετάνοια των Εβραίων (την εξεταζόμενη
περίοδο το κλίμα κατά των Εβραίων είναι οξυμμένο στην Κέρκυρα)
και γ) με την κατάργηση του Σχίσματος των Εκκλησιών.
Οι ακροτελεύτιες στρ. 38-40 έχουν και πάλι ελληνοκεντρικό χαρακτήρα. Η όλη σύνθεση στεφανώνεται με μια θέση-έκκληση πολιτικής
σημασίας, που σχετίζεται με την επικείμενη πτώση της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας: πρόκειται για το αλυτρωτικό ζήτημα, την απελευθέρωση όλων των υπό την οθωμανική κυριαρχία Ελλήνων.
Θα τονίσουμε το είδος που επέλεξε ο ποιητής, με το δεδομένο ότι
για άλλους λόγους θα ακολουθήσουν το 1908 τα Σατιρικά Γυμνάσματα
του Κωστή Παλαμά (Παλαμάς, 2016), έργο απότοκο του ατυχούς Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.
Με την ίδια προοπτική και σοβαρότητα, που απέχουν από την
αποδομητική σάτιρα του Λασκαράτου και τη φαιδρή σάτιρα του
Σουρή, ο Μαρτινέλης καλλιέργησε προ αυτών το είδος, θεωρώντας το
κατάλληλο να εκφράσει τις θέσεις του.
«Η Πρόοδος»
«Η Πρόοδος», για να μεταφερθούμε στο δεύτερο εκδιδόμενο ποίημα
–«σάτυρα» την χαρακτηρίζει ο Μαρτινέλης–, δεν έχει να κάνει με το
λασκαράτειο είδος, ούτε, ευρύτερα, με το κεφαλονίτικο, όπως καλλιεργήθηκε από τον Μικέλη Άβλιχο και τον Γεώργιο Μολφέτα. Πιθανόν, ωστόσο, να έχει την αφόρμησή της ως είδος από τη διαβίωση του
Μαρτινέλη στην Κεφαλονιά, όπου στάλθηκε από τον πατέρα του για
να αποσοβηθούν επιπτώσεις εις βάρος του εκ μέρους των Άγγλων για
την επαναστατική ριζοσπαστική συμπεριφορά του. Η σάτιρα της
«Προόδου» είναι ηθικοδιδακτική και στρέφεται κατά των εισαγόμενων ευρωπαϊκών ηθών, κατά του μιμητισμού και της ολβιότητας των
σαλονιών, στην οποία είχε παραδοθεί η αστική τάξη.
Στόχος του ποιητή είναι να καυτηριάσει την απομάκρυνση από
την ελληνική παράδοση, τον ύπουλο αφελληνισμό, την απεμπόληση
των αρχών της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας.
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Έχει την αίσθηση ο αναγνώστης ότι ο Μαρτινέλης αντιστρατεύεται
το νέο, όμως εκείνο που πολεμά είναι ο άκριτος νεωτερισμός και η
παράδοση άνευ όρων στο ξενόφερτο, το οποίο αναφομοίωτο διαβρώνει τις συνήθειες και μέσα από αυτές την κοινωνική και εθνική ταυτότητα του Έλληνα. Τα σημεία της υπερβολής που υπάρχουν στο ποίημα αποδοτέα στον χαρακτήρα της σάτιρας, που διογκώνει τα πράγματα σκόπιμα για να προκαλέσει την αντίδραση και την αλλαγή.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ακριβώς επειδή αντικείμενο της κριτικής του είναι κατεξοχήν η γυναίκα, ότι μία συμπατριώτισσά του,
προοδευτική δημοτικίστρια και φεμινίστρια, η Ειρήνη Α. Δεντρινού,
κατακρίνει επίσης τον ξενόφερτο τρόπο ζωής, τις γυναικείες υπερβολές, εκτός των άλλων έργων της (διηγημάτων κυρίως) στη συλλογή
που εξέδωσε Ο Νουμάς, με τον τίτλο Από τον Κόσμο του Σαλονιού και οι
Δυο Θάνατοι, το 1907 (Δεντρινού, 2014, 24-33).
Το ζήτημα, επομένως, ήταν κοινωνικό και όχι αποτέλεσμα συντηρητικής αγκύλωσης του Μαρτινέλη, ο οποίος εκφράζει την εποχή του
και παίρνει ευθέως θέση. Η διαφορά, βεβαίως, έγκειται στο ότι προβάλλει τις απόψεις του προσκολλημένος σε ήθη που εκ των πραγμάτων έχουν ξεπεραστεί, έχοντας ως κανόνα την κοινωνική και οικογενειακή ζωή των χρόνων της Ελληνικής επανάστασης, επιμένοντας
σε μορφές που η δομή της αστικής οικογένειας είχε ήδη απεμπολήσει
σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχει παράλληλα
απορρίψει την προσήλωσή της στον θεσμό της οικογένειας, την
πατρίδα και τη θρησκεία, τα οποία εντέλει προασπίζει ο ποιητής 4.

4

Διατηρήσαμε την ορθογραφία και τη στίξη της εποχής, διορθώνοντας μόνο
τα λίγα λάθη απροσεξίας. Μια συνολική έκδοση των ευρισκομένων του
ποιητή, την οποία έχουμε κατά νου, θα καθορίσει τον τρόπο έκδοσης, αφού
θα συμπεριληφθούν τόσο τα εκδεδομένα όσο και τα ανέκδοτα έργα του,
που σιγά σιγά φέρνουμε στο φως.
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Ε ς τ

Ι.
Σημε ο το Σταυρο
μνος
Εἰς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ποῦ ἀντιπροσωπεύει
τὴν μαρτυροστόλιστη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
τὸν ἱερὸν τοῦτον Ὕμνο ἀφιερόνει
Γ. Μ.

5

1
Σ τὴν ὑ ηλὴ παράδεισο
πετῶντας μὲ τὸ πνεῦμα,
ς τὸ χέρι τοῦ Θεάνθρωπου
νὰ λάμπῃς Σὲ θωρῶ
καὶ μαγεμένος, ἔκθαμβος
ἀπ τοῦ φωτὸς τὸ ρεῦμα
ποῦ πλημμυρίζει ἐπάνω σου,
Σταυρέ, Σὲ ὑμνολογῶ.

3
Ἐντροπιασμένος κι ἄτιμος
κι ἀκόμ ἀφορεσμένος
ἤσουν ὁλοῦθε κ ἔτρεμε
ὁ κόσμος νὰ Σὲ ἰδῇ,
ποῦ νὰ γροικάῃ ἐπάνω σου
ἦτο συνειθισμένος
τὸ βλάσφημο ξε ύχισμα
τοῦ κλέφτη, τοῦ λῃστῆ.

2
Εἴθε κ ἐγώ, γιὰ θαῦμα σου,
χαροποιὸ Σημεῖο,
τὴν ἔμπνευστη νὰ λάβαινα
φωνὴ τοῦ αλμῳδοῦ,
ὥστε νὰ γίνῃ τ ᾆσμα μου
τῆς δόξας σου μνημεῖο
κι ἀντισταθῇ περήφανο
ς τὰ βέλη τοῦ καιροῦ 5.

4
Ἀλλ ὅτε ὁ Παντοδύναμος,
τὸν ἄνθρωπο νὰ σώσῃ,
κατέβη ἐδῶ ς τὴν γύμνωσι
τοῦ κόσμου τοῦ φθαρτοῦ,
ἐκαταδέχθη ἐπάνω σου
τὰ μέλη του ν ἁπλώσῃ,
κ ἐκεῖθε τὴν ἀγάπη του
νὰ δείξῃ τοῦ θνητοῦ.

Στη 2η στροφή, με την επίκληση στον αλμωδό (μάλλον τον Ρωμανό τον
Μελωδό) αντί στη Μούσα, θα επισημάνουμε τη φιλοδοξία του Μαρτινέλη
για ποιητική αναγνώριση και υστεροφημία. Παρόμοια κοσμικού χαρακτήρα παρεμβολή εντοπίζεται στην 11η στρ., προβολή του έργου του, ως
μελωδού, ανοίκεια σε θρησκευτικούς ύμνους. Το θαύμα ως χαρακτηριστικό
της Ανατολικής Εκκλησίας είναι αποδεκτό από τον θρησκευόμενο ποιητή.
Ωστόσο, στον μνο του Μαρτινέλη η προοπτική είναι ιστοριοκρατική και
η διάσταση πολιτική, χωρίς θεολογικό βάθος, πράγμα που παραπέμπει στη
δυτικοτραφή κερκυραϊκή παραγωγή. Στον Κώδωνα ο Ιωάννης Πολυλάς,
και δευτερευόντως ο Στ. Χρυσομάλλης, ορμώνται από εθνική και πολιτική
στοχοθεσία, όταν καταφέρονται εναντίον της προπαγάνδας των Ιησουιτών, γι’ αυτό και στον Καθρέπτη, την αντίπαλη σατιρική εφημερίδα, ο Πολυλάς διακωμωδείται για τις δήθεν θρησκευτικές του επιδόσεις. Λίγο προFigura in Praesentia
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6

5
Κ ἐπάνω σου τὸ τέκνο της
θωρῶντας ἡ Μαρία,
μ αὐτὴ τὴν ὑπεράνθρωπη
ἀγάπη μητρική 6,
γονατιστὴ Σ ἀγκάλιαζε
καὶ σοὔδινε θυσία,
τοῦ πόνου της τὰ δάκρυα,
τ ὁλότρεμο φιλί.

8
Πόσοι γενναῖοι, τὴν δόξα σου
θερμὰ κοινολογῶντας,
διωγμοὺς ἐπεριφρόνησαν
καὶ βάσανα φρικτά,
καὶ τοῦ Σωτῆρα τ ὄνομα
ς τοὺς πόνους εὐλογῶντας,
τὸν θάνατον ἀπάντησαν
μὲ οὐρανικὴ χαρά!

6
Σ τὸ αἷμα του Σ ἀπόπλυνε,
καὶ μὲ τὸν θάνατό του
ὁ Λυτρωτὴς ἐξάλει ε
τὴν ἐντροπή σου ἐδῶ,
καὶ μὲ τὴν θείαν ἀνάστασι
Σ ἔδειξε σύντροφό του
ς τὴν νίκη, ποῦ προσέγγισε
τὴν γῆ ς τὸν οὐρανό.

9
Καὶ τὴν μαρτυροστόλιστη
ἀληθινὴ Ἐκκλησία
ὅταν μὲ θάρρος ἔκτισαν
οἱ πρῶτοι χριστιανοί,
Σ ὑ ώσανε ς τὴν Τράπεζα
τοῦ Δείπνου τὴν ἁγία,
ἐκεῖ ποῦ ς τὸν Ἀθάνατο
προσφεύγουν οἱ θνητοί.

7
Καὶ Σ ὕμνησαν οἱ ἄγγελοι
τὴν ὥρα ποῦ σκυμμένοι
τὸν Βασιλειά τους εἴδανε
ς τὸν ᾅδη νικητή,
κι ἀντάμα Σ ἐχαιρέτησε
ἡ Πλάσι τρομασμένη,
π ὁλόθαμπη ς τὸ διάβα του
εἶδε τὸν Λυτρωτή.

10
Αὐτοῦ, ἱερεῖς κι ἀκόλουθοι,
μὲ πίστι καὶ μ ἐλπίδα,
καθημερνῶς ὁλόσκυφτοι
ς τὸ ὕ ος τοῦ Θεοῦ,
Χαῖρε, σοῦ λένε, ἀνίκητη
ἁμαρτωλῶν ἀσπίδα,
ποῦ ἐλεύθερον μᾶς ἄνοιξες
τὸν δρόμο τ οὐρανοῦ.»

γενέστερα, λόγιοι άνδρες, όπως ο ιππότης Γεώργιος Μαρκοράς, πατέρας
του ποιητή, και ο βαρόνος Ανδρέας Θεοτόκης τάσσονται υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας (βλ. Λ. Βροκίνη, Βιογραφικά Σχεδάρια, τ. Β΄, σ. 414, και ιδιαίτερα 419-421, καθώς και 424). Στη θρησκευτική σκηνή της Κέρκυρας θέση
έχει και ο καθολικός Κερκυραίος Σπυρίδων Δε Βιάζης, που για λόγους θρησκευτικούς αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στη άκυνθο. Αναφερθήκαμε,
ενδεικτικά, στους ανωτέρω, για να φανεί ο ενδοκερκυραϊκός μετεωρισμός
ανάμεσα στη σκέψη Δύσης – Ανατολής και οι τελούμενες συγκλίσεις, όσο
προσεγγίζεται αφομοιωτικά η Επτάνησος από το εθνικό κέντρο.
Η επίταξη του επιθέτου (αγάπη μητρική) παραπέμπει στον Κάλβο, που ίσως
γνώριζε το έργο του ο Μαρτινέλης.
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11
Ὦ μάρτυρες κι ἀπόστολοι
τοῦ ἀληθινοῦ Μεσ[σ]ία,
ἀκοῦστε σεῖς τὸν ὕμνο μου
ηλὰ ς τὸν οὐρανό
ἀκολουθῆστε μ ἔξοχη
χαρὰ τὴν ἁρμονία,
κι ἂς ἑνωθοῦν οἱ ἄγγελοι
νὰ άλουν εἰς χορό.

14
Ὅταν ἡ μάνα ὁλότρεμη
τὸ τρυφερὸ βαστάει,
τῆς συμφορᾶς φοβούμενη
τὴν ὥρα τὴν κρυφή,
μὲ τοῦ Σταυροῦ τὴν δύναμι
θαρρεῖ πῶς τὸ φυλάει,
καὶ τὸ σκληρὸ προαίσθημα
νὰ διώξῃ προσπαθεῖ.

12
Ἀφότου ἐδῶ ταὶς δάφναις σας
ἀφήσετε σπαρμέναις,
καὶ ς τὸν Σταυρὸν ἐκλίνατε
τοὺς δυνατοὺς τῆς γῆς,
μ Ἐκεῖνον προστατεύουνε
τὸ κάλλος αἱ παρθέναις,
τὴν πίστιν οἱ πρεσβύτεροι,
τὸ στέμμα οἱ βασιλεῖς.

15
Ὁ ναύτης, ὅτε ἡ θάλασσα
λυσσάει νὰ τὸν βυθίσῃ,
τὰ στήθη του σταυρόνοντας
τὸ θάρρος ἀποκτᾷ
καὶ νικητὴς προβαίνοντας,
ἅμα τὴν γῆ πατήσῃ,
νὰ πῇ τὸ θαῦμα βιάζεται
ς τὰ πλήθη ποῦ ἀπαντᾷ 78 .

13
Ποιὸς χριστιανὸς φιλόθρησκος
ἔργο ποτέ του ἀρχίζει,
ἢ ς τὸ τραπέζι γεύεται
τὸν ἄρτο τοῦ Θεοῦ,
ς τὴν κλίνη πέφτει, ἀσκόνεται,
βγαίνει, ξαναγυρίζει,
ἂν τὸ σημεῖο προτήτερα
δὲν κάμη τοῦ Σταυροῦ 87;

16
Τοῦ κάκου κι ὁ ευδόσοφος
τὸν θρῆσκο περγελάει 9,
κι ὅσα δὲν εἶν ἀνθρώπινα
τ ἀρνεῖται τολμηρός
ἅμα τὸν εὕρῃ κίνδυνος
καταφυγὴ ζητάει
καὶ ς τὸ σημεῖο τ ἀνίκητο
προστρέχει ταπεινός.

Ο Μαρτινέλης εξετάζει τις πολλαπλές εμφανίσεις του Σταυρού στους Χριστιανούς, είτε στην ιστορική διαδρομή του ιερού συμβόλου και τη σημασία
του στην πράξη, είτε στο κοινωνικό είτε και στο προσωπικό πεδίο.
8 Είναι ευρηματικές πολλές από τις συμβολικές χρήσεις του Σταυρού. Για
παράδειγμα, το σταύρωμα των χεριών ως ενέργεια του καθημερινού βίου,
αποτρεπτική του κακού, που μας παραπέμπει στη λαογραφία, επιστημονικό μέγεθος υπολογίσιμο με εφαρμογές εθνικού χαρακτήρα την εποχή
αυτή. Στα έργα του ποιητή υπάρχει άφθονο λαογραφικό υλικό, δείγμα και
αυτό της γνώσης των καθημερινών δεδομένων του καιρού του.
9 Οι ψευδόσοφοι μπορεί να συνδεθούν με τους αμφισβητίες επιστήμονες αλλά
και τους αρχαιογνώστες, που έβλεπαν κριτικά τον χριστιανισμό και επικριτικά τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Επειδή λείπουν γενικά από το έργο
του Μαρτινέλη οι αναφορές στην αρχαιότητα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι
7
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17
Ἔτσι ὁ Σταυρὸς τὸν ἄνθρωπο,
ποῦ τὴν ζωὴ διαβαίνει,
σώζει, καθὼς ἀπόκρυφη
Θεοῦ παρηγοριά
καὶ τοῦ θανάτου σύμβολο,
ς τὴν θύρα περιμένει
καὶ λυπηρὰ ς τὴν ὕστερη
τὸν φέρνει κατοικιά.

19
Χαῖρ , ἐπουράνιο τρόπαιο,
μυστήριο τῆς Προνοίας,
χαῖρε τῆς γῆς ἀνάστασι,
θαυμάτων θησαυρέ.
Σὺ ς τοὺς θνητοὺς ὑπόσχεσαι
ζωὴν ἀθανασίας,
Σὺ τὸν Χριστὸ φανέρωσες,
πολύμνητε Σταυρέ.

18
Ὄρθιος ἐκεῖ, τὸ χῶμα του
παντοτεινὰ φυλάει,
’ς τὸν ὁδοιπόρο δείχνοντας
τὸ μάταιο τῆς ζωῆς,
καὶ μυστικὰ ἐνθυμίζοντας
’ς ὅποιον μυρολογάει,
ὅτ’ ἡ ψυχὴ δὲν ἔμεινε
’ς τὴν σκοτεινιὰ τῆς γῆς.

20
Καθώς, εἰς τ ἅγια χώματα
τοῦ Γολγοθᾶ στημένος,
τρανὸ ς τὸν κόσμον ἔδειξες
τῆς ἀληθείας τὸ φῶς,
ἔτσι ς τὰ νέφη ὁλόφωτος,
γιὰ θαῦμα τυπωμένος,
τοῦ Κωνσταντίνου ἐστάθηκες
προστάτης κι ὁδηγός.

την υποτάσσει στον χριστιανισμό. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός που κρυσταλλώθηκε την ίδια εποχή, υποτάσσει διακριτικά την αρχαιότητα στην Εκκλησία, καθώς και ότι οι αρχαϊστές
αποτελούν ιδεολογική μερίδα άξια μελέτης, ώστε να καταδειχθεί ο ακριβής
ρόλος των υπαρχόντων πνευματικών μεγεθών στην ιδεολογική αυτή σύνθεση. Την ίδια εποχή, ο Αλ. Παπαδιαμάντης αντιμετωπίζει αρνητικά και
απολογητικά τον Πλήθωνα στη Γυφτοπούλα του, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο
Κ. Παλαμάς θεωρεί ισότιμα μάλλον τις δύο πλευρές στον Δωδεκάλογο του
Γύφτου. Οι ψευδόσοφοι μπορεί, επίσης, να καταταγούν στους δυτικίζοντες ή
τους δυτικοτραφείς Έλληνες, σε αντιπαράθεση προς τους φρονούντες τα της
καθ’ ήμάς Ανατολής, τους προσκείμενους στο Πατριαρχείο. Ακόμη, κάτω
από το σχήμα αυτό μπορεί να διακρίνουμε την αμφισβήτηση και την
πνευματική ανησυχία του κριτικού λόγου (με γλώσσα τη δημοτική –βλ. την
περίπτωση Εμμ. Ροΐδη) και από την άλλη τον μυστικισμό, αλλά και τη
μοιρολατρία της Ανατολής. Με άλλα λόγια, είναι πασιφανές το δίπολο, τις αντιθέσεις του οποίου ο Μαρτινέλης επιδιώκει να συγκεράσει, με προτίμηση
προς το ανατολικό στοιχείο.
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21
Κι αὐτός, ποῦ δὲν Σ ἐγνώριζε
κ ἐταπεινώθη ἐμπρός σου,
ηλὰ ς τὸν θρόνο ἀνέβηκε
τοῦ ἀφανισμένου ἐχθροῦ,
καὶ λάτρης σου γενόμενος,
ὅλα ς τὸ Λάβαρό σου
ὑπόταξε τὰ πέρατα
τοῦ κόσμου τοῦ γνωστοῦ.

24
Τοῦ κάκου ξένος ἅρπαγας
ς τὴν ἄθρησκη Περσία
τέτοιο νὰ πάρῃ ἐτόλμησε
δῶρο τῶν οὐρανῶν
ἐκδικητὴς ὁ Ἡράκλειος,
ς τὴν πόλι τὴν ἁγία
μ αἰώνια τὸ ξανάφερε
χαρὰ τῶν εὐσεβῶν.

22
Ἀλλὰ τὸ ύλο τ ἄφθαρτο,
ποῦ τὸ Πανάγιο Σῶμα
εἶχε βαστάξῃ κ ἔπιε
τὸ Αἷμα τὸ Ἱερό,
κρυμμένο μὲς τὰ βάραθρα
τῆς γῆς ἔμενε ἀκόμα,
δίχως ἀνθρώπου φίλημα
καὶ δάκρυ ζωντανό.

25
Πόσαις φοραὶς ἡ μόνη σου
θαυματουργὴ Σημαία
τοὺς φοβεροὺς ἐσκόρπισε
τῶν χριστιανῶν ἐχθρούς!
Ὢ πόσοι σκλάβοι ὁλόρφανοι,
γυμνοί, μ ὁρμὴ γενναία,
γιὰ θαῦμα σου ἐξολόθρε αν
τυράννους μισητούς

23
Ἂς ἔχῃ δόξ ἀθάνατη
τῶν χριστιανῶν ἡ φίλη
ποῦ κεῖθε τὸ ξεσκέπασε,
ς τὸν ὅρκο της πιστή,
κι ὁλόθερμα τ ἀσπάσθηκε
μ εὐλογημένα χείλη,
τὴν χάρη του δεχόμενη
μὲς τὴν ἁγία υχή.

26
Ὢ ναί! ς τὸν καθαρώτατον
αἰθέρα τῆς Ἑλλάδος,
μεσουρανὶς ἐλεύθερο
τὸ φέγγος σου θωρῶ,
κι ἀγγελικὰ τὸν ὕμνο σου
ς τὰ τείχη τῆς Παλλάδος
υχαὶς μαρτύρων ἄπειραις
νὰ άλλουν ἀγροικῶ 910.

Η ιδεολογική τοποθέτηση του ποιητή είναι αποκαλυπτική στους στίχους
της στροφής αυτής. Το 1821, ορόσημο πολλαπλώς επανερχόμενο στην ποίησή του, αποτελεί εν προκειμένω το φωτεινό εκείνο σημείο που ο ελληνισμός, ενωμένος άρρηκτα, ταυτισμένος με τον χριστιανισμό, ξαναβρίσκει
τη συνέχειά του. Προφανώς, πρέπει να αναζητήσουμε στο σημείο αυτό επιδράσεις από τον Σπυρίδωνα αμπέλιο και τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο για την αδιάπτωτη συνέχεια του ελληνισμού, την έμφαση στο γεγονός της παλιγγενεσίας και στον ρόλο του Βυζαντίου ως συνεκτικού κρίκου
αρχαιότητας και νεότερης Ελλάδας. Το ίδιο ελληνοκεντρικό περιεχόμενο έχουν και οι στρ. 38-40, που προαναγγέλλουν και επαγγέλλονται τον προοFigura in Praesentia
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27
Ἔτσι θερμὰ Σ ὑμνούσανε
τόσους αἰῶνες πρῶτα
οἱ σοφολόγοι κ ἔμπνευστοι
προφήταις τοῦ Θεοῦ,
ποῦ φανερὰ Σ ἐβλέπανε
μὲ τῆς υχῆς τὰ φῶτα
κ ἐλπίδα Σ εἶχαν ἄσφαλτη
ς τὰ πάθη τοῦ λαοῦ.

31
Ἀλλ ἡ λαμπρὴ πρωτεύουσα
εἰδωλολάτρα Ῥώμη
ἀργὰ βωμοὺς ἀνύ ωσε
ς τὸ τέκνο τοῦ Θεοῦ
καὶ σύ, ποῦ τὸ περίμενες,
δὲν ἔκτισες ἀκόμη,
Ἱερουσαλὴμ ἀχάριστη,
τὰ τείχη τοῦ Ναοῦ.

28
Τὸ σχῆμα σου προτήτερα,
ς τὴν κλίνη τοῦ θανάτου,
μᾶς εἶχε δείξῃ ὁ γέροντας
Ἰακώβ, ποῦ μυστικὰ
τὴν αὔρα σου αἰσθανόμενος
βαθυὰ ς τὰ σωθικά του,
εὐλόγησε τὸ γένος του
μὲ χέρια σταυρωτά.

32
Ἔτσι ς τὴν γῆ ἐπληρώθηκαν
οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου.
Σὺ τώρα, κοσμοκράτορα
Σταυρέ, ποῦ ταὶς καρδιαὶς
κερδίζεις μὲ τὴν ἄφραστη
τέρ ι τοῦ Μυστηρίου,
φυλαὶς βαρβάρων φώτισε
γιὰ νὰ σωθοῦν κι αὐταίς.

29
Σ τὴν θαυμαστή σου δύναμι
κι ὁ Μω σῆς θαρρῶντας,
τὸν Ἀμαλὴκ τὸν ἄπιστο
κατάστρε ε, καθὼς
ἄλλη φορὰ Σ ἐχάραξε,
τὴν θάλασσα κτυπῶντας,
ὅπου πεζὸς ἐσώθηκε
ὁ δυστυχὴς λαός.

33
Ἀκόμα, ναί, ς τὴν ἄπειρη
κατοικημένη σφαῖρα,
ἔθνη μωρὰ καὶ βάρβαρα,
ποῦ ς τὴν ἀμάθεια ζοῦν,
ἕως τώρα δὲν Σ ἐγνώρισαν
ὅμως θὰ φθάσῃ μέρα,
ποῦ ς ὅλη τὴν λαμπρότητα
τὸ φῶς σου θέλ ἰδοῦν.

30
Σ τὴν παλαιὰ τὴν Αἴγυπτο,
μ ἀσύγκριτη σοφία,
οἱ μάγοι καὶ μυθόπιστοι
Σ ἐμάντε αν ἱερεῖς
καὶ τῶν νεκρῶν ἐστόλιζες
τὰ ὁλόγλυφα μνημεῖα,
σὰν μυστικὸ προμήνυμα
ἀθάνατης ζωῆς.

34
Κ ἐκεῖνος ὁ πολύπαθος
λαός, ποῦ πάντα ξένος,
δίχως πατρίδα, σέρνεται
ὅπου κι ἂν πάῃ νὰ ζῇ,
ὅταν ἐμπρός σου ὁλό υχα
πέσῃ μετανοιωμένος,
εἰς τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος
θέλει κι αὐτὸς σωθῇ 11.
10

ρισμό της στη διεθνή σκηνή, σχετιζόμενον με τη γεωγραφική και πολιτιστική θέση της, και τη διττή, τη δυτική και την ανατολική, φυσιογνωμία της.
11 Αναφέρεται στους Εβραίους, παροικία των οποίων υπήρχε ακμαία στην
Κέρκυρα μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
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35
Πλήν, ς τὸ πιστό σου πλήρωμα
σβύσε τὰ ὀλέθρια μίση
καὶ ς τὴν ἀγάπη ὁδήγησε
τοὺς ἀρχηγοὺς ὁμοῦ.
Σκῆπτρο φθαρτὸ ς τὸ χέρι του
μὴ συγχωρῇς νὰ κλείσῃ
κἀνείς, ἀλλ ὅλους ἕνωσε
ς τὸ σκῆπτρο τοῦ Χριστοῦ 12.

38
Σὰν εἶδες τὴν Ἑλλάδα σου
μὲ πίστι νὰ Σ ὑ ώσῃ,
τὴν δύναμι τῆς ἔδωσες
ν ἀδράξῃ λευθεριά.
Ὅμως τὸ φῶς σου ἐκρύφθηκε
προτοῦ νὰ συνενώσῃ
ς τὸ μητρικὸ περίζωμα
καὶ τ ἄλλα της παιδιά 13.

36
Ὁ κόσμος τότε ὁλόκληρος,
ὡς οἰκογένεια μία,
ἀδελφικὰ χαρούμενος
μ ἀγάπη θὰ ἑνωθῇ
τότε, σεμνὴ ς τὸν δρόμο της,
ἡ ἀνθρώπινη σοφία
θὰ δυνηθῇ ς ἀνώτερα
μυστήρια νὰ ὑ ωθῇ.

39
Ὤ, πάλ ἐκείν ἡ λάμ ι σου
κάμε ς ἐμᾶς νὰ φθάσῃ
καὶ δέξου καὶ τὴν δέησι
ποῦ ἐγκάρδια ξεφωνῶ:
προτοῦ νεκρὴ ς τὸν ἴσκιο σου
ἡ σάρκα μου πλαγιάσῃ,
τρανὴ μιὰν ἄλλη νίκη σου
κάμε, Σταυρέ, νὰ ἰδῶ.

37
Χαῖρε, θὰ ποῦν οἱ ἀπόγονοι,
Σταυρέ, καμάρι θεῖο,
ποῦ τοὺς θνητοὺς ἐξίσωσες
κι ἀδέλφωσες, ἀφοῦ
εἰς τὸ ἠθικὸ κ ἐνάρετο
τ ἀνθρώπου μεγαλεῖο
ἐστήριξες τὸ χάρισμα
τοῦ νέου πολιτισμοῦ.»

40
Ἀπ ὅλα τῆς ταλαίπωρης
πατρίδος μου τὰ μέρη,
ὅπου πατοῦν οἱ ἄπιστοι
τὰ τέκνα τοῦ Χριστοῦ,
κάμε νὰ φύγῃ γλίγωρα
τ ἀφορεσμένο ἀστέρι
καὶ τὸ λαμπρό σου Λάβαρο
ν ἀνυ ωθῇ παντοῦ.

11

Η όλη στροφή προμηνύει έναν πρώιμο οικουμενισμό με την ένωση των
Εκκλησιών. Ο 5ος στ. είναι υπονομευτικός της αλαζονικής προβολής του
παπικού πρωτείου. Η απαξιωτική αναφορά ή μνεία στους ξένους, στην
ομόθρησκη Δύση, είναι συνήθης στους ποιητές της εποχής. Πρβλ. Κ.
Παλαμά, «Η κόρη της Λήμνου»: Για μας αργά κι ανώφελα θρηνολογάς, ω
Δύσι .
13 Η στροφή παραπέμπει στο αλυτρωτικό ζήτημα, οι δε στρ. 39-40 στην
εθνική αποκατάσταση και τη Μ. Ιδέα. Επίσης, στην 38η στρ. προβάλλεται
το αλληλένδετο νεότερου ελληνισμού και χριστιανισμού.

12
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ΙΙ.
Πρόοδος – Σάτυρα
Εἰς ἐποχὴ θεότυφλη,
ποῦ ἐμεῖς οἱ νέοι φιλόσοφοι
συχνὰ τὴν λέμε βάρβαρη,
ὅταν ἀκόμα ἡ δύστυχη
Ἑλλὰς ἦτο περήφανη
κι ὁ γαλανὸς αἰθέρας της
ἀπὸ μπαροῦτι ἐμύριζε,
συνείθιζαν αἱ ἀρχόντισσαις,
ἀπὸ τὴν κουταμάρα τους
καὶ τὴ χοντρὴ βλακεία τους,
(φαντάσου τί συνείθιζαν )
νὰ παίζουν μὲ τὰ τέκνα τους,
τὰ βρέφη νὰ βυζαίνουνε
κι αὐταὶς νὰ τ ἀνατρέφουνε,
νὰ κυβερνοῦν τὸ σπίτι τους,
νὰ οἰκονομοῦν τὸν ἄνδρα τους,
νὰ γνέθουν ἢ νὰ κλώθουνε,
νὰ ράφτουνε τ ἀσπρόρρουχα,
νὰ βλέπουν τὸ μαγείρεμα,
τοὺς δούλους νὰ προσέχουνε,
ἁπλὰ πολὺ νὰ ντύνονται,
παντοῦ νὰ συγυρίζουνε,
καὶ τέτοια καὶ χειρότερα
κι ἂν κἄποτε τ ἀπόγευμα
λίγος καιρὸς τοὺς ἔμενε
γιὰ νἄβγουν εἰς περίπατο
ἀντάμα μὲ τὸν ἄνδρα τους,
πολὺ συχνὰ ἐβαρυόντανε,
ς τὸ σπίτι τους ἐγύριζαν
καὶ σὰν ταὶς κότταις ἔπεφταν
εἰς τὸ κρεβάτι γλίγωρα
μὲ πόθο νὰ ξυπνήσουνε
κάθε πρωῒ τὸ χάραμα,
καὶ πάλι ν ἀρχινήσουνε
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τὴν ἄχαρη ἐργασία τους 14.
Ἂ τί ζωὴ μονότονη
καὶ ταπεινὴ κι ἀνόητη
Κι ὅμως ἦταν χαρούμεναις
κ εἶχαν ὑγειὰ περίφημη.
Μόν ἡ ἐποχὴ δὲν ἄφινε
ν ἀνοίξουνε τὰ μάτια τους
καὶ νοιώσουν τὸ συμφέρο τους
καὶ τόσο ταὶς ἐκούτιαινε,
ὥστε νὰ ζοῦν κατάμοναις
σὰν σκλάβαις εἰς τὸ σπίτι τους.
Σ αὐτὰ τὰ κουτογύναικα
τὸ σπίτ ἦτο παράδεισος
Πλὴν τώρα ποῦ ἐδεχθήκαμε
κ ἐμεῖς τὰ ξένα ἔθιμα,
τώρα ποῦ μᾶς πλημμύρισαν
μὲ τ οὐρανοῦ τὸ θέλημα
Πολιτισμ ς καὶ Πρόοδος 15
κ αἱ λυγεραὶς κυράδες μας
ἀνοίξανε τὰ μάτια τους
κ ἐνοιώσανε τί ἔπρεπε
νὰ ἦναι καὶ τί ἤτανε,
ἀμέσως ἀρνηθήκανε
τὰ παλαιὰ συστήματα 16.
Καλοῦν ταὶς πρώταις ράφτισσαις,
νὰ μάθουν πῶς νὰ κάμουνε
γιὰ νὰ φανοῦν εὐάρεσταις,
μὲ τὸν σκοπὸ ν ἀρέσουνε,
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Ο Μαρτινέλης, θιασώτης της παράδοσης, έχει επηρεαστεί από τους Ριζοσπάστες. Τον ανησυχεί ο άκρατος εξευρωπαϊσμός. Ωστόσο, το πρόβλημα
της καλπάζουσας χειραφέτησης ανησύχησε και τη Δεντρινού, παρότι η
αστική της συνείδηση και το νεωτεριστικό πνεύμα της διαφέρουν από τη
λογική του Μαρτινέλη.
15 Οι δύο λέξεις με κεφαλαίο αρκτικό και υπογραμμισμένες.
16 Οι λυγερές, δηλαδή οι κουνιστές, κυράδες. Ο ποιητής παρουσιάζει έπειτα
από τις σοβαρές δέσποινες το αντίθετό τους, τις σύγχρονες γυναίκες, δίνοντας με τον τρόπο αυτόν τις δύο διαφορετικές ποιότητες ήθους και ζωής
προς σύγκριση.
14
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ν ἀρέσουνε, ν ἀρέσουνε...
Ὢ τί χαρά, τί εὐτύχημα
γιὰ μᾶς, καὶ τί εὐχαρίστησι
Ἐμπρὸς εἰς τὸν καθρέφτη τους
στέκουν ἡμέρα ὁλόκληρη
καὶ βάφουνε τὴν κόμη τους
τὰ φρύδια καὶ τὰ βλέφαρα,
τὸ πρόσωπο πουδρίζουνε,
ς τὰ χείλη βάζουν κόκκινο
κι ὁλόκληραις ἀλείφονται
μὲ μυρωδιαὶς ὀξύταταις
ποῦ φέρνουν πονοκέφαλο.
Καὶ τὸ κορμὶ [........] 17
τόσο καλά, ποῦ γίνονται
ἀλήθεια θελκτικώταταις
ὡσὰν οὐράνια πλάσματα.
Γεμίζουν τὰ φορέματα
ἀπὸ βαμβάκια, σφίγγουνε
τὴν μέση μὲ στηθόδεσμο
τόσο πολύ, ποῦ βήχουνε
καὶ μόλις ἀναπνέουνε,
εἰς τὰ μεριὰ καὶ πίσω τους
βάζουν παραγεμίσματα
καὶ τέτοιαις παρουσιάζονται
τόσο ς ἐμᾶς εὐάρεσταις,
κομ αὶς καὶ πολυθέλγητραις,
ποῦ ἐγκάρδια ταὶς λατρεύουμε
καὶ τὸ μυαλὀ μας χάνουμε 18.
Εὐλογημένη Πρόοδος,
πόσα καλὰ μᾶς ἔφερες
Αἱ σημερναὶς γυναίκαις μας,
μὲ πόθο ἐνασχολούμεναις
εἰς ἄλλα πλειὸ ηλότερα,
τὸ σπίτι τους βαραίνονται,
15

65

70

75

80

16

85

90

95

Λείπει λέξη, πράγμα όχι σπάνιο στα ανέκδοτα κείμενα του Μαρτινέλη. σα έργα του δεν εκδόθηκαν παρουσιάζουν διάφορες μικροελλείψεις.
18 Οι περιγραφές του αποτυπώνουν ενδυματολογικές συνήθειες και νοοτροπίες της εποχής.
17
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τὰ βρέφη τους ἀφίνουνε
ς τὴν παραμάνα, βγαίνουνε
καὶ μ ἄλλαις φίλαις τρέχουνε
ς ὅλα τὰ καταστήματα
διαλένε κι ἀγοράζουνε
ὅσα ποθεῖ τὸ κέφι τους,
προστάζουνε τὸν ἔμπορο
νὰ στείλῃ τὸν ἀτέλειωτο
λογαριασμὸ ς τὸν ἄνδρα τους,
καὶ τοῦτος, ποῦ ἐσυνείθισε
ἀπὸ καιρὸ νὰ ὑπόκειται,
πάντα πλερόνει ὁ δύστυχος.
Ἀλλ ἂς φερθῇ κι ἀλλιώτικα
κι ἂς κάμῃ παρατήρηση,
ἂν τοῦ συμφέρῃ ὁ πόλεμος
Ἅμ ἀπαντήσῃ ἀντίσταση,
αὐτὴ τοῦ φεύγει πάραυτα,
ζητᾷ κι ἀποζημίωση
γιατ ἡ γυναῖκα σήμερα
μὲ θάρρος καὶ μὲ δύναμη
φυλάει τὴν ἀξιοπρέπεια
καὶ τὴν φιλοτιμία της.
Ἡ καθεμιὰ δὲν σκέπτεται
παρὰ χοροὺς καὶ θέατρα,
τὸν νέο συρμό, περίπατους,
γιορταὶς καὶ τὰ παρόμοια.
Εἰς τὸν χορὸ πηγαίνοντας,
σέρνει μαζὶ τὸν ἄνδρα της,
νὰ σκεπασθῇ ς τὸν ἴσκιο του.
Πρῶτα λιγάκι κάθεται
εἰς τοὺς πολλοὺς ἀνάμεσα,
γιὰ νὰ φανοῦν τὰ κάλλη της,
τὰ ρόδινα τὰ στήθη της,
λακταριστά, μισόγυμνα,
καὶ τὰ λαμπρὰ στολίδια της,
μ ἐλπίδα νὰ κηρύξουνε
κ ἐφημερίδαις αὔριο
ποῦ τοῦ χοροῦ ἡ βασίλισσα
ἦτον αὐτή. Μετέπειτα
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χορεύει πάντ ἀκούραστη
πηδᾷ τὴ νύκτα ὁλόκληρη,
καὶ τέλος, κατακόκκινη,
τρέχει, ξυπνᾷ τὸν ἄνδρα της,
ποῦ κἄπου ἀποκοιμήθηκε,
καὶ σπίτι της γυρίζοντας,
σέρνετ εὐθὺς κατάκοπη
ς τὴν κλίνη σὰν λειπόθυμη.
Κι αὔριο ἡ κυρὰ σηκόνεται
μόνο τ ἀπομεσήμερο,
πέρνει τὸ μυθιστόρημα
σὰν ἀκριβὴ διασκέδαση,
καὶ ς ἄλλον κόσμο ὑ όνεται.
Καὶ τὰ κοράσια, βλέποντας
τῆς μάνας τὸ παράδειγμα,
τ ἀκολουθοῦν ἀξιόλογα 19·
ὥστε μιὰ μἐρα ἐλπίζουμε
νὰ ὑπεραυξήσ ἡ Πρόοδος.
Ἔτσι κ ἐμεῖς ἠθέλαμε
νἆναι ἡ γυναῖκα ἐλεύθερη,
νὰ φαίνετ ἀνδρογύναικο,
πλὴν ὄμορφη σὰν ἄγγελος,
χαριτωμένη κ ἔξυπνη.
Κ εἶν ὅλαις πολυγράμματαις,
μιλοῦν γιὰ κάθε ζήτημα,
ἀκολουθοῦν τὴν σύγχρονη
Πολιτική, καὶ κἄποιαις
ἄρθρα καλὰ συγγράφουνε,
ἄλλαις καὶ στίχους κάνουνε
καὶ τρίγυρα φημίζονται...
Δὲν φθάνει τί περσότερο
Ὥστε ἡ γυναῖκα ἔφθασε
εἰς ὕ ος ἀξιοζήλευτο,
ποῦ ἐμεῖς δὲν θὰ ἐπιστεύαμε,
καὶ δείχνεται ἱκανώτατη
νὰ λάβῃ τὸ δικαίωμα
κι αὐτὴ νὰ πολιτεύεται
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καὶ τέλος εἶναι δίκαιο
μαζί τους νὰ μοιράσουμε
τὴν βαρετὴ ἐξουσία μας
καὶ νὰ λυθῇ τὸ ζήτημα
ποῦ τόσο μᾶς ἐνόχλησε.
Ἂς ηφισθοῦν ἐλεύθερα
κι ἂς γίνουν ὅ,τι θέλουνε,
ἀρκεῖ νὰ μᾶς ἀρέσουνε
καὶ νἆναι πάντα ὄμορφαις,
κομ αὶς καὶ γενναιόκαρδαις.
Εὐλογημένη Πρόοδος,
μὴ σταματᾷς τὸν δρόμο σου.
Ἂν λεί ῃς σύ, χανόμεθα
ς τὰ παλαιὰ συστήματα
οἱ δυστυχεῖς θὰ φθάσουμε
καὶ θὰ κακοπεράσουμε
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