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0 ΕΠΗΡ^ΙΒΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΡΘΡΟΓΙ ΤΟΥ Κ. Κ. ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΝ ΔΙΑ ΤΑ "ΒΧΑΊ'ΚΑ,,

Ό  Περιοδικός Τύπος πιστεύω δτι άποτελεΐ μίαν άπαραίτητον 
κοινωνικήν λειτουργίαν. Τό άναγνωστικόν κοινόν δέν είνε δυνατόν 
νά ίκανοποιηθή ούτε ν ’ άρκεσθή μόνον είς τόν 'Ημερήσιον Τύπον. 
Αυτός έχει πρωταρχικόν σκοπόν τήν εΐδησιν, τήν έπικαιρότητα, τήν 
κρίσιν τών καθημερινών γεγονότων δι’ αΰιό  τόν διακρίνει ή όρμη- 
τικότης τής σκέψεως καί τής έκφράσεως καί ή έκ τών ένόντων, κ α τ ’ 
άνάγκην, κρίσις. Ό  Περιοδικός Τύπος εχει, πρώτα άπ ’ δλα, τό προ
σόν δτι είδικεύεται καί έξυπηρετεΐ ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο, τών 
ζητημάτων ποΟ ένδιαφέρουν τό άναγνωστικόν κοινόν. Έπί πλέον 
έχει τήν χρονικήν ευχέρειαν τής έπιμελοΟς προπαρασκευής τής έκ- 
δόσεώς του καί ή κρίσις του έπί γεγονότων καί παντός είδους ζητη
μάτων γίνεται ήρέμα καί μέ μεγαλειτέραν έμβρίθειαν. Ό  Περιοδι
κός Τύπος μας ύπενθυμίζει δτι, παραλλήλως πρός τήν άσθματικήν 
ζωήν, τήν όποιαν έπιβάλλει ή βιοπάλη καί τήν έμφανίζει ό ήμερή- 
σιος Τύπος, υπάρχει καί ή ήσυχία τοΟ σπουδαστηρίου, μέσα είς 
τήν όποίαν καλλιεργείται ή λογοτεχνία, προάγονται αί έπιστήμαι, 
δημιουργοΟνται αί πνευματικοί προσωπικότητες, άναλύεται, δρά, 
δημιουργεί καί κυριαρχεί ή Σκέψις.

'Η άντίληψίς μου αυτή διά τόν Περιοδικόν Τύπον μέ κάμνει νά 
δοκιμάζω μίαν Ιδιαιτέραν εύχαρίσιησιν δταν τόν βλέπω άναπτυσ- 
σόμενον έπιτυχώς, ιδιαιτέρως δέ, δταν προέρχεται άπό τήν Ε λλη
νικήν ’Επαρχίαν, τήν Ελληνικήν πραγματικότητα, ή όποΐα έχει με- 
γάλην άνάγκην πνευματικής κινήσεως.

Δι’ αύτό χαιρετίζω μέ έξαιρετικήν εΰχαρίστησιν τήν έκδοσιν 
τών «Αχαϊκών» καί εύχομαι πάσαν έπιτυχίαν είς τήν προσπάθειάν



των, ύπέρ τής όποίας έγγυάται ό πυρήν τών έκλεκτών συνεργα
τών των.

*0 ’Επαρχιακός περιοδικός Τύπος δέν είνε έξειλιγμένος, ένώ 
είνε τόσον άπαραΐτητός. ΕΤνε τό μοναδικόν δργανον, μέ τό όποιον 
θά έξωτερικευθή ή πνευματική κίνησις καί θά έμφανισθή αύθεντικώς 
ή κοινωνική δραστηριόχης τής 'Επαρχίας. Τά τοπικά ζητήματα μό
νον δι* αΰτοΟ θά έξετασθοΰν είς τήν έκτασιν, τήν όποίαν άξιοι ή σο- 
βαρότης των καί τά πρόσωπα πού ζοΟν τήν πνευματικήν των ζωήν 
είς τήν έπαρχίαν, δι’ αύτοΰ θά δυνηθοΟν νά έπικοινωνήσωσι μέ τό 
κοινόν, έντός τοΟ όποίου κινοΟνται καί τοΟ όποίου τάς τάσεις, τάς 
άνάγκας, τά έθιμα καί τάς συνήθειας, τάς έλπίδας καί τούς φό
βους, τήν σφύζουοαν έν γένει ζωήν καί τήν παράδοσιν, θέλουν νά 
περιλάβουν είς τήν έκφρασιν τής σκέψεώς των.

Ή προοδευτική έπομένως έξέλιξις του περιοδικού είς τήν Ε 
παρχίαν θά δημιουργήση τάς προϋποθέσεις μιδς πνευματικής κινή- 
σεως καί θά κατσργήση βαθμιαίως τήν καταθλιπτικήν έξάρτησιν τής 
έπαρχίας άπό τήν πρωτεύουσαν, ή όποία έως τώρα συγκεντρώνει 
σχεδόν πάσαν έκδοτικήν προσπάθειαν, χωρίς νά δύναται νά ίκα- 
νοποιήση πλήρως τάς άνάγκας τής ’Επαρχίας.

Ώς 'Υπουργός τής Παιδείας έπιδιώκων διά τού έκπαιδευτικού 
προγράμματος νά συντελέσω, κατά τό άνήκον μέτρον, είς τήν ά 
νακοπήν τού βεύματος τής άστυφιλίας καί νά διευκολύνω τήν τρο
πήν τής νεολαίας πρός πρακτικά έπαγγέλματα, Ιδιαιτέρως προά- 
γοντα τήν οίκιακήν των οίκονομίαν ή άνταποκρινόμενα πρός τάς 
δυνάμεις καί τάς άνάγκας ιης, διαβλέπω ένα ισχυρόν σύμμαχον 
είς τό περιοδικόν τής ’Επαρχίας. ‘Ό ιαν δέ τούτο έμφανίζεται έμ- 
πνεόμενον άπό τάς άρχάς, τάς όποίας διεκήρυξεν ό Κυβερνήτης τής 
Χώρας άπό τής 4 Αύγούστου καί διαθέτει τούς ένθουσιώδεις άπο- 
στόλους τής ’Ιδέας, τότε άποτελεΐ κοινωνικήν εύλογίαν, τήν όποίαν 
ή ’Επαρχία θά δεχθή μέ ίκανοποίησιν καί πραγματικήν άνακού- 
φισιν.
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ΚΟΡΙΠΘΙΗΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

θάμα στό μεσοχείμωνο μιά τέτοια ξαστεριά 1 
Γή κι’ ούρανός καθάρισαν σά διάφανο κρουστάλλι I 
Γλυκοκυτάζ’ ή Ρούμελη στά μάτια τό Μωριά 
Κ’ έκεΐνος ποθοπλάνταχτος άνοίγει τήν άγκάλη.

Σειρά χιονόκορφα βουνά κι’ άχτές δαντελλωτές 
Πέρα κι’ ώς πέρα γράφουνε μιά ζηλεμέν’ είκόνα.
Τά καραβάκια χαμηλά ψυχούλες φτερωτές, 
’Ερωτευμένοι Γίγαντες ψηλά ό Χελμός κ’ ή Γκιώνσ.

Βαθειά στοΰ Κόρφου τούς μυχούς μυστήριο άχνό, ξανθό. 
Ποιοι άγαπημένοι τών θεών νάχουν έκεΐ Πατρίδα ;
Μήν εΤνε τάχα ή Κόρινθος ;... ”Αχ I πόσο τό ποθώ 
Ν’ άράξω στό λιμάνι της καί νδβρω τή Λαΐδα !

Ν αύπακτος, 1929 Γ. ΑΘΑΝΑΣ



ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΗ 
ΚΗΙ ΣΥΣΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΜ ΠΚΤΡΩΙΊ

Την Ιστορίαν τής γης από τής γενέσεώς της μέχρι σήμερον, διαιροΰ- 
μεν έν πρώτοις εις τα μεγάλα χρονικά διαστήματα, τά καλούμενα «αιώνας». 
"Εκαστον τοιοϋτον χρονικόν διάστημα, έκαστος δηλ. «αΙών», αντιστοιχεί 
εις μίαν σειράν πετρωμάτων, από τά όποια εξάγονται τά γεγονότα τά δια- 
δραματισθέντα κατ' αυτόν, λέγομεν δηλ. οτι έκαστος αιών αντιστοιχεί εις 
ώρισμένα γεωλογικά δεδομένα.

Κατά τούς πρώτους δμως χρόνους τής Ιστορίας τής γής, από τής στιγ
μής καθ’ ήν ή γή άπεσπάσθη έκ του ήλιου, μέχρι του σχηματισμού τού 
πρώτου φλοιού και κατόπιν των πρώτων ηπείρων, ελλείπουν τά γεωλο
γικά δεδομένα (κοσμικόν ή προγεωλογικόν σιάδιον).

Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα ό όποιος δεικνύει τούς γεωλογικούς 
αίώνας τούς άποτελοΰντας την ιστορίαν τής γής και τάς υποδιαιρέσεις 
τούτων είς περιόδους και ύποπεριόδους. Τό προγεωλογικόν στάδιον είναι 
τό πρώτον χρονικόν τμήμα τής δλης ιστορίας τού πλανήτου μας' έπειτα 
ακολουθούν κατά σειράν ό Άζωικός αιών, ό ’Ηωζωικός, ό Παλαιοζωι
κός, ό Μεσοζωικός καί υ Καινοζωϊκός αιών.

ΑΙώνες Περίοδοι 'Υποπερίοδοι

β’ Τεταρτογενής
Ό λόκα ινος (σύγχρονος)
Πλειστόκαινος
Π αλαιοτεταρτογενής

5 Καινοζωϊκός

α ’ Τριτογενής

Πλειόκαινος
Μειόκαινος
Ό λιγόκα ινος
Ή ώκαινος
Π αλαιοηώκσινος

4  Μεσοζωικός γ' Κρητιδική 
β' Ίουράσιος  
α' Τριάσιος

3 Παλαιοζωικός
ε' Πέρμιος 
δ' ’Ανθρακική  
γ ’ Δεβόνιος 
β' Σ ιλούριος 
α' Κάμβριος

2 ’Ηωζωικός

1 Άζωϊκός

Κοσμικόν ή Προγεωλογικόν στάδιον
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"Ισως φανή λανθασμένη ή σειρά τής τοποθετήσεως τών αιώνων (*) 
εις τον ανωτέρω πίνακα. Είναι δμως συνήθεια τών γεωλόγων νά θέτουν 
τον πρώτον αιώνα κάτω—κάτω καί τον τελευταΐον είς τό επάνω μέρος. Ή  
συνήθεια αΰτη εγεννήθη από τό γεγονός δτι τά πετρώματα τού τελευταίου 
(νεωτέρου) αίώνο; είναι επάνω από τά τού προηγουμένου του κ. ο. κ., κα
θότι τά πετρώματα άποτίθενται εκ τών άνω καί επομένως τά αρχαιότερα 
ύπόκεινται τών νεωτέρων. Τό αυτό ισχύει καί διά τάς υποδιαιρέσεις τών 
αιώνων (περίοδοι κλπ). Ή Σιλούριος π. χ. περίοδος είναι νεωτέρα τής 
Καμβρίου καί άρχαιοτέρα τής Δεβονίου.

Είς ύποπεριόδους διαιρούνται καί οί άλλοι αιώνες έκτο; τού Καινο- 
ζωϊκού, αλλά δεν έθέσαμεν τάς υποδιαιρέσεις ταύτας χάριν συντομίας καί 
άπλότητος. Θά ήσαν εξ άλλου άνευ σημασίας διά τούς άναγνώστας τού 
άρθρου τούτου, καθόσον ή σημερινή διαμόρφωσις τών ελληνικών χωρών 
συνετελέσθη κατά την διάρκειαν τού Καινοζωϊκοΰ αίώνος.

***

Κατά τον Παλαιοζωικόν αιώνα ή χώρα ύφίστατο την έπίδρασιν τών 
πτυχών καί έπήρχοντο μεταβολαί επί τής παλαιογεωγραφικής έξαπλώσεως 
τών ξηρών καί τών θαλασσών, μέχρι τής Τριασίου περιόδου τού Μεσοζωι
κού αίώνος οπότε ή χώρα βυθίζεται ολόκληρος (πλήν ίσως μικρών τμη
μάτων έξεχόντων ως νήσων) υπό την θάλασσαν. Θαλασσεύει ή χώρα ή 
Ελληνική καθ’ δλην την διάρκειαν τού Μεσοζωικού καί κατά τάς πρώ- 
τας ύποπεριόδους τής τριτογενούς, τήν Παλαιοκώκαινον καί τήν Ήώκαινον. 
Κατά τό τέλος τής Ήωκπίνου καί τήν Όλιγόκαινον ύποπερίοδον ήρχισεν ό 
πυθμήν τής θαλάσσης εκείνης εις τινα μέρη νά άνυψούται, κατά δε τούς 
επομένους χρόνους, κατά τήν διάρκειαν πιθανώς τής ολιγοκαίνου καί κατά 
τάς άρχάς τής Μειοκαίνου γίνονται είς τό μέρος τούτο αί «άλπεικαί πτυ
χώσεις». Άλπεικαί καλούνται αί πτυχαί τού φλοιού τής γής, αί όποϊαι έ 
σχημάτισαν κατά τήν Τριτογενή περίοδον τά ύψηλότερα σύγχρονα δρη, τάς 
"Αλπεις, τά Ίμαλάϊα, τάς "Ανδεις κλπ. Κατά ταύτας ολόκληρος ή εκτα- 
σις τήν οποίαν καταλαμβάνουν σήμερον αί δυτικαί άκταί τής Μικράς ’Α
σίας, τό Αίγαϊον, ή 'Ελληνική χερσόνησος καί αί Ίόνιοι νήσοι, έξήλθεν έκι

(* )  ΟΙ γεωλογικοί α ιώ νες δέν ε ίνα ι τής αύτής διάρκειας, ά λ λ ά  μεγάλο· 
τέρας έκείνοι ο ϊτ ινες ε ίνα ι πλέον άρχα ΐο ι. Εύθός έξ  άρχής οί γεω λόγοι άντε-  
λήφθήσσν άπό τό πάχος τώ ν στρω μάτω ν δτι Εκαστος γεω λ. α ιώ ν άριθμοΰσε  
άρκετά  Εκατομμύρια Ετη. Τ ελευτα ίω ς έγένετο προσπάθεια  μετρήσεως τοΟ γεω 
λογικού χρόνου έκ τοΟ πάχους τώ ν στρω μάτω ν, ά λ λ ά  καί έκ τώ ν νόμων τής 
άκτινενεργείας (μεταβολή όρυκτών). Κ ατωτέρω  σημειοΟμεν τήν δ ιάρκειαν έκά- 
στου α ίώ νος είς Εκατομμύρια Ετη κατά  τ ινα  υπολογισμόν: Κ αινοζω ϊκός 55—65 
έκ. Ετη, Μ εσοζωικός 180 έ. Ε. περίπου, Π αλαιοζω ικός 500 έ. Ε., ’Ηωζωικός 
καί Ά ζ ω ϊκ ό ς  άγνώ στου (πάντως μεγίστης) διάρκειας.
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τής θαλάσσης* πτυχουθείσα περισσότερον εις τό δυτικόν καί νότιον μέρο£ 
(σχηματισμό; τοϋ Διναροταυρικοΰ τόξου, ήτοι των οροσειρών τής δυτ. Ε λ
λάδος, τή; Κρήτης καί τοΰ 'Γαύρου τής νοτίου Μικρά; Άσίας) καί άπετέ- 
λεσεν έκτεταμένην χώραν, την κληθεΐσαν «Αίγαιΐδα» ή «Αίγηΐδα».

Μετά την άνάδνσίν της ή Αίγαιΐ; διεσχίσθη υπό ρηγμάτων. Μέγα 
ρήγμα δυτικώ; τής θέσεως των σημερινών Ίονίων νήσων καί νοτίως τή; 
Κρήτης, εκαμεν ώστε, τά εξωτερικά τούτου τεμάχη νά βυθισθοϋν καί ό 
πυθμήν τή; θαλάσσης νά παρουσιάζη σήμερον εί; τά; θέσεις τοϋ ρήγματος 
απότομον βύθισμα (Ρ1π1ΐρρ3οη).’Άλλα ρήγματα διέσχισαν την χώραν, μετα
κινήσεις τεμαχών έγένοντο κατά τά ρήγματα ταϋτα, ώστε, έσχηματίσθησαν 
γλώσσαι είσδύουσαι εις την Αίγαιΐδα κσί πληρωθεΐσαι υπό τής θαλάσσης. 
Μία τοιαύτη γλώσσα θαλάσσης έσχηματίσθη καί εις την θέσιν τοΰ σημερινού 
Κορινθιακού κόλπου καί έχώρισε την Πελοπόννησον από την Στερ. 'Ελλάδα. 
ΑΕ διαρρήξεις καί αί καταβυθίσεις, αΕ γεννήσασαι την γλώσσαν ταύτην.εΐναι 
προπλειοκαινική; ηλικίας. Κατά τάς άρχάς λοιπόν τής Πλειόκαινου ύπήρ- 
χεν δ βραχίων ούτος τής θαλάσσης. Ήτο πλατύτερος τσϋ σημερινού Κο
ρινθιακού κόλπου καί είς ύψηλοτέραν στάθμην. 'Η θέσις, εις την οποίαν 
σήμερον υπάρχουν αΕ Πάτραι, ήτο υπό την επιφάνειαν τών ύδάτων τοϋ 
βραχίονος εκείνου. Δεν ήτο κόλπος, καθότι ό Ισθμός, ό ένώνων την Στε- 
ρεάν Ελλάδα μετά τής ΓΙελοποννήσου σήμερον, τότε δεν υπήρχε, ή δέ 
θάλασσα ειχεν ε’ισχωρήσει εκ νότου (από τής Μειοκαίνου ύποπεριόδου) 
άνατολικώς τής Πελοποννήσου μέχρι τής ’Αττικής. Ή Πελοπόννησος 
λοιπον κατα τήν πλειόκαινον ύποπερίοδον ήτο τελεία νήσος.

ΕΙς τον βραχίονα τοΰ Κορινθιακού κατά τήν Πλειόκαινον εποχήν 
γίνονται αποθέσεις Εζημάτων, τών οποίων τά υλικόν έφέρετο υπό χείμαρ
ρων έκ τών πέριξ δρέων. Τά ιζήματα ταϋτα ύποστάντα διαγένεσιν (συγ- 
κόλλησιν) έσχημάτισαν τά σήμερον πέριξ τών Πατρών αλλά καί είς δλό- 
κληρον τήν Β. Πελοπόννησον ευρισκόμενα κροκαλοπαγή πετρώματα καί 
τάς μάργας. 'Ο βραχίων εκείνος ήτο άβαθής καί τό πάχος τών κροκαλο
παγών καί τών μαργών φθάνει τά 800—1000 μέτρα. Τό παράδοξον τοΰτο 
εξηγείται από τούς γεωλόγους δ.ά τής θεωρίας τής Ισοστασίας. Καθ’ δν 
χρόνον δηλ. άπετίθεντο τά ιζήματα ταϋτα, δ πυθμήν τοΰ τότε Κορινθια
κού έβυθίζετο συνεχώς τόσον, ώστε νά διατηρή τό αυτό σχεδόν βάθος. 
'Η βραδεία αϋτη κίνησις τοΰ πυθμένος, δφειλομένη είς τό βάρος τών 
αποθεμάτων, έκαμε νά άποτεθοΰν εις τον άβαθή τούτον βραχίονα Εζημα- 
τογενή πετρώματα σημαντικού πάχους.

Ά λλ’ ή άπόθεσις τών ιζημάτων συνετέλεσεν δπωσδήποτε είς τήν άνύ- 
ψωσιν τοϋ πυθμένος. Ό βραχίων έγένετο πλέον άβαθής. Λόγψ αυτού τοΰ 
αιτίου, αλλά καί λόγφ τής κατά τό τέλος τής Πλειόκαινου είς τάς άκτάς 
δλοκλήρου τής Μεσογείου γενομένης άποχωρήσεως τής θαλάσσης, δ βρα
χίων τοΰ κορινθιακού κατά τό τέλος τής Πλειόκαινου μεταβάλλεται είς 
εύρεΐαν κοιλάδα άνευ ύδάτων. Ή κοιλάς αϋτη εύρίσκετο είς ϋψος μεγα·
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λύτερον τής σημερινής Ιπιφανείας τής θαλάσσης. Ή Πελοπόννησος 
ήνώθη δι’ αυτής μετά τής Στερεά; Ελλάδος. Τά ϋδατα τής Μεσογείου 
είχον άποσυρθή πέραν τών Ίονίων νήσων.

’Επίσης, κατά τό τέλος τής Πλειόκαινου, ή κοιλάς, ή σχηματι- 
σθεΐσα έκ τής άποχωρήσεως τών ύδάτων εκ τής Κορινθιακής αυλακος, 
διασχίζεται ύπό ρηγμάτων παραλλήλων διευθύνσεως Α—Δ. ΑΕ μάργαι καί 
τά κροκαλοπαγή διαχωρίζονται είς τεμάχη ύπό τών ρηγμάτων, τά τεμάχη 
δέ ταΰτα μετακινούνται κλιμακωτοί; καί σΑηματίζουν νέαν αύλακα βαθυ- 
τέραν τής παλαιάς καί έχουσαν μικρότερον πλάτος. Ή αϋλαξ ή νέα δεν 
φθάνει μέχρι τών προπόδων τών δρέων τής Πελοποννήσου οπως ή πα- 
λαιά, άλλά είναι στενωτέρα καί κεΐται πλησίον τής Στερεά; 'Ελλάδος (με- 
τατόπισις προς Β). Έσχηματίσθη οΰτως ή λεκάνη τοϋ σημερινού Κοριν
θιακού. Εις τινα δέ μέρη τής παλαιάς κοιλάδος έπήλθον καί άνυψωσεις 
τμημάτων είς άρκετόν ύψος (Μαϋρον δ'ρος κ. ά.)

Κατά τά μέσα τής Τεταρτογενούς περιόδου, ή θάλασσα άρχίζει να κα- 
τακλύζη τάς λεκάνας τής Αίγαιΐδος καί εισδύει καί εις τήν Κορινθιακήν 
αύλακα έκ δυσμών καί έξ άνατολών καί ή Πελοπόννησος γίνεται έκ νεου 
τήσος. Κατά δέ τό τέλος τής Τεταρτογενούς λόγφ νέων διαρρήξεων επέρ
χονται νέαι μετακι νήσεις τεμαχών, έξέρχονται τινά έκ τής θαλασσής, φε- 
ροντα έπ’ αυτών καί άποθέματα τεταρτογενή, ένφ άλλα τεμαχη βυθίζον
ται περισσότερον (σχηματισμός τής βαθυτέρας ύφαλοτάφρου τοϋ Κοριν
θιακοί ). Τέλος ύψοΰται καί δ ’Ισθμός εν εϊδει «κερατος» εκ τής θαλασ
σής καί ενώνει τήν Στερεάν Ελλάδα μετά τής Πελοποννήσου. Μέ τας 
τελευταίας μετακινήσεις ή περί τον Κορινθιακόν κόλπον χωρα λαμβάνει 
τήν σημερινήν της μορφήν.

***

Αϋτη είναι, μέ γενικά; γραμμάς, ή γεωλογική ιστορία τής Βορείου 
Πελοποννήσου.

’Ά ς έλθωμεν ήδη νά έξετάσωμεν συντόμως τήν γεωλο/ικήν σύ- 
στασιν τής περιοχής τών Πατρών.

Πέριξ τών Πατρών ύπάρχουν λόφοι κυρίως προς τα Β. Α. τής πό- 
λεως, άλλά καί προς τά Ν. Δ. τής πεδιάδάς τών Πατρών, από τοϋ Μιν- 
τιλογλίου καί έκείθεν. ΟΕ λόφοι ούτοι άποτελοϋνται απο τα πλειοκαινικα 
στρώματα, τά κροκαλοπαγή δηλαδή καί τάς μάργας, περί τών οποίων ω- 
μιλήσαμεν άνωτέρω. Προτού τά ϋδατα τής θαλάσσης αποσυρθοϋν προς 
τά κεντρικά τής Μεσογείου, ή περιοχή αϋτη έκαλυπτετο υπό τών υδατων 
τής πλειοκαινικής Κορινθιακής αϋλακος καί ώς είδομεν άπετεθησαν τα 
στρώματα ταύτα. Μεταγενεστέρους διερράγησαν και τα τεμάχη μετεκινηθη- 
σαν. 'Υπέστησαν έπίσης τά πλειοκαινικά στρουματα την διαβρωτικην ενέρ
γειαν τών ρεόντων ύδάτων καί διεχωρίσθησαν είς λοφους.

Έκ τής έξετάσεως τών πλειοκαινικών στρωμάτων διεπιστωσαμεν οτι
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ταϋτα παρουσιάζουν δυο «δψεις»: την θαλασσίαν και την των γλυκέων ύ- 
δάτων. Ή πρώτη είναι ή περισσότερον έξηπλωμένη μέ κροκαλοπαγή καί 
μάργας αρκετού πάχους. Τά κροκαλοπαγή σπανίως φέρουν απολιθώματα, 
ένφ αί μάργαι φέρουν εις τάς περισσοτέρας εμφανίσεις των τοιαΰτα. Δυ- 
νάμεθα να κατατάξωμεν τα στρώματα τών μαργών άναλόγως τοϋ είδους 
καί τοϋ πλήθους τών απολιθωμάτων εις τάς εξής κατηγορίας: 1) Μάργαι 
περιέχουσαι πλήθος μαλακίων καί δή άκεφάλων (Cardium, Arca, Peeten, 
Pectunculus, Venus, Mytilus, Lucina, Ostrea, Tellina, γένος τι τής 
οικογένειας τών Chamidae κ. ά), γαστεροπόδων (Turri tella, Cerithium, 
Conus, Apporrhais, Natica κ. ά.) καί σκαφοπόδων, επίσης εκ τών άρ- 
θροπόδων καί δή τών καρκινοειδών τον Baianus καί τινα κοράλλια. Ύ π’ 
αυτήν τήν μορφήν έχομεν εμφανίσεις όπισθεν τοϋ δασυλλίου, εις Ταμπά· 
χανα, Β. Α. τής Άρόης κ. ά. 2) Μάργαι στερούμενοι απολιθωμάτων ή φέ- 
ρουσαι ολίγα έκ τών ανωτέρω κατηγοριών καί 3) Μάργαι πλέον συμπαγείς 
τών άλλων πλήρεις οπών, από τήν άποτύπωσιν κοραλλίων, φέρουσαι καί 
μεγάλα Ostrea καί τινα άλλα γένη. Έμφάνισιν τοιαύτης μάργας έχομεν 
εις ένα λόφον, εις τόν επάνω δρόμον προς τά Συχαινά.

'Η δψις τών γλυκέων ΰδάτων αντιπροσωπεύεται άπό μάργας μικροΰ 
πάχους (όπισθεν δασυλλίου κ. ά.) μέ τά χαρακτηριστικά έκ τών γαστερο
πόδων γένη : Neritina, Vivípara καί τι άλλο έκ τής οικογένειας τών 
Melanidae. (*)

'Η ϋπαρξις αποθεμάτων γλυκέων ύδάτων δύναται να έξηγηθή άν 
παραδεχθώμεν δτι κατά τήν Πλειόκαινου έποχήν μέρη τινα τοϋ άβαθοΰς 
Κορινθιακού βραχίονος άπεκλείοντο τής λοιπής θαλάσσης καί έδέχοντο 
γλυκά νερά.

Σημειοϋμεν έδώ δτι έ'χουν εύρεθή έν Πάτραις καί παρά τό λατομείου 
Κωστάκη, έντός άμμου, θραύσματα οδόντων καί οστών έλεφάντων, οστά 
έλαφοειδών καί άγριοχοίρων. 'Ημείς δεν ήδυνήθημεν, παρά τάς έπισκέ- 
ψεις μας, νά εϋρωμεν δμοια. Πάντως ταϋτα είναι νεώτερα (Τεταρτο
γενούς έποχής).

Τέλος άνωθεν τών λόφων, πρός Α. τών Πατρών, ύψοϋται τό δρος 
Παναχαϊκόν. Τό δρος τοϋτο, κατά τούς γεωλόγους, ανήκει εις τήν ζώνην 
’Ωλονοϋ—Πίνδου, ή οποία έν ΓΙελοποννήσφ έκτείνεται ώς ταινία άπό τό 
ακρωτήριου τής Μεσσηνίας ’Ακρίτας, μέχρι τοϋ Κορινθιακού κόλπου 
χωρίς νά άπλοϋται πολύ πρός Α. καί Δ. Συνεχίζεται κατόπιν ή ζώνη αυτη 
είς τήν Στερεόν 'Ελλάδα εις τά Αίτωλικά δρη καί τά ’Άγραφα.

'Ο Παναχαϊκός άποτελεΐται κυρίως άπό άσβεστολίθους, κερατολίθους 
καί σχιστολίθους μεσοζωικής ηλικίας. Τά άρχαιότερα πετρώματα τής 
ζώνης Ώλονοϋ—Πίνδου είναι κερατόλιθοι (ό κερατόλιθος είναι πυριτικόν

(* )  ‘Ο Philippson άναφέρει είς τό Ιργον του Der Peloponnes τήν ΰπαρξιν  
Απολιθωμάτων γλυκέω ν όδάτω ν μόνον είς τό Κούμαρι του Α ίγ ιου.

8

πέτρωμα—σκληρόν (στουρνάρι καί άλλαι μυρφαί) τής άνωτέρας Τριασίου 
περιόδου, φέροντες άπολιθώματα τής Ηκίοδΐα χαρακτηριστικά (Δενδρά 
Νεζερών).

Οί μεσοζωικοί κερατόλιθοι φέρουν είς ’πολλάς θέ ει, φλεβίδια τού 
ορυκτού πυρολουσίτου (Χαλανδρίτσα κ. ά.)

**«

Διηρέσαμεν τό παρόν δημοσίευμα είς τρία μέρη. Είς τό πρώτον παρέ- 
χομεν δλίγας πληροφορίας έπί τής έννοιας καί τής διαδοχής τών γεωλογι
κών αιώνων καί τών υποδιαιρέσεων αύτών, αί δποΐαι ήθελον φανή τυχόν 
χρήσιμοι είς τόν άναγνώστην. Είς τό δεύτερον μέρος συνοψίζομεν τάς άν- 
τιλήψεις τών γεωλόγων διά τήν έξέλιξιν καί διαμόρφωσιν τών ελληνικών 
χωρών, ϊδίφ δέ τού περί τάς Πάτρας τμήματος. Έχρησίμευσαν είς ημάς 
ως πηγαί διάφοροι μελέται καί άρθρα (κ. Γεωργαλά, Ρΐηΐιρρβοη, ϋερε- 
τεί κ. ά.) Είς τό τελευταΐον τέλος μέρος, στηριζόμενοι κυρίως εί; τάς πα
ρατηρήσεις μας, δίδομεν συντομωτάτην περιγραφήν τής γεωλογικής συ- 
στάσεως τής περιοχής τών Πατρών.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ Σ

Τ Η Μ Ω Ρ Π  ΠΟΥ. . .

Τήν ώρα πού πλανιέται άπάνω στήν ψυχή μας 
Ό  πόθος κάποιου όνείρου 

Καί είμαστε σάν σέ φυλακή μόνοι στή σιωπή μας 
Καί στή Σιωπή τού άπείρου...

Τήν ώρα πού ό άνασασμός ήχεΐ βαρειά έντός μας 
Καί φλύαρες οί έννοιες 

Τριγύρω άραδιάζονται καί κλείνουνε τό φώς μας 
Σάν ΘΟρες σιδερένιες...

Τήν ώρα πού περίδειλα τά λόγια τρεμοσβύνουν 
"Οπως ό άποσπερίτης 

Καί ράθυμα τά γήίνα τή σκέψη μας άφήνουν 
... Έγώ μιλώ μαζή της.

ΚΡΑΤΗΣ ΔΑΝΗΛΟΣ
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Ο Χ Ω Ρ Ι Α Ν Ο Σ  Μ Ο Υ
ρ τ τ χ ΐ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Α πέναντι στό δικό μας βρισκόταν καί τό σπίτι τών Κεραίων 
στό χωριό, παλαιικό άρχοντόσπιτο μέ τά πορτοπαράθυρα ξεβαμένα 
καί σαρακοφαγωμένσ, τό ξύλινο μπαλκόνι σκεβρωμένο κι’ έτοιμό- 
ροπο καί τό κονίαμα ξεφτισμένο άπό τ ’ Ανεμόβροχο, ώστε νά φαί- 
νουνται οί πέτρες τοΟ χτιρίου, στεκόμενο δμως έκεΐ πάντα γερό 
καί καλοθεμελιωμένο σάν νά ήθελε νά δικσιολογήση τά περήφανα 
λόγια τής γριά-ΚεροΟς,

— Κι &ν έχαθήκανε τά δαχτυλίδια, τά δάχτυλα μνήσκουν ά- 
κόμα. ’Έ 1 καί νά ξαναγάριζε σ ιίς δόξες της ή μαυρομάτα I

Πολυχαδεμένη άπό τά πρώτα νανουρίσματα πού τής μουρμου
ρίζει ή θαλασσινή αυρα, μικρή άγουρίδα σάν κρέμεται Απάνω στίς 
πράσινες βέργες, άναστημένη μέ ποικιλόμορφη καί πολυονόματη 
καλλιέργεια, χάδια άπό τρυφερά παιδιών καί κοριτσιών χέρια, άν- 
τρών άδρά καί ροζιασμένα καί γερόντων σκελετώδικα, εύγενικό 
πλάσμα ζυμωμένο μέ τόν ιδρώτα καί τό αίμα τοΟ χωριοΟ, ή στα
φίδα ή μαυρομάτα, σάν πσραπεταμένη όμορφιά άπό χρόνο σέ χρόνο 
καταντοΟσε χειρότερα καί τό χωριό μας άκολουθοΟσε τήν τύχη της.

Μάταια μάς έρχόντουσαν έδώθε κι’ έκεΐθε ουμβουλές νά τήν 
ξεριζώσουμε, νά τήν Αλλάξουμε μέ άλλα γεννήματα. Περιουσίες 
χάνονταν, Αρχοντιές ξεπέφτανε, οί άιθρώποι σταφιδιάζανε, κατά 
πού λέει ό λόγος, άλλά τό χωριό σύσσωμο Αγωνιζόταν μ’ έπιμονή 
άστέρεφτη γύρω της έλπίζοντας νά τήν ξαναφέρη στίς παλιές της 
δόξες, νά τραβήξη, λές γιά δμορφη πολυπόθητη οκλάβσ, πάλε Α
μέτρητες τίς λίρες τοΟ Εγγλέζου καί τοΟ Φράγκου.

Τής γριά-ΚεροΟς δμως ό πόνος δέν ήτανε γιά τήν καταστροφή 
αύτή μονάχα. Τόν οίκονομικό ξεπεσμό Ακολούθησε άλλος τώρσ, 
τής Αρχοντιάς. Στό χωριό ό Κεράς άρχισε νά μήν πολυλογσριάζε- 
ται, άφόταν μάλιστα έχασε δυό τρεις φορές στή σειρά άπό δήμαρ
χος. "Αλλοι τώρα, έμπόροι, τοκιστάδες, γυρισμένοι άπό τήν ‘Αμε 
ρική, άρχισαν νά παίρνουν τά πρωτεία στόν τόπο. ΠοΟ νά σταθή 
τό παλαιικό ρημάδι τών Κεραίων μπροστά στό άσπρο παλάτι πού 
είχε χτίσει δ Μερκάτης στήν άγορά κι’ ΑστραποβολοΟοε δλο λαδο- 
χρωματισμένο. Κι’ άν δέν έμενε τό προνόμιο τοΟ γέρο-Κερά, νά μή 
σηκώνουν Ανάσταση τή Λαμπρή, προτού έμπη αυτός στήν έκκλησιά, 
κανείς στό χωριό δέ θά λογάριαζε πώς οί Κεραΐοι ήσαντε άρχόντοι 
τού τόπου, κρατώντας τήν έπιβολή τους άπο τόν καιρό τής Ε πα
νάστασης καί πρίν. Κοντά σέ δλα αύτά καί κοντά στόν καημό νά 
βλέπή τά τρία κορίτσια της νά περνούνε στά χρόνια Ανύπαντρα

ϊΟ

καί νά μαρσίνουντάι σιγά σιγά σά λουλούδια άπότιστα, έκαιγε τήν 
Κεροΰ καί τό σπίτι τους ή πομπή τού τρανού χιού της, τού Λουκά. 
Τόν έσιείλανε στήν ’Αθήνα νά σπουδάση δικηγόρος, ξοδέψανε γι 
αύτόν κοί τήν τελευταία ύποθήκη πού σήκωνε ή καταχρεωμένη πε
ριουσία τους, νά γυρίση νά πολιτευτή—κ’ ήτανε μαράζι τού χωριού 
μας πού δέν έβγαζε βουλευτή—νά δώοη νέα ζωή στή φαμελιά τους 
καί στ’ δνομά τους, κι’ έκεΐνος άπόμεινε 'κεΐ. Τού γράψανε, τού ξα- 
ναγράψανε, έκεΐνος τούς Απάντησε πώ; δέ μπορούσε νά γυρίση καί 
στό τέλος άμα τόν πολυστενοχωρήσανε τούς άφισε χωρίς Απόκριση. 
Λέγανε μάλιστα στό χωριό πώς τώρα τά τελευταία χρόνια, άμα 
λάβαινε γράμμα τους τό ξέσκιζε δίχως νά τ’ άνοιξη κάν. ’Ακόμα 
στό χωριό ξέρανε πώς δ Λουκάς στήν ’Αθήνα έκανε τό δηιιοσιο- 
γράφο, τόν ποιητή, λένε έβγαζε βιβλία, άλλά τίποτα κανείς δέν κα- 
λόξερε, γιατί ποτέ μέ χωριανούς δέν έπιανε σκέση ουτε ’κεΐ.

’Εννοείται πώς δλα αύτά σάν θρύλοι φτάνοντας στ αυτιά 
μου, μικρό παιδί ώς ήμουν, μοΰ γεννούσαν έντύπωση έξαιρετική.

Κάποτε θέλοντας νά διαφωτιστώ ρώτησα τή μητέρα μου :
—’Αλήθεια έχει ό Κεράς κι’ άλλο παιδί ;
— Ναί. Τό μεγαλείτερό του, μ’ Απάντησε.
—Καί πού βρίσκεται ;
—Στήν ’Αθήνα.
—Γιατί δέν έρχεται στό χωριό ποτέ ;
—Ξέρω κΓ έγώ, παιδί μου. Ά πό τέτοιες κλήρες κάλλιο νά μένη 

άκληρος κανένας. Ά κοΰς νά μήν κοιτάζη τίς Αδερφάδες του, τό 
σπίτι του, πού κοντεύει νά καταντήση μοναστήρι, μόνο κάθεται 
καί γράφει έφημερίδες καί ποιήματα.

Ή Αλήθεια είνε πώς πραγματικά τό σπίτι του κιντύνευε νά κα
ταντήση μοναστήρι. Ά πό τή μεγαλείτερη Αδερφή του τή Ζωίτσα, 
ψηλή κι’άδύνατη, μέ στεφανωμένα άπό ένα μελανό κύκλο τά μεγάλα 
μαύρα μάτια της, κάπως Αγριωπά, ώς νά δείχνανε δχι θλίψη άλλά  
όργή γιά τήν παρθενική ζωή πού ήταν Αναγκασμένη νά περνά, ίσα 
με τή μικρότερη τή Μαριώ, μέ τά δμορφα ξανθά μαλλιά καί τό πα
χουλό άλλά χλωμότατο πρόσωπο, λίγες έλπίδες πειά ύπάρχανε νά 
πέσουν σ ’ άντρός σκέπη, κατά τήν έκφραση πού μεταχειρίζονταν 
στό χωριό γιά τό γάμο.

—’Αλήθεια, μητέρα, πώς γράφουνε ποιήματα ; ρώτησα πάλι. 
Τότε είχα ένα βιβλίο μέ τραγούδια κι’ όλημερίς τό ξεφύλλιζα Α
χόρταγος. Ή συναρμολογία λέξεων μέ ρυθμό καί ρίμα μοΰ φαινό
ταν σάν κάτι ύιτέρτερο άπό τήν Ανθρώπινη δύναμη.

—Λένε πώς κλειοΰνται μέσα στό σκοτάδι, μ’ Απάντησε. ’Ά λλο ι 
γυρίζουν στά νεκροταφεία, σ ’ Ακρογιάλια, γκρεμνούς.

Ή Αόριστη, Απλοϊκή αύτή Απάντηση μπέρδεψε χειρότερα τά



πράμματα στό κεφάλι μου. 'Όσο κα'ι νά μ’ εύχαριστοΟσαν τά τρα
γούδια, τί νά σας πώ ; Καλήν Ιδέα δέν μιτοροΟσα νάχω γιά τόν 
πατριώτη μου. ’Άνθρωπος πού παρατοΟσε τούς δικούς του 
έτσι, χωρίς νά διαβάση ούτε τά γράμματά τους, δπως μάθαινα- 
άνθρωπος πού ίσως κιόλας μεθούσε, καταντώντας σάν τό γείτονά 
μας τό γέρο-Άνσγνώστη, ένα μέθυσο πού έβλεπα νά περνά πάντα 
τρικλίζοντας άπό τό δρόμο, καί δυνατόν άκόμα νά γύριζε σέ κοι
μητήρια, στήν παιδιάτικη φαντασία μου όρθωνόταν σάν κάτι μα
γικό καί διαβολεμένο. Τέλος σάν κάτι έπίφοβο.

★ **

Περάσανε τά χρόνια. Βρισκόμουν κι’ έγώ τώρα στήν ’Αθήνα. 
Μού άρεσε νά διαβάζω. ’Ακούραστος ξεφύλλιζα βιβλία. Ή άωρη 
νεανική φαντασία μου έπλασε κ’ Ιδέες πού τόν κόσμον δλον μπο
ρούσαν ν ’ άλλάξουνε σ ’ ένα μοσκοβολημένο περιβόλι, τή ζωή νά 
κάμουν πανηγύρι άτέλιωτο. θαρρούσα πώς μπορούσα κι’ έγώ νά 
δουλέψω γιά τήν καλλιτέρεψη δχι μονάχα τής πατρίδας μου, άλλά  
τής άνθρωπότητας πέρα πέρα, καί μού φαινόταν έκπληκτικό 
καί περίεργο πώς οί άνθρώποι δέν σκέφτουνται τόσον άπλά, τόσον 
εύκολα, ώστε ν ’ άλλάξουνε τή ζωή τους καί τά πράμματα—πού νά 
λέμε τήν άλήθεια—άρχισα κι’ έγώ νά αίσθάνουμαι τήν άκαταγώνι- 
στη δύναμη καί πίεσή τους στά πρώτα βήματά μου στόν κόσμο.

’Αποτέλεσμα δλων αύτών ήτανε πώς ή πολιτική μ’ ένθουσίαζε 
καί μέ συγκινούσε. ’Απασχολούσα σοβαρά τό πνεύμα μου καί στε
νοχωριόμουν, γιατί εύκολο δέν θά ήτανε νά πολιτευτώ σάν έμεγά- 
λωνα. Βουλευτές έβγαΐνανε τότε στόν τόπο άνθρώποι μέ γνωστά 
όνόματα καί μεγάλες περιουσίες. Έγώ ήμουν άπό σπίτι δευτερώτερο 
καί χρήματα δέν είχαμε καθόλου.

"Οσο γιά τόν Κερά, βέβαιο πώς ή κακή μου Ιδέα λιγόστεψε 
άλλά μαζί καί τό ένδιαφέρον μου. "Αξαφνα διάβασα στίς έφημερί- 
δες πώς έβγαλε κάποιο καινούργιο βιβλίο. Μοΰ κινήθηκε ή περιέρ
γεια νά τό διαβάσω καί τράβηξα νά τ ’ άγοράσω. Στή βιτρίνα ένός 
μεγάλου βιβλιοπωλείου φιγουράριζε άνάμεσα σέ κάδρα καί βιβλία 
μέ χρωματιστά ξώφυλλα καί καθώς έπεφτε τό ήλεκτρικό φώς ά- 
πάνω, τό έκανε νά λαμπιρίζη. Μού φάνηκε τότε πώς εΐδα τή δόξα 
σωστή. Σάν νά καθόταν δ Κεράς σέ θρόνο καί γύρω τριγύρω όνο. 
μαστοί καί δοξασμένοι άνθρώποι τόν παράστεκαν.

"Οταν τό πήρα καί πήγα σπίτι μΟυ τό διάβασα μονοβραδίς. 
"Ητανε ένα ρωμάντζο πλεγμένο γύρω στήν ζωή τών ταπεινών άν- 
θρώπων. Είχε μιά τέχνη ξεχωριστή μέ μιά λέξη, μέ μιά φράση ό- 
μορφοβαλμένη νά ίστορή ζωήν όλάκερη, νά δίνη μιά ψυχολογία, 
νά πσρουσιάζη μιάν είκόνα τέλεια. Στόν πολυαατημένο δρόμο τής
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καθεμερινής ζωής, πού ό καθένας περνά στρατοκόπος άνίδεος, έ- 
κεΐνος ήξερε νά βρίσκη τό δυνατό, νά διαλέγη τό άληθινό καί νά 
δημιουργή τό δμορφο. Και μέσα σ’ δλα, άνάμεσα στίς γραμμές ξέ- 
φευγε καλά νοούμενο ένα αίσθημα λύπης, άγνωστο καί δυσκολο- 
διάκριτο γιατί, γιά τή σημερινή ζωή τών άνθρώπων ή γιά τήν αιώνια 
ζωή τού άνθρώπου.Τό διάβασα καί τό ξαναδιάβασα. "Ολο καί ξάνοι
γα μέσα του κάτι νέο, λές κι’ ήταν άστέρεφτη πηγή γνώσης καί πά
θους. ’Ήτανε ν ’ άπορή κανείς πώς ένας άνθρωπος τόσο σκληρός, 
ώστε νά παρατήση τούς δικούς του έτσι άσπλαχνα, μπορούσε νά 
κλείνη μέσα στήν καρδιά του τόση λύπηση γιά δλους μας, γιά τή 
ζωή μας. Σκεφτόμουν πώς έπρεπε νά νοιώθη μεγάλη δύναμη, μεγά
λη ούτοπεποίθηση κ’ ήρωϊσμό άκόμα, γιά νά καταλήξη σέ μιά τέ
τοιαν άπόφαση. Σιγά σιγά μάζεψα δλα τά βιβλία του. Τραγούδια, 
δράματα, ιστορίες, ρωμάντζα. Δουλιά μεγάλη, τεράστια. Ναός θε
μελιωμένος γιά δόξα του καί γιά τού Έθνους λατρεία καί διδα
σκαλία.

Καί τότες άρχισα νά περηφανεύουμαι πού είχα 8ναν τέτοιο 
χωριανό. Μικρό μαθές τώχες, άμα θάβγαινα καί θά μιλούσα στόν 
κόσμο γι’ αύτόν, νά στέκουν δλοι μ’ άνοιχτό στόμα νά μ’ άκοΰνε ζη
τώντας περιγραφές γιά τήν Ιδιωτική του ζωή, γιά τήν καταγωγή του 
γιά καθετί πού σκετιζόταν μ’ αύτόν ; Μαράζι μου ήτανε πού στό 
χωριό δέν τόν έκτιμούσαν δσο τού έπρεπε, δέν τόν ήξερε κανείς, 
δέ λογάριαζε κανείς πώς τιμή μας καί δόξα μας ήτανε πού είχαμε 
τέτοιο πρόοωπο συμπατριώτη. ’Ήθελα νά βρώ τούς χωριανούς μου 
νά τούς φωνάξω :

—Τί θέλετε βουλευτή άπό τό χωριό μσς, νά μάς τιμήση ; "Ε
χουμε παραπάνω. Πολύ παραπάνω. "Οσο δέ φαντάζεστε. ’Έχουμε 
τόν Κερά. Ή ’Αθήνα τόν ξέρει. Ή Ε λλάδα δλη μιλά γιά τ’ δνομά 
του.

’Ήθελα τήν ϊδια μου τή μάνα νά ίδώ καί νά τής ξηγήσω πώς 
άδικο μεγάλο είχε νά κακομιλή γ ι’ αύτόν. Κι’ άν δέν μπορούσα νά 
τήν πείσω. νά κρατήσω γιά τελευταίο έπιχείρημα μιάν έπίθεση στήν 
άγάπη της καί νά τόν διαφεντέψω έ τσ ι: *

—Μητέρα μου, μακάρι νά ήμουν κι’ έγώ σάν τόν Κερά 1 
Φανταζόμουν πώς οιγά σιγά θάβγαινα κι’ έγώ στόν κόσμο— 

δόξα νάχη ό θεός, καλό δρόμο είχα πάρει—καί θά τούς έλεγα πώς 
ό Κεράς είναι πατριώτης μου.

—’Αλήθεια ό Κεράς πατριώτης σου ;
—Πατριώτης μου; Χωριανός μου καί γείτονάς μοε μάλιστα 1 Νά 

έκεΐ, άπέναντι στό σπίτι μου βρίσκεται καί τό δικό του. Ξέρω τόν 
πατέρα του, τή μάνα του, τις άδερφάδες του. Φτωχοί. Ξεπεσμένη 
οίκογένεια.
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Kat μέ τόν ίδιο τόν έαυτό μου μιλώντας έβανα μιά προσπάθεια 
νά ταπεινώσω τή θέση του, δχι άπό κακοΟ, άιιό ζηλοφθονία νά 
πήτε, άλλά έτσι γιατί είχα τήν Ιδέα πώς τόν κατέβαζα πιό κοντά 
μου, τόν έκανα πιό δικό μου, έπαιρνα κι’ έγώ κάτι άπό τήν αίγλη  
του. Kat νά τό 'πώ ; “Ισως ήθελα ν’ άφίσω νά πιστέψω πώς κ’ έγώ 
μέ τόν καιρό μποροΟοε κάτι νά καταφέρω σάν κι’ έκεΐνον.

“Ετσι σιγά σιγά άργότερα άμα τυχαινε νά κουβεντιάσω μέ κα
νένα πού μοΟ έκανε έντόπωση γ ι’ άνθρωπος διαβασμένος όμορφα 
όμορφα πετοΟσ« τό όνομά του στή μέση.

—Ξέρεις ό Κεράς γράφει έτσι κ’ έτσι.
—Ποιός Κεράς; έρχόταν ή άπάντηση ι|υχρή κι’ άδιάφορη.
Αΰτό δέ βαστιόταν. “Ασωτος, ρέμπελος, καταραμένος στό χω

ριό. ’Άγνωστος, παραπεταμένος στήν ’Αθήνα. ’Όλες έκεινες οί Ι
δέες γιά δόξες καί τιμές κι’ έκτίμηση ήσαντε μονάχα τού μυαλού 
μου γεννήματα, τής νεανικής φαντασίας μου πλάσματα. Τώρα θαρ
ρούσα πώς μάταια είχε παρατήσει τό σπίτι του. Πώς μάταια πα
τέρας καί μάνα κρυφολυώνανε μέ τόν καημό του. Πώς άδικα οί ά- 
δερφάδες του σιγομσραίνονταν άνέλπιδες. Ή σκέψη αύτή μοΰ γεν
νούσε πείσμα έναντίον αϋτών τών άνθρώπων πού πσραπετούσαν 
μιά τέτοιαν άξια κι’ άναφτε μέσα μου μεγαλείτερος σεβασμός κι’ 
άγάπη γ ι’ αύτόν. Πολλές φορές, σέ στιγμές πού τά αίσθήματά μου 
αύτά μέ σπρώχνανε σέ παραφορά, λογάριαζα νά πάω νά τόν ευρω 
καί πιάνοντας τά χέρια του νά τού μιλήσω έτσι:

—Νά έγώ είμαι. Ό  πατριώτης σου, ό χωριανός σου, ό γείτο- 
νάς σου. Έγώ σέ ξέρω, έγώ σέ νοιώθω, έγώ σ ’ έκτιμώ. Ή άγάπη 
μου, ό σεβασμός μου άς γενή μπάλσαμο στήν πονεμένη ψυχή σου 1

***

Περάσανε κι’ άλλα χρόνια. “Ελαχε έκεΐνο τό καλοκαίρι νά 
βρίσκουμαι στό χωριό. Στό χωριό δηλαδή δέ βρισκόμουν, ούτε 
καρδιά μοΰ έκανε νά μείνω. Ή μάνα μου πεθαμένη πειά, τό σπίτι 
μας ρημασμένο. “Εμενα λοιπόν έξω στό ληνό, στά χτήματα. ’Εκεί 
κάτω τό άφθονο φώς τού ήλιου, ό άνοιχτός όρίζοντας, ό καθαρός 
άέρας, ή γελαστή φύση, δέν άφίνουνε σκοτάδια κι’ άπόσκια νά φω- 
λιάση ή θλίψη, θαρρείς έξατμίζουνε καί τήν πικρότερη θύμηση. 
“Ητανε Αύγουστος, θέρος, τρύγος, πόλεμος, κατά πού λέει. Πόλε
μος άλλά μαζί γλέντι κοί τραγούδι. “Οχι ή δουλιά ή σκληρή, ή 
άγορασμένη, πού σέ κάνει μηχανή καί καταλύει τόν άνθρωπισμό 
σου, άλλά τό θέρισμα, ή άπολαβή τών κόπων μιάς χρονιάς, τής 
έργασίας τό στεφάνωμα.

Οί ήμέρες περνούσανε γλυκές καί ήρεμες. Ό  ούρανός πάνωθε 
βλογούσε καί ή γής κάτωθε χαμογελούσε. Τά χτήματα θάλασσα

Η

πράσινη καί τά φύλλα κύματα, καθώς τά φυσούσε τό άεράκι. ΚΓ 
’Αφροδίτη άναδυομένη, λουλούδι ξεπεταγόμενο μέσ’ άπό τήν 
πρασινάδα, ή σταφιδολόγισα, ή έργάτρια. Οότε ό άμύριστος γερό- 
κορμος άγριόδεντρος τού βουνού, ουτε τό άρρωστημένο μυριστικό 
τής γλάστρας. Τού στρατωνιού άγριολούλουδο πολύχρωμο καί 
καλομύριστο. Τήν έβλεπες ν' άνασηκώνη τό κοφίνι νά τό πιθώση 
στόν ώμο τού κουβαλητή, κι’ όπως άνάδευαν οί μεστοί κόρφοι της, 
τά γόνατά σου λυώνανε άπό τόν πόθο. θωροΰσες τά χείλη της, 
άλικα σάν τό κρασί τού κάμπου μας, καί κρυφόλεγες μέσα σου :

—“Αχ 1 άγάπη μου. Νά μάφινες μιά στιγμή νά κολλούσα στό 
στόμα σου, όπως ή μέλισσα στόν άνθό, κι’ άν δέν έροφούσα όλο 
τό μέλι τού κορμιού σου μάνας γιό νά μή μέ κράζανε !

Κι’ οί νύχτες. Ό  ούρανός πότε σάν νά ύψωνόταν δυσκολοθώ- 
ρητος, αύστηρός τής γής έπόπτης μέ τά χίλια μάτια τής άστρο- 
φεγγιάς καί πότε σάν νά χαμήλωνε σπλαχνικός νά χύση μέ τό 
φώς τού φεγγαριού όλο τό μπάλσαμο τής καλωσύνης του. Κι’ δλα 
τά ιερά, τά τίμια καί τά όμορφα τής Γής έκεΐ άπάνω τοποθετημένα 
άπό ιό θειο χέρι, τού άνθρώπου προσκύνημα καί λατρεία. Έκει ό 
Σταυρός άγιασμένος μέ τό αίμα τού λυτρωτή. Έκει ή ’Αλετρο
πόδα τιμημένη μέ τόν ιδρώτα τού ξωμάχου. Στέμμα διαμαντένιο 
ό Έφταπάρθενος χορός, χορός μακρινός παρθένων άπάρθενων άπό 
τού άνθρώπου τό βέβηλο μάτι. Νά ό Ιορδάνης Ποταμός, ποτάμι 
άναρχο κι’ άτέλιωτο κόσμων.

— Κύριε, κύριε, τό πνεύμα τού Άπειρου, σκήνωσε μέσα μας, 
φώτισε τούς λογισμούς μας καί καθάρισε τίς καρδιές μας 1

Ά νάσα ινα  βαθειά τό βραδυνό άεράκι, πλημμυρισμένο άπό τό 
μεθυστικό άρωμα πού άφιναν οί μισοψημένες σταφίδες. “Ηθελα τά 
στήθεια μου ν ’ άνοιχτοΰν καί νά ρουφήξουν δλη τή δροσιά του καί 
τή γαλήνη του καί μιά παράξενη έπιθυμία μοΰ γεννιόταν νά άν- 
τριέψω, νά σταθώ κόσμος ξεχωριστός μέσα στούς κόσμους, γαληνός 
κι’ αιώνιος. Καί νοιώθοντας τήν άδυναμία μου ζητούσα νά πλέξω 
κάθε μόριό μου μέσα στήν όμορφιά καί τήν ήρεμία, νά χαθώ, νά 
ξεχάσω τήν όντότητά μου. ΚΓ όμως έμενα πάντα άνθρωπος σκε- 
πτόμενος, άδύναμος καί πονεμένος.

***

Έκει λοιπόν στό χωριό βρισκόμουν, όταν άξαφνα έφτασε 
τό θλιβερό μύνημα. Ό  Κεράς είχε πεθανει στήν Αθήνα. Σάν τί 
άλλο προσμένατε, φίλοι μου, νά μάθετε γιά τόν Κερα άπό τήν 
’Αθήνα παρά ότι πέθανε ; ΤΙ νά ίδής τότες ; Οί έφημερίδες γεμά
τες πέρα πέρα. Έκει γεννήθηκε ό Κεράς, στά τόσα, τήν τάδε 
ήμέρα. Τέτοιο τό σπίτι του. τέτοια ή ζωή του. Τούτο τό χωρατό
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είπε, έκεΐνο τό έπεισόδιο τοΟ έλαχε. "Ολα, δλα σημαντικά κι* 
Ασήμαντα. ’Από τά έβγα του, γιά τό έργο του τίποτα. Φαίνονταν 
νά μή νοιώθανε άνάγκη πώς ήτανε γιά τοΟτο. Ό  κόσμος ποΟ διά
βαζε τά φύλλα μέσα στά καφφενεΐα Απορούσε μέ τό λόγο ποΟ 
γινότανε.

—Ποιός ήταν αυτός ό Κεράς ; Τόν ήξερες ;
-* Ό χ ι!
— Μήτ* έγώ, άδερφούλη μου.
Αύτά γινόντουσαν στήν ’Αθήνα. Νά ΙδοΟμε τί λεγότανε σ ιό  

χωριό. Στό χωριό λοιπόν τό πήρανε άπάνω τους. Τέτοιον πατριώτη 
είχαμε καί νά μήν τόν λογαριάζουμε, νά μή τόν ξέρουμε; Δηλαδή 
αύτά δέν τά λέγανε. Τά σκεφτόντουσαν. Αυτοί, μάτια μου, τώρα 
λέγανε πώς τόν ξέρανε καί τόν καλοξέρανε πώς ήτανε μέγας καί 
πολύς. Τήν Κυριακή στήν έκκλησιά έγινε μνημόσυνο γιά τήν ψυχή 
του. *0 δήμαρχος, ένας γιατρός ποΟ ποτές του τήν έπιστήμη του 
δέν έδούλεψε, αιώνιος έχτρός τών Κεραίων, έβγαλε ένα λόγο πού 
έκαμε δλους τούς χωρικούς νά δακρύσουνε. "Επειτα μόλις τέλιωσε 
ή άκολόυθία πήγανε καί τηλεγραφήσανε σ ’ δλες τις έφημερίδες πώς 
«σύσσωμος ό τόπος τής γεννήσεως αύτού πενθεί τήν άπώλειαν του 
μεγάλου ποιητού.»

'Ως γιά τούς Κεραίους φαίνεται υστέρα άπό αύτά νά αισθά
νονταν περισσότερη περηφάνε ια πορά λύπη γιά τό θάνατό του. Στό 
κάτω κάτω τής γραφής ό Λουκάς γ ι’ αύτούς ήτανε άπό καιρό ξε
γραμμένος καί ούτε τούς πρόσφερε ποτέ τίποτα, έξόν άπό τήν άνε- 
πάντεχη έκείνη τιμή, πού τήν αίτια τη; δέν καταλάβαιναν καί καλά-

"Ετσι τούλάχιστον ή ξεχωριστή άρχοντική θέση τους μέσα στό 
Χωριό Ασφαλιζόταν πιά κι* ή γρια-Κερού μέσα ατούς τόσους καη
μούς, τού γιου πού χάθηκε, τοΟ ξεπεσμού καί τών κοριτσιών της 
πού είχανε χάσει όριστικά πιά κάθε έλπίδα γάμου, θά είχε τήν πα
ρηγοριά νά φωνάζη τόν περήφανο λόγο της.

—Κι’ άν έχαθήκανε τά δαχτυλίδια, τά δάχτυλα μνήσκουνε !

Μ .ΖΩΓΡΑΦ ΟΣ

ΐό
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Ροδόκλεια, τό στεφάνι αύτύ πού δμορφα λουλουδίζει 
Σού στέλνω, κΓ είνε το πλεχτό μέ τά δικά μου χέρια. 
Ρόδων καί κρίνων κάλυκες καί νοτερή άνεμώνη 
Στολίζουντο, καί νάρκισσος υγρός καί μενεξέδες.
Μ’ αύτά στεφανωμένη Ακατάδεχτη πιά μήν εΤσαΓ 

— ’Ανθίζεις καί μαραίνεσαι καί σύ, καί τό στεφάνι.

ΜΕΛΕδΓΡΟΥ
Κοιμάσαι, τρυφερέ βλαστέ, Ζηνοφιλίς! ’ Αχ νάταν 
’Εγώ σάν ύπνος άφτερος νάκλεια τά βλέφαρά σου,
"Ετσι πού νά μή σέ χαρεΐ μηδ ό ύπνος δπου εύφραίνει 
Καί τού Διός τά βλέφαρα· μά έγώ νά σέ είχα μόνον.* ν ' 4 · λ ■'

Ρ Ο Υ Φ I Ν Ο Υγ Ο '1 > Φ ( '
ΤοΟ "Ερωτα ένάντια ζώστηκα τό Λογισμό στά στέρνα 
Καί δέ θέλει μοό παραβγεΐ μόνος του, ένας πρός ένα. 
θνητός δ’ έγώ μ’ Αθάνατον θά μετρηθώ- μ’ άν λάβει 
τόν Βάκχο σύμμαχο, τών δυό πώς νά τά βγάλω ένάντια

δ Λ Η Λ Ο Μ
Ρόδο — καί νά γινόμουν — πορφυρό, κι’ ήθε μέ πάρεις 
Καί τών χιονάτων σου στηβιών δώρον ήθε μέ κάνεις.

Ρ Ο Υ Φ I Ν Ο Υ
Ψηλά τόν πήρε τό σκοπό- κι’ άν τήν καληνωρίσω, 
Ροδόπη τήν πεντάμορφη, τά φρύδια θά σουφρώσει,
Τι σοβαρή I Καί στέφανα στήν πόρτα άν τής κρεμάσω, 
"Ολη όργή ! Καί τά πατούν τά σοβαρά της πόδια.
ΠοΟ είσθε, σκληρά γεράματα, ρυτίδες· τί άργήτε ; 
Βιασθήτε, πού έτσι σάς βόλεϊ, νά μαλαχτεί ή Ροδόπη.

δ Δ Η Λ Ο Μ
Κάν μέ λιοπύρι ή μέ χιονιά, μέ κεραυνό, άν τό θέλεις 
Κτύπα με, καί στά πέλαγα ή τά γκρεμνά άμπωγνέμε.
Τήν έρωτόδσρτη ψυχή, τού πόνου κουρσεμένη 
Μηδέ ή φωτιά καί τού Διός τήν πυρπολεί, άν κατέβει.
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Γύρω άπό τά μαλλάκια'της μαραίνονται τά ρόδα 
Καί ή Ήλιοδώρα άνάλαμψε τών λουλουδιών κορώνα.

Ρ 0 Υ Φ I Μ Ο Υ
Τής Ήρας έχεις τή ματιά, τής Ά θηνάς τά χέρια,
Τά στήθια τής Παφίτισσας καί τά σφυρά τής θέτης. 
Καλότυχος πού σέ θωρεΐ, τρισόλβιος πού σ ’ άκούει,
ΚΓ ήμίθεος πού σ ’ άγαπα. θεός δποιος σέ πάρει.

ΣΤ ΑΤ Υ Λ ΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ
'Ολάργυρον ίστοριτήν όλονυκτίων έρώτων,
Λύχνον πιστόν, στήν άπιστη μ’ έδωκε ό Φλάκκος, Νάπην.
Καί τώρα πλά'ί μαραίνομαι στά έρωτοκρέββατά της 
θωρώντας τις άνείποτες πομπές τής έπιόρκου,
ΚΓ άγρυπνον, Φλάκκε, σέ βοσκάει τής έγνοιας τό σκουλήκι. 

—’Ιδού 1 συνδύο φλεγόμαστε, διχαλωτά ένας-ένας.

Ρ Ο Υ Φ I Μ 0 Υ
Άρνήθηκες τόν έρωτα, Μελισσιάς· μά ώς τόσο 
Πλαντάζεις σύγκορμη, ώς βελών νάχεις δεχτεί φαρέτρα. 
Όλόσειστη ή περπατησιά κι’ άνάστατη ή άνεπνιά σου,
Καί βαθουλά τά βλέφαρα, μενεξεδιά, κομμένα.

—Τής καλοστέφανης Κυράς, παιδιά, ώ Πόθοι ! ώ Πόθοι ! 
Φλογίστε τήν άπόκοτη, ώς νά τό μολογήσει.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟ Υ
Στή δίφυλλη της κρεμαστά τήν πόρτα άκαρτερατε 
Στεφάνια μου- σπουδαχτικά τά φύλλα μή σκορπάτε 
Πού ένότισα—τί όλόδακρυα τών έραστών τά μάτια.
Μά στ’ άνοιγμά της σάν όρθή τήν δήτε—δπως τό άξίζει— 
Σταλάχτε στήν κορφούλα της τήν μπόρα τών ματιών μου 
Πού τά χρυσά μαλλάκια της νά πισΟν τά δάκρυά μου.

ΡΟΥΦΙ ΜΟΥ
Ά ν  τής Εύρώπης τό φιλί κάν ώς τό χεΐλι άνέβει,
Γλυκό, κΓ άν άπαλοσυρτό κατάνακρα στό στόμα.
Πλήν δέν έγγίζει άκρόχειλα ή Εύρώπη, άλλά κολλώντας 
Στόμα μέ στόμα, τήν ψυχή, λές κΓ άπ’ τά νύχια πράχνει I

μ ε τ α φ ρ α σ τ ή ς  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛ1ΑΔΗΣ
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Τήν Ιστορίαν ενός λαού ή μιας πόλεως τιμμ περισσότερον από τάς 
πολεμικός δόξας, άπό τούς μηχανικούς όγκους καί άπό τούς πολιτικούς 
θριάμβους ή συμμετοχή αυτών εις τούς μεγάλους καί εκπολιτιστικούς α
γώνας, οί όποιοι εις ωρισμένην Ιστορικήν εποχήν επέβαλαν καί έδημιούρ- 
γησαν μίαν νέαν ιδεολογίαν* ή συμμετοχή των εις τά κοσμοϊστορικά καί 
πνευματικά εκείνα ρεύματα, τά όποια συνετάραξαν καί άνεμόρφωσαν κά
ποτε τήν ανθρωπότητα. Ή πόλις τών Πατρών άπό τής άπόψεως αυτής υ 
περήφανος παρουσιάζει μίαν αληθινά ένδοξον σελίδα τοϋ μακροΰ της πα
ρελθόντος, εκείνην, ή όποία εγκλείει τούς τέσσαρας πρώτους αιώνας τής 
εκκλησίας τών ΙΙατρέων Χριστιανών. Ή συμμετοχή αύτη τής πόλεως τών 
Πατρών, άρχαία — μόλις ήκούσθη τό κήρυγμα τοϋ Χριστιανισμού εις τήν 
Ελλάδα—καί γόνιμος, εις τόν τόσον συμπαθή εις τήν ιστορίαν αγώνα τής 
επικρατήσεως τοϋ Χριστιανισμού, είναι τοσούτω μάλλον άξιομνημόνευτος 
καί αξία έρεύνης, καθ’ όσον τά κατ’ αυτήν δέν είναι σήμερον ίστόρικώς 
πλήρως έξηκριβωμέτα, πολλαί δέ έκ τών ύπαρ ουσών πληροφοριών δέν 
παραμένουν άνευ αμφισβητήσεων.

Τίς διέδωσεν εν Πάτραις τόν Χριστιανισμόν, ποιος ίδρυσε τήν εκκλη
σίαν τών Πατρών ;

Εις τήν κοινήν Ιστορικήν συνείδησιν είναι παγίως θεμελιωμένη ή ά- 
ποψις ότι ό ’Απόστολος Άνδρέας κατερχύμενος τό Βυζάντιόν, τήν Μακε
δονίαν καί λοιπήν Ελλάδα, κατέληξεν εις Πάτρας, όπου μετά σύντομον 
παραμονήν, άφ’ ου ΐδρυσεν ενταύθα εκκλησίαν, έθανατώθη, σταυρωθείς 
υπό τών Ροιμαίων περί τό 66 μ. X. περίπου. Πλήρη τής έν Πάτραις ζωής 
καί τού μαρτυρίου τοϋ ’Αποστόλου έξιστόρησιν έδημοοίευσεν ό Στέφανος 
Θωμόπουλος εις τό έργον του «ό ’Απόστολος Άνδρέας» έκδοθέν εν Πά* 
τραις τφ 1899 μέ πολύ εμβριθή βιβλιογραφίαν.

Παρά ταϋτα, ιδίως μεταξύ τών νεωτέρων εκκλησιαστικών ιστορικών, 
διατυποϋται, έν συναυλίφ σχεδόν, ή άποψις ότι ή έν Πάτραις παρουσία τού 
Πρωτοκλήτου τών ’Αποστόλων καί ό σταυρικός του έν αύταΐς θάνατος ι
στορούνται απλώς κατά παράδοσιν. Είναι λοιπόν δυνατόν νά άμφιβάλη 
κανείς περί τής βασιμότητος τής κοινής Ιστορικής άντιλήψεως ότι ό ’Α
πόστολος Άνδρέας όντως έμαρτύρησεν εις Πάτρας καί νά έκφράση άκόμη 
τήν γνώμην ότι ή ΐδρυσις έκκλησίας υπό τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέου εις τήν 
πόλιν μας είναι παράδοσις, τήν οποίαν άδυνατεϊ ή Ιστορική έπιστήμη νά 
έπαληθεύση.

Παραδοχή τοιαύτης τίνος άντιλήψεως είναι καθ’ ημάς καθ’ ολοκλη
ρίαν άνθιστορική καί αναληθής' ό ’Απόστολος Άνδρέας ήλθεν, έζησε καί 
έμαρτύρησεν εις Πάτρας. Ύπάρχουσιν άρχαϊαι γραπταί πηγαί αυτών τού
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των των πρώτων Χριστιανικών αιώνων καταμαρτυροΰσαι σαφώς τό μαρ
τύριον τοΰ ’Αποστόλου Ιν Πάτραις.

'Ο Ιππόλυτος Ρώμης ζήσας τον β'. αιώνα μ. X., εκκλησιαστικός 
άνήρ, εις τό έργον του «περί τών ιβ.' Αποστόλων», δπερ διεσώθη και 
ευρίσκει τις είς Migne Έλλην. Πατρολογίαν Τ. 10 σελ. 952 γράφει ρητώς 
μεταξύ άλλων δτι ό ’Απόστολος Άνδρέας «έσταυρώθη έν Πάτραις τή? 
Άχαΐας επί ελαίας καί θάπτεται εκεί».

'Ο Παυλινος (350—431), εκκλησιαστικός λατϊνος ποιητής, υμνεί την 
πόλιν μας δτι «δέδωκεν ό Θεός είς μέν τάς Πάτρας τον Άνδρέαν, είς δέ 
την ’Έφεσον τον Ίωάννην».

'Ο ’Αρσένιος, ’Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας (993) συνέγραψεν έγκώμιον 
εις "Αγιον Άνδρέαν», λεπτομερώς εξιστορούν την εν ΙΙάτραις δράσιν καί 
τό μαρτύριον τοΰ ’Αποστόλου καί δπερ διασωθέν έξεδόθη υπό τοΰ Μου- 
στοξΰδου (Delle cose Corciresi XXV.)

*0 Έπιφάνιος, πρεσβύτερος εν Κων)πόλει τον 8ον αιώνα, άφοσιωθείς 
εις είδικάς μελετάς περί την δλην ζωήν καί τό κήρυγμα τοΰ ’Αποστόλου, 
χάριν τών οποίων έκαμε καί είδικάς περιηγήσεις, έγραψε τό «περί τοΰ 
βίου, τών πράξεων καί τής τελευτής τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου» έργον, δ" 
περ διεσώθη καί εύρίσκεται είς Migne Έλ. Π. Τ. σελ. 216—260 καί δπεΟ 
πιστοποιεί πλήρως τό έν Πάτραις έργον τοΰ ’Αποστόλου. Μαρτυρία δέ άν- 
δρός τοσοΰτον είδικευθέντος είς τον βίον τοΰ ’Αποστόλου είναι πολυτι- 
μοτάτη.

Καί άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς βεβαιοΰν την Ιστορικότητα τής 
εν ΙΙάτραις παρουσίας τοΰ ’Αποστόλου, περί τών οποίων οδηγείται τις από 
Στ. Θωμόπουλον (ένθα άνωτ. σελ. 31 ύποσημ. 2 καί 3). Ά ς  σημειωθή δέ 
καί τοΰτο, δτι ούδεμία υπάρχει συγκεκριμένη αντίθετος άποψις, θέτουσα 
εν άλλη πόλει τό μαρτύριον ή την τελευτήν τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου.

Ύπάρχουσι καί δύο άλλα αρχαία Χριστιανικά συγγράμματα, αναγό
μενα οπωσδήποτε εις τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χριστιανισμού καί άναφε- 
ρόμενα είς τήν ζωήν καί τό μαρτύριον τοΰ Αποστόλου. Τά έργα ταΰτα 
είναι «πρεσβυτέρων καί διακόνων Άχαΐας περί τοΰ μαρτυρίου τοΰ Αγίου 
Άνδρέου τοΰ Αποστόλου (Migne Ε. Π. Τ. Β/ σελ. 187 επ.) καί «Πρά
ξεις καί μαρτύριον τοΰ Αποστόλου Άνδρέου (Migne Ε. Π. Τ. Β'. 1218 
επ.). Τάέργα ταΰτα δμως ενωρίς ή εκκλησία, φοβηθείσα τάς δημιουργη- 
θείσας αιρέσεις καί δή εκείνων τοΰ Άρείου, άπεκήρυξεν ως νόθα καί από
κρυφα. Έφοβήθη ή ’Εκκλησία πάν έργον, έμφανιζόμενον υπό μορφήν 
Ευαγγελίων, πράξεων καί επιστολών, τά οποία τήν εποχήν εκείνην έκυκλο- 
φόρησαν, δντα ψευδεπίγραφα καί απομακρυνόμενα τοΰ γνησίου περιεχο
μένου τών έπισήμως γνωστών καί άνεγνωρισμένων αντιστοίχων βιβλίων 
(Τεσσάρων Ευαγγελίων, Πράξεων τοΰ Λουκά κ. ο. κ.) (Σ. Μπαλάνου, Πα
τρολογία σελ. 97). Ά λλ’ ή άποκήρυξις τών βιβλίων τούτων, ύποστάντων 
τήν τύχην τών δμοειδών των συγγραμμάτων, κατ’ ούδέν μειώνει τήν ίστο-
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ρικήν αλήθειαν τοΰ εν Πάτραις έργου τοΰ Αποστόλου, τό οποίον επιχει 
ροΰν ταΰτα νά άναπτύξωσιν. Ή αιτία τής μή άναγνωρίσεώς των είναι 
άλλη καί ούχί τό ανακριβές των περιεχόμενον.

Τό μαρτύριον τοΰ Αποστόλου μνημονεύει καί έτερον επίσημον τής 
εκκλησίας βιβλίον παραμεΐναν, τό Μαρτυρολόγιον (Martyr, metricum Ec- 
cleside Greciae (Migne T. Β'. σελ. 1194), έργον τών τριών πρώτων Χρι
στιανικών αίώνων.

Αλλά καί αυτή αύτη ή έκφρασις τών ήμετέρων εκκλησιαστικών Ιστο
ρικών, δτι «κατά παράδοσιν» γνωρίζομεν δτι ό Απόστολος εκήρυξε καί έ- 
μαρτύρησεν εν Πάτραις, είναι άστοχος καί ατυχής- Τό πιθανώτερον είναι 
δτι οί * κατά τοιοΰτον αόριστον καί πολλάς αμφιβολίας παρέχοντα 
τρόπον έκφραζόμενοι νά έχωσιν ύπ’ δψιν των δτι εις τήν εκκλησιαστικήν 
γλώσσαν «κατά παράδοσιν» ονομάζομεν, πάν δ,τι αναγνωρίζει καί κα- 
θιεροΐ ή εκκλησία εκτός τής ΙΙαλαιάς καί Καινής Διαθήκης. Τοΰτο καί 
συμβαίνει πράγματι. «Κατά παράδοσιν» δμως είς τήν κοινήν γλώσσαν κα- 
λοΰμεν πάν τό μή εξηκριβωμένον διά γραπτών πηγών, πάν δ,τι διεσώθη 
από στόματος εΐς στόμα. Είναι λοιπόν υπόχρεοι οί εκκλησιαστικοί Ιστορικοί 
νά καταστήσωσιν εμφανή τήν τοιαύτην διαστολήν, διότι ή εκκλησιαστική 
Ιστορία είναι είδος, δπερ προορίζεται νά μελετηθή άπό παντοειδές κοινόν 
καί δέν είναι δρθόν νά δοθώσιν αίτίαι είς παρερμηνεία; εις βάρος τής πό- 
λεως, ήτις, ως τής επιβάλλεται, σεμνύνεται δτι, εκτός τής Ρώμης, δέν είναι 
άλλη πλήν αυτής εν Ευρώπη, ήτις νά ετιμήθη διά τοΰ μαρτυρικού αίματος 
τών πρώτων καί εκλεκτών τοΰ Κυρίου αποστόλων.

Πότε δμως ίδρύθη ή έν Πάτραις έκκλησία ; *0 απόστολος Παύλος 
είς τήν Β' προς Κορινθίους έπιστολήν του, προσφωνών, γράφει (§ 1.1) 
«τή έκκλησίφ τοΰ Θεοΰ τη ούση έν Κορίνθφ σύν τοϊς άγίοις πάσι τοίς 
ούσιν έν δλη τή Άχαΐφ». Ό  Παύλος προσφωνεί έκτός τής έκκλησίας τής 
«παροικούσης» τήν Κόρινθον καί τάς υπολοίπους τής Άχαΐας, τάς «πα- 
ροικούσας» τή Άχαΐφ δλη. *Η έπιστολή αύτη έγράφη τφ 57, δθεν τό έ
τος τοΰτο, αν μή καί ένωρίτερον, ύπήρχεν ή έκκλησία τών ΙΤατρών. Αί 
πρώται ήμέραι αυτής είναι συνυφασμέναι μέ τό έργον τοΰ ίδρυτοΰ των 
αποστόλου Άνδρέου, δθεν είς τήν βιογραφίαν εκείνου άνευρίσκομεν 
μνημονευόμενα τά πρώτα βήματα αυτής. Είς τήν άναφερθεΐσαν καί ανω
τέρω δόκιμον έργασίαν τοΰ Στεφ. Θωμοπούλου παραπέμπομεν τούς έπιθυ- 
μοΰντας νά γνωρίσωσι τάς άρχάς τής Ιΐατραϊκής Έκκλησίας. Είς ημάς 
έναπόκειται νά μελετήσωμεν τάς μετά τόν θάνατον τοΰ αποστόλου ημέ
ρας αυτής,

Τί άπέγινε λοιπόν τήν επομένην τοΰ μαρτυρίου τοΰ αποστόλου ; Διε- 
σώθη ή διελύθη ή ίδρυθεϊσα έκκλησία ;

Ζών άκόμη ό απόστολος είχε προχειρίσει είς έπίσκοπον τόν μαθητήν 
αύτοΰ Στρατοκλέα, μαθηματικόν έν Άθήναις, έν Πάτραις δέ διαμένοντα. 
*0 Στρατοκλής ανέλαβε πράγματι τήν διακυβέρνησίν της. Πρώτον καθήκον
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του έθεώρησε νά ζητήση από τον άδελςών αυτού ανθύπατον έν Πάτραις 
Αίγεάτην το σώμα του αποστόλου, δπερ καί παρέλαβε καί ένεταφίασεν εις 
τον τόπον του μαρτυρίου, οπου καί ίδρύθη κατόπιν χριστιανικός ναός.

Σχετικώς υπάρχει καί άλλη πληροφορία, ότι δηλαδή, ζώντος του απο
στόλου, ίδρύθη έν ΓΙάτραις μέγας ναός. Πρόκειται ασφαλώς περί υπερβο
λής. Χριστιανικοί ναοί μόλις το τέλος τού β.' αίώνος ίδρύθησαν. Μέ
χρι τής εποχής εκείνης οί χριστιανοί σονεκεντρούντο εις τον οίκον ενός 
εξ αυτών. Αΰταί είναι αί «κατ’ οίκον» έκκλησίαι, τάς οποίας γνωρίζει καί 
ή Καινή Διαθήκη. Προφανώς πρόκειται περί οίκου Πατρέως χριστιανού, 
καταστάντος γνωστού διά τάς επανειλημμένος έν αΰτφ συγκεντρώσεις χρι
στιανών, δπου θά παρευρίσκετο καί δ απόστολος.

Άλλη πληροφορία φέρει τον Στρατοκλέα καί την Μαξιμίλλαν—έξοχον 
χριστιανήν καί μαθήτριαν τού αποστόλου—κτίσαντας δύο «φροντιστήρια» 
(ησυχαστήρια, μονάς). Ά λλ’ 6 μοναχικός βίος είναι δημιούργημα τού Γ' 
τό πολύ μ. X. αίώνος. Πρόκειται καί έδώ περί υπερβολής.

Τελευταίως άνευρέθη εις την παρά την δδόν Γερμανού οικίαν 
τού κ. Ζωγοπούλου υπόγειον οικοδόμημα κτισμένον έξ όπιών πλίνθων. Δυ
στυχώς τούτο μέχρι σήμερον ούτε άπεχωματώθη, ούτε προσδιωρίσθη. Έ- 
λέχθη περί αυτού ότι είναι κατακόμβη· πράγματι τοιαύτην έντύπωσιν δίδε 
τό οσον άπεκαλύφθη έσωτερικόν του. Τούτο δμως δεν είναι βέβαιον, καθ' 
ήμάς δε ούτε πιθανόν. Κατακόμβαι δεν ήτο δυνατόν νά υπάρχουν εις τό 
κέντρον τής πόλεως, ουδέ ύπήρχεν ανάγκη ύπάρξεώς των. Μάλλον τό ά' 
νευρεθέν οικοδόμημα είναι έ'ργον ρωμαϊκών χρόνων, το δποιυν μάλιστα 
δέν ήτο υπόγειον, άλλ’ απλώς έπεχωματώθη κατόπιν.

’Αγνοείται ό αριθμός τών πρώτων ΙΙατρέων χριστιανών. Τό αληθές 
είναι δτι τό κήρυγμα τού αποστόλου ολίγοι ήσπάσθησαν. Εις την πόλιν 
ύπήρχον την έποχήν έκείνην πολλοί Ρωμαίοι άποικοι, προ ολίγου έγκα- 
τασταθέντες εις αυτήν, ή δέ πόλις δέν διήρχετο έποχήν ακμής, πάντως ήτο 
περισσότερον πολυάριθμος από έκείνην τής Κορίνθου. Έμπορικώς αί 
ΙΊάτραι άνέλαμψαν τύν β'. μ. X. αιώνα, δπότε θά άνεζωογονήθη ασφα
λώς καί ή έν αύταΐς έκκλησία. Οί χριστιανοί άπετέλουν μειονοψηφίαν τινα 
εις δλον τον πληθυσμόν τής πόλεως, προήρχοντο δέ ιδίως από τάς κατω- 
τέρας τάξεις. Τον μικρόν των αριθμόν άποδεοινύει τό γεγονός δτι, όταν 
έπεκράτησεν ό χριστιανισμός, εις τήν πόλιν τών Ιΐατρών έξηκολούθουν 
νά λειτουργούν οί έθνικοί ναοί καί νά λαμβάνουν χώραν αί διάφοροι 
πομπαί. Γενικώς, συμφωνούμεν μέ τον Κ. ΙΙαπαρρηγόπουλον ('Ιστορία 
'Ελληνικού “Εθνους, Τ. Δ', σελ. 521 έ'κδοσις ε'.) δτι ολίγοι είναι οί εις 
τήν ένταΰθεν 'Ελλάδα άφοσιοοθέντες είς τήν νέαν θρησκείαν, έν άντιθέσει 
προς τήν ελληνιστικήν ανατολήν, δπου ήρχισεν από τούδε άκμάζων δ 
χριστιανισμός.

Ά λλ’ άν άριθμητικώς ύστέρει τών λοιπών ή έκκλησία ή παροικούσα
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τάς Πάτρας—κατά τήν χριστιανικήν έ'κφρασιν τής εποχής—τούτο δέν ση
μαίνει δτι καί έφυτοζώει.

Μεταξύ άλλων έν Πάτραις ένδιέτριψεν δ ευαγγελιστής Λουκάς, δ Ρο 
δίων (ή 'Ηρωδίων), τον όποιον μερικοί φέρουν ως διατελέσαντα έπίσκο- 
πον τών Πατρών καί δή προ τού Στρατοκλέους, εις έκ τών 70 αποστόλων, 
δ Σωσίπατρος, δ Άκύλας κ. ά. έκ χριστιανών τών Πατρών ίδρύθησαν χρι- 
στιανικαί έκκλησίαι είς Ακαρνανίαν, Κέρκυραν, Λευκάδα καί Κεφαλλη
νίαν. Τήν ζωήν τής έκκλησίας Πατρών γνωρίζομεν καί έκ τής ίστορίας 
τής έκκλησίας τής Κορίνθου, ή δποία τήν έποχήν έκείνην άπετέλει τό κέν
τρον τών έκκλησιών τής Άχαΐας. ’Αργά τον 8όν αιώνα, ή επισκοπή τών 
Πατρών προήχθη είς Μητρόπολιν. Μέχρι τής έποχής έκείνης αί ΙΙάτραι ά
πετέλουν τμήμα τής περί τήν Κόρινθον έκκλησιαστικής ένότητος. Ή ένό- 
της αύτη συνεκρότει τοπικάς συνόδους, άλληλογράφει καί άπηύθυνε 
«καθολικάς» έπιστολάς προς τάς λοιπάς έκκλησίας καί έν γένει έσημείωσεν 
ίκανήν πρόοδον (Χρυσοστ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής Έκκλησίας τής 
'Ελλάδος, σελ. 2, Διομήδους Κυριάκού, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία σελ. 
332). Τόν Δ’, αιώνα δ Μητροπολίτης Κορίνθου ηγείτο 42 έπισκό- 
πων τής Άχαΐας. Καί ναι μέν ή Άχαΐα ήτο τότε δλη σχεδόν ή ση
μερινή Παλαιά ‘Ελλάς, άλλ’ άδύνατον είναι ή έν Πάτραις έκκλησία νά 
ήτο νεκρά. Άντιθέτως έμφανίζεται έκάστοτε τό δνομά της, δ δέ Χρυσό
στομος ΙΙαπαδόπουλος, νυν Μητροπολίτης Αθηνών, τού δποίου ή ίστορο- 
μάθεια έκτιμάται, κατατάσσει αυτήν μεταξύ των άκμαζουσών έκκλησιών 
τής ’Ελλάδος τής έποχής ταύτης (άρθρον είς Μ.Ε.Έγκυκλ. έν τόμφ ‘Ελλάς, 
Έκκλησία). Δυστυχώς δέν διεσώθη γραπτόν χριστιανικόν μνημεΐον διαφω- 
τιστικόν τής ζωής τών πρώτων έκκλησιών τής ‘Ελλάδος, πλήν μιας κα
θολικής έπιστολής τού Διονυσίου, Μητροπολίτου Κορίνθου τού τέλους τού 
β'. αίώνος.

Δέν έ'χομεν επομένως γνωστάς τάς λεπτομερείας τής ίστορίας τής έκ
κλησίας τών Πατρών. Υπάρχει ή έκκλησία τών Πατρών, άλλ’ ή ζωή της 
είναι άπλή, ήρεμος, ήσυχος καί άνευ περιπετειών. Ούτε έξωτερικοί κίνδυ
νοι, ούτε έσωτερικαί διαμάχαι έ'φθειρον ή ήπείλουν αυτήν. Διωγμοί σημαν
τικοί δέν μνημονεύονται’ μόνον δ έπί τού Νέρωνος εΐχεν άντίκτυπον έν 
Πάτραις, κατ’ αυτόν δέ έθανατώθη καί δ άπόστολος Άνδρέας. Διαμάχαι 
έσωτερικαί δέν έοημειώθησαν. “Ελειπε τό προς τούτο αίτιον, δπερ θά ήτο 
άν ύπήρχον ϊουδαΐοι εις τήν χριστιανικήν έκκλησίαν τών Πατρών. Τοιού- 
τοι δέν φαίνεται πιθανόν νά ύπήρχον έν Πάτραις τον α'. χριστιανικόν 
αιώνα. Πολλοί ήσαν έγκατεστημένοι είς τήν Ελλάδα, ιδίως είς τάς ’Αθή
νας καί Κόρινθον. ’Εντεύθεν καί ή έντονος δράσις τής έκκλησίας τής τε
λευταίας λόγψ τών ίουδαϊζουσών αιρέσεων, αΐτινες άνεφάνησαν τήν έπο
χήν ταύτην συχναί. Είς τάς Πάτρας δέν μνημονεύονται. ’Ίσως μέ τήν άνα- 
λάμψασαν άκμήν τών Πατρών τού β/ μ X. αίώνος νά ήλθον είς Πάτρας Ιου
δαίοι. Άλλά τότε ήτο άργά διά νά δημιουργήσουν κινδύνους. Ή χριστια
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νική διδασκαλία είχε παγιωθή. *0 χριστιανίσμός δεν ήτο ιουδαϊκή αί'ρεσις· 
ήτο νέα θρησκεία. Διά τον λόγον δέ τούτον τής άνευ περισπασμών ζωής 
τής εκκλησίας τών Πατρών δεν διεσώθησαν καί τα ονόματα τών πρώτων 
επισκόπων Πατρών, παρά τάς καταβληθείσης προς τούτο προσπαθείας.

’Αληθώς, απηλλαγμένη τοΰ οχληρού βάρους τοΰ ’Ιουδαϊκοί στοιχείου, 
καθαρώς εγχώρια, ή εκκλησία ή παροικούσα τάς Πάτρας ήγωνίζετο τον 
αγώνα τον καλόν, προοδεύουσα αργά αλλά σταθερά καί μόνιμα. Ή  
εποχή, την οποίαν μελετώμεν, δεν την έκάλει ούτε εις έξωτερικήν δράσιν 
όύτε εις θριάμβους. "Οπως είπε χαρακτηριστικούς δι’ αυτήν ό Κυπριανός, 
«διά τήν τιμήν καί την ενότητα τής Εκκλησίας άγωνιζόμεθα»- τοίτο ήτο 
τό ιδεώδες τών τεσσάρων πρώτων αιώνων τής Χριστιανικής πίστεως. 
Χάριν αυτής τής τιμής τής Εκκλησίας ήγωνίσθη ή εκκλησία τών Πατρών 
καί ουσιαστικούς υπέρ αυτής συνέβαλε. Μέ τον άπλοίν, τον ταπεινόν, τον 
ήσυχον καί ειρηνικόν της βίον προσέφερεν έαυτήν υπόδειγμα πραότητος, 
ταπεινοφροσύνης καί εϊρηνευσεως, αυτή, ή εκκλησία τής πάντοτε ειρηνικής 
πόλεως τών Πατρών. Οί ολίγοι χριστιανοί τών Πατρών, παρά τον ταπεινόν 
των αριθμόν, τό ταπεινόν των ανάστημα, τήν ταπεινήν των ζωήν, δέν 
έπαυαν νά πιστεύουν μέ θέρμην καί νά κηρύττουν ομοίως «τον Ίησοίν καί 
τοΰτον Έσταυρωμένον» . . .

ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

π η ρ κ π ο π ο
Μιά φωνοΟλα, ένα τραγοΟδι, μιά ψυχή,
Σμίγουν δλα σ ’ άτταλότατο ρυθμό
Πού σκοριτιέται μεσ’ στή νύχτα κι* άντηχεΐ
Σάν μιδς άρπας τόν άπόμακρο λυγμό.

Δυό ματάκια, δύο χείλη, μιά καρδιά,
Λέν τό γέλοιο — λέν τό δάκρυ στή σιγή,
Σάν τ’ άγέρι ττού στενάζει στά κλαδιά,
Σάν κελάρυσμα π’ άφίνέι μιά πηγή.

Μιάν άγάπη, έναν πόθο, μιά χαρά,
Κλείνουν μέσα στόν κρυφό τους τόν παλμό·
—Παραμύθια π' άκουστήκαν μιά φορά 
Καί σωπασαν στών όνείρων τό χαμό.

.... Σμίγουν δλα σ ’ άπαλότατο ρυθμό 
Πού σκορπιέται μεσ’ στή νύχτα κι’ άντηχεΐ,
Καί μάς λένε τόν κρυφό τους τόν καημό 
Μιά φωνοΟλα, ένα τραγοΟδι, μιά ψυχή....
Α θ ή ν α  9-11-37 ΠΑΝΟΣ ΠΛΊΘΙΝΟΣ
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01' ΠΡΟΤΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΕΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Εκείνοι πού βιαστικά περνούν τήν άύγή τό δρόμο γιά τή δουλειά 
τους. Οί προσκυνητάδες τής δυυλ ιάς. Αυτοί μ’ έσυγκίνησαν πάντα. Τούς 
αγάπησα μέ τήν καρδιά καί τήν ψυχή μου. Γιατί; "Ισως γιατί μοΰ γεννμν 
τήν έννοια τής υγείας, τής κίνησης, τής δράσης, τής ζωντάνειας. Καί ποιος 
δέν αγαπάει ή δέν ζηλεύει τήν υγεία καί τήν κίνηση ;

Τίς αυγές δταν στούς δρόμους συναντάω τούς διαβάτες τής δουλειάς ή 
ψυχή μου χαίρεται καί ή διάθεσή μου παίρνει αισιόδοξο δρόμο. Μοΰ φαί
νεται σάν ν’ αναπνέω μαζύ τους γλυκά τόν καθαρόν αέρα στήν ανοιχτή 
κι’ άμόλυντη ατμόσφαιρα τής αυγής. Μοΰ φαίνεται σάν νά παίρνω κ’ εγώ 
μέρος στήν έγνοιά τους καί στόν αγώνα τους. Καί μέ συνεπαίρνει έτσι μιά 
συναδέλφωση κ’ έ'να ένδιαφέρ >ν σάν γιά μιά κοινή μας υπόθεση. "Ετσι 
ζωηρά καί γνοιαστικά πού περνούν πλάϊ μου οί πρωινοί διαβάτες μοΰ φέρ
νουν τή θύμηση τής νειότης μου πού ήταν γεμάτη έγνοιες, τής παληάς μου 
ορμής πού ήιαν γεμάτη πίστη καί θέληση.

Ευλογημένοι νά είστε γνοιαστικοί διαβάτες τής αυγής γιά τό καλό πού 
κάνετε στήν ψυχή μου καί στή ζωή μου.

Κ’ είν’ οί διαβάτες τής αυγή; πού συναντάω στο δρόμο μου πολλοί 
καί πολλών λογιών. Είναι οί εργάτες οί μεροδούληδες. Αυτοί πού πάνε 
βιαστικά στο εργοστάσιο πού ,ουν δουλειά πιασμένη. Κι’ άλλοι πού πάνε 
βιαστικώτερα, γιατί πάνε στήν τύχη νά ψάξουνε γιά μεροδούλι. Είναι οί 
εργάτες πού ανήκουν σέ σωματείο καί πάνε μέ περισσότερη Ιλπίδα καί μέ 
κάποια εμπιστοσύνη. Κ' οί άλλοι πού λέγονται ελεύθεροι, πού δέν ανή
κουν σ’ εργατική οργάνωση καί πάνε μόνο μέ τήν ελπίδα τοΰ Θεού καί μέ 
τήν ευχή τών παιδιών τους, πού καρτερούν τό γυρισμό τους καί τό καρβέλι.

Είν’ οί έργάτισες. Οί γυναίκες τής δουλειάς στο εργοστάσιο καί στήν 
αποθήκη. Οί γυναίκες πού πέταξε όξω από τό σπήτι τους ή ανάγκη τού 
ψωμιού. Λίγο-πολύ δλες έχουνε αμελημένη τή φορεσιά καί τό στόλισμά 
τους. Καί πάνε μέ τή γυναικεία αισιοδοξία πού δέ βλέπει ποτέ χειρότερο 
τό αύριο από ιό σήμερα. Τό χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ένα μικρό 
μπογαδάκι μέ τά ρούχα τής δουλειάς. "Η ένα μικρότερο μαντήλι μέ τό 
ξεροκόμματο γιά τό φαΐ τους. Κι’ δμως περνούνε δίχως μελαγχολία, κά
ποτε καί γελαστές. Τό γέλοιο τής πίστεως στόν εαυτό τους, στή δύναμη 
τής δουλειάς τους, καί τής αδιαφορίας γιά τά πολλά.

Περνάει τήν αυγή ή άργατιά. Οί πατεράδες, καί οί μαννάδες, κ’ οί 
θυγατέρες, κ’ οί γυιοί καί τ’ αδέρφια."Ολους πού τούς ενώνουν οί ανάγκες 
τής ζωής σέ μιάν όλόμορφη επιδίωξη. "Ολους πού έξορμούν σάν τά πουλιά 
τήν αυγή κυνηγώντας λαχταριστά δ,τι χρειάζεται στή φτωχική φωληά. 
Περνάει ή άργατιά τήν αυγή καί ζωντανεύει ή πόλη καί ζωντανεύει ό 
δρόμος καί ζωντανεύει ή ζωή.
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Ευλογημένη οικογένεια τής άργατιάς πού φαίνεσαι μέ το χάραμα τής 
ημέρας. ΙΙού έρχεσαι ακόμη καί γελαστή. Σέ χαιρετάει ή ζωή πού πλέρια 
σοΰ ανήκει. Σέ χαιρετάει ό "Ηλιος σένα άργατιά πρώτη στη Γή. Σέ χαιρε
τάει το ςρώς πού σύ πρώτη άντικρύζεις !

Καί περνούν οί πρωινοί διαβάτες βιαστικοί για τη δουλειά τους. Καί 
κινούν τά χαλυβένια μπράτσα τους. Καί πατούν στερεά τή Γή. Καί χαμο
γελούν καλόβολα σ’ δλον τον κόσμο. Καί ξυπνούν μέσα μου την έ'ννοια 
τής νειοτης και το θαυμασμό τής δύναμης καί την γλυκά τής ανατολής. 
Και φερνουν αυτοί το φως και τη χαρά, οί πρωινοί διαβάτες πού παν στη 
δουλειά.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

ΤΡΒΓΟΥΔΙΜ ΓΙΗ 'ΚΕΙΝΗ
”Αχ ! Ή όδύνη τής χαρας, ή χάρη τής όόύνης...
ΕΤν’ τής σκλαβιάς κάποιων ματιών ή έννοια ή γλυκειά 
Που όντας τρελλή τ' άττοθυμδς οτίς ώρες πού τούς δίνεις 

Είναι μακρυά, είναι μακρυά,

ΕΤν ή περίδειλη σιωπή, τά χέρια π’ άργοτρέμουν,
'Η άναμονή ή Ατέλειωτη, τοΟ πόνου ή έπιθυμιά 
Πού δέν ζυγίζουν τίποτα, μά σαν βουνό βαραίνουν 

’Κεΐ στήν καρδιά, ’κεΐ στήν καρδιά.

ΕΤναι τό δάκρυ πού μιλεΐ, τό δάκρυ πού φλογίζει,
ΕΤν’ οΐ λυγμοί πού φέρνουνε σ ι ’ άχεΐλι τήν ψυχή 
Κι ό ιδρώτας πού στον πυρετό τό μέτωπο δροσίζει 

Σάν τή βροχές σάν τή βροχή.

ΕΤναι ή φλύαρη σιγή πού στέκεται στό βλέμμα,
'Η αΐστηση πώς οέ γκρεμό βαδίζεις συφοράς,
ΕΤν’ τό φαρμάκι πού γλυκά νά σου χυθή στό αίμα 

Τό λαχτσρας, τό λαχταράς.

"Αχ ! Κ’ ή όδύνη τής χαράς κΓ ή χάρη τής όδόνης 
Κάνουν τό ίδιο τήν καρδιά πασίχαρη, πού λές.
Μά σάν έρθουν περίτρομη νά φύγουν τις άφήνης 

Κι ύστερα κλαΐς, κΓ ύστερα κλαΐς.
ΚΡΑΤΗΣ ΔΑΝΗΛΟΣ
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Μ Μ Ο Ν Ο Β Υ Ζ Κ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΒ

"Ητανε δωδεχάημερο. Είχε σουρουπώσει κΓ 6 Γιώρης τής Κώσταινας, 
ποΰχε πάει από τό πρωΐ στό μόλο μέ τό ζωντόβολο δεν είχε γυρίσει ακόμα.

Ό μόλος ήτανε δυό ώρες μακρυά κάτω στή Βρύση πέρ’ άπ’ τό Βα- 
θόλακκο. “Ενας δρόμος διαβολεμένος.

Γκρεμός από ’δώ, γκρεμός από κεΐ καί τόσο χαλασμένος παρέκει πού 
μέ δυσκολία τό πόδι ενός ζψου μπορούσε νά σταθή. Καί μολαταύτα από 
τέτοιους δρόμους διαβαίνουνε κάθε μέρα άντρες καί γυναίκες μέ τά ζων
τόβολά τους πηγαίνοντας στό μόλο μέ φορτωμένο τό πράμμα τους καί πολ
λές φορές καί καβάλλα στό καϋμένο τό ζώο. Ό γκρεμός κάτω δέν έχε 
βάθος. Λένε μάλιστα πό)ς εκεί μέσα έχουν οί εξαποδώ τήν κατοικία τους 
κΓ δτι οί πιστικοί πού σταλίζουν εκεί κοντά τά σφαχτά άκοϋνε καμμιά 
φορά στό σκοτάδι τής νύχτας κάτι άλλυιώτικες φωνές καί παράξενα χου- 
γιατά πού κάνουν τά σκυλλιά νά αλυχτούν καί να ουρλιάζουν ολην την 
νύχτα. Κάθε βουνό καί κάθε σπηλιά, κάθε δεντρί καί βράχος στ απλοϊκά 
μας τά χωριά έχει καί τήν ιστορία του, ιστορία βγαλμένη από την πλούσια 
φαντασία τού λαού, πού δείχνει πώς είναι κατ ευθείαν απόγονος των 
αρχαίων Ελλήνων, οί νεράιδες κΓ οί ξωτικές κ’ ό Παν ό τραγοπόδαρος 
κατοικούν ακόμα στά λόγγα μας καί στις ραχούλες η στά ρέματα καί 
στις σπηλιές.

Νά εκείνος δ ξέρακας πού τρίζει κάποτε στό φύσημα τού δυνατού 
αέρα ήταν κάποτε ή κατοικία κάποιου ανθρωποφαγου στοιχειού πού 
κάποιος άγιος τό ξόρκισε μια μέρα ραντίζοντας το με αγιασμα από τό 
Μπαλουκλή τής ΙΙόλης, πούνε θαυματουργό καί τό δέντρο, δπου κατοι
κούσε τό στοιχειό ξεράθηκε κι’ έμεινε ό δράκος μέσα κσι θα βγή μόνο στη 
Δευτέρα Παρουσία γιά νά κριθή από τό Μεγάλο Κριτή κσι νά δωση λό/ο 
τών κριμάτων του καί τώρα σάν φυσάει ό σέρας τό δέντρο τρίζει καί το 
στοιχειό βογγάει.Έκεΐ πάλε στήν ψηλότερη ράχη τού βουνού είναι η Κου- 
δουνότρυπα πού ήταν κάποτε κατοικία τών εξαποδώ κι απεφάσισαν 
κάποτε οί τρισκατάρατοι—πού νά καούν στήν τρύπα τους νά κάμουν μια 
μεγάλη καμπάνα πού νά φτάνη ώς τον Ουρανό .νά τή βαρούνε γιά νά 
ανησυχούν τον Κύριο- μά άγγελος Κυρίου τούς κατεκεραυνωσε όλους καί 
έμεινε ή καμπάνα μισή κι’ όποιος τωρα ρίχνει μέσα στην τρύπα καμμιά 
πέτρα ακούει έ'ναν κρότο φοβερό καί τον άχο μιας καμπανας που αντηχεί 
λυπητερά !

Έκεΐ πάλε στά πλάγια τού βουνού είναι τά «Λουριά» σειρά από βα
λανιδιές δεξιά καί αριστερά πού φαντάζουν από μακρυά σαν ζωναρια, που 
φύτρωσαν από τά βαλανίδια πού ξέρασε άλλος φοβερός δράκος, πού εδώ 
καί πολλούς αιώνες κατοικούσε κοντά σε μια βρύση και κατάπινε τα ζώα
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και τούς ανθρώπους πού πήγαιναν για νερδ στη βρύση, κι’ δ βασιληάς τής 
χώρας ειχε τάξει, λέει ή παράδοση, να δώση την κόρη του και ιό μισό του 
βασίλειο σ’ οποίον θά σκότωνε τό θεριό καί θά γλύτωνε τή χώρα άπ’ τό 
μεγάλο κακό. Κ’ ένας γύφτος φόρτωσε τό ζωντόβολό του μέ δυο σακκιά 
κάρβουνα μέσα στά οποία έβαλε μερικά αναμμένα καί ξεκίνησε μπρος τό 
ζψο καί πίσω αυτός γιά τό κεφαλόβρυσο.

Τό θεριό κατάπιε τό ζώο μαζί μέ τά σακκιά καί σάν έπαιρνε δυνατή α
νάσα γιά νά τό χωνέψη, άναψαν τά κάρβουνα καί τό στοιχειό έκάηκε. Καί 
τότε τό στοιχειό έφώναξε : «έβγα, μάνα Μπίστρισσα κι’ άδελφσΰλα θά
λασσα» κ’ έτρεξε ή Μπίστρισσα τό μικρό ποτάμι πού τρέχει στά πόδια του 
βουνού πού χωρίζει τή Δράπολι από τά χωριά τού Βούρκου, άλλ’ επειδή 
ήταν καλοκαίρι καί δεν είχε πολύ νερό, δεν μπόρεσε νά σβύση τή φωτιά, 
ένφ, άν τό στοιχειό έφώναζε «έβγα μάνα θάλασσα κι’ άδελφούλα Μπί- 
στρισσα», έτιμούσε δηλαδή περισσότερο τή θάλασσα παρά τή Μπίστρισσα, 
θά έτρεχε ή θάλασσα καί θάσβυνε τή φωτιά καί θά γλύτωνε τό δράκο 
πού ούρλιαζε φοβερά ξερνώντας τά βαλανίδια πούχε φάγει τήν προηγού
μενη μέρα' κι’ από αυτά τά βαλανίδια φύτρωσαν οί βελανιδιές πού κάνουν 
τά «Λουριά». Κι’ δ βασιληάς, εξακολουθεί ή παράδοση, δέν έκράτησε τό 
λόγο του γιατί τού φάνηκε πολύ βαρύ νά δώση τή βασιλοπούλα σ’ έ'να γύ- 
φτο καί αυτός δ καταραμένος έπήγε καί κλαύτηκε στή Μονοβύζα τήν φο
βερή έκείνη γυναίκα, πούχε ένα μεγάλο μαστό πού τον έρριχνε σάν δισ- 
σάκι απάνω στον ωμό της καί δποιο μέρος ήθελε νά τό καταστρέψη, τό έρ-
ράντιζε μέ τό φαρμακωμένο γάλα της καί χορτάρι δέν ξαναφύτρωνε πιά 
στό μέρος εκείνο.

ΙΤοιά είναι καί πότε έζησε ή Μονοβύζα δέν είναι ίστορικώς εξακρι
βωμένο. “Ενα μόνο είναι βέβαιο, δτι άφήκε στήν "Ηπειρο τουλάχιστο 
άπαισίας μνήμης εποχή τό πέρασμά της. "Ισως νά ήταν ή Τεύτα, ή σκληρή 
βασίλισσα τής ’Ιλλυρίας πού έλεηλάτησε τήν "Ηπειρο τον Β'. π. X. 
αιώνα, θέλοντας νά έκδικηθή τό θάνατο τού γυιοΰ της Ίούλου, πού έφό- 
νευσαν οί Ήπειρώτες επειδή έπεχείρησε νά κατακτήση ήπειρωτικές πε
ριοχές. Τόση ήταν ή καταστροφή πού έπέφερε ή αίμοβαφής αυτή γυναίκα 
στήν "Ηπειρο πού καί σήμερα ακόμη λένε γιά κάθε πράμμα ή σπίτι ή χω
ριό χαλασμένο πώς εΐνε από τον καιρό ή τον χαλασμό τής Μονοβύζας. 
Κι’ άν αί φράσεις αυτές λέγονται καί σ’ άλλα μέρη τής Ελλάδος τούτο 
σημαίνει δτι διεδόθηκαν εκεί μέ τήν κάθοδο Ήπειρωτών σ’ άλλες ελληνι
κές χώρε, κατά τά πρώτα έτη τής Τουρκικής κατακτήσεω; τής ’Ηπείρου...

Είχε σουρουπώσει κ’ ή Κώσταινα βλέποντας πό>ς δ γυιός της δέν 
είχε γυρίσει ακόμα, βγήκε στό δρόμο καί ρωτούσε τον κόσμο πώρχονταν 
από τά χωράφια ή τά κουριά μήν είδανε πουθενά τό παιδί της. ’Αλλά κα
νένας δέν είχε ίδή τό Γιώργη. Κ’ ή δυστυχισμένη μάννα δέν ήξευρε πού 
νά σταθή καί τί νά κάμη.

"Εκανε τό σταυρό της κι’ άκουμπώνταςστό ραβδί της καί μοιρολο
»8

γώντας πήρε τό δρόμο τού μύλου* μουρμουρώντας τό «Πάτερ ήμών», άν 
καί ή ώρα έκείνη ήταν ώρα πώβγαιναν τά στοιχειά κι’ οί κσλλικαντζάροι, 
επειδή ήταν δωδεκάημερο. Μά τί δέν αψηφά ή μάννα I Σέ τί κιντύνου? 
δέν ρίχνεται γιά τό παιδί της ! Τί γκρεμούς καί τί λακκώματατα δέν περ
νά γι’ αυτό !...

“Υστερ’ από κάμποση ώρα στάθηκε γιά ν’ άφρικαστή κ’ έβαλε τις 
φωνές :

—Ώωρεε Γιώώώρηκη! Γιωώρκη! Καμμιά φωνή δέν τής άπολογή 
θηκε.

Περπατούσε, περπατούσε δλο μπρος μέ μόνη τήν έγνοια τού παιδιού 
της. Είχε περάσει πιά τό φοβερό Βαθύλακκο.

Σάν βγήκε σέ μιά κοντοραχούλα έκαμε τό σταυρό της καί ξαναφώ-
νυξε.

—Ήωρρεε Γιώώρκη 1 Γιωώρκη ! Καμμιά φωνή δέν τής άπολογή- 
θηκε. Μονάχα από μακρυά ακούστηκε δ αντίλαλος ξαναλέγοντας τά λό
για της σάν νά τήν κορύΐδευε.

—Γιώώρη ! Ήωρεε Γιωώρηη !
Τό σκοτάδι δσο πήγαινε καί γενόντανε πιο πηχτό σκεπάζοντας τά

γύρω μέ τά δλόμαυρα σάν πίσσα φτερά του.
Κι’ οί δρόμοι άρχιζαν νά γίνωνται αδιάβατοι κι’ οί γκρεμοί άνοιγαν

τό μεγάλο τους στόμα σάν γιά νά τήν καταπιούν.
Κι’ ακούστηκαν τότε μέσα στό βυθό κάτι παράξενες καί τρομαχτικές 

φωνές πώκαναν τό αίμά της νά παγώση μέσα στίς φλέβες της.
Μά ή δόλια ή μάννα δέν στάθηκε διόλου. Κάνοντας αδιάκοπα τό

σταυρό της εξακολουθούσε τό δρόμο της γιά τό μύλο.
Είχε περάσει πιά τον φοβερό Βαθύλακκο δταν τής φάνηκε πώς ά- 

κουσε περπατησιές καί μιά φωνή άντρίκεια πώλεγε !
—Ντέ λυκοσκισμένο μ’ άργησες. Τότε εφώναξε μ’ δλη της τή δύναμη :
—Ό ώρεε Γιώρηη ! Γιωώρηη !
—Ώωρσεε ! άπολογήθηκε σέ λίγη απόσταση ή φωνή τού παιδιού της. 
—Έσύ σαιαι ;
—Έγώώ * Ξανάειπε ή φωνή.
—Γιατί άργησες τόσο, μπύρο μου καί τρόμαξα ή έ'ρημη;
—Τί φοβήθηκες μώρ μάννα, καί τί θά πάθαινα εγώ, κοτζάμ παλ-

ληκάρι ;—”Α μήν τό λές λυτό, παιδί μου. ‘Ο θεός νά φυλάξη- από τήν κακή 
τήν ώρα.

Καί μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας μάννα καί γυιός αγκαλιάστηκαν 
τρυφερά ένφ από τά μάτια τής γρηάς δάκρυα έτρεχαν αυλάκι.

ΤΑΣΟΣ ΒΙΔΟΥΡΗΣ
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H. WOLFFLIN

Η Δ Ι Π Λ Η  P I Z R  ΤΟΥ  Ρ Υ Θ Μ Ο Υ
ΗΠΟ ΤΙΣ "ΒδΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,,

Ό  Λ. Ρίχτερ διηγείται οτ’ άπομνημονεύμστά του πώς στό 
Γίβολι μιά φορά, δταν νέος, βάλθηκε μαζί μέ τρεις συντρόφους νά 
ζωγραφίση ένα κομμάτι τοπείου, άποφάσισαν αύτός καί οί άλλοι 
νά μή άπομακρυνθοΰν άπό τή φύοη ούδέ τρίχα. Καί μ’ όλο πού 
τό πρόιυπο ήιαν τό ίδιο κι’ ό καθένας μέ πολλή Ιδιοφυία κρά
τησε δ,τι έβλεπαν τά μάτια του, βγήκαν δμως τέσσερες όλότελα 
διαφορετικές είκόνες, τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, δσο άκρι- 
βώς κ’ οί τέσσερες προσωπικότητες τών ζωγράφων. Α π ' αύτοΟ 
έπειτα έβγαλε τό συμπέρασμα δτι δέν ύπάρχει άντικειμενικό «βλέ- 
πειν», δτι κάθε φορά άντιλομβάνεται κανείς πάντα τή μορφή 
(τή φόρμα) καί τό χρώμα άνάλογα μέ τήν Ιδιοσυγκρασία του.

Τίποτε τό έκπληκτικό δέν έχει γιά τόν Ιστορικό τής τέχνης 
αύτή ή παρατήρηση. Από καιρό είναι γνωστό πώς κάθε ζωγράφος 
ζωγραφίζει «μέ τό αίμα του». Κάθε διάκρισι τών ζωγράφων καί 
τού «χεριού τ^υς» βασίζεται κατά βάθος στό δτι άναγνωρίζομε 
τέτοιους τύπους άτομικής άπόδοσης τής μορφής. "Αν τό γούστο 
έχει τήν ίδια κατεύθυνση (έκεΐνα τά τέσσερα τΟπεΙα τού Τίβολι 
θά μάς φαίνονταν άμέσως πολύ δμοια) δηλ. ναζαρηνά α>, ή γραμ
μή θάχη έδώ πιό πολύ γωνιακό κι' άλλού πιό πολύ στρογγυλό 
χαρακτήρα, θά τήν αίσθάνεται κανείς άλλου πιό πολύ νά κοντο
στέκεται καί νά πάη άργά, άλλού πιό πολύ νά τρέχη καί νά βιά
ζεται στήν κίνηση. Κι’ δπως οί άναλογίες πέφτουν μιά φορά πιό 
λιγνές καί άλλη φορά πιό φαρδιές, έτσι καί ή σωματική πλαστικό
τητα παριστάνεται άπό τούτον ίσως γεμάτη καί μέ χυμό, ένώ άλ
λος τίς ίδιες προεξοχές καί τά βαθουλώματα τά βλέπει πιό συγ
κροτημένα, πιό περιωρισμένα. Καί τό ϊδιο ουμβαίνει μέ τό φώς 
καί μέ τό χρώμα. Ή πιό είλικρινής πρόθεση νά παρατηρή κανείς 
σωστά δέ μπορεί νά τό έμποδίση ένα χρώμα νά τό βλέπει κανείς 
τή μιά φορά πιό πολύ άπό τή ζεστή του μεριά, τήν άλλη άπό τήν 
κρύα (2) ή μιά σκιά νά φαίνεται τόρα μαλακή κΓ άλλοτε σκληρή,

(1) Ε ίναι τό παρατσούκλι πού δώ σανε οτή Γερμανία ατούς ρομαντικούς  
ζω γράφους πού μ ιμούντανε θέματα  σχετικά μέ τή ζωή του Χ ριστού.

(2) Δ ιακρίνουν συνήθω ς τά  χρώ ματα  σέ ζεστά  καί κρύα. Τό πιό ζεστό  
ε ίνα ι τό πορτοκαλλί καί τό πιό κρύο τό γαλάζιο .
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ένα φωτισμό μιά φορά νά κρυφογλιστρά, τήν άλλη φορά νά πηδά 
ζωντανός.

Κι* δταν δέν είναι κανείς δεμένος σ’ ένα κοινό πρότυπο τής 
φύσης, τότε ξεχωρίζουν φυσικά φανερώτερα οί ά τ ο μ ι κ ο ί 
αύτοί ρ υ θ μ ο ί  (stile). Ό  Μποττιτσέλλη κι3 ό Λορέντσο ντί 
Κρέντι είναι καλλιτέχνες τής ϊδιας έποχής καί τής ϊδιας φυλής, 
κ’ οί δυό Φλωρεντινοί τού τέλους τού 15ου αίώνσ, μά δταν ό 
Μποττιτσέλλη σχεδιάζει ένα γυναικείο σώμα, τούτο στό όργανι 
κό του πλάσιμο καί στήν άντίληψη τής μορφής έχει κάτι πού ε ί
ναι μονάχα δικό του καί διακρίνεται άπό κάθε γυναικείο γυμνό 
τού Λορέντζο τόσο βασικά καί άσόγχυστα σάν ένα δρύ άπό μιά 
φιλύρα. Στοΰ Μποττιτσέλλη τήν όρμητική γραμμή κάθε μορφή 
παίρνει μιά ξεχωριστή δύναμη καί δράση, ένώ ό Λορέντσο πού 
πλάθει φρόνιμα καί προσεχτικά έξαντλεΐ, τό θέαμα ούσιασπκά  
στήν έν τύπωση μιας ήσυχης έμφάνισης. Καί δέν ύπάρχει διδαχτι- 
κώτερο πράμα άπό τό νά παραβάλλη κανείς τό δμοια διπλωμένο 
μπράτσο έδώ κ’ έκεΐ. 'Η σουβλεράδα τού άγκώνσ, ή μονόγρσμμη 
κοντυλιά τής πήχης κ’ έπειτα τό πώς άνοίγουν τά δάχτυλα άχτιδω- 
τά πάνω άπό τό στήθος μέ τήν κάθε γραμμή γεμάτη ένέργεια — 
αύτός είναι ό Μποττιτσέλλη· άπ' έναντίας ό Κρέντι δέν έχει τόση 
δύναμη. Ή μορφή του πολύ σταθερά πλασμένη, δηλ. σά μάζα 
καί όγκος, δέν έχει τή δυνατή όρμή τού περιγράμματος τού Μποτ- 
τιτσέλλη. Είναι διαφορά Ιδιοσυγκρασίας κι’ ή διαφορά αύτή ύ- 
πάρχει, άδιάφορο άν παραβάλλει κανείς τό σύνολο ή τά μέρη. 
Καί στό σχέδιο άκόμα ένός φτερουγιού τής μύτης θάπρεπε νά 
άναγνωρίση κανείς τήν ούσία τού χαρακτήρα ένός ρυθμού.

Στόν Κρέντη ποζάρει ένα ώρισμένο πρόσωπο πού δέ συμβαί
νει στό Μποττιτσέλη. Μολαταύτα δέν είναι δύσκολο νά άναγνω  
ρίση κανείς πώς καί στούς δύο ή άντίληψη τής μορφής έχει σχέ
ση μέ μιά ώρισμένη έννοια όμορφου σώματος καί όμορφης κίνη 
σης, κι’ άν ό Μποττιτσέλλη άφήνεται όλότελα μέ τό μορφικό Ιδα
νικό του στή λιγνή άνάταση τού άνθρωπίνου σώματος, καί στόν 
Κρέντη δμως αίσθάνεται κανείς πώς ή Ιδιαίτερη περίπτωση τής 
πραγματικότητας δέν τού ήταν έμπόδιο νά έκφράση τή δική του 
φύση στό βάδισμα καί στίς άναλογίες.

’Εξαιρετικά πλούσια άπολαβή δίνει στόν ψυχολόγο τής μορ- 
φής ή σχηματοποιημένη πτύχωση τής έποχής αύτής. Μέ λίγα  
σχετικά στοιχεία βγήκε μιά τεράστια ποικιλία φοβερά διάφορης 
άτομικής έχφρασης. Εκατοστή ζωγράφοι έχουν παραστήσει τήν 
Παναγία κσθιστή μέ τίς δίπλες πού μαζεύονται άνάμεσα στά 
γόνατα καί πίσω άπό τό σχήμα πού κάθε φορά παραστάθηκε σύιό  
κρύβεται ένας όλόκληρος άνθρωπος. Md όχι μονάχα στίς μεγάλες
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γραμμές τής τέχνης τής ’Ιταλικής ’Αναγέννησης, άλλά  καί ατό 
γραφικό ρυθμό τών 'Ολλανδικών ζωγραφιών τοΟ έργαστηρίου (πού 
έγιναν δηλ. μέσα ατό έργασιήρι) τοΟ 17ου αΙώνα ή πτύχωση έχει 
τήν ίδια ψυχολογική σημασία.

Είναι γνωστόν δτι ό Τέρμπορχ έχει ζωγραφίσει πολύ καλά 
καί μέ ξεχωριστή εύχσρίστηση τό άτλάζι. Λένε τιώς τό έξσιρετικό 
αύτό ύφασμα δέν μπορεί άλλοιώς νά δείχνη παρά δπως έδώ φαί
νεται- καί δμως ή έξαιρετικότητα τοΟ ζωγράφου είναι πού μάς μιλει 
στή μορφή πού τουδωσε, ένώ ό Μετσού δλως διόλου άλλοιώτικα 
είδε το φαινόμενο αύτής τής διαμόρφωσης τών πτυχών καί αίσθάν- 
θηκε τό ύφασμα πιό πολύ σάν βαρύ, πού πέφτει βαριά καί πτυχώ
νεται βαριά- ή κόχη τής πτυχής έχει λιγώτερη λεπτότητα, λείπει άπό 
τήν καθεμιά καμπύλη της ή κομψότητα κι’ άπό τή συνέχειά τους ή 
εύχάριστη νωχέλεια, τό μπρίο, έχει φύγει. Είναι πάντα βέβαια 
άτλάζι κι’ άπό καλλιτέχνη ζωγραφισμένο, άλλά κοντά στόν Τέρ
μπορχ τό ύφασμα του Μετσού κάνει άδύνατη έντύπωση.

Καί δέν είναι βέβαια στήν ζωγραφιά αύτή ή τύχη μιάς κακής 
Ιδιοτροπίας : Τό θέαμα έπαναλαμβάνεται καί είναι τόσο πολύ τυ
πικό πού τίς ίδιες έννοιες μπορεί κανείς νά έφαρμόση καί στήν 
κατάταξη προσώπων. Τό γυμνό μπράτσο τής γυναίκας έκείνης 
πού κάνει μουσική στόν Τέρμπορχ—μέ πόσο λεπτό αίσθημα είναι 
άποδομένο στήν κλείδωση καί στήν κίνηση, κσί πόσο πιό πολύ 
βσρειά είναι ή μορφή του σ ιό ν  Μετσού, δχι γιατί δήθεν είναι σχεδια
σμένη χειρότερα, άλλά γιατί είναι άλλοιώς φκειασμένη. Έκεΐ 
τό σύμπλεγμα τών προσώπων είναι έλσφρό κι’ αύτά έχουν πολύ 
άέρα γύρω τους, ένώ ό Μετσού παρουσιάζει στριμωγμένους 
δγκους. Δύσκολα θάβρισκε κανείς στόν Τέρμπορχ ένα στοίβαγμα 
δπως τό σουρωμένο παχύ τραπεζομάντηλο μέ τό καλαμάρι άπάνω.

Καί έτσι μπορεί κανείς νά προχωρήση παραπέρα.

Τό ίδιο μένει τό πρόβλημα στά δένδρα τών τοπειογράφων- άπό 
ένα κλάδο, άπό ένα κομμάτι ένός κλάδου μπορεί νά πει κανείς αν 
τδφκειασε ό Χόμπεμα ή ό Ρούΐσνταλ δχι άπό τά χωριστά έξωτερικά 
γνωρίσματα τής τεχνοτροπίας, άλλά γιατί καί στό ποιό μικρό κομ
μάτι βλέπει κανείς τό πώς αισθάνονται ούσιαατικά τή μορφή. Τά 
δένδρα τοΟ Χόμπεμα, κι’ δπου άκόμη ζωγραφίζει τό ίδιο είδος δπως 
ό Ρούΐσνταλ, φαίνονται πάντα έλαφρότερσ, είνα ι πιό χαλαρά ατό 
περίγραμμα καί στέκουν πιό φωτεινά στό χώρο. Ό  σοβαρώτερος 
τρόπος τού Ρούϊνσταλ φορτώνει τήν πορεία τής γραμμής μέ κάποιο 
Ιδιαίτερο βάρος, τοΟ άρέσει τό άργό άνέβασμα καί κατέβασμα τής 
σιλουέττας, συγκροτεί συμπαγέστερα τά φυλλώματα, καί είνα ι πο
λύ χαρακτηριστικό πώς στίς είκόνες του δέν άφήνει έλεύθερες τίς
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μορφές, άλλά τίς άνακατώνει τή μιά μέσα στήν άλλη. Σπάνια ύψώ- 
νει έλεύθερα στόν ούρανό τή σιλουέττα ένός κορμιού. ΟΙ όρίζοντές 
του διασταυρώνονται πολύ βαρειά καί τά δένδρα έγγίζουν άόριστα 
τό περίγραμμα τών βουνών. ’Αντίθετα ό Χόμπεμα άγαπφ τή γραμ
μή πού πηδά μέ χάρη, τούς φωτεινούς δγκους, τό έδαφος τό χω
ρισμένο σέ ώρισμένα κομμάτια, χαριτωμένα μέρη καί άπόψεις: κάθε 
κομμάτι είναι μιά μικρή ζωγροφιά μέσα στή ζωγραφιά.

("Ετσι προχωρώντας,λέει ό \νδ1ίί1ίη, σέ λεπτότερη άνάλυση μπο- 
ρούμε νά βρούμε άτομικούς καλλιτεχνικού; τύπους δχι μονάχα γιά 
τό σχέδιο, άλλά καί γιά τό χρώμα καί γιά τό φώς. Μά καί τά άτο
μα άποτελούν μεγαλύτερες όμάδες, έτσι οί Φλωρεντινοί διαφέρουν 
άπό τούς Βενετσιάνους κ’ οί 'Ολλανδοί άπό τούς Φλαμανδούς.)

'Υπάρχει, δηλαδή, κοντά στόν προσωπικό βυθμό, ό ρυθμός τής 
σχολής, τής χώρας, τής φυλής. Νά καί ή άντίθεση τής όλλανδικής 
καί φλαμανδικής τέχνης. Τά ίσ ια  καί όμαλά λιβάδια κοντά στήν 
’Αμβέρσα δείχνουν τήν ϊόια είκόνα μέ τά όλλανδικά βοσκοτόπια 
πού οί ντόπιοι ζώγράφοι τούς έδωσαν τήν έκφραση τής πιό ήσυχης 
άπλας. Μά δταν ό Ρούμπενς καταπιάνεται αύτά τά θέματα, τά 
πράγματα φαίνονται δλως διόλου άλλοιώτικα: ή γή βίχνεται μέ 
φουσκωμένα κύματα, οί κορμοί τών δέντρων στριφογυρίζουν πρός 
τά πάνω παθητικά καί οί φυλλωσιές πού τούς στεφανώνουν γίνον
ται τόσο σφιχτές μάζες πού ό Ρούϊνσταλ κι’ ό Χόμπεμα τώρα φ α ί
νονται κοντά του οί πιό λεπτοί σιλουεττογρόφοι. 'Ολλανδική λε
πτότητα δίπλα στόν φλαμανδικόν δγκο. Μπροστά στήν ένεργητική 
κίνηση τού σχέδιου τού Ρούμπενς κάθε όλλανδική μορφή φαίνεται 
ήρεμη άδιάφορο άν πρόκειται γιά τήν άνηφοριά ένός λόφου ή γιά 
τόν τρόπο πού κυρτώνεται ένα φύλλο λουλουδιού. Κανένας όλ- 
λανδικός κορμός δένδρου δέν έχει τό πάθος τής φλαμανδικής κίνη
σης κι’ ούτά τά μεγάλα δρυά τού Ρούϊνσταλ φαίνονται λεπτοκαμω
μένα κοντά στά δένδρα τοΰ Ρούμπενς. Ό  Ρούμπενς άνεβάζει ψη
λά τόν όρίζοντα καί κάνει βαρειά τήν είκόνα φορτώνοντάς τη μέ 
πολύ ύλικό, ένφ στούς 'Ολλανδούς ή σχέση ούρανοΰ καί γής είναι 
όλότελα διαφορετική: ό όρίζοντας είναι χαμηλά καί συμβαίνει καμ- 
μιά φορά τά τέσσερα πέμπτα τής είκόνας νά είνα ι ούρανός.

(Τίς παρατηρήσεις αύτές, λέει παρακάτω ό \νδίίί1ίη, μπορεί κα
νείς νά τίς γενικέψη σ’ δλα τά καλλιτεχνικά φαινόμενα έτσι πού 
κι’ αύτά τά άρχιτεκτονικά κομμάτια έχουν τόν ίδιο έκεΐνο έλαφρό 
καί ήρεμο χαρακτήρα πού δείχνουν καί τά δέντρα καί τά τοπεΐα 
στήν Όλανδική τέχνη. "Αμα πάμε δμως στό Ρέμπραντ καί μάλι
στα στό πώς αύτός αίσθάνεται τό φώς πού «φεύγοντας κάθε στε
ρεή μορφή τρέχει μυστικά σέ άπεριορίστους χώρους», δέ μπορούμε 
νά πούμε δτι αύτό είναι χαρακτηριστικό τής όλανδικής καί γερμα-
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νικής τέχνης. 'Όπως κι’ ό ΡοΟμπενς μέ τά τοπεΐα του δέ μπορεί 
νά θεωρηθή πώς έχειτό μόνιμο λαϊκό χαρακτήρα πού έχει ή σύγ
χρονη όλανδική τέχνη. Ό  έθνικός χαρακτήρας διασταυρώνεται μέ 
τό χαρακτήρα τής έποχής. Καί σ' αυτόν πιό πολύ φαίνεται ή σφρα
γίδα τής έποχής]

Τό στύλ τοΟ ΡοΟμπενς τό όρίζεί ένα ξεχωριστό βεΟμα πολιτι
σμού, τό αίσθημα τοΟ βωμαϊκοΟ μπαρόκ κι’ έτσι άπ’ αύτόν πιό πο
λύ παρά άπό τούς «έξω χρόνου» όλλανδούς βρίσκουμε άφορμή νά 
πάρουμε μιά Ιδέα τί είνα ι αύτό πού πρέπει νά λέμε στύλ τής έποχής.

Στήν ’Ιταλία καλύτερα άπό κάθε άλλο μέρος παίρνουμε αύτή 
τήν Ιδέα γιατί έκεΐ ή έξέλιξη έγινε άνεξάρτητα άπό έξω καί ή μο
νιμότητα τοΟ Ιταλικοϋ χαρακτήρα αναγνωρίζεται πολύ εύκολα σέ 
κάθε άλλαγή. Ή μεταβολή τοΟ στύλ άπό τήν άναγέννησι στό Μπα
ρόκ είναι ένα τέλειο διδακτικό παράδειγμα πώς ένα καινούργιο 
πνεΟμα έποχής βγάζει άναγκαστικά καινούργια μορφή.

’Εδώ έρχόμαστε σέ πολυπατημένους δρόμους. Τίποτε δέν τεριά- 
ζει πιό πολύ στήν 'Ιστορία τής Τέχνης άπό τό νά βάζη παράλληλα 
έποχές στύλ καί έποχές πολιτισμοΟ. Οί κολώνες καί τά τόξα τής 
άκμής τής ’Αναγέννησης μιλούν τόσο καθαρά γιά τό πνεΟμα τής 
έποχής δσο κι’ οΐ άνθρωποι τοΟ Ραφαήλ καί μιά άρχιτεκτονική μπα
ρόκ μάς δίνει Ιδέα γιά τήν άλλαγή του ίδανικοΟ δχι όλιγώτερο φα
νερά άπ’ δσο άν παραβάλλει κανείς τή φαρδειά—πλατειά χειρονο
μία τοΟ Γκουΐντο Ρένη μέ τήν εύγενικιά μετρημένη στάση καί τό με
γαλείο τής Παναγίας Σιξτίνας.

”Ας μάς έπιτραπή αύτή τή φορά νά σταματήσουμε στήν άρχι- 
τεκτονική. Ή κεντρική έννοια τής ίταλικής ’Αναγέννησης είναι ή έν
νοια τής τέλειας άναλογίας. 'Η έποχή αύτή προσπάθησε τόσο στά 
πρόσωπα δσο καί στό κτίριο νά έπιτόχει τήν εικόνα τής ήρεμης μέ
σα της τελειότητας. Ή κάθε μορφή διαμορφωμένη σέ τελειωμένη 
Οπαρξη, έλεύθερη στή διάρθρωση, τά μέρη όλότελα άνεξάρτητα. Ή 
κολώνα, ένα κομμάτι τοίχου, ό όγκος ένός χωριστοΟ μέρους τοΟ χώ
ρου ή τοΟ συνολικοΟ χώρου, οί μάζες τής οίκοδομικής γενικά—δλα 
είνα ι καθαροί χρωματισμοί πού παρουσιάζουν στόν άνθρωπο μέσα 
της αύιάρκη ύπαρξη, πού βγαίνει έξω άπό τό άνθρώπινο μέτρο μά 
είναι πάντα προσιτή στή φαντασία. Τό μάτι αισθάνεται μέ άπειρη 
εύχαρίστηση τήν τέχνη αύτή σαν είκόνα μιάς άνώτερης έλεύθερης 
ύπαρξης πού τοΰλαχε νά τήν άπολάψη.

Τό Μπαρόκ μεταχειρίζεται τό ίδιο μορφικό σύστημα, μά δέ μάς 
δίνει πιά τό τέλειο, άλλά τό κινούμενο καί τό γινούμενο, όχι τό πε
ριορισμένο κοί χειροπιαστό, άλλά  τό άπεριόριστο καί κολοσσικό. 
Τό Ιδανικό τής καλής άναλογίας χάνεται, τό ένδιαφέρον δέν πάει 
στό «είναι», άλλά στό «γίνεοθαι». Οί μάζες μπαίνουν σέ κίνηση,

εΐναι βαρειές, δέν έχουν ξάστερες κλειδώσεις. 'Η άρχιτεκτονική δέν 
είνα ι πιά τέχνη άρθρωσης, δ πως ήταν κυρίως στήν ’Αναγέννηση, 
καί στόν τόπο τής διάρθρωσης τοΟ κτιρίου πού σκόπευε νά μάς 
δώοη τήν έντύπωση τής πιό μεγάλης έλευθερίας έχουμε τόρα ένα 
κουβάριασμα τών μερών χωρίς δική τους σύτοτέλεια. ,

Ή άνάλυση αύτή δέν είναι βέβαια έξαντλητική μά φτάνει γιά 
νά δείξη πώς τά στύλ εΐναι έκφρτση τής έποχής. Είναι καθαρά ένα 
καινούργιο ιδανικό ζωής πού βγαίνει άπό τήν τέχνη τοΟ ιταλι
κού Μπαρόκ κι’ έκτός άπό τήν άρχιτεκτονική πού εΐναι ή πιό ζων- 
τανότερη ένσάρκωση τοΟ ΙδανικοΟ αύτοΟ, τό ίδιο λέν μέ τή γλώσσα 
τους κ’ οί σύγχρονοι ζωγράφοι καί γλύπτες. Κι’ δποιος θέλει νά με 
ταφέρη σέ έννοιες τίς ψυχικές βάσεις τής άλλαγής του στύλ, ίσως 
έδώ γρηγορώτερα θά μάθη τήν άτοφασιστική λέξη παρά στούς άρ 
χιτέκτονες. Ή σχέση του άτόμου μέ τόν κόσμο άλλαξε, ένας και
νούριος κόσμος αισθημάτων άνοιξε, ή ψυχή πάει νά διαλυθεί μέ 
στά υψη τοΟ ύπερμεγάλου καί τοΟ άπειρου. «Πάθος καί κίνηση μέ 
κάθεθυσία»—έτσι χορακτηρίζει αύτή τήν τέχνη μέ τήν πιό σύντομη 
διατύπωση ό Τσιτσερόνε.*

Μέ τά τρία αύτά παραδείγματα του άτομικοΟ, τοΟ έθνικοΟ καί 
τοΟ στύλ τής έποχής έξηγήσαμε τούς σκοπούς τής Ιστορίας τής τέχ
νης πού θεωρεί τό στύλ πρώτον καί κύριον σαν έκφραση, έκφραση 
τοΟ πνεύματος μιής έποχής ένός λαοΟ καί σάν έκφραση μιάς προ
σωπικής Ιδιοσυγκρασίας. Εΐναι φαναιρό öτι μ’ αύτό δέ θίγεται διό
λου ή καλλιτεχνική ποιότητα τής παραγωγής: ή Ιδιοσυγκρασία δέν 
κάνει ένα έργο τέχνης, εΐναι μονάχα έκεΐνο πού μποροΟμε νά ποΟ- 
με τό ύλικό μέρος τοΟ στύλ στήν πειό πλατειά έννοια πού πέρνει μέ
σα της καί τό Ιδιαίτερο Ιδανικό τοΟ καλοΟ (καί τοΟ άτόμου καί τοΟ 
συνόλου). Οί τεχνοϊστορικές έργασίες αύτοΟ τοΟ είδους εΐναι άκόμη 
πολύ μακρυά άπό τό νά τίς πής τέλειες κσί δέ μποροΟσαν νά ε ί
ναι τέλειες, άλλά τό έργο εΐνα ι έλκυστικό κ’ εύχάριστο.

Βέβαια οί καλλιτέχνες δέν ένδιαφέρονται εΰκολα γιά ιστορικά 
ζητήματα στύλ. Κοιτάζουν τό έργο άποκλειστικά άπό τή μεριά τής 
ποιότητος : εΐναι καλό ; εΐναι τέλεια άπαρτισμένο μέσα του ; 'Η 
φύση παριστάνεται μέ δύναμη καί σαφήνεια ; Κάθε άλλο εΐναι πο
λύ—λίγο άδιάφορο. 'Ο Hans von Marées λέει γιά τόν έαυτό του 
πώς δλο καί μαθαίνει έξω άπό σχολές καί πρόσωπα, γιά νά μπορέση 
νά λύση τό καλλιτεχνικό πρόβλημα πού κατά βάθος εΐνα ι τό ίδιο 
τόσο γιά τό Μιχαηλάγγελλο δσο καί γιά τό Βαρθολομαίο van der 
Heist. Οί Ιστορικοί τής τέχνης πού ξεκινούν άνάποδα άπό τήν ποικι-

* ΣΗΜ. μετ. Cicerone εΤνε τό περ'φημο βιβλίο τού Jakob Bnrckhardt, τοΟ 
δασκάλου του Wölfflin, ποό ε ΐνα ι όδηγός τής τέχνης γ ιά  τήν ’Ιταλία .
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λία τών φαινομένων θά κοροϊδεύονται πάντα άπό τούς καλλιτέχ
νες, γιατί τό πάρεργο τό κάνουν κύριο, γιατί μέ τό νά θέλουν νά 
πέρνουν την τέχνη ώς έκφραση, κοιτάζουν ίσ α —ϊσα  δχι τήν καλλι
τεχνική μεριά στόν άνθρωπο. Μπορείς νά άναλύσης τήν ιδιοσυγ
κρασία ένός καλλιτέχνη κι’ δμως δέν έξηγεΐς μ’ αύτό πώς πραγμα
τοποιείται ένα έργο τέχνης, καί μέ τό ν ’ άποδείξης δλες τίς διαφο
ρές τού Ραφαήλ καί τοΟ Ρέμπραντ ξεφεύγεις μονάχα τό κύριο πρό
βλημα, γιατ'ι δέν πρόκειται νά δείξης σέ τί διαφέρουν αύτοί οί δυό, 
άλλά πώς κ’ οί δυό μέ διαφορετικό τρόπο έκαμαν τό ίδιο, δηλαδή 
μεγάλη τέχνη.

Δέν είναι καθόλου άνάγκη έδώ νά πάρουμε τό μέρος τών Ιστο
ρικών τής τέχνης καί νά ύπερασπίσουμε τή δουλειά τους μπροστά 
σ ’ ένα κοινό πού άμφιβάλλει. 'Όσο φυσικό είναι γιά τόν καλλιτέχ
νη νά δίνη τήν προτίμησή του ατούς γενικούς νόμους, τόσο λιγότερο 
μάς έπιτρέιτεται νά κατακρίνουμε τόν Ιστορικό γιά τό ένδιαφέρο 
του νά προσέχη τίς διαφορές τών μορφών πού παρουσιάζονται στήν 
τέχνη καί είναι πάντα πολύ σπουδαίο νά άνακσλΰψουμε τούς 
δρους πού ώς ύλικό—είτε τ’ όνομάση κανείς Ιδιοσυγκρασία, είτε 
πνεύμα τής έποχής, είτε φυλετικό χαρακτήρα —σχηματίζουν τό 
στύλ τών άτόμων, τών έποχών, τών λαών.

Μόνο πού τά πράγματα δέν έξαντλούνται διόλου μέ τήν άνά 
λυση αύτή γιά τήν ποιότητα καί τήν έκφραση. Μπαίνει καί κάτι 
άλλο σ ιό  λογαριασμό—καί μ’ αύτό έρχόμαστε ατό κύριο σημείο 
αύτής τής έρευνας: δ τρόπος τής παράστασης ό Ιδιος. Κάθε καλλι
τέχνης βρίσκη άπό άλλους ώρισμένες «όπτικές» δυνατότητες καί 
καί σ ’ αύτές είναι δεμένος. Δέν εΐνα ι δλα δυνατά σ’ δλες τής έπο- 
χές. Τό βλέπειν καθ’ έαυτό έχει τήν Ιστορία του κ’ ή άποκάλυψη 
τών «όπτικών αύτών στρωμάτων» πρέπει νά θεωρηθή ώς ή πρώτη— 
πρώτη δουλειά τής 'Ιστορίας καί Τέχνης.

”Ας προσπαθήσουμε νά έξηγηθούμε μέ παραδείγματα.— Δέν 
ύπάρχουν δυό καλλιτέχνες πού, μολοπού είναι σύγχρονοι, νά δια
φέρουν περισσότερο άναμεταξύ τους στήν Ιδιοσυγκρασία άπό τόν 
Ιταλό καλλιτέχνη τού Μπαρόκ Μπερνίνι καί τόν όλλανδό ζωγράφο 
Τέρμπορχ. Κι’ δπως οί άνθρωποι, έτσι δέ μπορούν νά συγκριθοΰν 
καί τά έργα τους. Μπρός στά όρμητικά πρόσωπα τού Μπερνίνι κανέ
νας δέ θά θυμηθή τίς ήμερες λεπτές είκονούλες τού Τέρμπορχ. Καί 
δμως δποιος τυχόν βάλει δίπλα σχέδια τών δυό δασκάλων καί συγ
κρίνει πώς γενικά είναι φκειαμένα, πρέπει νά όμολογήση πώς έκεΐ 
ύπάρχει τέλεια συγγένεια. Καί τά δυό έχουν τόν τρόπο έκεΐνο τού 
βλέπειν ιιέ κηλϊδες άντί μέ γραμμές, κάτι πού τό λέμε γραφικό 
(malerisch) καί πού είναι διακριτικό γνώρισμα τόύ 17ου αίώνα άπό 
τόν 16ο. Βρίσκουμε λοιπόν έδώ έναν τρόπο τού βλέπειν πού μπορούν

νά τόν έχουν κ’ οί πιό διαφορετικοί καλλιτέχνες, γιατί εΤνε φανερό 
δτι ό τρόπος αύτός δέν ύποχρεώνει σέ μιάώρισμένη έκφραση. "Ενας 
καλλιτέχνης βέβαιασάν τό Μπερνίνι χρειάστηκε τό γραφικό στύλ γιά 
νά πεΐ αύτό πού είχε νά πει κ’ εΐνα ι άτοπο νά ρωτάμε, πώς θά είχε 
έκφρασθεΐ στό γραμμικό στύλ τού 16ου αίώνα. Μά έδώ έχουμε φα
νερά δυό ούσιαστικά διάφορες έννοιες, δπως δταν μιλάμε γιά τή 
φόρα πού πέρνουν οί μάζες στό Μπαρόκ άντίθετα μέ τήν ήσυχία 
καί τή συγκρατημένη στάοη τής άκμής τής ’Αναγέννησης. Μεγαλύ
τερη ή μικρότερη κίνηση είναι έκφραστικοί παράγοντες πού μπο
ρούν νά μετρηθούν μέ ένιαΐο μέτρο : γραφικότητα δμως καί γραμ- 
μικότητα είναι σάν δυό διαφορετικές γλώσσες πού γ ι’ αύτές μπορεί 
νά πή κανείς δτι άν καί ή καθεμιά μπορεί νάχη τή δύναμή της σέ 
μιά ώρισμένη διεύθυνση ώς τόσο έχόυν γεννηθεί άπό έναν Ιδι
αίτερο προσανατολισμό στό νά μπορούν νά είναι όρατές.

"Ενα άλλο παράδειγμα. Μπορούμε ν’ άναλΰσουμε τή γραμμή 
τού Ραφαήλ άπό τήν άποψι τής έκφράσης καί νά περιγράφουμε τό 
ύψηλό εύγενικό της περπάτημα άντίκρυ στή μικρόλογη πολυπραγ- 
μοσύνη τοΰ περιγράμματος τής τέχνης τού 15ου σίώνος. Στόν τρό
πο πού πάει ή γραμμή τής ’Αφροδίτης τού Τζιωρτζιόνε μπορούμε 
νά νοιώσουμε τή γειτονιά τής Παναγίας Σιξτίνας (τού Ραφαήλ) 
καί περνώντας στήν πλαστική νά δείξουμε τήν καινούργια μακρό- 
συρτη γραμμή τού Σανσοβινο π. χ. στό νεαρό Βάκχο μέ τήν ύψω- 
μένη κύλικα· κανένας δέν θ’ άντείπη άν στή μεγάλη αύτή άπό- 
δοση τής μορφής αισθανθούμε τήν πνοή τού καινούργιου αισθήμα
τος τοΰ 16ου αίώνος. Δέν κάνει κανείς καθόλου έξωτερική ξώιτετση 
Ιστορία μέ τό νά συνδένει μ’ αύτό τόν τρόπο μορφή καί πνεύμα. 
Μόνο πού τό φαινόμενο αύτό έχει κι’ άλλη πλευρά. "Οποιος έξηγει 
τή μεγάλη γραμμή δέν έξήγησε άκόμη τήν καθεαυτοΰ γραμμή. Δέν
είναι διόλου αύτονόητο δτι ό Ραφαήλ κι’ ό Τζιωρτζιόνε κι’ δ Σαν- 
σοβΐνο ζητούσαν στή γραμμή τήν έκφραση καί όμορφιά τής μορφής. 
Έδώ έχουμε διεθνική άλληλουχία. 'Η ϊδια έποχή καί γιά τούς βό
ρειους είναι ή έποχή τής γραμμής, καί δυό καλλιτέχνες πού ώς 
προσωπικότητες έχουν μικρή συγγένεια, ό Μιχαηλάγγελος κι’ ό 
Χάνς Χολμπάϊν ό νεώτερος, μοιάζουν σέ τούτο, δτι άντιπροσω- 
πεύουν τόν τύπο τού όλότελα αύστηροΰ γραμμικού σχεδίου. Μέ 
άλλες λέξεις μπορούμε ν’ άποκαλύψουμε στήν ίστορία τού στύλ ένα 
κατώτερο στρώμα άπό έννοιες πού άναφέρονται στήν παράσταση 
ώς παράσταση, καί μπορούμε νά δώσουμε μιά ίστορία τής έξέλιξης 
τού βλέπειν τής δυτικής εύρωπαϊκής τέχνης, γιά τήν όποία δέν έχει 
καμμιά μεγάλη σημασία ή διαφορά τού άτομικοΰ καί έθνικοΰ χαρα 
κτήρα. Δέν είναι βέβαια πολύ εύκολο νά βγάλουμε τήν έσωτερική 
αύτή όπτική έξέλιξη, δχι γιατί οί παραστακικές δυνατότητες μιάς
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έποχής δέν παρουσιάζονται ποτέ σέ Λφηρημένη καθαρότητα, άλλά  
γιατί, δπως είναι.φυσικό, συνδέονται πάντα μέ κάποιο έκφραστικό 
περιεχόμενο, κι’ ό θεατής κλίνει τις πιό πολλές φορές νά ζητήση 
τήν έξήγηση τοΟ δλου φαινομένου στήν έκφραση.

"Αν ό Ραφαήλ παριστάνει τΙς είκονικές Αρχιτεκτονικές του καί 
μέ αύστηρή κανονικότητα πετυχαίνει σέ άφταστο βαθμό τήν έντύ- 
πωση τής έγκράτειας καί Αξιοπρέπειας, μπορεί κανείς καί αύτοΟ νά 
βρή τήν άφορμή καί τό σκοπό στις ιδιαίτερες προσθέσεις του. Καί 
δμως δέν πρέπει νά ποΟμε δτι ή «τεχνική» τοΟ Ραφαήλ είχε σκοπό 
μιά κάποια ψυχική διάθεση. "Εχουμε μπροστά μας πιό πολύ μιά πα
ραστατική μορφή τής έποχής του, τήν όποία διαμόρφωσε μονάχα μέ 
Ιδιαίτερο τρόπο καί τή χρησιμοποίησι γιά τούς σκοπούς του. Κι’ Αρ
γότερα δέν έλειψαν δμοιες πανηγυρικές φιλοδοξίες χωρίς νά μπορούν 
νά ξαναγυρίσουν στά σχήματά του. Ό  γαλλικός κλασικισμός τού 17 
αίώνα στηρίζεται σέ διαφορετική «όπτική» βάση καί γ ι’ αύτό παρά 
τήν δμοια πρόθεση εφθασε Αναγκαστικά σέ άλλα Αποτελέσματα. 
"Οποιος τά σχετίζει δλα μέ τήν έκφραση, κάνει τή λαθεμένη προϋπό
θεση δτι κάθε ψυχική διάθεση μεταχειρίζετε πάντα τά ίδια έκφρα- 
στικά μέσα

Κι’ Αν μιλήσουμε γιά τις προόδους στή μίμηση, γιά δσες και
νούργιες παρατηρήσεις τής φύσης έχει κάμει μιά έιτοχή, κσί τούτο 
είναι κάτι ύλικό πού συνδέεται μέ πρωταρχικές παραστατικές μορ
φές. Οί παρατηρήσεις τού 17ου αίώνα δέν μπένουν Απλώς μέσα 
ατό ύφάδι τής τέχνης τού 16ου αίώνα· δλα τά θεμέλια Αλλάξανε. 
Είναι λάθος ή ιστορία τής τέχνης νά γράφεται τόσο Αδίστακτα μέ 
τήν ξεπλυμένη έννοια τής μίμησης τής φύσης : σά νά γινότανε πιό 
τέλεια ή τέχνη μέ τήν τελειότερη μίμηση ! Κάθε πιό μεγάλη «Αφο
σίωση στή φύση» δέν έξηγεΐ τόν τρόπο πώς διακρίνεται ένα τοπεΐο 
τού Ροόϊσνταλ άπό ένα τού Πατενίρκαί τό «προοδευμένο δάμασμα 
τής πραγματικότητος» δέ μάς δίνει άκόμα νά καταλάβουμε τήν Αν
τίθεση ένός κεφαλιού τού Φράνς Χάλς καί ένός τού Ντύρερ. "Οσο 
κι’ άν είναι διαφορετικό τό ύλικό μιμητικό περιεχόμενο καθ’ έαυτό, 
τό Αποφασιστικό γνώρισμα είνε δτι ή Αντίληψη έκεΐ καί έδώ στη
ρίζεται σέ διαφορετικό «όπτικό» σχήμα, Αλλά ένα σχήμα πού έχει 
βαθύτερες βίζες άπό τά Απλά μιμητικά προβλήματα τής έξέλιξης : 
αύτό όρίζει τόσο τήν έμφάνιση τής  Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή ς  δσο καί τής πα
ραστατικής τέχνης καί μιά ρωμαϊκή πρόσοψη Μπαρόκ έχει τόν ίδιον 
όπτικό παρονομαστή πού έχει κι’ ένα τοπεΐο τού Βάν Γκόγεν.
01 Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Π Η Ρ Β Σ Τ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Μ Ο Ρ Φ Ε Σ

Ή μελέτη τούτη δέν άναλύει τήν όμορψιά τού Λεονάρδου ή 
τού Ντύρερ, άλλά τό οτοιχεϊο, μέσα στό όποιο έγεινε σχήμα αύτή 
ή όμορφιά. Δέν άναλύει τήν παράσταση τής φύσης κατά τή μιμη
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τική της Αξία καί στό τι διαφέρει π. χ. ό νατουραλισμός τού 16ου 
αίώνα άπό τά νατουραλισμό τού 17ου, άλλά τό είδος τής Αντίληψης 
πού είνεή βάση σ ιίς  παραστατικές Τέχνες κατά τούς διάφορους α ί'  
ώνες. θ ά  προσπαθήσουμε νά ξεχωρίσουμε τις βασικές αύτές μορ' 
φές στήν περιοχή τής νεώτερης τέχνης. ..

[’Εδώ παρατηρεί ό Wölfflin δτι δέν ύπάρχει καμμιά ποιοτική 
διαφορά Ανάμεσα στήν τέχνη τού 16ου καί τού 17ου αίώνα δηλ- 
στήν κλασσική τέχνη καί στό Μπορόκ. Γιατί ύπάρχει, λέει, καί μιά 
κλασσικότητα τού Μπαρόκ. ‘Η λέξη κλασσική τέχνη δέν είναι μέ
τρο Αξίας, καί τό Μπαρόκ ή ή νεώτερη τέχνη δέν είνα ι ούτε κα
τάπτωση, ουιε έξύψωση τής κλασσικής, είναι μιά άλλη τέχνη, πού 
έχει τήν ίδια άξία μέ τήν κλασική. Είναι ζήτημα Ατομικής συμπά
θειας νά προτιμά κανείς τή μιά ή τήν άλλη].

"Αν δέν κάνουμε λάθος, μπορούμε νά όρίσουμε τήν έξέλιξη 
τών μορφών μέ προσωρινή διατύπωση στις Ακόλουθες πέντε ζευ
γαρωτές έννοιες :

1. Ή έξέλιξη πάει άπό τή γραμμικότητα (plastisch) στή γρα
φικότητα (malerisch) δηλ. ή γραμμή διαμορφώνεται έτσι πού αύ
τή είναι ή τροχιά κΓ ό όδηγός τού ματιού καί σιγά-σιγά πάλι ή 
γραμμή χάνει τήν άξία της. Γενικώτερα: άπό τή μιά μεριά 
παίρνουμε τά σώματα σύμφωνα μέ τόν απτικό τους χαρακτήρα 
(στό περίγραμμα καί τις έπιφάνειες) κΓ άπό τήν άλλη Αφηνό
μαστε στό άπλό όπτικό φαινόμενο χωρίς νά προσέχουμε στό 
«χεροπιαστό» σχέδιο. Έκεΐ δίνουμε σημασία στά σύνορα τών 
πραγμάτων, έδώ φεύγει ή έμφάνιση στό Απεριόριστο. Τό πλαστι
κό καί περιγρσμμικό βλέπειν Απομονώνει τά πράγματα- γιά τό 
μάτι, πού βλέπει γραφικά, τά πράγματα συνδέονται. Στή μιά 
περίπτωση μάς ένδιαφέρει νά παίρνουμε κάθε ένα Αντικείμενο σάν 
στερεή, χεροπιαστή Αξία, στήν άλλη Αντιλαμβανόμαστε τις όπτικές 
δυνατότητες στό σύνολό τους σάν κυμαινόμενο θέαμα.

2. Ή έξέλιξη πάει Από τό έπιφανειακό στό βαθερό (Tiefenhaft). 
Ή κλασσική τέχνη βάζει τά μέρη ένός μορφικού σύνολου σέ έπι- 
φανειακά στρώματα, ή Μπαρόκ τά θέλει τό ένα πίσω άπό τ’ 
άλλο. 'Η έπιφάνεια είναι τό στοιχείο τής γραμμής, ή έπιφανεια- 
κή παράθεση είναι ή μορφή τής πιό μεγάλης όρατότητας. "Αμα 
χάση τήν άξία του τό περίγραμμα, χάνεται κ’ ή έπιφάνεια καί 
τό μάτι ένώνει τά πράγματα κυρίως μέ τήν έννοια τού μπρός καί 
πίσω. Δέν είναι ούτό ποιοτική διαφορά : ό νεωτερισμός αύτός, 
τό παριστάνειν δηλ. τό βάθος τού χώρου, δέν σημαίνει καθόλου, 
μεγαλύτερη Ικανότητα- είναι μάλλον ένας άλλος τρόπος παρά
στασης δπως καί ό «έπίπεδος ρυθμός» (Flächenstil) δπως τόν έν- 
νοούμε δέν είναι ό ρυθμός τής πρωτόγονης τέχνης, άλλά παρου-



σιάζεται βταν πιά ή τέχνη Εχει νοιώση τήν έντύπωση τοΟ χώρου 
καί ξαίρει καλά τό προοπτικό μίκρεμα.

3. 'Η έξέλιξη πάει άπό τήν κλειστή στήν άνοιχτή μορφή. 
Κάθε καλλιτέχνημα πρέπει νά είναι ένα κλειστό σύνολο κι* εΤναι 
μιά έλλειψη δταν βρούμε δτι δέν έχει καθαρά σύνορα. ’Αλλά  
δίνουν τόσο διαφορετική έρμηνεία στό άξίωμα αυτό ό 16ος καί 6 
17ος αιώνας πού άντίκρυ στή διαλυμένη μορφή τού Μπαρόκ 
μπορεί κανείς νά χσρακτηρίση τήν κλασσική διάταξη ώς τήν 
Τέχνη τής κλειστής μορφής. Τό χαλάρωμσ τών κανόνων, τό λα - 
σκάρισμα τής τεκτονικής αύστηρότητας ή δπως θέλει κανείς νά 
χαρακτηρίση τό πράγμα, δέ σημαίνει μιάν άπλή έπαύξηση το^ 
θελγήτρου, άλλά είναι ένας καινούργιος παραστατικός τρόπος 
πού γίνεται μέ συνέπεια, καί γ ι’ αύτό πρέπει νά περιλάβουμε 
μέσα στις βασικές μορφές τής παράστασης καί τ ό θέμα τούτο.

4. Ή έξέλιξη πάει άπό τό πολλαπλό στό ένιαίο. Στό σύ
στημα μιάς κλασσικής διάταξης καθένα άπό τά μέρη, δσο στε
ρεά κι’ άν εΤναι δεμένα μέ τό σύνολο διατηρεί δμως πάντα μιάν 
αύτοτέλεια τής πρωτόγονης τέχνης : τό κάθε μέρος όρίζεται άπό 
τό σύνολο, καί δμως δέν έπαψε νά είναι κάτι χωριστό. Αύτό 
προϋποθέτει γιά τόν θεατή μιάν άρθρωτική έργασία, πρέπει νά 
προχωρή άπό μέλος σέ μέλος. Αύτό είναι μιά πολύ διαφορετική 
ένέργεια άντίκρυ στήν άντίληψη τοϋ συνόλου, δπως τήν μετα
χειρίζεται καί τήν άπαιτεΐ ό 17ος αιώνας. Καί στούς δυό βυθ 
μόύς πρόκειται γιά μιά ένότητα (άντίθετα ή προκλασσική έποχή 
δέν είχε έννοήσει στό ξεχριστό της νόημα τήν έννοια), άλλά  
στόν έναν ή ένότητα πετυχαίνεται μέ μιά άρμονία έλεύθερων 
μελών, στόν άλλο μ’ ένα συμμάζεμα τών μελών σ ’ ένα θέμα 
ή μέ τήν ύπόταξη τών άλλων στοιχείων κάτω άπό έναν άπόλυ- 
τον άρχηγό.

5. ’Απόλυτη καί σχετική σαφήνεια του πραγματικού. Εΐναι 
μιά άντίθεση πού είναι πολύ κοντά μέ τήν άντίθεση τής γραμμι- 
κότητος και γραφικότητας : παράσταση τών πραγμάτων, δπως 
είναι τα, χωριστά καί προσιτά στό πλαστικό αίσθημα τής άφής, 
καί παράσταση τών πραγμάτων, δπως φαίνονται, συνολικά καί πιό 
πολύ άπό τις δχι πλαστικές άλλά ζωγραφικές τους ιδιότητες. Ά λ λ ά  
τό Ιδιαίτερο είναι δτι ή κλασσική έπόχή διεμόρφωσε ένα ιδανικό τέλει 
ας σαφήνειας, πού ό Ι5ος αιώνας μονάχα άόοιστα είχε αισθανθεί καί 
πού ό 17ος τό άφησε θεληματικά, δχι πού ή τέχνη έγινε τάχα σκο
τεινή,πού είναι πάντα μιά άντιπαθητική έντύπωση,|άλλά ή σαφήνεια 
τοΟ θέματος δέν εΐναι πιά αύτοσκοπός τής παράστασης· δέν είναι 
πιά άνάγκη ν’ άπλωθή ή μορφή μπρός στά μάτια σ ’ δλη της τήν 
έντέλεια, φτάνει νά δοθούν τά κύρια ούσιαστικά σημεία. Ή σύνθε
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ση, τό φώς καί τό χρώμα δέν ύπηρετούν πιά άπόλυτα τή διαφώ
τιση τής μορφής, άλλά ζοΰν τή δική τους ξεχωριστή ζωή. Υπάρ
χουν παραδείγματα, δπου ένα τέτοιο μερικό σκότισμα τής άπόλυ- 
της σαφήνειας χρησιμοποιήθηκε γιά νά μεγαλώση τό θέλγητρο τής 
παράστασης, άλλά ή «σχετική» σαφήνεια ώς μεγάλη παραστατική 
μορφή πού τά παίρνει δλα μέσσ, μπαίνει στήν Ιστορία τής Τέ 
χνης τή στιγμή πού ή τέχνη κοιτάζει τήν πραγματικότητα άπο έν- 
τελώς άλληόπτική άντίληψη. Καί στήν περίπτωση αύτή δέν ύπάρ- 
χει ποιοτική διαφορά, άν τό Μπαρόκ χωρίστηκε άπό τά Ιδανικά 
τού Ντύρερ καί τοΰ Ραφαήλ, άλλά ΐσα-ΐσα ένας άλλος προσανα
τολισμός μέ τόν κόσμο.

ΜΕΤΑΦΡ. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ

ΗΠΟ ΤΙΣ "ΣΤΡΟΦΕΣ,, ΤΟΥ ]ΕΑΝ Μ0Ι?ΕΗ5

"Αν πής : ή ζωή ’ναι τρελλό πανηγύρι, 
θάχης λίγο μυαλό ή ψυχή ταπεινή.
Μά καί πάλι άν τήν πής θλιβερό έργαστήρι, 
θ ά  δηλειάσης γοργά, τ ’ ε ΐν ’ τό βάρος πολύ.

Γέλα σάν τά κλαδιά στά παιχνίδια τοΰ μπάτη, 
Σάν τή θύελλα κλάψε πού μέ λύσσα ξεσπά,
Καί πές μόνον : ή ζωή ’ναι γιομάτη 
Κ’ ε ΐν ’ τοΰ όνείρου σκιά πού περνά.

μ ε τ α φ ρ .  ΕΛΛΗΣ
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Τ Ο  Τ Ρ Ι Μ Η Μ Ο Μ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Α ύτή ή άκρη του Μ ωρηά πού γνώρισε τόση δόξα καί τόσο πλοϋτο, άνέ- 
καθεν δέν άκούστηκε καί γ ιά  τόπος πνευματικής καλλ ιέργειας, γ ιά  πόλη πού 
δίπλα στό έμπόριο καί τήν οικονομική δράση εύοδώνεται ή θεραπεία τής Μού
σας καί τής Τέχνης. Τόν τελευτα ίο  μ ά λ ισ τα  καιρό ή πνευματική άγονία  έξελί- 
χθηκε σέ άληθινή νέκρα. Μιά άπέραντη έρημος, άτελείω τη καί πληχτική, εΤναι 
δλον αύτό  τό μέρος πού κατοικούμε, μ ιά  έρημος πού δέ σκοτώνει μονάχα  
κάθε φιλότεχνη καί άνώτερη πνευματική όντότητα, ά λ λ ά  καί άπογοητεύει κσί 
κουράζει όλόκληρο τόν λαό  τώ ν έπαρχιών μας πού δέ βρίσκει ούτε έστω  μ ιάν 
όαση νά  ξεκουρασθή άπό τή μονοτονία καί νάβρει μ ιά  πηγοΰλα  μέ λ ίγο  κα 
θαρό καί γευστικό νερό πού θά τόν κάμει νά  νοιώσει δτι υπάρχει καί έδώ  
λ ίγη  άληθινή πνευματική ζωή, λίγη  δροσιά

'Υπάρχουν βέβαια καί στήν Πάτρα άνθρωποι πού ή άψοοίω ση καί ή π ί
στη τους σ τά  Γράμματα καί τήν Τέχνη ε ίνα ι άδιάφθορη, τ ιτάνε ια , ζω ντανή. 
Λείπει δμως τό δλον, ή συγκέντρωση, ή κίνηση, ή προαγωγή, λείπει μ’ ένα  
λόγο τό α ίμ α  πού χρειάζετα ι νά  κυκλοφορήσει καί βάλει οέ ένέργεια τό καλο 
προαίρετο καί πρόθυμον ύλικό, τόν άψυχο καί μουδιασμένον όργανισμό καί 
μένει έτσι ή Πάτρα καί οι διανοούμενοί της σάν σώ μα πού του λείπει ή ψυχή, 
σάν έκταση πού τής λείπει ό γεω ργός, σάν άτομα πού τούς λείπει ή ένθάρυνση  
καί ή δικαίωση.

Τό ξεκίνημα γ ιά  τό έργον έκεΐνο, γ ιά  τό δρόμο πού θά  μας φέρει στή  
νέα  κατάσταση, στήν πνευματική άναδημιουργία  τής Π άτρας, ε ίνα ι πολύ δύσ
κολο, πολύ άποθαρυντικό. Δέν μετοβάλοντα ι τόσον εύκολα καταστάσε ις  ρ ιζω 
μένες άπό χρόνια, κληρονομημένες άπό βαθύ παρελθόν. Έ μεΐς δέν ήρθαμε νά  
σπάσουμε τό φράγμα καί νά  διοχετεύσουμε τό άφθονο νερό πού θά  μετέβαλε  
τήν έρημο σέ πλούσιο  κάμπο μέ ποικιλλόμορφες καλλιέργειες καί άποδόσεις. 
Δέν ήρθαμε νά  ύποσχεθοΟμε δτι μέ ένα  τριμηνια ίο φύλλο  σάν τό δικό μας θά  
κατορθωθή τό ξύπνημα αύτό, ή άναγέννηση, ή πνευματική άνθηση του τό
που μας.

Έ μεΐς θά  άρκεσθοΰμε σάν άνίχνευση, σάν πείραμα νά  ξεκινήσουμε μέ 
λ ίγες  φ ιλοδοξίες, μέ συγκρατημένην α ισ ιοδοξία  στόν μακρύ καί άνηφορικό  
δρόμο. Καί κεΐ πού λείπουν καί οΐ έλάχ ιοτες σταγόνες δροσιάς θά θελήσουμε  
νά  Ιδρύσουμε μ ιά  φτωχικήν δσση μέ μιά ταπεινή πηγή, μέ λ ίγ α  δένδρα, μέ λ ί-  
γον ίσκιον, μέ λ ίγη  ζωή. Καί νά χρησιμεύσει ή δαση αύτή  γ ιά  τούς άξ ιους  
δ ιανοη ιές νά  ξανο ίγω ντα ι σέ νέους ορίζοντες, νά  πέρνουν μεγαλύτερους δρό
μους. Γ ιά  μάς δέ τούς άλλο υς  νά  άποτελέσει κάποια παραμυθία  στή ζωή μας, 
ένα  σταθμό, μ ιά  γλυκε ιά  άκροΰλα, ένα—γιά  νά  άλλάξουμ ε εικόνα—συμπαθη
τικό πσραγώ νι, γύρω  στό όποιο νά  μαζευόμαστε καί νά  νοιώθουμε λ ίγη  βα θύ
τερη χαρά, μ ιά  δόνηση καί α ίσθηση του Ω ρ α ίο υ.

Τό ξεκίνημα γίνεται· άπό τήν κοινω νία, άπό τόν κόσμον δλον έξαρτά-  
τα ι νά  προχωρήσουμε στόν ά γώ να  μας καί νά  τόν κερδίσουμε. Τό κέρδος δέν 
θά  ’να ι δικό μας, θά  άνήκει στήν πόλη πού ζοϋμε κσί έξυπηρετοΰμε· άπό μας  
δ,τι χρειασθεΐ θά  ύπάρχει : θέληση, θυσ ία , ένθουσιασμός· άς δείξουν τό ίδ ιο  
καί έκεΐνοι πού άπευθυνόμαστε, έκεϊνοι χάριν τών όποιων έκδίδεται τό φύλ- 
λον αύτό .
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ΕΞΗΓΟΥ ΜΕΘΑ

Ά π ό  ένα  περιοδικό πού μόνο του εΐνε τοποθετημένο μέσα  σ τά  στενά  
έπαρχιακά πνευματικά  δρια, θά ήταν πολύ άστοχο νά  ζητήσει κανείς νά  γίνει 
δργανον ώ ρισμένω ν άρχών. Τέτοιου είδους περιοδικά εΐνε συνέπειες καί άπο- 
τελέσμ ατα  ιδεολογικού διαφορισμοϋ πού ύποτίθεται δτι προϋπάρχει μέσα στήν 
κοινω νία  ή τήν τάξη  τών πνευματικών άνθρώπων, τοόλάχ ιστον. Ά λ λ ά  σ ’ ένα  
μέρος δπου δέν ύπάρχει ούτε ίχνος δμαδικής πνευματικής ζω ής, εΐνε πολύ φ υ 
σικό νά  μήν ύπάρχουν ούτε δ ιάφορα πνευματικά ρεύματα μέ άντιπροσω πευτικά  
περιοδικά. Στήν τελευτα ία  άνάλυση , στόν τόπο μας θά  ίδοϋμε δτι δέν ύπ άρ
χουν παρά -τό  π ο λ ύ—διάφορα προσωπ κά γοΟστα. Ά λ λ ά  καί άπό τά άνά λο γα  
περιοδικά τής Α θ ή ν α ς , εΐνε ζήτημα άν ύπάρχει έστω  καί ένα  πού νά  μπορεί 
σοβαρά νά  θεωρηθεί περιοδικό «άρχών». "Οσες άπόπειρες έγιναν, μάλλον ν α υ ά 
γη σαν γ ιά  τόν έναν ή άλλο  λόγο. Γ Γ α ύ :ό  προτιμούμε νά  τό ποϋμε μόνοι μας  
καθαρά άπό τήν άρχή δ τ ι : δέν είμαστε περιοδικό ώρισμένων ιδεολογικών ή 
πολιτικώ ν ή κοινωνικών τάσεω ν κι’ άρχών, δπως δέν άνήκουμε ούτε σέ ώρι- 
σμένες φ ιλολογικές ή αισθητικές σχολές. Ά ς  προσθέσουμε άκόμη δτι δέν 
είμ αστε δργανο κανενός προσώπου ή όμάδας.

Α ύτόν δμως τόν άρνητικό αύτοπεριορισμό μα·~, θά ήταν σόλικο νά  τόν 
έξηγήσει κανείς π ιάνοντας τήν άλλη ν  άκρη, δτι δηλαδή, βγα ίνουμε έντελώ ς  
τυχ α ία , χωρίς κανένα  πρόγραμμα, κανένα μέτρο γ ιά  τήν έκτίμηση τώ ν π ρ α γ 
μάτω ν, καμμιάν α ίσθηση εύθύνης καί δτι θά  δημοσιεύσουμε στήν τύχη δ,τι 
βροϋμε μπροστά μας. Καί πρώτα άπ ’ δλα  έπιθυμοϋμε νά  κρατήσουμε ψηλά  
τήν καθαρή «πνευματικότητα» του φ ύλλο υ  μας. Ά π ό  τά  πο ίκ ιλλα  φαινόμενα  
τής ζωής, τό περιοδικό αύτό  ένδ ισφέρττσι μόνο γ ιά  κε ίνα  πού έχουν πνευμα
τικό περιεχόμενο καί μόνον ή πλευρά  τους αύτή  μπορεί νά  μάς άπασχολήσει. 
Ή  πολιτική πράξη, τό θρησκευτικό δόγμα, ή πρακτική κοινωνική ή οικονομική 
ένέργεια, μάς εΐνε όλότελα πράγματα  ξένσ κσί άδ ιάφορα, δπως ξένα  καί 
άδ ιάφορα  μάς εΐνε καί τά  πρόσωπα πού τ ’ άντιπροοωπεύουν.

Ή δεύτερη άρχή μας εΐνε α ύ τή : Γ ιά  νά μπορέσει ένα  περιοδικό ν ’ άπο- 
κτήσει σημασία  «παιδαγωγική» — στήν εύρύτερη σημασία  της—καί νά  προκα- 
λέσει τά  πνευματικά  ένδ ιαφέροντα  τοϋ κοινού στό όποιο άπευθύνετα ι, πρέπει 
αύτό  πρώτο νά  μάθει νά  πειθαρχεί καί νά  άνέχετα ι μέσα στις ίδ ιες  τις σ ε λ ί
δες του τήν άντίθετη γνώμη. Γιατί χωρίς άνοχή συζήτηση δέν ύπάρχει. ’Αρκεί 
μόνον ή συζήτηση νά  γ ίνετα ι δχι μόνο μέ καλή πίστη καί πρός ένα  μόνο σκο
πό, τήν άλήθεια , ά λλ ά  καί μέ άνάλογη προπαρασκευή καί γνώ ση καί ικανό
τη τα  τοϋ καθενός πού θά  θελήσει νά  συνεργαστεί σ τ ις  σελίδες μας. Τήν άρχή 
αύτή  τής ποιοτικής έκλογής θά προσπαθήσουμε νά  τήν κρατήσουμε αύστηρά  — 
φ υσ ικ ά  μέσα  σ τά  δρια τώ ν δυνάμεώ ν μας. Ή άρχή αύτή  θά  εμπνέει καί τις  
κριτικές μας.

Α ύτό  α ισθανόμαστε τήν άνάγκη ι ά  τό τονίσουμε κάπω ς περισσότερο, γ ια τ ί, 
δυστυχ ώ ς, ύπάρχει ή ιδέα καί μ ά λ ισ τα  μεταξύ μερικών ν έ ω ν —δτι σκοπός τής 
κριτικής εΐνε νά  «λανσάρει» τούς όποιουσδήποτε λογοτέχνες ή έπιστήμονες 
«γ ιά  \ά τούς δίνει κουράγιο», ύποστηρίζοντας έτσ ι—τά χ α —τά γράμ μ ατα  καί 
τά  νέα  ταλέντα . Ή έμπορική δ ιαφημιστική αύτή  άντίληψη, μέ άρκετό ταρτου
φ ισμό προχωρεί καί πειό πέρα* δτι τάχα  ένα  έπαρχιακό περιοδικό πρέπει όπωσ- 
δήποτε νά  παρουσ ιάζει έπαρχιακή σ υνερ γ ασ ία —έστω  καί αύτοσχέδια  —γ ιά  νά  
μή φ α ίνετα ι—τάχ α —ό τόπος μας δτι ύστερεϊ πνευματικά  άπό τήν πρω τεύουσα  
ή ά λλες έπαρχίες. Τέτοιου είδους άντιδ ικ ίες μέσα στόν κόσμο τοϋ πνεύματος, 
άντιδικ ίες νέων πρός παληούς καί πατρ ινώ ν πρός ξένους, μάς εΐνε άπολύτω ς
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άποκρουστικές. Κ αί ατό τέλος αύτο ί πού σκέπτονται Ετσι δέν λαβ α ίνουν τόν 
κόπο νά  μας έξηγήσουν γ ια τ ί τάχ α  έχουμε τόσες έξωτερικές ύποχρεώσεις 
άπέναντί τους κα ί δέν έχουμε μάλλον βαθιά  Εσωτερικήν ύποχρέωση πρός τόν 
έαυτό  μας κα ί πρός τό άναγνω στικό  κοινό πού μας δίνει τήν έμπιστοσύνη του 
καί ζητεί κάποιον έντιμο προσανατολισμό. »

Σ ύμφω να μ ’ αύτές τ ις  άρχές μας, συνεργάτης μας θά  ε ΐνε καθένας πού 
θά μπορέσει νά  μας προσφέρει άξιόλογη συνεργασ ία , θ ά  ε ίμ αστε πάντοτε  
εξα ιρετικά  εύτυχ ε ίς  νά  φ ιλοξενούμε συνεργασ ία  δικών μας τοπικών π ν ευμ α τ ι
κών δυνάμεω ν καί νά  ύποβοηθούμε νέα  τα λέντα  ύπό τόν ρητόν δρον νά  έχουν 
νά  προσφέρουν κάτι καλό· άλλο ιώ ς μάς εΐνε άχρηστα. “Ο τι θά  έπιδιώξουμε  
ιδ ια ιτέρω ς τήν παρακολούθηση καί τήν έρευνα τώ ν θεμάτων καί ζητημάτω ν  
πού σχετίζονται μέ τόν τόπο μας, φυσ ικά, εΐνε αύτονόητο.

ΔΥΟ ΜΕΤΒΦΡΒΣΕΙΣ ΜΑΣ

’Εκείνος ό κλάδος τής Τέχνης πού ή μελέτη του έχει έντελώ ς παραμε
ληθεί στόν τόπο μ α ς, εΤνε ό κλάδος τώ ν «εικαστικών» τεχνών, δπως λέγοντα ι. 
Γ ιά  τήν ποίηση καί τή λογοτεχνία  γενικά , γράφοντα ι π ολλά  καθεμέρα καί με
ταφ ράζοντα ι περισσότερα. ’Από π ολλά  χρόνια, π αρ άλληλα  μέ τήν κριτική 
τώ ν φ ιλολογικώ ν έργων, έχει άναπτυχθεί ή όπωσδήποτε καλλ ιεργείτα ι καί ή 
μελέτη, άκόμα δέ καί ή ιστορική τακτοποίηση τώ ν φ ιλολογικώ ν φαινομένων 
καί έκδηλώσεων έχει έπιχειρηθεϊ. Γ ιά τή ζωγραφικό, δμως, τή γλυπτική, τήν 
άρχιτεκτονική, γ ιά  τις  τέχνες έκείνες πού ό άνθρωπος έκφράστηκε μέ τή γρ α μ 
μή, τόν δγκο, τό χρώμα, δυστυχώ ς δέν έχει γίνει τίποτα  ώ ς τά  σήμερα, έκτός 
άπό μερικές δειλές καί μάλλον άναξιόλογες Ερασιτεχνικές προσπάθειες.

Γ ιά δσους ξέρουν ποιά άφ άνταστη  κίνηση γ ίνετα ι στήν Εύρώπη γύρω  ά π ’ 
τ ις  εικαστικές τέχνες, τι β ιβλ ία  καί περιοδικά βλέπουν τό φώ ς κάθε βδομάδα, 
πόσες άπειρες έδρες ύπάρχουν στά  Π ανεπιστήμια, εΐνε φανερόν δτι ή φτώ χεια  
τού τόπου μας στό σημείο αύτό  εΐνε κατάδηλη. Καί δταν λέμε «τού τόπου 
μας» δέν έννοούμε καθόλου τήν έπαρχία μόνον, ά λλ ά  καί τήν πρω τεύουσα. 
Τό Πανεπιστήμιο τώ ν ‘Α θηνών, εΐνε τό μόνο Π ανεπιστήμιο τού κόσμου πού 
δέν έχει ούτε μ ιά  έδρα τής 'Ιστορίας τής Νέας Τέχνης.

Ή άγραμματοσύνη αύτή  πού μας δέρνει σ τά  ζητήματα τής τέχνης (γιοτί 
αύτή  εΐνε ή κυριολεξία) μας έχει έπηρεάσει τόσο τό γούστο  μας, ώστε δέν 
πρέπει νά  θεωρηθή ύπερβολή δτι οι περισσότεροι έλληνες δύσκολα μπορούν 
νά  ξεχω ρίσουν μ ιά  χαλκομανία  άπό ένα  άξιόλογο ζωγραφικό πίνακα. Στήν 
έλαττω ματική  μας έπίσης μόρφωση όφείλετα ι ή χοντροκομένη άντίληψη δτι 
σκοπός τής τέχνης εΐνε νά  άπομιμεΐτα ι τό φυσικό άντικείμενο καί δτι δσο φυ-  
σικώτερον εΐνε ένα  έργον τέχνης, τόσον εΐνε κ α ί . .  . όμορφώτερο. Ή  άντικαλ-  
λιτεχνική αύτή  άντίληψη στηρίζετα ι στήν τέλεια  άγνο ια  τού τρόπου μέ τόν 
όποιο έξελ ίσσετα ι στή ζωή ή άντίληψη τής καλλιτεχνικής φόρμας καθώ ς καί 
τώ ν παραγόντω ν πού έπηρεάζουν τήν έξέλιξη αύτή.

ΓΓ αύτό  ε ίμαστε πολύ εύτυχείς  πού στό πρώτο φύλλό  μας δημοσιεύ
ουμε οέ μετάφραση μ ιά  μελέτη τού μεγάλου λνό ΐίίΐιη  σχετική μέ τις  κ α λλ ιτε 
χνικές φόρμες. Ό  καθηγητής \Υ61ίί1ίη θεω ρείτα ι άπ' δλους στήν Εύρώπη σ ή 
μερα ώ ς ό κορυφα ίος τεχνοκρίτης καί Ιστορικός τής α ισθητικής έξελίξεω ς τής 
τέχνης. Εΐνε ένας άπό τούς μεγάλους έκείνους σ υγγρ α φ ε ίς  πού έφορμάρησαν 
τήν έπιστημονικήν ότντίληψη τής έποχής μας γύρω  άπό τά  καλλιτεχνικά  προ
βλήματα. Ή  μελέτη πού δημοσιεύουμε ε ΐνε ένα  κεψάλα ιον άπό τό πολύκροτον 
Εργο του «Βασικές Εννοιες τής Ιστορίας τής Τέχνης» πού είχε μ ίαν άπόλυτη
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έπίδραση στις σχετικές μελέτες. Δέν άμφ ιβάλλουμε δτι θά  χρησιμεύσει στούς  
άναγνώ στες μας γ ιά  νά  ξεκαθαρ ίσουν στά νοΰ τους μερικά ζητήματα σχετικά  
μέ τόν τρόπο πού πρέπει νά  ξεχωρίζουμε τά  καλλιτεχνικά  έργα κα ί ν ά  θεω 
ρούμε τήν έξέλιξη τού μεγάλου αύτο ΰ  φαινομένου τής ζω ής πού λέγετα ι καλ
λιτεχνική δημιουργία.

Τή μετάφραση ¿φιλοτέχνησε ό δ ιαπρεπέστατος Καθηγητής τού Πανεπι
στημ ίου Θ εσσαλονίκης κ. Δημ. Ε ύαγγελίδης—ένας άπό τούς λ ίγο υς , τόύς Ελά
χ ιστους, πού προσπαθούν νά  μπάσουν στόν τόπο μας τήν Επιστημονική μελέτη  
τής νέας τέχνης—καί τήν ε ίχε στε ίλε ι πρό καιρού στόν διακεκριμένο φ ίλο μας 
κ. Γ ιάννη Μ ηλιάδη γ ιά  νά  χρησιμοποιηθεί σ ’ ένα  άθηναίϊκο περιοδικό πού 
διέκοψεν δμως τήν έκδοσή του. Σέ μάς τήν παρεχώρησε ό κ. Μ ηλιάδης. Πολύ 
πρόθυμα εύχαρ ιστούμε καί τούς δύο. 'Ακριβώς έπειδή δίνουμε πολλή σημασία  
στήν «παιδαγωγική» έπίδραση πού Εχουν τέτοιες μελέτες, θά έπιδιώξουμε νά  
παρουσ ιάσουμε διαδοχικά καί ά λλες αισθητικές καί τεχνοκριτικές μελέτες κο
ρυφα ίω ν ειδικών, δπως ό Ρίγκλ, ό Ντβόρτζακ, ό Πίντερ καί άλλοι.

Διό λό γ ια  γ ιά  τήν ά λλη  μετάφρασή μας. Στόν περίφημο Π αλατινό Κώ
δικα (χειρόγραφο) διασώθηκε μ ιά  όλόκληρη άνθολογία  άπό διάφορα άρχα ία  
Επιγράμματα πού άνήκουν στήν Ελληνιστική έποχή ώς τούς κάτω  αύτοκρατο- 
ρικούς ρω μαϊκούς χρόνους. Τά Επιγράμματα τής άνθολογίας αύτής χωρίζον
τα ι σέ δ ιάφορα είδη, άναθηματικά, έρωτικά κ. ά. δ. Τά έρωτικά Ισως εΐνε τά  
ώ ραιότερα δλων. Μ εγάλοι εύρω παίο ι φ ιλόλογοι έμελέτησαν καί μετάφρασαν  
στή γλώ σ σ α  τους τις  μικρές αύτές πέρλες—τόν ύσ τατο  χαιρετισμό πού άφ ισε  
τό άρχαίο  έλληνικό πνεύμα πριν σβύσει.

Τά μ κρά α ύτά  ποιήματα πού έγραφε συνήθω ς κατά  π αραγγελ ίαν καί 
μέ πληρωμή ένας «poeta doctus» τής έποχής έκείνης, δσο κι’ άν  δέ μπορούν, 
φυσ ικά, νά  συγκριθοΰν μέ τά  μεγαλόπνευστα  Εργα τώ ν κλοσ ικώ ν χρόνων, εΐνε, 
ώς τόσο, χαρακτηριστικά  τής έποχής—καί μ άλ ισ τα  μ ιας έποχής πού έχει πλεί- 
σ τα  κοινά χαρακτηρ ιστικά  μέ τή δική μας. Εΐνε μικρή ή πνοοΰλα  τους, ά λ λ ά  
εΐνε περίκομψα, φροντισμένα, γεμ άτα  χάρη καί γούστο  καί κέφι· μο ιάζουν 
περισσότερο μέ τ ις  καλοδουλεμένες δαχτυλιδόπετρες τής Ιδιας έποχής καί 
άποπνέουν τήν άγάπη τού μικροκαμωμένου, τού χαριτω μένου κα ί τού πα ιχνι
διάρικου, μ ιας μικροτεχνίας ροκοκό, π α ρ ά λλη λα  μέ τήν έπιδεικτικότητα καί 
βαρ ιά  έπισημότητα πού είχε ή μεγαλοτεχνία  τής ίδ ια ς  παράξενης κα ί πολυ  
σύνθετης έκείνης έποχής. ’Α ντιπροσω πεύουν ένα  κόσμο μέ δ ιασπασμένη τήν 
Ενότητά του πού όδηγούσε σ τά  μ εγάλα  όμαδικά έργα  καί άποτραβηγμένον 
στήν καλλ ιέργεια  μ ιας θυμόσοφης άτομικής δ ιάθεσης. Δέν ε ΐνε μ εγάλα  έργα, 
ά λ λ ά  Εχουν τή γλυκε ιάν έκείνη οικειότητα πού άκριβώς λείπει άπό τά  άρι- 
στουργήματα  μέ τή μεγάλη λάμψη . Εΐνε περισσότερο καθημερινά, περισσότερο
δικά μας.

Στή γ λ ώ σ σ α  μας μετέφρασε πρό χρόνων μερικά άπ ’ α ύ τά  ό μακαρίτης  
καθηγητής Μ ενάρδος. Ή  έπ ιθυμ ία  του δμως νά  τά καταστήσει μουσικώτερα  
προσθέτοντας ρ ίμα  στή μετάφρρση, τόν άνάγκασε νά  κάμει πολλούς β ιασμούς  
τού κειμένου, ν ’ ά λλ ά ξε ι όνόματα κ ι’ ά λλ α  παρόμοια. Ή ρίμα εΐνε ένα  Εξωτε
ρικό στολ ίδ ι άσήμαντο· οι άρχα ίο ι άλλω στε, δέν τήν ε ίχαν γνω ρίσει καθόλου. 
Ν ομίζουμε δτι ή νέα  μετάφραση πού παρουσ ιάζουμε εΐνε πολύ πιό πιστή καί 
άποδίδει περισσότερο τό πνεύμα  τους.

Δέν άφ ίνουμε τήν εύκα ιρ ία  πού μάς δ ίνετα ι γ ιά  νά  πούμε δυό λό γ ια  γε- 
νικώ τερα γ ιά  τ ις  μεταφράσεις τώ ν άρχαίω ν Ε λλήνω ν. Ά να μ φ ιβ ό λ ω ς  γίνοντα ι 
στόν τόπο μ ας πολλές κΓ δλοι νομίζουν πώς εΐνε τό εύκολώτερο πράμα νά  
μεταφράσει κανείς ά π ’ τούς άρχα ίους—άκόμα κ ι’ άπόψοιτοι τού γυμνασ ίου μέ
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μέ τά  κολυβογράμματα  πού μάθανε ο τά  μαθητικά θρανία. Πολλοί νομ ίζουν  
πώ ς άρκεί πούνε έλληνες γ ιά  νά  ξέρουν . . . έλληνικά καί μ ά λ ισ τα  άρχα ία . Δ υ
στυχ ώ ς οί περισσότερες μ εταφράσεις τώ ν άρχαίω ν στή γλ ώ σ σ α  μας τή  νέα  
ή έχουν γ ίνει καί γ ίνοντα ι άπό άνθρώ πους πού δέν ξέρουν τή γλώ σσ α  καί είνε  
γεμάτες άπό παρανοήσεις ώ στε τά  κείμενα νά  είνε ά γ νώ ρ ισ τσ , ή γ ίνοντα ι μέ 
μιά σχολαστική διάθεση ν ’ άποδοθοΟν κατά λέξη, σ ά  θεματογραφ ία , καί τότε  
χάνουν δλη τήν καλλιτεχνική καί αισθητική τους ά ξ ία  πού έχουν ώ ς έργα  τέ
χνης. θ ά  έπιδιώξουμε νά  δόσουμε έξακολουθητικά μεταφράσεις άπό τά  ά ρ χ α ϊα  ( 
κείμενα, μόνον όμως δταν θά μπορέσουμε νά  έχουμε στό κεφάλαιο  αύτό  τή 
σ υνεργασ ία  είδικών πού θά  μπορούν κα ί τή γ λ ώ σ σ α  νά  ξέρουν καί τήν ποίηση 
τώ ν κειμένων νά  μή έξατμ ίζουν.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΛΛΗ

Ή  είδηση πώ ς ή προτομή τού Παλλη θά  στηθεί σέ μ ιά  π λ α τε ία  τής 
’Α θήνας, δέν ε ίνα ι δυνατό  παρά  ν ’ άκουστεΐ μ ’ ένθουσιασμό άπό τούς φ ί
λους τής Δημοτικής. Γ ιατί ό ’Α λέξανδρος ΓΙάλλης ε ίνα ι ένα  σύμβολο—σύμ 
βολο του τίμ ιου καί μέ συνέπ εια  άγω νιστή .

Μ όλις τό 1885 βγήκε τό «Ταξίδι», ό Π άλλης πρώτος ά π ’ δλους κατά
λαβε τή σημασία  τού έργου, πού μ' ούτό  καταπ ιανόταν ό Ψ υχάρης. Σάν 
ζω ντανός άνθρωπος ε ίχε άγαναχτήσει γ ιά  τό κατάντημα  τής δασκαλοκρατού- 
μενης 'Ε λλάδας του καιρού έκείνου, τής Ε λ λ ά δ α ς , πού ένω τήν έδερνε κάθε 
λογής μιζέρια, όμφαλοσκοποΰσε σ τ ις  προγονικές εύκλειες, πού δέν ήταν σέ 
θέση νά  νο ιώ σει, κι" Ιδροκοπούσε νά  μάθει ποιός ήταν ό «δόκιμος» τύπος γ ιά  
νά  μ ιλάει καί νά  γράφει σύμ φω να  μέ τ ις  ρετσέτες τώ ν σ οφ σλογ ιώ τατω ν τής  
έποχής, πού μή μπορώντας ν ’ άτενίσουν τόν άρχαίον έλληακόν πολιτισμό καί 
ν’ άπολαύσουν τά  κάθε λογής μνημεία του, τόν άντιλαμβάνοντο  σ τα τ ικ ά  καί 
μουσειακά, ένόμιζαν δτι άρχα ία  έλληνική φ ιλολογ ία  σημαίνει άρχα ία  γλώ σσα  
κ’ έβάλθηκαν νά  «έπαναφέρουν» τήν άρχα ία  γ λ ώ σ σ α  γ ιά  νά... «έπαναφέρουν»  
καί τόν άρχαϊο  πολιτισμό. Ά ν  λοιπόν έλεγαν κ ’ έγραφαν ό λέμβος καί δχι ή 
λέμβος, ό δρνις καί δχι ή δρνις, θά  ξεφύτρω ναν μονομιάς αύτό μ στα  οΐ Φει- 
δίαι, οΐ Ίκτίνοι, οΐ Α ίσχύλοι, οί ’Α ριστοφάνηδες.

Σ’ ούτό τό άνεδαφικό παραλήρημα τώ ν σοφολογιώ τατω ν τής έποχής δέν 
ήταν δυνατό  νά  συμμετάσχουν οι «ζωντανοί», πού μ' άρχηγό τόν Ψ υχάρη  
καί συναρχηγό τόν Πάλλη καί τόν Ά ρ γ ύρ η  Έ φ ταλ ιώ τη  βροντοφώ νησαν τή 
γλω σσική  άλήθεια, πού γ ιά  νά  τήν έπιβάλουν άγω νίστηκαν ά γώ να  συνεπή, 
συνεχή, τραχύ κ ’ έπικίνδυνο τήν έποχή έκείνη. Ό  άγώ νας ιδ ια ίτερα  τού Πάλλη 
ήταν πολύμορφος καί τό έργο του πολυσύνθετο . Έ νθάρρυνε τούς δημοτικι
στές, χτυπούοε τούς καθαρευουσ ιάνους μέ τ ις  σοφές μελέτες του, μέ τά  δη- 
κτικώ τατα  έπ ιγράμματά του κ ι’ άκόμα βοηθούσε στό σύνολο τόν ά γώ να  μέ 
τά  φ ιλολογ ικά  του έργα—ποιήματα, «Ταμπουράς καί Κόπανος», γλω σσ ικές  
μελέτες, μεταφράσεις άρχαίω ν σ υγγρ αφ έω ν—τού «Κύκλωπα» τού Εύρυπίδη, 
μετάφραση τού κατά  Μ ατθαίον Ε ύαγγελίου, πού άρχισε νά  δημοσιεύεται στήν  
«’Ακρόπολη» τού Γαβριηλίδη» καί τόσο θόρυβο δημιούργησε μέ τις  γνω στές  
σκηνές, τά  «Εύαγγελικά». ’Α λ λ ά  τό σπουδαιότερο έργο τού Πάλλη ε ΐνα ι ή 
μνημειώδης μετάφραση τής Ί λ ιάδ ας  τού 'Ομήρου, πού ό Π άλλης τήν έφερε» 
εις πέρας μέ άληθινή μαεστρ ία  σέ τρόπο, πού μπορεί νά  πε ϊ κανείς πώς ό 
Ό μ ηρος ξαναγεννήθήκε στή γ λ ώ σ σ α  τού λα ο ύ  μας.

Μέχρι τό θάνατό  του δέν έπαψε ν ’ άγω νίζετα ι μέ συνέπεια, χωρίς κανένα  
συμβιβασμό γ ιά  τήν ύπόθεση τής λα ϊκής γλώ σσας, γ ια τ ί κάθε συμβιβασμός
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ήταν άντίθετος μέ τήν εύθύτη τα  κ ι’ Αγνότητά του.
Τά β ιβλ ία  του, όμορφοτυπωμένα στό Λ ίβερπουλ, τά  έστελνε δωρεάν 

στήν 'Ε λλάδα, γ ιά  τήν ένίσχυση τού άγώ να , πού τυχερός αύτός είδε στή δύση  
τοΰ βίου του νά  έπ ικρατεί σ' δλους τούς τομείς. Γαλήνιος π ιά  μέ ήρεμη τή 
συνείδηση δτι «τόν καλόν ά γώ να  είργάσατο», προαισθάνθηκε τό τέλος του  
κι’ έγραψε τό παρακάτω  έπίγραμμα στόν Ψ υχάρη, πού είχε πεθάνει, λ ίγ α  χρό
ν ια  μετά τό συναγω νιστή  του τόν Ά ρ γ ύρ η  Έ φ ταλ ιώ τη .

Ψ υχάρη, τόν Ά ρ γ ύρ η  έφτοΰ πού πάς άν δεϊς,
Πές του π ιά  τώρα δέ θ' άργήσω,
Τρίτος έγώ  πρός τό λ ιμ άν ι τής στερνής 
-Γαλήνης ν ’ άρμενίσω... Τ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΕΙ Σ
Μέ μεγάλη μας εύχαρίστηση δημοσιεύουμε τό άρθρο πού ό κ .'Υ π ο υρ 

γός τής Π αιδείας εύαρεστήθηκε νά  γράψει γ ιά  τό πρώτο μας φύλλο. Ό  κ. 
Γεωργακόπουλος κατάγετα ι άπό τά δ ικά μας μέρη, γ ι’ αύτό  μέ ξεχωριστή  
στοργή περιέβαλε τό φύλλο  μας. Γ ι’ αύτήν καί γ ιά  τό άρθρο του τά  «’Α χαϊκά»
ε ΐνα ι ύπερήφανα.

— ’Επίσης ένας διαλεχτός λογοτέχνης ένθαρρύνει έντελώ ς αύθόρμητα  
τό έργο μ ας. Ε ΐναι ό ποιητής κ. Γ. Ά θ ά ν α ς . Δημοσιεύουμε κατωτέρω  ένα  
γράμμα του πού μάς έστε ιλε  καί γ ιά  τό όποιο τόν εύχαριστούμε θερμά.
’Α ξ ι ό τ ι μ ε  κ ύ ρ ι ε .

Π αρακαλώ νά  δεχθήτε τά  συγχαρητήρ ιά  μου γ ιά  τήν άπόφασί σ ας  νά
έκδώσετε τά  «Α χ α ϊκ ά » . Βρίσκω πώ ς έ ΐνε ύπέρτατη άνάγκη νά  δημιουργηθή
πνευματική κίνησι σ τά  μ εγάλα  έπαρχιακά μας κέντρα γ ιά  νά  δροσιστή λ ίγο
ό μαραμένος ψυχικός τους βίος, νά  καλλιεργηθή τό α ίσθημα, νά  φω τισθή  ό
νούς, νά  φτερώ σουν οί ιδέες. Κάμετε δ,τι μπορείτε στή Δυτική μας Ε λ λ ά δ α .

Μέ άπειρες εύχές
Γ. ΑΘΑΝΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ
— Ό  Μ ορφωτικός Σ ύλλογος Κυριών ώ ργάνω σε μ ιά  σειρά δ ιαλέξεω ν  

μέ όμ ιλητάς άπό τήν Α θ ή να . Πρώτος άπ ’ αύτο ύς  κατέβηκε στήν πόλη μας  
καί έμίλησε ό ύφηγητής στό Π ανεπιστήμιον Α θ η νώ ν  κ. Συκουτρής μέ θέματα
παρμένα άπό τήν Ίλ ιάδα .

— Τόν έρχόμενο μήνα ή έπτροπή έράνων Πατρών γ ιά  τήν προτομή τοΰ
Κ αρκαβ ίτσα  πού πρόκειται νά  στηθή στή πατρ ίδα  του Λ εχαινά , όργανώ νει δ ιά -  
λ  εξη μέ όμιλητήν άπό τήν Α θ ή να . Ή όμιλία  θ&ναι σχετική μέ τό έργο τοΰ  
μ εγά λο υ  μας διηγηματογράφοο. Ό  όμιλητής Ισως νά  είνε ό καθηγητής τού
Π ανεπιστημίου κ. Ν. Βέης.

— Μέ τήν εύκα ιρ ία  τής μεταφοράς γνω στής λέσχης τών Πατρών σέ ιδ ιό
κτητο κτίριο, συζητήθηκε ή ίδρυση  στή πόλη μας λέσχης έπιστημόνων καί δ ια 
νοουμένω ν, δπου θά  βρίσκουν κάθε είδους ψ υχ α γω γ ία  οί έπιστήμονες τών 
δ ιαφόρω ν κλάδω ν κ ι’ ά λλο ι καλεσμένοι των. Ή λέσχη θά  είχε καί α ίθο υσ α  
συγκεντρώ σεω ν, Α ναγνωστήριο κ. ά. Μέχρι στιγμής δέν άναλήφθηκε σχετική 
πρω τοβουλία.

— 'Ομοίως έρίφθηκε ή ιδέα νά  συμμετάσχει καί ή Πάτρα στις  έορτές 
τής  ΙΟΟετηρίδος τού Π ανεπιστημίου Α θη νώ ν. ΟΙ Απόφοιτοι τού Π ανεπιστη-
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μίου αύτοΟ πού ζοΰν στήν πόλη μας θά  συγκεντρωθοΟν νά  γ ιορτάσουν τ6  
γεγονός μέ μ ιά  ή περισσότερες όμιλίες.

— Κ ατόπιν άπό τήν τελευ τα ία  κρατικήν έπιχορήγηση έτο ιμάζετα ι όπό 
τήν ¿τι(βλέψη του έφόρου άρχσιοτήτω ν κ. Γ ιάννη Μ ηλιάδη τό 'Αρχαιολογικό  
μσς Μ ουσείο, θ ά  εΐνε έτοιμο τέλος Matou καί θά  λειτουργήσει άμέσως.

— Ή τελευτα ία  μακρά άσθένεια  του κ. Στεφ θω μ οπ ούλου, τόν ¿μπόδισε  
νά  μας στείλει τή συνεργασ ία  του. Ό  σεβαστός μας Ιστορικός έτο ιμάζει τήν 
'Ιστορία του τής πόλεως τών Γιατρών (β' έκδοση). Μέχρι τώ ρα έξήντλησε  
καί τούς Φραγκικούς χρόνους καί του ύπολείπεται ή Ε νετοκρατία  καί Τουρ
κοκρατία.

— ’Α ρα ιά  τά  μαθήματα τής Σχολής τού Λ αού. Τό ίδρυμ α  αότό, παρ' 
δλες τις  φ ιλότιμες προσπάθειες πού κατεβλήθηκαν δέν κατώ ρθοσε νάβρει 
τόν δρόμο του καί νά  άνταποκριθή στήν άποστολή του. ΚΓ όμως άξιζε καλύ- 
τερη τύχη.

— Στό Ροταριανό δμιλο τακτικές συνεστιάσεις  κάθε Τετάρτη βράδυ  
μέ καλές όμιλίες μεταξύ τώ ν συνδαιτημόνων. Α ί τελευτα ίες  άπ ’ α ύτές  εΤνε : 
ΤοΟ ΙατροΟ κ. Ά ρ ισ τε ίδ ο υ  Ά ντω ν ιά δ ο υ  μέ θέμα τά  ψυχολογικά  φ α ιιό μ ενα  
τών τυφ λώ ν καί καί τά  α ϊτ ια  τής συχνοτέρας τυφ λώ σεω ς στήν πόλη μας, τού 
κ. Ή λία  ΛαΤου, ΈπιθεωρητοΟ Μ. Έ κπαιδεύσεως, γ ιά  τό Συμπόσιο τού Π λά
τω νος, τού κ. Γ. Μ παδογιαννάκη, ΔιευθυντοΟ Μ. Σχολής, περί ήμερολογίων 
καί ήμερολογιακου ζητήματος, τοΟ κ. Μ ενελάου Κυριακοπούλου, ΔιευθυντοΟ  
Λ αϊκής Τραπέζης, γ ιά  τή δημογραφική κατάσταση  τής σημερινής Ε λ λ ά δ ο ς  
καί τώ ν άναλογιώ ν της πρός έκείνη τής Νοτίου ’Ιταλ ίας, τοΟ κ. Γ ιάννη Μη
λ ιάδη , έφόρου άρχαιοτήτων, γ ιά  τήν πνευματικήν άνάπτυξη  τής 'Επαρχίας 
καί του κ. Χ αρ ιλάου Κακούρη γ ιά  τούς παράγοντας τής έλληνικής έπανα-  
σ τάσεω ς.

— Τό νέο μουσικό σω ματείο  «Πατρινή Χορωδίο» είχε τόν τελευτα ίο  
καιρό τρεις καλές έμφανίσεις. Έκτιμήθηκε ή θετική καί φ ιλότιμη προσπάθεια  
τώ ν νέων αύτώ ν πού ζητοϋν νά  τονώ σουν τό μουσικό αΤσθημα στόν τό
πο μας.

— Στό Α ίγ ιο  συνεχ ίζοντα ι αί δ ιαλέξεις κάθε Κυριακή πρωί στό Δημαρ
χείο καί στήν α ίθο υσ α  « Ά νά π λα σ ις» . Τέτοιες καλές προσπάθειες εΤνε άξ ιες  
κάθε έπαίνου.

— Στήν έφημερίδα «Τηλέγραφος» φ ιλολογική σελ ίδα  κάθε Δ ευτέρα μέ 
τήν έπιμέλεια του κ. Κ αγκελάρη.

— 'Ομοίως στήν «Έ ρευνα» Α ίγ ιου κάθε Κυριακάτικο φύλλο  μέ τή 
φροντίδα τοΟ κ. Κλεάρχου Μιμικού. Ό  Τδιος έμφανίζετα ι μέ έκλεκτήν έργασ ία  
καί σέ ά λλ α  φ ιλολογικά  φ ύ λ λ α  τής χώρας μας. 'Ο μοίως στήν έφημερίδα  
«Φωνή τοΟ Α ίγιου» μέ τόν κ. Β αλσαμίδη.

—Τό δεύτερο τεΟχός μας θά  κυκλοφορήση στις  15 ’Ιουνίου.
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