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ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ
"Οσες φορές, μαννούλα κακομοίρα, 

στέλνω τή σκέψη μου σιμά σου, 
πάντα μου λέω πώς άπό σένα πήρα 

τά μάτια σου καί τήν καρδιά σου.
Τ ά μ ά τ ι α  σ ο υ :  πού ξαίραν φως νά χύνουν 

στά σκοτεινά καί στά κρυμμένα 
κι’ άπό τις μυστικές πηγές νά πίνουν 

νερά καθάρια ή θολωμένα'
πού μέσα στών σχημάτων τήν πλημμύρα 

καί τών χρωματισμών τό σμάρι 
βρίσκαν τό τι μας δίνει τώρα ή μοίρα, 

σέ λίγο γιά νά μας τό πάρη.
Τά μάτια σου πού άγκάλιαζαν τό ώραΐο 

σ ’ δ,τι γεννιέται καί πεθαίνει 
κι’ έσμιγαν τό φθαρτό καί φευγαλέο 

μέ κάθε τί, πού αιώνιο μένει.
Κ α ί τ ή ν  κ α ρ δ ι ά  σ ο υ :  πού ήξερε νάνοιώνη 

τό κάθε ξένο καρδιοχτύπι, 
καί πού τήν πλήγωναν του άνθρώπου οί πόνοι 

καί τή δονούσε τού άλλου ή λύπη.
Μαννούλα μου, άκλουθώ τά βήματά σου, 

γιατί άπό σένα ’χω παρμένα 
τάγρυπνα μάτια, τήν πλατειά καρδιά σου'

—βλέπω καί νοιώθω σάν έσένα.
MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ



Ο  Λ Ο Υ Δ Ο Β Ι Κ Ο Σ  Σ Τ Ο Τ Μ Π  Ε Ν  Π Δ Τ Ρ Δ ΙΣ

Κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ έτους 1836 άφίκετο εις την πόλιν τών Πατρών 
νέος τις, είκοσιτετραετής την ηλικίαν, πλήρης σφρίγους καί ελπίδων, δΒαυα- 
ρός Λουβοδΐκος Στόϊμπ. Ουτος έγεννήθη τή 20 Φεβρουάριου 1812 εν ”Αϊ- 
χαχ τής Βαυαρίας· έσπούδασε φιλολογίαν καί νομικά καί κατά τό έτος 1834 
κατήλθεν εις την Ελλάδα, έ'νθα διέμεινεν ατό τοΰ 1834—36. Διωρίσθη τό 
πρώτον υπάλληλος τής Άντιβασιλείας έν Ναυπλίφ καί εΐτα εν Άθήναις 
παρά τφ προέδρφ αυτής ’Άρμανσμπεργ. Εγκατασταθείς εις τό Μονάχον 
ως δικηγόρος τφ 184ό καί έπειτα ως συμβολαιογράφος, έγραψε διάφορα 
έργα, έν οΐς καί «Εικόνας έκ τής Ελλάδος» (Bilder aus Griechenland), 
δημοσιευθείσας τό πρώτον έν Λειψία τφ 1841 καί εΐτα τφ 1885.

Άφηγεΐται διά μακρών τά τής τοποθεσίας τής πόλεως τών ΙΙατρών 
καί τινα άλλα, γνωστά ήμΐν και άλλοθεν, έτι δέ τά τής έν Πάτραις οκταη
μέρου διαμονής του, λίαν ευχάριστου καί αλησμόνητου. Εΐδεν εις την πα
ραλίαν τών Πατρών δωδεκάδα έμπορικών ιστιοφόρων πλοίων διαφόρων 
έθνικοτήτων καί μετ’ Ιθνικής ύπερηφανίας, λέγει, δ τυχών οδηγός του όνό- 
ματι Δημήτριος, έδειξεν αΰτφ τό πλοιάριον (navetta) τοΰ Τομπάζη, εν 
στερεώτατον πολεμικόν πλοΐον, δπερ κατά τάς γηραιάς ημέρας του μετε- 
βλήθη εις κορβέτταν τοΰ διαδόχου τής Βαυαρίας καί από πολλοΰ εύρίσκετο 
σταθμεΰον έκεΐ" ό διοικητής δ’ αΰτοΰ ήτο δ γνωστός ατρόμητος ναυμάχος 
Κωνσταντίνος Κανάρης, πλοίαρχος α'. τάξεως τυγχάνων από τοΰ έτους 
1835 καί αρχηγός Μοίρας. Έφιλοξενήθη δ Στόϊμπ έν Πάτραις υπό τοΰ 
Κεφαλλήνος δπλαρχηγοΰ (Pallikarengeneral) καί νΰν ταγματάρχου καί 
φρουράρχου Πατρών ΙΙαναγή Ph*** [Φωκά]. Ό Στόϊμπ σημειοί μόνον 
τ’ αρχικά τών έπωνύμων, άτινα συμπληροΰμεν. Μετά τοΰ Φωκά είχε γνω- 
ρισθή εις Ναύπλιον καί έκτοτε διετέλει είς φιλικωτάτας μετ’ αΰτοΰ σχέσεις. 
Περιγράφει την γραφικότητα τής στρατιωτικής στολής του μέ την κρινό
λευκου καί πολύπτυχον φουστανέλλαν καί τό έπί τής κεφαλή; βαθυέρυθρον 
μετ’ άργυροΰ στέμματος φέσιον, άφ’ ου μάκρος κυανοΰς κατέπιπτεν έπί τοΰ 
άοιστεροΰ ώμου κροσσός (φούντα).’Επίσης περιγράφει την έπΐπλωσιν τής οι
κίας τοΰ φρουράρχου, είς τά δωμάτια τής οποίας διεκρίνοντο έργα τών καλ- 
λιτέρων έπίπλοποιών τής Τεργέστης, έν άντιθέσει προς ιά α ν α τ ο λ ί τ ι κ α  
τών πλειοτέρων αρχαίων αρχοντικών οικογενειών τών Πατρών. Ό Φωκάς 
συνφκει μετά τοΰ συμπατριώτου καί συγγενοΰς του Ρ* (Πανά), μοιράρχου 
τής Χωροφυλακής. Ό Φωκάς ήτο έγγαμος καί είχεν υιόν άνηβον φοιτώντα 
είς τό δημοτικόν σχολείον 'Αγίου Γεωργίου, όνόματι Ευστάθιον, περί τής 
καλής ανατροφής τοΰ δποίου μεγάλως έμερίμνα καί περί ου δ Στόϊμπ ά- 
σχολεΐται καθώς καί περί τών πολιτικών φρονημάτων τοΰ Φωκά καί τών 
ιδίων αΰτοΰ, άτινα συνέπιπτον, άμφοτέρων ό'ντων φιλοβασιλικών ή κάλλιον 
είπείν άποκλειστικώς ’Οθωνικών. Την πρωίαν, λέγει, δτε έφώτιζον αί
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πρώται ήλιακαί άκτΐνες διά μέσου τών παραθυρόφυλλων, δ Φρούραρχος 
έκάλει τούς αγαπητούς του διό τό πρόγευμα—τον καφέν, δστις προσειμέρετο 
μέ πλούσια βουτήματα έξ άρτου λευκοΰ καί νωποΰ βουτύρου. ΓΕξηκολού- 
θουν καθήμενοι κύκλφ τής τραπέζης καί δ μέν Ευστάθιος μετέβαΐνεν είς 
τό σχολείον, αυτοί δέ συνεζήτουν περί διαφόρων πραγμάτων έπιστημονικών, 
κοινωνικών καί πολιτικών. Εΐτα ό ταγματάρχης ήκουε παρά τοΰ αρμοδίου 
άξιωματικαΰ την αναφοράν έγώ, λέγει δ Στόϊμπ, έλάμβανον έκ τής βαλίζας 
μου βιβλίον τι προς άνάγνωσιν καθώς καί δ ταγματάρχης τοιοΰτον έκ τής 
βιβλιοθήκης του, ελληνικόν ή ιταλικόν, καθότι ως έπτανήσιος ώμίλει είς 
τον οίκον του καί την ιταλικήν. Ούτω διηρχόμεθα τήν ήμίσειαν π. μ. ημέ
ραν, τό δέ απόγευμα μετεβαίνομεν είς έκτέλεσιν έπισκέψεων, εάν δεν μάς 
προκατελάμβανον τοιαΰται κατ’ οικον. Αί έπισκέψεις αύται είσί, προστί- 
θησιν ό Στόϊμπ, τό οΰσιωδέστερον μέλος τοΰ έλληνικοΰ ημερησίου προ
γράμματος καί διά τοΰτο έκτενέστερον κάπως περιγράφω ταύτας.

Αί έν γένει υπό τοΰ Στόϊμπ περιγραφαί περί τε τών ήθών καί εθί
μων τοΰ 'Ελληνικοΰ λαοΰ μετά παιδικής όντως άφελείας έκτίθενται. Βε
βαίως είς τούς ξένους εμποιοΰσιν έντύπωσίν, άλλ’ είς ημάς είθισμένους, 
ιδίως κατά τά είς τάς κώμας καί κωμοπόλεις μέχρις ημών κρατούντα, οΰ- 
δεμίαν καί επομένως θεωροΰμεν περιττήν τήν άφήγησιν. Μετέβη μετά τοΰ 
Φρουράρχου είς έπίσκεψιν τοΰ Νομάρχου Γεωργίου Γλαράκη, Χίου τήν 
καταγωγήν καί σπούδασα.τος έν Γερμανία τήν ιατρικήν, αλλά μή ίύρόντε; 
αύτόν είς τό Νομαρχιακόν κατάστημα έτράπησαν είς έπίσκεψιν τοΰ Σχο- 
ίάρχου Χαραλάμπους Παμπούκη, άνδρός μεγάλην χαίροντος φήμην επί 
παιδεία, φ έντυχόντες περί Ελλήνων αρχαίων συγγραφέων καί πολλών 
έκπαι ευτικών ζητημάτων συνεζήτησαν καί ιδίως περί τής έρασμικής έν 
Γερμανία έπικρατούσης προφοράς τών Ελληνικών διφθόγγων, ήν άπέ- 
κρουεν δ Παμπούκης. Ό Νομάρχης έσπευσε ν ’άνταποδώση τήν έπίτκεψιν 
είς τόν Στόϊμπ τήν ιδίαν ημέραν καί μετ’ αΰτοΰ νά συνδιαλεχθή οίκειότατα 
περί τής έν Γερμανία εΰαρέστου διαμονής του.

Αί ήμέραι τάς δποίας διήλθεν έν Πάτραις δ Στόϊμπ, υπήρξαν αλη
θώς ήμέραι άπόκρεω.

Γεύματα λουκούλια, διασκεδάσεις έκτακτοι πρός τιμήν, του έ.δόθη- 
σαν. ’Αρκεί έκ τών πολλών γευμάτων ν’ άναφέρωμεν έν, δπερ δ Στόϊμπ 
διηγείται ώς έξης: «’Ήμην προσκεκλημένος είς γεΰμα τοΰ κυρίου Σ(ιδέρη) 
Π(ράτσικα), ενός πλουσίου έμπορου, τοΰ δποίου οφείλω τήν γνωριμίαν είς 
παλαιόν συστατικήν έπιστολήν τοΰ υπουργικού συμβούλου κ. Βέλιου. Δεν 
ομιλώ περί τής εΰγενοΰς συμπεριφοράς τοΰ κ. Σ(ιδέρη) καί τών οικείων του 
πρός έμέ τόν ξένον των, πόσον τακτικοί καί αξιαγάπητοι υπήρξαν. Τό τρα- 
πεςι διηρκεσε μέχρι τής ετπερας καί ήτο άφαντάστως πλούσιον είς φαγητά 
όρεκτικώτατα, διαδεχόμενα άλληλα. Κατά δέ βραχέα διαλείμματα ήγείροντο, 
έχόρευον, έτραγφδουν καί πάλιν έκάθηντο συνεχίζοντες τήν ευωχίαν. Πο
λύτιμος οίνος Ίονικής καταγωγής άφθονώτατος έρρευσεν είς τρόπον, ώστε
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εν ύψιστχ) εύθυμί^ εφθασα εις τον οικον του ταγματάρχου».
* **

Ή 25η ’Ιανουάριου ήμερα Κυριακτή ήτο ή επέτειος εορτή τής έλεύ- 
σεως του βασιλέως ’Όθωνος εις την 'Ελλάδα, άποβιβασθέντος εις Ναύ- 
πλιον τή 25η Ίανουαρίου / 6η Φεβρουάριου 1833. Τηλεβόλων κρότοι 
εκ τοΰ φρουρίου των Πατρών προερχόμενοι άνήγγειλον τήν ανατολήν του 
ήλιου κατά τήν επίσημον ταύτην ήμέραν. "Ολοι οί ένοικοι τοϋ φιλοξε- 
νοϋντος τον Στόϊμπ ήγέρθησαν αμέσως τής κλίνης, ήμίσειαν δηλονότι 
ώραν ένωρίτερον καί μόλις ή οίκογένεια συνηθροίσθη διά τό πρόγευμα 
ό ταγματάρχης διά μακρών έξέθηκεν εις τόν προφιλή αΰτοΰ υιόν Ευστά
θιον τήν σημασίαν τής μεγάλης διά τήν Ελλάδα εορτής. . . Έφόρεσα και 
έγω, λέγει ό Στόϊμπ, δ,τι καλλίτερον είχον, μαΰρον φράκον, μαΰρον γελέ- 
κον, μαΰρον πανταλόνι, μαΰρον πίλον καί μαΰρον λαιμοδέτην καί διά νά 
μετριάσω τήν έκ τοΰ μαΰρου χρώματος προερχομένην μελαγχολίαν, έφό
ρεσα λευκά χειρόκτια. Θεσπεσία ήτο ή ήμερα εκείνη- αίθριος ό ουρανός 
καί ήλιος θερμός, ως κατά μήνα Μάϊον εν Γερμανίρ. 'Γά πλήθη λίαν ενω
ρίς είχον έξέλθει εις τάς οδούς φέροντα παντοίας έορτασίμους ένδυμασίας* 
άλλοι λεύκάς κάππας καί ά'λλοι επανωφόρια. Πανταχοΰ έπεκράτει τό φέσι 
καί ή φουστανέλλα, ολίγοι δέ τών επισήμων ιθαγενών καί πάντες οί πρό
ξενοι έφερον τήν λεγομένην τότε Ευρωπαϊκήν άμφίεσιν. Εις τό Νομαρχια
κόν κατάστημα, έορτασίμως έστολισμένον δι’ άνθέων, δαφνών, μυρσινών καί 
πολυτελών ταπήτων καί εικόνων τοΰ βασιλέως μεγάλων, συνηθροίσθησαν 
ά'πασαι αί άρχαί τής πόλεως καί οί πρόξενοι καί περί τήν 9 1)2 ώραν π. μ. 
επί κεφαλής εχουσαι τόν Νομάρχην καί τόν ήρωα Κανάρην μετέβησαν εις 
τον Μητροπολιτικόν ναόν τοΰ Παντοκράτορος, ένθα υπέρ μακροημερεόσεως 
τοΰ βασιλέως Όθωνος έψάλη δοξολογία, ίερουργήσαντος τοΰ Μητροπολί
του Π. Πατρών Μελετίου μετά τοΰ ύπ’ αυτόν κλήρου εν άφαντάστφ μεγαλο
πρεπείς. Ό Μητροπολίτης Μελέτιος άναφέρεται ώς μεγαλόσωμος καί ω
ραίος άνήρ μέ πυκνήν μαΰρην γενειάδα, φέρων πλουσίαν αρχιερατικήν πε- 
ριβολήν καί όμοιάζων πρός βιβλικόν αρχιερέα. Μετά τό τέλος τής δοξολο- 
λίας ό Σχολιίρχης Παμποΰκης άναβάς επί βάθρου έξεφώνησε τόν πανηγυ
ρικόν τής ημέρας, μεγάλην καί άρίστην εμποιήσαντα έντύπωσιν, εις τούς ά- 
κροατάς διά τ·ίς ύψηλάς πατριωτικός αύτοΰ έννοιας καί εις τινας προκαλέ- 
σαντα δάκρυα. Οί Πρόξενοι παρέμεινον έξω τοΰ ναοΰ, άσφυκτικώς γέμοντος 
έκ λαοΰ παραληροΰντος έξ άκρατήτου ένΟουσιασμοΰ. Ή πομπή μετά τής 
αυτής τάξεως έπέστρεψεν είς τό Νομαρχιακόν κατάστημα καί οί μέν Πρό
ξενοι μετά τήν εκφρασιν τών συνήθων ευχών καί τήν λήψιν γλυκισμάτων 
καί αναψυκτικών άπεχώρισαν. ούκ ολίγοι δέ τών επισήμων, έν οίς ό αντι
ναύαρχος Κανάρης καί ό Στόϊμπ, παρέμεινον αυτόθι. Έξωθεν τοΰ Νο- 
μαρχιακοΰ καταστήματος αληθές πανδαιμόνιου ζητωκραυγών καί ιαχών έ- 
πεκράτει- παράταξις μαθητών καί μαθητριών, λευκά ένδεδυμένων, δλων 
τών σχολείων, Σωματεία, Στρατός μετά μουσικών, εγχώρια ό'ργανα, προσ
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φωνήσεις, άσματα, χοροί. Καί, αυτοί οί αθίγγανοι, οί κοινώς καλούμενοι 
Γύφτοι, δεν ήθέλησαν νά ύπολειφθώσιν είς τήν εορτήν καί οί έκκωφοΰντες 
ήχοι τών οξυαύλων (κ. καραμουζών) καί οί ισχυροί γδοΰποι τώγ τυμπάνων 
(κ. ταβουλίων) αυτών έπέτεινον τήν νευρικότητα τοΰ γενικοΰ ένθουσιασμοΰ.

Ό Κανάρης προσεκάλεσε πολλούς τών έν τφ Νομαρχιακή) κατα- 
στήματι παρευρεθέντων εις δεξίωσιν επί τής κορβέτας του, έν οίς καί τόν 
Στόϊμπ, άποδεξάμενον τήν πρόσκλησιν μετ’ άφάτου χαράς. Έξήλθομεν, λέ
γει ό Στόϊμπ, άκόπως καί προύχωρήσαμεν μέχρι τής παραλίας, καθότι γνω 
στά παλληκάρια ήνοιγον δρόμον μεταξύ τοΰ λαοΰ. Είς τήν ακτήν άνέμενεν 
ωραία φαλαιτίς μετά οκτώ λαμπρών παλληκαρίων, άτινα είς ένδειξιν τής λε
βεντιάς των έφόρουν ψάθινα πηλίκια μετά μαύρης ταινίας, έφ’ ής διά κί
τρινων γραμμάτων άνεγιγνιόσκετο τό ό'νομα τοΰ πλοίου των. Τό πλοΐον ήτο 
πλουσίως διακεκοσμημένον διά σημάτων καί σημαιών, υπό τάς οποίας ώ- 
δηγήθημεν έν χαρά είς τό carré, τό όποιον ήτο άπλοΰν δωμάτιον άνευ δια
κόσμου, δπως θά ήδύνατό τις ν’ άναμένη από Ύδρα ι'κόν παλαιόν έμπορι- 
κόν πλοΐον. Ό  Κανάρης μάς έφιλοξένησε μέ καφέ, ροΰμι, παξιμάδια καί, 
καθώς είναι αυτονόητον, καί μέ τσιμπούκια. Έκαθήσαμεν έπ’ ολίγον φλυα- 
ροΰντες, δτε νεαρός αξιωματικός τοΰ πλοίου είσήλθε άναφέρων δτι οί 
Πρόξενοι ήρχοντο καί άνεχώρησε λαβών διαταγήν νά χαιρετισθώσι δι’ οκτώ 
κανονιοβολισμών. Κατά τήν διάρκειαν τούτων ό Κανάρης μετέβη, δπως ύ- 
ποδεχθή τούς Προξένους καί επανήλθε πάραυτα μετ’ αυτών. ’Έπειτα από 
μικράν τυπικήν συνδιάλεξιν περί τής ωραίας εορτής, είς τήν οποίαν ελάβο- 
μεν δλοι μέρος, έπανεκάθησεν ή όμήγυρις έν σιωπή, ώς εΐθισται είς τοιαύ- 
τας έπισκέψεις, μέχρις δτου βραδύτερου οί Πρόξενοι έξέφρασαν τήν επι
θυμίαν ΐνα ϊδωσι τούς συλληφθέντας ληστάς Χονδρογιανναίους, επιθυμίαν 
τήν ο̂ποίαν προθύμως άταντες έπεκροτήσαμεν. Οί Χονδρογιανναΐοι ήσαν 
συμμορία ληστών, ήτις έπί μακρόν χρόνον έληΐζετο καί έτρομοκράτει ολό
κληρον τήν περιοχήν τών επαρχιών Πατρών, Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων
ανήκουστα διαπράττουσα έγκλήματα.

* **
Περί τοΰ μεγέθους τής θρασύτητος τοΰ άρχηγοΰ τών Χονδρογιαν- 

ναίων μαρτυρεί τό εξής έπεισόδιον. "Οτε ό βασιλεύς ’Όθων πρό δύο ετών 
περιηγούμενος τήν Ρούμελην, έπεσκέφθη καί τήν Λειβάδειαν, ό λήσταρχος 
Χονδρογιάννης έκεΐ μεταβάς συνεμίγη μετά τοΰ ζητωκραυγάζοντος πλήθους 
καί προχωρήσας κατέπεσεν είς τούς πόδας τοΰ βασιλέως ζητών έλεος. 'Ο 
βασιλεύς ’Όθων έπί τή έμφανίσει τοΰ απαίσιου κακούργου ουδόλως έταρά- 
χθη, αλλά μετά πραότητος συνεβούλευσεν αυτόν δτι διά νά έπιτύχη τήν βα
σιλικήν χάριν έ'δει νά προσέλθη είς τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος του καί 
άπολογηθή, προσδέ νά τεθή είς τήν διάθεσιν τοΰ Έπάρχου καί άναμείνη τό 
αποτέλεσμα. Ό λήσταρχος άνωρθώθη καί έσπευσε νά παραδυθή είς τόν ’Έ
παρχον, μεταβιβάσας καί τούς λόγους τοΰ βασιλέως' άλλ’ ό "Επαρχος άδη
λον διά τίνα λόγον παρεκάλεσε ιόν άιέλπιστον έπισκέπτηΐ', δπως έπανέλθη
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μετ’ δλίγας ώρας. 'Ο Χονδρογιάννης έρεθισθείς διά τήν αμέλειαν ταύτην 
τοΰ Έπαρχου, έτράπη άνά τά δρη προς συνάντησιν των συντρόφων του, 
μεθ’ ών έξηκολούθησε μετά πλείονος θηριωδίας τό απεχθές έργον του. Ή 
δέ τελευταία ληστεία τής συμμορίας των Χονδρογιανναίων γενομένη κατά 
τοΰ έν Αίγίφ οίκου του προκρίτου Λέοντος Μεσσηνέζη έσχεν αποτέλεσμα 
την σύλληψιν καί έξόντωσιν των Χονδρογιανναίων. Περί τής ληστείας ταύ- 
της ή έν Άθήναις έφημερΐς «Άθηνά» τής 18 Ίανουαρίου 1836 αναφέρει 
τά εξής' «περί την νΰκτα τής 16ης τοΰ τρέχοντος περί τό μεσονύκτιον συ- 
νελήφθησαν οι Χονδρογιανναίοι εις την οικίαν τοΰ κ. Λ. Μεσσηνέζη, οί ο
ποίοι περί την μίαν ώραν τής νυκτός ήλθον επί τούτφ νά τον γυμνώσουν- 
έγινε πόλεμος καί εις τον πόλεμον τοΰτον έφονεΰθη δ Λούρμπας, έλαβώθη 
δ Καρνέλης Σπύρας καί σχεδόν δλοι οί εν τή οίκίφ τοΰ Μεσσηνέζη, έκτος 
αΰτοΰ έγινε μεγάλη συμπλοκή, επειδή καθώς είσήλθον εις την οικίαν έσφά- 
λισαν καί έγύμνωσαν καλά τό δσπήτιον, έκεΐθεν δεν έπρόφθασαν νά έξέλ- 
9ουν διότι εύρέθησαν πέριξ πολιορκημένοι από τούς έξω, ώστε δ Ν. Χρυ- 
σικόπουλος, δ Γεώργ. Φαραζουλής καί άλλοι άνέβησαν μέ σκάλας εις τό δω- 
μάτιον καί μέσα εις τό σπήτι έπιάσθησαν εις τάς χειρας καί εκεί οί λησταί 
συνελήφθησαν ζώντες, αλλά λαβωμένοι». Τούτους μετέφερον εις Πάτρας 
καί προς ασφαλή φροΰρησιν παρέδωκαν εις τον αντιναύαρχον Κανάρην. 
Ήσαν εν δλφ πέντε: δύο τούτων, ών δ εις ό αρχηγός είχον βαρέως τραυ- 
ματισθή καί έθεραπεύοντο εις ιδιαίτερον θάλαμον τοΰ πλοίου, οί δέ υπό
λοιποι τρεις είχον σιδηροδεθή καί εις έξ αυτών ά)μολόγησεν δτι εις την οι
κίαν τοΰ Λέοντος Μεσσηνέζη ώδήγησεν αυτούς εις Βοστιτσάνος χωρικός. 
Ή δίκη των Χονδρογιανναίων, ωραίων την μορφήν, έγένετο έν Ναυπλίφ τή 
16 Σεπτεμβρίου 1836. Κατεδικάσθησαν εις θάνατον οί τρεις αδελφοί, οΐ- 
τινες άταράχως ήκουσαν την καταδίκην των, καθώς καί οί άλλοι δύο συμ- 
μορΐται. ’Αλλά διά την εκτέλεσιν τής θανατικής ποινιής δέν εύρέθη δήμιος 
καί έδέησεν ϊνα ζητηθή τοιοΰτος από τάς Ίονίους νήσους* μόλις δ’ έφθασεν 
εις Ναύπλιον, εδολοφονήθη έν τφ καταλύματί του, δ δέ δολοφόνος πσρέ- 
μεινεν άγνωστος. Αίθίοψ τις άνέλαβε τό ειδεχθές έργον* ή δέ συγκίνησις 
τοΰ πλήθους υπήρξε μεγίστυ.

* **
Ό Στόϊμπ μεταξύ άλλων έντυπώσεών του λεπτομερώς έκτιθεμένων, 

λέγει δτι δ ξενίξων αυτόν ταγματάρχης Π. Φωκάς συνέστησεν αυτόν εις 
δύο αξιοπρεπείς νέους τών Ιΐατρών, οϊτινες έπροθυμοποιήθησαν ΐνα δδη- 
γήσωσιν αυτόν είς έπίσκεψιν τών καλλιτέρων οικογενειών τών Πατρών. 
Πανταχοΰ φιλικαί ύποδοχαί’ έγκάρδιαι φιλοφρονήσεις* γλυκό, καφές καί 
τσιμπούκια καί προς τούτοις εύθυμος έγκαρδιόιης και διασκεδαστικαί δμι- 
λίαι. Είς τον οίκον τοΰ ταγματάρχου την ετομένην τής βασιλικής εορτής 
ήμέραν εύρεν δ Στόϊμπ πρόσκλησιν διά π α ν η γ υ ρ ι κ ό ν  χορόν διδό- 
μενον υπό τών Χίων αδελφών Φακίρη (Άνδρέου καί Παντελή), μιας οικο
γένειας έκ τών πλέον εύκαταστάτων τής πόλεως. 'Η πρόσκλησις αύτη ε-
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φάνη, λέγει δ Στόϊμπ, έκτακτος είς εμέ ευτυχία. Την εσπέραν τοΰ χοροΰ 
έλαβον από την βαλίζαν μου τά λουστρινένια υποδήματά μου καί προτοΰ 
ακόμη δ καλός υπηρέτης Παναγιώτης, δμοδνυμος τοΰ ταγματάρχου μέ κ α- 
λ ο β ο υ ρ τ σ ί τ σ η ,  παρουσιάσθη νεαρός απεσταλμένος διά νά μέ 
περιλάβη. Ό οίκος Φακίρη, έ'ν λαμπρό τα τον οικοδόμημα (ένθα νΰν τό Άρ- 
σάκειον, οδός Ρήγα Φερραίου) ήτο έσωτερικώς άπλέτως φωταγωγημένον, 
αί θύραι δέ διά γιρλανδών έξ άνθέων ήσαν έστολισμέναι καθώς καί τ,'4 
παράθυρα. Οί προσκεκλημένοι είχον πάντες σχεδόν προσέλθει καί χαρμό
συνος ψίθυρος έξήρχετο έκ τής άπαστραπτούσης αιθούσης. Οί δίδοντες 
τον χορόν αδελφοί Φακίραι μετά φιλικωτάτην υποδοχήν είχον τήν εύγενή 
καλωσύνην νά μέ συστήσωσι προς δλους τούς μεσήλικας πατέρας καί μη
τέρας τών κορασίων, τών δποίων δέν έ'σχον τήν τιμήν τής γνωριμίας. 
Όσον άφορςί τ° κοράσια, προσέθηκαν οί οίκοδεσπόται μειδιώντες, θά σάς 
συστήση προς αυτά ή πρόθυμος Πατραϊκή νεολαία. ΓΙεριειργάσθην συνε
σταλμένος τάς ωραίας κόρας τών Πατρών. Αί μέν ολίγον ώχραί μέ κιρκα- 
σίους μέλανας δ ρθαλμούς ρεμβώδεις καί άπαστράπτοντας μετά μελαίνης 
στιλπνής κόμης έφερον έσθήτας αριστοτεχνικός καί αληθώς ήσαν θεσπέσια 
πλάσματα* ομοίως καίαί διάφοροι κατά τό χρώμα τοΰ προσώπου καί τής κό
μης. Έρυθραί παρειαί καί ξανθή κόμη μετ’ άνοικτοΰ φιλικοΰ βλέμματος καί 
γλυκείας λεπτότητος είς τό πρόσωπον ως αί κορασίδες τή; Γερμανίας- δέν 
έφαίνετο πλέον ή Ελληνική γυναικεία περιβολή, τών νεαρών μί] παρακο
λούθησών τά πάτρια* διά τής ψαλλίδος τοΰ Φράγκου ράπτου άπεσβέσθη 
πάσα άνάμνησις τής ’Ανατολής καί τό ύφασμα καί ή κοπή μετεμορφώθησαν 
κατά τον Ευρωπαϊκόν τρόπον (μόδαν). Όλίγισται δεσποινίδες έμμονοι είς 
τά πάτρια διετήρησαν τό φέσι τής μητρός ή τής μάμμης των μετά τίνος 
διακοσμήσεως χαίρουσαι διά τήν γιγαντιαΐαν τής κόμης άνάπτυξιν σχηιιατί- 
ζουσαν δύο μάκρος καί πυκνάς πλεξίδας.. Ό χορός ήρχισε. Τρεις μουσικοί 
άπετέλουν τήν ορχήστραν* δ είς έπαιζε βιολί, δ έτερος κλαρινέτο καί δ άλ
λος κοντραμπάσσο είς ώραίαν συναυλίαν (οοηςέΠο). Δέν γνωρίζω εάν οί 
καλλιτέχναι ούτοι έγεννήθησαν είς τον τόπον τοΰτον ή αν έκλήθησαν από 
τήν φιλόμουσον Ζάκυνθον, άλλ’ έπαιζον κάθε είδος στροβίλων (βάλς), ο£ 
όποιοι τόσον καλώς ήχουν είς τά ώτα καί αναλλοίωτοι έξετελοΰντο, ώς νά 
προήρχοντο από ήμετέρους χοροδιδασκάλους.

Ό Στόϊμπ έπεδείξατο τήν άναμφισβήτητον χορευτικήν ικανότητά 
του τόσον είς τό βάλς δσον καί είς τούς άλλους χορούς, γκάλοπ κλπ. μηδέ 
τής πόλκας μαζούρκας έξαιρουμένης. Έχόρευσε δέ τούς χορού; τούτους 
μετά πλείστων έκπάγλου ώραιότητος κορασίων τών Πατρών, τών δποίων 
δ είκοσιτετραετής βαυαρός έξαίρει τήν χορευτικήν ικανότητα. Τό κοτιγιόν 
ύπήρξεν ή κατακλείς τής δλης χορευτικής έσπερίδος. Πολλά περί τοΰ χορο  ̂
τών Φακίρη γράφει δ Στόϊμπ* είναι ανεξάντλητος είς τάς ευμενείς κρίσεις 
του. Έθαύμασε τό άνοικτόκαρδον καί τήν εύρείαν άντίληψιν τών Πατρι- 
νών κορασίων έν άντιθέσει πρός τήν σεμνοτυφίαν τών Άτθίδων. Είς τό
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κλεινόν άστυ τών Αθηνών άπαντώαεν την μεγάλην ξενικήν έπίδρασιν κα'ι 
αί Άθηναΐαι, λέγει, κόραι εύρίσκονται εις δύσκολον θέσιν μεταξύ εύρωπαϊ- 
κής έτικέττας καί ελληνικού χαρακτήρος.

Επέστη καί ή ημέρα τής έκ Πατρών εις Μονάχον άναχωρήσεως 
τού νεαρού φιλέλληνας, τού οποίου αί έκ τής Ελλάδος είκόνες είσί τερ- 
πνότατον ανάγνωσμα. Έν πρώτοις θαυμάζει την άπαράμιλλον ελληνικήν 
φιλοξενίαν καί διά ζωηρών χρωμάτων περιγράφει τήν συγκίνησιν, ήν ήσθάν- 
θη ίδών τον παγκοσμίου φήμης ναύαρχον Κανάρην, τον λέοντα τής Χίου, 
ό όποιος φιλικάιτατα εσφιξεν αυτού τό χέρι κατά τήν περιγραφηθεΐσαν 
εορτήν. Ουδέποτε έφαντάζετο ότι τον οίωνεί μυθικόν ήρωα, τού οποίο > 
τούς ά'θλους παΐς ών, άνεγίνωσκεν εις τε τά βιβλία καί τάς εφημερίδας τής 
πατρίδος του, θά έβλεπεν καί οίκειότατα θά συνδιελέγετο μετ’ αυτού ! 
Επαναλαμβάνει ότι οκτώ ημέρας έζησεν έν Πάτραις ως εν άπόκρεω. Εις 
τον λιμένα εύρίσκετο ήγκυροβοληιιένον Αυστριακόν ίστιοφόρον ταχυδρομι
κόν πλοΐον, εις τό όποιον είχε προπληρώτει τό ναύλον του μέχρι Κέρκυρας 
καί τό όποιον ήτο έτοιμον προς άναχώρησιν. Άπεχαιρέτησα, λέγει όλους 
τούς φίλους μου καί δλας τάς φίλας μου εις τήν πόλιν, τον δέ αντιναύαρχον 
Κανάρην εις τήν κορβέτταν του καί ήμην εις τήν προκυμαίαν μετά τού ταγ
ματάρχου κρατοΰντός με από τού βραχίονος, δτε, πολυπληθής όμάς νέων κα- 
τέφθασε διά νά μοί εΐπη τό τελευταιον « έ χε  ’γ ε ι ά » .  Μία ώρα μάς 
ύπελείπετο, ήν έχρησιμοποιήσαμεν έν τινι ξυλίνψ καφενείφ παρά τήν απο
βάθραν. Καί τί δεν έλέχθη κατά τό βραχύ τούτο χρονικόν διάστημα; Έπε- 
βύμουν νά μέ άκολουθήσωσιν εις τό Μονάχον, διά νά έπαναλάβωμεν τάς 
εύθύμους έν ΙΊάτραις ημέρας επί Γερμανικού εδάφους. Άπεχωρίσθην τών 
φίλων μου επί τού πλοίου κατόπιν περιπτύξεων, ασπασμών καί δακρύων. 
Έκ τής άπομακρυνομένης λέμβου ήκούοντο διάτοροι αί φωιαί τών φίλων 
μου «έχε γειά, καλό ταξεΐδι».

Έν Άθήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1937
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σ Τ Ο  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

Προσκηνητάρι ιερό, τοΟ χαλασμού σου ή ωρα 
ήλιο τής δόξας γέννησες, πού μάς θαμπώνει ώς τώρα 
καί θά θαμπώνει δσο ζή, τήν πλάση έδώ κάτου,
ΤΩ Μεσολόγγι, πουγινες τό σκιάχτρο τοΟ θανάτου...
Άγρίνιον

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Η Σ Η Μ Δ Ι Δ  ΤΟΥ Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Π Α Τ Ρ Ω Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ

Ή ^ύψωσις τής σημαίας τής Έπαναστάσεως εις τήν Μονήν τής 'Α
γίας Λαύρας από τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν αμφισβητείται βασίμως 
υπό πολλών ερευνητών ώς ιστορικόν γεγονός- εάν όμως δεν έγινε τελετή, 
κατά τήν όποιαν νά ύψώθη έπισήμως ή σημαία τής έπαναστάσεως εις τήν 
ρηθεΐσαν μονήν, είνε πλέον ή βέβαιον ότι ό Παλαιών Πατρών Γερμανός 
ηύλόγησε τήν σημαίαν αυτήν φερομένην από τό στρατιωτικόν σώμα, έπί 
κεφαλής τού οποίου ήτο ό πρόκριτος Κερπινής Άνδρέας Ζαΐμης.

Μέ τον θρύλον τού λαβάρου τούτου άνετράφησαν δλαι αί γεννεαί τών 
Ελλήνων από τής Έπαναστάσεως καί εξής, καί διά τούτο έθεώρησα ευτύ
χημα τήν άνακάλυψιν τών κατωτέρω δημοσιευομένων εγγράφων, έκ τών 
όποιων αντλεί ό αναγνώστης πλείστας πληροφορίας περί τού λαβάρου 
τούτου καί τών περιπετειών, τάς οποίας έσχε κατά τάς διαφόρους φάσεις 
τού 'Ιερού Άγώνος.

Συμφώνως προς τά έγγραφα ταΰτα, τό λάβαρον περιήλθεν εις χεΐ- 
ρας τών Τούρκων κατά τάς έν Πάτραις άτυ/ίας τών Ελλήνων στρατιωτών 
καί μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου, άγνωστον πώς εύρεθεΤσα εις Ζάκυν
θον, έξηγοράσθη υπό τού Σωτηρίου Αάζαρη καί κατετέθη καί πάλιν εις 
τον αυτόν ναόν, όπου καί προηγουμένως.

Γύρω από τό λάβαρον τούτο έγινεν ή κατωτέρω δημοσιευομένη αλ
ληλογραφία, ή οποία δεικνύει τον σεβασμόν τού λαού καί τού Κράτους προς 
τά σύμβολα τού 'Ιερού μας Άγώνος.

Έν τούτοις παρά τήν γενομένην αλληλογραφίαν, τό έν λόγψ λάβα
ρον δεν έφθασέ ποτε μέχρι τών ’Αθηνών, καθώς δέ πληροφορούμαι εις 
τήν μονήν τής 'Αγίας Λαύρας οί μοναχοί διατηρούν μετά σεβασμού παμπά- 
λαιον λάβαρον, τό όποιον κατ' αυτούς είναι τό υπό τού Παλαιών Πατρών 
εύλογη θέν.

Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα έγγραφα εύρίσκονται εις τό άρχεΐον 
τού'Υπουγείου Εσωτερικών τό κατατεθειμένον εις τά Γενικά ’Αρχεία τού 
Κράτους.

ΆριΘ. πρωτ. 11 Καλάβρυτα τήν 24 ’Απριλίου 1851
Ό  έν έκτάκτω υπηρεσία Μοίραρχος Άχαϊοήλιδος 

Πρός τό Άρχηγείον τής Χωροφυλακής
Ε ι ς  ’Α θ ή ν α ς

Π ερί τ ή ς  ε νλ ο γη& ε ίοη ς  σ η μ α ί α ς  υ π ό  τ ο υ  ά ρ χ ιε ρ έω ς  Π. Π ατρώ ν  Γ ε ρ μ α ν ό ν  
Hai τ ή ς  τ α ν τ ό τ η τ ο ς  α ν τ ή ς -

— Κατά τήν ένταΰθα διατριβήν μοο έπληροφορήθην, ότι εις χεϊρας τής 
Δημοτικής Α ρ χ ή ς Κερπινής εύρίσκεται ή σημαία  τήν όποιαν ό άείμνηστος 
ΆρχιερεΟς Πατρών Γερμανός ηϋλόγησεν έν τή Μονή τής Ά γ ια ς  Λαύρας καί υπό
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αύτήν έξεστράτευσεν, δτε ήρξατο έν Πελοποννήσω ό ιερός άγών κατά τήν 25 
Μ αρτίου 1821. Ή ιερά καί ένδοξος αϋτη εθνική σημα ία  άπολεσθεΐσα κατά τήν 
εκστρατείαν Πατρών έκλάπη άπό τάς χεϊρας τών Τούρκων καί μετεφέρθη εις Ζά" 
κυνθον, δπου έξηγοράσθη παρά τίνος Σωτηρίου Λάγαρη κατοίκου Κερπενήε καί 
έδόθη παρ’ αϋτοΰ εις τό χωρίον του Κερπενήν, δπου ήδη εύρίσκεται.

Έ ξετάσας περί τής ταυτότητος τής σημα ίας ταύτη ς  έπληροφορήθην, δτ, 
πρό τής έπαναστάσεως ή σημα ία  αϋτη κατεσκευάσθη εις Κ ωνσταντινοϋπολιν καί 
έχρησίμευσε κατά τά τότε έθιμα δ ιά  τήν τελετήν τών γάμων τών κατοίκων Κερ- 
πενής. ΕΤναι δέ έξ υφάσματος μεταξωτού χρώματος κοκκίνου βαθέως. "Εχει 
εννέα π ιθαμάς μήκος κα ί έπτά πλάτος καί εις τό αύτό μέρος πρός τήν λόγχην 
σχισμένη· καθόλον τόν γόρον της έχει τα ιν ία ν χρυσήν τετριμμένην ήδη· έν τω 
μέσω υπάρχει τετράγωνον τριών πιθαμών μήκους καί δύο ήμισυ περίπου πλά. 
τους παραστα ίνον τόν "Αγιον Γεώργιον καί "Αγιον Δημήτριον έφιππους κατένατι 
ίσταμένους άπό τό ένα μέρος τής σημαίας καί έκ του ετέρου τήν ά γ ία ν  Ά νά -  
στασιν καί κεντημένα άπό μετάξι καί χρυσόν άνωθεν του προσθέτου τούτου τε
τραγώνου είνα ι ραμένος σταυρός έκ τα ιν ία ς  χρυσής.

θεω ρήσας τήν σημαίαν ταύτην ίεράν καί άνήκουσαν είς δλον τό "Εθνος, 
έπαρατήρησα είς τόν Δήμαρχον Κερπενής κ. Π. Μεγακλήν, καί τ ινα ς προκρίτους· 
δτι ή περί ής ό λόγος σημαία  πρέπει νά  άποσταλή είς τήν Κυβέρνησιν καί τεθή 
δπου καί α ί λο ιπαί τά  λείψανα  του άγώνος, καί νά  μήν ε ίνα ι έκτεθειμένη εί?  
ένα ναόν του χωρίου Κερπενής, ά φ ’ δπου δΰνατα ι νά  κλαπή. Ό  κύριος Δήμαρ
χος παρεδέχθη τήν πρότασίν μου καί μου ύπεσχέθη, δτι θέλει τήν άποστείλει είς 
τήν Κυβέρνησιν μέ άναφοράν του καί πράξιν τοΰ Δημοτικού Σ υμβουλίου Κερπε
νής διά νά τεθή είς τόν όποιον τής άνήκει τόπον.

(Ύπογ.) Κ. Γανοβέλης 
Μοίραρχος

Διά τήν άντιγραφήν
Ά θ ή να ι τήν 27 Α π ρ ιλ ίο υ  1851 

Ό  Διυεθύνων τό 1 τμήμα  
Μ. ΣοΟτζος

Άριθ. πρωτ. 378
Έν Κερπινή τήν 29 ’Ιουνίου 185(7) 

Άπάντησις είς τήν ύπ’ άριθ. 1479 
άπό 16 Μαΐου Π. Μ. έπισήμ. διαταγής του Επαρχείου

ΤΙρός τό  Β. Ε π α ρ χ ε ίο · »  Κ α λ α β ρ ν τ τ ο ν  
Περί τ ή ς  ¿ν  Κ ε ρ π ι ν ή  Σ η μ α ί α ς

Α λ η θ ώ ς  ή περί ής ό λόγος σημαία , δπως περιγράφεται έν τα ϊς  άνα-  
φορα ΐς τοϋ κ. Μ οιράρχου Ά χ α ϊο ή λ ιδ ο ς , εύρίσκεται ένταϋβα, καί ήμεϊς ύπε- 
σχέθημεν καί έπιθυμοΰμεν νά  τεθή καί αϋτη  δπου καί άλλα  λε ίψ α να  του ΙεροΓ 
άγώ νος. ά λ λ ’ ή σημα ία  αϋτη  ε ίνα ι ίδ ιον κτήμα τώ ν ένοριτών του ένταϋθα  
κεντρικού ΝαοΟ άγιος Ιω άννης ό Πρόδρομος, διότι οί πρόγονοι αύτώ ν ίδ ία ις  
δαπάνα ις κατεσκεύασαν αύτήν είς Κ ω νσταντινούπολιν καί άνέθεσαν είς τόν 
μνησθέντα Ναόν, διά νά  χρηοιμεύη είς τάς τελετάς τώ ν γάμω ν. Ό  άείμνηστος  
Ά νδ ρ έα ς  Ζαΐμης καί ώς άρχηγός καί ώς ένορίτης παρέλαβε ταύτην καί άνε-  
πέτασεν έν τή Μονή 'Α γ ία ς Λ αύρας εύλογηθεϊσαν ύπό τού Ά ρχ ιερέω ς Πα
λα ιώ ν Πατρών Γερμανού κα ί μετεχειρίζετο ταύτην μέχρίς δτου ήχμαλω τίσθη  
ύπό τώ ν έχθρών έν Π άτραις. Ά λ λ ’ ε ις  τώ ν ένοριτών ό Σωτήριος Αάγαρης  
άναγνω ρ ίσας τήν σημα ίαν αύτήν έν Ζακύνθω έξηγόρασε καί άνέθεσε πάλ ιν  
είς τόν αύτόν Ναόν δπου μέχρι τοΰδε μένει, δθεν έπειδή θεω ρείτα ι, ώς είνα ι, 
κτήμα τώ ν ενοριτών ή τοϋ Ναοϋ, δέν δυνάμεθα, νομίζομεν, νά τήν άφσιρέσω -
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μεν άνευ τής συγκαταθέσεω ς αύτώ ν τώ ν ένοριτώ ν- τό καθ’ ήμας έπροτρέψαμεν 
αύτούς δ ιά  νά  τήν παραδώ σω σι καί συγκατετέθησαν μέν ώς πρός τοΰτο· άπαι- 
τοΰσιν δμως άντάξιον τής ά ντ ικαταστάσεω ς αύτής διά νά  χρησιμεύση πρός 
δν ε ίνα ι αϋτη  σκοπόν, τό Δημοτ. Συμβούλιον άπεποιήθη νά  λάβη μέρος διά  
τούς άνωτέρω  λόγους. Έ πιστρέφομεν τήν άναφοράν τοϋ Μ οιράρχου Ά χ α ϊο -  
ήλιδος.

Ε ύπειθέστατος 
ό Δήμαρχος Κερπινής 

Διά τήν άντιγραφήν κ.τ.λ. Π. ΜΕΓΑΚΛΗΣ

Άριθ. πρωτ. 5329
Πάτραι τήν 30 ’Ιουνίου 1851 

Άπάντησις είς τήν ύπ’ άριθ. 6958 διαταγήν 
Πρός τό έπί τών ’Εσωτερικών Ύπουργεΐον

Π ερ ί τ ή ς  εν  Κ ε ρ π ι ν ή  Σ η μ α ί α ς
Αί πληροφορίαι τάς όποιας τό Ύπουργεΐον ζητεί δ ιά  τής έπιστρεφομέ- 

νης έπισημειωτικής δ ιαταγής του έξάγονται έκ τής έν άντιγράφω  ύποβαλλομέ- 
νης άναφορας τοΰ Δημάρχου Κερπινής, έξ ής θέλει εύαρεστηθή νά  παρατηρήση  
συγχρόνως τό Ύπουργεΐον, δτι οί κάτοικοι είς οϋς κατά τόν ισχυρισμόν του 
Δημάρχου άνήκει ή προκειμένη Σημαία, άρνοΰνται νά  παραδώσουν αύτήν είς 
τήν Κυβέρνησιν, εκτός άν άντικατασταθή παρ’ άλλης ύλικώς άνταξίας.

Εύπειθέστατος 
Ό  Νομάρχης Ά χ α ΐα ς  κα; "Ηλιδος 

(ύπογρ. δυσαν.)

ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Α Ξ Ι Ζ Ε Ι  Τ Α Χ Α ; . . .

Α ξίζει τάχα μιά ζωή τέτοια νά ζώ,
καθημερινά, βουβά τή μοίρα νά ρωτώ
καί στούς χρησμούς της πάντα κ’ δλο ν ’ άμφιβάλω;
Τί νά πιστέψω σάν άθάνατο, μεγάλο, 
ή μήν ε ΐν ’ δλα ένα παιγνίδι πλανερό;
Πώς νά βαστάξω στόν αιώνα του καημού 
χωρίς νά βλέπω τή στιγμή τοϋ λυτρωμοϋ, 1 
συμβατικά τήν κάθε λύση ν ’ άντικρύζω;
Α ξίζει τάχα, εδώ κΓ έκεΐ νά ξεφυλλίζω 
μάταια τά ρόδα τής ψυχής καί του κορμιού;
Ό κόσμος τάχα εΐν ’ δ,τι γύρω μου θωρώ;
Μήν είναι άκόμα κι’ δ,τι άνέκκλητα ποθώ 
σκηνοθεσία γιά τό ταξίδι του θανάτου;
Χαρές καί πίκρες κΓ ήδονές, δλα δώ-κάτου 
μή μας προσφέρωνται γιά θειον έξιλασμό;

ΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜ
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ΣΟΦΙΔ ΣΕΙΡΔΧ
ΛΖ.' 2

"Αν κάποιος φίλος σου παληός, 
έχθρός σου καταντήση, 
μέχρι θανάτου ή τροπή 
αύτή θά σέ λυπήση.

ΛΖ'. 4 
Ό  φίλος ό ειλικρινής 
χαίρεται στή χαρά σου 
κι’ άπέναντί σου θά βρεθή 
στήν κάθε συμφορά σου.

ΛΖ'. 6
Τό φίλο σου τόν γκαρδιακό 
μέσ’ στήν ψυχή νά κλείσης, 
κι’ άν ίσως πλούσιος γενής 
νά μήν τόν λησμονήσης.

Ζ'. 11
Ανθρώπους μήν περιγελάς 
πού ή πίκρα φαρμακώνει' 
υπάρχει Αύτός πού άνυψοΐ 
κι' Αύτός πού ταπεινώνει.

Γ  · 34
"Οπου συχνάζουν προεστοί 
προσπάθει νά πηγαίνης 
κι’ άν τύχη καί κανείς σοφός, 
καντά σ ’ αύτόν νά μένης.

ΛΑ'. 2
Πιάνεις σκιά στή χούφτα σου ; 
Πίσω άπ’ άνέμους τρέχεις ; 
Έ τσ’ είναι κι’ άν σ ’ όνείρατα 
πάρα πολύ προσέχης.
Πάτραι

ΙΑ'. 34
Μπάσε τόν ξένον σπίτι σου 
συγχύσεις νά σου δώση 
κι’ άπ’ τά δικά σου πράμματα 
νά σέ άποξενώση...

ΙΓ .  9 - 1 0

’Ά ν  σέ καλέση άρχοντας, 
έσύ νά ύποχωρήσης 
καί τόσο έντονώτερες 
θά γίνουν οί προσκλήσεις.
Μή σπεύδης πρώτος νά βρεθής, 
γιατ’ ϊσως σ ’ άπωθήσουν, 
άλλά καί μή μακρυά σταθής, 
μήπως σέ λησμονήσουν...

ΚΒ'. 7

Νά συγκολλήσης δστρακο 
σπασμένο άν προσπαθήσης 
ή κοιμισμένον άνθρωπο 
βαθειά, νά τόν ξυπνήσης, 
έτσ’ είναι κι’ άν διδάγματα 
σ ’ άνόητον σκορπίσης.

ΚΒ'. 1 4 - 1 5

Κι’ άπό μολύβι πιότερο, 
άχ, ό κουτός βαραίνει' 
άλάτι, άμμο, σίδερο 
καθένας υπομένει 
παρ’ άνθρωπον άσύνετο : 
σέ νόημα δέν μπαίνει !

ΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Σ Τ Η Ν  Τ Α Β Ε Ρ Ν Δ  Τ Ο Υ  Κ Ο Λ Ι Δ Ν Τ Δ Μ Η

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό θειός μου ό Πάνος, άδερφός τής μάνας μου, ένα γεροντο- 
παλλήκαρο, ήτανε Χριστιανός του θεού, χωρίς κακία καί δόλο, ό πιό 
σπλαχνικός άνθρωπος πού γνώρισα ποτές μου. Άπό τό μαγαζί του 
περνούσανε διάφοροι ζητιάνοι, δπως γίνεται, καί κανένας δέν ά 
πλωνε τό χέρι άδικα. Ό καλόκαρδος άνθρωπος έδινε πάντα. Κι’ όχι 
μονάχα σέ τέτοιους άλλά καί στούς άλλους πού δέν είχανε πάρει ά- 
κόμα τό έπίσημο βάφτισμα τής ζητιανιάς καί πού κρατώντας άπο- 
μεινάρια άξιοπρέπειας καί τά προσχήματα γυρεύανε μεγαλείτερα 
ποσά, δανεικά κι’ άγύριστα. Κι’ έδινε κατά τή δύναμή του καί πα
ραπάνω άπ’ αύτή μάλιστα. Κι’ είχε πάντα καί τόν καλό λόγο στό 
στόμα γιά τόν καθένα. "Εδινε άπό τό ύστέρημα τής τσέπης του κι’ 
άπό τό περίσσεμα τής καρδιάς του. Γιατί, νά ξέρετε, ήτανε βιοπα
λαιστής κι’ αύτός, πολυδουλεμένος καί πολυβασανισμένος άνθρω
πος.

Καμμιά φορά τού έκανα καί τήν παρατήρηση.
—Δίνεις σ ’ δποιον σοΰ άπλώνει τό χέρι, καημένε μπάρμπα, 

χωρίς νά έξετάζης μήν είνε κατεργαραΐοι καί τεμπέληδες άνάμεσα 
σ’ αυτούς. Κι’ έτσι κάνεις κακό άντί γιά καλό.

—Δέ βαριέσαι, παιδί μου, μ’ άπαντοϋσε. Κάνε τό καλό χω
ρίς νά ψάχνης νά βρής τήν άκρη. Τό καλό τό κάνουμε γιά τόν εαυτό 
μας. ’Έπειτα δέ μπορεί άπό τό καλό νά βγή ποτέ κακό, συμπλή
ρωνε μέ φιλοσοφική διάθεση.

’Εγώ ζοϋσα κοντά του τότε σπουδάζοντας. Ή δουλιά του 
ήτανε χρωματοπώλης. Έκρατοΰσε ένα μαγαζί κάπου έκεΐ κοντά στό 
Δημοπρατήριο. ’Έβλεπες έκεΐ μέσα βαρέλια, κουτιά μεγάλα καί μι
κρά μέ χρώματα, βερνίκια, πινέλλα κι’ δλα τά εϊδη των χρωματι
στών καί τών ζωγράφων. "Ολα αύτά τά πράγματα βγάζανε μιά 
μυρουδιά πού σέ μένα, σάν καί τήν εΐχα συνειθίσει, ήτανε εύχάριστη 
σάν άρωμα. Καί τώρα σάν περνώ άπό τέτοια μαγαζιά εύχαριστούμαι 
νά κοντοστέκω καί ν ’ άνασαίνω τή μυρουδιά τους. ’Έτσι χαίρουμαι 
τις άναμνήσεις μου καί μέ τήν όσφρησή μου.

Καί περνούσα πολλές ώρες μέσα στό μαγαζί τού θειου μου. 
Μέ βοηθούσε νά συνεχίζω τις σπουδές μου κι’ έγώ προσπαθούσα νά 
τού προσφέρω καμμιάν ύπηρεσία όχι γ ι’ άνταπόδοση, γιατί τέτοια 
πρόστυχη ιδέα δέ μοΰ πέρασε ποτέ, άλλά άπό πραγματική άγάπηκι’ 
ενδιαφέρον. Τόν έβοηθοΰσα νά κρατάη τά έμπορικά του βιβλία, τού 
έκανα τούς λογαριασμούς του καί τού έγραφα τήν άλληλογραφία 
του. ’Ήμουν άπό φυσικό μου καλλιγράφος καί τόν εύχαριστούσα,
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γιατί αύτό τότε λογαριαζόταν γ ι’ άξιόλογο προσόν. ’Αργότερα έγιό- 
μισε ό κόσμος άπό γραφομηχανές καί δέν έχει πιά τόση πέραση ή 6- 
μορφη γραφή του ανθρώπου. Ό θεός νά μέ συχωρέση άλλά βρίσκω 
πώς σέ τούτη τήν έποχή ποϋ οί άνθρωποι πάνε δλοένα νά καταντή
σουν μηχανές καί κοπάδια άνόστεψε πολύ ή ζωή. Σ’ αυτές ομως τις 
σκέψεις μπορεί νά μέ όδηγοϋν καί τά χρόνια μου πού περάσανε. 
Τέλος.

Σάν καί πήγαινα λοιπόν ταχτικά στό μαγαζί του θειου μου, 
σχεδόν κάθε βράδυ βγαίναμε μαζί, πάντα σέ περασμένην ώρα, καί 
καταλήγαμε σ ’ ένα κοντινό έστιατόριο στή Μητρόπολη. ’Αλλά πολ
λές φορές έσυχνάζαμε σέ μιά ταβέρνα, στοϋ Κολιαντάμη, πού ήτανε 
κάπου έκεΐ γύρω. Αύτός ό Κολιαντάμης, πού μοναχό τ ’ δνομά του 
μαρτυράει γιά τό γενεαλογικό του δέντρο, ήτανε βέρος Γκάγκαρης 
μέ άκέρια δλα τά δικαιώματα νά περαστή στό λιμπροντόρο τής Πα
λιάς ’Αθήνας. Στήν ταβέρνα του βρωμούσανε τά πάντα, άπό τήν ά- 
λαντζένια ποδιά του ’ίσαμε τή συνείδησή του, άλλά ή ρετσίνα του 
ήτανε άγνή καί καλόπιοτη. Τό καλ οκαίρι μάλιστα τήν προτιμούσαμε 
γιατί στό πίσω μέρος εΤχεν έναν κήπο μέ δύο τρία μεγάλα δέντρα 
καί γύρω γύρω στούς τοίχους τής μάντρας πρασινάδες καί λουλού
δια. Έκατέβαζε κι’ άεράκι κάπουθε σ ’ εκείνο τό σημείο καί βρίσκαμε 
στις ζεστές βραδιές λίγη δροσιά.

—Στήν ταβέρνα θά φάμε κι’ άπόψε, άνηψιδάκι, μέ ρωτούσε ό 
θειός μου πάντα γελαστά καί παιχνιδιάρικα.

Κι’ έγώ πού ήξερα πώς τήν προτιμούσε γιατί τού άρέσανε κι’ 
ή καλή παρέα καί τό ρετσινάτο, κι’ ή οικονομία μαζί, τού άπαντοΰ- 
σα μέ τό ίδιο ϋφος.

— Πάρε καί μένα, μπάρμπα, στό κρασοπουλειό, έσύ νά πίνης 
μία κι’ έγώ νά πίνω δυό.

Πραγματικά έκεΐ ερχότανε μιά ευχάριστη παρέα κι’ οί βρα
διές δέν έπερνοΰσαν άσχημα, θυμούμαι άκόμα μερικά πρόσωπα 
πού συχνάζανε σ ’ έκείνη τήν ταβέρνα καί κάναμε συντροφιά. Κάπου 
κάπου μας έρχόταν ένας γιατρός καί μοΰ έχει μείνει στή μνήμη πού 
μάς έδιηγήθηκε μιά φορά πώς τού κοπήκανε οί θέρμες.Ύπόφερε πολύ, 
έλεγε. Είχε λυώσει στά πόδια του. Τις είχε κολλήσει στό Άρεταίειο 
πού έργαζόταν άπό τά κουνούπια τού Ίλισσοΰ.Μέ τίποτα δέν έμπό- 
ρεσε νά τις ξεκόψη. Καί τότες ήρθε ένας επαρχιώτης συγγενής του 
καί σάν έμαθε τό κακό πού είχε πάθει ό άνθρωπος τού ύποσχέθηκε 
νά τόν κάμη καλά έκεΐνος μέ μιά μέθοδο δική του. Καί, πού λέτε. 
τόν παίρνει καί περνάνε άπό ένα μπακάλικο κι’ άγοράσανε σαρδέλ- 
λες, πολλές σαρδέλλες. Καί πηγαίνουν έκειδά στήν ταβέρνα τού 
Κολιαντάμη καί τόν έβαλε τόν καλό σου τό γιατρό κι’ έφαγε τόν 
Κάη άπό σαρδέλλες καί τόν έπότισε άφθονη ρετσίνα.
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—Καί νά ίδήτε, μάς έλεγε ό γιατρός σοβαρά, οί θέρμες μοΰ 
κοπήκανε μέ τό μαχαίρι. Είμαι έπιστήμονας καί ντρέπουμαι νά τό 
μολογήσω. Μέ τό μαχαίρι!

Κι’ ένας άλλος άπό τήν παρέα, χημικός αύτός, οίνολόγος, πού 
έσιαζε καί τά κρασιά τού Κολιαντάμη, μάς έλεγέ πώς στήν πατρίδα 
του γιατρεύανε τήν έλονοσία μέ τό νισαντήρι. Καί μάς ξηγοΰσε πώς 
τό νισαντήρι είναι τό χλωριοΰχον άμμώνιον. Καί ποιός ξέρει οί σαρ
δέλλες μέ τό άλάτι, πού αύτό είναι τό χλωριοΰχον νάτριον, ποιές χη
μικές ένώσείς μπορεί νά κάνουν ώστε νά γίνουνται γιατρικό γιά τις 
θέρμες. Καί συζητούσαν ό γιατρός μέ τό χημικό κάτι άλλα τέτοια έ- 
πιστημονικά.

Καί μιά φορά ή κουβέντα γιά σαρδέλλες θυμούμαι πώς ένας 
άλλος τής παρέας, φοιτητής τής νομικής αύτός, δημοσιογράφος, πού 
δούλευε στήν ’Ακρόπολη τού Γαβρηλίδη, αιώνια άπένταρος καί συ
χνά ψωμιζόμενος στή συντροφιά μας, τό φιλολογικό της μέλος νά εί- 
πουμε (γιατί έμεΐς έκειδά στήν ταβέρνα τού Κολιαντάμη είχαμε ά- 
νακαλύψει άπό τότε τό ροταριανό σύστημα, προτού τό λανσάρουν 
οί Άμερικάνοι άπό τό άλλο ήμισφαίριο) μάς έδιηγόταν πώς μιά φορά 
ό Παπαδιαμάντης, αύτός πού έγραφε τις Χριστουγεννιάτικες καί τις 
Πασχαλινές ιστορίες στήν ’Ακρόπολη, σπουδαίος άνθρωπος μάς ¿τό
νιζε, παρασύρθηκε άπό μιά φιλολογική συντροφιά καί μέ τό στανιό 
τόν έκουβαλήσανε σέ μιά ταβέρνα κάπου έκεΐ κοντά στό Μοναστη
ράκι. Τού Παπαδιαμάντη δέν τού άρέσανε τέτοιοι θεατρινισμοί. 
Αύτός έπινε τό κρασάκι του, πού τό άγαποΰσε κιόλας πολύ, μαζύ 
μέ άπλοϊκούς άνθρόπους πού είχε τήν ιδιοτροπία νά προτιμάη τή 
συντροφιά τους. Λοιπόν εκείνοι οί φιλόλογοι μέ τά μακρυά μαλλιά, 
τις άνεμιστές γραβάτες καί τις τσαλακωμένες ρεπούμπλικες μέ τά 
κατεβαστά μπόρια, ήθέλανε νά κάμουνε πραγματικό δείπνο τής 
ταβέρνας καί πήρανε καί σαρδέλλες. Καί ένας άπ’ αύτούς έτρά- 
βηξε μιά σαρδέλλα στό πιάτο του καί άρχισε νά τήν καθαρίζη μέ 
πηρούνι καί μαχαίρι. Καί σάν είδε, λέει, ό Παπαδιαμάντης αύτή 
τήν ιεροσυλία έθύμωσε κ’ ήθελε νά σηκωθή νά φύγη.

Κι’ έμεΐς δλοι γύρω γύρω έκεΐ στό τραπέζι συμφωνούσαμε ά- 
πόλυτα πώς ή σαρδέλλα πρέπει νά τρώγεται μέ τά δάχτυλα, γιατί 
άμα άκκουμπήση άπάνω μαχαιροπήρουνο χαλάει ή γεύση της καί 
χάνεται κ’ ή ποίηση. Καί δός του καί βουτούσαμε στό λαδόξιδο τό 
ψωμί μας καί ξεσκλίζαμε σαρδέλλες καί κατεβάζαμε τις μισές πού 
κουβαλούσε ό Κολιαντάμης.

Κάποτες κάποτες είχαμε καί τραγούδι. Τραγουδούσε ένας 
πιττόρος πού ήτανε καί ψάλτης σέ κάποιαν έκκλησία καί κορίστας 
στήν ’Όπερα, άμα λάχαινε νά δίνουνε παραστάσεις. Τόν έτραβοΰσε 
ό θειός μου πού γνωριζόταν μαζύ του άπό τή δουλιά του. Είχα κι’
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έγώ φιλίες μαζύ του γιατί μοΟ προμήθευε καμμιά φορά χάρισμα εισι
τήρια γιά τό Μελόδραμα. Τραγουδούσε κι’ ένας νέος πού καταγό
ταν άπό τά μέρη των Σαλώνων κ’ είχε κάμει άντάρτης μέ τά μακε' 
δονικά σώματα κι’ έπιάστηκε άπό τούς Τούρκους κι’ έκαμε τρία 
χρόνια φυλακή στά Βιτώλια. Ό  πιττόρος έτραγουδοΰσε άριες άπό 
’Ιταλικά μελοδράματα άλλά ό Ζαφείρης προτιμούσε τά κλέφτικα 
κι’ άντρειεβόταν ή καρδιά μας κΤ άναβε τό αίμα μας σάν άκούγαμε 
τό σπαρτιατικό ρώτημα τής γρια-Λάζαινας στό μελλοθάνατο γιό της.

«Κίτσο μου, πού είναι τ ’άρματα, τά πατρικοδομένα;»
ΕΙχεν άπολυθεΐ άπό τις φυλακές τότε τελευταία, μόλις έγινε 

τό Τούρκικο σύνταγμα, καί μας έλεγε καί τό «Γιασεσίν Χουριέτ»· 
Ή φωνή του ήτανε γλυκειά καί δυνατή κι’ έτρεχε άβίαστα σάν τό 
γάργαρο νεράκι πού κυλάει στ’ αύλάκι. Μπροστά μου τόν έχω ά- 
κόμα σάν άνασήκωνε περήφανα τό όμορφο κεφάλι του, φούσκωνε τό 
φαρδύ στήθος του καί τραγουδούσε. :

«Λεβεντιά καμαρωτή πήρε τά βουνά καί δάση».
Τότες όλη ή ταβέρνα γύρω γύρω έσειόταν άπό τά παλαμάκια.
Κι’ έρχόταν συχνά, γιατί τό καημένο τό παλληκάρι φαινόταν 

νά ύπόφερε οικονομικά καί τόν προσκαλούσαμε στήν παρέα. ’Εκείνη 
τήν έποχή δέν είχανε λάβει καμμιά πρόνοια γιά κανένα. "Ο,τι κά
νανε οί καλές καρδιές τότες. Καί μάς έδιηγόταν ιστορίες γιά τούς 

* καπεταναίους μας καί γιά τ ’ άνταρτικά σώματα. ΚΤ έμεις τόν ά 
κούγαμε όλο περιέργεια καί περηφάνεια. ’Εννοείται πώς όλα αυτά 
άλλο νά τά διαβάζης τώρα κι’ άλλο νά τά άκουγες τότε στήν τα
βέρνα. ’Εκεί μέσα, φως μου, σου έρχόσαντε τά δάκρυα στά μάτια 
άπό συγκίνηση σάν έμάθαινες όχι μονάχα τά ιστορικά τών εθνικών 
άγώνων άλλά άκόμα καί γιά τήν άνακάλυψη έκείνου πού γιάτρευε 
τις θέρμες μέ σαρδέλλες καί κρασί, καί γιά τό άνέκδοτο τού Παπα- 
διαμάντη. * **

Λοιπόν μιά βραδιά πού τρώγαμε έκεϊ μέσα, πέρασε άπό τό 
τραπέζι μας ζητιανεύοντας ένας μουγγός. ’Ήταν ένας νέος άδύνα- 
τος κι’ ώχρός, μά πολύ ώχρός κι’ άδύνατος, κι’ έδειχνε μαζί μέ 
τό άναρθρο κι’ άντιπαθητικό μουγκρισμα πού έκανε, ένα πιστοποιη
τικό άπό τό δήμαρχο του τόπου του παραγεμισμένο μέ σφραγίδες 
πώς ήτανε «κωφάλαλος έκ γενετής». Κάποιος έβγαλε καί τού έδοσε 
μιά πεντάρα άλλά ό θειός μου έπήρε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί κι’ 
ένα μεγάλο κομμάτι κρέας άπό τήν πιατέλλα πού βρισκόταν στή 
μέση τού τραπεζιού καί τά πρόσφερε στό ζητιάνο. ’Εκείνος εύχαρί- 
στησε μέ τά νοήματά του καί τά μουγκρίσματά του κι’ άποτραβή- 
χτηκε σέ μιάν άκρούλα καί κάθησε κι’ έτρωγε. Ό θειός μου παράγ- 
γειλε του Κολιαντάμη καί τού πήγε κι’ ένα ποτήρι κρασί, πού σάν
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τό ρουφούσε ό μουγγός, κουνούσε τό κεφάλι του χαιρετώντας κΤ ευ
χαριστώντας. ’’Ετσι πιάστηκε ή πρώτη γνωριμιά μας μέ τό μουγκό. 
Καί σέ λίγες μέρες παρουσιάστηκε στό μαγαζί τού θειοΰ μου σέ μιά 
στιγμή πού ένα κάρο ξεφόρτωνε κάτι βαρελάκια μέ χρώματα μπρο
στά στό μαγαζί κι’ ό θειός μου τού έκαμε νόημα νά βοηθήση τόν 
ύπηρετάκο πού τά κυλούσε στήν άποθήκψ Ό μουγγός έδούλεψε μέ 
όρεξη κι’ ό θειός μου τού πλήρωσε τόν κόπο του μέ τό παραπάνω. 
Έγλυκάθηκε ό μουγγός κι’ άπό τότε περνούσε συχνά ρωτώντας μέ 
τή γλώσσα τών νοημάτων άν είχανε καμμιά δουλιά. ΚΤ όλο κατι 
τού βρίσκανε. Πότε νά καθαρίζη τήν άποθήκη, πότε νά πλένη τις 
πλάκες τού πατώματος ή τις βιτρίνες καί πότε νά κάνη θελήματα, 
πού τά έκτελοΰσεν όλα μέ έξαιρετική πάντα εύσυνειδησία κι άνε- 
πάντεχη έπιδεξιωσύνη.

ΚΤ όχι μονάχα ό θειός μου άλλά κι’ άλλοι έμποροι τής γει
τονιάς τόν έμάθανε σιγά σιγά καί τού δίνανε θελήματα κι έτσι έγ- 
καταστάθηκε έκεΐ στήν πλατεία κι’ έβγαζε τό ψωμί του ό φτωχός. 
ΚΤ αύτό γιά πολύν καιρό. ·

Καί μιάν ήμέρα κάποιος άπό τήν παρέα είπε πώς τού στείλα
νε χυλοπίττες άπό τό χωριό του κΤ έπρότεινε νά φτιάσουμε ένα 
γκιουβέτσι νά φάμε όλοι μαζί. ΚΤ ένας άλλος προσφέρθηκε νά φέρη 
άξιώτικη μιζίθρα, νά ρίξουμε άπάνω στις χυλοπίττες, πού τούς πάει 
έξοχα. ΚΤ άναθέσαμε στό μουγγό νά κάμη τό κουμάντο. Καί τό 
βράδυ πού μαζευτήκαμε στοΰ Κολιαντάμη, σάν έφερε τό ταψί άχνι- 
στό, μοσκοβόλησε ό τόπος. Γιομίσανε καί τού μουγγού ένα βαθύ 
πιάτο κι’ έπήγε σ' ένα τραπέζι, σέ μιάν άκρη, κι’ έτρωγε κι’ αυτός 
σκυμένος, έχοντας μπροστά του υό ποτηράκι του. Καί σάν έτέλιωσε 
τό φαγητό κι’ άνάψαμε τά τσιγαράκια κι’ άρχισε ή κουβεντούλα, έ- 
σηκώθηκε κα μάς έπλησίασε κι’ ό μουγγός γιά νά ξεσηκώση τό ταψί 
άπό τό τραπέζι. ΚΤ έκείνη τή στιγμή γυρίζει πρός τό θειό μου καί 
του λέει:

— Κύρ Πάνο, δός μου κι’ έμένα ένα τσιγάρο!
’Εμείς όλοι ξαφνιαστήκαμε καί τά χάσαμε σά νά βρεθήκαμε 

μπροστά σ ’ ένα ύπερφυσικό θέαμα. Έγώ τούλάχιστον'ένοιωσα σά 
νά μοΰ ρίξανε κρύο νερό στή ραχοκοκκαλιά.

— Μιλάς, μωρέ; τού φώναξε μ’ έκπληξη κάποιος άπό τήν πα
ρέα υστέρα άπό λίγη σιγή.

—Μιλάω! άπάντησε. Δέν είμαι μουγγός. Ψεύτικα έκανα χρό
νια τό μουγγό γιά νά ζητιανεύω. ’Έτσι τά κατάφερνα καλλίτερα. 
Καί τά πιστοποιητικά πού έχω ψεύτικα εΐνε όλα! Κανείς δέν έμπό- 
ρεσε νά μέ καταλάβη ώς τώρα. Στήν άστυνομία μιά φορά μέ μαυρί
σανε άπό τό ξύλο, μου κάμανε χίλια μαρτύρια καί χίλιες δοκιμασίες 
γιά νά μέ πιάσουνε, γιατί ένας γιατρός έλεγε πώς δέν είμαι μουγ



γός, άλλα δέν έμίλησα καί μέ βαρεθήκανε καί μ’ άφίσανε. Κανένας 
δέν κατάφερε νά μ’ άνακαλύψη.

—Καί τί σοΟ ήρθε, μωρέ, τώρα καί μίλησες; τόν έρώτησε κά
ποιος.

—Ή καλωσύνη τοΟ κύρ Πάνου! Αύτή μ’ έκαμε νά ξεσκεπαστώ 
μοναχός μου τώρα. Ή καλή του καρδιά μέ νίκησε. Μέ παίδεψε πολύ. 
Δέν έμποροΰσα νά λέω ψέμματα άλλο σ’ αύτόν τόν άνθρωπο. Κάτι 
μέ βασάνιζε έδώ μέσα, είπε βάζοντας τήν παλάμη άπάνω στό στή
θος του. Είπα νά τά μολογήσω δλα, νά ξαλαψρώσω κι' έχει ό θεός!

—-"Αει στό διάβολο, βλάκα ! του φωνάζει τότες ό Κολιαντάμης 
πού είχε πλησιάσει κι’ αύτός καί παρακολουθούσε περίεργος τήν έ- 
πίσημη έκείνη στιγμή. Βρέ, κουτέ, άφοϋ ήθελες νά ξεμουγγαθής γιατί 
δέ μού τδλεγες έμένα, νά είποϋμε πώς έγινε θάμα, πώς σ ’ έκανε 
καλά ένα παλιό εικόνισμα πού έχω στό σπίτι μου νά μαζέψουμε καί 
του κόσμου τις δεκάρες !

—Νά χαθής, Κόλια, κλέφτη, γυρίζει καί τού λέει ένας άστείος 
άπό τήν παρέα μας. Δέ σέ φτάνει πού νερώνης τό κρασί καί δέ θά 
ίδής θεού πρόσωπο μόνο θέλεις νά έκμεταλλευτής καί τά θεία. Χά
σου άπό μπροστά μου θεομπαίχτη!

Κι’ ό Κολιαντάμης γελώντας ύποκριτικά έγύρισε κι’ έφυγε σά 
βρεμένος γάτος κατά τά βαρέλια του.

** *
Ή συντροφιά έκαμε έναν έρανο καί δόσανε τού Γιώργη—έτσι 

λέγανε τό μουγγό—τό κεφάλαιο ν ’ άρχίση μιά δουλιά πού φαίνεται 
πώς είχε κάποιες γνώσεις σ ’ αύτή. ’Εγκαταστάθηκε καί πουλούσε 
λουλούδια καί φυτά καί σπόρους στήν πλατεία τής 'Αγίας Ειρήνης. 
Γιά καιρό τόν έβλεπα έκεΐ χάμω. "Υστερα ήρθανε τό στρατιωτικό, οί 
έπιστρατεύσεις, οί πόλεμοι. ’Εγώ έλειψα χρόνια άπό τήν ’Αθήνα κι’ 
άργησα νά ξαναβρώ τή συνοχή τής ζωής μου, άν καί θαρρώ πώς 
ποτέ μου δέν τήν ξαναβρήκα. Πολλές φορές μέσα στις έρημες καί 
πικρές ήμέρες πού πέρασα τότες άναθυμήθηκα τήν ταβέρνα τού Κο- 
λιαντάμη καί τήν παρέα τήν καλή. Σάν έδοσε ό θεός καί ξαναγύ- 
ρισα ό θειός μου ήτανε πεθαμένος — άγιο τό χώμα πού τόν κρατάει 
—κι’ ό Γιώργης είχε χαθεί άπό τό στέκι του, ουτε μπόρεσα νά μάθω 
τίποτα γ ι’ αύτόν πιά. Ποιός ξέρει άν δέν τόν έπήρανε στρατιώτη κι’ 
αύτόν καί σέ ποιά ραχούλα τής Μακεδονίας ή τής Μικρασίας μπορεί 
νά λευκαίνουνται τά κόκκαλά του τώρα.

Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Τ Ο  Α Ρ Σ Α Κ Ε Ι Ο  Τ Ο Ν  Π Δ Τ Ρ Ω Ν

Σκίτσο μέ κραγιόνι

ΕΙνε παληό τό σκολειό μέ ψηλές νοτισμένες καμάρες 
Έκεϊ έπάνω—(δέστε—στις κρυφές σκτοτεινές τους γωνιές 
’Ανεβαίνουν καί κρύβονται τών κοριτσιών οί λαχτάρες 
Χρόνια, πολλά χρόνια τώρα, όλόκληρες τόσες γενιές.

Στό διάλειμμα, άπό διπλές μαρμαρένιες ξεχύνονται σκάλες 
Ποταμάκια γλυκοφλοίσβιτα οί μαθήτρες στήν αύλή 
Ψηλά στόν σκεπασμένον έξώστη προβαίνουν οί δασκάλες 
Κι’ δχι, τόσο οί νειές δσο οί γεροντοκόρες πειό πολύ.

Μ’ένα τους αυστηρό (θαρρείς γεμάτο πίκρα, ζήλεια) βλέμμα 
Παγώνουν τής παιδιάστικες καρδιές πού ώραΐα σκιρτούν 
ΚΓ άθέλητα τις σπρώχνουνε στήν ύποκρισία καί στό ψέμμα. 
ΤΩ πόσο άγνά, μόλις θά φύγουν οί δασκάλες, άταχτοΰν !

Τή γέρικη ψηλή μουριά πώχει όλοκαίνουργα τά φύλλα 
Δέν τή φοβούνται άπό πάνω τους. ΕΙνε γεμάτη πουλιά. 
Σαλεύουν τά φύλλα της μέ τή δική τους άνατριχίλα 
Κελαϊδούν δλα τά πουλιά της μέ τή δική τους λαλιά.

’Ά ξαφνα  : κάπου σκληρόφωνα ή μικρή σημαίνη καμπάνα 
Τά σγουρόμαλλα ποταμάκια ξαναγυρνοΰν στήν πηγή 
Μέσ’στή δίνη τους πάναγνη στροβιλίζεται—νά την!—ή’Ά ννα  
ΚΓ ό καϋμός τής καρδιάς της στή γαλάζια ποδιά έχη πνιγή!

1929 Γ. ΑΘΑΝΑΣ



Π Ρ Ο Ε Π Δ Ν Δ Σ Τ Δ Τ Ι Κ Δ Ι  Σ Υ Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΕΙΣ Δ Ι Γ Ι Ο Ν  

ΚΔΙ  Τ Η Ν  Π Δ Ρ '  Δ Υ Τ Ω  Μ Ο Ν Η Ν  ΔΓ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

Ή ιστορία τής πόλεως τοΰ Αίγιου είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μέ 
την ιστορίαν τής έπαναστάσεως τών Ελλήνων τού 1821, διότι αί συσκέψεις 
προς έπανάστασιν τών προκρίτων τής’Αχαΐας εν Αίγίφ έγιναν καί ό «πυρ* 
πολητης τών ψυχών» Παπαφλέσσας από το Αΐγιον ήρχισε ν’ άνάβη τας ε
τοίμους προς έπανάστασιν, εύφλεκτους Έλληνικάς ψυχάς μέ τον δαυλόν 
τών παράτολμων υποσχέσεων. Κατά την άφιξιν τοΰ Παπαφλέσσα εις Αΐγιον 
τον ’Ιανουάριον τοΰ 1821 εγένοντο συνεδριάσεις εν Αίγίφ από τής 26 μέχρι 
30 Ιανουάριου, γράφουσιν.οι ιστορικοί Τάκης Κανδηλώρος εις την Μ.Εγ
κυκλοπαίδειαν, τόμον Ζ' σελ. 578 καί ο πρώην γυμνασιάρχης Γεώργιος ΙΙα- 
πανδρέου εις το Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη τομ.Α' σελ.459.

Ό πρώτος έμπρακτος επαναστάτης τής Άχαΐας Νωνακριδεύς στρα
τηγός Νικ. Σολιώτης εις τά απομνημονεύματά του γράφει: «Την 5ην Ιανου
άριου 1821 ήλθον είς την οικίαν μου εϊς Βοστίτσαν ό γενναίος τής Πατρί* 
δος υπέρμαχος Γ. Δίκαιος (δ Παπαφλέσσας) μετά τοΰ φιλοπάτριδος X. 
Μαλη, άλλα μή εύρόντές με έκεΐ άνεχώρησαν την επομένην είς Κα
λάβρυτα καί έκεΐθεν είς Πάτρας καί από τάς Πάτρας έπανήλθον είς Βο
στίτσαν, περιτρέχοντες τά μέρη ταΰτα ως κατηχηταί, δπου συναχθέντες 
οί προεστώτες καί ’Αρχιερείς Καλαβρύτων, Πατρών καί Βοστίστης 
άπεφάσισαν να συνεννοηθοΰν δλοι οί Πελοποννήσιοι καί νά κινήσουν τον 
πόλεμον τότε, δτε ήθελον εύκολυνδή» (Αί γιγαντομαχίαι τοΰ 1821 καί οί 
Πελοποννησιακοί ήρωες Γ. Πολυμενάκου καί Δ. Ρουτζούνη σελ. 25—26). 
Ή πρώτη συνεδρία ης τών προεστώτων εν Αίγίφ άναμφιβόλως έγένετο έν 
τή οίκίφ τοΰ Άνδρέου Λόντου, δπου εψάλη ό ύμνος τής ελευθερίας, ήν ε
λευθερίαν οί άκουσαντες Τούρκοι ένόμισαν ως κάποιαν νέαν 'Αγίαν ή Παν
αγίαν έξυμνουμένην παρά τών Χριστιανών (Τό Αΐγιον διά μέσου τών αιώ
νων Π. Ξυνοττούλου σελ 93). ’Άλλη συνεδρίασις έγένετο έν τή οίκίςι τού 
Παναγιώτου Δεσποτοπουλου έν Αίγίφ, ως βέβαιοί δ τότε διάκονος τοΰ Πα
λαιών Πατρών Γερμανιΰ καί κατόπιν γενόμενος Μητροπολίτης Άδηνών, 
Θεόφιλος (Άρχεΐον 'Ιστορικής καί εθνολογικής εταιρίας άριθμ. 6877 καί 
6878). Καί έτέρα έγένετο έν τή Μονή 'Αγίου Γεωργίου (Ιστορία Ελληνι
κού Έθνους Κ. Παπαρρηγοποΰλου επιμελείφ Παυλ. Καρολίδου έκδ. ΣΤ/ 
τόμος ΣΤ/ σελ. 30). Ό Μ. Οικονόμου είς τά «Ιστορικά Ελληνικής Πα
λιγγενεσίας» (σελ. 77) γράφει δτι σύσκεψις έγένετο καί είς την Μονήν Τα
ξιαρχών, αλλά τό τοιούτον είναι εσφαλμένον, μάλλον δ’ έκ συγχΰσεως έ
γραψε Μονήν Ταξιαρχών, αντί νά γράψη μονήν Αγίου Γεωργίου. Ήμεΐς, 
γράφοντες τήν 'ιστορίαν τής Μονής Ταξιαρχών ούτε είς τούς κώδικας τής 
Μονής, ούτε είς προφορικός παραδόσεις εύρομεν τοιαυτην μαρτυρίαν.

Ό συγγράψας τήν «Ελληνικήν έπανάστασιν» Διονύσιος Κόκκινος
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είς τόμον Α' σελ. 247—248 λέγει δτι έν τή οικία τοΰ Άνδρέου Λόντου έγι- 
νεν ή συνεδρίασίς, καθ’ ήν δ Παπαφλέσσας ωμίλησε μέ παράφορον ενθου
σιασμόν καί άφινε νά ύπονοήται δτι έχει τήν άποστολήν έκ τής Ρωσσικής 
αυλής καί τήν επομένην έγένετο ή προσποιητή μετάβασις αρχιερέων καί 
προκρίτων είς τά έν θέσει Ροδιφ κτήματα τής Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, 
διά νά έκτελεσθή ή διαταγή τής έπιτοπίου έξετάσεως διά τήν κτηματικήν 
διαφοράν τών δύο μονών, διά νά έκδοδή φιρμάνι κατόπιν ένεργειών τοΰ 
Πατριαρχείου, προς άπόδοσιν δικαιοσύνης. Κατά δέ τήν επομένην μετά τήν 
έπιτόπιον έξέιασιν έγένετο καί άλλη συνεδρίασις, καθ’ ήν δ Παλαιών 
Πατρών Γερμανός έθεσε τά ένδεκα ερωτήματα είς τον Παπαφλέσ- 
σαν. "Αρχών τοΰ καζά ήτοι τής έπαρχίας Βοστίτσης τον ’Ιανουάριον τοΰ 
1821 ήτο ό Άνδρέας Λόντος, μέλη δέ τής διοικούσης επιτροπής (δημογε
ροντίας) ήσαν δ ίερεύς Γεώργιος Οικονόμος καί οί Κωνσταντίνος Δημη- 
τρίου, Αναγνώστης Χαραλάμπης, Σπυρίδων Χαραλάμπης, Πανάγος Χρυ- 
σανθόπουλος καί δ ’Αναγνώστης Άλεξανδρόπουλος, δστις έκαμνε καί χρέη 
γραμματέως, ως μαρτυρούν πολλά ιδιωτικά σύμφωνα σωζόμενα πρωτοτύπως 
ή έξ αντιγραφής.

Πολύς θόρυβος έγένετο καί πολλοί γνώμαι έξεφράσθησαν καί έγρά- 
φησαν διά τήν τοποθεσίαν, έν τή όποίφ ήτο έκτισμένη ή Μονή Αγίου 
Γεωργίου τοΰ Αίγιου, περί τής δποίας γίνεται λόγος εν τή ιστορία δτι καί 
έν αυτή έγένετο μία τών συσκέψεων τών προκρίτων. Τοσοΰτον δέ έφιλοτι- 
μήδησαν πολλοί έξ Αίγιαλείας, ώττε τήν Μονήν Αγίου Γεωργίου νά τήν 
θέλουν τά ήναι ή εκκλησία ή τό έξωκκλήσιον πού υπάρχει είς τό χωρίον τής 
καταγωγής των. Δεδομένου δέ δτι δέν υπάρχει χωρίον, δπερ εντός ή έκτος 
νά μή έχη εκκλησίαν τιμωμένην έπ’ δνόματι τοΰ Αγίου Γεωργίου, δλα 
σχεδόν τά χωρία ένασμενίζονται νά θέλουν τήν σύσκεψιν τών προκρίτων νά 
είχε γίνει είς τήν ίδικήν του έκαστον έκκλησίαν τοΰ Αγίου Γεωργίου. Ό  
έκ Πτέρης καταγόμενος αείμνηστος καθηγητής Αλέξανδρος Άλεξανδρό
πουλος είς τήν 'Ιστορίαν τή; Πτέρης σελ. 57 παραδέχεται μόνον τήν γνώ
μην τοΰ Φωτάκου (’Απομνημονεύματα σελ. 58) δτι ό Παπαφλέσσσας κα- 
τέλυσεν είς τήν οικίαν τοΰ ’Αναγνώστου (Ίωάννου) Άλεξανδροπούλου 
καί έκεΐ έκάλεσε τούς προκρίτους προς σύσκεψιν τήν ?6 Ίανουαρίου.

Ά λ λ ’ δ αείμνηστος συγγραφεύς τής ιστορίας Πτέρης προχωρεί πα- 
ρακεκινδυνευμένως καί γράφει δτι ή Μονή Αγίου Γεωργίου, έν ή έγένετο 
ή σύσκεψις ήτο τό, πέντε ώρας έξ Αίγιου άπέχον, έξωκκλήσιον του Ά γ  ου 
Γεωργίου έξωθεν τής Πτέρης, δπου τον ’Ιανουάριον ή χιών τό καλύπτει σχε
δόν έξ δλοκλήρου καί τό όποιον ώς δ ίδιος συγγραφεύς μαρτυρεί, εύρίσκεται 
είς τά σύνορα τών έπαρχιών Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων. Καί μάλιστα έπί τό 
μυδιστορηιιατικώτερον γράφει δτι, καθ’ ήν νύκτα συνεδρίαζον οί "Ελληνες 
εντός τοΰ ναού, έφδασαν Τοΰρκοι πρός καταδίωξίν των καί, τών Ελλήνων πα
ραμέρισα ντων, όί Τούρκοι είσήλθον εντός τοΰ ναοΰδιά νά θερμάνουν τά σόϊ- 
ματά των είς τήν υπό τών Ελλήνων έγκαταλελειμμένην πυράν, δπότε έπι-
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στρεψαντες οι Ελληνες εφονευσαν τους Τούρκους καί τούς έθαψαν έκεΐ 
πλησίον Εάν τι τοιούτόν εγένετο θά είχε γραφή εις τά απομνημονεύματα 
όλων τών λαβοντων μέρος εις την σύσκεψιν καί θά ήτο εις τούς ιστορικούς 
γνωστόν. Αλλως τε άφοΰ οί Τούρκοι ήσαν καταδιωκτικόν απόσπασμα, θά 
ειχον οπλα καί θα εφερον κρατεράν άντίστασιν εις τούς ολίγους προκρίτους.

Η μονή 'Αγίου Γεωργίου παρά τό Αΐγίον, ασφαλώς εύρίσκετο 
έκεΐ, οπου σήμερον υπάρχει τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐον Αίγιου προς τό κάτω 
μέρος το ανατολικομεσημβρινον. Κατά την περίοδον τής Τουρκοκρατίας ή 
πόλις τού Αίγιου ήτο μάλλον διασκορπισμένη. Εις την τοποθεσίαν Ελληνι
κόν μέχρι τού σημερινού έξωκκλησίου τών 'Αγίων ’Αναργύρων ήσαν οί ερ
γαζόμενοι εις τούς κήπους καί τούς αγρούς τών αγάδων ραγιάδες, οί πάντοτε 
προσβεβλημένοι εξ ελονοσίας Μπακοβοστιτσάνοι. Έν τή συνοικίμ Κασιδαυ- 
λακιώτικα εις μίκρας καί άνθυγιεινάς πυκνοκατοικίας ήσαν εγκατεστημένοι 
οί τεχνίται καί οί εις άλλας εργασίας επιδιδόμενοι ραγιάδες. Επειδή δέ άνε- 
πτυσσοντο, λογψ τών δυσμενών καί ανθυγιεινών συνθηκών τής πυκνοκατοι
κίας άσθένειαι καί ιδίως δερματικοί κολλητικοί, ωνομάσθησαν Κασιδαυλα- 
κιώτικα. Ή πυκνοκατοικία έχει καί τούς καυγάδες καί έριδας συνήθεις καί 
ως έκ τούτου ή φράσις Κασιδαυλακιώτικα έλαβε σύν τφ χρόνω καί την έν
νοιαν τόπου δπου συχνά-πυκνά ερίζουν οί κάτοικοι. Εις τόν χώρον πέριξ 
τού ναού τών Είσοδίων, δπου είχον τό δικαίωμα νά διασκεδάζουν καί νά χο
ρεύουν καί οί ραγιάδες κατά τάς επισήμους έορτάς (Άρχείον Λόντου τόμ. Α' 
σελ. 11—12) ητο τό κατωφερές μέρος τού Παληοΰ-Λουτροΰ, δπου έρρι- 
πτον τά σκουπίδια καί τά ψωφιμαΐα τής πόλεως, εκεί δέ κατεσκήνωνον καί 
οί σκηνίται Άτσίγγανοι, οσάκις διήρχοντο έξ Αίγίου. Ή τότε αριστοκρατία, 
οί αγάδες Τούρκοι καί οί προεστώτες τών υποδούλων Ελλήνων, κατώκει εις 
την κυρίως πόλιν, ή οποία ήτο τότε γύρω τών συνοικιών δπου είναι σήμερον 
τό υποκατάστημα τής Εθνικής Τραπέζης καί τό έκκλησίδιον τού 'Αγίου Με
λετίου, μέ ακτίνας, προς άνατολάς μέν μέχρι τής συνοικίας Κασιδαυλακιώ- 
τικα, μεσημβρίνώς μέχρι τής λεγομένης Μπαμπουζίνας, δυτικώς μέχρι τού 
ναού τής Φανερωμένης καί βορείως μέχρι τού Μώλου καί τής παραλίας, 
δπου κατήρχοντο διά στενωπών τότε. Ή Μονή 'Αγίου Γεωργίου εύρίσκετο 
έκεϊ, δπου εί-αι σήμερον τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐον καί ήτο ένεκεν τής θέ- 
σεώς του έξω τής πόλεως. Τήν βεβαιότητα ταύτην έχομεν από την προφο
ρικήν παράδοσιν καί από τήν εύρεσιν τεκμηρίων εξ άνασκαφών.

*0 υπέρ δγδοηκοντούτης σεβαστός καί λόγιος συμπολίτης κ. Θεμι
στοκλής Χρυσανθόπουλος ενθυμείται καλώς δτι, όταν ήτο μικρός καί κατήρ- 
χετο τής πόλεως διά νά μεταβή εις τά πλησίον τού έξωκκλησίου Αγίων 
’Αποστόλων κτήματα τού πατρός του, έφοβεΐτο νά πλησιάση εις τά, πλη
σίον τού τοτε Νεκροταφείου, νύν δε Δημοτικού Νοσοκομείου, ερείπια πα
λαιών κτιρίων έ< τών άλεπαλλήλων καταστροφών τής όκταετίας 1821—1828, 
διότι οί γείτονες γέρων Κϊτσος, γενάρχης τής οικογένειας Κιτσοπούλων, 
ό όποιος απέθανε πρύ τού 1880 εις ηλικίαν γύρω τών 100 ετών, ή ή γρηά
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-Δερβέναινα, άποθανούσα προ τού 1880 εις ηλικίαν 110 καί πλέον ετών, 
ύβριζον καί κατεδίωκον τά παιδιά, μήπως ασεβώς φερόμεναπλησιάσουν εις 
τά ερείπια διά σω ιατικήν των ανάγκην, επειδή έκεϊ ήτο τό ίερόν βήμα τού 
'Αγίου Γεωργίου. Ό ίδιος κ. Χρυσανθόπουλος διηγείται δτι ήκουσεν από 
τόν στενόν του συγγενή αείμνηστον Διομήδη Πολυχρονιάδην, άλλοτε Δή
μαρχον Αίγίου καί διατελέσαντα γενικόν γραμματέα τής Δημαρχίας Αί
γίου κατά τά πρώτα έτη τής δημαρχίας Ίνοκεντίου Ρωμανιώλη τού λεγο
μένου Άγιωνέζου, δτι ό Ρωμανιώλης τό 1853, ό)ς δήιιαρχος Αίγίου προέβη 
εις άνασκαφάς έκεΐ, δπου σήμερον είναι τά πλυντήρια τού Νοσοκομείου 
διά νά εύρη τά συντρίμματα από τούς μεγάλους κώδωνας (καμπάνες) τού 
Μοναστηριού 'Αγίου Γεωργίου, έπειδή είχε προφορικάς πληροφορίας δτι 
έκεϊ ήσαν τά μεγάλα καμπαναριά τής Μονής, τήν οποίαν έχάλασαν, έκαυ- 
σαν καί κατεκρήμνισαν οί Τούρκοι εις τό πρώτον «σεφέρι*. Δεδομένου δέ 
δτι ή Μονή 'Αγίου Γεωργίου ύφίστατο κατά τήν έξ Αίγίου διέλευσιν τού 
Παπαφλέσσα κατά τάς άρχάς τού 1821, φαίνεται δτι κατεστράφη κατά τήν 
εισβολήν εις Αΐγιον τού Κεχαγιάμπεη, τόν ’Απρίλιον τού 1821 (Ελληνική 
Έπανάστασις Δ. Κοκκίνου τομ. Β'. σ. 144), έκδικουμένου τήν πατρίδα τού τό 
πρώτον ύψώσαντος σημαίαν έπαναστάσεως εις Αΐγιον καί Πάτρας Άνδρέου 
Λόντου. "Οταν δέ ό μακαρίτης δήιιαρχος Αίγίου Σπύρος Παναγιωτόπουλος 
περιετείχιζε τό Νοσοκομεΐον εύρε τεραστίους τοίχους, προδίδοντας περιτεί
χισμα μονή; καί κιίρια ναού. 'Ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί Άκαδημανκός κ. Γεώργιος Σωτηρίου μεταξύ τών άρχαιοτέρων Μονών 
τής Ελλάδος θεωρεί καί τήν τού Αγίου Γ εωργίου παρά τό Αΐγιον (Αί Μο- 
ναί τής Ελλάδος, Πραγματεία έι Θρησκευτική καί Χριστιανική Έγκυκλο- 
παιδείρ, μηνιαίφ περιοδικφ, άριθμ. 6 μηνός ’Ιουλίου 1936 σελ. 2).

Διά τής μικρά; μας ιστορικής ταύτης πραγματείας θέλομεν ν' απο- 
δείξωμεν άφ’ ενός μέν δη τόν ’Ιανουάριον τού 1821 έγένοντο πολλαί συσκέ
ψεις καί εί., διάφορα μέρη τών προκρίτων τής Άχαΐας προς έπανάστασιν 
έν Αίγίω καί άφ’ ετέρου δτι ή Μονή τού 'Αγίου Γεωργίου παρά τό Αΐγιον 
έκειτο έκεΐ, δπου είναι σήμερον τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐον Αίγίου, καί δτι 
ήμεΐς εΐμεθα απολύτως πεπεισμένοι περί τούτου από τάς μαρτυρίας, τάς ο
ποίας άνεγράψαμεν. ι

Αΐγιον Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Ίερεύς Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Π Ο Υ



Ο  Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Σ  Λ Ε Κ Α Τ Σ Α Σ  Σ Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Α

Τό καλοκαίρι του έτους 1882 ήρθε στήν Πάτρα ό ήθοποιός Νι
κόλαος Λεκατσας μέ τόν νεοκαταρτισμένο θίασό του, νά παίξη τά δρά
ματα του Σαίξπηρ.

Ό ήθοποιός αύτός, πού πέθανε στή Νέα Ύόρκη στά 1913, είχε 
μιά περιπετειώδη ιστορία. Γεννήθηκε στά 1847 στήν ’Ιθάκη καί έμεινε 
όρφανός άπό γονείς σέ πολύ μικρήν ήλικία. Κάποως ’Άγγλος πλοί
αρχος τόν έπήρε μαζί του στό Λονδίνο. Φιλόθρησκος άνθρωπος, δπως 
ήταν ό προστάτης του, τόν προώρισεν άρχικά γιά τόν κλήρο κι’ ό 
Λεκατσας άκολούθησε θεολογικές σπουδές. ’Αργότερα έδειξε κλίση 
γιά τό θέατρο κι’ έμπήκε στήν περίφημη δραματική σχολή του Φίρμ. 
’Έπειτα άρχισε τό στάδιό του σέ διάφορα έπαρχιακά θέατρα καί στά 
1870 έφτασε νά παρουσιαστή πρωταγωνιστής στό περίφημο θέατρο 
του Καίμπριτζ. ’Αργότερα άκόμη έπέρασε άπό τά θέατρα τού Κάρδιφ, 
Γλασκώβης, Εδιμβούργου, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ καί τέλος άπό δι
άφορα θέατρα του Λονδίνου κι’ έγινε πασίγνωστος στήν ’Αγγλία, δπου 
σ’ έναν καιρό έδινε καί μαθήματα άπαγγελίας σέ δικηγόρους, ιεροκή
ρυκες καί πολιτικούς. Στά 1881 έγύρισε στήν Ελλάδα κΓ έπρωτόπαιξε 
Ά μλετ σέ ’Αγγλική γλώσσα, γιατί είχε ξεχάσει όλότερα τά Ελληνικά, 
πού κατώρθωσε δμως μέσα σέ δυό μήνες νά τά ξαναφέρη στή μνήμη 
του. Τότε διωρίστηκε καθηγητής του ’Ωδείου κΓ έσχημάτισε θίασο 
άπό νέους ηθοποιούς πού τούς έδίδαξε αύτός τήν τέχνη. Ό νεοκαταρ- 
τισμένος θίασος άποφασίστηκε νά άρχίση τή δράση του άπό τις έ- 
παρχίες, κατά τό σύστημα πού έπικρατεί στήν ’Αγγλία, κΓ έτσι στις 
30 ’Ιουνίου του 1882 βρέθηκε στήν Πάτρα.

Ή πρώτη παράσταση δόθηκε τή βραδιά τής 8 ’Ιουλίου στό 
Δημοτικό θέατρο μέ τόν ’Άμλετ. Ή έντύπωση πού έκαμε δέν φαίνεται 
νά ήταν έξαιρετικά εύχάριστη. Ό Λεκατσας ώστόσο χειροκροτήθηκε 
άπό τό κοινό έπανειλημμένως, μολονότι ή προφορά του στά Ελληνικά 
φαίνεται νά μήν υπήρξε άψογη. Ό «Φορολογούμενος» τοΟ μακαρίτη 
Κ. Φιλόπουλου, ή σοβαρότερη έφη μερίδα πού έβγαινε τότε κάθε Πα
ρασκευή στήν Πάτρα, του έπετέθηκε γιά τήν πρόωρη εμφάνιση τών 
μαθητών του καί παρομοίασε τό κοινό τής Πάτρας μέ τό κεφάλι του 
ψωριάρη δπου έπρόκειτο νά διδαχθούν τέχνη άδέξιοι κουρεις. ’Αντί
θετα ό ’«Εμπορικός Παρατηρητής», ή «Ελληνική Έπανάστασις», ό 
«Φοϊνιξ,» ό «Φανός» κι’ ό «Εργάτης», άλλες εφημερίδες πού βγαίνανε 
τότε στήν Πάτρα, άποδοκιμάσανε τή στάση τού «Φορολογουμένου» 
κατά τού Λεκατσά κΓ έφτασαν στό σημείο νά ύπαινιχθούν πώς ή επί
θεση αύτή είχε τήν αιτία της σέ λόγους συγγενικούς (;). Φαίνεται πώς 
παρόμοια έπίθεση κατά τού Λεκατσά έκανε τότε κΓ ή άθηναϊκή «Νέα
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Έφημερίς» τού Καμπούρογλου πού ό Γαβριηλίδης στό «Μή Χάνεσαι» 
τήν άποκαλεΐ «Κατά Λεκατσά Σαχλογραφίαν».

Ό Λεκατσάς ήθέλησε ν’ άμυνθή στήν έπίθεση τού «Φορολογου- 
μένου» μέ τά θεατρικά προγράμματα πού κυκλοφορούσε άλλά ή έφη- 
μερίδα τού ρίχτηκε μέ μεγαλείτερην όρμή καί στήν πρόκληση τού ήθο- 
ποιοϋ νά τού υπόδειξη τά σφάλματα τού θιάσου άπάντησε πώς δέν 
μπορούσε νά τό κάμη, γιατί δέν εννοούσε ό συντάκτης της νά παρα- 
κολουθήση γιά δεύτερη φορά τις παραστάσεις έκτός «έάν έπετρέπετο 
νά παραμένη τις έν τώ θεάτρω μετά λεκάνης υπό τόν πώγωνα». 'Η 
έπίθεση τού «Φορολογουμένου» φανερόν δτι ήτανε πολύ σκληρή καί 
τό πιθανότερο όχι άπόλυτα δίκαιη. Τά πράγματα δμως είχανε πάρει 
οξύ χαρακτήρα σ ’ αύτή τήν ύπόθεση, ώστε ν’ άναγκάσουνε καί τό 
μετρημένο καί σεμνό «Φορολογούμενο» νά μεταχειριστή τέτοια γλώσ
σα γι’ έναν ήθοποιό πού έπί τέλους δέν έπρωτοδοκιμαζόταν στήν 
Ελλάδα.

Πόσες βραδιές έπαιξε ό θίασος στήν Πάτρα καί ποιά έργα 
έδοσε δέν έμπορέσαμε νά έξακριβώσουμε. Πάντως έκτός άπό τά δρά
ματα τού Σαίξπηρ ό θίασος έπαιξε μιά βραδιά κΓ ένα έργο Πατρινοΰ 
συγγραφέως, τόν «Μίλτωνα» τού Άνδρέα Ρηγοπούλου, ό όποιος μά
λιστα έμπήκε τό βράδυ έκεΐνο στό θέατρο έπί κεφαλής (sic) έκατόν πε
νήντα θαυμαστών ή κομματικών οπαδών του, γιατί ήτανε καί πολι
τικός, δπως είναι γνωστό. Ό Άνδρέας Ρηγόπουλος αύτός έγεννήθηκε 
στήν Πάτρα στά 1842, έσπούδασε νομικά στήν Αθήνα καί στά 1872 
έβγήκε καί βουλευτής. Ανήκε στήν άριστερότερη άκρη τής παρατά, 
ξεως τών πολιτικών τής έποχής εκείνης. Εκαλλιεργοΰσε τά γράμματα 
κΓ έγραψε τό «Άφύπνισμα», τόν «Ίωάννην Μίλτωνα», τό δράμα πού 
έπαιξε ό θίασος Λεκατσά, καί τόν «Νέρωνα έν Κορίνθω». Στά 1889 
αύτοκτόνησε. Τό περίεργο είναι δτι ό «Φορολογούμενος» πού ύπήρξε 
τόσον αύστηρός γιά τό Λεκατσά κΓ έν μέρει γιά τό Ρηγόπουλο στήν 
περίπτωση αύτή, τρία χρόνια πρωτίτερα πού έδόθηκε τό άλλο δρα
ματικό έργο τοΰ Ρηγοπούλου ό «Νέρων έν Κορίνθω» άπό κάποιο θίασο 
Βασιλειάδη μέ τή σύμπραξη καί μερικών έρασιτεχνών φίλων τοΰ Ρη
γοπούλου, έγραψε πώς «ή συρροή τοΰ πλήθους κατά τήν θερινήν ταύ- 
την παράστασιν ήτο μεγίστη καί αί χειροκροτήσεις πυκναί καί ζωηραί 
εις τάς τόσας πατριωτικός ιδέας αϊτινες εις μεγάλας δόσεις διά το° 
δράματος έκείνου παρείχοντο τώ Έλληνικώ κοινώ». Εννοείται πώς ό 
θίασος αύτός Βασιλειάδη, πού έπαιζε σέ κάποιο θέατρο «Μένανδρος», 
υστέρα άπό τόν «Νέρωνα» έδινε παραστάσεις μέ τό δράμα «Δύο Λο- 
χίαι» καί τήν κωμωδία «Τυροτρίφτης» ! Τόση αύστηρότητα γιά τό 
Λεκατσά καί τό Ρηγόπουλο τού Μίλτωνος καί τόση έπιείκεια γιά τό 
Βασιλειάδη καί τό Ρηγόπουλο τού Νέρωνος είναι πράγματα κάπως 
δυσεξήγητα γιά τή θεατρική κριτική τού «Φορολογουμένου».
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Στις άρχές Αύγούστου ξαναβρίσκουμε τό Λεκατσα στήν ’Αθήνα. 
Υπερήφανος δπως ήτανε, άφου έξόδεψε τά τελευταία χρήματά του γιά 
νά έξασφαλίση τήν επιστροφή μέ τό ατμόπλοιο στά γυναικεία πρόσω
πα του θιάσου, αύτός, πού ό Γαβριηλίόης τόν άποκαλεΐ πρώτον άπό 
τούς 'Έλληνας ήθοποιούς, καί πού μέ τή μόρφωση πού πήρε πρέπει νά 
ήτανε τέτοιος, έξεκίνησε επί κεφαλής δσων μελών του θιάσου έξέμει- 
ναν έδώ άπένταροι κι’ υστέρα άπό πεζοπορία δέκα ή μερών, άφου ύπό- 
φερε άπό βροχή, πείνα καί άγρυπνία, άρρωστος καί θερμασμένος, 
έφτασε στήν ’Αθήνα, χωρίς δμως νά προφέρη ούτε λέξη άγανακτήσεως 
ή νά έκφράση τό παραμικρό παράπονο γιά τά παθήματά του. Έκεΐ 
τόν έβοήθησε ό Μιχαήλ Μελάς (ό πατέρας του νεωτέρου ^έθνικοΰ μας 
ήρωος Παύλου Μελά) άνθρωπος πού ύποστήριξε στή ζωή του τά 
γράμματα καί τις τέχνες, κοντά στίς άλλες υπηρεσίες πού είχε προσ
φέρει στό ’Έθνος.

Πώς ό Λεκατσας δέν ήταν άξιος γιά μιά τέτοιαν υποδοχή στήν 
Πάτρα, έκτός άπό τό παρελθόν του βεβαιώνει κ’ ή κατοπινή θεατρική 
δράση του, γιατί μέ τήν ήθική κ’ υλική συνδρομή του I. Σκυλίτση, Μ. 
Μελά καί Μ. Νεγρεπόντη, κατώρθωσε άργότερα νά δώση παραστάσεις 
στήν ’Αθήνα έργων του Σαίξπηρ μέ μεγάλην έπιτυχία. Που ν ’ άπο- 
δοθή λοιπόν ή οίκτρή αύτή περιπέτεια τής Πάτρας; "Ως ένα σημεΐον ά- 
ναμφίβολα τόν έβλαψε ή έποχή του έτους γιατί μέ τίς ζέστες του ’Ιου
λίου δέν ήταν εύχάριστο στό κοινό νά παρακολουθήση τίς παραστά
σεις πού δοθήκανε, έστω καί μέ έλαττωμένα «θεωρικά», στό Δημοτικό 
θέατρο, θέατρο χειμωνιάτικο.’Ακόμα μπορεί νά τόν έβλαψε ή πρόωρη 
έμφάνιση του θιάσου του κι’ άκόμα ή ξενική προφορά του κι’ ή άτε- 
λής γνώση τής Ελληνικής. ’Αλλά δτι βρέθηκε καί δημοσιογραφικό 
όργανο, καί μάλιστα πολύ σοβαρό, νά του έπιτεθή έτσι χωρίς έλεος, 
ϊσως μπορούσε νά μάς γεννήση βαθύτερες σκέψεις. Κάνουμε τήν υπό
θεση πώς οί Πατρινοί μπορεί νά τό πήρανε γιά προσβολή πώς έθεω- 
ρηθήκανε έπαρχιωτικό κοινό. "Οπως φαίνεται άπό τά γραφόμενα τού 
«Φορολογουμένου» είχανε τότε μεγάλην ιδέα γιά τήν καλαισθησία τού 
κοινού τής πόλεως, ιδέα πού πρέπει νά ομολογήσουμε πώς μένει ριζω
μένη ίσαμε σήμερα. Σ’ αύτό ίσως νά μήν είχανε πολύ άδικο, γιατί ή 
Πατρινή κοινωνία τής εποχής έκείνης, καί μάλιστα τού άμεσότερου πα
ρελθόντος τής έποχής έκείνης, κοινωνία άρχαιότερη άπό τήν ’Αθηναϊ
κή καί πού βρέθηκε άπό γεωγραφικούς λόγους σ’ άμεση έπαφή μέ τόν 
Ίόνιο πολιτισμό, μακρινότερη άνταύγεια τού ’Ιταλικού καί τού Δυτι
κού έν γένει πολιτισμού, μπορούσε νά εΐνε κάπως υπερήφανη γιά τήν 
καλλιέργειά της. ’Ίσως τά πράγματα έν τώ μεταξύ είχαν άλλάξει. 
’Αλλά δπως τό άτομο ουτε μιά κοινωνία παρατάει εύκολα τούς τίτλους 
μιας άρχοντιάς ουτε δέχεται ν’ άναγνωρίση πώς κατέβηκε σέ χαμηλό
τερο σκαλοπάτι άπό κάποιον πού τόν ήξερε πρωτίτερα κατώτερό της.
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Υπήρξε μιά έποχή πού οί μελοδραματικοί προ πάντων Ιταλικοί θία. 
ασοι περνώντας άπό τήν καλλιεργημένη μουσικά Επτάνησο γιά τήν 
Ελλάδα καί τήν ’Ανατολή έπιαναν γιά πρώτο σκάλωμα στήν Πάτρα. 
'Η έποχή εκείνη συνδυάζεται μέ μιά μεγάλη υλικήν ευημερία τής Πα- 
τρινής κοινωνίας. Υπάρχει τό παράδειγμα ένός εύπορου κτηματία τής 
έποχής έκείνης πού έγγυήθηκε γιά τίς τυχόν ζημίες ένός μελοδραματι
κού θιάσου γιά νά τόν κρατήση στήν Πάτρα, άγνωστον άν άπό άδολη 
άγάπη στίς μούσες ή γιά τά γλυκά μάτια καμμιάς πριμαντόνας. ‘Ωσ
τόσο γεγονός εΐνε πώς ό άνθρωπος έκεΐνος έπλήρωσε ένα ποσόν πού 
ύπολογιζόμενο σήμερα περνάει τίς πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές, πο
σόν πού μάς φαίνεται μυθικό μέ τή σημερινή οικονομική κατάσταση 
νά δαπανηθή γιά ένα τέτοιο σκοπό. Βέβαια δραματικοί θίασοι άμφι- 
βάλλουμε άν έπαιρνούσανε συχνά άπό τήν πόλη κι’ άν έδόθηκε ή ευ
καιρία στήν Πατρινή κοινωνία νά καλλιεργηθή άπάνω στό κεφάλαιο 
αύτό. "Οταν δμως ριζωθή μιά ιδέα εΐνε δύσκολο νά τή βγάλη κανένας. 
’Ακόμα καί σήμερα ή Πατρινή κοινωνία πιστεύει πώς εΐνε καλλιεργη
μένη καί πώς δέν μπορεί νά σταθή στίς σκηνές τών θεάτρων της μου
σικός ή δραματικός θίασος δευτερότερος. Άπό γεννεά σέ γεννεά πι
στεύει σ ’ αύτή τήν παράδοση, χωρίς νά θελήση νά έξετάση πώς μιά 
τέτοια καλλιέργεια προϋποθέτει συχνήν έπαφή τού μεγάλου κοινού μέ τό 
θέατρο καί τή μουσική, έπαφή πού δέν υπάρχει δυστυχώς. Γιατί δσο 
καί νά θέλουμε δέ μπορούμε νά παραδεχτούμε πώς εΐνε κατορθωτό 
νά μάθη κανένας καλό κολύμπι χωρίς νά μπαίνη συχνά στή θάλασσα, 
θύμα λοιπόν τού θρύλου αύτού μπορεί νά έπεσε κι’ ό άμοιρος Λεκα- 
τοάς στήν άτυχη έκείνη έμπνευση πού είχε καί πού τήν έπλήρωσε τόσο 
άκριβά, δπως είδαμε.

Κ * * *

Π Δ Τ  Ρ Δ

Στά πόδια της ή θάλασσα πότε μ’ άφρούς κυλάει 
καί πότε μ’ άγρια κύματα ύψώνεται καί σπάει.
Ειρηνικές βουνοκορφές στολίζουν τή θωριά της 
π’ αιώνια ή φύση έβαλε μ’ άγάπη όλογυρά της.
Τ’ άχνόφωτα άκρογιάλια της γλυκούς καημούς ξυπνάνε 
κι’ οί αύρες οί άλκυόνιδες έρωτες τραγουδάνε.
ΚεΙ πού στενεύει ή θάλασσα, ή Παληοβούνα γράφει 
μιά πυραμίδα Χέοπος καί τόπους Νείλου πλάθει.
Κι’ δταν ή άνοιξη έρχεται καί λυώνουνε τά χιόνια 
στούς άνθισμένους κήπους της γλυκολαλοΰν τ ’ άηδόνια.
Καί πέρα κεΐ στούς κάμπους της τ’ άμπέλια πρασινίζουν 
καί οί έληές οί γέρικες θείους καρπούς γεμίζουν.
Μά ή δική της όμορφιά δποιος τήν έχει ζήσει 
είναι τ ’ άσόγκριτ’ δραμα δπου τής δίν’ ή Δύση.

Π. ΑΧΑΙΟΣ
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Σ Κ Η Ν Ε Σ  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
—Νά ζήσετε.
—Να γεράσετε. Νά τά καταστήσετε.
—Εις υγείαν σας.
—Ζήτω σας.
— Πάντα ευτυχισμένοι.
Εκαταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Γιά τις ευχές πού στις κοι

νωνικές μας σχέσεις ανταλάσαουμε κάθε μέρα μεταξύ μας. Κάνουνε τή ζωή 
μας καλλίτερη παρ’ δ,τι θά ήταν αυτή άν έλειπαν οί ευχές; Ά ς  σκεφθοΰμε 
λιγάκι. Πρώτα—πρώτα τις νοιώθουμε ως ανάγκην έξαπερικεύσεοις τής 
ψυχικής μας διαθέσεως ; Λαχταρίζει αληθινά ή ψυχή μας γι’ αυτό πού 
λένε τά χείλη μας σε τέτοιες περιστάσεις ; Ά ν  ναι, αν αληθινά τόσο 
λαχταρούμε για την ευτυχία και την μακροβιότητα τών άλλων, τότε θά 
πρέπει αδιακόπως νά. . . κλαιμε. Άφοϋ ή -ευτυχία τους είναι σπάνια 
κ’ εύθραστη κι’ άφοϋ ολοένα πεθαίνουν εκείνοι πού τούς εύχώμαστε προ 
ολίγου νά τά έκατοστήσουν καί νά τά χιλιάσουν. Άλλά πόσοι κλαιμε γιά 
την συχνή συμφορά πού φορτώσαμε προ ολίγου μέ τές ευχές μας; 'Η κοι
νωνία τών ανθρώπων δεν δίνει εικόνα θλιμένων. Αυτό θά πή δτι συμβα
τικά λόγια λέμε, ξένα προς τή βαθύτερη κατάσταση τής ψυχής μας, πού α
ληθινά είναι ή αδιαφορία.

Γιατί τά λέμε τότε καί μάλιστα γιατί τά παραλέμε; ’Έχουνε κανένα 
καλό αποτέλεσμα κι’ έτσι συγχωρεΐται ή ψεύτικη προέλευσή τους ; Μήπως 
κάνουν τή ζωή ωραιότερη; Μου φαίνεται πώς συμβαίνει τό αντίθετο. Δη
λαδή ούτε αποτελεσματικά κάνουν τή ζωή καλλίτερη, ούτε τήν παρουσιάζουν 
ωραιότερη. Τό εναντίον μάλιστα συμβαίνει. Κάνουν τή ζωή ακόμη πιο ψεύ
τικη καί πιο άθλια. “Οπως προκαλεΐ άθλια κατάσταση ντροπής τό ξεσκεπα
σμένο καί ξπναμασημένο ψέμμα.

Καί απορώ μάλιστα πώς ή άνθρωπότης πού τόσα διώρθωσε σιγά— 
σιγά στο φέρσιμό της, πώς δεν διώρθωσε ως τώρα κι’ αυτές τις συνθήκες. 
’Αντί δηλαδή νά έπαναλαβαίνη κάτι πού δέν πιστεύει ως κάτι πού είναι 
ψέμμα. Νά λέγη τουναντίον κάτι πού είναι χρησιμώτερο καί άληθινώτερο. 
’Αντί λόγου χάριν : Νά ζήσετε—νά λέη : Θά πεθάνετε : ’Αντί : Νά τάκα-
τοστήσετε—νά λέη : εύκολα πεθαίνετε. Άντί νά φωνάζουν : ζήτω—νά τού 
λένε : θά πεθάνης καί σύ κακομοίρη. "Έτσι θά κάνη κάτι καλό καί χρήσιμο. 
Καλό> γιατί θάναι αλήθεια. Καί χρήσιμο γιατί θά χρησιμεύη νά κάνη τούς 
ανθρώπους καλλίτερους. Θά φαρμακώνη τή χαρά του μέ μια τέτοια υπό
μνηση; Δέν πειράζει αν πρόκι,ται νά τούς ώφελήση. Καί τό γιατρικό είναι 
πικρό άλλά γιατρεύει. Κ’ ϋσιερα γιατί νά μή συνηθίσουμε δλοι ν’ άκοΰμε 
ψύχραιμα τήν αλήθεια; Τήν πειό αδιαφιλονίκητη είδηση; Μέ μεγάλο μά. 
λίστα κέρδος. "Οτι θά μά; προσγειώση συχνά τήν πραγματικότητα καί δτι 
θά διευκολύνη συχνά τήν καλή μεταξύ μας συνεννόηση.
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Δέν θά συνεννοηθή π. χ. εύκολώτερα ό γαμβρός μέ τόν πεθερό τήν 
ώρα πού παζαρεύουν τήν προίκα, αν έπρόφεραν μεταξύ τους αντί ευχών τήν 
υπόμνηση πώς «θά πεθάνουν» κι’ οί δυό τους; Δέν θά γίνη επιεικέστερος 
ό Σάϋλωκ, άν 6 χρεώστης παρακαλώντάς τον άντί «νά ζή;» «νά πολυχρυνί- 
ζης», αν τού έλεγε «νά καλοπεθάνης αφεντικό». Ή τιμή τού άδελφοΰ 
δέν θά κινούσε επιεικέστερα τό μαχαίρι του, άν ή άδελφή άντί τών ευχών 
«νά ζήση νά γεράση»—αν τόν είχε νανουρίση άπό μικρόν μέ τήν διαβεβαίωση 
πώς θά πεθάνη κι’ αυτός κι* αυτή χωρίς νάναι άνάγκη νά πάρη αύιός 
τόν κόπο νά έπισπεύση τό άναπόφευκτό της; Αί σχέσεις μεταξύ πεθεράς καί 
νύφης πού συχνά φθάνουν ως τήν σκηνή τής γειτονιάς, δέν θά ήσαν όμα- 
λώτερες άν κάθε πρωΐ καί βράδυ έκαναν μεταξύ τους αυτήν τήν χαιρετι
στήριο υπόμνηση ; Κάποιοι μεγάλοι τσιγκούνηδες δέν θά ξεδίψαγαν τόσο 
συχνότερα, δσο συχνότερα τούς έβεβαίωναν πώς δ χάρος τους δέν δωροδο
κείται μ’ δσα κΓ άν μαζέψουν εκατομμύρια ; Αί υπομνήσεις αυτές θάκαναν 
τούς κληροδοτάς γενναιότερους, τούς κληροδόχους ύπομονητικώτερους καί 
τούς ποικιλωνύμους εύεργέτας ούσιαστικώτερους.’Άς άφήσουμε πού θάκαναν 
καί τούς επικήδειους ρήτορας εύπρεπεστέρους, έκ τού φόβου τών είς βάρος 
τους προσεχών άντιπόίνων.

Γι’ αυτούς τούς λόγους ίσως οί άνθρωποι παλαιότερα άντήλλασαν 
τήν ευχή «Καλή ψυχή» πού ήταν συγκολημένη ή υπόμνηση τού θανάτου 
τους. ’Αλλά ύστερα σιγά-σιγά τό κατήργησαν κι’ αυτό' λησμόνησαν καί 
τήν «καλή ψυχή». "Ισως γιατί οί μοντέρνοι άνθρωποι έχοντες πολλά άγαθά 
έκριναν πώς δέν έχουν άνάγκη άπό ψυχή. Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Σ  Κ Α Κ Ο Υ Ρ Η Σ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ
’Οχτώ ή ώρα βράδυ ! Κεντρικός 
δρόμος. Ό  κόσμος βιαστικός 
έρχεται, φεύγει, άνανεώνεται. 
Στις φωτισμένες τις βιτρίνες με-

[ρικοί
χαζεύουν, μή μπορώντας οί

[φτωχοί
δ,τι ποθούνε νά άποχτήσουνε.

[ΚΓ Απλώνεται 
μέσ’ στή καρδιά τους τό παρά

πονο.—«Γ ιατί 
νά μήν είμαι καί έγώ σάν κεΐ- 

[νον κεΐ;» — 
τό φίλο του ρωτάει ένας φτωχός 
καί δείχνει κάποιον που περνάει.

[ΤΗταν ψηλός, 
γιομάτος. Πανωφόρι σταυρωτό 
μαρέν μπλέ- Μέ κασκόλ μετα-

[ξωτό.
Καπέλλο γκρίζο Μπορσαλίνο 

Γενάρης 1938

[άκριβό.
Στό πλάι του μιά ώμορφη ξανθή 
κυρία. Μέτριο Ανάστημα αύτή. 
Trois quarts λούτρινο. Καστό- 

[ρινο γοβάκι 
καί σκούρα κάλτσα μπέζ μετά-

[ξωτή.
Κοντά τ η ςέ ν α  όμορφο σκυλλάκι. 
Περνώντας άφιάε ενα άρωμα

[Αχνό.
’Ήτανε τάρωμα; ή γυναίκα; — 

[δέ μπορώ
νά πω—... Μά φεύγει σά χαζός 

[τήνε κυττάει. 
Ποιός ξέρει τί νά σκέφτεται ό 

[φτωχός!!.... 
Ό  κόσμος έρχεται καί φεύγει 

[βιαστικός,
μ’ αυτός ξυπνά όταν κάποιος 

[τόν σκουντάει. 
Γ. ΞΑΝΘΟΣ
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ΤΟ ΤΡ ΙΜ Η ΝΟ Ν
ΜΙΑ ΠΡΟΤΔΣΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Έ να ς φίλος καί συμπολίτης έγκαταστη μένος στήν 'Α θήνα  γράφει στόν 
διευθυντή μας σέ μ ιά  τελευταία έπιστολή άνάμεσα σ ' άλλα καί τά έξης άξιο- 
πρόσεχτα. «Σέ μ ιά  συνάντησή μου μ’ έναν έκδοτη λογοτεχνικού περιοδικού τής 
πρωτευοΰσης ακόυσα νά έκφράζη τήν έκπληξή του γιά  τήν προσπάθεια πού άνέ· 
λάβες στήν Π άτρα  μέ τά Ά χ α ίκ ά . 'Ό π ω ς  μου έλεγε ό ειδικός αύτός, ό τόπος μας 
κατατάσσεται στήν εικοστήν βαθμίδα στή σειρά τών Ελλην ικώ ν άστικών κέν
τρων άπό τήν άποψη άναγνωστικοΰ κοινού σοβαρών φιλολογικών περιοδικών, 
μένοντας πίσω στό κεφάλαιο αϋτό κ ι’ άπό τόν Πύργο, τό ’Αγρ ίν ιο  καί τό ΑΥ- 
γιον άκόμη, άφοΰ περιοδικά σάν τήν «Νέαν Ε σ τ ία » , τά «Νεοελληνικά Γρ ά μ μ α 
τα» καί τήν «Πνευματική Ζωή», πού έπί τέλους ή υλη τους δέν δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή άπρόσιτη γιά  τό έπίπεδο μορφώσεως τής πατρινής κοινωνίας, μέ 
δυσκολία πλησιάζουν τήν κυκλοφορία π ε ν ή ν τ α  φύλλων άπό κάθε έκδιδό- 
μενό άριθμό τους. Έ δο κ ίμ α σ α  κ ι’ έγώ μέ τή σειρά μου όδυνηρήν έκπληξη μέ τή 
διαπίστωση αύτή τής πνευματικής κινήσεως στήν πατρίδα μας. Φρονώ δτι οί άρι- 
θμοί είναι διαφωτιστικοί περισσότερο άπό κάθε άλλο μέσον γιά τήν πιστοποίηση 
τής καταστάσεως. Τ ί συμβαίνει λοιπόν αύτοΰ κάτω; Δέν νομίζεις πώς θά χρειαζό
ταν νά γίνη έρευνα γιά  τά  αΥτια πού τήν προκαλοϋν, ,ώστε ν ’ άναζητηθοΰν έπειτα 
καί τά μέσα τής θεραπείας ; Δέν άξιζε τόν κόπο τήν έρευνα αύτή νά τήν άνα- 
λάβουν τά «’Αχαϊκά»; Αύ τά  μάς γράφουν.

Τά  «’Αχα ϊκά» ήξεραν άπάνω κάτω τήν κατάσταση αύτή, μολονότι δέν 
τήν έφανταζόμαστέ τέτοια συγκριτικώς μέ τις άλλες Ελληνικές πόλεις, καί στή 
θεραπεία αύτής τής καταστάσεως, δηλαδή στή δημιουργ ία  ενδιαφέροντος καί 
κινήσεως γύρω στά πνευματικά ζητήματα άπέβλεψε ή έκδοσή τους. Κ α ί οφεί
λουμε νά ομολογήσουμε πώς δέν εϊμαστε άπολύτως παραπονεμένοι μέ τήν ύπο 
δοχή καί τήν ύποστήριξη πού μάς έκαμε ή πατρινή κοινωνία. Ω σ τό σ ο  νομίζου
με δτι ή νύξις πού μάς κάνει ό φίλος έπιστολογράφος δέν πρέπει νά μείνη χω
ρίς συνέχεια. Τό  περιοδικό μας λοιπόν πολύ εύχαρίστως υιοθετεί τήν πρόταση 
αύτή καί θά παραχωρήση τις στήλες του γιά  τήν έρευνα. Κ α ί δχι μονάχα ώς 
έδώ άλλά καί ύποβάλλει τήν παράκληση στούς άναγνώστές του, όσους, έστω καί 
τούς λίγους, πού μπορούν νά έχουν κάποια γνώμη άπάνω στό ζήτημα, νά μάς 
γράψουν τις ιδέες τους. Σ έ  ένα προσεχές τεύχος μας θά συγκεντρώσουμε τις 
γνώμες αυτές καί θά τις άναπτυξουμε άπό τή στήλη αύτή. Περιμένουμε.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τό τρίμηνον Ίανουαρ ίου  μέχρι τών εορτών Πάσχα  στήν πόλη μας ήταν 
άν δχι πλούσιο βέβαια, πάντως Εξαιρετικά Ενδιαφέρον. Τό έποίκιλαν τρεις— τέσ- 
σαρες συναυλίες, γ ιά  τις όποιες χρωστάμε νά άσχοληθούμε έστω καί σύντομα. 
Ή  πέτρα τού σκανδάλου, άν πηγαίνη ή έκφραση, ύπήρξεν ή δημόσ ια  Εμφάνιση 
τού Πατραίκοΰ ’Ωδείου πού ιδρύθηκε τελευταία στήν πόλη μας. "Ο πω ς δήποτε 
στό τελευταϊον αύτό όφείλουμε τήν πρώτη καλλιτεχνική συγκέντρωση τού 1938 μέ 
μιά, συναυλία πού έδωσεν ό καθηγητής του κ. Δ. Παπαβασιλείου (βιολί) μέ συ
νοδεία τής καθηγήτριας τού ίδιου ’Ωδείου (πιάνο) δίδος ’Ή ρ α ς  Βιτσιώρη.

Τό Εξαιρετικό ταλέντο τού κ. Παπαβασιλείου είνα ι γνωστό πιά, είναι, νο
μίζουμε, άπό τά  λίγα β ιολιά  τής Ελλάδος. Στό ρεσιτάλ αύτό έκαμε νά άνανε- 
ωθή ό γενικός θαυμασμός πού τρέφει γ ιά  τόν νεαρό β ιολίστα όλόκληρος ό καλ
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λιτεχνικός κόσμος έδώ. Π ιστεύουμε πώς γιά  τόν κ. Παπαβασιλείου ύπάρχει με
γάλο στάδιο Εμπρός του. Ή  τιμή τής άναδείξεώς του Αναμφισβήτητα θά είναι 
τιμή τής Πάτρας, δπου έσπούδασε τά πρώτα μαθήματα, δπου μελετά καί άπό 
τήν όποιαν ευχόμαστε νά έξορμήση γ ιά  εύρύτερες κατακτήσεις.

Σέ λίγες ήμέρες παρουσιάσθη ή Φιλαρμονική σέ μιάν Αρμονική συναυλία 
τών Αποφοίτων της. ’Έ λα βα ν  μέρος κυρίως οί δίδες Παπανδροπούλου καί Τασ- 
σοπούλου καί οί κ. κ. Μ ίμ η ς  Παπανδρόπουλος καί Ν ϊκος Καρανασόπουλος. Γό 
πρόγραμμα ήταν σπουδαιότατο καί Εκλεκτό, έξετελέσθη δέ μπορεί νά πή κανείς 
σέ βαθμόν Επιτυχίας πού πλησίαζε τό τέλειο. 'Η  συναυλία αύτή ήταν τό σημαν- 
τικώτερο γεγονός τής μουσικής περιόδου καί παρουσίασε Ανάγλυφα τό δυνατό 
έργο τής παλαιάς καί διακεκριμμένης καθηγήτριας τού ’Ωδείου τής Φ ιλαρμονι
κής, τής δίδος Ελ ένη ς  Λαμπίρη, τής ψυχής αύτής τού ιδρύματος. Ή  διδακαλία 
της όμολογουμένως άπέδωσεν, άλλά γ ιά  νά  πορουσιάση τό έξοχο αύτό σύνολο 
Εργασίας τών μαθητών της κουράστηκε καί Εργάστηκε μέ Ενθουσιασμό καί μέ 
πίστη στήν Αληθινήν έννοια τής Τέχνης. Τής όφείλουν πολλά οί Πατρινοί. Τό 
βιολί τού κ. Παπανδροπούλου πολύ —  πολύ καλό. "Ο λα  τά  κομμάτια  τά έξετέ- 
λεσε μέ Ακρίβεια καί παλμό καλλιτεχνικό. Άπ οκά λυψ ις  σωστή ήταν ό κ. Ν. Κ α 
ρανασόπουλος (βιολεντσέλο). Δυσκολευθήκαμε πολύ νά πεισθούμε δτι άπό τόν 
Ερασιτέχνην αυτόν νοιώσαμε τή τέχνη ενός σχηματισμένου καί μεστού καλλι
τέχνη. Ή  δίς Σοφ ία  Παπανδροπούλου (πιάνο) κατήγαγεν ένα άληθινό θρίαμβο- 
Ό μολογουμένω ς τό πα ίξιμό  της είνα ι Ανώτερης πνοής, τής πιό ύψηλής τέχνης' 
Δοκ ίμασε τήν σεμνή καί άπέρριτη τέχνη της στά δυσκολώτερα μέρη τού προ
γράμματος (συνοδεία καί σόλο) καί κέρδισε δικαιώτατα τά χειροκροτήματα καί 
τόν θαυμασμό τού Εκλεκτού Ακροατηρίου. Π αράλληλα  σ ’αϋτή στάθηκε καί ή δίς 
Εΰα  Τασσοπούλου (πιάνο), έκτελέστρια άψογος, συναρπαστική, Εμπνευσμένη

Τρίτη συναυλία ήταν πάλι τού Πατραϊκοΰ Ω δ ε ίου  μέ τόν κ. Μανώλη Κ α 
λομοίρη. Δυστυχώς παρ’ δλες τις φιλότιμες προσπάθειες τού ’Ωδείου, δέν κα- 

, τωρθώσαμε σάν Π άτρα  νά ύποδεχθοΰμε δπως άξιζε τόν μεγάλον "Ελληνα  καλ
λιτέχνη. Ή  αϊθουσα, τό πιάνο, δλα δέν ήσαν Εκείνα πού έπρεπεν. Ό  καλλιτέχνης 
μέ ήρωϊσμόν έπαιξε διάφορες συνθέσεις καί άλλα έργα πού κατεχειροκροτήθηκαν 
θερμά.Ό  μεγάλος συνθέτης πού τ ιμ ά  τό Ελλην ικό  όνομα χάρισε ώραϊες καλλιτε
χνικές μεταρσιώσεις στό Πατρινό κοινό πού συνέρρευσε νά τόν ίδή κοντά του καί 
νά τόν χειροκροτήση. Τό Πατραϊκόν ώδείο εΓναι άξιο  συγχαρητηρίων γ ιά  τή μετά
κλησή του στήν πόλι μας καί γ ιά  τή δράση του γενικά. "Αλλη  ώ ραία συναυλία— 
μουσικοφιλολογική βραδυά μάλλον— ήτο τής κ.’Αντιγόνης Παπαμικροπούλου καί 
τών μαθητών της μέ σύμπραξη τής κ. Ή λέκτρας Μικρούτσικου, στή Φιλαρμονική- 
’μ] κ. Αντ ιγόνη  Παπαμικροπούλου παρουσίασεν ένα ώραϊο σύνολο. Ή  ίδια Εμφα
νίστηκε ώς άρίστη έκτελέστρια ιδίως τών·' συνθέσεών της πού δλες έχουν μ ιά  
ξεχωριστήν Επιτυχία. ’Α ξ ίζε ι κάθε δ ίκαιος λόγος γ ιά  τό κουράγιο της καί τήν 
τέχνη πού τήν διακρίνει. Άκα τά π α υσ τα  μάς παραδίνει καί νέες συνθέσεις της 
γεμάτες Ελλην ικήν  πνοή καί δροσιά Αληθινής ζωής. Ο ί μαθήτριες καί ό μικρός 
της γυιός Δημητράκης υπόσχονται πολλά. Μ ά ς  ήσαν τόσο συμπαθή τό θάρρος, 
ή εύστροφία καί τό πα ίξιμο  τών μικρών αύτών Εκτελεστών. Ή  κ. Ήλέκτρα 
Μ ικρούτσικου έξ άλλου μέ τήν Απαγγελία της καί μέ τό τραγούδι της ώμόρφηνε 
τήν ώραίαν εσπερίδα- Απήγγειλε τραγούδια ποιητών μας καί τραγούδησε ώμορφα 
συνθέσεις τής άδελφής της Εκλεκτές. Γ ιά  τήν Πάτρα είναι μεγάλο κεφάλαιο ή 
καλλιτεχνική φλ^γα τών δυό Αδελφών. Τέλος στήν Ιτα λ ική  Σχολή δόθηκαν δυό 
συναυλίες.

ΧΡΟΝΙΚΑ

*** Στό Α ίγ ιο  τις 30 περασμένου Ίανουρ ίου γιορτάστηκε σεμνά καί έπί"
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σημα άπό τόν Δήμο και άπό τήν κοινωνία Α ίγ ιο υ  ή 25ετηρίδα τής έκεί τοπικής 
έφη μερίδας «Έρευνα» του κ. Άνδρέου  Φιλιπποπούλου. Στή γιορτή μίλησαν 
πολλοί λόγιοι Α ίγ ιώ τες άναπτϋσσοντας τό έργο τοϋ παλαίμαχου δημοσιογρά
φου, ή εφημερίδα του όποιου τά τελευταία μάλιστα χρόνια προσέφερε πολλά 
στήν πνευματικήν άνάπτυξη τοϋ Α ίγιου. Ο ί  λόγοι αυτοί δημοσιεύτηκαν σέ ειδικό 
πανηγυρικό τεύχος τής «Έρεύνης». Χα ίρουμε καί έμεις γ ιά  τήν άναγνώριση τοϋ 
έργου της καί συγχαίρουμε τόν εκδότη της.

** *  Ό  Δήμος Πατρέων μέ τήν εισήγηση τοϋ Δημάρχου κ. Βασιλείου 
Ρούφου ψήφισε στόν προϋπολογισμό του γ ιά  συνδρομή του στά « Α χ α ϊκ ά »  πέντε 
χιλιάδες δραχμές. Εύχαριστοϋμε τή Δημοτικήν άρχή γ ιά  τή χειρονομία της 
αύτή πού είναι τόσο τιμητική κα ϊ ένισχυτική τοϋ έργου μας γιατί δείχνει δτι ή 
προσπάθειά μας προστατεύεται καί έκτιμδται επίσημα. Συγχρόνως δείχνει τή 
φωτεινή άντίληψη τοϋ κ. Δημάρχου νά προστατεύση τήν πνευματική ζωή τής πό- 
λεως καί νά τονώση τό ένδιαφέρον τοϋ κοινοϋ στις καθαρά πνευματικές προσ
πάθειες. Εύχόμαστε τήν ίδ ια  στά «’Αχα ϊκά» στοργή νά δείξουν δλα τά  φωτεινά 
πνεύματα καί οί ήγέτες τής κοινωνίας μας.

** *  Μ έ  άρίστην έμφάνηση καί ζηλευτήν επιμέλεια έκδίδεται τακτικά τό 
μηνιαίο Δελτίο τοϋ Έμπορ ικοϋ  ’Επιμελητηρίου μέ ϋλη άμέσου ένδιαφέροντος 
γ ιά  τόν έμπορικό κόσμο. Ή  έκδοση αϋτή είνα ι ύποδειγματική στό είδος της καί 
εύχαριστούμεθα νά έχη ή Πάτρα ένα τέτοιο περιποιημένο καί αύθεντικόν όργα
νο τής οικονομικής της ζωής. Τό 'Επ ιμελητήριο καί ο ί κ. κ. Δημητρ. Δογάνης, 
Χρ ίστος Λαμπρόπουλος καί Άνδρ. Λασκαρατος πού τό έπιμελοϋνται, προσφέ
ρουν έτσι μ ιά  γενικώτερη ύπηρεσία στήν Πάτρα.

* **  Ό  εκλεκτός μας φίλος κ. Μ ιχ. Γ. Πετρίδης κυκλοφόρησε μιά  νέα 
του ποιητική συλλογή «Ψυχής ’Αντίλαλοι». Γ ιά  τό ποιητικόν έργο τοϋ κ. Πετρίδη 
μπορεί νά είπωθή σήμερα δτι καί γνωστό είναι καί άνεγνωρισμένο. ‘Η  νέα ποιη
τική συλλογή δικαιώνει τήν φήμη καί τήν συμπάθεια πού έχει ό ποιητής σ ’ δλο 
τόν φιλολογικό μας κόσμο.

***  Ό  ιατρός κ. Γ. Γύρας κυκλοφόρησε σέ δεύτερη ώραία έκδοση τό β ι
βλίο του «Πριν καί μετά τό γάμο». Κ α θ ’ δλα άξιοπρόσεκτο έργο.

*** Ό  συμπολίτης άρχιτέκτων κ. Τάκης Μ ιχελής έξέδωσε στήν ’Αθήνα, 
δπου μένει, δύο λαμπρές μελέτες του : «Αισθητική Τριλογία» καί « Ό  χώρος καί 
τά πολεοδομικά συγκροτήματα των άρχαίων Ελλήνων». Κα ί τά δύο β ιβλία  του 
συσταίνουμε θερμά ώς ά ξια  γενικοϋ ένδιαφέροντος.

** *  Στήν Πάτρα έξεδόθηκαν άπό τόν κ. Κλεάνθη Π λ ιάκα  δύο έργα του 
γιά  σχολικές γιορτές « Ό  'Ο μηρ ικός Άχ ιλλεύς»  καί «Κλέφτικο ρωμάτζο». 'Ε π ί
σης ό κ. Ν. Α. Λοβέρδος έξέδωσε «Βυζαντινοί ιστορικοί καί σύγχρονοι Βυζαντι- 
νολόγοι» μέ πρόλογο τοϋ κ. Ά γγ . Βούρβαχη.

** *  Ά π ό  τήν ’Αλεξάνδρεια έλάβαμε τό νέο τεϋχος τής «Έρεύνης» τοϋ 
κ. ’Αγγέλου Κασιγόνη μέ τή μονογραφία του «Ή  ζωή δπως τήν ένοιωσα».

***  Ά π ό  τό επόμενο τεϋχος θά άνασυγκροτήσουμε τή διάταξη τοϋ τρι
μήνου καί θά άναγγέλουμε καί θά βιβλιοκρίνουμε κατ’ έκλογήν καί κάθε τεϋχος 
περιοδικοϋ καί κάθε β ιβλίο πού θά μας έρχεται.
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