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Η  Α Θ Ω Ω Σ Η  Τ Η Σ  Φ Ρ Υ Ν Η Σ

Κι ο ρήτορας — ω! δημοσθένιο σχήμα !— 
ξάφνου τις πόρίτες του χιτώνα λύνει' 
κυλά στά πόδια τό λινό σαν κύμα 
κι άπ’ τούς άφρούς γυμνή προβάλλει η Φρύνη.

Των κριτών την ολύμπια γαλήνη 
κάποια αστραπή αυλακώνει — γέρων κρίμα !— 
σπίθα χωρίς βροντή με μιας που σβήνει 
στον ξάστερο ούρανό. Του ωραίου θύμα

δικασταί της Αθήνας, τίνος στόμα 
κρίση κακή στην κρίση σας θα φέρει ;
Είναι θεός το πάγκαλο αυτό σώμα.

Ξανάνιωσαν στην όψη της κ’ οι γέροι. 
Αθωώστε την! το ξέρετε πως άλλος 
κριτής — ο Χρόνος — τιμωρεί τό κάλλος !

1918 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α θ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ



Η  Σ Ε Ι Σ Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ  Τ Η Σ  Α Χ Δ Ί ' Α Σ  ΚΑ Ι  Τ Ω Ν  

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ω Ν  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ  ΚΑ Ι  Ν Α Υ Π Α Κ Τ Ο Υ

[Τής ύπό τόν άνω τίτλον μελέτης τοΟ κ. ' Α γ γ έ λ ο υ  Γ. Γ σ λ α ν ο -  
π ο ύ λ ο υ, ής μικρά περίληψις δίδεται κατωτέρω, άπόσπασμα έδη- 
μοσιεύθη ύπό τοΟ Dr V. C o n r a d ,  καθηγητοΟ τού Πανεπιστημίου 
τής Βιέννης, είς τό περιοδικόν «Gerlands Beiträge zur Geophysik»
T. 53 . p. 203-212 , Leipzig 1938, κριτική δέ ταύτης ϋπό του B e l l a  
S i m o n  είς τό «Zentralblatt für Geophysik, Geodäsie und Meteo
rologie» Bd. II, Heft 8 , Berlin 1938].

Έν αρχή τής μελέτης του ταύτης ό συγγραφεύς αναφέρει, ότι τό 
φαινόμενον των σεισμών έχει κατ’ έπανάληψιν έκδηλωθή, κατά τόν ’Ιού
λιον Schmidt, λίαν εντατικώς κατά διαφόρους έποχάς έν τή περιοχή τής 
Άχαΐας και έχει προκαλέσει και μορφολογικάς αλλοιώσεις έπί τοϋ εδάφους 
αυτής. Πλήν τούτου, υπάρχουν πολλα'ι ίστορικαί πληροφορίαι δτι, ούχί 
άπαξ, διάφοροι πόλεις τόσον τής Άχαΐας, ό'σον και των γειτονικών ταυτης 
περιοχών, Ιδία αι κείμεναι παρά τάς άκτάς τών κόλπων Πατραϊκού καί Κο
ρινθιακού, έχουν υποστή κατά τό παρελθόν καταστροφάς εκ σεισμών.

’Εντεύθεν ή σπουδή τής σεισμικότητος τής περιοχής αυτής παρουσιά
ζει ένα εξαιρετικόν ενδιαφέρον, ως αποτελούσα έν έκ τών μάλλον σειομένων
τμημάτων τής Ελλάδος.

Είσερχόμενος είςτό κύριον θέμα του ό συγγραφευς, δίδει μίανάμυδράν 
σκιαγραφίαν τής παρούσης γεωλογικής καταστάσεως τής περιοχής αυτής, επί 
τή βάσει τής γνωστής βιβλιογραφίας καί ιδία τών σχετικών δημοσιεύσεων 
τών Νέγρη, Dépérer, Renz, Philippison καί Γεωργαλά. ’Ακολούθως παρ
έχει συνοπτικούς πίνακας όλων τών γνωστών σεισμών, οΐτινες κατά καιρούς 
έκλόνισαν τό έδαφος αυτής, από τής απώτατης αρχαιότητας μέχρι τών ημε
ρών ημών, επί τή βάσει ενός μεγάλου αριθμού περιγραφών αρχαίων καί νεω- 
τέρων, Ελλήνων καί ξένων ιστορικών συγγραφέων, τών καταλόγων τού 
J. Schmidt, τού ήμερησίου καί περιοδικού τύπου, καί ιδία δσον αφορά τό 
χρονικόν διάστημα τών ετών 1879 - 1892, καθ’ δ δεν έγένοντο συστηματι- 
καί παρατηρήσεις επί τών σεισμών τής Ελλάδος, έκ τής εβδομαδιαίας έφη- 
μερίδος τών Πατρών «Φορολογούμενος» καί τών είς τα Χρονικά τού ’Αστε
ροσκοπείου από τού έτους 1893 καί έντεύθεν δημοσιευομένων καταλόγων 
τών σεισμών τής Ελλάδος. Περαιτέρω περιγράφει τούς καταστρεπτικούς έξ 
αυτών καί παραθέτει τούς μακροσεισμικούς χάρτας, τών κατά την τελευταί- 
αν τεσσαρακονταετίαν σφοδροτέρων σεισμών, τούς οποίους συνέταξεν έπί 
τή βάσει τών σχετικών σεισμολογικών δελτίων τών διαφόρων παρατηρητών 
τού ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών, μέ παρατηρήσεις τινας έπ’ αυτών καί έν 
τέλει, κατόπιν έπισταμένης έπεξεργασίας τού ούτως συλλεγέντος υλικού μα- 
κροσεισμικών παρατηρήσεων, δίδει μίαν σύντονον περίληψιν αυτού μέ κρίσεις
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τινας καί τά συμπεράσματα είς α ήδυνήθη ν ’ άχθή έκ τής σπουδής τών 
στοιχείων τούτων.

’Εκ τού γεωλογικού του μέρους τά μάλλον ένδιαφέροντα σημεία είναι 
δτι: ή σημερινή καταβύθισις τής σειράς τών κόλπων Πατρών - Κορίνθου 
έχει γεννηθή έσχάτως, κατά τόν Philippson, ύστερα από την έπίχωσιν τής 
Νεογενούς τάφρου, ήτοι κατά τό τεταρτογενές (ή κατά τό πλειόκαινον κατά 
την ά'λλην έκδοχήν τής ηλικίας) διά δευτέραν φοράν καί μάλιστα άσυμμέ- 
τρως, μέ έξαρσιν τών νοτίων μερών τής τάφρου, κυρίως κατά βαθμίδας 
διαρρήξεως, καί μέ καθίζησιν καί άπόκλισιν τών βορείων μερών αυτής, ήτοι 
μέ μεταβολήν τού βάθους τής ζώνης προς βορράν. Γενικώς ή βόρεια άκρα 
τής Πελοποννήσου είναι μία τυπική τοποθεσία ρηξιγενών τεμαχών, ό τοπι
κός δέ χαρακτήρ αυτής έκφράζεται διά τής άναθολώσεως (auf-Wölbung) τού 
μέσου αυτής καί τής διαρρήξεως ταύτης κατά την διεύθυνσιν τής σειράς τών 
κόλπων. Είς τό μέσον, δπου ή άναθόλωσις είναι έντονωτάτη καί ή διάρρη- 
ξις είναι λίαν απότομος' άντιθέτως είς την δυτικήν Άχαΐαν ή πλειοκαινική 
καταθύθισις υπήρξε μικρά, ή δέ τεταρτογενής έξαρσις ακόμη μικροτέρα καί 
άνευ διαρρήξεων.

Αί σχετικώς πρόσφατοι αυται τεκτονικαί διαταράξεις, τών οποίων ή 
περίοδος, ως φαίνεται, δέν έληξεν ακόμη, δικαιολογούν πλήρως την μεγάλην 
σχετικώς σεισμικότητα τής περιοχής αυτής.

Έν τέλει ό συ/γραφεύς, συνοψίζων τά δσα προηγουμένως έκθέτει έπί 
τών σεισμών τής Άχαΐας καί τών έναντι περιοχών Μεσολογγίου καί Ναυ- 
πάκτου, παρατηρεί έν πρώτοις, δτι οί σεισμοί τής έν λόγφ περιοχής δύναν- 
ται νό καταταχθώσιν κατ’ αρχήν είς τρεις κυρίως κατηγορίας :

1) Ε ίς σ ε ισ μ ο ύ ς  Α ίγ ιο υ :  Τά σεισμικά κέντρα τών σεισμών 
τούτων κεινται έξ ολοκλήρου έν τφ βυθφ τού Κορινθιακού κόλπου, οί έξ 
αυτών δέ προερχόμενοι σεισμοί παρουσιάζουν μεγαλυτέραν μετάδοσιν, κατά 
την από ΒΒΔ προς ΝΝΑ διευθυνσιν, ήτοι παραλλήλως προς την κατεύθυν- 
σιντών ορεινών άλύσσε ον τής Δυτικής Ελλάδος, λόγω τής μεγαλυτέρας πυ- 
κνότητος τών γεωλογικών στρωμάτων κατά την διεύθυνσιν ταύτην. Πλήν 
τούτου, οί σεισμοί ούτοι, ούχί άπαξ, συνοδεύονται καί ύπό καταστρεπτικών 
θαλασσίων σεισμικών κυμάτων, όφειλομένων είς μεγάλας διαταράξεις τού 
πυθμένος τής Κορινθιακής τάφρου. Περαιτέρω, θεωρών τά; θέσεις τών έπι- 
κέντρων τών σεισμών τού 1817 καί 1861 (καθορισθείσας ύπό τού Schmidt) 
άφ’ ενός, καί άφ’ ετέρου τήν τού 1909, διακρίνει μίαν βαθμιαίαν μετάθε- 
σιν αυτών προς τήν βορείαν πλευράν τού κόλπου, Ιδία έν σχέσει προς τό 
έπίκεντρον τού σεισμού τού 373 π. X., ούτινος ή πιθανή θέσις έκειτο νοτι- 
ώτερον καί άνατολικώτερον τής τού 1861. Παραλλήλως έκ τών περιγραφών 
τών σεισμών τούτων παρατηρεί δτι, ένφ οί τρεις πρώτοι γνωστοί καταστρε
πτικοί σεισμοί τού Αίγιου (τού 373 π. X., τού 1748 καί 1817), ουδόλως ή 
έλάχιστα ίσως έθιξαν τήν βορείαν πλευράν τής τάφρου, άντιθέτως ό σεισμός
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του 1861 έβλαψε τάς βορείας άκτάς αυτής καί δ του 1909 ακόμη περισσότε
ρον, καίτοι ό τελευταίος ουτος ήτο μικροτέρας έντάσεως.

2) Ε ις  σ ε ισ μ ο ύ ς  Ν α ύ π α κ τ ο ύ : ’Ενταύθα ή διεύθυνσις με
γίστης μεταδόσεως τής σεισμικής κινήσεως είναι ή έξ Α προς Δ μέ έλαφράν 
κλίσιν προς βορράν, παράλληλος δηλαδή προς την κατεύθυνσιν τής ταφροει- 
δοΰς έγκατακρημνίσεως τού Πατραϊκοΰ κόλπου. Ot σεισμοί ούτοι διακρίνον- 
ταί από τούς προηγούμενους, εκτός τού διαφόρου τρόπου μεταδόσεως τής 
σεισμικής κινήσεως, καί εκ τού δτι ή ύπ’ αυτών σειομένη εκτασις είναι 
μικρά σχετικώς προς τον υψηλόν βαθμόν έντάσεως, 8ν εμφανίζουν εν τή 
πλειοσείστφ ζώνη. Προσέτι αί μεγάλαι κατά τό μάλλον ή ήττον ζημίαι, τάς 
οποίας προκαλούν οΐ σεισμοί ούτοι, οφείλονται κυρίως είς τό άτι τά επίκεν
τρα αυτών κεΐνται επί τής ξηράς. Τά σεισμικά κέντρα τής περιοχής αυτής, 
παρουσίασαν λίαν έντονον καί συνεχή σεισμικήν δράσιν κατά τούς τελευταί
ους χρόνους, καί δή από τάς άρχάςτοΰ 1914 μέχρι τέλους τού 1917.

3) Ε ίς σ ε ισ μ ο ύ ς  Π ατρώ ν. Οί σεισμοί τής κατηγορίας ταύτης, 
παρουσιάζουν τό αυτό χαρακτηριστικόν μέ τούς σεισμούς τής πρώτης, ήτοι 
τήν εύκολωτέραν μετάδοσιν τής σεισμικής ένεργείας κατά τήν διεύθυνσιν 
τών άλπικών πτυχώσεων, τά σεισμικά ο μ ως κέντρα αυτών εύρίσκονται εν 
τφ Πατραϊκφ κόλπφ καί είναι δευτερευούσης μάλλον σημασίας Γενικώς αί 
Πάτραι σειόνται συχνά υπό σεισμών μάλλον τοπικής φΰσεως, προερχομένων 
κυρίως έκ τού μεταξύ τών Πατρών καί Ρίου ευρισκομένου σεισμικού κέν
τρου" είναι δέ οί σεισμοί ούτοι, ούχί σπανίως, αρκετά σφοδροί καί προκα
λούν κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαράς βλάβας επί τών κτιρίων. Πλήν τούτου, 
αί Πάτραι σειόνται μέ τήν αυτήν σχεδόν έντασιν καί ύφ’ δλων τών έκάστοτε 
σφοδρών σεισμών τών δύο προηγουμένων κατηγοριών.

Προσέτι, αί Πάτραι υποφέρουν πολλάκις καί έκ σφοδρών σεισμών, 
οΐτινες συμβαίνουν είς διαφόρους εντόνου δράσεως εστίας, γειτονικών προς 
αύτάς σεισμικών περιοχών, ώς π. χ. έκ τών σεισμών τών περιοχών τής ’Η
λείας (26 Φεβρ. 1926), τής Ζακύνθου (23 Ίαν. 1893), τής Κεφαλληνίας (4 
Φεβρ. 1867), τής Μεσσηνίας (15 Αύ ·. 1866), τού ’Αγρίνιου (13 Αύγ. 
1889) καί τής Λοκρίδος (20 Ίουλ. 1871). Συνήθως οί έκ τών σεισμικών 
τούτων κέντρων προερχόμενοι σεισμοί, γίνονται αισθητοί είς τά; Πάτρας ώς 
ασθενείς, άλλ’ ενίοτε όμως καί ώς αρκούντως ισχυροί.

Επίσης κατά τούς έκάστοτε αισθητούς έν Πάτραις σφοδρούς σεισμούς, 
υποφέρει περισσότερον τό μεσημβρινόν τμήμα τής πόλεως, καθόσον τούτο 
κυρίως είναι έκτισμένον επί προσχώσεων μικρού σχετικώς πάχους.

Περαιτέρω έκ τού έν τφ κειμένφ παρατιθεμένου πέμπτου πίνακος 
συνάγει: 1) δτι διά τάς πόλεις Πατρών καί Αίγιου ή πλειονότης τών αύτο- 
θιγενών σεισμών είναι δονήσεις έντελώς τοπικής φύσεως καί 2) δτι αί πό
λεις Αϊγιον καί Ναύπακτος υποφέρουν ώς έπί τό πλεΐστον από σεισμούς 
αΰτοθιγενεΐς, έλάχιστα δέ από σεισμούς άλλοθιγενεΐς, κατ’ άντίθεσιν προς
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τά; Πάτρας καί ιδία πρός τό Μεσολόγγιον, ένθα οί περισσότεροι τών αισθη
τών σεισμών είναι άλλοθιγενεΐς.

Τέλο; είς τό συνημμένον έν τή παρούση μελέτη τεκτονικόν διάγραμμα 
τής περιοχής αυτής, έτοποθέτησε τά έπίκεντρα τών μάλλων ισχυρών σεισμών 
τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας, καθ’ α συνάγονται ταΰτα έκ τών μακρο- 
σεισμικών παρατηρήσεων έν συνδυασμω πρός τά; μικροσεισμικάς τοιαύτας. 
Προσέτι έσημείωσε καί τά; υπό τού Schmidt δεδομε'να; θέσεις τών έπι- 
κέντρων τών σεισμών τού 1817 καί 1861.

’Ήδη έκ τής σπουδής τών στοιχείων αυτών ήχθη είς τά ακόλουθα 
συμπεράσματα:

I. “Οτι έν Άχαΐα καί είς τάς έναντι περιοχά; Μεσολογγίου καί Ναυ- 
πάκτου υπάρχουν τρία κύρια συστήματα εστιών κραδασμού, τά οποία σαφώς 
διακρίνονται άπ’ άλλήλων έκ τής έντάσεως καί έκτάσεως τής σεισμικής 
κινήσεως καί τού τρόπου μεταδόσεως τής έξ αυτών έκλυομένη; έκάστοτε 
σεισμικής ένεργείας.

II. Αί έστίαι κραδασμού τού πρώτου συστήματος εύρίσκονται έν τφ 
βυθω τού Κορινθιακού κόλπου καί έόράζονται κυρίως έπί τών μεγάλων 
γεωτεκτονικών ρηγμάτων, τά όποια βαίνουν παραλλήλως προ; τάς νοτίας 
άκτά; αυτού. Αί έστίαι αΰται μετατίθενται, ώς φαίνεται, βαθμιαίως πρός 
τήν βορείαν πλευράν τού κόλπου ή μετάθεσις δέ αύτη, πιθανώτατα, οφεί
λεται είς συνεχιζομένην ίσως καί κατά τούς παρόντα; χρόνου; μεταβολήν 
τού βάθους τής τάφρου πρός Βορράν. Γενικώς αί έστίαι τού συστήματος 
αυτού παρέχουν τούς σεισμούς τού Αίγιου, οί όποιοι, ούχί ά'παξ, είναι λίαν 
καταστρεπτικοί. Εντεύθεν ή περιοχή τού Αίγιου δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς σεισμική ζώνη πρώτης τάξεως.

III. Τό δεύτερον σύστημα έστιών κραδασμού έμφανίζεται εις τήν περί 
τήν Ναύπακτον περιοχήν, καί παρέχει σεισμούς, ών τό βάθος τής έστίας 
είναι σχετικώς μικρόν. Οί σεισμοί τού συστήματος αυτού φρονεί ό συγγρα- 
φεύς, δτι πρέπει ν ’ αποδοθούν κυρίως είς τό παρά τά; βορείας άκτά; τού 
Πατραϊκοΰ κόλπου ευρισκόμενον ρήγμα, είς τήν έπίδρασιν τού οποίου φαί
νεται δτι οφείλεται καί ή έξ Α πρός Δ μέ έλαφράν κλίσιν πρός βορράν χα
ρακτηριστική διεύθυνσις μεγίστης μετώδόσεως τών σεισμών τής Ναυπάκτου, 
διότι κατά τούς έκάστοτε σφοδρούς σεισμούς αυτής παρετηρήθησαν έπα- 
νειλημμένως έδαφικαί διαταράξεις ΔΝΔ τής πόλεως παρά τό ό'ρος Κλοκόβα, 
πλησίον τού οποίου διέρχεται τό έν λόγφ ρήγμα. Ή μικρά σχετικώς έκτασις 
καί σημασία τού ρήγματος αύτού καί τό περιωρισμένον τής πλειοσείστου 
ζώνης τών σεισμών τής περιοχής αυτής, έν συνδυασμφ πρός τήν έκ τού πα
ρελθόντος πείραν, ήγαγον τόν συγγραφέα νάδεχθή δτι ή περιοχή τής Ναυ
πάκτου άποτελεΐ μίαν σεισμικήν ζώνην δευτέρα; τάξεως.

IV. Αί έστίαι κραδασμού τού τρίτου συστήματος έδράζονται έπί τών 
παρά τάς νοτίας άκτάς τού Πατραϊκοΰ κόλπου ευρισκομένων ρηγμάτων. Οί
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σεισμοί του συστήμαΐο; αυτού παρουσιάζουν περιωρισμένην εκτασιν μετα- 
δόσεως τής σεισμικής αυτών ενεργείας κάι είναι μικράς σχετικής εντάσεως' 
πλήν όμως τα αποτελέσματα αυτών, ούχί άπαξ, είναι αρκετά σημαντικά επί 
τών κτιρίων τής πόλεως τών Πατρών. Τούτο οφείλεται είς τό δτι τδ έδα
φος τών Πατρών παρουσιάζει εναλλαγήν υλικών καί, ώς γνωστόν, είς τά; 
παρυφάς τών διαφόρων πετρωμάτων οί εκ τών σεισμών κραδασμοί είναι 
ίσχυρώτεροι. Ή μικρά έκτασις καί σημασία τών ρηγμάτων, είς ά οφείλονται 
οί σεισμοί τής περιοχής Πατρών, καί ή δχι πολύ μεγάλη έντασις τών σει
σμών αυτής δεικνύουν δτι ή περιοχή τών Πατρών αποτελεί σεισμικήν ζώ
νην τρίτης μάλλον τάξεως. Ούχ’ ήττον, άν λάβη τις ύπ’ όψιν τά αποτελέ
σματα τών σεισμών, είδικώς επί τών κτιρίων τής πόλεως τών Πατρών, είναι 
ήναγκασμένος νά χαρακτηρίση την περιοχήν τών Πατρών ώς σεισμικήν
ζώνην τουλάχιστον δευτέρας τάξεως.

Υ. 'Η περιοχή τέλος τού Μεσολογγίου, φαίνεται, εκ τού αριθμού καί 
τής έκτάσεως τών σεισμών αυτής, δτι αποτελεί σεισμικήν ζώνην τετάρτης 
μάλλον τάξεως.

ΥΙ. Έκ τών ανωτέρω λοιπόν συνάγεται τό γενικώτερον συμπέρασμα, 
δτι ή σεισμικότης τής υπό τού συγγραφέως έξετασθείσης περιοχής, δεν είναι 
ή αυτή είς τά καθέκαστα αυτής μέρη, αλλά βαίνει έλαττουμένη εξ Α προς 
Δ, καθώς βαίνει, ώς έλέχθη, καί ό βαθμός διαρρήξεως αυτής.

Σ Κ Ο  Λ  Η
I ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ]

Σήμερα πιό -γαλάζιος 6 ουρανός 
καί πιό γαληνεμένη λάμπει ή μέρα- 
παντοΟ τοΟ μοσκολίβανου ό καπνός 
σήμερα Θυμιατίζει τόν άγέρα.
Καί δέεται ή ψυχή του καθενός 
καθάρια καί λευκή σάν περιστέρα 
μέσ’ στήν πνοή τή θεία, π’ ό έωθινός 
ψαλμός σκορπάει στή χώρα πέρα ώς πέρα. 
Καί μέ τήν προσοχή μας, τή γαλήνη 
μήπως ταράξη σκέψη άμαρτωλή, 
βέβηλος λόγος μήπως μάς μολύνη 
τ’ άγια, πού μέσα του ό καθένας κλεΐ, 
στό Τέμπλο προχωρούμε ώριοντυμένοι, 
κι’ ή καμπάνα σημαίνει—δλο σημαίνει.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΡΦΗΣ
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Η Θ Ε Ι Α  Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ω

ΔΙ ΗΓΗΜΑ

Πολύτεκνη ή θειά Μαρούσω κι’ δλο άγόρια στή σειρά. ’Απ' τό 
Γιώργο τό σαρανταπεντάρη, ώς τό Νικολό μέ τά δεκαοχτώ χρόνια 
του, πού πήγε έθελοντής χωροφύλακας!...

Ό  Γιάννος της, ό δεύτερος, ήταν στήν Άμέρικα. Αύτός δά... 
είχε τσουβάλι τά δολλάρια!... ’Έστειλε λεφτά κι’ άψήλωσε τό πα
τρικό σπιτάκι καί τόκανε τό πρώτο στό χωριό. Ά μ, κι’ ό τρίτος, ό 
Μήτρος, είχε βρει δουλιά στή γραμμή... Μονάχα ό Κώστας της κα
θότανε χαραμοφάης... πούταν κΓ ό γραμματιζούμενος. ’Έφαγε κάμ- 
ποσες χιλιάδες συό γυμνάσιο τού Άμερικάνου, κΓ ώστόσο τό χαρτί 
του δέν τό πήρε. Κατά ώρας άεροκοπανοϋσε στό μαγαζί καί περί- 
μενε τή θέση τήν τρανή πού τούχανε τάξει κάποιες μεγάλες... γνω
ριμίες του.

Ή άδυναμία της', ό Κώστας!..., τής θειάς Μαρούσως, μιά καί 
μιά άλλη πιό τρανή..., ή βρύση!

Πού τήν έχανες, πού τήν ευρισκες, στή βρύση τή θειά Μαρούσω. 
"Ενας ύπνος τή χώριζε άπό δαύτη. Καί τί νά κάνει; «Ή νυφαδιά 
της, τού Γιώργου ή γυναίκα* μαθές..., παιδιά σκυλιά δέν έκανε. ΚΓ 
ήταν μιά κρυφή πληγή, άδερφούλες μου... ’Όλο σάτζανα έβανε τ ’ 
άντρός της γιά τό Κώστα... Άκούς έκεΐ, τή στέρφα γίδα;.. Μά έν
νοια σου, καί καλά τής τάψελνε αύτή , σάν έλειπε ό γυιόκσς της!...

’Όχι, θά τήν άφινε τήν άκαρπη!... ”Αντε, καί δέν θά έρχόταν ό 
Γιάννης της... νά τόνε πάντρευε, νάβλεπε κι’ αύτή τή άναπαή στά 
γεράματά της! ’Από τώρα έχει βάλει στό μάτι τή νυφούλα της! Τή 
Αένη του προέδρου, τή νοικοκυροπούλα πούναι κΓ άπό σόι... Πάρε 
άνθρωπο άπό σόι καί σκυλί άπό μαντρί, πού λέει ό λόγος...

ΚΓ ήρθε κΓ ό Γιάννος μέ τά πολλά λεφτά καί τή χρυσή καδένα!
ΚΓ έγινε κατά πώς ήθελε ή θειά Μαρούσω!
Τή Λένη τού προέδρου αύτή τή δέχτηκε νυφούλα καί τή μέλωσε 

γιά νάναι γλυκειά σάν τό μέλι καί τήν έβανε νά πατήσει σίδερο γιά  
νάναι σιδερένια!

ΚΓ ή Λένη τήν έζωσε άπ’ τήν κορφή ώς τά νύχια καί τήν έφερε 
καινούργιο στρώμα νά κοιμηθή καί πάπλωμα νά σκεπαστή. Ό χι δά, 
σάν τά παληότσολα τής Γιώργαινσς!...

Μέλι, γάλα, μέ τήν νέα της τή νυφαδιά ή θειά Μαρούσω.
—Έ, πώς τά πδς μέ τήν καινούργια, τή ρώταγαν οί συντρόφια- 

σες στή βρύση.
—Σάν δπως θέλει ό θεός, άδελφοΟλες μου. Εύλογημένος άνθοω- 

πος! παστρικιά καί άξια. ΚΓ δπου ναναι θά τόν στεργιώσει τόν κα·

55



νακάρη! ’Όχι, σάν τήν άλλη την άγονη...
Κι’ ήρθε μέρα πού πάλι ξεσπάθωσε ή θειά Μαροόσω, μά μέ τό 

δίκιο της... «Αύτή, άδελφοϋλες μου, γεννοβολοϋσε σάν κουνέλα. 
Βάλθηκε νά φτάσει σέ παιδιά τά σπειριά τού ρόιδου πούσκασε στόν 
τοίχο σάν έγινε νύφη. Τό σπίτι βρώμισε άπ’ τά νιάνιαρα. Είναι τώρα 
γρηά γυναίκα αύτή, ν ’ άναθρέφει παιδιά! Τά δικά της τάφτιασε, 
’’Αντε καί δέν θά πάντρευε τό Μήτρό της καί θά πάγαινε κοντά του. 
Αυτός είναι πού σέβεται τά γονικά. Ό  άλλος μαθές, γύρισε κατά 
τή γυναίκα...»

Καί παντρεύτηκε κι’ ό Μήτρος ό σεβαστός κατά πώς τόθελε ή 
γρηά μάννα. Καί πήρε κορίτσι άπ’ τό Μωριά δουλευτάρα καί χρυ
σοχέρα. Ή θειά Μαρούσω τή δέχτηκε νυφούλα καί τή μέλωσε νάναι 
γλυκειά σάν τό μέλι καί τήν έβανε νά πατήσει σίδερο γιά νάναι σιδε
ρένια... Καί σάν φύγαν τά νιόπαντρα γιά τό Μωριά τήν πήραν πα- 
νωγόμι... “Οχι, θά καθόταν μέ τήν κουνέλα!

—’Αφήνω γειά, άδελφοϋλα μου. Τώρα στόν άλλο κόσμο θ’
άνταμωθοΰμε.

—Μόνον τό βουνό δέ σμίγει, θειά Μαρούσω;
Κι’ άλήθεια! στό χρόνο πάνου νάσου! ή θειά Μαρούσω στό

χωριό.
—Κάτι γλήγορα μάς θυμήθηκες θειάκω;
Μά ήταν άλλο νά καθήσει; «Αύτή, άδελφοϋλα μου, είχε μιά 

γλώσσα. Ποϋ τά βγάνει πέρα μαζί της! Πόταμος φουρτουνιασμένος. 
Ό  Μόρνος μέ τά πρωτοβρόχια. Άμ, καί τό ψωμί μέ τό μέτρο τής 
τό δίνει ή ξενοχωρίτισσα. Μπρές, πάρε παπούτσι άπό τόν τόπο σου
κι’ άς ε ΐν ’ καί μπαλωμένο.

”Ε, καί δέν θά πάντρευε τό Νικόλα της, τό στερνοπούλι; Νά τήν 
πάρει μέ τήν εύχή της τή Κρινιώ τοϋ Γκάγκαλου π’ άγαπάει. Δέν 
πάει ποϋναι καί φτωχούλα; Αύτή θά τήν χτιμήσει. Δέν είδα τι κα
τάλαβε μέ τίς προίκες καί τά σόϊα.

Καί παντρέφτηκε καί ό Νικολός σάν δπως ήθελε ή θειά Μα
ρούσω. Τήν Κρινιώ τήν χαμηλοβλεπούσα αύτή τή δέχτηκε νυφοϋλα 
καί τήν μέλωσε νάναι γλυκειά σάν τό μέλι καί τήν έβανε καί πά
τησε σίδερο γιά νάναι σιδερένια...

Ή νυφούλα της κι’ ό κόσμος οδλος. Νά, στή χούφτα τήν κρά-
ταγε τή θειά Μαρούσω.

—«Προβατάκι, άδελφοϋλες μου. ’Έχει ό θεός νά κάνει...»
—Κάθε καινούργιο καί καλό, θειάκω...
«Μπά, μέ τήν Κρινιώ της κουβέντα δέν θάλλαξε ποτές. Αύτή 

θά τής έκλεινε τά μάτια. Πόσων μερών ζωή θάχε άκόμα; Γέρασε, 
σαραβάλιασε, μιά φούχτα κόκκαλα έχει μείνει...»
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Οί συντρόφισσες μιλοϋσαν καί περίμεναν τό νέο ξεφάντωμα τής 
θειάς Μαρούσως. Περίμεναν, μά δέρχόταν. θάχε γοϋστο νάβγαιναν  
άληθινά τά λόγια της.

— ”Ε, πώς τά πάς μέ τήν Κρινιώ ;
— «Προβατάκι, άδερφοϋλες μου !...» δυό χρόνια τώρα'.
Στό πάτημα τοϋ τρίτου (κακός χρόνος κι’ άραχλος) μπουρίνια- 

σε ή θειά Μαρούσω ! «Νά χαθή ή γυμνή, πουταν γιά τό δικό. μας 
σπίτι. Αύτή, άδερφοϋλες μου έκανε γιά τσοπανούδι ! Βουνό ή κοπριά 
στήν αύλή ! Νάδινε μονάχα ό θεός νά παντρευόταν ό Κώστας της 
στήν πολιτεία — είχε βρή κάποια θεσούλα — νάπαιρνε πολιτισμένη, 
γραμματιζούμενη, σάν τή κυρά δασκάλα. Αύτές οί γυναίκες σέβον
ται τά γονικά τ ’ άντρός τους .. θ ά  πάγαινε κοντά τους κι’ άς μήν 
τήν βάσταγαν τά πόδια, θ ά  πάγαινε!...»

Κι’ άρρεβωνιάστηκε ό Κώστας ό γραμματιζούμενος μέ μιά 
προσφυγοπούλα, δασκάλα στοϋ Σίγγερ, σάν δπως ήθελε ή γρηά 
μάννα. «Δέν τόπε αύτή, δασκάλα πώς θάπαιρνε ό γυιός της ; Τής 
έστειλε καί πλουμιστό πουκάμισο. Μιά πιθαμή τό κέντημα, άδερφοϋ
λες μου. θ ά  τό κρατούσε γιά τή θανή της ! Τό χινόπωρο θά πάγαινε 
στά παιδάκια της καί θά πάγαινε χίλια καλούδια τής νυφούλας 
της !! ’Από τά τώρα κάνει τό κουμάντο της.»

Τότε καί τόκανε ή θειά Μαρούσω. Μιά Κυριακή πρωΐ πού λεί- 
παν οί άλλοι στήν έκκλησία τό φόρτωσε τό ζώ της μέ τά καλούδια 
τής καινούριας νύφης. Μιά σακκούλα κάστανα καί μιά καρύδια, 
κάμποσες άρμάθες ροϊόια κι’ άλλες τόσες κυδώνια καί ξεκίνησε.

Στό δρόμο τήν άπάντησε ό νερουλάς.
— Γιά ποϋ, θειά Μαρούσω ;
— Πάω στήν πολιτεία !
— Σέ ποιά πολιτεία, θειάκω ;
— Στήν πολιτεία τοϋ Κώστα μου, γυιέ μου.
— Ά α , στό καλό θειά Μαρούσω. Καί νά μάς γράφεις ;
— Άκοϋς λέει, τώρα πώχω καί νύφη δασκάλα...
Σάν πήρε τόν άνήφορο άρχισε ή κοντανάσα. Τά πόδια σιγά, 

σιγά βαραίνανε. «Μωρέ τόσο πολύ γέρασα, μονολόησε. ¡Ά ς  είναι 
καί θά βαστάξουν τά κότσια. Ώ ς τοϋ Κοντύλη τή Λάκκα... Κι’ υστέ
ρα ή κατηφοριά ! Μιά ώρούλα δρόμο. Ώ ς τοϋ Κοντύλη τή λάκκα...»

Ώ ς τοϋ Κοντύλη τή λάκκα... Κι’ ή λάκκα πού νά φανεί !. . Μιά 
ώρούλα δρόμο... ΚΓ ό δρόμος άτέλειωτος !...

Τήν έπνιγε ή κοντανάσα, νά, ή γλώσσα έξω μιά πιθαμή. ’Έκο
ψε κι ένα βαβδί, τά πόδια μολύβι γινήκανε... Αρπάχτηκε κΓ άπ’ τήν 
ούρά τοϋ ζοϋ της, σερνόταν καί κείνο βαρύτερο άπό δαύτη... Είχε 
καί τά χρόνια του, παληόγερος, ξεδοντιάρης !
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«Ώς του Κοντύλη τή λάκκα, τά δόντια θά σφ ίξω .. Κι* ϋστερα 
ή κατηφοριά !...» Καί σερνόταν ή θειά Μαρούσω. Κι* ή λάκκα πού νά 
φανεί !... «Τά δόντια θά σφίξω». Καί τάσφιξε ή θειά Μαρούσω, 
ώς του Κοντύλη τή λάκκα... Τόπε καί τόκανε ώς τού Κοντύλη τή 
λάκκα... Καί κεί τή βρήκανε άργότερο κόκκαλο τή θειά Μαρούσω !...

ΛΟΥΛΑ ΚΟΤΣΕΤΣΟΥ

Τ Ο  Δ Ν Τ Ι Κ Ρ Υ Σ Μ Δ  Τ Η Σ  Ι Δ Ε Δ Σ
*

Τώρα τού ’Ονείρου άνέβηκα τή σκάλα  
κ' έστάθηκα στήν πλιό ψηλή κορφή 
κι’ δπως στό φύλλο τής δροσιάς ή στάλα  

τρέμει καί πέφτει... 
έτσι είδα τήν άχνή σου τή μορφή 
στής θύμησης τό μαγικό καθρέφτη.

Στό άγύριστο ταξίδι πλανεμένη 
μέ πόθο μυστικό τώρα θωρεΐς, 
σάν φάντασμα θαμπό νά ξεπροβαίνει 

σέ κάποια βάθη, 
καθετί πού ποτέ δέν θά χαρεΐς 
γιατί πέρασεν άπιαστο κ’ έχάθη.

Ώ  άγάπη μέ καημούς σαβανωμένη, 
δέν σέ τρομάζει ή νύχτα του Καιρού, 
στού ’Ονείρου τό άστροφώς άναστημένη 

τώρα θά ζήσεις 
καί στή βρύση τού ’Αθάνατου Νερού 
θά σέ πάω τόν καημό σου νά δροσίσεις !

(1920) ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Sä

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  ΕΚ Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ν  Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

Εις Πάτρας είχεν άποθάνει, τω  1783, ό έκ Ζακύνθου Ισραηλίτης ’Α βρ α 
άμ δε —Μόρδος, δ ιερμηνεύς εις τά  Π ροξενεία Μ. Β ρεττσνίας καί 'Ο λλανδ ία ς. 
Τόν θάνατον του αύτοΰ δε — Μόρδου έπιβεβαιοΰν διάφοροι π ο λ ίτα ι ιώ ν  Πα
τριόν δ ιά  του κατωτέρω  π ιστοποιητικού :

«Διά τοΰ παρόντος πιστωτικού γράμματος δηλοπυι νμεν ημείς οι κά
τωθεν γεγραμμένοι, ότι εις τήτ δα>δ*=κάτην τού παρόντος μηνός Δεκεμβρί· 
ου εν τφ αύτφ έτει 1783 επλήρωσε ιό κοινόν χρέος ό ποτέ Sr Άβρ «μ δέ— 
μόρδο κατά τό γένος εβραϊος εις ιαύτην τήν ιδίαν πολιτείαν παλαιάν πά- 
τραν, ό οποίος ήτον σούδιτος βένετος, εύρίσκετο όμως Δραγομάνος εις τήν 
δούλευσιν τής μεγάλης βρετανίας καί όλάνδας, όθεν μαρτυρούμεν μέ δλην 
τήν αΰτοαλήθειαν όσα ανωτέρω εΐτομεν. Αιό καί είς ένδειξιν τή; αλήθει
ας καί ασφάλειαν δεδώκαμεν τό παρόν γράμμα ταϊς ίδισις ημών κατασφά- 
λιαν (;) μαρτυρίαις δ.ά νά παρρησιασ-^ή όπου καί είς όποιον άιήκει.

1783 Δεκεμβρίου 22. :τ>. πάτρα. 
κανέλος κονομόπουλος μαρτυρώ,—Λημήιρ ος ρωμανέλλης μαρτυρώ,—Στα- 
μάτης μποζίκης μ α ρ τυρ ώ ,— ’Ιωάννης Καλαμογδάρτης μαρτυρώ,— Άσημά- 
κης πόλος μαρτυρώ,— ταναγίς κομποθέκρας μαρτυρώ,—γιαννάκις μαντζα- 
βινόπουλος μαρτυρώ,—διμήτρις Χριστοδούλου μαρτυρώ.»

Τάς α ύτά ς  ύπ ογραφάς, ώς ίδ ιοχείρως γραφείσας, έπικυροί γ α λ λ ισ τ ί μέν 
ό έν Π άτραις Γεν. Πρόξενος τής Γ α λλ ία ς  "Αγγελος Christin, ίτα λ ισ τ ί δέ ό 
βενετός Πρόξενος Ά ρ τ η ς ,  Ν αυπάκτου κα ί Πατρών Γάσπαρος Κόμ. Rosalem

’Επειδή δμως ήγέρθησαν ύπόνοια ι κατά τής γνησιότητος τής διαθήκης 
τοΰ δε—Μόρδο, τήν όποιαν ζώ ν είχε παρσδώ σει πρός τήν νύμφην του Ρόζαν 
Ο ύτζιέλη, γενομένων άνακρίσεω ν διαφόρων άξιοπ ίστω ν έν Ζακύνθω μαρτύρων, 
γνω ριζόντω ν τόν γραφικόν χαρακτήρα τού διαθέτου, έξεδόθη άπόφασ ις  του  
ΠροβλεπτοΟ Ζακύνθου Ίω άννου Π ασχαλίγου άπό 8 Ίανουαρ . 1784, ή όποια  
έβεβαίου, δτι ή τήν 11 Μ αΐου 1776 σ ι ντα χ θε ίσ α  διαθήκη έγράφη μέν δΡ άλλης  
χειρός, ύπεγράφη δέ παρά  τοΰ α ύτο ΰ  δ ιαθέτου ‘Αβραάμ δ έ—Μόρδο.

*
♦ *

Σ υνομολογηθείσης καί ύπογραφείσης έν Κ)πόλει, τήν 21 Μ αρτίου 1800, 
μεταξύ Ρ ω σσίας καί Τουρκίας περί πολιτικής ύπάρξεω ς τής Έ π τανήσου σ υ ν 
θήκης, αί Ίόνιο ι Νήσοι άπετέλεσαν μ ίαν καί τήν αύτήν πολιτείαν ύπό τό όνο
μ α :  Ε π τ ά ν η σ ο ς  Π ο λ ι τ ε ί α .  Έ κάστη τώ ν Νήσων έκυβερνατο ύπό προ- 
εδρείας άποτελουμένης έ| έγκρ ιτω ν πολιτών, πρός αύτο ύς  δέ καί κατόπιν 
πρός τόν Π ρύτανιν έκάστης Νήσου ήλληλογράφουν αί τουρκικοί Ά ρ χ α ί τής 
6ναντι ήπείρου.

Ό  είς τό κατω τέρω  μνημονευόμενος δοτόρ δημήτριος Ρωμανέλης ίταλός  
ήτο πατήρ τοΰ έπίσης δ)ρος ίατροΰ Π αύλου Ρ ωμανέλλη έγκατασταθέντος, 
π ερ ί τό 1821, έν Ζ ακύνθφ μετά τής μητρός του Μ αρίας Γκέστα, ήτο έγγαμος  
μετά τής Α ικατερίνης Σκοβόλη καί άπέθανεν είς τήν Ζάκυνθον τήν 19 νοεμβρ, 
1855, έτών 58.

Πιστότατοι καί αγαπητοί μας καθαροί φίλοι πρόεδροι τής ζακύνθου, 
φιλικώς σας χαιρετούμεν. μέ τό παρόν μας έρωτώμεν διά τήν καλήν σας
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υγείαν καί δεύτερον σάς φανερώνομεν, πώς 6 ίδικός μας πιστός φίλος 
δοτόρ δημήτριος ρωμανέλης, έγκάτοικος εις την παρούσαν πολιτείαν, είχε 
προίκα εν όσπίτιον κείμενον αυτόθι εις την πολιτείαν Σας εις τον μαχαλάν 
αγίου νικολάου τού γέρου, είς τό οποίον δσπίτιον κάθεται μέσα ό γιάννης 
γκέστας. αυτό τό όσπίτιον ό ρηθείς δοτόρ ρωμανέλης τό έδωσε προίκα τής 
θυγατοός του όπου την έχει ό κωνσταντής πόλος, ό όποιος κατά τούς νό
μους πρέπει νά έχη είς την Ιξουσίαν του αυτό τό δσπίτιον ώς προίκα του, 
όμως ό γιάννης γκέστας οπού κάθεται μέσα είς αυτό διαστρέφει καί δεν 
θέλει νά τού πληρώση τό ένοίκιον τώρα δκτώ χρόνια σχεδόν, αυτό τό 
επιχείρημα κανένας νόμος, μήτε καμμία κρίσις δεν τό συγχωρεΐ. Τό λοιπόν 
πρέπει νά προσταχθή ό άνωθεν ρηθείς γιάννης γκέστας διά νά άδειάση τό 
δσπήτΐ αυτό, χωρίς πρόφασιν καί αργοπορίαν, καί νά δώση τό κλειδί τού 
δσπιτίου είς εκείνον όπου διορίζει ό οίκοκύρις τού δσπιτίου Κωνσταντής 
Πόλος, καί διά ό,τι άκολουθήση, νά έχωμεν καθαράν σας φιλικήν άπό- 
κρισιν διά αυτήν τήν ύπόθεσιν καί ώς καλοί γείτονες καί καθαροί φίλοι 
δεν άμφιβάλλομεν ότι θέλει διορθωθή αυτή ή ύπόθεσις καί νά λάβη τό 
δίκαιον εκείνος οπού τό έχει κατά νόμους, καί άνίσως τύχη κάμμία σας 
δουλεία είς ετούτα τά μέρη, γράφετέ μας με δλον τό φιλικόν θάρρος, ταΰτα 
καί τό τέλος σας νά ήναι θεόθεν αγαθόν: 1801 όκτωβριου 15. παλαιαί 
πάτραι.

(ΤΣ) άχμέτ αγάς αδελφός τού βελιδή κεχαγιάση βοηβόδας παλ. 
Πάτρας.

(προς τούς αγαπητούς μας, άκρους, καθαρούς, παντοτεινούς φίλους 
προέδρους τής νήσου ζακύνθου.ζάκυνθον.)

** *
Πανφίλτατε, άκρε καί καθαρέ παντοτινέ φίλε πρύτανι τής ζακύνθου 

κύρ. Ιωάννη μαρτινέγκε, τήν ευγένειαν σας φιλικώς άκριβοχαιρετούμεν έ- 
ρωτώντες διά τήν υγείαν σας. τό φιλικόν σας γράμμα έλάβομ-ν καί εϊ- 
δαμεν τά γραφόμενα καί ευθύς έπαραγγείλαμεν των ανθρώπων μας μέ 
μυστικόν τρόπον νά εξετάσουν μέ ακρίβειαν καί νά μάθουν άνίσως καί 
ήλθον είς ετούτα τά μέρη από αυτούς τoύs κακοποιούς, καί άν εύρεθούν 
εδώ σάς βεβαιώνομεν δτι θέλομεν τούς πιάσει διά νά λάβουν τήν πρέπου 
σαν παίδευσιν διά κοινόν παράδειγμα καί σωφρονισμόν τών λοιπών όμοιων 
τους κακοτρόπων, κατά τήν άπόφασιν τών ιερών νόμων, στοχαζόμεθα νά 
ήστε βουκούφηδες πόσον άγωνιζόμεθ ι πάντοτε μέ δλας μας τάς δυνάμεις, 
μέ δλην τήν προθυμίαν καί άγρυπνυν επιμέλειαν διά νά παιδεύωνται οί 
τέτοιοι κακοποιοί κατά τούς ιερούς νόμους, καί δτι κατ’ αύτάς τας ημέρας 
μέ τήν δύναμιν καί βοήθειαν τού ύψίστου θεού, επιάσαμεν καί εχομεν εις 
τά δεσμά είς τήν φυλακήν τον αίμοβόρον κακοσταματέλον παγωνην καί 
μερικούς από τούς συντρόφους του διά νά πληρώσουν μέ τήν χύσιν τού 
μιαρού τους αίματος τόσα αθώα αίματα οπού έχυσαν αδίκως καί παρα-
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λόγως. δμως έτυχε νά φύγουν από εδώ προτήτερα μερικοί κακοποιοί σύν
τροφοι του και ενας εδικος του παγώνης οπού έχει σακατεμένον τό χέρι 
του και μάς είπαν, πώς νά ήλθεν αυτού είς ζάκυνθον. τό λοιπόν καθώς 
ημείς προσπαθούμεν μέ κάθε λογής τρόπον διά νά πιάνωνται. καί νά 
παιδεύωνται οί κακότροποι καί φονεΐς, δέν άμφιβάλλομεν δτι θέλετε με- 
μαχειρισθή αυτόν τον ίδιον τρόπον διά ά'νεσιν καί ραχάτι τού κόσμου, 
καί διά νά μήν ακολουθούν τέτοια κακά καί άτοπα κοινώς είς τούς τόπους 
μας. διά τον κουλόν αυτόν παγώνην νά έχωμεν άπόκρισίν σας καθαράν καί 
αν κατα τύχην ήλθον καί άλλοι από αυτούς τούς κακοποιούς συντρόφους 
τού κακοσταματέλου παγώνη, θέλετε λάβει τήν φροντίδα διά νά τούς πιά- 
σετε καί αυτούς νά λάβουν εκείνο οπού τούς πρέπει, γράφετέ μας διά 
κάθε τυχούσαν ύπόθεσιν μέ δλον τό φιλικόν θάρρος καί μένομεν επευχό- 
μενοι θεόθεν τέλος αγαθόν. 1802 αύγούστου 18 παλαιαί πάτραι.

δια την υποθεσιν αύτήν τών κακοποιών κακοσταματέλου καί συντρό* 
φων του, έχω χρέος νά γράψω είς τήν βασιλεύουσαν τά δσα ήκολούθησαν 
λεπτομερώς καί τό πού επήγαν δσοι έφυγαν καί κάθε τόπου ζαπήτης έχει 
χρέος τέτοιους κακοτρόπους νά τούς πιάνη, διά νά παιδεύωνναι κατά τούς 
ίερούς νόμους.

[Υ πογραφή τουρκιστί καί τόπος σψραγίδος)
αχμέτ αγάς αύτάδελφος τού βαλή δέ σουλτάν κεχαγιασή, βοεβόδας 

παλαιάς πάτρας.
[Ή ανωτέρω, καθώς καί ή άμέσω ς κατω τέρω  έπ ιστολή, δ ιευθύνοντα ι, 

ώς έξης;
Τφ εύγενεστάτω, παμφιλτάιφ, άκρφ καί καθαρφ φίλω Πρύτανι τής 

νήσου ζακύνθου κφ Ιωάννη μαρτινέγκφ, φιλικώς. είς ζάκυνθον.]
** *

Γην ευγενειαν σου περιπόθητ®, άκρε, πιστότατε και καθαρέ φίλε καί 
γείτων Πρυτανε τής ζακύνθου κύρ— πατάλια, φιλικώς χαιρετοΰμεν. μετά 
τούς φιλικούς χαιρετισμούς, σάς φανερώνωμεν, πώς προτήτερα ό εδώ είς 
πάτραν επίτροπός μας χότζας σουλεϊμάν έφένδης, μέ τό νά έλείπαμεν, 
σάς έγραψε δια τά δσα εχει νά λάβη ό αδελφός μας χατζή έμινεφένδης 
από τά χανιά παρά τού καπετάν Κωνστανιάκη -εναρδάκη ζακυνθίου γρό- 
σια 2800, δια τήν περιλαβήν τών οποίων εξεπίτηδες άπεστάλη είς’ τά αυ
τόθι επιτροπικώς ο εδικος μας δερβίς αγάς, ό οποίος είς τόσον καιρόν 
όπού εύρίσκεται αύτού είς ζάκυνθον δέν έλαβε τίποτες, τό λοιπόν ιδού σάς 
γράφομεν διά νά στοχασθήτε τό δίκαιον καί κατά τούς ίερούς νόμους νά 
προσπαθήσετε διά να πληρωθούν αυτά τά άσπρα τώρα, χωρίς πρόφασιν 
και αργοπορίαν, μαλιστα οπού η διορία τών χρεωστικών ομολογιών τού 
άνωθεν πεναρδάκη έχει αρκετόν καιρόν όπού έπέρασε καθώς βεβαιώνεσθε 
απο τας ίδιας ομολογίας του. καί είμεθα βέβαιοι πώς είναι είς τό χέρι σας 
να λαβη τέλος αυτή ή υποθεσις ογληγωρα, δταν θελήσετε νά μεταχειρισθή-
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τε την δύναμιν τής εξουσίας διά την άποκατάστασιν του δικαίου εις τον 
τόπον.του, ή οποία ύπόθεσις είναι τό αυτό, ωσάν νά ήτον Ιδία έδική μας 
καί ετζι πρέπει νά την γνωρίσετε, προσμένομεν φιλικόν σας άποκριτικόν 
διά νά πληροφορηθώμεν τό τέλος τής άνωθεν ύποθέσεως, συν τή είδήσει 
τής αγαθής σας υγείας, ταΰτα καί σάς Ιπευχόμεθα θεόθεν τέλος αγαθόν. 
1804 άπριλ. 5 έ. π. Παλ. Πάτραι. [ύπογραφή τουρκιστί καί σφαγίς.]

** *
Παμφίλτατε καί άκρε πιστότατε φίλε καθαρέ πρύτανι τής Ζακύνθου 

κυρ. στάμε, την ευγένειαν σας φιλικώς άκριβοχαιρετοϋμεν. μετά την έρώ- 
τησιν τής φιλικής ύγιείας σας, Σάς φανερώνομεν, δτι ένας καλόγηρος. 
’Ιγνάτιος τό δνομά του, κοκκινογένης, κοντός είς την ήλικίαν, από τον 
καζάν γαστούνης, ήλθεν είς ένα μοναστήρι, οπού είνυι κοντά είς την πο
λιτείαν ταύτην παλαιάν πάτραν καί άπεράσαντες ολίγους καιρός, συνέβη 
νά άποθάνη ό ήγοΰμενος του μοναστηριού αύτον, άνάληψις λεγομένου, 
καί αυτός 6 ’Ιγνάτιος του μοναστηριού έπήρεν εις χεΐράς του δλα τά 
πράγματα καί γράμματα καί την βοϋλαν τού μοναστηριού, τά όποια τά 
εζήτησεν ό πιστός μας φίλος μητροπολίτης παλαιών πατρών διά νά τά 
παραδώση είς χεΐρας των επιτρόπων του μοναστηριού, κατά την συνή
θειαν, εν καθαρά» καταστίχφ καί μέ τό χέρι τών I τιτρόπων νά έγχειρι- 
σθοΰν είς εκείνον όπου άποφασισθή ηγούμενος του μοναστηριού άναλή 
■ψεως, καί αυτός ό ’Ιγνάτιος μέ τό σήμερον και μέ τό αύριον άπέρασε τον 
καιρόν έως όπου ευρηκε ευκαιρίαν καί έφυγε ν ίπό εδώ καί ώς έβεβαιωθή- 
καμεν, ήλθεν αύτοϋ είς ζάκυνθον. καί διά τά δσα μοναστηριακά γράμ
ματα καί πράγματα έπΰρεν μαζή του, πληροφορεΐσθε από τον φίλον μας 
κύρ. άλέξιον στέφανον, όποΰ τοΰ γράφουν είς πλάτος οί πιστοί μας μη
τροπολίτης καί κοντζαμπασίδες τής πάτρας. τό λοιπόν αυτόν τον καλό- 
γηρον διά χατήρι μας καί διά τό δίκοΐον νά τον βάλετε είς φύλαξιν καί νά 
τον βιάσετε νά δόση δλα τά μ οναστηρ ιακά  γράμματα κ«»ί πράγματα μέ την 
βούλαν καί δσα άλλα γράμματα έχει μαζή του, καί μέ τό μέσον τοΰ φίλου 
μας άνοθεν κύν. άλέξι νά σταλούν εδώ άσφαλάις, δεν άμφιβάλλομεν, δτι ώ, 
καθαρός φίλος καί καλός γείτων θέλετε προθυμο.τυιηθή διά νά άποκατα- 
σταθή τό δίκαιον είς τον τόπον του καί κατά τον φιλικόν χρέος τής μεταξύ 
άδολου φιλίας καί ημείς προθυμοποιούμεθα άμοιβαίως διά νά λαμβάνουν 
τό προσήκον τέλος αί εύλογοφανεϊς καί δικαιολογημένοι αιτήσεις σας έ.πευ· 
χόμενοί σας θεόθεν τέλος αγαθόν.

1802 δεκεμβρίου 18, παλαιαί πάτραι.
[ϋπογραψή τουρκιστί καί σφραγίς.)

** *
Έ ξ έπισήμου έγγράφου του Γραμματέως τής Ίονίου Π ολιτείας Κόμιτος 

Κ αποδίστρ ια  άπό 31 Δ)βρίου 1803 πρός τόν Π ρύτανιν Ζακύνθου, γ ίνετα ι γ ν ω 
στόν, δτι δύο νέοι έκ Ζακύνθου, οι Κ ω νσταντίνος Δακουρός, έτών 25 έκ χω-
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ρίου Μουζάκη τής Ζακύνθου, γνω στός έγκληματίας καί Ε ύάγγελος Φ λάμπου- 
ρας, έτών 20 έκ χωρίου Μ πελούση τής αύτής Νήσου, τό έσπέρας τής 9 Ν)βρίου 
1803 είχον φονεΰσει έν Π άτραις ένα  τοΟρκον τής έκεί φρουράς.

Ό  πρόξενος τής Ρ ω σσ ίας έν Π άτραις Μ ατθαίος Μ ιντζάκης, έκτελών 
άμα  καθήκοντα Γεν. Προξένου τής “Ε πτανήσου Π ολιτείας, άναφέρων» είς τήν 
Γερουσίαν Κερκύρσς τό γεγονός καί 6π’ δψιν εχων τήν τραγικήν τής Σμύρνης 
σκηνήν, ύπεδείκνυε τόν κίνδυνον, τόν όποιον διέτρεξεν ή πόλις τώ ν Πατρών, 
φρουρουμένη τότε ΰπό 800 σ τρ ατιω τώ ν, διότι, αμα ώς διεδόθη, δτι μ ουσουλ
μάνος τις εΓχε φονευθή ύπό Φράγκου, είχε γετικευθή ή κραυγή νά  ένωθοΟν οί 
Τούρκος καί νά  έπ ιτεθούν κ α τά  τώ ν Φράγκων (Χ ριστιανώ ν), ά λ λ ’ 6νεκα τού  
νυκτερινού σκότους καί τώ ν συνετώ ν μέτρων τού Δ ιοικητοΰ τής πόλεω ς εΤχεν 
έμποδισθή π δ σ α  μο ιρα ία  συνέπ εια .

’Εντεύθεν ό Βοεβόδας Πατρών βέβαιος, δτι οί έγκλη ματία ι εΓχον κατα- 
φύγει είς Ζάκυνθον, έζήτει έκδίκηοιν παρά  τής Έ πτ. Π ολιτείας, αϋτη  δέ έπί 
τή δ ίκα ια  α ιτήσει του πρός έπίσημον παραδειγματισμόν καί καθη σύχ ασ ιν  τώ ν  
άδικηθέντων 'Ο θωμανών, οί όποιοι θά  έξεδικοΰντο κατά τώ ν Νησιωτών, &ν 
έβλεπον άτιμώρητον παρά τής Κυβερνήσεως τό ίγκ λη μ α , δ ιεβ ίβασεν α ύσ τη ρ ά ς  
δ ιαταγάς πρός τόν Π ρύτανιν Ζακύνθου, δπως δ ιά  προκηρύξεώς του ικανής νά  
μαρτυρήση τό ένδιαφέρον τής Γερουσίας πρός τά ς  γειτονικός ’Ο θω μανικός  
Ά ρ χ ά ς , προβή είς τήν ερευνάν καί σύλλη ψ ιν  τώ ν έγκληματιώ ν, άμείψη δέ 
γεννα ίω ς τούς ένεργήσοντας τήν σύλλη ψ ιν  αύτώ ν.

Φ αίνεται, δτι μέχρι Μ αρτίου 1804 δέν είχε κατορθωθή ή σ ύλλη ψ ις  τώ ν  
έγκληματιώ ν, καθώ ς καί τώ ν δ ιαβοήτω ν κακούργων Κ αμπάσιδων, διότι εύρί- 
σκεται ή άκόλουθος έπιστολή του βοεβόνδα γαστούνης πρός τόν Πρύτανιν 
Ζακύνθου:

«Τήν εύγέ/ειάν σας ήγαπητέ μοι φίλε πριτάμφ τήςζακύιθου καί 
τών επτά νησιώνε φιλικώς καί ακριβώς χαιρετώ έρωτώντας καί διά τήν 
υγείαν σας.

μετά τούς άνωθεν φιλικού; χαιρετισμούς καί τήν έρώτησιν τής ύ 
γείας σας, σάς φανερώνω στές είκοσι τοΰ τρέχοντος έλαβα γράμμα άπό 
τόν σρ. κόνσολο τής πάτρας καί μοΰ έφανέρωνε διά τρεις ανθρώπους, 
κωνσταντή ντακορό, μενεγιώτη καμπάση καί δημήτρι καμπάση καί μοΰ 
εφανέρωνε ποΰ άν βρίσκουνται αύτοι οί άνθρωποι εδώ, διά νά τούς πιάσω 
καί έκαμα έξέτασιν καί έμαθα πώς βρίσκουνται μέσα είς τόν Πύργον καί 
ευθύς έστειλα τάταρην καί έπήγε είς τόν ζαπίτη τοΰ Πύργου καί αυτός 
έβγαλε ανθρώπους τά τούς πιάοη :-οί αύιιί έφύγανε άπό τά χέρια τών 
ά»θρώπ:ων καί έπιασαν μονάχα τόν δημήτρι στεφανόπουλυν καί τόν έβα
λαν είς τήν φυλακήν, ταΰτα καί υγιαίνετε. 1804 μαρτίου 24 γαστόύνη. [ΤΣ] 
Όμεραγάς βοηβόντας γαστούνης».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

63



Γ Ρ Α Μ Μ Α

Τις ώρες πού του ρεμβασμού τό χάδι, 
μού παραλεΐ τή σκέψη καί τό βράδυ 
κυλα νωχελικά
σάν όπτασία νοιώθω μαγεμένη 
τή λατρευτή θωριά σου, άγαπημένη, 
γύρω μου νά γλυστρά.

’Αφηνιασμένοι πόθοι πού δουλεύουν 
ώς σκλάβοι άπλέρωτοι καί διαφαντεύουν 
τήν κάθε μου χαρά,
σπρώχνουν τή σκέψη μου νά φτερουγίση 
ψηλά στούς ούρανούς καί νά ζητήση 
έκεΐ παρηγοριά.

Καί λέω πώς έσταμάτησεν ή μπόρα 
καί γ ι’ άγνωστη κινήσαμε μιά χώρα 
οί δυό χεροπαστά
καί πώς τριγύρω μας πουλιά λαλούσαν 
κι’ οί κάμποι σέ λουλούδια κολυμπούσαν 
λουλούδια εύωδιαστά.

Μ’ αν κάπου κάπου ό στοχασμός κοντά του 
σ’ ένα ταξίδι ξέφρενο πά στά φτερά του 
μέ δέρνει τά τρανά'
γοργά γυρνώ στή γης κι’ όλογυρά μου 
θωρώ συντρίμια τά γλυκόνειρά μου 
καί κλαίει μου ή καρδιά.

ΝΤΙΒΑΣ ΚΑΡΑΣ
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Τ Ο  Α Λ Η Θ Ι Ν Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

'0 Γέρο—Γρηγόρηγ ή γρηά του ή Σοφιανή κι’ ό φίλος τους ό Γέρο- 
Πάρεδρος πού ερχόταν ταχτικά τώρα τά χειμωνιάτικα βράδυα στο φτω
χικό τους νιά νά περάσουν μαζί μερικές απ’ τις άτελείοντες ώρες τής νύ
χτας, βρίσκονται κι’ απόψε, μαζί γύρω άπ’ τή φωτιά. Κι’ ενφ τά καιγό- 
μενα ζύλα τριζοβολούν στή φωτιά, ή ζεστή θρακοβολιπ απλώνει τή γλυ- 
κειά θαλπωρή της κ’ οί παιχνιδιάρικες φλόγες φωτίζουν τά γέρικα καί 
έρειπωμένα πρόσωπά τους, λένε μέ τή σειρά τους ό καθένας γι’ ακόμα 
μιά φορά μ’ άπλά λόγια άτλές ιστορίες γι’ ανθρώπους, γιά ζώα, γΐά τό
πους, γιά χρόνους, γιά δ,τι είχε ενδιαφέρον άπ’ τή μακρόχρονη £ωή τους. 
Μ’ απόψε ό Γέρο-Πάρεδρος έχει καί κάποιο άλλο λόγο πού ήρθε.

Δω καί δέκα μέρες του έκλεψαν άπ’ τήν αυλή τού σπιτιού του τό 
μαρτίνι του. Κλέφτες συστηαατικοί, ζωοκλέφτες δεν τού τό είχαν πάρει. 
"Οχι γιατί δέν υπήρχαν τέτοιοι στο χωριό. Έκλεβαν δλοι. Εκτός άπ’ τον 
παπά κανένας άλλος δέν μπορούσε νά πει δτι έχει τά χέρια του καθαρά. 
Ά λλ’ άν άνακατευόσαντε δλοι στις ζωοκλοπές, ήταν στο χωριό καί με
ρικοί πού άπ’ τό φόβο δέν τούς πείραζαν οί ζωοκλέφ-ες. Κ’ ενας άπ’ 
αυτούς ήταν κι’ ο Γέρο Πάρεδρος. Καί σ’ δλους έκανε έντύτωση ή εξαφά
νιση τού μαρτινιού. Τάφερε άπό δώ, τάφερε άπό κει ό Γέρο-Πάρεδροςι 
ρώτησε, ξαναρώτησε κι’ ή κατάληξη ή αν δτι τό μαρτίνι τό είχε πάρει κά
ποιος δικός του, κάποιος πολύ φίλος του πού δέν είχε φόβο νά πάθει τί
ποτε άμα άνακαλυπτότανε. Κι’ αύτός δέν μπορούσε νά είναι άλλος άπό τό 
Γέρο-Γρηγόρη καί τή γρηά του. Γιατί αυτοί οί δυό άνθρωποι ζούσαν είς 
βάρος τών χωριανών τους.

"Οταν παντρευτήκατε δώ καί σαράντα χρόνια, είχαν καλή περιουσία 
γιατί ή Σοφιανή ήταν μοναχοκόρη. Μά ό Γέρο Γρηγόρης ήταν άπραγος 
καί τεμπέλης καί δέν έκανε άλλη δουλειά παρά νά γλεντάει καί νά χαρ
τοπαίζει όλημερίς, τρώγοντας ιήν περιουσία τής γυναίκας του πού τόν είχε 
πάρει άτό έρωτα καί δέν τού χάλαγε τό χαρήρι. ’Αλλά αυτά τά πράγματα 
δέν έχουν καλό τέλος. Μιά μέρα έκεΐ στά χαρτιά πιάστηκε μέ κάποιον καί 
τράβηξε τό μαχαίρι του νά τόν σφάξει. Τό τυχερό βρήκε τό μαγαζάτορα 
πού μπήκε στή μέση νά χωρίσει. Τό μαχαίρι τόν πέρασε πάντα,κι’ άλλη 
καί τόν άφησε στον τόπο. Τό πλήρωσε μ’ δλη του τή ζωή τό έγκλημα 
αυτό. Δικάστηκε Ισόβια, Κ’ ενώ μπήκε στη φυλακή νέος τριάντα χρονών, 
βγήκε μέ χάρη γέρος εξηντάρης. Δέν βρήκε, δταν γύρισε στό χωριό του 
παρά τή γρηά του καί μιά χαμοκέλλα. Τήν περιουσία τήν είχαν φάει δλη 
τά δικαστήρια.

'Η Σοφιανή δέν είχε ξαναπαντρευτεί. Ζοΰσε δλ’ αυτά τά χρόνια 
μόνη, ξενοδουλεύοντας. Οί κακιές γλώσσες έλέγαν καί τό πίστευαν δλοι 
πώς είχε μπλέξει μέ τόν Γέρο Πάρεδρο, δταν ή αν καί κείνος νέος καί
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βλεπόσαντε τά βράδυα πότε στο δικό της, πότε στο δικό του σπίτι καί 
σ’ ερημικές εξοχές του χωριού. Κι’ αυτό θαταν σωστό γιατί δ Γέρο-Πά- 
ρεδρος είχε μείνει ανύπαντρος Μά τώρα μέ τό γυρισμό τού Γέρο-Γρηγόρη 
δλα αυτά ήταν μια παληά ιστορία πού δέν είχε καμμιά σημασία, ούτε για 
τό Γέρο-Γρηγόρη, ού'τε για τη Σοφιανή, ούτε για τό Γέρο-Πάρεδρο. Τά 
γεράματα καί τών τριών αυτών ανθρώπων δέν είχαν αφήσει καμμίά θέση 
στη καρδιά τους γιά τά πάθη πού προκαλοϋν ή ζήλεια καί δ έρωτας. Γι’ 
αυτό δ Γέρο Γρηγόρης κι’ δ γέρο-Πάρεδρος δέν άργησαν νά γίνουν φίλοι 
πολύ στενοί καί νά περνούν τις μέρες τους μαζί.

’Επειδή περιουσία δέν υπήρχε πιά κι' ή Σοφιανή δέν μπορούσε νά 
ξενοδουλεύει τώρα, δ Γέρο-Γρηγόρης πού δέν ήξερε νά δουλεύει ούτε νέος 
γιά νά τά καταφέρνουν νά ψευτοζούν άρχισε νά κάνει μικροκλεψές. Γο 
καλοκαίρι έβανε χέρι στά περιβόλια καί στά χωράφια, παίρνοντας λαχανικά, 
φρούτα, καλαμπόκια, στάρια κι’ δ,τι άλλο. Τό χειμώνα έγδαινε μέ αντι
κλείδια τά σπίτια έκεινών πού είχαν κατέβη στά ξεχειμαδιά άφαιρώντας 
αλλού λίγο αλεύρι, αλλού λίγο τυρί, αλλού λίγο κρασί, αλλού λίγο λάδι κι 
άπό τι άλλο φαγώσιμο εύρισκε. Ήταν δμως δίκαιος. ’Έπαιρνε απ’ δλους 
κανονικά κι’ δσο τού χρειαζόταν γιά μιά-δυό μέρες. Ζωοκλοπές δμως δέν 
έκανε. Πρώτα-πρώτα γιατί τούταν δύσκολο νά τρέχει τις νύχτες στά πλάγια 
γιά νά βρει κοπάδια κ’ ύστερα φοβόταν νά τό παρακάνει. Αυτές τις μικρο- 
κλεψιές τίς ήξερε δλο τό χωριό, αλλά κανένας δέν τού είχε κάμει παρατή
ρηση καί κανείς ποτέ δέν τον είχε καταγγείλει στις αρχές. Είχαν ανεχτεί 
οί χωριανοί του νά ζοΰν εις βάρος τους αυτοί οί δύο φτωχοί καί άτυχοι 
γέροι.

Γι’ αυτό τού έκαμε εντύπωση καί τούρχότανε παράδοξο τού Γέρο — 
Πάρεδρου πώς δ Γέρο—Γρηγόρης αποφάσισε νά κάνει τώρα καί ζωοκλο
πές καί ν’ αρχίσει απ’ αύτόν πού καί φίλοι στενοί ήταν καί ταχτικά τού 
έδινε άπ’ δ,τι είχε. Επειδή δμως είχε υποψία καί γιά κάποιον άλλον 
πούχαν μαλώσει γιά κτηματικές διαφορέτ, ή ε̂λ" νά μάθει άκριβώ*. Καί 
δέν είχε καμμιά άμφιβ'λ'α πώς θά τού τό μαριύοαγε, άφ >ύ ήταν φίλοι 
στενοί καί εκείνος δέ φοβόταν ·*ά τού κάμει κακό. Κι’ αύ ό: ήταν ο ξέχο - 
ρος λόγος πού τον είχε φέρει άτόψε στούς φίλους που. Τά πρώτα ξολα 
τής φωτιάς είχαν καεί κ’ ή Σοφιανή είχε βάλει άλλα. ΤΩ_>ε* πολλές είχαν 
περάσει καί πολλές ιστορίες είχαν ειπωθεί. Είχ’ έρθει ή ώρα τώρα νά 
ρωτήσει καί νά μάθει.

— Γρηγόρη, τού είπε, χωρίς πολλά λόγια, δπως ξέρεις μούκλεψαν τό 
μαρτίνι μου καί τά πράματα λένε πώς μοΰ τό πήρε άνθρωπος δικός μου 
πού δέ φοβόταν άν τον μάθω νά πάθει τίποτα. Μοΰ τό πήρες εσύ τό μαρ
τίνι. Δέν μπορούσε νά μού τό κάμει άλλος. Γιατί τό πήρες ; Είχες καμμιά 
ανάγκη μεγάλη ; Δέν είμαστε φίλοι σπιτικοί τόσα χρόνια κι" δσες φορές 
βρεθήκατε σ’ ανάγκη δέν σάς φάνηκα χρήσιμος ; Γιατί μ’ έκλεψες ; Θέλω
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νά μοΰ πεις τήν αλήθεια, νά μοΰ τό μαρτυρήσεις καί δέν έχεις νά πάθεις 
τίποτα. “Αν μού τό κρύψεις, θά βασανίσεις καν’ άλλο φτωχό. Καί δέν πρέπει 
εσύ πού έχεις τόσα πολλά κρίματα νά πάρεις καναν’ άλλο αθώο στο λαιμό 
σου. Γιατί εμένα δέν μ’ έκλεψαν ποτέ ως τά σήμερα καί τόχω μεγάλη προ
σβολή αυτό πού μούκαναν. Γιά νά βρώ τό μαρτίνι μου θά φέρω τήν 
’Αστυνομία καί θ’ αναστατώσω δλο τό χωριό.

'Ο Γέρο—Γρηγόρης, αφού έρριξε μιά λοξή ματιά στή Σοφιανή πού 
εξακολουθούσε νά γνέθει τή ρόκα της καί νά βλέπει πρός τή φωτιά.

— Δέν πήρα τίποτε Πάρεδρε, τού απήντησε χωρίς νά τον κοιτάξει. 
Μή χάνεις τά λόγια σου σέ μένα. “Ο,τι κι’ άν ήταν κι’ άνθρωπο νά είχα 
σκοτώσει, θά σοΰ τό μαρτυρούσα. Άπό σένα κ’ εγώ καί ή γρηά μου δέν 
έχουμε δπως ξέρεις μυστικά. Κάποιος άλλος θά σ’ έκλεψε καί πρέπει νά τον 
βρεις. ’Εγώ καλλίτερα θά τόειχα νά βάλω φωτιά νά κάψω τό φτωχικό μου 
παρά νά πάρω δικό σου πράμα. Καί καθώς είπε τά τελευταία λόγια, έγειρε 
στο προσκέφαλό του γιατί από τή γλάρα τής φωτιάς τον είχε πάρει μα
λακά δ ύπνος.

*0 Γέρο—Πάρεδρος δέν είπε τίποτε άλλο. Φαινότανε πώς είχε πι
στέψει τά λόγια τού Γέρο—Γρηγόρη. 'Η γρηά Σοφιανή αφού σηκώθηκε 
καί σκέπασε τό γέρο της μέ μιά άπλάδα κ’ έρριξε ξύλα στή φωτιά, ξανακά- 
θησε στή θέση της. Κ’ οί δυό τους τώρα, αύιή κι’ δ Γέρο—Πάρεδρος πού 
τούς άρεσε καί τώρ’ ακόμα νά μένουν μαζί κι’ άς ήταν γέροι πιά, συνέχισαν 
νά μιλάν μέ χαμηλή φωνή. Μεσ’ στή μικρή χομοκέλλα τώρα δέν άκουγό- 
ταν παρά τό παράξενο ρ νχάλημα τού Γέρο—Γρηγόρη καί τό μουρμούρισμα 
τής φωτιάς.

Μά ξάφνου ύστερ’ απ’ αρκετή ώρα έπαψτ δ Γέρο—Γρηγόρης τό ρο- 
χάληιια κι’ άρχισε νά παραμιλάει στον ύπνο του.

—Άκοΰς, γρηά, έλεγεν, άκούς ! 'Ο Πάρεδρος ήθελε νά τού μσρτυ 
ρήσω πού τού φάγαμε τ’ αρνί ! Τι λέει γρηά, τί λέει ! Έγώ νά τού τό 
κάμω καλά ; Χά ! χά ! χά ! Τί κουτός πού ήταν. Κι’ είχε ένα πάχος τ’ 
αφιλότιμο ! Μακάρι, νάειχε κι’ άλλο !'

*0 Γέρο—Πάρεδρος κ’ ή Σοφιανή κοιτάχτηκαν καί χαμογέλασαν κ’ 
οί δύο τους.

— Συχώρεσέ με, Πάρεδρε, τού είπε ή Σοφιανή κοιτάγοντάς τον στά 
μάτια καί κάνοντας νά κοκκινήσει τό γέρικο πρόσωπό της. Συχώρεσέ με, 
δέν μπόρεσα νά τον εμποδίσω.

’Εκείνος δέν τής είπε τίποτα. Άλλά ένα νέο χαμόγελο πού άνθισε 
ελαφρά στά χείλη του, έδειχνε δτι τή συχωρούσε.

*0 Γέρο—Γρηγόρης είχε πάψει πιά νά παραμιλάει καί γύρισε απ’ 
άλλο πλευρό.

— Θά τον ξυπνήσω, είπε δ Πάρεδρος στρέφοντας τό πρόσωπό του. 
πρός τό μέρος πού κοιμόταν δ Γέρο—Γρηγόρης καί τον κούνησε στά πόδια
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Εκείνος ξύπνησε αμέσως.
— Δεν έφυγες ακόμα Πάρεδρε του είπε κοιτάγοντάς τον μέ κάποια

ανησυχία.
—’Όχι δεν έφυγα. Θά φύγω τώρα, άφοΰ έμαθα εκείνο πού ήθελα. 

Ξέρεις γιατί σέ ξύπνησα ; Στο παραμιλητό σου τά μαρτύρησες δλα. Ό ,τι 
σ’ εμπόδιζε ό νους σου νά μου ομολογήσεις, τά φανέρωσ’ ή ψυχή σου πού 
αρκετές αμαρτίες τη βαραίνουν καί δεν ήθελε νά πάρει κι’ άλλες. Μου τό 
φάγατε τό μαρτίνι. ’Αλλά δεν πειράζει. Τόμαθα καί βεβαιώθσκα κ’ έτσι 
δεν φορτώθηκα εκείνο τό φτωχό πού άδικα υποψιαζόμουν.

— Τί λες Πάρεδρε ! Ά ,  μπά ! Στ’ όνειρό μου τόβλεπα ! Δεν ήταν 
αλήθεια ! Πιστεύεις Ισύ στά παρ<χΐιιλητά καί τά όνειρα ;! Κ’ Ινφ έλεγε 
αυτά ό Γέρο—Γρηγόρης κοιτούσε επίμονα τη γρηά του.

— Μην υποψιάζεσαι τη γρηά σου, τού είπε ό Γέρο—Πάρεδρος, πού 
τον κατάλαβε. Τ’ άκουσα από τό ίδιο σου τό στόμα πού έλεγε τούτη τη
φορά την αλήθεια, Όταν κοιμήθηκες, δεν έφυγα επίτηδες γιατί ήξερα ότι
θ ’ άρχιζες νά παραμιλάς καί θά μοΰ τάλεγες όλα. Σ’ έχω ακούσει πολλά 
βράδυα νά παραμιλάς στον ύπνο σου γιά ό,τι είχαμε κουβεντιάσει στο 
ξύπνιο σου καί γι’ αυτό ήξερα πώς θά την πάθαινες απόψε.

— Ναί, πάρεδρε, παραμιλάω στον ύπνο μου. Μοΰ τάφηκε έλάττωιια 
ή καταραμέν’ ή φυλακή. ’Αλλά στ' όνειρό μου τόβλεπα ότι σοΰ πήρα τό 
μαρτίνι Δεν ήταν αλήθεια. Μή μέ παίρνεις στη ψυχή σου.

— Σέ παίρνω καί σέ παραπαίρνω στη ψυχή μου, τού είπε εκείνος, 
καθώς σηκωνόναν γιά νά φύγει. Στ’ όνειρό σου τόειδες, άλλα τυύιη τή 
φορά τ* όνειρό σου ήιαν αληθινό ! Π. ΑΧΑΙΟΣ

Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ Ι Α

Στό βλέμμα σου τόσο που κλαίει ή ψυχή μου !
Πνιγμένη ή χαρά μου κι’ ή λύπη στητή...
Λογίζουμαι τώρα γιά άπλή άπαντοχή μου, 
κοντά μου, στό δάσος, έσένα κι’ αΰτή.
’Άχ ! μή μέ ρωτήσης, τί μοΰγινε ή χάρη 
τής ξένοιαστης ώρας σέ μάτια παιδιού.
Τό ξέρω πού έλπίδα δέ θάρθει νά πάρει 
τή μόνιμη πίκρα, μέ γλύκα χαδιού.
Στά μάτια μου τώρα τών άστρων θά πέφτει 
ή νύχτια γλυκύτης τών άδειων ώρών.
Κι’ άργή τών βλεφάρων θά κλείει τόν καθρέφτη 
ή κούραση τόσων χαμένων καιρών...

ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΑΜΑΡΙΝΕΑ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ί

Σπάνιους καί μικρότατου; χώρους άφησε ελεύθερους ή οικοδομική 
μέσα στην Πάτρα. “Ας μή θυμηθούμε πόσους κήπους μπορούσαμε νάχουμε, 
άν δέν τούς έκαλύπταμε μέ ντουβάρια. Βέβαια είναι προσοδοφόρα τ’ ακί
νητα. Άλλά δέν έχουν την ιδιότητα νά δίνουν καί τ’ αγαθά τού πράσινου 
φύλλου. Ούτε την ψυχική ικανοποίηση τού χρωματιστού λουλουδιού. “Ας 
μή θυμηθούμε τές ανοησίες πού κάναμε, γιατί θά μαλώσουμε. Είμαστε 
ακόμη μακρυά γιά νά αναγνωρίζουμε τά λάθη μας. Μόνο οί ώριμοι καί 
καλλιεργημένοι άνθρωποι είν' έτοιμοι σέ κάθε στιγμή νά κάνουν πρόθυμα 
τήν ομολογία τής πλάνης τους. Καί γι’ αύτό κι' δλας πάνε μπροστά γρή
γορα. Έμεΐς Ιννοούμε νά προστατεύουμε τές βλακείες μας καί τούς πεθα
μένους μας άκόμα.

“Οπως από φανατισμό ή άγνοια συχνά άρνιούμαστε τις περασμένες 
αξίες, έτσι κΓ από πρόληψη προγονόπληκτη προστατεύουμε καί άξιοποιούμε 
τά λάθη τους ή τές αδυναμίες τους. Γι’ αύτό α ; μή μιλήσουμε γιά τά 
περασμένα" θά θύμωναν οι απόγονοι τών σπουδαίων προγόνων. Καί 
γ.ά υποστήριξη τής μνήμης τους θά έκτιζαν καί κάθε... δρόμο μέσα 
στήν πόλη. “Ας άφήσουμε τί γίνηκε άφοΰ άπό τά παθήματα ή ράτσα μας 
δέν παίρνει μαθήματα κι’ ας τό βεβαιώνει ή χρηστομάθειά της. Τώρα τί 
γίνηκε. Τώρα τί δείχνει . πόλη μας.

Στούς σπάνιους καί μικρότατους χώρους φυτεύθησαν λιγοστά φυτά 
διακοσμητικά. Άκόμα καί στούς στύλους τού ήλεκτρικού κρεμάσθηκεν άπό 
μιά γλάστρα. “Ετσι λίγη πρασινάδα, δυο τριαντάφυλλα, πέντε γεράνια, λίγες 
πυράκανθε;. Χρωματισμοί δροσιάς καί χαράς στό δρόμο μας.

Τήν πλατεία μας τού Γεωργίιυ άνακουφίζουν τά δροσερά φυτά οσα 
μπόρεσαν νά φυτευθοΰν ανάμεσα στόν τρομερόν οπλισμόν τού μπετόν πού 
τήν προστατεύει. Τά Ψηλά Αλώνια εχαμογέλασαν τό χρωματισμό χαμό
γελο τού λουλουδιού καί τής πράσινης χλόης. Τού Αγίου Άνδρέου τό λε
γόμενο πάρκο άνάβλυσε τή χαρωπή γαλήνη μεσ’ τά χαμηλά φυτά πού τό 
σκέπασαν. Λυπάμαι πού δέν βρίσκω νά συνεχίσω τόν κατάλογο τών άνθισμέ- 
νων μας χώρων. Μά κι’ αυτά μόνο είν’ άρκετά γιά νά φέρουν τήν ευχή 
στό μυαλό πού τά θέλησε, στά χέρια πού τά φύτεψαν καί στήν καλωσύνη 
πού τά δέχτηκε στοργικά.

Δ=ν είναι ό διακόσμηση μόιο. Αύτή δέν θάξιζε τόσο. Αύτή μάλιστα 
ή διάθεση τού στολισμού μάς τρώει. Τής βιτρίνας ό καύμός μά: άφανίζει. 
‘Όχι λοιπόν γιά τή διακόσμηση. Γι’ άλλου; σπουδαιότερους λόγους. Ό  
δ.αβάτη; ό άναμένος άπό τόν κόπο κι’ ό ταραγμένος άπό τόν άγώνα, σάν 
συν ιντ ίει τήν γαλήνια χλόη καί τό αίσιόδοξο λουλούδι, άσυναίσθητα παίρτει 
τήν παρηγοριά καί τήν ενθάρρυνση. Άπό μακρυά από τό βάθος τού δρό·*



μου τό κόκκινο χαμόγελο τής τριανταφυλιδς γίνεται ανεκτίμητο και ψύχω* 
τικό χάδι για τον α^θρω-το τής ίδρωμένης ζωής. ”Ιτω; δεν νοιώθουν συ
νειδητά δλα αυτή την επίδραση. Όμως ποιος θ’ άρνηθή την ύπαρξή της; 
Κ’ υστέρα ή νεολαίο; *0 κόσμος των μικρών; Γι’ αυτά τά παιδιά τής πόλης 
πού τόσο σπάνια ζοΰν κοντά και γνωρίζουν σπανιώτερα την άγαθωσΰνη 
τής ριζωμένης πλάση;; Γι’ αυτά τι αγαθό; Ποιο κήρυγμα καί ποιά δασκά
λα μπορεί νά καλωσυνέψη την παιδική ψυχή περισσότερο από μιάν ανθι
σμένη τριανταφυλ’ ιά, στήν ώρα πού ή ψυχούλα αύτή είν' ανοικτή; Κι’ 
είν’ ανοικτή, τήν ώρα πού παίζει τό παιχνίδι τής ήλικίας της γύρω στο
φυτεμένο κομμάτι τής γης.

Είδα πολλές φορές διαβάτες πού σταμάτησαν τό βιαστικό τους βά
δισμα κ’ εκύτταξαν τήν χλωρωσιά. Έχαίροντο τά παιδάκια πού παίζανε κ’ 
Ικελαϊδούσαν στήν ανθισμένη πλατεία. Μά χάρηκα κ’ έκαμάρωσα τούς 
ανθρώπους, τήν εύκολη εξημέρωσή τους. Δέν πείραξαν ούτε ένα λουλούδι. 
Δέν άγγιξαν οΰ;ε ένα φύλλο. 01 ίδιοι πού σπάσανε τές σιδερένιες βρύσες 
τού Δήμου. Πώς νά τό έξηγήση κανείς; Έγώ πιστεύω στήν ευεργετικήν 
επίδραση τού φυτεμένου κόσμου. Στήν αισθητική καί ψυχική Ιπιρροή του. 
Μάς δίνει απόλαυση αισθητική, μάς κάνει αγαθούς καί καλούς. Γι’ αύτό 
εκτιμά ο περισσότερο ένα γεράνι από ενα ντουβάρι. “Ενα φύλλο από μίαν 
αγόρευση. "Ενα λουλουδένιο χρώμα από...δέκα χιλιάδες χρονογραφήματα.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Δ Ι Σ Τ Α Γ Μ Ο Σ

Τ’ δμμα τους δύει σέ Θάμπος άπλανές 
ήδονικούς νυστάζοντας καμάτους.
ΆρνήΘηκαν ή σκιές τά σώματά τους 
καί πρός τό δάσος φεύγουν μελανές.

Λ

Καί αύτά, γυμνά, στό γλαυκόν άχανές 
άστρα τ ’ αδειλα άνάφτουν όνειρά τους 
κ’ έρωτική λιποθυμεΐ ή χαρά τους, 
τής σάρκας πριν σιγάσουν ή φωνές.

Ρόδινοι θάλλουν τών δαχτύλων τύποι 
στό δέρμα τους—λάγνα άνθη τής νυχτός.
“Ομως τό σκίρτημα τής τόλμης λείπει

καί λύει τά μέλη τής άφής ή θέρμη, 
ένώ φθείρεται ό πόθος τους κλειστός, 
κ’ έντρομο φίλημα τά χείλη τρέμει...

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΤ. ΜΙΜΙΚΟΣ

ίο

Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Η  Ω Ρ Α

’Έλα τό βράδυ—βράδυ στήν άπλή τήν κάμαρά μου. 
Μοράνοιχτη τήν ξώπορτα πρός χάρη σου θ’ άφήσω 
καί θάβγω στό κατώφλι μου νά σέ προαπαντήσω

μαζύ μέ τή χαρά μου.

Ή λάμπα μου καλόκαρδη στόν τοίχο καρφωμένη 
γιά ν ’ άνεβείς άνέμποδα τή σκάλα θά σοΟ φαίξει 
καί στά μαλλιά σου μπλέκοντας τό φώς της θέ νά παίξει

φτωχή κΓ άγαπημένη...

Δέν έχω τίποτα τρανό, σά ’ρθεΐς νά σοΟ προσφέρω: 
άπ’ τή ζωήν άπόμεινα φτωχός καί λυπημένος
κΓ άν είχα κάτι, τ ’ άρπαξε μιά νύχτα κάποιος ξένος

άγύριστα—τό ξέρω.

θ ά  κόψω μόνο τούς χρυσούς άνθούς τών άστεριώνε, 
καθώς στό παραθύρι μου τά φύτρα τους πετάνε 
καί θά τά κάμω στέφανο—ξανθά, πώς θά οοΟ πάνε

στό γΰρο τών μαλλιώνε !

θ ά  σου διαβάσω, υστέρα, τό τελευταίο τραγούδι 
κΓ οί στίχοι του τριγύρω σου, καπνοί, θέ νά φτεργιάζουν 
κι’ άπ’ τή θυσία του δλα σου θά παίρνουν νά σέ μοιάζουν

σά νάσουν άγγελοϋδι.

Τήν άνοιξη στά χείλη σου χαρούμενα θά σπείρω, 
λουλούδι, χρυσολούλουδο τό κάθε άπ’ τά φιλιά μου 
καί σάμπως ή πανάνθιστη νά σπέρνεται καρδιά μου

γιά τό δικό σου μύρο...

Καί τήν ψυχή μου, πουμεινε παιδούλα λυπημένη 
θά κόψω άπ’ τόν κόρφο μου καί θά τήν άπιθώσω 
σ ιά  χέρια σου γελούμενη. ΤΙ κι’ άλλα νά σοΰ δώσφ,

πού τίποτα δέ μένει;

ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ
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Τ Ο  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Ν
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ «ΑΧΑΪΚΩΝ»

Ή ερευνά πού τό περιοδικό μας υιοθέτησε τόν περασμένα χρόνο γ ιά  τήν 
πνευματική κίνηση στόν τόπο μας δέν έμεινε χωρίς Απόκριση άπό τήν κο ινω νία  
μας. Στά δύο περασμένα τεύχη μας έδημοσιεύσαμε δεκαπέντε Απαντήσεις πού 
λάβαμε άπάνω στό ζήτημα Από δ ιαφόρους έκλεκτούς Αναγνώστες μας. ‘Η σ υγ
κομιδή, δχι μονΑχα ή ποιοτική ΑλλΑ καί ή ποσοτική, δέν μπορεί νΑ είπή κα
νένας πώς έστΑθηκε φτωχή. ’Απόδειξη πώς ή Ανησυχία αύτή δέν εΐνε μονάχα  
δική μας, Αλλά έκτείνεται σ' ένα μεγαλύτερον Αριθμό καλλιεργημένων συμπο
λ ιτώ ν μας. Καί σ τις  Απαντήσεις πού λάβαμε, σχεδόν μέ παμψηφία Αναγνωρί
ζεται ή καθυστέρησή μας στό κεφάλαιο  αύτό, Αδιάφορο Αν μερικοί τήν ΘεωροΟν 
γενικώτερο φαινόμενο. "Αλλωστε στό σημείο αύτό ούτε μ’ έκείνους διαφωνούμε.
Γ ιά  τό βαθμό καί τ ις  Αναλογίες Απλώς έχουμε επ ιφυλάξεις. ’Επίσης σχεδόν ή 
παμψηφία  τών έπιστολογράφων μας προτείνει τήν συνεργασ ία  τών στοιχείων 
πού τά  βόσκει ή Α νησυχία καί τούς κα ίε ι ό ζήλος γ ιά  τή δημ ιουργία πνευματι
κών έκδηλώσεων στήν πόλη μας. Δυστυχώς οί Ανήσυχες στιγμές πού περνά τόν 
τελευταίο  καιρό όλόκληρος ή άνθρωπότης δέν μπορούν νά θεωρηθούν κατάλ
ληλες γ ιά  τήν καλλιέργεια  τέτοιων λουλουδιών, πού χρειάζονται τό έδαφος τής 
ήρεμίας καί τής ψυχικής γαλήνης γ ιά  νά  προκόψουν. Ω στόσο κα ί ή Απλή δ ια 
πίστωση τοΰ γεγονότος πού ήτανε τό Αντικείμενο τής ερευνάς μας κα ί ή γενική  
έκδήλωση τής έπ ιθυμ ίας τής άντιδράσεως θεωρούνται άπό μέρος μας ικανοποι
ητική Απόδοση γ ιά  τό σκοπό μας. Εύχόμαστε καί έλπίζουμε πώς τά  πράγματα  
ΘΑ έπιτρέψουν στό προσεχές μέλλον νά  χαρούμε έκδηλώσεις πού τό Αόριστο 
σπέρμα τους έρρίχτηκε μέσα σ τις  σελίδες μας.

Τά «’Αχαϊκά», πού ή έκδοσή τους εΐνε μ ιά  τέτοια έκδήλωση καί προσπά
θεια, μέ τις μικρές τους δυνάμεις δέν ΘΑ σταματήσουν νά  ύπενθυμίζουν τήν Α
νάγκη καί νά  ένθαρρϋνουν κάθε προσπάθεια  πού θά  τείνη πρός τήν κατεύ
θυνση αύτή. Στήν προσπάθειά τους έλπίζομε πάντοτε πώς θά  σταθή πολύτιμος 
συνεπίκουρος καί ό καθημερινός πατρινός τύπος, πού όφείλουμε νά  όμολογή- 
σουμε πώς δέν έμεινε Αμέτοχος στή συζήτηση, πού έτσι μέ τό μέσο αύτό έπήρε 
εύρύτερη δημοσιότητα. ’Ιδιαίτερη μνεία Αξίζει νά  κάμωμε γ ιά  τά  σχετικά  
Αρθρα τού έκλεκτοΟ ’Α θηναίου συνεργάτη τού «Νεολόγου» Στοχαστή.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ
Ή πρώτη προσπάθεια δ ιά  τήν άνέγερσιν προτομής εις τόν Ά νδρέαν Καρ- 

καβ ίτσαν έγεινε κατά  τό 1927 άλλ ’ άπέτυχε. Δευτέρα προσπάθεια κατεβλήθη  
κατά  τό 1934 ά λλ ’ άπέτυχε καί έκείνη. Τόν ’Ιανουάριον τού 1936 κατηρτίσθη  
καί δ ιά  τρίτην φοράν ’Επιτροπή μέ Αποτέλεσμα τήν πραγματοποίησιν τού 
σκοπού της καί άποκάλυψ ιν τής προτομής είς Λεχαινά κατά  τόν παρελθόντα  
’Απρίλιον.

Ή συλλογή τοΰ άναγκαιοΰντος χρηματικού ποσού δέν ύπήρξε κοπιώδης. 
Πρώτοι οί συμπολϊτα ί του οί τόσον κατακριθέντες δτι ήγνόησαν τόν Καρκαβίτσαν, 
προσέφεραν μέ γενναιότητα καί προθυμίαν τόν όβολόν τους. Καί δ ιά  πρώτην 
φοράν έγνώ ρισαν τά Λεχαινά φ ιλολογικάς δ ιαλέξεις μέ μεγολην συρροήν καί 
Ικανοποιητικός εισπράξεις προοριζομένας δ ι’ αύτόν τόν σκοπόν. ’Α λλά  κα ί α ί 
προσφοραί άπό δλα τά  μέρη τής Ε λλάδος ύπήρξαν πυκναί. Δήμοι, Κοινότητες,
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ίδ ιώται μάς έβοήθησαν. Καί ιδ ια ιτέρως α ισθάνομα ι τήν ύποχρέωσιν νά  έξάρω  
τήν γεναιόδωρον εισφοράν τής πόλεως Πατρών, προϊόν τής άλησμονήτου διαλέ- 
ξεως τοΰ καθηγητού κ Βέη καί τού Κράτους, τό όποιον προσέφερε τό ήμισυ 
περίπου τοΰ δλου ποσού.

Ή προτομή προϊόν εύσυνειόήτου έργασ ίας τού γλύπτου κ. Μ. Τόμπρου 
άπεκαλύφθη τήν 29ην παρ. ’Α πριλίου παρά τού κ.Πρωθυπουργοΰ. Ό  συμπολίτης  
μας συνταγματάρχης κ. Ε ύστάθιος Δ ιασάκος, παραδ δων τήν τα ιν ία ν  τήν συνέ- 
χουσαν τό κάλυμμα, ύπέμνησε μέ βραχεϊαν προσλαλιάν δτι ό Καρκαβίτσας είναι 
εκείνος, ό όποιος είς τόν « Αρχαιολόγον» του μάς ύπέδειξεν δτι δέν πρέπει νά  
Ασχολούμεθα άποκλειστικώς μέ τήν ιστορίαν τών προγόνων μας, άλλά  πρέπει νά  
γράψωμεν καί τήν ίδικήν μας κα ί είνα ι ευτυχής συνδυασμός τό γεγονός δτι ό 
άποκαλύπτων τήν προτομήν του κ. Πρωθυπουργός είναι ό γράφων ήδη μέ άδράς 
γραμμάς τόν σύγχρονον 'Ελληνικήν ιστορίαν. Ώ μίλησεν έπειτα περί τοΰ έργου 
τοΰ Κ αρκαβίτσα ό Πρόεδρος τού Συλλόγου Γραμμάτων καί Τεχνών Πύργου κ. 
Τάκης Δόξας, δστις καί κατέθεσε στέφανον έξ όνόματος τού Συλλόγου του. Στε, 
φόνους έπίσης κατέθεσαν ό Σύλλογος τών έν Ά θ ή να ις  Λ εχ α ιν ιτ ίν , ή Κοινότης 
Λεχαινών καί τό Γυμνάσιον Πελοπίου.

Καί ήδη όλ ίγα  δ ιά  τήν καταγωγήν τού Καρκαβίτσα. Ό  κ. Βλαχογιάννης 
καί ό κ. Βέης ύποθέτουν δτι ή οικογένεια Κ αρκαβίτσα προέρχεται έκ Ρούμελης. 
'Εάν τούτο είνα ι άληθές, πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι πολύ ένωρίς είχον μετα
ναστεύσει είς τήν Πελοπόννησον, δ ιότι ήδη άπό τού 1842, άνευρίσκομεν έδώ  
τέσσαρας οικογένειας Καρκαβίτσα. “Ενας μ άλιστα  άπό αύτούς έγινε μεταγενέ
στερον ίερεύς. Ό  Δημήτριος Κ αρκαβίτσας, πατήρ τοΰ Άνδρέα, φέρεται έγγε- 
γραμμένος είς τό Δημοτολόγιον τής Κοινότητος (Τ. Δ. Μ υρτουντίων) κατά  τό 
1852 μέ ήλ ικ ίαν 14 έτών Ανευ οικογένειας. Χαρακτηριστικόν ε ίνα ι δτι ύπογρά- 
φονται μέ τό έπώνυμον Καρκα-βίνζας—ύπάρχει αύτόγραφον — τό όποιον διεμορ- 
φώθη άργότερον είς Κ αρκαβίτζας κα ί έπειτα Κ αρκαβίτσας. ’Εδώ ύπάρχει καί τό 
έπώνυμον Καρκα-βέλιας· μήπως λοιπόν πρόκειται περί ξένων λέξεων δηλωτικών 
έννοιας τινός; Ή έδώ οικογένεια δέν έχει συνείδησιν ξένης τινός προελεύσεώς της.

Λεχαινά ΣΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ή μουσική κίνηση τής Πόιτρας ε ίνα ι κάτι τό σπάνιο καί γ ιαύτό σπάνια  
άσχολεΐτα ι κα ί ό Τύπος μαύτή. Επειδή δμως σκοπός τού Τύπου δέν είνα ι 
νάσχολήται καί νά  κριτικάρη τά γεγονότα, (άλλά καί νά  προάγη τό καλλιτεχνικό  
α ίσθημα  τού τόπου, κρίνουμε σκόπιμο, προτού Ασχοληθούμε είδικώς μέ τήν πάρα  
πάνω σ υνα υλ ία  νά  γράψουμε μερικά γ ιά  τή σ ημασία  τής μουσικής διαπαιδα- 
γήσεως έν σχέσει μέ τή καθ’ δλην πνευματική διαμόρφωση τού  άτόμου.

Στούς Αρχαίους λαούς ή μουσική ήταν ή Απαραίτητη τροφή τής νεολαίας  
γ ια τ ί άπό τότε κανανοήθηκε δτι ή λεπτή αύτή τέχνη προετοιμάζεύτόν άνθρωπο 
γιά  τή καλλίτερη κατανόηση τών Ιδεών.

Γ ιαύτό σδλους αύτούς τούς λαούς έθεοποίησαν τήν Μουσική ξεχωριστά.
’Εκτός άπό τή φιλοσοφική, φιλολογική κα ί μέ θετικές έπιστήμες μόρφωση 

τού πνεύματος, ισχυροποιούσαν καί τό σώ μα μέ τή γυμναστική , τόν Αθλητισμό. 
Οί τέχνες καί ιδ ια ίτερα ή Μουσική ήταν γ ιά  τή διαμόρφωση καί παίδευση τού 
συνα ισθήματος (ψυχής). Ό  διανοούμενος τήν έποχήν εκείνην δέν ήταν ό καχε· 
κτικός άνθρωπακος ό κλεισμένος στά  β ιβ λ ία  καί τή μελέτη, άποτραβηγμένος άπ ’ 
τή ζωή' ήταν ό Αθλητικός Ανδρας, ό κοσμικός καί πρό πάντων ό καλλιτέχνης.

Μ ιλώντας γ ιά  τή Μουσική πρέπει νά  τονίσουμε καί τή δ ιαφορά πού ύ·



πάρχει ώς ιτρόςτίς άλλες τέχνες. ’Ενώ στις άλλες τέχνες, τή ζω γραφική , τή γλυ 
πτική, τή ποίηση, τή φ ιλολογ ία  ό καλλιτέχνης άπεικονίζει ή περιγράφει συγκε- 
κριμμένα νοήματα καταληπτά μάλλον στό κοινό, στή μουσική έρεθίζεται άνά- 
λογα  ή ψυχική διάθεση κα ί άνάγετα ι ό ψυχικός κόσμος του άκροατή γ ιά  τή 
κατανόηση τών μεγάλων έννοιών τής αρμονίας. Ή Μουσική μέ άλλους λόγους 
παίζει τό πιό ζωηρό ρόλο τής «άπάτης» δπως λέει ό Ι/ιιΙο, δηλ. τής τέλειας ά- 
πομακρύσεως του άτόμου άπό τ ίς  καθημερινές φροντίδες τής ζωής κα ί τής 
προσαρμογής του στό κόσμο τής μελωδίας καί τών άρμονιών. Γ ιαύτό ή μουσική  
είνα ι ή πιό δυνατή τέχνη στό νά  παρασόρη κα ί ν ’ άναγκάζη τόν άνθρωπο νά  
κοντοστέκη άπ' τό τραχύ δρόμο τής ζωής καί ν ’ άνατενίζη σάλλους κόσμους
πνευματικά άνώτερους.

Οί καλές τέχνες ιστορικά άνεπτόχτηκαν σ ’ έποχές χρυσών αίώνων, ένώ  
άντιθέτως θάπρεπε ν ’ άναπτύσσοντα ι σ ’ έποχές σκληρών άγώνων γ ιά  τήν άπό- 
χτηση άξιών.,.αύτό δέν ε ίνα ι παρά ή εΰχή του άνθρώπου πού ζητάει μ ια  ψυ
χική άνάπαυση κα ί κάθαρση σάν ξεκούρασμα άπ’ τό σκληρό άγώ να  γ ιά  τήν
άπόχτηση τής ύλης.

Ή σ υνα υλ ία  λοιπόν τής Φιλαρμονικής είχε τό ενδιαφέρον ζωηρό γ ιατί 
σαύτή έλαβον μέρος έρασιτέχνες. Ε ίναι αύτό άκριβώ ς πού γράφαμε πάρα  
πάνω: άνθρωποι μέ τ ίς  καθημερινές έπαγγελματικές τους άπασχολήσεις κα^ 
τ ίς  οικονομικές φροντίδες πού βρίσκουν τό καιρό νά  μελετούν μουσική καί 
έκτός ά π ’ τήν άτομική τους μόρφωση πού άποκτουν, κατορθώ νουν κάπου-κάπου 
νά  μεταδίνουν καί σέ μάς τ ίς  συγκ ινήσεις τών έργων τών μεγάλων μουσικών 
πέρνοντας μέρος σέ συναυλίες.

Ή σ υνα υλ ία  άρχίζει μέ τό Κοντσέρτο τού Μπάχ γ ιά  δυό β ιολιά  καί 
πιάνο. Ή μουσική τού μ εγάλου αύτού μουσικού, τού πατέρα τής άρμονίας, δέν 
είνα ι ή μουσική τών ζωηρών άντιθέσεων καί τού ψυχικού πάθους δπως ή μου
σική τού Μπετόβεν ε ίνα ι ή μουσική τής ήσυχ ίας καί τού βαθειοΰ συλλογισμού. 
Ή  έκτέλεση ήταν πολύ καλή, ιδ ια ίτερα  τού β ’ μέρους τού κοντσέρτου.

Καλύτερη έντύπωση έκανε ή έκτέλεση στό πιάνο μερών άπό τή 2η κα ί 5η 
συμφω νία  τού Μπετόβεν γ ιά  4 χέρια άπό τίς  δίδες Σοφία Π απανδροπούλου καί 
Εύδοκία Οικονόμου. Ε ίνα ι περιττό νά  έξάρουμε τή μουσικότητα κα ί τή λεπτή 
τεχνική τής πρώτης τόσο στά πάρα  πάνω έργα δσο καί στή Βετεειιεβ τού Σοπέν 
(σόλο), δπου άπέδειξε καί πάλ ι τόν πλούτο τών μουσικών γνώσεών της καί τού λε
πτού α ισθήματος. Ό  κ. Παπανδρόπουλος έδιάλεξε ένα άπό τά  δύσκολα έργα τής 
βιβλιογραφίας τού βιολιού. Ό  Μέντελσον είνα ι μελωδικός άλλά  προϋποθέτει δε- 
ξιοτεχνία καί έλευθερία άπόλυτη στή τεχνική γ ιά  ν ’ άποδοθή. Λοιπόν, ό κ. Πα
πανδρόπουλος έμελέτησε μέ μεγάλη έπιμέλεια τό α' μέρος τού Κοντοέρτου καί 
τρ άπέδωσε άριστοτεχνικά. Ή δίς Τ ασσοπούλου δέ παρουσιάστηκε στή συνα υ
λ ία  αύτή ώς σολίστ. Στά άκοπανιαρ ίσματα  δμως τόσο τού Κονσέρτου τού Μπάχ 
δσο καί στοΰ Μέντελσον έδόθηκαν άρκετές εύκαιρίες ν’ άφήση τή μουσική της 
προσωπικότητα νά  διαφανή. Ή δίς Οικονόμου καθώς καί δ ίς Χρονοπούλου ά- 
νώτερες άπ’ δ,τι έπερίμενε κανείς. Ή πρόοδός τους γοργή κα ί σταθερή. Ά νυπο- 
μονούμε νά  τίς  ξανακούσουμε γ ια τ ί είμαστε βέβαιοι γ ιά  τήν άρίστη τους έξέλιξη, 

‘Η σ υνα υλ ία  τής Φιλαρμονικής έκλεισε μέ τήν ούβερτούρα τού Έμ. Μπάχ 
γ ιά  όρχήστρα, έργον γ ιά  τό δράμα ’Ά μ λετ  δπου ό κ. Ρέϊνελ κα ί άλλη μ ιά  φορά  
έχάρισε στούς Π ατρινούς φιλόμουσους τούς καρπούς τών τόσων μόχθων του. 
Είναι γνωστός ό «ήρωίσμός» τού πάρα πάνω καθηγητοΰ ώς καί ή ίκανότης του 
στό νά  μαζεύή πάντα  κάτι τό καλά  διαβασμένο γ ιά  όρχήστρα. Ή δ ίς  ΠυλαρινοΟ 
(πιάνο) καθώς καί οι λοιποί έρασιτέχνες καί καλλιτέχνες τής όχρήστρας έπαιξαν
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μέ εύσυνηδησία καί άκρίβεια  θαυμαστή, γ ια τ ί τό έργο αύτό δέν ε ΐνα ι καθόλου  
εύκολο σέ χρόνο κα; τεχνική.

Κάθε κρ ιτική—έδώ δέν πρόκειται γ ιά  κριτική άλλά  άπ λά  γ ιά  «έντυπώσεις»  
—τελειώνει μέ συγχαρητήρια πρός τούς όργανωτές, δ ιδάξαντες κα ί έκτελεοτές 
τής συναυλ ίας. Ή Φιλαρμονική έτα ιρ ία  έργάζεται φ ιλότιμα άλλά  ό άγώ νας της 
μοιάζη κάπως μέ... Ά β ησυνιακόν άγώνα. Ή όμόδα τών καθηγητών Κας Λαμπίρη 
καί κ. Ρέϊνελ παρ’ δλες τ ίς  δυσκολίες μέ τήν άγάπη γ ιά  κάτι τό καλό κα ί τήν 
άκούρασοη έργασ ία  της παρουσ ιάζει πάντα  θαύματα. Οί κ. κ. ερασιτέχνες καί 
μαθητές τό ίδιο. Α ύτά  τά  γνωρίζει ή φιλόμουση Π ατρατκή  κοινωνία, άλλά  
χρειάζεται περισσοτέρα πρωτοβουλία κα ί ένδιαφέρον δλων γ ιά  κ ά τ ιτό  θετικό 
πού πρέπει νά  γίνη σαύτό τό έπίπεδο.

ΙΑΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Μ ι χ α ή λ  Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,  Ή Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν 
Τουρκοκρατίαν (1715—1821), Ά θ ή να ι 1939 (εις τήν σειράν τής Bygantinisch— 
Neugriechischen Philologie, Nr 33).

Ή άρχή, μέ τήν όποια ξεκινεΐ ό κ. Σακελλαρίου στό «συνθετικό» αύτό  
Ιστορικό του έργο είνα ι σήμερα τόσον άναγνωρισμένη γενικά πού θά ήταν πε
ριττολογία νά  την άναπτύξουμε έδώ γι_χ άλλη  μ ιά  φαρά . ’Αποκτούμε τόν τελευ- 
ταϊον καιρό πολλές κα ί δχι σπάνια  έκλεκτές Ιστορικές μονογραφίες, μά σπανί
ζουν δλως διόλου τά  συνθετικά  ιστορικά έργα. Βαδίζουμε στό β' α ιώ να  τής 
’Α νεξαρτησίας καί άκόμα κα λά —καλά δέν άποκτήσαμε μ ιάν Ιστορικήν εικόνα  
ολοκληρωμένη τού άγώ να  τού 1821. Μά πριν κα ί μετά τό 21 ύπάρχουν Ιστορικές 
περίοδοι σχεδόν άγνωστές μ α ς—ή Β αυαροκρατία  α ίφνης, ή Τουρκοκρατ α  κλπ. 
Ό  κ. Σακελλαρίου φιλοτιμήθηκε νά  κάμη μιάν ιστορία  τής Τουρκοκρατουμένης 
Πελοποννήσου τής δευτέρας περιόδου, δηλ. άπό τήν έποχή πού οί Τούρκοι ά- 
νακατέλαβαν τό Μωρηά άπό τούς Ε νετούς στά 1715 μέχρι τήν έποχή πού κη- 
ρύχτηκεν ή έπανάστασις τού 1821. Περίοδος ιστορική όχι τόσο μακρυά καί ε ι
δικευμένα άναφερομένη σέ ένα  μόνο κομμάτι τού 'Ελληνισμού, μά δμως πε
ρίοδος σχεδόν άγνωστη, σκοτεινή κα ί άνεξερεύνητη άκόμα. Περίοδος τέλος πού 
ό ιστορικός της έρευνητής έχει νά παλαίση μέ πολλές δυσκολίες καί νά  ύπο- 
βληθή σέ μεγάλους κόπους. Μονάχα, δπως σω στά λέγει ό κ. Σακελλαρίου, ή βι
βλ ιογραφ ία  γ ιά  τήν Πελοπόννησο τής έποχής αύτής ε ίνα ι τόση, δση είνα ι ή βι- 
βλ ιονραφ ία  πού άναφέρεται γ ιά  δλο τόν άλλο Ε λληνισμό τής περιόδου αύτής.

Τί έκαμεν αύτό τό ύλικό ό κ. Σακελλαρίου καί τ ί άπέδωσε ; Ό  κ. Σακελ- 
λσρίου, τό λέμε πρός τιμήν του, ένεωτέρισε καί έργάσθηκε μέ συγχρονισμένο  
πνεύμα καί ρυθμό καί άπέδωκε κάτι πολύτιμο. Δέν έδωσε βέβαια  ένα έργο έξαν- 
τλητικό, μά βάδ ισε σταθερά κα ί φωτεινά στόν ιστορικό έρευνητικό του δρόμο. 
Α κολούθησε τή μόνη άληθινή ιστορική μέθοδο κα ί άς ξένισεν αύτό τούς πα- 
ληότερους καί ά ς τού στοίχισεν κ ι’ αύτό τήν άπόρριψη τής εργασίας* του άπό τή 
Φιλολογική Σχολή ώς ένα ισ ίμου διατριβής έπί διδακτορία. Ή έξέταση τής οικο
νομικής ζωής σ ’ δλες τ ίς  μορφές της, δλων τών κοινωνικών στοιχείων άποτελεϊ 
ύποχρέωση πρωταρχική γ ιά  τόν σημερινόν Ιστορικό μελετητή. Πέρασε ή έποχή 
πού Ιστορία ήταν συγκέντρωση κοσμητικών επιθέτων Καί μεγάλων λέξεων ή άκό
μα ή παρηκολούθηση τής έξελισσομένης ιστορικής ζωής, τών έπεισοδίων καί τών 
γεγονότων πού διακόπτουν τήν όμαλή ζωή. Τά Ιστορικά γεγονότα τά παραδεχό
μαστε σήμερα ώς άποτελέσματα τής στατικής νά  πούμε ιστορικής μορφής τής 
περιόδου πού μελετάμε, τής κοινωνικής, οικονομικής καί πνευματικής συνθέσεως 
Τής περιόδου αύτής.
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Τό έργο του κ. Σακελλαρίου, γραμμένο μέ άμεροληψ ία  και ευσυνειδησ ία  
πού φθάνει πολλές φορές σέ ιδανικό ΰψος, μέ πλούτο β ιβλ ιο γρ αφ ία ς—σ ’ αυτήν ό 
κ. Σακελλαρίου μάς κάνει τή τιμή νά  άναφέρη καί μερικά δημοσιεύματα του πε
ριοδικού μας —μέ άπλότητα καί λ ιτότητα  ύφους κατορθώνει νά  δώση άριστη σ υν
θετική εικόνα τού Μωρηά τού 18ου αιώνα. ‘Η πόλη μας καί ή περιφέρειά μας 
κατέχουν μεγάλη θέση στις έρευνες τού κ. Σακελλαρίου καί ή ιστορία τους 
πλουτίζεται μέ νέα  στοιχεία. Ή Ιστορική περίοδος αύτή πού μελετά ό κ. Σακελ
λαρ ίου είνα ι άπό τ ις  ίστορικώτερες τού τόπου μας. Τό μεγαλύτερο γεγονός σ ’ 
αύτή ε ίνα ι ή καταστροφή των Πατρών στήν ’Επανάσταση τού Ό ρλώφ. Ή θυσ ία  
αύτή τήςπόλεώ ς μας πού έπαναλήφθηκε στο 1821, ε ίνα ι άπό τ ις  μεγαλύτερες τής 
'Ελλάδος τής έποχής αύτής. ’’Ετσι τό ένδιαφέρον μας γ ιά  τό καλογραμμένο β ι
βλίο τού κ. Σακελλαρίου γ ίνετα ι έντονώτερο. Καί τό β ιβλ ίο  αύτό άξίζει αύτοΰ  
τού ένδιαφέροντος σ ’ δλα  του τά  σημεία. Κ. Ν. Τ.

Κ. Ν. Κ ω ν σ τ α ν ι ι ν ί δ η ,  «Κρήνη» Ποιήματα (σχ. 8°, σελ. 70. ”Εκδ. 
γραφείου πνευματ. ύπηρεσιώ ν, Ά θ ή ν α ι 1938).

Ή  Αίγυπτος όέν ε ίνα ι μόνο μιά φιλόξενη γή αποκατάστασης, πλουτισμού καί 
προαγωγής τόσων χιλιάδων έκεΐ ομογενών’ έχει καί κλίμα πνευματικής εϋφορίν,ς κα
τάλληλον, δπου, άπό 60 καί πλέον χρόνου., άνθησε ή ‘Ελληνική διανόησι κ’ έδωσε
σημαντικούς καρπούς.

Μεταξύ τών πολλών επιτυχιών—οποιοσδήποτε μορφής τής ζωής—πού έχει ή 
ιστορική χώρα τού Νείλου να έπιδειξη «προς οοξαν» ιού έλληνικού δαιμόνιου, ή φ ι
λολογική τούτου παράδοσι έκεί— ή νεώτερη’Αλεξανδρινή, άς την όνομασωμε — δέν 
είνα ι καμμιάς κατώτερη : ε ίνα ι πο/ιύ σοβαρή κ' εύρεϊα, Αναμφισβήτητα δέ περιφανή 
έχε» θέαι βτόν κύκλο τών σύγχρονων ελληνικών γραμμάτων' για τούτων τή συντηρησι 
καί τήν άνάπτυξι δίκαια ό Έ λληνας τής Αίγύπτου διανοητής άξιώνει το οεβασμον 
δλων μας.

Δέν πρόκειται βέβαια εδώ νά επιχειρήσω τώρα Απολογισμό, ούτε γενικώτερα 
νά δώσω εικόνα τής πνευματικής όρασης τού Ελληνισμού τής Αίγυπτου, μήτε να 
ύπομνήσω ήδηάναλογα κέρδη κ' έργα. ή ν ’ Αναφέρω περιστατικά και όνοματσ : δκα 
αυτά είναι γνωστά, κοινότατα κ’ έκτιμημένα. ( Ωστόσο πρέπει —νομίζω— μέ λεπτο- 
μερή, συγκεντρωτικά καί κριτικά στοιχεία, νά γραφή αύτή ή Ιστορία τής ‘Ελληνικής 
διανόησης έκεϊ κάτω, ατό άρχαίο κράτος τών Φαραω).

Δέν μοϋ Απολείπουν όμως ή μνήμη καί ή ύποχρέωσι, στό σημείο τούτο, νά 
υπογραμμίσω τό έργο τριών, άπό τούς σπουδαιότερους, συντελεστών τής προοδου 
τών 'Ελληνικών γραμμάτων παρα το Νείλο καί τής παράδοσης τής φιλολογικής 
‘Αλεξάνδρειας, τών οποίων ή σχετική συμβολή, Αναγνωρισμένη γενικά, τιμάται πάν
τοτε, Αλησμόνητη.

Ε ίναι, πρώτα, τά ‘Ελληνικά σχολεία τής Α ίγυπτου—αληθινο ί τής γνώσης καί 
τής μόρφωσης ναοί—πού ίδρυσαν οί ζάπλουτοι ομογενείς, οπαδοί του Κερδφου, για
νά... έξευμενίσουν ίσως έτσι το Λόγιο ‘Ερμή.

ι.Ιναι, κατόπι — έξαρχος έκεί τού 'Ελληνικού έντεχνου λόγου — ό αείμνηστος 
Κωνσταντίνος Π. Καβαφης, πού το έργο του αποτελεί ίδ ιαί.ερο ένα καί μεταξύ 
τών πρώτων σημαινόντων κεφάλαιο τής νεώτερής μας ποίησης, μοναδικό δέ γιά το 
δραματικό στοιχείο καί τόν τρόπο τής έρμηνεία; του.

Ε ίναι, τέλος, ή σοβαρή προσπάθεια τών παλ ιώ ν τής 'Ελληνικής Αίγύπτου λο 
γοτεχνικών περιοδικών, είδικώτερα τής «Νέας Ζωής», ή όποίο γιά πολύν καιρό, μέ 
θετικά κριτήρια συνεκέντρωνε τά πλέον βιώσιμα κ ι’ ενδιαφέροντα τή. ομόγλωσσης 
μας έκεΐ τέχνης τού λόγου δημιουργήματα καί συι ένωσε τό σύνολό τους μ ε τ α ξ ύ  τών
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άλλων ανάλογων μνημείων κ' έκδηλώσεων τού πνευματικού τής ‘Ελληνικής πατρίδας 
πολιτισμού.

Γιά νά κατανοηθή δέ πληρέστερα τό νόημα καί νά έκτιμηθή ακριβέστερα ή 
Αξία τής φιλολογικής προσφοράς τών δύο τελευταίων παραγόντων, Αρκεί ν ’ Ανα- 
φερθή Απλά, πώς τής έλλειψης αύτών Ακριβώς Αποτέλεσμα διαπιστώνεται σήμερα ή 
μία σοβαρή Ατονία τής πνευματικής ζωής τής ’Αλεξάνδρειας.

Τήν Ανάμνησι τής πνευματικής ’Αλεξάνδρειας μοΰ έξύπνησε τό νέο βιβλίο 
τού κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη. ‘Ο ποιητής τής «Κρήνης»—ρόδιος, δν δέν κάνω λάθος, 
κα! Από καιρό Αποκαταστημένος στήν Αίγυπτο—καταλέγεται μεταξύ τών σοβαρώτε- 
ρων έκεΐ διανοητών καί, ώς λόγιος, είναι πολύ γνωστός στό ‘Ελληνικό κοινό Από τά 
βιβλία του (θεατρικά μέ συμβολικό χαρακτήρα δράματα, ποιήματα, Ιστορικά καί φ ι
λολογικά μελετήματα).

Τελευταίο του, πρός τό παρόν, βιβλίο ή "Κρήνη> είναι ή τρίτη ποιητική 
συλλογή του, πού τή συγκροτούν τρεις σειρές σονέττα : α ' «Τής Ζωής καί τής 
Τέχνης» (18). β' «‘ Ελληνικά Σονέττα» (16). καί γ '  «Ροδίτικα Σονέττα» (19).

Πρώτη καί αξιότιμη διαπίστωβι άπό τό διάβασμα τής νέας αύτής συλλογής 
του είναι ή καταφανής—καί φυσική ώς πρός τό «πλήρωμα τού χρόνου»—πρόοδο 
τού κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη, δν συγκριθοΰν τά τελευταία ποιήματά του πρός τά 
προηγούμενα έκεΐνα «Βάλσαμα» του. Ή  ποιητική έκεί διάθεσι έχει τώρα εδώ άνα- 
πτυχθή μεστή καί ό στοχασμός του ώρίμασεν έσωτερικώτερος καί περισσότερο πυ
κνός ήδη, κριτικώτερος. Ή  έμπνευσί του δέν περιορίζεται πλέον μεταξύ τών άπλών, 
κοινών στοιχείων τού έξωτερικοΰ καί όχι βιώσιμου αίσθήιιατος, Αλλά είσεχόιρησε 
βαθύτερα, έγινε δέχτης ούσιαστικώτερων ερεθισμών τής ψυχής καί τού νοΰ, άξιων 
νά ζήσουν διαρκέστερα σ’ ένα ποίημα, σ ’ ένα—έπιτέλους—στίχο.

Παράλληλα, έπίση·-, Αναπτυγμένη όμολογείται ισχυρά ή τεχνική άρτιότης τής 
«Κρή'ης». Ή  στιχουργική, άπλή άλλοτε, ευχέρεια τού κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη έ- 
τονιόθηκε τώρα, έγινε δεξιοτεχνία- ή δεξιοτεχνία πού μάς έδωσεν έπιτυχή, καλλι
τεχνικά τά σοννέτα αΰτά τής «Κρήνη », προσαρμοσμένα, μ’ ένα λόγο, στό ρυθμό 
τού δυσκολώτερου τούτου είδους τής ποιητικής μορφής. Σχετικά, ίσω ς νά μή διατη- 
ρήτοι έκεί πάντοτε ή αυστηρή πλαστικότης· ίσως, έδώ ή έκεΐ, νά χαλαρώνεται ή 
έντασι τής όλοκ” ηρωτικής, τύς «έντελούς» Απόδοσης, συχνό δέ νά λείπη ή έπιγρσμ- 
ματική έκείνη κατάληξι τού ποιήματος· γενικά δμως, είναι Αναμφισβήτητο, πώς δ 
λαξευτής τής «Κρήνης» γνωρίζει τά  μυστικά τού ρυθμού καί κατορθώνει ν ’ άνα- 
πτύση μουσικό τό στίχο.

Τά θέματα τού πρώτου μέρους τής «Κρήτης» εί . ’ έμπνενσμένα—δπως καί ό 
τίτλος Αναφέρει—άπό τό δραιια κι i τό νόημα «Τής Ζωής κοί τής Τέχνης». ’Εντυ
πώσεις τής φύσης, στιγμές τής ζωής, αισθήματα τής Αγάπης κα! ιής στοργής, πού 
συχνά τά διακρίνει ένας Χριστιανικής π στεως τ ίνος, ερεθισμοί τής γνώσης καί τής 
μελέτης, Ακόμη δέ Αναμνήσεις τής Ιστορίας—δλα αΰτά Αναλύονται, έδώ ζωγραφικά 
κ’ έκεί τραγουδημένα, μέ κανονικό χειρισμό, μέ γνώσι τής Αρμονίας, Απλά κ’ ευγε
νικά, νοητά, χωρίς βαθεϊς τού συναισθήματος κραδασμούς, χωρίς ανήσυχα τού νοΰ 
πετάγματα ή έξάρσεις, δίχως εκζητήσεις περίτεχνης έκφρασης καί πρωτοτυπίας. Ή  
ποιητική διάθεσι—πιθανώνατα δέ καί ή φυσική ιδιοσυγκρασία τού κ. Κ. Ν. Κων- 
σναντινίδη ορρωδεί τά τολμηρά, έξαίρετα κ’ έπικίνδυνα, τής έμπνευσης βάθη καί 
ΰψη* Αρκεΐται στ’ Ασφαλή καί γνώριμα έδάφη, δπου κατορθώνει σταθερά νά μίνη  
καί ν'άνσπτύσσετα ι. Ή  μία δέ έκείνη ατμόσφαιρα—πού διαπιστώνεται νά διατηρή 
ήρεμο πάντοτε τόν τόνο τής ποίησής του—φρονώ πώς έκπορεύεται «έκ τών ένδον» 
τού ανθρώπου, ώστε ν ’ άδική, άλλως, τόν κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη, δποιος Ισχύ-
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ριστή, ότι τόν ποιητή τής «Κρήνης» εμπνέουν αφορμές τη ; ζωής, πού περνούν εξω 
από τό παράθυρό ιο υ—τής ψυχής του.

Ή  χαρακτηριστική αυτή τής τέχνης ηρεμία άναταράσσεται—έξαφνα, θά  έλεγα 
—ευάρεστα, από τό πνεύμα πρωθόρμητου ενός ένθουσιασμοΰ, πού Ισχυρά κα'ι δρο
σερά πνέει μεταξύ τών σελίδων των δύο τελευταίων σειρών τής «Κρήνης». "Εχουν 
εκεί άναπλαστή — χαρακτηριστικά ερμηνευόμενες στό βαθύτερο τής βίωσής τους 
νόημα—εντυπώσεις κ' αίσθήματα τού κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη άπό μαγευτικά μέρη 
καί ανθηρούς τόπους τής Έ λί ηηκής γής, άπό χτίσματα λαμπρά καί μνημεία τής 
κλασσικής τέχνης, άπό περιστατικά καί άπό μεγάλα ονόματα τής άρχαίας Έλληνί- 
δας ιστορίας. Τά «Ε λληνικά Σονέττα» είνα ι, μελετημένες άληθινά εικόνες, πού, μέ 
τ’ αρμονικά χρώματα τής νοσταλγίας καί τής φαντασίας, τής τρυφερότητας καί τής 
συμπάθειας, έζωγράφισε γλαφυρά ό χρωστήρας τού πατριωτικού φρονήματος, τής 
καλλιτεχνικής άντίληψης ή σπουδή, ή υπερηφάνεια τού “Ελληνα.

Παραθέτω έδώ εν’ άπό τά ωραιότερα ποιήμοτα τών σειρών αυτών :

Μ υ σ τ ρ ά  ς

Στά ψηλωμένα τής Π αντάνασσας κελλιά, 
άπόκοσμες καλόγριες τώ ρ α  ζοΰνε- 
άπό τά  μαραμένα χείλ ια  τους φ ιλ ιά  
τόν πόνο στάζουν δταν προσκυνούνε.

Μές στήν κυπαρ ισσένια  γύρω  σ ιγ α λ ιά  
φ α ντά σμ α τα  τώ ν Δεσποτών γλυστροΟνε· 
σ υντρ ίμ ια  τά  παλάτια · μ ιά  γω ν ιά  
Θερμή σ τά  μοναστήρια άποζητοϋνε.

’Αγριεμένη του Τ αΰγετου ή όμορφιά  
τ ιτα ν ικ ά  κορψόβουνα στηλώνει· 
ιερή ό Μ όστρας σέ βράχο ζω γραφ ιά ,

πού ή λαγκαδ ιά  τοΰ Εύρώτα περιζώνει.
Καί φέγγουν μπρός σ τά  μ ά τια  μας οι Θρύλοι 
μαζί μέ τά  χρυσόβουλλα, τό δείλ ι.

Οί στίχοι αύτοί είνε πραγματικά ένα ζωγραφημένο «χροιικο» τής βυζαντηής  
άκρόπολης τής Πελοποννήσου.

ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ
‘Η πνευματική μας κίνηση περιωρίστηκε οέ δυό έκλεκτές όμ ιλ ίες του 

Μ ορφωτικού Σ υλλόγου Κυριών χωρίς καμμιάν δλλη  έκδήλωση. ‘Η κυρία  Ζωή- 
Φράγκου, Πρόεδρος τοΰ Σ υλλόγου γονέων ’Α θη νώ ν , ήταν ή όμιλήτρισ. Μί 
λησε τό βράδυ τής 29ης ’Α πριλ ίου στή Φ ιλαρμονική καί τό πρω ί τής έπομένης 
στό  «Πάνθεο» μέ θέματα  σχετικά  μέ τήν ά γ ω γ ή  τώ ν πα ιδ ιώ ν καί Ιδίως τήν 
ευθύνη  πού έχονν οΐ γονείς στό ζήτημα αύτό . Οί όμ ιλ ίες τής κ. Φράγκου έ
καμαν λαμπρή έντύπωση καί ό έκλεκτός κόσμος πού τ ις  παρακολούθησε, μέ 
π λειοψηφ ία  μ ά λ ισ τα  του ώ ραίου φ ύλ ο υ , θαύμ ασε τήν ε ύ γ λ ω τ ία , τήν εύγένεια  
καί τή μόρφωση τής π ραγματικά  διακεκριμμένης α ύτή ς  διανοουμένης μας.

*** "Αλλη όμ ιλ ία  δ ιω ργάνω σε στ ό «Πάνθεο» μέ άληθινή κοσμοσυρροή 
ό έδώ σύνδεσμος Κ εφαλλήνω ν μέ όμιλητή τό ν  ιατρό κ. Ριχάρδο Λεβιθυνό' 
πουλο πού έκάλεοεν άπό τήν ’Α θήνα. Προλόγισε τήν όμ ιλ ία  του ό δικηγόρος κ.
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Β. Πιλάλης καί ό κ. Λεβιθυνόπουλος έμίλησε μέ θέμα «Κ εφαλληνικά άνέκδοτα».
**„ "Ενεκα τής α νησ υχ ίας  τώ ν διεθνών γεγονότων άναβλήθηκε γ ιά  τό 

φθινόπωρο ή κίνηση τής έδώ έπιτροπής έράνων γ ιά  τ ις  προτομές του Κ άλβου. 
'Εν τώ  μ εταξύ σ τά  Λ εχαινά  τόν περασμένον 'Α πρίλιον έγινε ή άποκάλυψη τής 
προτομής του Κ αρκαβίτσα πού στήθηκε μέ πανελλήνιους έράνους μέ,πρωτοστάτη  
τόν πρόεδρο τής κοινότητος Α εχα ινώ ν κ. Σαρ. Σ αραντόπουλο , πού στό τεύχος  
μας αύτό  δημοσιεύει μ ιά  σχετική άνακοίνωση.

*** Μέ λύπη πληροφορηθήκαμε δτι ό σεβαστός μας πρεσβύτης καί ισ το 
ρικός, τακτικός μας συνεργάτης κ. Σ τέφανος θω μ όπ ουλος βρίσκεται άρρω στος  
σοβαρά στόν «Ε ύαγγελισμό» ’Α θηνών. Ή  κατάστασή  του βαίνει πρός τό 
καλύτερο.

—Ό  Μ ορφωτικός Σ ύλλογος Κ υριών συνεπλήρωσε τό Διοικητικό του  
Συμβούλιο πού τώ ρα  καταρτίζετα ι ώ ς έξής : Πρόεδρος ή κ. Λαμπρινή Σοφή, άν- 
τιπρόεδρος ή κ. θ ά λ .  Σακελλαροπούλου, Τ αμίας ή κ. Μαίρη Σκλαβούνου, Γεν. 
Γ ραμματεύς ή κ. Λ ο ύλα  Βαγενά, Ειδικές Γραμ. ή κ. Τ ούλα Τρεμπέλα καί ή 
δ)1ς “Ελένη Κούρτη, "Εφορος Σχολών ή κ. 'Ελένη Χ αρίτου καί σύμβουλοι οι 
κυρίες Κ ατίνα  Γεωργακοπούλου, ’Α μ α λ ία  Κακούρη, Μ αρίκα Κ ανελλοπούλου, 
"Ελσα Βουρλούμη, Μ αρίκα Ν ικολαΐδη, Πηνελ. Μ πουλούκου, 'Ελένη Γιαννακο· 
πούλου καί Κ αλλιόπη Δημητροπούλου.

*** ’Επίσης ό Ροταριανός δμιλος έκανεν άρχσιρεσίες καί έξελέγησαν: 
Πρόεδρος ό κ. Ίω άν. Τοπάλης, άντιπρόεδρος ό κ. Γ. Ντόντης, Γεν. Γραμ
ματεύς ό κ. Ά θ α ν . Λατρώνης, Τ αμίας ό κ . Εύάγ. Στεργιάδης καί έφορος ό 
κ. Κ. Ά να σ τα σ ό π ο υλο ς .

*** Τήν Κυριακή 1 1  ’Ιουνίου έγινε στή Φιλαρμονική ή έτήσ ια  έπ ίδειξις  
τώ ν μαθητριών π ιάνου καί άπ α γγελ ία ς  τής κυρίας Ή λέκτρας Μ ικρούτσικου. 
Τό έργο τής κυρ ίας Μ ικρούτσικου καί ή καλλιτεχνική της ά ξ ια  ε ίνο ι ά ξ ια  
κάθε θαυμ ασμού γ ια τ ί άποτελε ΐ μ ιά  ά λη θ ινά  καλλιτεχνική καί πνευματική  
δαση στήν πόλη μας. Ή τέχνη μ ά λ ισ τα  τής ά π α γγελ ία ς  βρίσκει σ ’ αύτή  μιάν 
άπό τ ις  καλύτερες έρμηνεΟτριες.

*** Τήν Πέμπτη 29 ’Ιουνίου στήν α ίθ ο υσ α  του «Πανθέου» έγ ινα ν  οί έτή- 
σιες έξετασεις του ΠατραϊκοΟ ’Ωδείου. Γ ιά  πρώτη φορά παρουσιάσθηκε καί 
μ ά λ ισ τα  μέ τόση άπόδοση τό έργο τώ ν μαθη ιώ ν τοΰ νέου ’Ωδείου μας. Οί 
έξετάσεις έγ ιναν μέ τήν έποπτεία του κ. Μ ανώλη Καλομοίρη πού κατέβηκε 
έξεπίτηδες άπό τήν Α θ ή να . Στό τέλος έγ ιναν προκριματικές εξετάσεις γ ιά  
πτυχίο  πιάνου.

*** ’Από τό ίδ ιο  ’Ωδείο διοργσνωμένη γίνηκε τήν επόμενη Κυριακή μιά  
σ υ να υ λ ία  βυζαντινής μουσικής στήν ίδ ια  α ίθ ο υσ α . Τό Πατραϊκό ’Ωδείο δ ια 
τηρεί τή Σχαλή Β υζαντινής μουσικής καί ή επ ίδειξη πού έγεινε, άπέδειξε δτι 
κάτι καλό έπέτυχε καί σ ’ αύτή  τήν πλευρά.

*** 'Επίσης έγ ιναν καί οι έτήσιες έξετάσεις του ’Ωδείου Π ατρών τής 
Φ ιλαρμονικής ‘Ε τα ιρ ίας μέ άπόδοση έξαιρετική. Τό ίδ ιο  Ώ δ εΐο  δ ιω ργάνω σε  
μουσική βραδυά  άξέχαστη  σάν καλλιτεχνικό γεγονός, πού γ ιά  αύτήν γράφει 
ιδ ια ίτερα  φ ίλος συνεργάτης μας στό τεύχος τοΰτο.

_** Τήν Κυριακή 2γ ’Ιουνίου, δπως κάθε χρόνο, μέ έπισημότητα καί τάξη  
έγινεν ή άπονομή τώ ν βραβείων στούς διακριθέντας στούς έτήσιους δ ια γω ν ι
σμούς τής 'Ε ταιρ ίας τώ ν φ ίλω ν του βιβλίου. Έ μίλησε μέ πολλή δύναμη καί 
γλαφυρότητα  ό άντιπρόεδρος τής 'Ε ταιρίας κ. Κ. Λέων δικηγόρος κα ί ό κ. 
Νομάρχης άπένειμε τά  βραβεία. "Οπως είπε καί ό κ. Λέων στό λόγο του, ή 
Ε τα ιρ ία  έχει σκοπό νά  προκηρύξη βραβεία  κα ί νά  όργανώση δ ιαγω νισμούς καί
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έκτός τώ ν σχολείω ν σέ δ ιάφορα θέματα καί έργασίες. Α ύτό θά γίνη τόν 
έρχόμενο χειμώνα.

”Η Ε τα ιρ ία  πρός ένίσχυσιν Ε π τανη σ ιακ ώ ν σπουδώ ν στήν Κέρκυρα  
προκήρυξε διαφόρους δ ιαγω νισμούς γ ιά  ιστοριοδ ιφ ικές ‘Ε πτανησιακές μελέτες. 
Τήν σχετική προκήρυξη δημοσιεύουμε καί έμεΐς στό τεύχος μας αύτό .

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Λαβαίνουμε τακτικά τά τεύχη τών δύο έκλεκτών φιλολογικών φύλλων τής 
’Αθήνας, τών «Νεοελληνικών Γραμμάτων» τού κ. Δ. Φωτιά δ η καί τής «Πνευματικής 
Ζωής» τού κ. Μ. Νικολαΐδη. Τά δύο περιοδικά αυτά (ιό πρώτο είναι έβδομαδιίιϊο 
καί κυκλοφορεί κάθε Σάββατο, τό άλλο Ιδθήμερο) μέ τή- τακτικώτατη έκδοσή τους 
καί τήν εξαιρετικά περιποιημένη ίλ η  τους είναι απαραίτητα γιά τήν παρακολούθηση 
τής πνευματικής μας ζωής. ’Επίσης έκδίδεται τακτικά καί ή «Ν. ’Εστία» τού κ Π. 
Χάρη (Ιδήμερη φιλολογική επιθεώρηση) μέ εμφάνιση καλλ'τεχν κή καί διαλεχτή.

*% Μέ χαρά ιϊδαμε νά ξαναβγαίνου«' δύο αγαπητά μας φύλλα, παρ’ δλο πού 
δέο είνα ι βέβαια φιλολογικά. Είναι ή «Ουρανία» πού έκδίδεται στήν Κέρκυρα από 
τήν έκεί ’Αστρονομική 'Εταιρία τής ’Ελλάδος καί ό «Φίλος τών Ζώων» στήν ’Αθήνα, 
έκδοση τού Συλλόγου Προστασίας τών Ζώων. Περιοδικά πού δείχνουν τόν πολιτισμό 
μας, άξια κάθε συνδρομής.

*** Ό  καθηγητής κ. Ί . Τουρνάκης συνεχίζει ανελλιπώς τήν έκδοση τής μηνι
αίας «Νέας Πολιτικής» του μέ φιλολογικό συμπλήρωμα άξιοδ άβαστο πάντοτε.

’Από τ ή ν ’Ελληνική έπ ρχία μάς έρχονται σ/ν χαιρετισμοί καί σάν άνα -  
πτερισμοί νέων δυνάμεων τ έκλεκτά περιοδικά της. Αί «Μούσαι» τού κ. Λ. Ζώη άπό 
τή Ζάκυνθο (έτος 46ο), ή «Δρήρος» τνϋ κ Μανώλη Πιτυχάκη άπό τή Νεάπολη Κρή
της, ή «Κυνουριακή ’Επιθεώρηση», πού κΓ αΰτή κάνει έρευνα ρωτώντας τού. φίλους 
ιη ς  γιά τήν πνευματική κίνηση τής Κυνουρίας καί ή «Μηνιαία Μεγαλούπολις» τού 
κ. Φιλοπ Μητσοπούλου.

*** «Δωδεκανησιακή Αυγή», «Μεγίστη» καί Δωδεκάνησος» τά τρία αϋτά όργα
να τών Δωδεπανησίων συνεχίζουν πάντοτε μέ πληρότητα τήν έκδοση τους, ένδιαφε 
ρόμενα πολύ γιά τόν Δωδεκανησιακό πολιτισμό, τή λαογραφία τών νησιών κλπ.

Μέ έπιμέλεια καί επιτυχία έκδίδεται τακτικά κατά μήνα τό Δελτίο τού 
’Εμπορικού κοί Βιομηχανικού Έ πιμείητηρίου Πατρών. ’ Εκτός άπό δημοσιεύματα 
άμέσου ένδιαφέροντος γιά τούς έμπορευομένους ή διεύθυνση τού Δελτίου φροντίζει 
αξιέπαινα νά συμπεριλαμβάνη σέ κάθε τεύχος και διάφορα άρθρα καί άλλα δημο
σιεύματα συμπολιτών μας οίκον» μολι γικά καί γενικά νά παρακι λουθή κάθε προ
οδευτική κίνηση τ >ΰ τόπου μας,

*** ’Εφημερίδες : «Έρευνα», «Φωνή τού Αίγί. υ», «’Επτάνησος» Κέρκυρας, 
«Πανακαρδιοκή ’Ηχώ» Τριπόλεως, «Παξοί», «’Αγών τής Τριηιυλίας», «Έφημερίς 
τών Πιερίων» Κατερίνης, «Κρητικά Νέα», «Δημιουργία» Άμαλιάδος.
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Η ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ

ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1939

Ή Ε τ α ι ρ ε ί α  π ρ ό ς  έ ν ί σ χ υ σ ι ν  τ ώ ν  Ε 
π τ α ν η σ ι α κ ώ ν  Μ ε λ ε τ ώ ν  παραλλήλως πρός τήν ά- 
νάθεσιν έκπονήσεως διαφόρων μελετών εις μέλη σύτής, άπε- 
ψάσισεν δπως άπό τρέχ έτους προκηρΰσση βροβεία τινά μέ 
τόν σκοπόν δπως διεγείρη γενικώτερον τό ένδιαφέρον διά τήν 
έρευναν τών ζητημάτων τών άναφέρομένων εις τόν πολιτισμόν 
τής Έπτανήσου καί ένισχύση οΰτω πληρέστερον τούς παρ’ αύτής έπιδιωκομένους σκοπούς.

Τά προκηρυσσόμενα διά τό έτος 1939 βραβεία είναι τά κάτωθι :

1. Βραδείον Λήμου Κερκυραίων, δραχμών 5.000, εις
τήν καλυτέραν μελέτην «περί τής στοιχειώδους καί μέσης έκ- 
παιδεύσεως έν Κερκύρςτ άπό τής καταλυσεως τής Ένετικής 
κυριαρχίας μέχρι τής Ένώσεως (1797 — 1864». ’Αντίτυπα δα
κτυλογραφημένα είναι δεκτά εις τά Γραφεία τής Εταιρείας
μέχρι τής 30ής Νοεμβρίου 1939. 'Απονομή του βραβείου κατά Δεκέμβριον 1939.

2. Βραδειον Εταιρείας πρός ένίσχυσιν τών Επτα
νησιακών Μελετών, δραχμών 2.000, εις τήν καλυτέραν 
συλλογήν άνεκδότου λαογραφικοΟ ύλικοϋ τής νήσου Κέρκυ
ρας (τραγούδια, πσροιμίαι, παραδόσεις κλπ.) άποτελουμένης 
έκ πέντε τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων, εις σχήμα τών 
έκδόσεων τής Εταιρείας. Δακτυλογραφημένα άντίτυπα είναι 
δεκτά εις τά Γραφεία τής 'Εταιρείας μέχρι τής 30ής Νοεμβρίου 
1939. ’Απονομή βραβείου κατά Δεκέμβριον 1939.

3. Βραδεϊον Εταιρείας πρός ένίσχυσιν τών Επτα
νησιακών Μελετών, δραχμών 5.000, (έξ εισφορών μελών 
αύτής), εις τήν καλυτέραν μελέτην «περί τής Λογοτεχνικής π α 
ραγωγής τών '^πτανησίων άπό τής Ένώσεως μέχρι τού έτους 
1912». Δακτυλογραφημένα άντίτυπα γίνονται δεκτά εις τά 
Γραφεία τής Εταιρείας μέχρι τής 30ής Νοεμβρίου 1939. ’Απονομή του βραβείου κατά Δεκέμβριον 1939.

Τά ύποβαλλόμενα πρός κρίσιν έργα πρέπει νά είναι άνέκ- 
δοτα καί νά περιορίζωνται άκριβώς εις τό ύπό τής παρούσης
προκηρύξεως όριζόμενον θέμα. ΤάΟτα άποστέλλονται δάκτυλο 
γραφημένα εις τρία άντίτυπα πρός τήν Ε ταιρείαν καί φέρουσιν, 
ώς διακριτικόν, ρητόν καί έντός άδιαφανοΟς φακέλλου ¿σφρα
γισμένου, έπί τοΟ όποιου άναγράφεται τό αύτό ρητόν, τίθεται 
τό δνομα, έπωνυμον καί ή άκριβής διεύθυνσις τοΟ συγγρα-
φέως- Ό  φάκελλος οδτος άνοίγεται μόνον έν περιπτώσει βρα- βεύσεως ή άπονομής έπαίνου.


