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Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Σ

Έλυθηκα; τά μάγια του θανάτου 
καί του χειμώνα τό άσπρο τό μαράζι 
πιά δέ σέ σαβανώνει ώχρή νυφοΰλα 
καί τής καλύβας μου, τή θύραν έδώ κάτου 
μέ τά φριχτά τά δάχτυλά του 
Βρυκόλακας δέ μου τήν κρούει τό χαλάζι 
κΓ ή νύχτια τών συννέφων ή κουμούλα 
σβραχνάς πιά δέ μέ πνίγει.
Ή άπλα όμπρός μου άναγαλιάζει
καί στούς ωραίους τών βουνών κυματισμούς
τό άγριεμένο μάτι μου ξανοίγει
μιά νέα ζωή—μιά νέα ζωή
καί νά : σπαράζει
μιά καρδιά ζώπυρη μέ σφυγμούς
νεανικούς
στά καρπερά τά αιώνια, <5 Πλάση 
τά στήθια σου, σάν κοπελιάς ι
ώμορφονιας
δπου φουντώνουν τό βραδύ.
Νά κΓ ή γοργή, κΓ ή ξάστερη πηγή 
τό βούϊσμα τώκαμε τραγούδι.
Πανηγυρίζει τό μαμούδι 
στις ρίζες τής ροδακινιάς' 
στόν κάμπο έχουν τρελλαθεΐ 
τρέχουν, πηδούν, ξάφνου γυρνούν 
καί πάλι τρέχουν τ’ άλογα, 
τ ’ άλογα ώ έχουν τρελλαθεΐ.



Κι* έγώ τρελλός στό πανηγύρι 
της φύσης πού κερνάει ή όρμή 
στούς κάλυκες τήν άνθογύρη, 
μέ τήν πηγή καί τά πουλιά 
καί τ’ άλογα καί τά δεντρά 
τρελλός μαζί τους μέ κραυγή 
θριαμβευτική
κραυγή κ' έγώ άλαλάζω κι’ άλαλάζω  
άπό χαρά.

’’Ήρθες, καλώς τη ή ’Άνοιξη
μέ τή ζωή τή γελαστή καί τά μυρουδικά της
στό άχνό ξανθό χρυσάφι σου
πρός τό άπαλό έψές δείλι
λειτούργησαν μ’ εύλαβικούς
καί νικητήριους ύμνους
τά πετεινά στά νιόκλαδα τού δάσου.
Τών Άσωμάτων άνοιξεν ή Πύλη.

Κι’ άγαλινά καί πράα τήν Πλάση 
μ’ δσους πιστούς 
οί δυσμικές τήν έντυσαν οί δ>ρες 
κι* άφιόνι στό χρυσό ποτίζουν τάσι 
τούς στοχασμούς.
Κύκνος ή μέρα τραγουδάει 
καί στών άνθέων τό θυμιατό 
σά θύμιση άπαλότατη άπ’ τά βάθεια 
δπου ξυπνάει του καιρού καί πάει 
χρυσόνειρο άξημέρωτης αύγής 
μακαριστό
δ  θάμα, άπά στό ύπέρτατο 
τό άνάδυμα τής νέας ζωής 
—θείο μνημόσυνο—έγειραν οί ούρανοί 
στόν Εύαγγελισμό.

’Αθήνα 1924
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Ω Ρ Α Ι Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α

'Ωραία γυναίκα πού καί σέ πόνοι παληοί σέ, φέρνουν 
νά κλαΐς σπασμένα όνείρατα, μιάς χίμαιρας τό δράμα, 
μου παίρνουν τά συλλοίκά τά μάτια σου, μέ δέρνουν 
τά μάτια πού δέ γίνηκαν νά τά φιλή τό κλάμα.
Τού κόσμου δπου πέθανε τό μοιρολόι φτάνει"
Κόσμος καινούργιος άναζή"
Γυναίκα τής ψυχής μου πού έκανες
τόν πόνο συντριβάνι,
τών πόθων μου, τήν Κούπα, όλόγιομη,
Νά πάρτην, κΓ άδειαστην μαζί
μέ τούς δικούς σου πόθους μεσ’ στό άπέραντο
τό παναιώνιο χωνευτήρι
—ξέφρενο νά πλαντάξη τών υμεναίων τό πανηγύρι—
Καί μέσα στήν παγόδα, γύρα
στής άσβεστης άδρής φωτιάς τήν πύρσ
στεφανωμένοι μέ λωτούς,
μαζί, τών πόθων μου προφήτισσα Πυθία
έλα τό μεθύσι νά τρυγήσουμε
ώς νά σαλέψη ό νους
στήν ιερήν έρωτική μας λειτουργία.
ΚΓ έτσι ή ζωή μας ώς θ’ άλλάζει,
ώραία γυναίκα, πού καημός
σέ δέρνει ένα μαράζι,
άπ’ τήν Έστιάδα μας φωτιά
πού θάχει κάψει
τά φρένα μας καί τά κορμιά
σύφλογη άς άνάψει καί ή παγόδα μας ναός
γιά νά φωτίσει τό γιορτάσι μας πυρσός
κΓ δπως θά πέσει φωτεινός σωρός
στήν άτιοθέωσί μας νά μάς θάψει.
’Εκείνη ή μιά μας ή στιγμή 
αιώνια θά κρατήσει"
ΤΩ ! μιά στιγμή 
χίλιες ζωές μαζί 
θάχομε ζήσει.
Μήν κλαϊς τόν κόσμο πού δέν έζησε"
Καινούργιος κόσμος άναζή.
Γιά μάς ή ζήση.
(•Ανέκδοτα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ I. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
Κοντεύουν τρεις μήνες αϊτό το θάνατο του ’Αριστείδη Μικρούτσικου. 

Νωρίς ακόμη γιά μια γενική θεώρησι τής ζωής του καί τού έργου Του. 
Θάρθη δμως καί γι’ αυτό καιρός καί τόιε θά έκτιμηθή καλύτερα τί κερδί
σαμε δλοι μας—οί φίλοι του, ή πνευματική καί καλλιτεχνική πρόοδος στήν 
πόλι μας, ή τέχνη—από το πέρασμα του ανθρώπου αύτοΰ καί πόσο είχαν 
τή θέσι τους τα τόσα εγκώμια του αποχαιρετισμού. Όμως, μπορεί καί 
τώρα να γίνη μια διαπίστωσις, χωρίς νά φοβάται τήν αδυσώπητη στάθμη 
τού χρόνου : ότι δ ’Αριστείδης Μικρούτσικος υψώθηκε καί στάθηκε μόνος 
σ’ ένα επίπεδο πνευματικής ώριμότητος καί ψυχικής έξελίξεως.

Τό έργο του δέ γνώρισε τή χαρά—ή τον πόνο—τής προθήκης τού 
βιβλιοπωλείου. Είνε σκόρπιο σέ τόμους εφημερίδων ή ανέκδοτο. Άλλά  
είνε ένα έργο πολύπλευρο καί πολύμορφο.

Άπό τά μικρά του χρόνια, δ κόσμος τού πνεύματος έξασκοΰσε 
πάνω του μιά μυστική γοητεία. Ή αρχαιολογική σκαπάνη γκρέμισε τό πα
τρικό του σπίτι στους Δελφούς γιά ν’ άποκαλύψη ένα τμήμα τού αρχαίου 
θεάτρου καί ή ίδια σκαπάνη τού χάραξε τό δρόμο τής ζωής. Σπούδασε 
σιής Θέμιδος, αλλά αφιερώθηκε στίς Μούσες. "Οταν τελείωσεν δ πόλεμος, 
πού τον έκαμε νά ύποφέρη πολύ, γράφτηκε στή Δραματική Σχολή τού 
’Ωδείου ’Αθηνών. Δάσκαλός του στάθηκε δ Βεάκης καί φίλος του. 'Ο Κα
λομοίρης τόν καλοΰσε συνεργάτη του. Ή δραματική τέχνη, ή μουσική καί ή 
ποίησις τόν Ινδιέφεραν τό ίδιο. Καί δταν, ύστερ’ άπό τή ζωή του στο εξω
τερικό καί τήν έπίσκεψι των πνευματικών καί καλλιτεχνικών κέντρων, γύ
ρισε στήν πατρίδα του, άρχισε γι’ αυτόν μιά γόνιμη δράσις, πού ασφαλώς 
θά λάμψη ξεχωριστά μέσα σέ μιά μελλοντική εξιστόρησι τών πνευματικών 
προσπαθειών στή γενέθλια πατρίδα τού Παλαμά.

’Αντί νά κλειστή στο γραφείο του καί νά έπιδιώξη πνευματική 
σταδιοδρομία μέ βιβλία—πού γράφονται καί τυπώνονται τόσο εύκολα, 
πουλιούνται δύσκολα καί συνήθως πεθαίνουν μέ τό κόψιμο τών φύλλων— 
προτίμησε νά δώση τόν εαυτό του δλόκληρο γιά τήν άνάπτνξ τής πνευμα- 
τικότητος τού κοινού. "Έγραψε σωρό άρθρα καί μελέτες στίς τοπικές εφη
μερίδες, έδωσε διαλέξεις μέ θέματα τόν κύκλο τών πολιτισμών, τό πνεύμα 
τού κακού στήν τέχνη, τό έργον τού Παλαμά κ.ά. Εμψύχωσε κάθε ομαδική 
πνευματική έκδήλωσι καί ’κείνο πού ποθούσε ήταν νά ιδή στήν Πάτρα ένα 
πνευματικό κέντρον, έστω μικρό καί ταπεινό. «Εκείνο πού μάς λείπει— 
έγραφε πέρυσι στά «’Αχαϊκά»—είνε λίγος καθαρός ζωογόνος αέρας, πού 
νά τονώσει τή ζωή τού σκεπτόμενου καί τού αίσθαντικοΰ ανθρώπου, πού 
πάει νά σβύση άπό ασφυξία... "Ενα μικρό θερμοκήπιο γιά τήν καλλιέργεια 
τού λουλουδιού τού πιο ακριβού καί τού πιο λεπτού άπ’ δσα έκαλλιέογησε 
τό ανθρώπινο φαινόμενο, ένα καταφύγιο γιά δσους τό ζητάν, μιά πηγή
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φωτός πού κάθε τόσο θά στέλνη τή λάμψη της ή τούς φωσφορισμούς της 
δσο μπορεί πλατύτερα...»

"Ολη του τήν ψυχή έδωσε γιά ένα τέτοιο ζωντανό κέντρον, το Ώ· 
δεΐον Πατρών τού μακαρίτη Τάκη Λιάλιου. Ή δραματική σχολή του ήταν 
δημιούργημα τής πνοής του. Φύσησε τήν αγάπη προς τήν τέχνη καί τά 
λεπτά αισθήματα στούς ανήσυχους νέους τής εποχής του. 'Η πνευματική

καί καλλιτεχνική εκείνη καλλιέργεια, σάν 
τά μαγικά φυτά τών Ίι διών, έδωσε λου
λούδια σ’ ελάχιστο χρονικό διάστημα. 
Σειρά Ιρασιτεχνικών παραστάσεων, πού 
δμοιες δεν ξαναδόθηκαν. Μουσική μπαν- 
τίνα παιδιών 12—18 χρυνών κυρίως. 
Συμφωνικές συναυλίες. Καί τό κορύφω
μα, μιά περίφημη παράστασις μέ τά «Βιο
λιά τής Κρέμονας» (Στραντιβάριους) (*), 
δπου δ Μικρούτσικος, δ σπουδαίος συν
τελεστής τού Ώδειακοΰ έργου, διδάσκα
λος τή: δραματικής καί τής απαγγελίας, 
σκηνοθέτης κοί μέλος τής συμφωνικής 
ορχήστρας, έκαμε'τήν εμφάνισί του καί 
ώ; ηθοποιός.

Πικραμένος ως τό θάνατό του γιά co 
ανέλπιστο τέλος τού ’Ωδείου καί απογο
ητευμένος γιά τήν γενικώτερη κατάστασι 
τή- Πάτρας, δέν έπαψε δμως νά λιθο- 

βολή τό τέλμα καί νά πασχ'ζη νά δημιουργήση μιά πνευματική εστία, 
μιά φωτεινή γωνιά. 'Η γλώσσα τού λαού βρήκε έναν άξ·ο τεχητη, 
άλλά καί έναν μαχητή. Τόν Γενάρη τού 1927, δταν δημαγωγοί ξεσήκωναν 
ακόμα τούς υποκριτές καί τούς αφελείς εναντίον τών «μαλλιαρών καί 
τών άθέων», ανέβηκε παλληκαρίσια σ’ ένα βήιια καί αψηφώντας καί 
τυχόν επίθεσι ξεκαθάρισε τό γλωσσικό ζήτηιια. Συνέχισε τόν αγώνα γιά 
τή δηαοτική καί γιά τήν πνευματική άνύψωσι μέσον τής δημοτικής.

Ή εργασία του ήταν πάντοτε αντικείμενο πολλής προσοχής. 'Η φι
λοσοφική του διάθεσις τόν έκανε πολλές φορές νά ντύνη τά νοήματά του 
έτσι ώστε νά χρειάζεται μιά ωρισμένη προσπάθεια τού αναγνώστου. ’Αλλά 
δέν θά ήταν δρθή ή έντύπωσις δτι έγραφε γιά τόν εαυτό του ή γιά λίγους. 
’Έγραφε γιά δλους, δπως καί τό τριαντάφυλλο σκορπίζει προς δλους τό 
άρωμά του, άλλο άν δέν μπορούν δλοι νά προσέξουν τήν ομορφιά του ή 
τήν ευωδιά του.

(*) ΤοΟ Φρ. Κοππέ, σέ λογοτεχνική μετάφρασι του ίδιου τοΟ ’Αριστείδη  
Μ ικρούτσικου.
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Περισσότερο άπό τό έργον του, σημασία έχει ή ζωή του. Πάνω άπ’ 
ολα ο Αριστείδης Μικρούτσικος ύπήρξεν ένας φωτισμένος, ένας ανώτερος 
άνθρωπος καί πιστεύω δτι πολλοί διανοούμενοι μέ στίβες θνησιμαίων βι
βλίων και με περίοπτες θεσεις καί μέ πομπώδεις τίτλους δέ θά μπορούσαν 
νά διεκδικήσουν τό απέριττο αυτό στεφάνι, γιατί, δυστυχώς ή μάλλον ψυ- 
σικώς, η ψυχική καλλιέργεια δεν παρακολουθεί αναγκαστικά την λογοτεχνι
κήν ή επιστημονικήν θέσιν. Ένώ ή πρώτη έχει σηιιασίαν. Καί θά έπρεπε 
αυτό νά ιονίζεται σέ κάθε ευκαιρία.

Ό ’Αριστείδης Μικρούτσικος ξεχώριζε μέ τό αυστηρό ήθος του στον 
κοσμο των σκεπτομενων. ΰεχωριζε κι’ από τό πλήθος, μέ τήν άνιίληψί του 
γιά τή ζωή. Τό πλήθος ΰφίσταται τή ζωή σάν ένα βάρος, έια δυσβάστακτο 
φορτίο καί τήν καταριέται κάθε στιγμή. Ό πνευματικός άνθρωπος άναδει· 
κνυεται ανώτερος τών περιστάσεων καί τών συνθηκών τής ζωή; του. Τέτοιος 
νικητής τής ζωή; ήταν καί ό Μικρούτσικος, αλλά πόσο λίγο τον είχαν κατα
λάβει ! Οί άλλοι έταράζοντο κι’ ανησυχούσαν εκεί πού αυτός εύρισκε τήν 
ίκανοποίησι καί τήν γαλήνη. Οί άλλοι στή θέσι του θά έκαιγαν δλα τα 
βιβλία τους, θά προσπαθούσαν νά παρατείνουν δσον τό δυνατόν μια ζωή 
που να μην ηταν αλλο παρά μονότονη επανάληψις τής πεπτικής λειτουρ
γίας. ’Εκείνος στή θέσι του έφθειρε σπάταλα τό φυσικό του σώμα γιά νά 
προσηλωθή στήν άφθαρτη ζωή.

Καί πάντα αισιόδοξος, πάντα μέ τό χαμόγελο σιά χείλη, πάντα μέ 
τήν κσρδιά όλάνοιχτη.

Θυμάμαι με ποτη χαρα μού απήγγειλε τό άλληγ^ρικό πο’ημα τού 
Κίπλιγκ γιά τού; γύφτου.;. Ήταν σ:όν ερχομό τής άνοιξης. Μόλις σχ-δόν 
ειχε σηκωθή άπό το κρεβάτι κι* ένώ γιά νά τον ά.τοτρέψφ τού είπα δτι τό 
ειχα διαβτσει, έπέμενε νά τό άπαγγείλη, μέ κόπο, αλλά τόσο ζωντανά. 
’Ήθελε νά τό ζήση.

«Γύφτου άν δέν έχεις μάτια  πού τηρανε 
Μά σπάνια  κλα ίν, μή νυχτοπερπατάς.
Τ’ άστρα, πού στόν καθάριον ουρανό σπιθοβολάνε  
Μπορούν νά  γ ίνουνε στόν ύπνο σου βραχνάς.
’Απ' τό παράθυρό σου κύττα τό φεγγάρι 
Καί δέχου όποιον κΓ άν σού μηνά καιρό.
Μ εσάνυχτα μή βγάζης όξω τό ποδάρι 
Καί μή γυρ ίζης μέ τό ά γ ιά ζ ι τό αϋγινό.

’Από τή γύφτικη τή ράτσα άν δέν κρατάς 
Πού τόν καιρό καί τίποτα δέ λογαριάζει,
Τή θέση, τόν καιρό, τ ί λέν γ ιά  σένα νά  κυττάς.
Ή έγνοια τους τ ’ όνομα τό καλό σου βγάζει.
Χ άσε όλη τή ζωή σου γ ιά  νά  ζήσης 
Οπως οί άνθρωποι σάν κι’ έσέ πρέπει νά  ζοθν...»

Ο Αριστείδης Μικρούτσικος δέν μπορούσε νά χάση τή ζωή του γιά 
να ζήση δπως δλοι οί άνθρωποι. Προτίμησε νά κερδίση τή ζωή του καί
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είμαι βέβαιος δτι άν μπορούσε νά μάς πή κάτι, θά μάς έλεγε πώς λυπάται 
δσους παίζουν σιή ζωή τόν ρόλο τών μαύρων τής ’Αφρικής, πού δίνουν 
τό πολύτιμο μπαμπάκι τους, τό καουτσούκ καί τις διαμαντόπετρες γιά να 
πάρουν από τούς έξυπνους Ευρωπαίους διάφορα άχρηστα μπιχλιμπίδια, 
κουδουνάκια καί καθρεφτάκια γιά νά διασκεδάζουν μέ τις γκριμάτσες τους...

***

Τό καλοκαίρι φέτος πήγε στόν Πλάτανο τών Νεζερών, άλλα ή δια
μονή του έκεϊ δέν τόν βοήθησε νά νικήση τή γρίππη, πού τον ειχε 
βρή τήν περασμένη άνοιξ1. Μή θέλοντας όμως νά ύποκύψη στή «νο
σηρή και φαρμακωμένη αδράνεια*, άντιδρούσε μέ κάθε τρόπο. Η αρ- 
ρώστεια διόλου δέν τόν κυρίεψε ηθικά. “Αρρωστος στήν Πάτρα, ετοίμαζε 
τήν προσεχή του ομιλία από αφορμή τήν ταινΓα τής «Χιονάτης*, που δεν 
μπόρεσε νά τήν ίδή. Θά ήταν μιά ομιλία γιά τήν διαδρομή τού θεατρικού 
λόγου άνά τούς αιώνες, άπό τόν διθύραμβο ώς τις μορφές τής εποχής μας. 
Έτυχε καί νά ξαγρυπνήση ακόμη γιά νά ρίξη στά χειρόγραφα τις σκέ
ψεις του.

Τό τελευταίο μεγάλο γεγονός στή ζωή τών λαών—δ πόλεμος—τού 
έδωσε τήν εύκαρία νά έκφρασθή ανεπηρέαστος άπό τις παραταξεις καί 
τις τρεχούμενες άντιλήψεις, πάνω καί άπό τό Χρόνο άκομη. Προτού ξεσπά
σουν τ’ άστραπόβροντα τού πολέμου στήν Κεντρική Ευρώπη, οταν ο ουρα
νός μαύριζε ολοένα, μού έγραφε :

«Ή κατάστασι εΐνε πράγματι φοβερή. Φαίνεται ότι ή χάραξι τής ιστορίας  
αύτή τήν ώρα, έχει ξεφύγει, έστω κα ί στις λεπτομέρειες άπ’ τά  χέρια τών άν- 
θρώπων. Νομίζουν πώς θέλουν καί κανονίζουν. Ά λ λ ά  φα ίνετα ι πώς φτάσαμε σέ 
μιά βιολογική στροφή. Καί τό χειρότερο ότι δέν τό ΰποπτεύουμε, δέν ύποπτεύ- 
ουμε τό τέλος μας. Καί ό έγωϊσμός τραβάει τά  στερνά βήματα του δρόμου του 
ώς τήν άκρη τής άβύσσου... "Οπωσδήποτε ό άνθρωπος όφείλει νά  έξαντληθεΐ 
στόν πόθο κα ί στό όνειρο τής ειρήνης, όπως έξαντλεΐτα ι όταν όνειρεύεται καί 
εύχεται πολύ χοχτρά εγω ιστικά πράγματα...»

Σ’ ένα άλλο του γράμμα, ιτετά τήν κήρυξι τού πολέμο’·, μού έγραφε :
«Είναι τάχα αυτός ό πόλεμος ή καλύτερα ή καταστροφή ή άναπόφευκτη  

του σημερινού πολιτισμού, ή καθαρτήρια φωτιά, πού παρθένα θά εξαγνίσει τή 
γή γ ιά  τό κα ινούργιο βλάστημα, γ ιά  τήν κα ινούργια  έξόρμησι καί δημιουργία  
του α ιώνιου, άλλά  παρθένου άπό τήν ιστορία  του καί τόν πολιτισμό του άν - 
θρώπου ; Γεννηθήτω τό θέλημά του. Πάντως τήν κάθαρσι τήν περιμένουμε, γ ιά  
ν’ άρχίση άργή καί σταθερή, μέ τή χαρά του νέου άνθρώτου, ή νέα κοσμογο
νία. Πόλεμος καί έρως είνα ι οί δυό μορφές του ίδ ιου νομίσματος. Καταστροφή  
καί γέννησις ε ίνα ι τά  δύο άλληλοσυμπληρούμενα καί άναπόφευκτα στάδ ια  τής 
άνανεώσεως καί τής έξελίξεως. Ά λ λ ο ιώ ς  θά ύπήρχε τό α ιώ νιον Αλτ, ό α ιώ νιος  
θάνατος.»

«Γι’ αύτό δέ νομίζω νά στοχάζεται σωστά ό φίλος Στοχαστής (*) στό άρθρο

(*) Τακτικός συνεργάτης του «Νεολόγου» στήν ’Αθήνα.
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του γ ιά  τόν πόλεμο, πού ζητάει δχι θεωρίες, εστω καί ικανοποιητικές, άλλά  
άντίκρυσμα αύτοΟ τούτου του πολέμου. Νομίζει έτσι ότι θά  φέρει τό θεωρητικό σέ 
άντίθεσ ι μέ τόν άνθρωπισμό, τόν α ισθηματισμό πού είναι έντονος τή στιγμή πού 
βλέπουμε τήν καταστροφή, τά  σκόρπια μυαλά καί τά  χυμένα σπλάχνα, πού 
ε ίνα ι έντονος σ' δλη τήν περίοδο πού κραταν καί πονούν κ ι’ εΐνε άπλως α ισθη
τές οι πληγές του πολέμου. Γ ι’ αότό οί μεταπολεμικές φ ιλολογίες εΐνε τόσο άντι" 
πολεμικές».

Ό φιλειρηνισμός του δεν έρχεται καθόλου σέ αντίθεοι μέ τήν στωϊκή 
παραδοχή τοΰ πολέμου. Εινε δυο μορφές καθήκοντος τοΰ φωτισμένου αν
θρώπου που μετριέται δσο δυνσται απέναντι στα γεγονότα.

«Πόλεμος—έγραφε—είνα ι μ ιά  καταστροφή αγρ ια  καί μεγάλη, δπως είναι 
ένας σεισμός, μ ιά έκρηξι ήφαιστείου, ένας μεγάλος κατακλυσμός, δπως διατη" 
ρεΐται στή μνήμη των άνθρώπων άπό τούς θρύλους  δλων των θρησκειών, δλων 
τών λσων. ’Α λλά ή ιστορία καί ό μηχανισμός τής ζωής είνα ι ό Πόλεμος (πόιν. 
των πατήρ), ή καταστροφή, δταν τελειώση ό μικρός έκείνος κύκλος τής ζωής 
καί ό "Ερως, ή γέννησις, ή άνανέω σις. Ό  κόσμος βρίσκεται έν έξελίξει. Συνε
πώς στατική α ιω νιότητα  δέν ύπάρχει. ’ Ισως τήν έπιτύχουμε δταν φτάσουμε στό 
μή έξελισσόμενο. 'Αλλά τώρα ; Μόνο πού ό πόλεμος είνα ι ή καταστροφή ένός 
μεγαλείτερου τμήματος τής ζωής, δσο έχει άνάγκη άπό κάθαρσι, κ α ί ίσ ω ς τόσο 
μεγάλου δσο νά  περιλαμβάνει τό σύνολο τής άνθρωπότητος.

Ε ίναι λάθος δταν ζητάμε νά  μελετήσουμε αύτή τήν πράξι του πολέμου μέ 
τό μικροσκόπιο, νά  κοιτάμε μέ τό α ίσθημα  τή δυστυχία του καθ’ ένός χώρια. Ά λ λ ά  
ή φ ύσ ι στήν άτομική μας τύχη είνα ι άδυσώπητη. Ό  πόλεμος ε ίνα ι καθολικό φ α ι
νόμενο, ιστορία  του δλου, τύχη τής άνθρωπότητας, δπως μιας κυψέλης. Καί πρέ
πει κανείς νά  μελετήση τήν α ιώ νια , τήν κινούμενη άνθρωπότητα— έννοώ έκείνη 
πού άκολουθεΐ τήν ϊδ ια  τύχη — νά μελετήση τό στάδιο τής ζωής της δν εΐνε βρε
φικό ή γεροντικό τό πεπρωμένο της γ ιά  νά  δώση τήν σωστή άπόκρισι, τήν όποια 
ποτέ δέ θά δώση κοιτάζοντας τό σπασμένο πόδι τοΟ άνάπηρου. Αύτό τό τελευ 
ταιο θ άποτελοΰσε ένα μυωπικό μίκρυμα τοΰ άνθρωπίνου γένους, κ ι’ ίσω ς του 
δλου συστήματος».

Τις λίγες ημέρες πού έζησε, μετά τό γυρισμό του άπό τήν έξοχή, δέν 
χωρίσιηιε το βιβλίο. Καί τό μολι βι καί τό χαρτί ήταν πάντα σιό φτάσιμο 
το3 χερ.οΰ του. 'Η συντροφιά του ήταν πάντα για τ>ύς φίλους τ·»υ γελαστή 
καί χαρωπή.

"Οπως ό ήλιος πού λεφτερώνεται από τά σύννεφα, δπως τό ουράνιο 
τόξο πού διαγράφεται στούς μολυβένιους ορίζοντες.

"Ετσι ξεψύχησε τό πρωϊνό τή; 17ης ’Οκτωβρίου.
Ποτέ δέν ξαναδα τόσο γαλήνια μορφή...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΟΝΙΑ

Φωτογωνιά μέ λιόξυλα θρεμμένη 
στής πατρικής μας στέγης τό λιμάνι..,
Άραδιασμένοι' καί στό παιδικό κεφάλι 
ή κόμη σά χρυσό λαμποκοπούσε άνθοστεψάνι.

Παίζανε γέλια ρόδινα στά χείλη.
Κι’ όλάνοιχτα, μπρός στήν πυρά, τά δαχτυλάκια 
τά νόμιζες σά μές στή χαραυγή λουσμένα 
μακρόλαιμα άλικα κρινάκια.

Οί παιδικές καρδοϋλές μας πηγές' 
καί σάν άνάβλυσμα νεροϋ μουρμουριστό 
τό άξένιαστο τραγούδι άπό τά στήθη άνέβαινε, 
γιά ν ’ άντηχήση στά δοκάρια μέ κυμάτισμά.

Σφιγγόμαστε δλοι πιό σιμά στήν παραστιά- 
καί σ’ ένα άδερφικό δοσμένοι άγκάλιασμα 
άπό τήν προστατεύτρα τής μανούλας μας ματιά 
άντλούσαμε τό πιό γλυκό άναγάλλιασμα.
Σάν ή νυχτιά, μαΰρο πουλί, στίς στέγες κούρνιαζε 
κι ό άχός των τραγουδιών μας ξεψυχούσε 
μέ τήν πολύξερη λαλιά τής μάνας μας 
ό κόσμος των παραμυθιών μας προσκαλούσε.
(Ναυτόπουλα, πού άγύριστα άρμενίζουν 
σ’ άγρια πελάγη καί σέ ξενητιές πλανιώνται μαύρες... 
Γιουρούσια άπό κουρσάρους, μάχες, έμπρησμοί, ναυάγια  
—κ’ υστέρα όρφάνιας καί χηριας καημοί καί λαύρες.
Γοργόνες άπό τούς βυθούς καί Δράκοι άπό σπηλιές, 
Νεράιδες άπό ποταμούς κι άπό πλαγιές Ξωθιές 
παιδεύουν τούς άγωνιστές. Μά άθάνατα νερά 
κ’ εύχές γονιών στηλώνουνε καί πόδια καί νεφρά...
Μεταξωτά καί τζοβαΐρια άπ’ τις Φραγκιές φερμένα.
Σέ γυρισμούς νοσταλγικούς γλυκανταμώματα.
Γιορτές καί πανηγύρια σ’ δλο τό νησί- καί γάμοι 
πού πλημμυροΟν τά σπίτια μέ χαρές καί ξεφαντώματα.
Μ’ άθώες φτωχούλες σμίγουν βασιλόπουλα...
Γνώση κ’ άντριά άνεβάζουν ώς τής Δόξας τήν κορφή... 
Τόν άνθρωπο δεύτερος ήλιος φέγγει, ή άρετή...
Στά τάρταρα τής καταφρόνιας, πνίγονται οί κακοί...)



Μέ λιόξυλα θρεμμένη πατρική φ:οτογωνιά,
τήν ϋπαρξή μου πώς ευφραίνει πάντα ή θύμησή σου !
Σιμά σου δέ μου άνοίχτηκαν τής σκέψης οί ουρανοί ;
Κι’ ό νους μου δέ βαφτίστηκε μέ τή μαρμαρυγή σου ;

Σιμά σου τής καρδιάς μου ή άπλωοιά δέν πλάτυνε 
κι' οί όνειροφαντασιές μου άκράτητο δέν πήραν δρόμο ; 
Κ' έντός μου άγάπης σπόρος γόνιμος δέ σπάρθηκε, 
γιά νά γέννηση τής γεμάτης ζωής τό στέριο νόμο ;

MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ξ Δ Ν Δ Γ Υ Ρ Ι Σ Ε

’Αηδόνι μου περήφανο, γύρισε πάλι πίσω, 
θά ξαναταξειδέψουμε γιά δπου θέλης σύ !
Τά μέρη πού έζήσαμε, ξανά νά τ’ άντικρύσω, 
γιατί κι’ αύτά τ’ άγάπησα γ ιατ’ είμαστε μαζό !

θ ά  ξαπλωθοΰμ’ ένα πρωΐ κατ’ άπό τήν ίτιά, 
άπ’ τής πηγής τ ’ όλόδροσο νεράκι θέ νά πιούμε, 
θά κόψουμε τριαντάφυλλα άπ’ τήν τριανταφυλλιά 
καί κει πού γνωριστήκαμε, θέ νά προσευχηθούμε !...

θ ά  ξαποστάσωμ’ έπειτα σέ κείνο τ’ άκρογιάλι, 
στά δαντελένια κύματα, στά γαληνά νερά.
*Η πεθαμένη άγάπη μας θά ξαναζήση πάλι
κι' δσα ώς τά χθές μάς λύπησαν, θά είναι πιά νεκρά !

’Αηδόνι μου περήφανο, γύρισε πάλι πίσω, 
ή προσμονή γιγάντωσε στή δόλια μου καρδιά.
’Απ’ τή χαρά μου, δταν σέ δώ, τάχα θά ξεφωνήσω :
"Η θά θαυμάζω άφωνη τήν ώρηα σου θωρηά !

ΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΙΡΗ
Κηφισσιά Ιούλιος 1939
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΤΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Ό  κ. Σαρ. Σαραντόπουλος, ό λαμπρός πρόεδρος τής κοινό- 
τητος Λεχαινών, προέβη διά τών «’Αχαϊκών» (‘) είς ένδιαφερούσας 
άνακοινώσεις περί τής οικογένειας Καρκαβίτσα, έκ τής όποίας προ- 
ήλθεν ό μακαρίτης Άνδρέας, τό καύχημα τής Νεοελληνικής διηγη- 
ματογραφίας. Ή ύπόθεσις, δτι ό Άνδρέας Καρκαβίτσας πόρρωθεν 
κατήγετο έκ τής Στερεάς Ελλάδος άνήκει άποκλειστικώς είς τόν 
φίλον κ. Γιάννην Βλαχογιάννην—Έπαχτίτην. Ή ταπεινότης μου 
έμνημόνευσε μέν κατ’ έπανάληψιν καί είς τά πανεπιστημιακά μαθή- 
ματά της καί είς σχετικάς διαλέξεις, άλλ’ ούδέποτε υιοθέτησε τήν 
ύπόθεσιν αύτήν του κ. Γιάννη Βλαχογιάννη—Έπαχτίτη. Καθ’ ά δια- 
διαβεβαιοΐ ό κ. Σαρ. Σαραντόπουλος (3), τά σύγχρονα μέλη τής οι
κογένειας Καρκαβίτσα τών Λεχαινών δέν έχουσι συνείδησιν «ξένης 
τινός προελεύσεώς της», τό αύτό διαβεβαιοΐ καί ή ταπεινότης μου έν 
σχέσει πρός τόν Άνδρέαν Καρκαβίτσαν ό μακαρίτης έθαύμαζε μέν 
τούς Ρουμελιώτας, άλλ ’ είχε—ώς εΐχον παρατηρήσει—πλήρη συνεί- 
νησιν, δτι είναι πατρόθεν καί μητρόθεν τέκνον τής Πελοποννήσου 
καί μάλιστα τής ’Ηλείας.

Δεκαοκτώ άνδρες έκ Λεχαινών άναφέρονται ώς συνδρομητα^ 
λογοτεχνικού βιβλίου, περί τού όποιου πρό τινων μηνών έγινε διε
ξοδικός λόγος έν τή «Νέα Εστία» (3). Τό βιβλίον τούτο έπί τού χρω
ματιστού έξωφύλλου έχει τόν τίτλον : «Ή Κυρία μέ τάς Καμελίας» 
δράμα είς πράξεις πέντε. 'Υπό Ά  λ Δ ο υ μ ά. Ή έν τώ σκότει 
συνέντευξις. Κωμωδία είς μίαν πράξιν. Τιμάται δρ. 1:50».

Έπί δέ τής προμετωπίδος ό τίτλος τού βιβλίου είναι διεξοδι· 
κώτερος :

«Ή Κυρία μέ τάς Καμελίας > δράμα είς πράξεις πέντε. Ύπό 
Ά λ. Δούμα. Πρόσωπα τού δράματος (4).... Ή σκηνή είς Παρισίους. 
Ή έν τώ σκότει συνέντευξις. Κωμωδία είς μίαν πράξιν. Μεταφράσεις 
θ . Γ. Άθήνησι, 1864—Τύποις Π. Σούτνα καί Α. Κτενά».

Έπί τής δευτέρας σελίδος τού έξωφύλλου άνάγράφονται «τρα-

(>) Τόμ. Γ' (1939) σελ. 73.
(*) Αύτόθι.
(3) Τομ. ΚΕ (Ίαν.—Ίούν. 1939) σελ. 228—231 (Νίκου Α. Βέη) [Beesl : 

«Σύντομον χρονικόν τού Νεοελληνικού θεάτρου» [1833 — 1864] σελ. 353—354 
(Νίκου Α. Βέη) |Bees] I «Ό  συντάκτης τού Συντόμου Χρονικού τού Νεοελληνι
κού θεάτρου». Νικ. 1. Λάσκαρη : «Προσθήκαι καί έπανορθώσεις είς τό Σύντομον 
Χρονικόν τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου».

(*) Ά κολουθοΰσ ι κατά μέγα μέρος δ ιά  κεφαλαίω ν στοιχείων τά  όνόματα  
τών προσώπων.
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γφδιαι, δράματα καί κωμωδίαι», αί όποΐαι παρεστάθησαν κατά διά
φορους έποχάς άπό του 1841 - 1864 εις τό έν Άθήναις θέατρον».

τίϊς τΡίτΓ)ς σελίδος αναγράφονται ήθοποιοί, «άναβάντες κατά 
διαφόρους έποχάς, έπί της Ελληνικής σκηνής» μεταξύ τών έτών 
18J3 - 1864. Και τέλος έπί τής τετάρτης σελίδος του έξωφόλλου 
εχουσι τυπωθή «Παρατηρήσεις ύπό των διακριθέντων ήθοποιών» οί 
όποιοι άναγράφονται έπί τής τρίτης σελίδος τοϋ έξωφύλλου. Προέρ
χονται δε δλαι αί άναγραφαί αδται, αί έπί τών τριών τελευταίων 
σελίδων του έξωφύλλου του βιβλίου, έκ τής γραφίδος του Μυκονίου 

εο ωρου . ρυπάρη (‘) ουτος είναι καί μεταφραστής των έν τώ 
βιβλίω περιεχομένων δύο θεατρικών έργων, δηλούμενος μόνον μέ τά 
δυο άρκτικά γράμματα : θ . Γ. έπί τής προμετωπίδος του βιβλίου. 
Είναι δε ό Μυκόνιος Θεόδωρος I. Γρυπάρης γνωστός καί έξ άλλων 
δημοσιευμάτων. Άποτελεΐται δέ τό βιβλίον, περί του όποιου γίνεται 
ένταυθσ λόγος, έξ 136 σελίδων, σχήματος 16ου, έξ ών αί πέντε τε
λευταίοι περιέχουσι τόν κατάλογον συνδρομητών. Οί δεκαοκτώ συν- 
δρομηταί έκ Λεχαινών άναγράφονται έν σελ. 136, μεταξύ δέ αυτών 
άναφέρονται καί οί έξής :

Δ. Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Σ. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
Ποιος είναι ό Σ . Κ α ρ κ α β ί τ σ α ς  δέν γνωρίζω. Άλλ* ό

— λ " 7 Κ“ β ί τ σ α ς  εΤν° 1 Ó KÚp Δ ημητ ρτ , ς  (2), ό πατήρ 
του Ανδρέα Καρκαβιτσα, γεννηθείς περί τό έτος 1848, ώς έξάγεται 
έκ το Ο δημοτολογίου του τέως δήμου Μυρτουντίων.

Ώς πρός τό έπώνυμον Κ α ρ κ α β ί τ σ α ς  παρατηρώ, δτι 
τούτο πρέπει ν ’ άναχθή εις τό δημώδες όνομα Κ α ρ κ α β ι τ σ α -  
καλείται δέ οϋτω κατά τινα νεοελληνικά ιδιώματα ή άκροχορδών, 
ή άλλως πολλαχοΰ καλουμένη μερμηγκιά.

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ (BEES)

0 ) - Κατά τήν παρατήρησιν του κ. Δ. Γρ. Καμποόρογλου· πρβλ. Νίκον Α. 
οεην [Bees], ενθ άνωτέρω, σελ. 353.

(3) Πρβλ. Ά νδρέα  Δ. Καρκαβιτσα, «Μικρόν ήμερολόγιον» έν τη «Έβδο- 
μάδι», τόμ. Γ' (1886) σελ. 111.  - r  ,  μ ι συ
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ο ΚΙ ΑΤΙ Π ΤΣΕΛΕΜΓιΗ & ΤΟ «ΤυΗΕΕΤϋΐ,ΚΙΒΔΙΤ»
ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ

Ό Κιατίπ Τσελεμπή, ένα; από τού; μεγαλείτερους τούρκους σοφούς 
τού 17ου αιώνα, είναι γνωστό; στον επιστημονικό κόσμο τη; Δύσης ω; 
Χατζή Κάλφα, ενώ παράλληλα, στα τουρκικά συ/γράμματα, αναφέρεται ειτε 
ως Κιατίπ Τσελεμπή, εϊτε, σπανιώτερα, ώ; Χατζή Χαλιφέ. 'Ο σοφος αυτός 
άνατολίτης τού 17ου αιώνα, πού στάθηκε προ παντός ένας, επιστημονικωτατα 
καταοτισμένος βιβλιογράφος, έχει έπιβληθει συνάμα καί στόν διεθνή *οσμο 
τής διανόησης, σαν ένας μεγάλος ιστορικός καί σοφός γεωγράφο;. Πολλά 
άπό τά έργα του, μεταφράστηκαν σέ διάφορε; ξένες γλώσσες και κέρδισαν 
γλήγορα την ¡κ-ςίμηση καί την προσοχή τού επιστημονικού κόσμου, κατατασ- 
σοντας καί τόν συγγραφέα, στην πλειάδα των πολύπλευρων και εγκυκλοπαι
δικών σοφών.

'Ο τοΰρκος αυτός ιστορικός, πού το πραγματικό του όνομα ήταν Μου- 
σταφα, γεννήθηκε στην Πόλη, στά 1608. Όσο κι’ άν υπηρέτησε τό Κρά
τος σέ διάφορες οργανικές θέσεις, προ παντος σταθηκεν ενα; άνθρωπο, που 
άφιέοωσεν όλότελα τη ζωή του στην επιστήμη καί τά γράμματα. Κατα τη 
συνήθεια τή; έποχής έκείνης, αναγκάσθηκε ν ’ άσπασθεΐ τό στρατιωτικόν 
επάγγελμα, ακολουθώντας την παράδοση τή; οικογένεια; του.

Μόλις ό Μουράτ Δ', ζώσθηκε τό σπαθί τών Όσμανιδων κι ονομά
σθηκε σουλτάνο;, άρχισε ή εκστρατεία τή; Βαγδάτη;, μέ άρχιστρατη/ο τον 
Χαφήζ πασά. Άπό τά 1624 κι’ δλας ό Κιατίπ Τσελεμπή αναγκαστικά 
έλαβε μέοος σ’ δλε; τις κινήσει; τού οθωμανικού στρατού στην  ̂Λνατο/.ή. 
Άπό τά 1624 ως τά 1628, συμμετέσχε στην καταστολή τού κινήματος του 
Άμπαζά πασά ενάντια στην Υψηλή Πύλη, στην εκστρατεία τής Περσίας 
καί στις δυό, επανωτές, εκστρατείες τού ίδιου Άμπαζά πασα... Κι αφού 
πιά έτσι, είχεν εκπληρώσει τά καθήκοντα του στό στράτευμα, τραβηχθηκε 
στήν Πόλη, δπου άφιεροόθηκεν όλότελα στη μελέτη καί την συγγραφή των 
πεοισπούδαστων έργων του. "Ενα άπό τά εργάτου αυτά είναι καί τό κλα
σικό πιά «Τιι1ιί6ί:ύ11ίί1>0Γ», μέ την εξέταση τού οποίου θ« καταπιασθω στο 
άρθρο μου τούτο, έχοντας ύπ’ όψη μου τά διάφορα χειρόγραφα τών βι
βλιοθηκών τής Πόλης καί τήν μοναδικήν έκδοσή του, του Μπετφερρκια (').

Ό 17ος αιώνας στάθηκε μια περίοδος κατάπτωσης γιά τήν άπέραντη 
τότε ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορία. Τήν εποχήν εκείνη, πού ή άπό διάφορα 
άνομοιογενή στοιχεία άποτελούμενη επικράτεια, διοικόταν απο χέρια αναςια

(<) Ίμπραήμ Μ πετφερρκιά: Ό  ιδρυτής καί δ ιευθυντής του πρώτου τουρ 
κικοΟ τυπογραφείου. Α υτός φρόντισε καί γ ιά  τήν έκδοση ένός πλήθους χειρογρά. 
φων τών διαφόρων τουρκικών βιβλιοθηκών.
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κι’ άδύναμα, ή εσωτερική διοίκηση του κρότου; ειχε καταρρευσει απελπι
στικά. Ό  Κιατ'ιπ Τσελεμπή, πού θέλοντας νά κατακρίνει την οίκονομικήν 
εξάρθρωση τής κρατικής μηχανής, ειχε γράψει το «Όάκίιιτιιίαιηοΐ» του, 
επηρεασμένος από την ήττα των τουρκικών πλοίων στήν Κρήτη, καταπιά
στηκε με τή συ/γραφή τού «Τιι1ιίεί:ϋ11αθπΓ», στο όποιο καυτηριάζει τούς 
ανίκανους κι’ ανάξιους κι’ άστοιχείιστους ναυτικούς τής χώρας κι’ εκθέτει 
παράλληλα τή δράση και τις νίκες των προγενεστέρων ναυτικών τής Τουρκίας.

Γιά νά μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια σαφή γνώμη για τό περιεχό
μενο τού «ΤιιΙιίεΙϋΙΗόπτ:», είναι, φρονώ, απαραίτητο, νά ξεφυλλίσουμε τα 
ναυτικά έργα πού γράφτηκαν προγενέστερα. Οί ’Οθωμανοί, γιά νά μπο
ρούν ν ’ άνταποκρίνωνται στις άνάγκες τους σχετικά με τις τακτικές τους 
επιχειρήσεις, δίδαν μεγάλη σημασία τότε στά διάφορα γεωγραφικά και 
γενικά, θαλασσινού περιεχομένου έργα. Γιά τις εκστρατείες τους από ξηράς, 
ενάντια σέ ξένες χώρες, δε δίδαν μεγάλη σημασία σέ γεωγραφικές γνώσεις, 
γιατί ή γνωριμία κάθε ξένου τόπου, συμβάδιζε παράλληλα μέ τήν άλωσίν 
του. Δεν συνέβαινε δμως τό ίδιο καί γιά τήν από θάλασσαν άλωση.

’Από καιρό, οί Τούρκοι έδειχναν ιδιαίτερον ενδιαφέρον στο κεφά- 
λαιον αυτό καί χάρις στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες ναυτικών σάν τον Κεμάλ 
Ρεΐς, γίνονταν γνωστά τά μυστικά καί οί ιδιοτροπίες τού Αίγαίου. Τα 
«Ναυτικά» τού ΙΙιρή Ρείς, πού μπορούν νά θεωρηθούν ώς ό επιστημονικός 
καί φιλολογικός καρπός τών πολύχρονων ναυτικών επιχειρήσεων τής Τουρ
κίας, στέκονταν πολύτιμος οδηγός τού Σουλεϊμάν τού Μεγαλοπρεπή, γιά τίς 
κατά θάλασσαν πρωτοβουλίες του. Τό έργον αυτό τής εποχής τού Νομοθέτη 
είναι τό μοναδικό δείγμα τού οθωμανικού πολιτισμού τών χρόνων εκείνων. 
Άποτελεΐται από 129 κεφάλαια καί τό καθένα του είναι στολισμένο καί 
μ’ έναν, εξαιρετικά ενδιαφέροντα, γιά τήν εποχή του χάρτη. Φανερόν ωστόσο, 
πώς ό συγγραφέας, γράφοντας τό έργο αυτό πού δίδει ένα πλήθος πληρο
φορίες γιά τύν Μαρμαρά καί τό Αίγαΐον, εΐχεν ύπ’ όψει του αρκετά σχετικά 
συγγράμματα εύρωπαίων γεωγράφων καί σοφών.

Τό εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό έργο του Πιρή Ρεΐς άκολουθεΐ τό
περί ’Ινδικού Ωκεανού σύγγραμμα «ΜιτήΚ—Ωκεανός» τού διαδόχου του
Σέϊντι-Άλή Ρεΐς. Σ’ ένα άλλο δέ, μικρότερο έργο του, τό « Μίταί;ίί1ιιιεπια-
ΚΡ-Καθρέφτης ξένων τόπων», ό ίδιος συγγραφέας περιγράφει άνεκδοτολο- 
γικά τή ζωή τών ινδικών θαλασσών.

Όσον αφορά τώρα τό περί οθωμανικού ναυτικού έργο τού Κιατίπ 
Τσελεμπή, «ΤιιΙιίεΙίΗΙαόπι·», τούτο χωρίζεται σέ δυο μεγάλα μέρη κι’ 
έναν πρόλογο. Τό περισπούδαστο αυτό σύγγραμμα τυπώθηκε, βάσει τών 
χειρογράφων πού βρίσκονται στις διάφορες βιβλιοθήκες τής Πόλης καί τής
πρώτης έκδοσης τού Μουταφερρκιά, στά 1913 από τό τυπογραφείο < Μπα- 
χριέ* κι’ είναι χωρισμένο :

α. Στις ναυτικές επιχειρήσεις τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από
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τά 1453 ώς τά 1666 καί
β. Στήν κατάσταση τού στόλου καί τών ναυπηγείων τής αυτοκρατο

ρίας, κατά τήν ίδια χρονική περίοδο.
Ή έκδοση < Μπαχριέ> άποτελεΐται, έκτος από τό κυρίως κείμενο, από 

τον πρόλογο τής πρώτη; έκδοση; τού Ίμπραήμ Μουτεφερρκιά, από τά προ· 
λογικά γράμματα τού Σεϊχουλισλάμη Μουσταφά, τού προύχοντα τή; Ρούμε
λης Σουνή Ζαήτ Μεχμέτ Έμίν, τού προύχοντα έπίση; τής ίδιας επαρχία; 
Σαμπάν Έφέντη καί τού Καζασκέρη τής ’Ανατολής Ίσμετή Έφέντη καί 
τέλος από τον αναλυτικό κατάλογο περιεχομένων τού έργου. Τό κυρίως κεί
μενο, όπως άνάφερα καί παραπάνω, χωρίζεται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο από 
τή σελίδα 11 ώς τή σελίδα 138, είναι ή ιστορία τών ναυτικών επιχειρήσεων 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τό δεύτερο μέρος πάλε, πού άποτελεΐται 
από 28 σελίδες, είναι άφιερωμένο στήν ιστορία καί τήν εξέλιξη τού τουρκι
κού ναυτικού. Κ ι’ άκριβώς τό δεύτερον αυτό μέρος τού έργου είναι καί τ >
πιο ενδιαφέρον τού δλου βιβλίου.

'Η πρώτη σελίδα τού έργου, άρχίζει μέ τή φράση : «Είναι φρόνιμο 
νά μαθαίνομε τήν κατά καιρούς ιστορικήν εξέλιξη τού θεοφρούρητου έθνους 
μας...» καί συνεχίζει μέ τήν έναρξη τής εκστρατείας γιά τήν άλωση τής 
Κρήτης, τήν καταστροφή τού οθωμανικού στόλου καί καταλήγει μέ τήν 
εξήγηση τών αιτιών πού παρακίνησαν τόν συγγραφέα νά γράψει τό «Tuhfe- 
tülkibar». Άκολουθεΐ ένα κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «’Επεξηγήσεις», όπου ο 
συγγραφέας τονίζει τή σημασία τής γεωγραφίας καί τών ναυτικών. ’Από τό 
μέρος αυτό τού βιβλίου, πού άρχίζει μέ τή φράση : «Άέν εΐν’ άρκετό νά 
ξαίρει κανείς τον τόπο του, γιά νά μιλήσει γι’ αυτόν. Πρέπει πριν άπ’ όλα 
νά γνωρίζει τί θά πει επιστήμη...» άντιλαμβανόμαστε ότι ό συγγραφέας 
ήταν πέρα γιά πέρα κάτοχος τού θέματός του κι’ ήξευρε καλά τί ζητούσε καί
τί ¡ήθελε νά πει.

Οί άκόλουθες σελίδες τών «Ναυτικών», είναι άφιερωμένες στόν τρόπο 
κινήσεως καί δράσεως τού τουρκικού στόλου καί γενικώτερα τών ξένων κα
ραβιών. ’Από τό κεφάλαιον αυτό, μαθαίνομε ότι ό στόλος : (2)

«Ξεκινά πρώτα άπό τό Μ πεσικτάς (Διπλοκιόνιον) μέ κατεύθυνση τό 
Γεντή —Κολέ (Έ πταπύργιο), όπου μένει μ ιά - δ υ ό  μέρες γ ιά  νά  έπιβιβασθεϊ 
τό πλήρωμα. Ά π ό  κεΐ, περνώντας τήν 'Ηράκλεια, τόν Μ αρμαρά, τήν Κα- 
λίπολη κα ί τήν Ά β υδ ο , πού άπέχουν σαράντα  ώ ς  έξήντα μ ίλ ια  τό ένα άπό 
τό άλλο, καταλήγουν στό Π ιγιαλέ πασά (μικρό λ ιμάνι) δπου καί ρίχνουν 
άγκυρα. "Ομως τά πληρώματα δέν βγα ίνουν στήν ξηρά, μονάχα τά πλοία  
περιμένουν έκεϊ μ ιά  μέρα καί πέρνουν νερό. Στέλνουν βάρκες στήν "Αβυδο

(’ ) Στή μετάφραση, θεώρησα φρόνιμο νά  κρατήσω π ιστά  τή σύνταξη καί 
τήν άφελή Εκφραση του πρωτοτύπου. Γ ι’ αύτό κι* Ενα πλήθος περιττές έπαναλή.

ψεις λέξεων.
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(Μπογάζ—Χισάρ) καί πέρνουν άπό τρ ιάντα  «τομρούκια» (3) νερό γ ιά  τ ις  
ανάγκες των καραβιών. Γ ιατί άλλοΰ δέν βρίσκεται νερό. Μόλις λοιπόν 
φθάσει ό στόλος στό προαναφερθέν λιμόινι, πλησιάζουν δόο έλαφρά πλεού. 
μενα καί προηγούνται στό δρόμο, σάν έμπροσθοφόλακες. Τά .δυό  αύτά  
πλεούμενα προπορεύονται δυό - τρ ία  μ ίλ ια  άπό τά  ά λλα  καράβια. Αύτό  
γ ίνετα ι πάντα, σέ κάθε λ ιμάνι. Μετά, άφοΟ τελειώσει ή πρωϊνή προσευχή> 
σηκώνουν άγκυρα  κ ι’ όλό ϊδ ια  δπως ή κλώ σσα όρνιθα, άγκαλ ιάζε ι καί 
προφυλάγει τά  μικρά της, όλος ό στόλος, έχοντας στή μέση τό καράβι 
του «καπετόιν—πασά» (4), άρχίζει νά  προχωρεί μέ σκέψη κα ί προφύλαξη. . 
Δέν προχωρεί μέ μεγάλη ταχύτητα σάν τά  καράβ ια  τής Βλαχίας. Καί τά  
δύο έλαφρά πού προηγούνται δυό—τρ ία  μίλια, πάντα  φροντίζουν νά  ειδο
ποιούν τό στόλο, γ ιά  τό τ ί συναντούν στό δρόμο τους. Ό  «κετχουντάς» (δ) 
πάλε τού «τερσανά» (6) μένει μέ δύο μικρά πλεούμενα, λ ίγο  πιό πίσω. Τις 
νύχτες άνάβει κόκκινα φανάρ ια . Καί φροντίζει πάντα  νά  επιδιορθώνει τά  
καράβια πού παθα ίνουν άβαρ ίες ή πού άπό τήν φουρτούνα σχίζουνται τά  
π ανιά  τους κα ί σπάνουν τά  κατάρτια  τους. Γ ι’ αύτό  τό λόγο, ίσ α —ίσα, 
μένει πάντα  πίσω  τό καράβι τού «τερσανά κετχουνπή». ’Ά λ λ α  δυό πλο ία  
άξιω ματικώ ν—μέ τήν φροντίδα νά  προκάμουν ναύτες στή θέση αύτώ ν πού 
δέν μπορούν νά  έργασθοΰν κα ί νά  περιποιούνται τούς άρρωστους κα ί 
ανήμπορους — ξεκινούν μ ιάν ώρα άργότερα άπό τόν άλλο  στόλο. Περνούν 
έτσι μερικά άκρωτήρια τώ ν Στενών, τά  νη σ ιά  πού βρίσκονται έκεί κοντά  
κα ί φθάνουν στήν Μ υτιλήνη καί τή Χίο.

Ά π ’ έκεί, άκολουθώντας τά  π αράλ ια  τής Ρούμελης, περνούν τήν 
Εύβοια κα ί τήν Μεθώνη κα ί φθάνουν στό Ναυαρϊνον. Αύτοΰ, ε ίνα ι ή βάση  
τού δικού μας στόλου. ’Απ' έδώ, δυό μικρά πλεούμενα πάλε, στέλλονται 
στά χω ριά τών «κιαφέριδων» (! ) γ ιά  νά  μαζέψουν σκλάβους. Πεντακόσια 
μ ίλ ια  μακρυά κι* όατέναντι άκριβώς στό Ναυαρΐνο, στή Μεσήνη, ε ίνα ι ή 
βάση τού στόλου τών άπιστω ν. Έκεί, μαζεύονται ο ι σοφοί τοΰ Πάπα, τής 
Μ άλτας, τών Δουκάτων κα ί τής Ισ π ανίας  καί συνεννοούνται μέ τή Βενετιά.
’Ά ν  τώρα, οί δυό εχθρικοί στόλοι, μάθουν ό ένας τή θέση τού άλλου, δέ 
βγαίνουν άπό τά  λ ιμάνια , όπου βρίσκονται, μένουν π άντα  σ ’ επιφυλακή ώς 
δτου βγοΰν κρυφά ά π ’ τό λ ιμ άν ι κα ί φύγουν. ’Έ τσι γ ίνετα ι πάντα. "Οσο 
γ ιά  τά  σακατεμένα πλοία, τά  στέλνουν στό λ ιμ άν ι τής Σμύρνης καί έκεί 
μένουν γ ιά  πάντα. Τ’ ά λλ α  πλοία, κάθε τρεις μέρες, πέρνουν νερό. Καί 
περιτριγυρνοΰν άνάμεσα στά  νησιά, μά πάντα  τήν ή μέρα, ύστερα άπό τήν 
πρωϊνή προσευχή. Τις νύχτες δέν ταξιδεύουν, μά άγκυροβολούν στά  βα- 
θειά, κ ι’ όχι σ τά  ρηχά, γ ια τ ί αύτό ε ίν ’ έπικίνδυνο. Φθάνουν άπό έκεί, μπρο
στά  στή Ρόδο κ ι’ άν  γίνει άνάγκη πάνε κα ί στήν ’Α λεξάνδρεια  πού· άπέχει 
κάπου 500 μίλια. Τό ταξίδ ι αύτό, άν ε ίνα ι βία, τό κάμνουν σέ δύο νύχτες.
Ά ν  όμως δέν ε ίνα ι βία, πάνε σέ τέσσερες νύχτες. Αν πάλε γ ίνε ι άνάγκη νά

(«) «Τομρούκι» τουρκιστί σημαίνει κορμός δένδρου. Έδώ έχει τήν έννοια  
βαρελιού.

(*) Ναύαρχος.
(5) «Κετχουντάς» ή «Κεχαγιάς». Βαθμός στόν παληόν όθωμανικό στρατό  

= Δ ιοικητής.

• (β) Ναυπηγείον : Έδώ, χρησιμοποιείται στήν έννοια  τού βοηθητικού κα  
ραβιού, γ ιά  τήν έπιδιόρθωση τυχόν βλαβών στόν άλλο στόλο,

(7) «Κ ιαφίρ»= άπιστο ι. Γενικά οί χριστιανοί.
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πάνε άπό τή Μεθώνη ή τό Ν αυαρΐνο στή μακρυνή Τρίπολη ποδναι 700 
μ ίλ ια  άπ ’ έκεί, πάνε σέ τρεις νύχτες. Ά ν  όμως δέ βιάζονται, πάνε σέ έξη 
μέρες μέ κουπί. Τότε παραγγέλνουνται όλα τά  πλοία, άν βγει φουρτούνα, 
ν' άνάβουν τά φα νά ρ ια  τους. Κ ι’ α ύτά  άκόμα πού δέν έχουν τέτοια, πρέ
πει νά  κρεμνοΰν άπό ένα. ’Έ τσι πού νά  μπορούν νά  ξεχωρίζουν τό ένα τ’ 
άλλο κα ί παρακολουθώντας τόν δρόμο πού κάνουν, νά  μπορούν νά  χαράσ- 
σουν τόν χάρτη τους ή καί νά  μή βγα ίνουν άπό τή γραμμή πού τούς ώρί- 
σανε. ’Ά ν  τύχει ό άέρας νά ν ’ άντίθετος κα ί κατά λάθος πάνε σ ’ άλλη, 
ένάντια  κατεύθυνση, παρατηρούν τό χάρτη κα ί σημειώνοντας μέ μολυβδο
κόνδυλο τόν δρόμο πού κάμαν κατά λάθος, γυρνούν πίσω. Ά ν  πέσουν στά  
παράλ ια  τής ’Α ραπιάς, κατεβάζουν τά  πανιά  κα ί τότε τά  πλο ία  πάνε μο
ναχά τους, γ ια τ ί σ τά  μέρη έκεινα, ύπάρχουν ρεύματα. Κ α ί μόλις φθάσουν  
σέ ρηχά νερά, 20 —30 όργυές, κατεβάζουν άγκυρα. Γ ιατί άλλοιώς, τά  
πλο ία  κάθουνται στή ξηρά. Σέ τέτοια μέρη, τά  μεγάλα πλοία δέν μπορούν 
νά  κάμουν τίποτ’ άλλο άπό τό νά  άγκυροβολούν κα ί νά  περιμένουν. "Οσο 
γ ιά  τά  μικρά πλεούμενα, τούτα  δά, όλο κα ί γυρνούν έδώ κΓ έκεί. Κι’ όλο 
κα ί πέρνουν νερό κα ί όλο καί φροντίζουν νάναι έτοιμα γ ιά  δράση.

"Οταν π ιά  πρέπει νά  γυρ ίσουν πίσω, τότε ξεκινούν άπό τή Χίο, 
πλέουν τά  παράλ ια  τής Ρούμελης, φθάνουν στήν Εύβοια κι' άπό κεϊ στή 
Μεθώνη κα ί τό Ν αυαρΐνο κ ι’ άπό κεϊ άφοΰ πάρουν ξανά  νερό, κατευθύ- 
νουντα ι στή «Φάτσα» (8), τής άνατολικής όχθης, όπου ξανά  πέρνουν νερό. 
Μά έκεί. κρατούν κάποια σειρά τά  πλοία, στήν ύδρευση : Πρώτα πέρνουν 
τά  πλο ία  τά έμπόλεμα, τά  μάχιμα δηλαδή. Στό δ ιάστημα αύτό, τ’ ά λλα  
πλοία τών «μπέηδων» (9), τρ ιγυρνούν γύρω στό λιμάνι... Μετά τήν ύδρευση  
φροντίζουν νά  λαδώ σουν τά  σκοινιά  καί τούς σκαρμούς, γ ια τ ί έχει με
γάλη  διαφορά, τό λαδωμένο καράβι άπό τό άλάδωτο. Ά ν ,  λόγου χάρη, 
τό λαδωμένο καράβι, πέρνει 10 μ ίλ ια  τήν ώρα, τό άλάδωτο κάνει τά  
μισά. Μ άλιστα άν τά πλεούμενα ε ίνα ι κα ινούργια  κα ί λαδω θούν καλά, 
μπορούν σέ 15 ώρες νά  πάρουν 200 μ ίλια. Αύτό έχει συμβεϊ πολλές

φορές...»
Μετά τό κομμάτι αύτό, στή σελίδα 163 καί μέ τόν τίτλο «Τέλος τοΰ 

βιβλίου καί απολογία» ό συγγραφέας, κατά τήν συνήθεια τής εποχής, γρά
φει λίγα λόγια γιά τή ζωή του. Τ ι κεφάλαιο αύτό τελειώνει μέ τή φράση : 
«Έγραψα δ,τι ήξευρα. Ό βασιληάς, ό αφέντης καί προστάτης μου, δταν 
τηρεί πιστά τούς νόμους αύτούς καί τούς νόμους τοΰ 'Ιεροΰ Βιβλίου μας, 
πάντα θά προκοφτεί. Ό  Παντοδύναμος θεός άς τόν φωτίζει. ’Αμήν Π Ή  
φράση αύτή μ’ ελάχιστες μονάχα αλλαγές συναντιέται σ’ δλα τά χειρόγρα
φο τοΰ Κιατίπ Τσελεμπή.

Ό συγγραφέας μας, γράφοντας τό «ΤιιΙιίείϋΙΙίίόαΓ» του, είχεν ΰπ’
δψη του τήν περίφημην Ιστορία «Ταςϋίίεναηΐι» (,0) καί τά «Ναυτικά» τοΰ

(8) Φωκαία.
(9) «Μ πέης»=τιτλοΰχος, άξιωματικός.
(10) «Τ πειιίίενππ ίι»  : Περίφημον Ιστορικό σύγγραμα, πού σέ δύο όγκώδεις 

τόμους, άγκαλιάζει όλα τά γεγονότα τής ’Ο θωμανικής Αύτοκρατορίας ώς τά  
1600 κα ί περιέχει τ ις  β ιογραφίες ένός πλήθους μεγάλων άνδρών καί σοφών τής 
έποχής έκείνης. Μ εταφράσθηκε στά Ιτα λ ικ ά  άπό κάποιον Β π ίιιίί κ ι’ έκδόθηκε ό 
πρώτος τόμος στή Βιέννη στά  1646 κ ι’ ό δεύτερος στή Μαδρίτη στά  1652.
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Πιρή Ρεΐς. Ή φράση του: ^Μεγάλος κι’ άθεος λυρικός στάθηκεν δ 
Μπαλτά όγλοΰ Σουλεϊμάν Μπέης πού ονομάσθηκε «σερδάρης» μας δείχνει 
πώς για την συγγραφή τής ιστορίας τών γεγονότων στη βασιλεία τού 
Σελήμ Α', είχεν ώς πηγή τό «Taciittevarih». Επίσης από τή σημείωσή 
του : «Ό Πιρή Ρεΐς γράφοντας τά «Ναυτικά» του, μάς γνώρισε τό Αιγαίο. 
Καλλίτερο βιβλίο άπ’ αυτό δεν έγραψε κανένας πεζός ως σήμερα κι’ δλοι 
δσοι θέλουν νά ταξιδέψουν έξω, σέ ξένες χώρες, σ’ αυτό τό βιβλίο χτυπάν 
κεφάλια, συμπεραίνουμε πώς καί τό έργο αυτό τού σοφού Πιρή Ρεΐς, στά
θηκε πολύτιμη πηγή για τον Κιατίπ Τσελεμπή.

Τού «Tuhfetiilkibar» υπάρχουν δεκαπέντε χειρόγραφα. ’Απ’ αυτά, 
τά 7 βρίσκονται στή βιβλιοθήκη τού «Ρεβάν Κιοσκοΰ» τών ανακτόρων τού 
Τόπ-Καπού. Άπό 1 υπάρχουν στις βιβλιοθήκες τής Αγίας Σοφίας, «Χα- 
λής Έφέντη», Νταμάτ Ίμπραήμ πασά» καί τού «Έσάτ Έφέντη» καί άπό 
2 αντίγραφα τέλος στις βιβλιοθήκες τού «Γιλντίζ» καί τού «Νοΰρου—Όσ- 
μαν ιέ ».'Υπάρχει αρκετή σύγχυση στή χρονολογία τής συγγραφής ή αντιγραφής 
τών διαφόρων αυτών χειρογράφων τού «Tuhfetulkibar». Έτσι, τά χει
ρόγραφα 1189, 1190, 1193 καί 1194 τής βιβλιοθήκης τού «Ρεβάν Κιο- 
σκοΰ» καί τά 3129, 2211 (2685, 2567) τών βιβλιοθηκών Νούρου-Όσμανιέ, 
«Ζάλές Έφέντη» καί «Γιλντίζ», έχουν μιά κάποια, δχι δμοια χρονολογία. 
Έξ άλλου, δλα γενικώς καί τά 15 χειρόγραφα, ομοιάζουν καταπληκτικά, δσο 
κι’ άν άπό τή γραφή δείχνουν πώς βγήκαν άπό διαφορετικά τό καθένα, 
χέρια. Όσον άφορά τήν πρώτην έκδοση τού Tuhfetulkibar», αύτη έγινε 
κατά τό χειρόγραφο τής βιβλιοθήκης τής 'Αγίας Σοφίας. Τό ίδιο καί ή δεύ
τερη έκδοση τού τυπογραφείου «Μπαχριέ».

Τό άξιοπρόσεκτο αυτό έργο τού Κιατίπ Τσελεμπή ή Χατζή Κάλφα, 
μεταφράσθηκε καί σέ πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Άπό τις μεταφράσεις 
αυτές, οί πρώτες καί οί πιο πιστές, είναι τού James Mitchell στ’ άγγλικά 
(Λονδίνο, 1831) καί τού R. Basset στά γαλλικά.

Άγκυρα ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Θ Υ Μ Η Σ Ε Σ

Σεΐς, θύμησες, γιατί μέ τυραννάτε ;
Στις τωρινές δοκιμασίες νά συλλογιέμαι εύτυχία είναι σκληρό.
Τούλάχιστο γιά λίγο σταματάτε
καί μή μέ βασανίζετε, μή γίνεστε μαρτύριο φριχτό.
Κάλλιο νά έχω λύπες μονάχα γιά τήν ώρα,
θύμησες, άφήστε με, μήν έρχεστε, γιατί άθελα
τήν σύγκριση νά κάμω μ’ άναγκάζετε τοΟ τότε μέ τό τώρα.

ΜΑΡΘΑ Γ. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ
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Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο

Πώς νέκρωσε ή γιορτιάτικη, πρόσχαρη φτωχογειτονιά !...
Πένθιμη—ένός παράξενου ζωγράφου—δείχνει εικόνα’ » 
κι’ άντί άπ’ τά γέλοια τών παιδιών, άκοΰς τόν καλαμιώνα 
νά μοίρεται περίλυπα πέρα σέ μιά έρημη γωνιά...

Τά γιασεμιά πού λίγωναν τήν έρωτόθυμη καρδιά 
καί πλέκανε παρθενικές γιρλάντες στό μπαλκόνι, 
πίσω άπ’ τό τζάμι τ ’ άχνοβλέπει ή κόρη μεσ’ τό χιόνι 
καί θλίβεται καθώς κέντα σκυφτή μιά γιορτινή ποδιά...

Καί τούς μαρμάρινους σταυρούς τών πιό ψηλών καμπαναριώ—ν — 
θλιμένες λιτανείες νεφών φιλούν καθώς περνάνε- 
—Πικρή ψυχή πού τις θωρεΐς, τρομάζεις νά σέ πάνε 
σέ νέα ταξίδια... καί τό δέος σέ δένει έδώθε στό χωριό...

Κι’ είναι νά κλαΐς πού δέν μπορείς νά πάς τά βράδια ώς τή πηγή, 
κεΐ πού. έπινες τού φεγγαριού τ ’ άπόφεγγα μέ πάθος, 
κι’ δλο κυττάς, μέ οίστρο τρελλοΰ, τήν πολιτεία στό βάθος 
— σάν πόρνη—μέ τών φώτων της νά γνέφει τή μαρμαρυγή.

...Μόνος !.. καί τό παράπονο πάνου στή στέγη τής βροχής 
τό άλγος τής μίζερης ζωής σου άνίλεα νά φουντώνει 
κΓ έσύ νά μή βρίσκεις μιά ώχρή νά δρέψεις άνεμώνη 
χαράς, μεσ’ τό κατάξερο κήπο τής άδειας σου ψυχής...

Κορφοί ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΔΑΠΕΡΓΟΑΑΣ



ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θ Ω Μ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

Ό θάνατος τοΰ πολυσεβάστου ιστορικού τής πόλεως Πατρών Στε
φάνου Θωμοπούλου δημιουργεί καί εις εμέ την επιτακτικήν ύποχρέωσιν ν’ 
άποτίσω τον φόρον τής ευγνωμοσύνης μου προς την μνήμην τοΰ έκλιπόν 
τος, δστις διά τής συγγραφής τής Ίστοοίας τών Πατρών, εμύησε καί εμέ,
από τής εποχής τών μαθητικών μου χρόνων, εις την μακραίωνα ιστορίαν 
τής γενετείρας μου.

Διά τής συνθέσεως καί συγγραφής τής ιστορίας ταύτης τών Πατρών
αρχίζει ή πνευματική σταδιοδρομία τοΰ Θωμοπούλου, ως ιστορικού συγ-
γραφέως, έρευνητοΰ καί λογίου. Διά τής ιστορίας του οί φιλίστορες καί οί
φιλομαθείς, συμπολΐται καί μη, μανθάνουν τήν άνά τούς αιώνας ιστορίαν
τής ενδόξου πόλεως τών Πατρών μετά τής περιοικίδος χώρας. 'Η πόλις θά
εύγνωμονή έσαεί τό τέκνον της καί οι πολίται θά μακαρίζουν καί θά 
τιμούν τον ιστορικόν της.

Ή κοσμοθεωρητική άντίληψις καί πεποίθησις τοΰ συγγραφέως ιστο
ρικού, δι’ ής έπισκοπούνται τά ιστορικά γεγονότα κατά τήν συγγραφήν είναι 
εκείνη τής φιλοσοφικής άντιλήψεως τής 'Ιστορίας, τής έδραζομένης επί 
πνευματικής αρχής, ως κυριάρχου τής ιστορίας καί τής μοίρας τών ατόμων, 
λαών καί εθνών. Ή μέθοδός του είναι εκείνη ή χρησιμοποιουμένη εις τήν 
Ιστοριογραφίαν γενικώς καί ήτις στηρίζεται εις τάς θεμελιώδεις έννοιας τών 
αίτιων κατα^τώντων είς αποτελέσματα καί τών αποτελεσμάτων άναγομένων 
εις αιτίας, μετά τών εξελίξεων τών γεγονότων τής 'Ιστορίας, τά όποια εύρί- 
σκονται έν δράσει καί κινήσει. Κατά τήν συγγραφικήν εν γένει δράσιν τοΰ 
Θωμοπούλου καταφαίνεται γλαφυρά ιστορική άφήγησις τών γεγονότων 
καί θαυμαστή ορθοέπεια. Είναι προικισμένος έκ φύσεως με ιστορικήν διαί- 
σθησιν, μέ συνθετικήν ιστορικήν ικανότητα, μέ ιστορικόν έν γένει πνεύμα.

Μέ τάς ανωτέρω προϋποθέσεις έγραψεν τήν ιστορίαν τής πόλεως τών 
Πατρών καί τής περιοικίδος χώρας. Παρά τήν παρέλευσιν δΟετίας από τής 
δημοσιεύσεώς της, παρά τήν τροποποίησιν καί προσθήκην ιστορικών μεθό
δων, παρά τήν αύξησίν τοΰ ιστορικού, αρχαιολογικού καί λαογραφικοΰ ύλι. 
κοΰ, ό άναγιγνώσκων καί σήμερον τήν ιστορίαν τών Πατρών, είναι αδύνα
τον νά μή έκτιμήση τήν ευσυνείδητου Ιπιλογήν καί συσσώρευσιν τόσου 
υλικού, τήν ασφαλή του κρίσιν, ως καί τήν σύλληψιν καί τήν έν γένει 
αρχιτεκτονικήν έκτέλεσιν τοΰ έργου. Ή αρχιτεκτονική μορφή τού έρ
γου τούτου, δσον καί αν έχη πως έπίδρασιν έκ τής 'Ιστορίας τού 
Παπαρρηγοπούλου, μάς δεικνύει ού μόνον τό μεθοδικόν του πνεύμα 
αλλά καί τήν συστηματικήν του κατάρτισιν είς τό ίστορικώς συνθέ
τες καί σκέπτεσθαι. Είς τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, τό κατ’ έξοχήν πρωτότυ
πον έχει τά θεμέλιά του καί τάς ρίζας του είς τον νούν καί τήν καρδίαν 
τοΰ Θωμοπούλου. Τό μακραΐον ιστορικόν υλικόν τής πόλεως, άφ’ ής στιγμής

132

έπαυσε νά είναι ένα έράνισμα καί έγινεν συνθετικόν έργον, έδέχθη τήν 
έπίδρασιν τοΰ ιστορικού καί τά έπί μέρους έξιστορούμενα καί κρινόμενα 
γεγονότα, έλαβον ενότητα καί έγιναν 'Ιστορία τής πόλεως τών Πατρών. 
Μία αξιοθαύμαστος άλληλεπίδρασις υπάρχει μεταξύ ιστορικού υλικού καί 
ψυχικών καί πνευματικών χαρισμάτων τού συγγραφέως, ώστε άναγιγνώ- 
σκοντες, θαυμάζομεν τόσον τό πρώτον, δσον καί τον δεύτερον.

Αί έντισι παρατηρούμενοι έλλείψεις συστηματικωτέρας προπαι
δείας καί καλλιτέρας γνώσεως τών μεθοδολογικών προβλημάτων τής ιστο
ρίας δεν παραβλάπτουν τό έργον, ουδέ μειούσι τον συγγραφέα ιστορικόν, 
καθ’ δτι 'είναι έλλείψεις τής έπιστήιιης τής έποχής του. Τά παρατηρούμενα 
κενά καί τά ίστορικώς άνερεύνητα οφείλονται είς τήν άνεξέλικτον ιστορικήν 
τοπικήν έρευναν. Σίν ταΐε έλλείψεσι ταύταις έλλειπον παντελώς είς τήν 
έποχήν του καί έλλείπουν ακόμη καί σήμερον αί έπί μέρους διονυχιστικαί 
πραγιιατεϊαι καί μονόγραφίαι έπί τών διαφόρων έπί μέρους τοπικών ιστο
ρικών προβλημάτων καί ζητημάτων. Συνεπώς, έργαζόμενος ίστορικώς ό 
θωμόπουλος προ 50 έτών, έπάλαιε μεταξύ άθλου ιστοριοδίφου καί ιστορι
κού διά νά συμπληρώση κενά καί νά γεφερώση χάσματα. ’Εντεύθεν ή 
ιστορία του τής πόλεως τών Πατρών, ως καί δημοσιευθεΐσαι μετά ταύτα 
πραγματεΐαί του μάς δεικνύουν, δτι ήτο τόσον ικανός ιστοριοδίφης έρευνητής, 
δσον καί συνθετικός ιστορικός. ’Εάν καί παρά τάς ικανότητάς του ταύτας 
παρατηρούνται κενά καί ανεξερεύνητα, είναι διότι τά μέσα, τά όποια διέ- 
θετεν εργαζόμενος έν Έλλάδι έστω καί ιιετά ταύτα, ως υπάλληλος τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, ήσαν ανεπαρκή. 'Η έξερεύνησίς ιδιωτικών καί ξέ
νων αρχείων, ή έπίσκεψ ς τόσων τόσων έντός καί έκτος τής πατρίδας μας 
κειμένων, ήσαν άθλοι υπέρτεροι τής οικονομικής του αντοχής. 'Ο ζήλος του 
δμως προς τήν ιστορικήν έρευναν και τήν προσωπικήν δημιουργίαν, ώς καί 
ό έρως του προς τήν γενέτειραν αυτού ένδοξον τών Πατρών πόλιν ήσαν 
ικανά έλατήρια, δπως ύτερπηδήση τά εμπόδια καί παρορμηθή πρις δράσιν 
καί συγγραφήν τής ιστορίας, ώς καί τών άλλων πραγματειών του.

Χάρις, λοιπόν, είς τήν ιστορικήν έρευνητικήν ροπήν τοΰ Στεφάνου 
Θωμοπούλου καί τον έφηβικόν έρωτα προς τήν πόλιν—είς τήν άφοσίωσιν 
καί λατρείαν τής οποίας δεν έπαυσε νά προσφέρη τον αμητόν τών μελετών 
του καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζωής του—έχομεν έρ/ον αντάξιον τοΰ 
έρωτος καί θά έχωμεν είς τό προσεχές μέλλον, ώς έλπίζομεν, τό άνάλωμα 
τής λατρείας τής ολοκλήρου ζωής του, τό κατάλοιπον ανέκδοτον έργον τής 
ιστορίας τής πόλεως τών Πατρών. "Οταν τό ανέκδοτον έργον του δημο- 
σιευθή, ασφαλώς θά έχωμεν νά έπανξήσωμεν τάς γνώσεις μας περί τού 
ιστορικού μος παρελθόντος τής πόλεως καί μαζύ μέ αύτάς τον θαυμασμόν 
μας διά τον ιστορικόν Θωμόπουλον.

’Εκτός τής μεγάλης σημασίας καί τής τοπικής ώφελείας. ήν έχουν αί 
ίστοριοερευνητικαί έργασίαι τού Θωμοπούλου, ένέχουν καί εύρυτέραν έπι-
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στημονικήν σημασίαν. Ή σύνταξις γενικής 'Ελληνικής 'Ιστορίας αποβαίνει 
εύχερεστέρα μόνον, έφ’ δσον υπάρχουν επί μέρους τοπικοί ίστορικαί πραγ- 
ματεϊαι καί μονογραφίαι επιλΰουσαι καί έξερευνώσαι ιστορικά προβλήματα 
καί ζητήματα. Διά των επί μέρους αυτών ε.ευνών επισωρεύεται άφθονον 
ιστορικόν υλικόν, τό όποιον πλουτίζει τάς γνώσεις μας πρός ερευνάν τών 
επί μέρους γεγονότων, τά όποια ασκούν έπίδρασιν επί άλλων γενικωτέρων 
καί επιδρούν επί την γενικήν έξέλιξιν τού έθνους. Τά επί μέροΐ'ς γεγονότα 
μόνον εις τάς επί μέρους ιστορίας καί πραγματείας περισυλλέγονται καί 
άνερευνώνται. ΕΙς τοπικάς μάλιστα ιστορίας, ώς τού Θωμοποΰλου τών Πα- 
τρών, επισωρεύονται όλα εκείνα τά γεγονότα, έστω καί μικρά καί έν πολ- 
λοΐς ασήμαντα, ικανά όμω; νά δημιουργήσουν τά μεγάλα ή νά διαφω
τίσουν σκοτεινά. Διά τών μέρους ιστοριών συλλέγεται τό υλικόν τής 
γενικής 'Ιστορίας, συμπληροΰνται τά χάσματα, διαφωτίζονται τά σκοτεινά 
καί έπιχέεται άπλετον τό ιστορικόν φώς. Ουτω, δυναταί τις είπείν, ότι δα
μάζεται ό πανδαμάτωρ χρόνος υπό τής 'Ιστορίας καί δ ημιουργείται τών 
ανθρωπίνων πράξεων καί προσωπικοτήτων ή ιστορική αθανασία.

’Από αίσθημα ευγνωμοσύνης μάλλον καί από όλιγωτέραν κριτικήν 
περιέργειαν εμελέτησα πάλιν αρκετόν τμήμα τού πνευματικού έργου τού 
αειμνήστου Θωμοπούλου. Κατά τήν μελέτην μου, έκτος τών ανωτέρω εκτε- 
θέντων, διεπίστωσα τήν άκραν ευσυνειδησίαν του, ως καί τό επιστημονικόν 
του ήθος. Θετίκιστής εις τήν έρευναν καί τήν κριτικήν τών ιστορικών γε
γονότων. Συζητεΐ τάς γνώμας τών άλλων μέ άκραν ελευθερίαν. Σέβεται 
τούς άντιφρονούντας καί λέγει μέ απλότητα τήν γνώμην του. Προκειμένου 
νά έπανορθώση ανακρίβειαν ή ιστορικήν πλάνην δεν πατεΐ επί τού πτώ
ματος τού σφαλλομένου διά ν’ άνυψοόση τό ίδικόν του ανάστημα. Δεν κομ- 
πορρημονεΐ διά τήν ορθότητα τής κρίσεώς του. Προκειμένου νά έκφρασθή 
περί κακέμφατων πραγμάτων, διά νά μή προσκρούση είς τήν συγγραφικήν 
ευπρέπειαν, μεταχειρίζεται γλώσσαν μεμετρημένην, μεταφορικήν καί συγκε- 
καλυμμένην. Τό συγγραφικόν του ΰρος είναι όλο; ό εύγενής αριστοκρατικός 
ψυχικ'ς του κόσμος. Άνατεθραμμένος μέ τά χριστιανικά ορθόδοξα ίδ ώ- 
δη, έπιλαμβ ίνεται τής διαπραγματεύσε ος ιστορικών θρησκευτικών καί έκ- 
κλησιασπκών θεμάτων. Κατά τήν έρ«υ>αν αυτών, ευρίσκει έπιχειρήσατα 
νά δικαιολογήση καί νά έμμήνη εί; τήν αφελή παράδοσιν, παραμένων πι- 
στότε ος είς τήν εκκλησιαστικήν ενότητα, απ’ ό,τι παρέμενον οί ιστορικοί 
καί οί επιστήμονες τής εποχής του.

Δι’ όλα αυτά τά φυσικά καί Ιπίκτητα προσόντα, μέ τά οποία ήτο πε- 
προικισμένος ό Θωμόπουλος, ήτο άναντιρρήτως άξιος καλλιτέρας τύχης. 
Είναι τφ όντι ατύχημα διά τήν 'Ελληνικήν ιστορικήν ’Επιστήμην, διότι δέν 
έτυχε εύρυτέρας επιστημονικής ευρωπαϊκής μορφώσεως, ώστε τό έργον του 
νά είναι μεγαλυτέρας επιστημονικής Ιστορικής άκτΐνος. ’Ασφαλώς θά έδρα 
καί θά ηύδοκίμει περισσότερον καί άρτιώτερον καί θά κατετάσσετο είς τήν
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χορείαν τών μεγάλων ιστορικών τού "Εθνους μας. Νΰν ό αείμνηστος Στέ
φανος Θωμόπουλος παρά τά πολλαπλά ιστορικά καί ιστοριοδιφικά του 
προσόντα, παρά τά πολλά ψυχικά καί πνευματικά του χαρίσματα καί παρά 
τήν άΐδιον ευγνωμοσύνην τών συμπολιτών του καί τής πόλεως διά τό πε- 
ρισπούδαστον έργον του καί τής ειδικότητάς του ώς ιστορικού τής πόλεως 
τών Πατρών καί τής περιοικίδος χώρας, δέν δύ,αται νά συγκριθή πρός τήν 
συνθετικήν ικανότητα καί συγγραφικήν δύναμιν τού εθνικού μας ιστορικού 
Παπαρρηγοπούλου. Ουδέ δύναται νά παραβληθή πρός τό άφθαστον ιστο
ριοδιφικόν δαιμόνιον τού πολτνγραφωτάτου Λάμπρου* ουδέ μέ τήν σοφήν 
πσλυμάθειαν καί πανιστοριογνωσίαν τού Καρολίδ υ. Έάν έπιχειρήται ή 
παράθεσις, γίνεται διότι έχει τούτο τό κοινόν πρός εκείνους : ότι όπως I- 
κεϊνοι διέπρεψαν είς τό γενικόν, ό Θωμόπουλος τούς συνηγωνίσθη είς τό 
μερικόν. Καί έπιπροσθέτως, ύπήρξεν άριστος Ικείνων μιμητής καί μαθητής* 
τρυγών άμα καί συγκομίζων, ώς άλλη φιλόπονος μέλισσα, είς τήν κυψέλην
τής Επιστήμης τής 'Ιστορίας. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τή νύχτα, πού ή θαμπή θά σβήσει άλόη, 
μέ τήν καρδιά στά δυό χλωμά σου χέρια 
θά μέ δεχτής, πού θά κατέβω αιθέρια 
στοΟ περβολιού τή βελουδένια χλόη.
Ό  άγέρας τών βημάτων μου θά δίνει 
τήν άγνωρη υποψία τής προσμονής σου. 
Μνήμη νοσταλγική ή ζεστή φωνή σου, 
αδρα στ’ αύτί κι’ ύπέργεια καλωσύνη.
Δειλή κι’ άχνή, ντυμένη τό φεγγάρι, 
στά μάτια τήν ψυχή θάχω στραγγίσει.
’Άνθινο χνούδι ή άνάσα μου ν ’ άγγίση, 
τήν πίκρα τών βλεφάρων σου νά πάρη.
Πλήμμυρα φώς τό γέλιο μας στά χείλη, 
μέ τό πού—μεσ’ στό όνειροπόλημά σου— 
θά γείρω σχήμα έρατεινό σιμά σου, 
κι’ ή άγάπη ή ζωντανή θά μ’ έχει στείλει.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΑΜΑΡΙΓΊΕΑ
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Η Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ο Σ

Στήν Αθήνα γιορτάσθηκαν τά τριάντα χρόνια θεατρικής σταδιο
δρομίας τής μεγάλης μας ήθοποιοΟ. Σέ μιάν έξαίρετη έσπερίδα, όπου 
δόθηκεν ή πρώτη τής άρχαίας μας τραγωδίας «Ήλεκτρα», βρέθηκεν 
δ,τι καλλίτερο εΓχεν ή πρωτέύουσά μας. 'Ο Βασιληδς, ό Πρωθυ
πουργός, οί υπουργοί, οί καλλιτέχνες, οί ήθοποιοί, δλος ό διανοού
μενος καί καλλιτεχνικός ’Αθηναϊκός κόσμος. "Ολοι πήγαν νά γιορ
τάσουν τό θρίαμβο τής Μαρίκας Κοτοπούλη, τής έλληνίδος τραγω
δού. Λόγοι ειπώθηκαν, κάνιστρα μέ λουλούδια προσεφέρθηκαν, έπι· 
στολές χαιρετιστήριες διαβάστηκαν, χειροκροτήματα άκούσθηκαν 
θερμά καί τέλος σέ μιάν άποθέωση ένθουσιασμοϋ καί άποδώσεως 
τιμών ή Κοτοπούλη μέ συγκίνηση καί κόπο άπάντησε μέ λίγα εύχα- 
ριστήρια λόγια.

Ή γιορτή έγινε στήν ’Αθήνα. Γιατί στήν Αθήνα βρισκόταν ή 
τραγωδός μας, μά καί γιατί στήν ’Αθήνα έπρεπε νά γίνη ό έορτα- 
σμός, στήν πόλη τή γενέτειρα, στήν πόλη πού στάθηκε τό κέντρο 
τής μεγάλης της προσπάθειας. Τής προσπάθειας νά δώση άληθινήν 
καλλιτεχνικήν άπόλαυση, νά σηκώση πρός τις ψηλές κορυφές τής 
Τέχνης τόν λαό έκεΐνο πού άπό τά άρχαΐα χρόνια έζησε καί μεγα 
λούργησε μονάχα μέ τή Τέχνη. Καί ή Μαρίκα δούλεψε ήρωϊκά τριάν
τα χρόνια, άπό κοριτσάκι, γεννημένο μέσα στή σκηνή, δούλεψε καί έ- 
φτιασε δραματικό, έφτιασεν άληθινό, σοβαρό έλληνικό θέατρο. Κα- 
έγινε γιά δλη τήν Ελλάδα, γιά δλο τόν Ελληνισμό τό μεγάλο 
καμάρι τής τωρινής γεννιας, ή τραγωδός μας, ή καλλιτέχνιδα πού 
δίκαια συνεκέντρωσε τό θαυμασμό καί τήν άγάπη τού Πανελληνίου.

Αύτό τό Πανελλήνιο καί μέσα σ ’ αύτό καί ό Μωρηας πρώτος 
καί ή έλληνική έπαρχία γενικά, χαιρετίζουν σήμερα τή Μορίκα στό 
νέο σταθμό τής καλλιτεχνικής της δράσεως. Ξαίρουν πώς ή Κοτοπού
λη είναι ή καλλιτέχνιδα ή έλληνίδα, είναι ή δόξα τής Ελλάδος δλης. 
Καί πώς έμόχθησε καί έργάσθηκε σ ’ δλα τά σημεία τής 'Ελλάδος, 
’Από δπου πέρασε, άπό παντού πού θαυμάστηκεν ή τέχνη της καί 
ή πίστη της στά ιδανικά έκείνης, στέλνονται τώρα δλόθερμες εύχές. 
Εύχές πού δείχνουν τήν έθνικήν ύπερηφάνεια τού τόπου αύτού 
γιατί στή ξερή εποχή μας έτράφηκε, έζησε καί μεγαλούργησε μιά 
άληθινή καλλιτέχνιδα καί ή καλλιτέχνιδα αύτή γεννήθηκε, έζησε καί 
μεγαλούργησε στή μικρή αύτή, άλλά ένδοξη γωνία τής γής, πού 
πάντα διατηρεί καί χρέος ιστορικό έχει νά διατηρή άσβεστη τή λαμ
πάδα τού ’Απόλλωνα.

ΑΧΑΪΚΟΣ
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Τ Ο  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Ν
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν άπό τήν έκδοσή μας. Ά ν  μνημρνεύουμε τήν 
έπέτειο, αύτό δέ τό κάνουμε γ ιά  νά  αύτοθαυμαστοΰμε ή νά  δώσουμε σέ άλλους  
τήν εύκα ιρ ία  νά  παινέσουν τόν άγώ να  μας κα ί νά  έξάρουν τό νέο σταθμό τής 
ζωής τών «Α χαϊκών». "Εχουμε τή συνήθεια  κάθε χρόνο νά  άποχαιρετοΟμε τόν 
παληό κα'ι νά  ύποδεχόμαστε τό νέο. Φέτος τά  «’Αχαϊκά» δέν έχουν τίποτα νά  
προσθέσουν σέ δσα είχαμε πή άλλοτε γ ιά  τήν προσπάθειά μας. Βέβαια Πατρι- 
νό περιοδικό πού νά  κράτησε τρ ία  χρόνια, δέ βρίσκεται. Ά λ λ ’ αύτό έχει τή λι- 
γώτερη σημασία . Περιοδικό, εφημερίδα, όργανο τύπου Πατρινό πού νάχη νά  
παρουσιάση τόσο πολυπληθές επιτελείο συνεργατών κα ί φίλων, τόσους δ ιανοου
μένους, έπιστήμονες, καλλιτέχνες δικούς του, ταχτικούς, έτοιμους γ ιά  κάθε γ ι’ 
αύτό προσφορά καί θυσ ία , μέ δυσκολία μπορούμε νά  πιστέψουμε πώς βρέθηκε. 
Ποτέ άλλοτε δέν έγινε τέτοιο πράμμα στήν Πάτρα. Αύτό φ υσ ικ ά  δείχνει τή μονι
μότητα καί τά  θετικά στο ιχεία  πού χαρακτηρίζουν τ ’ «’Αχαϊκά» σάν κάτι άναπό- 
σπαστο γ ιά  τήν πνευματικήν ύπόσταση του τόπου μας. Β γαίνουμε βέβα ια  κάθε 
τρεις μήνες—τ’ άλλα  έπαρχιακά περιοδικά δέν ε ίνα ι δυστυχώς κα ί α ύτά  συντομώ- 
τερα— μά ά ς  έλπίσουμε ότι δέν θά  άργήση ό καιρός νά  συναντηθούμε πιό συχνά  
μέ τούς φ ίλους μας καί άναγνώ στές μας πού ξέρουμε καί έκτιμοΰμε τήν άπειρη 
στοργή τους καί άγάπη πού τρέχουν πάντα  γ ιά  μάς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
Τό Α ϊγιον, ή γραφική καί ώ ρα ία  πόλις, είχε λ ίγ α  πρ ιν χρόνια, όπως είνε 

γνωστό, μιά άξιόλογη πνευματική κίνησι. Πάρα πολλές φορές είχε άσχοληθή 
γ ι’ αύτή ό Τύπος, καθημερινός καί περιοδικός καί μέ τά  πλέον εύφημα λό. 
γ ια  είχε σχολιάσει τή καταβαλομένη προσπάθεια. Έγένετο πραγματικά, μιά  
σταθερή καί συστηματική έργασία, πάνω στό πνευματικό έπίπεδο, μέ έπικεφαλής 
τούς νέους, πού είχαν σηκώσει μ’ ενθουσιασμό τή «σημαία» της.

Ή δλη κίνησις εϊχε σύντομα καρπούς. Δυό εκλεκτά πνευ Ρ°άΐκά σω ματεία  
ή «βιβλιοθήκη Α ίγιου» καί ό «Φιλολογικός» ξεπετάχτηκαν μέσα στούς πρώτους 
μόλις μήνες Ά ρ χ ισ ε  τότε ή «χρυσή» περίοδος τής πνευματικής κινήσεως του 
Α ίγιου. ’Έ φτασε δέ, δχι κ ι’ άργά  πολύ, σέ άκμή, πού τήν ζήλευαν μεγαλύτερες 
πόλεις. Ίδρύθη μιά λαμπρά βιβλιοθήκη, κάθε Κυριακή δινόσαντε διαλέξεις, ένα  
σωρό άλλες καλές ενέργειες έλάμβαναν χώραν, συστήθηκαν άργότερα δυό μου
σικά σωματεία κα 1 ά λλα  δυό πού είχαν παραπλήσιους σκοπούς, έγίνηκαν έπί- 
κουροι καλοί στήν δλη προσπάθεια... Στις ντόπιες έφημερίδες, άρχισε ένα θα υ
μάσιο «κήρυγμα». Ά π ’ τή Μητρόπολι έως τό Δήμο, άπό τούς πλούσ ιους ώ ς τούς  
φτωχούς, συνήντησε ή κ ίνησ ις ένίσχυσι άξιόλογη. ’Ε νθουσιάστηκαν σ ιγ ά —σιγά  
κ ι’ οί «πρεσβύτεροι» κΓ έτσι άρχισε ένας τέλειος όργασμός.

Ό  καθένας λοιπόν, πού δ ιαβάζει τά  πιό πάνω, εύλογα θ ’ άναλογισθή. Τί 
θά  γ ίνετα ι τώρα στό Α ϊγιον ; Στό Α ϊγιον δμως δέν γ ίνετα ι τίποτα. Μ ιά νέκρα 
βασιλεύει παντού I Ποιά ε ίνα ι ή α ίτ ια  ; ’Αντί γ ι’ αύτή θά  πούμε καλύτερα τί 
πρέπει νά  γίνη. Χωρίς νά  διεκδικοΰμε τό «μονοπώλιο» τών ύποδείξεων έννοεϊ- 
ται, άπλούστατα  γ ιά  τό λόγο, δτι μπορούνε νά  προστεθούν στις δικές μας, τό
σων άλλων άρμοδιωτέρων συμβουλές.

Ά ς  κάμουμε ένα κατάλογο :
1) Νά άνασυγκροτηθή ό όργανισμός τής Βιβλιοθήκης. Καί νά  άνοίξουν ή
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πύλες της ατό κοινό. 'Ό σοι δέ τυχόν έκ των μελών της Διοικήσεώς της... κουρά
στηκαν, α ς δώσουν τή θέσι τους σέ μερικούς νέους, πού θέλουν νά  έργασθοϋν.

2) Νά δώση ό Δήμος, μιά καλή οικονομική ένίσχυσι στό ίδρυμα. Λ ίγα  χ ι
λ ιά ρ ικ α — άσήμαντό έξοδο του Δήμου —εΐνε πολύτιμα γ ιά  τή λειτουργία  τής 
Βιβλιοθήκης.

3) Νά συνεννοηθοΰν μεταξύ των ο ί νέο ι—οί μορφωμένοι καί ο ί φιλόμουσοι 
—καί νά  συμπήξουν έναν νέον φιλολογικόν σύλλογον. Μέ μιά προϋπόθεσιν δμως. 
Νά συνενοηθοΰν χωρίς φ ιλοδοξίες κ.τ.λ. καί νά  θέσουν οί ίδ ιο ι τούς καλυτέρους 
των έπικεφαλής. Εύτυχώς σέ λ ίγο υς  μήνες ή α ίθο υσ α  τής άλλοτε σχολής «’Από
ρων Παίδων», θά  ε ίνα ι στή δ ιάθεσι παντός έπιθυμοϋντος νά  προωθήση τήν 
πνευματική κίνησι. Κ ατά μεγαλύτερο λόγο στή δ ιάθεσ ι του ίδρυθησομένου 
τυχόν συλλόγου. Τό άναφέρω αύτό, γ ια τ ί ή ϋπαρξις δωρεάν α ιθούσης είνα ι 
κάτι τ ι βασικό γ ιά  ένα τέτοιο σύλλογο.

4) Νά έπιστρατευθοΰν 8λα  τά ζωτικά στοιχεία  τής κο ινω νίας Α ίγιου. Μέ
άρχή άπό τό Σο Μητροπολίτη, πού ε ίνα ι γνωστό πόσο ένδ ιαφέρεται γ ιά  τά  γράμ
ματα, καί

5) Νά δειχθή περισσότερο ένδιαφέρον γ ιά  τό «Ώδεΐον», π ο ύ—δέν πρέπει 
νά  τό λησμονούμε—συμβάλλει πολύ στό σκοπό, γ ιά  τόν όποιο μιλάμε.

’Ά ν  αύτά  γίνουν κα ί μαζύ τους δ,τι άλλο νομισθή συντελεστικό, δέν υπάρ
χει άμφ ιβολία  δτι ή νέκρα ή πνευματική τής καλής πόλεως, θά  λείψη κα ί τό Αΐ- 
γιον θά  γνωρίση, μ ιά  νέα  φωτεινή περίοδο πνευματικής ζωής. "Ισως τ ’ «Α χαϊκά», 
πού τόσα καλά  έπετέλεσαν, νά  σταθούν «γούρικα» κα ί άπ ’ αύτό τό σημείωμα  
τό φιλοξενηθέν τόσο πρόθυμα, νά  έπιτευχθή τό ποθούμενο. "Ετσι δ ια ισ θά νο μ α ι,’ 
πώς ή περίοδος πού άρχίζει, δέν θά  μείνη άνεκμετάλλευτη. Πιθανόν, έπειδή ή 
ύποδείξεις γίνοντα ι μέσα άπό τό άρμοδιώτερο δργανο...

ΣΩΤΗΡΙΟΣ !. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΗΑ ΠΑΤΡΑ

Ε ίναι πολλά τά επεισόδια παραισθήσεων εις τάς θεατρικός παραστάσεις κατά 
τά παληά χρόνια, πού λίγοι είχαν ιδέαν θεάτρου, τά περισσότερα των όποιων έχουν 
μεγάλην δόσιν ίλαρότητος. Τ ίτο  ή εποχή πού τό θέατρον εύρίσκετο ακόμη εις τήν 
αρχήν τής έξελίξεώς του καί πολλάκις ελλείψει γυναικών ύπεδύοντο τον ρόλον των 
άνδρες, οί όποιοι ήνα/κάζοντο νά θυσιάσουν (!) ε ις  τόν βωμόν τής Τέχνης τό ελλη
νοπρεπές, αρρενωπόν καί άρειμάνιον μουστάκι των. Σ τήν Πάτρα τό 1893 συνεπήχθη 
όμάς ερασιτεχνών ήθοποιών άπό τούς Καββαδίαν, Νικολότουλον, Πιπελέν καί άλ
λους, των όποιων τά όνόμστα δέν ενθυμούμαι καί έκ τών οποίων οί πλεΐστοι, άν μή 
όλοι, ε ίνα ι ήδη μακαρίτες. Ό  όμιλος αυτός έδιδε π ιραστάσεις—επί ίδίιρ όφέλει— είς 
διαφόρου; άποθήκας, άλλά καί είς τό καφενεϊον Μπελαγάμπα, πού είχε διαρρυθμι- 
σθή καί διά θέατρον μέ παλκο-σκηνήν, μέ αυλαίαν καί μέ γαλερίαν. Τά καφενεϊον 
—θέατρον τούτο ήτο όπου σήμερον τό καφενεϊον Ιδιοκτησίας Πτωχοκομείου μεταξύ 
τών όδών Α γ ίου  Ά νδρέου—"Οθωνος καί ’Αμαλίας καί ’Ανεξαρτησίας.

Α ί απηχήσεις τού ελληνοτουρκικού πολέμου τού 1886 ήσαν τότε ακόμη ζωη' 
ραί. Ώς γνωστόν κατά τόν πόλεμον εκείνον θά  πέρναμε καί τήν... Πόλι ακόμη, άν 
...ένεργείρ τών είς τό έξωτερικόν 'Ελλήνων διπλωματών δέν έγίνετο ό άπό σκοπού 
αποκλεισμός τών 'Ελληνικών παραλίων ύπό τών Μ. Δυνάμεων, ένεκα τού όποιου 
άνεστάλησαν α ί έχθροπραξίαι καί έτσι... έσωθόκημε ! Έ ξ  αφορμής τού πολέμου 
τούτου έγράφησαν διάφορα πατριωτικά έργα. ένα τών όποιων «Ό αποκλεισμός τής 
'Ελλάδος» έδίδετο ύπό τού όμίλου πού είπαμε, είς τό θέατρον Μπελαγάμπα. Πρόσω
πα : ‘Ελλάς—Σπ. Κοββαδίας... ξυρισμένο μουστάκι, γυναικεία αρχαϊκή άμφίεσις, περ- 
ρούκα μέ μαλλιά ξέπλεκα, στέμμα αρχαϊκόν άπό χαρτόνι χρυσαλειμμέτο, ρομφαία

138

ξύλινη στή μέοη χρυσαλειμμένη κ.λ.π. Τουρκία—Έπ. Πιπελές... Τουμάνια κόκκινα 
φέσι, ντιβάνι, πασούμια, σιαυροπόδι και ναργιλές. Μ. Δυνάμεις : Οί λοιποί ντυμέ
νοι μέ άναλόγους καί σχετικός μέ τό "Εθνος πού παρίστανον στολάς, κρατούντες 
όλοι μαζύ τήν άκραν άλυσαίδας, μέ τήν όποιαν ήσαν δεμένα τά χέρια τής Ε λ λ ά 
δος—Καββαδία.

Θεαταί : Κόσμος πολύς μεταξύ τών όποιων είς τήν πρώτη* σειράν καθισμά
των ό Καραφάσουλας, τύπος σπουδαίος Πατρινός, πλήρης ενθουσιασμού διά τά·.. 
έλληνικά κατορθώματα, άλλά καί πλήρης άγανακτήαεως διά τήν ύπό τών Μ. Δυνά
μεων δέσμευσιν τής 'Ελλάδος. Είς τοιοΰτον σκηνικόν διάκοσμον στεντόρεια καί δρα
ματική ακούεται ή φωνή τού Καββαδία—'Ελλάδος :

«Ά φ ίστε με γιά μιά στιγμή νά σύρω τό σπαθί μου 
καί όλος ό ελληνισμός ν ’ άναστηθή μαζύ μου»»,

Πλήν όμως οί (αί) Δυνάμεις δέν τόν άφιναν, κρατούντες δυνατά τήν άλυσσίδα  
πού ήταν δεμένος ό Καββαδίας καί ήγωνίζετο νά λύση έπιτρέποντες—έπιτρέπουσαι 
είς τόν Πιπελέν—Τουρκίαν νά καγχάζη .. Τούτο δέν μπορούσε νά χωνέψη ό Καρα
φάσουλας καί κατά τήν γνώμην του έπρεπε νά δοθή άμεσος λύσις σύμφωνα μέ τήν 
επιθυμίαν του καί... τό βάζο έγινε. "Εξαλλος έξ οργής πηδά είς τήν σκηνήν 
μ’ ένα μαχαίρι στό χέρι. «Μή τούς δείχνης πλάτες, μωρέ Καββαδία, φωνάζει πρός 
τήν έκπληκτον... Ε λλάδα, απάνω τους καί τ3ού φάγαμε» καί ίσα νά σφάξη τόν Πι- 
πελέ—Τουρκίαν, όστις σώζεται διά τή ; φυγής. Τό τί έγινεν, δέν περιγράφεται.Φωνές, 
αντάρες, ποδοπατήματα, ορμητική έξοδος τών θεατών πατεϊς με πατώ σε, χωροφυ
λακές, λιποθυμίαι γυναικών κ.λ.π. ‘Ο Καραφάσουλας πτοηθείς άπό τις φωνές, πα- 
ρασυρθείς" δέ καί αύτός ύπό τού πανικού, τρέπεται είς φυγήν. Οί χωροφύλακες τόν 
καταδιώκουν καί πλησίον τής μεγάλης οίκίας Φραγκοπούλου τόν αρπάζει ένας έξ 
αύτών, πρός τόν όποιον στρεφόμενος δ Πατρινός ήρως τού λέγει μέ π ικ ρ ίαν: «Καί
σΰ, ώρέ, μέ τούς Τούρκους είσαι ; !».

Αυτά καί άλλα συνέβαιναν κατά τήν ωραία παληά έποχή, πού ή άπλότης καί
πολλάκις ή αφέλεια έβασί*ευον. ΠΑΛΗ ΑΤΖΗΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΕΝΗ ΚΥΔΩΝΗ: «'Η Ώ ρα τού Παιδιού». (Τό Χρυσό Βιβλίο. Τόμος Α '.)

Σέ διαπιστώσεις καί συμπεράσματα κινεί τό βιβλίο τούτο, έκδεδομένο καλαί
σθητα καί άρτια φροντισμένα άπό τό γνωστό δημοσιογράφο κ. Μένη Κυδώνη, προϊ
στάμενο τής Ώ ρας τού Παιδιού, στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τών ’Αθηνών.

Δ ιιπιστώσεις πρώτα, τού πόσο είναι ακόμη έλλιπής ή "Ελληνική Βιβλιοθή
κη στό είδος τών παιδικών εκδόσεων καί πόσο περισσότερο πενιχρή είναι ή νεώ- 
τερη τού τόπου μας λογοτιχΊα σέ περιεχόμενο βαθύτερου ενδιαφέροντος ειδικά 
παιδικού Έ 'άχιστα πράγματι, γνωστά δέ, ώστε νά περιττεύη ή μνημόνευσί το υ ,— 
εΐνε τά έργα πού προορίζονται νά θρέψουν πνευματικά τό Ελληνόπουλο, έργα πού 
νά έχουν άποκλειστικά καί μέ σύστημα γραφή γιά τό παιδί, μέ γνώμονα—γνώμονα 
μελέτης καί απόδοσης άπό μέρους τ ΰ συγγραφέως—τόν ίδιάζοννα τής παιδικής φυ
σιολογίας καί ψυχολογίας. Τά περισσότερα γράφονται μέ τρόπο έμβρίθειας, ώστε 
νά προκαλήται μάλλον στούς... μιγάλους καί σοβαρούς έντύπωσι, μή δεκτική άπό 
τού παιδιού τό πνεύμα. Προσπάθειες, έξ άλλου, έκδοτών στον ίδ ιο  τομέα δέν κα- 
τωρθώθηκε νά συνεχισθούν μέ σύστημα διάρκειας κ’ έπιλογής αξίας, μόνη δέ σκο · 
πιμότητά τους έμεινε ή έμπορική, Κ ’ έτσ ι—όπως ορθά έγραψε μιά κριτική γιά τό 
προκείμενο πού εξετάζουμε βιβλίο—γιά τήν έλληνίδα νεότητα άπομένουν «εγκόλπια» 
άναγνώσματά της, ώς σήμερα, τά παμπάλαια, μερικά φυλλάδια μέ μύθους τής Ά ν α -
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χολής καί ανέκδοτα του Νασρεδίν Χότζα, ή του Μπερτόδλον, μέ παραφράσεις τού 
Αίσωπου, κ ι’ ευάριθμες μόνο διασκευές τής ξένης παιδικής φιλολογίας, όχι ωστόσο 
καί μέ τά προτιμώτερα σχετικά έργα.

Καί όμως —ως συμπέρασμα τούτο πρέπει νά τονισθή—πώς πρέπει ήδη νά δη- 
μιουργηθή ή αυτοτελή;, ειδική βιβλιοθήκη των Έλληνοπαίδων, ν ’ αποκτήσουν αυτά  
βιβλία πού νά τέρπουν καί νά διδάσκουν, γραμμένα μέ τρόπον, ώστε νά υποβάλλε
ται, μεταξύ ιώ ν σελίδων τους, ή γνώσι καί νά κατακτάται τ ’ όφελος της από τό 
παιδί ευχερέστατα, σύγχρονα μέ τό κέρδος πού προσφέρει ένα ευχάριστο ανάγνω
σμα, μιά φαιδρή ιστορία, ένα χαριτωμένο γνωστικό τραγούδι.

’Από τήν αναγκαιότητα, λοιπόν, νά δοθούν κατάλληλα αναγνώσματα στό 
παιδί, συγχρονισμένα, ύτολ'γισμένα άπό τόν συγγραφέα, όχι μέ τής κυκλοφορίας 
τά ποσοστά, άλλά μέ τό συναίσθημα τής στοργής καί τής ευθύνης, μέ σύστημα διάρ
κειας καί κριτήρια επιλογής, κατά τρόπο δέ πού νά συνδυάζη επιτυχημένα τούς σκο
πούς—πρό πάντων—τής μάθησης καί τής τέρψης, άπό τήν αναγκαιότητα ακριβώς 
αύιήν ένεπνεύσθηκε ή εκδοτική προσπάθεια τού κ. Μένη Κυδώνη, τής όποιας έναρ- 
ξις είνα ι ό πρώτος αυτός τόμος τής «“Ωρας του Παιδιού».

Ή  άγαθή πρόθεσι καί τ '  ωφέλιμο «τόλμημά» του δέν μένουν αδικαίωτα, 
δπως φαίνεται καί άπό τό άπλό άκόμη φυλλομέτρημα τού βιβλίου. Πατέρας ό ίδιος, 
γνωρίζοντας ποια; έννοιας καί τίνος τρόπου άναγνώσματα άποκρίνονται στό μυστικό 
πόθο καί στή δυνατότητα τής παιδικής γνώσης, ό κ. Μ· Κυδώνης μάς έδωσεν ένα 
βιβλίο—χαριτωμένης, άληθινά, εμφάνισης—μέ ικανοποιητικό περιεχόμενο- ένα βι
βλίο πού είναι, Αναμφίβολα, έκδήίω σι πνευματικού πολιτισμού- βιβλίο που 
εύχομαι κ ’ ελπίζω νά γίνη άρχή τής, δπως άγ/έλλεται, σειράς άνάλογων εκδόσεων
καί βάσι τής χρησιμώτατης γιά τόν παιδικό κόσμο κ’ έθνικής σημασίας Βιβλιο
θήκης.

Στή φροντίδα τού πρώτου τούτου βιβλίου έβοήθησε τόν κ. Μ. Κυδώνην ή 
ψυχολογική ικανότητα καί τό κριτικό πνεύμα του, ή λεπτή ψυχικότητα κα'1 ή εκφρα
στική, μέ λογοτεχνικά χαρίσματα, δεξιότητά του, άκόμη καί ή πείρα πού έμόρφωσε 
ώς προϊστάμενος τή Παιδικής "Ωρας στό πρόγραμμα ταύ Ραδιοφωνικού μας Σταθ
μού, δπου, μέ τό ίδιο τής κριτικής α ίσθησης πνεύμα, καταρτίζει τό σχετικό πρό
γραμμα, τό όποιο τακτικά έκτελούμε- ο προκαλεί τόν ενθουσιασμό τών μικρών βέ
βαια άλλ’ αυστηρών συχνά Ακροατών του, πού σέ άφθονα γράμματα έκρρ ζ· υν τά 
εΰγνώμονα αίσθήματά τους γιά τόν άπολαυστικό τρόπο καί τό περιεχόμενο τών 
ειδικά παιδικού ενδιαφέροντος εκπομπών αυτών.

Μέ αυτά λοιπόν τά προσόντα τή ; πνευματικότητας καί τής δράσης του ό κ. 
Μένης Κυδώνης σννεκέντρωσε στόν α ’ τόμο τού «Χρυσού Βιβλίου» του, άναγιώσματα  
διαλεγμένα μεταξύ τών ωραιότερων τής παγκόσμιας φιλολογίας, διασκευασμένα άπό 
αυτόν εΰληπτότερα κ’ έλκυστικώτερα γιά τό παιδ ί- επίσης διάφι ρα ίστορήικιτα, διά
λογους καί στίχους δοκίμων συνεργατών του στό Ραδιοφωνικό Σταθμό- τέλος δέ, 
περιέλαβε καί πρωτότυπα τού ίδιου παραμύθια, δπως τό «Θείο Δάκρυ» καί τ') «Δα- 
χτυλίδι τής Τριανταφυλλένιας». Ξεχωριστά γιά τά τελευταία αύτά, θά ήθελα νά  
υπογραμμίσω, πώς μέ τή συνθετικότητα, μέ τόν πηγαίο κ’ ευγενικό άλλά κ ’ έντεχνο 
τρόπο τής διατύπωσής τους, άκόμη δέ, μέ τούς ύποβλητικά προβαλλόμενους εκεί 
τύπους καί τά φυσικώτατα ιστορούμενα περιστατικά καί πρό πάντων, μέ τό α ί 
σθημα τή. λυρικότητας πού φυσικό καί άβίαστο διαχέεται μεταξύ τώτ σελίδων εκεί
νων, προκαλοΰν καλλιτεχνικά καί σέ μεγάλους, επίσης, τό ενδιαφέρον καί συγκινοΰν 
άληθινά, ώστε νά παραδέχεται ό προσεκτικός άναγνώστης, πώς, ώρισμένες σοβαρές 
λογοτεχνικές ικανότητες τού κ. Μένη Κυδώνη έθυσιάοθηκαν οτό Μολώχ τής άπλη
στης δημοσιογραφίας, στόν όποιο τόσο άξια καί άθόρυβα μαζί αυτός δουλεύει...
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'Οπωσδήποτε, πάλι θετικό κέρδος είναι, πώς τά πνευματικά του ντο -
σματα έχρησίμευσαν τόσο ικανοποιητικά, γιά νά έκδοθή ή «"Ωρα τού ιι , τό 
βιβλίο αύτό τής στοργής ενός πνευματικού πατέρα τών παιδιών, γιά τό όποιο πολλά
πρέπουν εγκώμια στό δημιουργό του. ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ : «Πανσέληνος» ποιήματα τού 1939

’Από τήν Α θ ή να  πού μένει τώρα, μάς στέλνει ό νέος πατρινός ποιητής κ· 
Πέτρος Θαλασσινός τήν πρώτη του συλλογή «Πανσέληνος», βγαλμένη άπό τόν Γκο- 
βόστη μέ κομψότητα κ ι’ έπεμέλεια. 'Ο φίλος ποιητής, πού πρωτοφάνηκε σέ ντόπια 
φύλλα, συνεργάζεται άπό καιρό, ταχτικά, σ’ ’Α θηναϊκά περιοδικά. Στήν «Πανσέληνο» 
τώρα ό κ. Θαλασσινός κατόρθωσε νά παρουσιάσει ένα σύνολο περίπου άρτιο, πού 
δύσκολα τό βρίσκεις σέ πρώτες συλλογές νέων ποιητών, πού ή εργασία τους νομί
ζουν δτι ε ίνα ι εύκολη, συγκεντρώνοντας έτσι στήν τύχη δλη τους τή δημοσιευμένη, 
άνέκδοτη καί νέα παραγωγή ! Ό  κ. Θαλασσινός, πού ή ποίησή του μάς είνα ι γνω
στή, μέ δεξιοτεχνία καί... θυσία μεγάλη έκανε άρκετή άφαίρεαη άπ’ τό παληό καί 
καινούριο υλικό του κι’ επέτυχε μιά ζηλευτή αρμονία, μιαν ισορροπία. Τρέπει αμέ
σως νά ομολογήσουμε πώς ό κ. Θαλασσινός, μ’ δλη του τή νεαρή ηλικία, έχει βρει 
τό δρόμο του, δ στίχος του πήρε νόημα σταθερό καί μπορούμε νά πούμε ξεχωριστό 
άν δχι μο,άδικό. Ά π ό  μεγάλη μερίδα τής πλειάδας τών νέων έχει ξεφύγι ι ικανο
ποιητικά. Στή σύγκρουση μέσα τών νέων ρευμάτων ό κ. Θαλασσινός στάθηκε ψύ
χραιμος. Μένοντας στήν καθιερωμένη τεχνική, πού δέ διστάζει δμω; νά τήν προδώ- 
σει, τά αιώνια τής ποίησης θέματα τά τραγουδάει μέ καινούργιο παλμό, άπλά καί 
συγκινημένα. Ό  ποιητής κατέχει τό μυστικό τής απλότητας, τής λιτότητας. Α π έρ ιτ
τος, χωρ'ς κοινοτυπίες, δίχως μιά λέξη χτυπητή, ό στίχος του κυλάει ήρεμος, ε ιλ ι
κρινής. Τόν κ. Θαλασοινό τόν κατέχει μιά β ιθ ε ιά  συγκίιηση γιά δλα γύρο) του. 
Κλείνει μέσα του μιά λεπτή παιδική καρδιά, είναι ένα ευαίσθητο παιδί, πού άφήνει 
τ’ όνειρό του, Αθώο καί φυσικό, νά τόν πάει ψηλά—ψηλά.

Τόσο ψηλά νά φτάσω δέν τό πίστευα 
—έκτός άν τδκανεν ή μοίρα νά γελάσει— 
νά δύναμαι ν’ απλώνω τά δυό χέριο μου 
καί νά κρατώ τού φεγγαριού τό τάσι !

Καί ν ’ άνασαίνω όλόβαθα κ’ ή άνάσα μου 
νά  τρεμοσβύνει άπό μακριά τ ’ άστέρια...

Ά λ λ ά  τά φτερά δέν Αντέχουν στήν υπεράνθρωπη αΰιή  Ανάταση, ή ζωή είναι 
τόσο Αντίξοη καί τό παιδί συνέρχεται π ιά, χωρίς δμως νάχει τώρα τή δύ αμη ν ’ 
Αντιμετωπίσει τή ζωή στήν πραγματικότητά της ;

Τώρα δμως σέ ποιά δύναμη θά  δέομαι 
δίχως χειμώνες, δίχως καλοκαίρια ;

Κάποτε, άλήθεια, τού έρχεται ή θέληση, τό τραγούδι πλημμυρίζει τ’ άνήσυχα 
στήθια καί πάει νά μετουσιωθεϊ σ’ έναν υμνο στόν Πλάστη, άλλά τό κουράγιο λεί
πει, τά φτερά είναι Αδύναμα καί τό παιδί κουράζεται.

Θά τραγουδήσω, Θεέ μου, τά νερά 
—τόσο πού σέ καλούνε σέ ταξίδια ! — 
δάση, πουλιά καί βράδυα φεγγερά, 
ζώα ταπεινά, φτωχά γρασίδια...
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θ ά  τραγουδήσω, Θεέ μου, δέ μπορώ 
νά μήν υψώσω τή λεπτή φωνή μου.
Ε ίν’ τό φεγγάρι απόψε λαμπερό, 
τόσο μακριά ήταν ή σιωπή μου...

Θά τραγουδήσω, μά 'νοι τώρα αργά 
κ’ ή κούραση χαλνά τήν έκστασή μου.
Τό νυσταγμένο τό παιδάκι δέ νογά
κ’ ενα παιδάκι αλήθεια κλείνω στήν ψυχή μου.

« θ ά  τραγουδήσω»

Ό  πόθος του τώρα, ξένος άπό κάθε αξίωση ή έγωπάθεια (δχι πώ ; πόθησα 
τά ύψη —μά ετσι μακριά άπ" έγνοια ή τύψη·..), περιορίζεται π ιά στό ταξίδι, τό με
γάλο, τό αιώνιο καί τό γλυκύτατο, μέ τήν επίσημη τελευταία στιγμή τής αναχώ
ρησης...

Ή  «Πανσέληνος» λιγόστιχη καί σεμνή, σκορπάει φως απόλαυσης. Τό φανέ
ρωμά της είναι μιά καθαρή αχτίδα πού ξεπετιέται παρηγορητικά ανάμεσα άπ’ τό 
ποιητικό νεφέλωμα τού καιρού μας. Ό  φίλος ποιητή: κ. Θαλασσινός, πού τού οφεί
λομε έναν έπαινο λαμπρό, μάς χάρισε μέ τούς στίχους του μίαν ικανοποίηση καί 
πολλές έλπ δες.

Α. ΠΕΠΟΝΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ

*** Καλλιτεχνικό γεγονός γ ιά  τήν πόλη μας ήταν ή κάθοδος τοΟ Α'. “Αρ
ματος του θέσπ ιδος τοΟ Β. θεάτρ ο υ  μέ διεύθυνση του σκηνοθέτου κ. Πέλου 
Κατσέλη. Τό “Αρμα άρχισε τ ις  παραστάσεις του στό Δημοτικό θέατρο  τήν Πα
ρασκευή 15 Δεκεμβρίου κα ί θά  μείνη έδώ 25 ή μέρες. ’Εκτός άπό ά λλ α  έργα άνα- 
βιβάστηκαν γ ιά  πρώτη φορά οί «Είλωτες» του κ. Ά γ γ . Τερζάκη μέ μεγάλη επι
τυχία. Ε π ίσης δόθηκαν κ α ί θά  δοθοΰν κα ί ά λλα  Ε λληνικά  έργα.

*** Μέ τήν παρουσ ία  τοϋ “Αρματος κατέβηκε στήν πόλη μας κα ί ό Γενι
κός Διευθυντής τών Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών του 'Υπουργείου Π αιδείας 
καί Δ ιευθυντής τών Κρατικών σκηνών κ. Κώστας Μ παστιάς κα ί παρέμεινε γ ιά  
τρεϊς ήμέρες. Τό “Α ρμα συνοδεύουν ώς γραμματείς καί οί γνωστοί λογοτέχνες 
κ. κ. Ρώμας καί Ζώγιας. Πολλοί άλλο ι εκλεκτοί καλλιτέχνες άνήκουν στό σ υγ
κρότημά του. Μετά άπό έδώ τό “Αρμα του θέσπ ιδος θά δώση παραστάσεις στή 
Ζάκυνθο.

*** Δυο θαυμ άσ ιες όμιλίες δόθηκαν στις 9 καί 10 Δεκεμβρίου άπό τόν 
καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Νίκο Λούβαρι, διοργανωμένες άπό τόν Μορφω. 
τικό σύλλογο Κυριών. Καί οί δυό δ ιαλέξεις δόθηκαν σέ εκλεκτότατο άκροατήριο  
κα ί ή πρώτη άφοροΰσε τό έργο του Βάγνερ κα ί ή άλλη τόν Γκαίτε. Ό  καθηγη
τής, πού είνα ι γνωστός στήν πόλη μας κα ί άπό άλλες έπισκέψεις του κα ί όμι. 
λίες, έμεινεν εύχαριστημένος άπό τήν ύποδοχή πού τοΟ έπεψύλαξεν ή Πατρινή 
κοινωνία. Μ ιλώντας μάλιστα  γ ιά  τήν πνευματική ζω ή'τής έπαρχίας κατέδειξε 
μέ πο ιά  στοργή περιβάλλει τ ις  πνευματικές κινήσεις τών έπαρχιακών πόλεων καί 
πόσο ε ίνα ι πρόθυμος νά  τις  ύποστηρίξη μέ τή συμβολή του.

Στή Σχολή ΛαοΟ συνεχίζονται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη καί Παρασκευή 
βράδυ οί όμιλίες της γ ιά  δ ιάφορα  πνευματικά ζητήματα. Πολλές ά π ’ αύτές ε ίνα ι 
πολύ φιλολογικές, ήρθε δέ άπό τόν Πύργο κα ί ό συνεργάτης μας κ. Τάκης Δό
ξα ς  κα ί μίλησε γ ιά  τήν πατρική μορφή του Παλαμά. Τις όμιλίες τής Σχολής 
ΛαοΟ τ ις  παρακολουθεί πολύς κόσμος, γεμίζοντας πάντα τήν α ϊθο υσά  της.
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*** Μέ μεγάλη λύπη είδαμε τήν μετάθεση στήν Α θ ή να  τής διακεκριμένης 
λογοτέχνιδος καί συνεργάτισσάς μας κυρ ίας ’Ο λυμπίας Δρακρπούλου. Στό 
ίδ ιο  μέρος μετατίθεται καί ό σύζυγός της επίσης λαμπρός διανοητής κα ί φ ιλό 
λογος κ. Ά λέκ ο ς Δρακόπουλος. Τό πέρασμα του ζεύγους αύτοΟ τών δ ιανοου
μένων άπό τήν πόλη μας άφ ισε άνεξίτηλες εντυπώσεις καί έδημιούργησεν υπο
χρεώσεις εύχαριστιώ ν πρός αυτούς έκ μέρους δλου του έδώ διανοουμένου κό
σμου κα ί τής πόλεώς μας άκόμα. Μέ δ ιαλέξεις άξιόλογες κα ί πρωτότυπες, μέ 
συνεργασίες έκλεκτικές στόν έγχώριο τύπο καί τό περιοδικό μας, μέ ενθουσια
στικές κ ινήσεις γ ιά  τήν πνευματικότητα τοΟ τόπου μας, είσέφεραν κάτι πολύτιμο  
στόν κύκλο μας πού πάντα  θά  τούς θυμ άτα ι κα ί θά  εύχεται γ ι ’ αύτούς είλικρινά.

*** Τό Γυμνάσιο Σουφλίου ετοιμάζει γ ιά  τ ις  Πανθρακικές γιορτές του 1940 
μιάν άναπαράσταση τής Πατρινής Έ παναστάσεως τού 1821 καί τής τελετής πού 
έγινεν έδώ στήν πλατεία  Ά γ ιο υ  Γεωργίου τις  23 Μ αρτίου 1821. Σ ιγά-σ ιγά 'άπο- 
καθίστατα ι ή Ιστορική άλήθεια  γύρω άπό τό ζήτημα τής ένάρξεως τοΟ μεγάλου 
άγώ να  τής άνεξαρτησίας του ’Έ θνους. Τόν ενθουσιώδη γυμνασιάρχη του κ. Κ. 
Χαραλαμπόπουλο συγχαίρουμε γ ιά  τήν ώ ρα ία  του έμπνευση.

*** Πληροφορούμεθα δτι γ ίνετα ι μ ιά  κίνησις μεταξύ τών έδώ άποφοίτων 
τής άνωτάτης οικονομικής σχολής νά  συγκρατήσουν σύλλογο κα ί νά  συγκεντρώ- 
νωνται τακτικά καί νά  άνταλλάσσουν έπιστημονικές γνώμες γ ιά  τά  ζητήματα τής  
άρμοδιότητάς τους κα ί γενικώτερα πνευματικά.

Πέθανε στήν ’Α θήνα κα ί τάφηκε έδώ στή γενέτειρά του ό είσαγγελεύς  
τού Ά ρ ε ίο υ  Πάγου Λουκάς Γιδόπουλος Μέ τή διαθήκη του όρίζει δτι ή μία άπό 
τις βιβλιοθήκες του νά  δοθή στό Δήμο Πατρέων γ ιά  τή βιβλιοθήκη του.

*** Προφθάσαμε μόλις τή τελευτα ία  στιγμή νά  άναγγείλουμε στό προη. 
γούμενο τεύχος μας τό θάνατο τού συνεργάτη μας κα ί έκλεκτοΰ διανοουμένου 
κα ί καλλιτέχνη Α ρ ιστε ίδη  Μ ικρούτσικου. Ή κηδεία του ήταν επιβλητική κα ί τήν 
παρακολούθησε πολύς καί έκλεκτός κόσμος πού έκτιμοΰσε τόν άλησμόνητο νε
κρό. Πολλές νεκρολογίες γράφτηκαν στις τοπικές μας έφημερίδες κα ί σ τά  πε
ριοδικά τής πρωτευούσης. Συμμετέχουμε μέ κάθε συντριβή στό βαρύ πένθος τής 
έκλεκτής του κυρ ίας καί διακεκριμμένης έπίσης διανουμένης κα ί τού άτυχου καί 
τόσο συμπαθούς μας φ ίλου πατέρα του. Στό τεύχος μας αύτό προτάσσουμε δυό 
άνέκδοτα ποιήματα τού άλησμόνητου συνεργάτη μας που μάς παρεχώρησεν εύγε- 
νικά ή κυρ ία  Μ ικρούτσικου κα ί πού γ ι’ αύτά  τήν εύχαριστοΰμε ιδ ια ίτερα. Σκια
γρ α φ ία  τού διανοούμενου κα ί λογοτέχνη μάς δίνει ό συνεργάτης κ. Χρ. Ρι' 
ζόπουλος στό ά νά  χεϊρας τεύχος τούτο.

*** Στά Λεχαινά ή έκεί πο ιήτρ ια δ ίς Τοΰλα Τρυφωνοπούλου τύπωσε μ ιά  
ποιητική της συλλογή μέ τό τίτλο «’Αναλαμπές». Ή νεαρή ποιήτρ ια πού ζή στήν 
πατρίδα τού Καρκαβίτσα, ε ίνα ι άξιοό ιάβαστη γ ια τ ί τή διακρίνει μ ιά  άρκετά καλ
λιτεχνικά διατυπωμένη ποιητική διάθεση καί οί στίχοι της έχουν άξιοπρόσεχτα
χαρίσματα.

**» Ή ετα ιρ ία  γ ιά  τήν ενίσχυση τών Ε πτανησιακώ ν σπουδών πού έδρεύει 
στήν Κέρκυρα, άναδιοργανώθηκε σέ νέες βάσεις. Τήν προεδρεία έξακολουθεΐ 
νάχη ό κ. Σολδάτος, ή ψυχή αύτή τής έτα ιρ ίας κα ί τής πνευματικής ζωής τής 
ώ ραίας νήσου, γραμματέας έκλέχτηκε ό κ.' Ν. Έ λευθεριώτης, άρχειοφύλαξ Κερ- 
κύρας, άντάξιος τοΰ προκατόχου του εύγενέστατου κ. Κόμη. Ή ετα ιρ ία  άπεφάσι- 
σε νά  άρχίσουν άπό φέτος δημόσιες συνεδρίες μέ άνακο ινώ σεις γ ιά  δ ιάφορα  
έπιστημονικά καί φ ιλολογικά θέματα καί συζητήσεις έπ’ αύτών. Ή πρώτη τέτο ια  
δημοσία συνεδρίαση θά γίνη  τόν τρέχοντα μήνα.

*** Ή «Φωνή τής Α ιτωλοακαρνανίας» τού ’Α γρίνιου άνέλαβε μέ σθένος
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νά  ξαναφέρη στήν έπικαιρότητα καί πραγματοποίηση την λησμονημένη κάπως 
ιδέα νά  στηθη στο ’Αγρίνιο ή προτομή τοΟ Κώστα Χατζόπουλου, τοΟ άλησμό- 
νητοο ποιητή τών «Βραδονών θρ ύλω ν»  πού πέθανεν έδώ καί είκοσι χρόνια καί 
γεννήθηκε στήν πόλη αότή. Υ ποστηρίζουμε μέ θέρμη τήν επιδίωξη αύτή κα ί δέν 
αμφιβάλουμε ότι οί τοπικές αρχές κα ί ή κοινω νία τής προδευτικής πόλεως θά  
τιμήσουν σύντομα, όπως πρέπει, τόν ποιητή της.

*** Στό ερχόμενο τεΟχος δημοσιεύουμε δυό νέα καί εντελώς άνέκδοτα 
ποιήματα του τακτικού μας συνεργάτη καί γνωστότατου ποιητή κ. Κ. Ά θ . Κων- 
σταντιν ίδη—Ξενάκη, σταλμένα άπό τήν Ε λβετία, όπου βρίσκεται καί γραμ
μένα ειδικά γ ιά  τ' «’Αχαϊκά».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ό  έπιμνημόσυνος χαρακτήρας του περασμένου τεύχους καί άλλα  πένθη 
πού πλήγωσαν τήν οικογένεια τών συνεργατών καί φίλων τών «Α χαϊκών», μας 
¿μπόδισαν νά  χαιρετίσουμε τούς εξαίρετους σταθμούς δράσεως δυό άλλων πολύ
τιμων συνεργατών καί μεγάλων μας φίλων. Αύτό τό κάνουμε έδώ στις τελευ
τα ίες  γραμμές του φετεινου τόμου του περιοδικού μας κα ί π ιστεύουμε νά  μή 
παρεξηγηθοϋμε γ ιά  τήν άργοπορία ή τήν άκαιρότητα. Ό  πολιόο άρχειοφύλαξ  
καί ιστοριοδίφης τής Ζακύνθου ό εύγενέστατος κ. Λεωνίδας Ζώης γιορτάζει 
φέτος τά πενηντάχρονα τής πνευματικής του δράσεως. Συζητοΰμε άκόμα τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο ή Πάτρα θά λάβη ένεργητικώτερα συμμετοχή στόν ώραΐο 
εορτασμό πού έγινε κιόλας στή Ζάκυνθο. Στό κ. Ζώη, έκτος άπ' άλλα  χρωστάμε 
έμεϊς οί Πατρινοί τά  σπουδαία  έκεΐνα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας πού ¿γρά
φτηκαν ή άφοροΰσαν τήν πόλη μας καί πού άκούραστος ό τακτικός μας συνερ
γάτης καί δ ιευθυντής τών «Μουσών» μάζεψε, καθαρόγραψε καί τά  τύπωσε στό 
περιοδικό μας. Μά σήμερα δέν πρόκειται νά  άναλύσουμε τή συμβολή του κ. Ζώη 
στις ’Αχαϊκές μελέτες, γ ια τ ί ομολογούμε ότι τό θέμα δέν ε ίνα ι άπλό. ’Ε πιθυμία  
μας είναι, έπαναλαμβάνουμε, νά  γιορτάσουμε καί έμεϊς τό ϊωβιλαϊο του καί άς 
έλπίσουμε πώς θά μάς δοθή σύντομα ή ευκαιρ ία  αύτή.

’Επίσης μέ ύπερηφάνεια καί χαρά χαιρετάμε τήν άναβίβαση στό ύπουργι- 
κό άξίω μα του κ. Μενελάου Κυριακοπούλου. Ε ίναι τόσο συνδεμένος μέ τήν 
ίδρυση καί τή ζωή του περιοδικού αύτοΰ ό μεγάλος φίλος καί παραστάτης του, 
ώστε νομίζουμε δτι κάθε λέξη πού θά γράψουμε θά είναι μ ιά  περιαυτολογία  γ ιά  
τ ’ «Α χαϊκά» καί τόν ιδρυτή τους. Ό  κ. Μ. Κυριακόπουλος, συνεργάτης τακτι- 
κώτατος του φύλλου αύτοΰ, έλαβε τό τιμητικό άξίω μα πανάξια  καί δ ίκαια. "Ολοι 
πού τόν γνώ ρισαν κα ί είδαν τήν έδώ δράση του, ξα ίρουν τόσο καλά καί εκτίμη
σαν όλόψυχα τόν θετικό άνθρωπο, τόν έγκυκλοπαιδικό διαννοούμενο κα ί τόν δ ια. 
κεκριμμένο έργάτη τοΟ πνεύματος.

Τ’ « Αχαϊκά» ε ίνα ι ύπερήφανα γ ιά  τούς δυό συνεργάτες τους αύτούς, όπως 
καί όλοι οί άλλοι φ ίλο ι έκείνων καί ήμών.

τ α  Α Χ Α Ϊ Κ Α
Α Π Ο  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ο Υ Σ  ΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  

ΕΚ ΔΙΔΟ Ν ΤΑ1 ΥΠΟ ΝΕΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕ ΧΝ ΙΚΗ Ν  

ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΑΙ Δ Ι ’ Ο Λ Ω Σ  ΚΑΙΝ Ο ΥΡΓΩ Ν  

ΤΥΠ ΟΓΡΑΦ ΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Τ Α  Ο Π Ο ΙΑ  

ΕΠ ΡΟ Μ Η Θ ΕΥΘ Η  Ε Σ Χ Α Τ Ω Σ  Τ Ο  Ε Ν Τ Α Υ Θ Α  

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ κ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Α. 

Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Α , ΟΠ ΟΥ ΕΚΔΙΔΟ Ν ΤΑΙ. Η Ν Ε Α  

Α Ψ Ο Γ Ο Σ  ΤΥΠ ΟΓΡΑΦ ΙΚΗ  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟ Υ  

Π ΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Θ Α  Σ Υ Μ Β Α Δ ΙΣ Η  Μ Ε  ΠΛΗΡΗ  

Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ 1Ν  ΤΗΣ Υ Λ Η Σ  ΚΑΙ ΕΠΕ- 

ΚΤΑΣΙΝ  Τ Ο Υ  ΕΝ ΔΙΑΦ ΕΡΟ Ν ΤΟ Σ Α Υ Τ Ο Υ  

Δ Γ  Ο,ΤΙ Α Φ Ο Ρ Α  ΤΗΝ Π ΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΖΩΗΝ 

ΤΗΣ Α Χ Α Ι Α Σ  ΚΑΙ  ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Μ Α Σ


