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1 Ρ Ε Χ Δ Ν Τ Η Ρ Ι Δ

θάλασσα, στεριές η φεγγαρίσια βρύση 
πλέρια τ ’ όνειρου τις κέρναε το μεθύσι.
Μες στου Μαρμαρά ώς κ’ οι φάροι το κανάλι, 
βάρυπνοι, αχνό φως έκλωθαν γάλι-γάλι.
Στη μαρμαρυγή του πέλαγου μονάχα 
— ανάερα στοιχιά ; ξάρτια και πλώρες τάχα ; —
πρύμα αρμένιζαν με ξέπνοο νυχτομπάτη 
τρεχαντήρια, σαν το πέρασμα υπνοβάτη.
Εφερναν καλά γιά τήν Πόλη περίσσια 
’πό τα ελληνικά νησιά, τα μοσχονήσια,
και τ ’ αγέρι εσκόρπα ώς τα παλιά τα τείχη 
τις αραθυμιές : της Χίος ανθό, μαστίχη,
της Σάμος κρασί μοσχάτο, δίχως ταίρι, 
τα κίτρα φλουρί απ' την Κρήτη, όλο καρτέρι...
Λεμονόδασος, κ’ εσύ από κήπους χίλιους 
ξεπροβόδιζες τ' άστρα σου και τους ήλιους.
Και σε θύμιζαν οι μαΐστρες κ’ οι γοργόνες 
τάματ’ ασημένια ολόγυρα σε εικόνες,
θαμποφώτιστα από το μικρό καντήλι
που δε σβεί ποτές πάνω απ’ την Ώρια Πύλη.
Το Μεγάλο, αυγή, περνούσαν το Γεφύρι 
και στή Λεμονόσκαλα είχαν πανηγύρι.

Με της Χίμαιρας ο στοχασμός τη φόρα
πώς σας χαίρεται, το Χτες σα να είταν Τώρα !



Τόσο είστ’ όμορφα ανάμεσα στα Γεφύρια ! 
κύκνους να σας πει κανείς ή τρεχαντήρια ;
Τόσο είστ’ όμορφα μες στ’ άλλα, σκούνες, μπρίκια 
να σας πει κανείς νιοφέγγαρα ή καΐκια ;
Ω καμάρια εσείς, σαν πάρει το μπουρίνι, 
στο συνέφιο σας πλαντάζει το δελφίνι.
θάταν το καράβι αδέλφι σας μονάχο 
όπου ανέβαινε στης Αθηνάς το Βράχο,
σαν εικονική προσκυνήτρα Γοργόνα 
στην εφηβική ομορφιά του Παρθενώνα.
Λεύτερα πουλιά όπως μπαίνατε στην Πόλη 
μπαίνατε καί στής καοδιάς το αραξοβόλι,
Ονειρα σκαριά, παντού νοσταλγημένα. 

όλο στα πανιά κι όλο άφταστα, οϊμένα !...

Κ. Αθ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ—ΞΕΝΑΚΗΣ

Ο  Β Ρ Α Κ Ο Υ Λ Δ Σ

Ο Νίκος, ό Βρακούλας, 
’Άνοιξε ένα καλό 
Βαρέλι, στό γιαλό !...

Κι’ ό Μπέκας, ό ντελάλης, 
Κι ό Μπέκας, ό κουτσός, 
Ά ντίς νά τελαλήση,

Στ’ Ά νάπλι νά γυρίση— 
Εμέθυσε κι’ αύτός !...

Καί στέκεται ό Βαρκούλας, 
Στήν πόρτα γελαστός"

Τή βοάκα του διορθώνει,
Τό Μπέκα καμαρώνει,
Καί βλέπουνε οί γειτόνοι, 
Πώς τό καλό κρασί,
(Δεκάρα καί μισή !...)
Τόν έκανε τον Μπέκα,
Αντίς νά τελαλήση,

Νά κάτση, νά μεθύση !... 
(Τριάντα χρονών λουλοΰδι.

Σαν τοΟτο τό τραγούδι,— 
Στό μνήμα του έχει άνθίση...)

Δ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ
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Π Ε Ρ Ι  Κ Ε Ρ Π Ι Ν Η Σ

Μία έκ των καλλίστων θερινών διαμονών τής Πελοποννήσου 
εΤναι καί ή κατά τήν έπαρχίαν Καλαβρύτων ώραία ορεινή κώμη 
Κ ε ρ π ι ν ή, ιδιαιτέρα πατρίς τής ιστορικής οίκογενείαξ Ζαΐμη. Έν 
αύτή ούκ όλίγαι έκ Πατρών καί ’Αθηνών διαθερίζουσιν οίκογένειαί. 
Πάντες οί περί τής κώμης ταύτης γράψαντες ιστορικοί, ήμεδαποί, 
μηδέ του σοφού Κ. Παπαρρηγοπούλου έξαιρουμένου, καί άλλοδα- 
ποί, άναφέρουσιν είς τα συγγράμματά των, ότι ή κώμη Κερπινή 
έκλήθη ούτως έκ του όνόματος του Βαρώνου τής Βοστίτσης Ουγκου 
Σαρπινύ (Hugues de Lille Charpigny) μή δώσαντες τήν δέουσαν 
προσοχήν είς τά Χρονικά τής κατακτήσεως του Μορέως ύπό τών 
Φράγκων. Είνε γνωστόν, δτι κατά τήν έν έτει 1205 μ. X. γενομένην 
Φραγκικήν κατάκτησιν τής Πελοποννήσου, ύπό τήν ήγεσίαν τών 
Γάλλων Γουλιέλμου Σαμπλίττου καί Γοδοφρείδου Βιλλεαρδουΐνου 
καί τήν είς βαρωνείας διαίρεσίν ταύτης, ή Βαρωνεία Βοστίτσης, κατά 
τε τό Ελληνικόν καί Γαλλικόν Χρονικόν, έδόθη είς τόν Hugues de 
Lille, δηλ. τόν Οδγκον έκ τής Λίλλης, πόλεως τής βορείου Γαλλίας, 
καταγόμενον. Τό Ελληνικόν Χρονικόν (έκδ. Schmith) έν στιχ. 1943 
λέγει" «Άπαύτου έγραφεν όμοίως ό μισέρ Οδγος ντε Λέλε—Νά έχη 
όχτώ καβαλλαρίων φίε είς τήν Βοστίτσαν—άφήκε τό έπίκλην του, 
ντέ Τ σ ε ρ π ι ν ή ώνομάσθη» καί κατά τήν έκ του κώδηκος τών 
Παρισίων γραφήν «...άφήκε τό έπίκλην του Τ σ έ ρ μ π ο υ ν η  ώνο 
μάσθη», ώς θά έλέγομεν σήμερον Κ ε ρ π ι ν ι ώ τ η ς. Τό δέ Άρα- 
γωνικόν Χρονικόν «Libro de los Fechos et conquistas del precipado 
déla Morea», κατά τήν γαλλικήν μετάφρασιν ύπό Morel—Fatio, 
άναφέρον πρώτον Βαρώνον τής Βοστίτσης, ούχί τόν Οδγκον, 
άλλά τόν Γουΐδωνα (Gui) σαφέστατα έν σελ. 29 § 119.120 λέγει" 
«...Καί είς τόν Μεσσίρ Gui έδόθησαν ως βαρωνεία είς τά παραθα
λάσσια μέρη τής Λακεδαιμόνιας καί είς τά παραθαλάσια μέρη του 
Κορινθιακού κόλπου, δώδεκα ίπποτικά φέουδα μετά τών δουλοπα
ροίκων (serfs). ’Επί τών άκτών τής Λακεδαιμόνιας έκτισε φρούριον, 
δπερ ώνόμασε Λ έ λ λ ο. Καί μετ’ ολίγον ό ρηθείς μεσσίρ Gui άπέ- 
θανε καί άφήκεν υιόν όνόματι Οδγκον (Hugues) καί ■' έπειδή ό είρη- 
μένος μεσσίρ Οδγκος έγεννήθη είς εν χωρίον καλούμενον Τ σ ε  ρ- 
π ι ν ή (Cherpigny) τόν ώνόμασαν Hugues de Charpigny καί οδτος 
έκτισε τό φρούριον τής Βοστίτσης».

Κατά τόν έπικρατοϋντα τότε καί σήμερον άκόμη παρά τοΐς 
χωρικοΐς μερών τινων τής Πελοποννήσου καί τής Κρήτης τσιτακισμόν 
του Κ πρό τινων φωνηέντων, ή κώμη έκαλεΐτο Τ σ ε ρ π ι ν ή καί ή 
περιοχή ταύτης Τ σ ε ρ π ι ν ί α, ώς άναφέρει καί ό κατά τόν ΙΕ' μ.
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X. αιώνα έξ Άγκώνος άρχαιολόγος περιηγητής Κυριάκος Ρίεζζϊοοίϋ.
Νομίζω άρκετά δσα άνωτέρω συντόμως έγραψα, πρός άρσιν 

μιας κρατούσης μέχρι σήμερον ιστορικής πλάνης, καί δέν άμφι- 
βάλλω, δτι οί τυχόν μέλλοντες νά γράψωσι καί περί Κερπινής, θά 
λάβωσιν ύπ’ δψιν τ ’ άνωτέρω καί δέν θ’ άναψέρωσι πλέον, δτι ή 
Κερπινή έκλήθη έκ του Σαρπινύ, άλλ’ δτι τουναντίον δ Οδγκος Σαρ- 
πινυ τό δνομα έλαβεν έκ τής άρχαίας κώμης Κερπινής.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Ν. Θ Ω Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Σ Τ Η  Β Ε Σ Σ Δ

Στή Βέσσα- ένα χωριό τής Χιός.
—Έγώ' κι’ ένας μηχανικός- 
Μετά τήν «υπηρεσία».
Στόν καφενέ καθόμαστε- 
Τ σίπουρο—τσίρους- 
(Νέκταρ—άμβροσία !
Ντόπιας—μάρκας—κύρους !
Έκ καράφας πλήρους !)
Έγευόμαστε-
Κι’ άφρογκαζόμαστε,
Τόν «Πρόεδρο τής κοινότης» που διηγιώτανε- 
δσα θυμώτανε...
Καί οί δυό, σκυμμένοι- άποσταμένοι άφρογαζό-

(μαστε...
—χωριάτικο βραδάκι- κι’ έσκεφτόμαστε...
— θέματα, ό Πρόεδρος, λογής-λογής- 
Μά, έγώ, άκουγα τό βόγκο τής Χιώτικης Σφα

γής !...

Δ. Δ Ν Α Π Λ ΙΩ Τ Η Σ
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ΚΙ Δ Α Δ Ε Σ  " Μ Ι Ν Ι Α Τ Ο Υ Ρ Ε Σ , ,
|Η ΔΙΣΤΙΧΔ)

I
Τής ζωής τό τρίσβαθο μυστήριο άν θέλης νά έρευνήσης, 
άγκάλιασε με τήν ψυχή σου τήν ψυχή τής φύσης.

II
Κι’ αν πάη ή νιότη ; Κι’ αν οί άνθοί τής άνοιξης πεθαί

νουν ;
’Εσένα γλύκες μελιχρές χυνόπωρου σέ ραίνουν.

III
Στό κάλεσμα τής έρωτιας μου άπόκριση δέ θάχω. 
’Αδύνατο νά σου άπαλύνω τής καρδιάς τό βράχο.

IV
Καλότυχοι οί νεκροί πού λησμονάνε 

(Λ. Μαβίλης).
Καλότυχοι κ’ ζωντανοί, πού γλήγορα ξεχνάνε.
Γι’ αυτούς ή λησμονιά τρανή καρδιάς άνάσα θαναι.

V
Χαμόγελα στις αδρές στέλλουν των άνθών τά χείλη, 
σά βάφη όλόχρυση τή γή ξανθό τ ’ ’Απρίλη δείλι.

VI
θρήνε βουβέ, δέ γνώρισε τό σπαραγμό σου ό βόγγος, 
πού τόν άκούει κι άντιλαλεΐ κ’ ή ρεματιά κι ό λόγγος.

VII
Ψυχή μου, πάντα άψήλωνε στους ουρανούς τής σκέψης. 
Μονάχα στις άνηφοριές θά βρής δ,τι γυρέψης.

VIII
Πολλοί άνταμώσαν τή χαρά σιμά στήν αυταπάτη 
θαρρώντας πώς ρουφούν νεράκι άπ’ άδειανό κανάτι.

IX
"Ανοιξη- κι ώς φτερούγισαν γύρω μας τά μαϊστράλια 
έρμα άπό πλοία άπόμειναν λιμάνια κι άκρογιάλια.

X
Καθώς άπλώθη ή όρθινή χαρά στό πρόσωπό σου, 
φαίνεσαι ρόδο έσύ καί κρίνο τό προσκέφαλό σου.

XI
Τρελοί άπό μίση έρείπωσαν τις βρύσες τους οί άνθρώποι 
καί βούρκο πίνουνε, σκυφτοί σέ κάθε λασποτόπι.



XII
Μοναχοδέντρι καί νά σπάνε μπάρες πάνω μου εΐδα. 
Μά στέρια μου κρατείς τις ρίζες μές στό χώμα, έλπίδα.

XIII
Τής τέχνης έργα άθάνατα, χαμόγελα του νοΟ, 
ή χάρη σας άντανακλα τά φέγγη τούρανοΰ.

XIV
Κλειδιά τά λόγια σου κι άνοίγουν τής ψυχής τή θύρα, 
γιά νά ξεσκεπασθοΰν άνθοί καί νά χυθοϋνε μϋρα.

M IX . Γ. Π Ε Τ Ρ ΙΔ Η Σ

Σ Τ Ο Ν  Π Ο Ι Η Τ Η

Κ. ΔΘ. ΚΩΝΣΤΔΝΤΙΝΙΔΗ

Τοϋ πόνου μου, ναι ! σ ’ έχω κοινωνήσει 
κι’ έστάθης άδερφός γλυκύς κοντά μου' 
αισιόδοξα τά διαλογίσματά μου 
ώδήγησεν ή όρθή, λεπτή σου κρίση.

’Έχει τό φως της ή στοργή σου χύσει 
έντός μου, φθείροντας τά δύσοργά μου 
τής σκέψης νέφη, καί μιά άγαθή, ώς γάμου, 
μοίρα έχει τις καρδιές μας προσεγγίσει.
Καί σύ, στό μυστικό κύκλωμα τούτο, 
προσφέρεις προίκα δλο τό « μ έ σ α  π λ ο ύ τ ο »  (*), 
Ποιητής μέ λόγο κ’ έργο- δμως έγώ,

άν καί τής άρετής σου χρεώστης μένω, 
στόν ϊδιο τής Στροφής σου ρυθμό δένω 
τ ’ άγνά μου « ε υ χ α ρ ισ τ ώ »  καί σ’ εύλογώ !

(1938) Κ Λ Ε Α Ρ Χ Ο Σ  ΣΤ. Μ ΙΜ ΙΚ Ο Σ

(*) Δ ιον. Σολωμός.
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Η Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΚ Η  Π Ο Ι Η Σ Η  Κ Δ Τ Δ  Τ Ο Ν  19ΟΝ Δ Ι Ω Ν Δ

Μιλώντας γιά τή γενική μορφή τής τουρκικής ποίησης κατά 
τά τέλη του 18ου αιώνα, είχα άναφέρει πώς ή κλασική ποίηση τής 
γειτονικής χώρας, είχε μπει τότε σέ μιά περίοδο γοργής κατάπτω 
σης, έτσι, πού κάποιοι νεωτερισμοί πού δοκιμάσθηκε νά έφαρμο- 
σθούν, κατέληξαν στό χυδαίο καί τό τετριμένο καί ποιηταί τής άξίας 
ένός Ραγήπ Πασα κι’ ένός Σεΐχ Γκαλήπ, δέν κατόρθωσαν νά προ
λάβουν τό μοιραΐον αύτό κατάντημα. ’Έτσι, στις άρχές τού δέκα
του ένάτου αιώνα καί μετά τόν Σεΐχ Γκαλήπ, ή οθωμανική ποίηση 
παρουσιάζει μιά θεμελιώδη κατωτερότητα.

Υπάρχουν, φυσικά, ένα πλήθος ποιηταί, τόσο στήν Πόλη, δσο 
καί στις άλλες περιοχές τής χώρας, πού άφησαν δγκον έργασίας. 
"Ομως δλοι αύτοί, δέν είναι παρά κακοί μιμητές, άντιγραφεΐς τών 
προηνουμένων τους. Καί μέσα στό βαθύ αύτό κενό, πού κράτησεν 
ώς τήν έποχή τού «Τανζιμάτ» (μεταρρύθμιση), στα 1825, μονάχα οί 
Έντερουνή Βασήφ καί Ίζζέτ Μολλά, κατόρθωσαν ν ’ άποκτήσουν 
κάποια προσωπικότητα. Ό  δεύτερος, ιδιαίτερα, στέκει ό μεγαλείτε- 
ρος τοϋρκος κλασικός ποιητής, τής προνταζιματικής έποχής.

Μετά τό Τανζιμάτ, παρά τή συνεχή τάση πρός τή δημιουργία 
μιας έξευρωπα'ίσμένης λογοτεχνίας, κίνηση πού έγκαινιάσθηκε άπό 
τόν Σινασή καί τούς μαθητάς του, ύπήρχαν άκόμα, ένα πλήθος ποιη- 
ταί, πού έξακολουθούσαν νά γράφουν «γκαζές» καί ώδές, κατά τό 
παλαιό σύστημα. Άκόμα κΤ οΐ πιό ένθερμοι ύποστηρικταί τού μον
τερνισμού, δπως οί Ναμήκ Κεμάλ καί Ζιά Πασα, κάμαν τήν έμφάνισή 
τους στά γράμματα, μ’ έργα γραμμένα πάνω στά παλαιά πρότυπα. 
Έξ άλλου, κατά τήν έποχήν αυτήν, υπήρξαν καί ποιηταί διάσημοι, 
πού δέν άπεμακρύνθησαν καθόλου, άπό τήν καθιερωμένη τέχνη. Ά π ’ 
αύτούς είναι οί Γκαλήπ, Άβνή άπό τή Λάρισσα καί Ά φίφ  Χικμέτ 
άπό τήν Ερζεγοβίνη. 'Ως τούς τελευταίους άκόμα χρόνους, ή τουρ
κική ποίηση, δέν έπαυσε νάχει τούς έκπρόσωποΰς της, τής παλαιας 
αύτής φιλολογικής παράδοσης τών γκαζές καί τών ώδών. "Ομως 
είναι πιά οί στερνοί άπόγονοι μιας γενιάς, πού έχοντας χάσει τή 
ζωηρότητα κΓ δντας καταδικασμένη νά έξαφανισθεΦ, δέν μπορούσε 
νάχει καμμιάν έπίδραση στήν έξέλιξη τής ποίησης τής χώρας 
τους. Είναι φυσικώτατο, ή παληά αύτή παράδοση, τά παληά αύτά 
φιλολογικά πεπρωμένα, πουχαν φθάσει ώς τήν έποχήν έκείνην, άπό 
αιώνες όλόκληρους, νάναι καταδικασμένα, μέρα μέ τήν ήμέρα, νά 
έξαφανισθοΰν έντελώς. Ή νέα φιλογογική σχολή, ή ιδρυμένη άπό 
τόν Σινασή καί τούς μαθητές του, γιά τήν τελειωτική νίκη της ήταν 
ύποχρεωμένη νά πολεμήσει καί νά συγκρουσθεϊ, γιά χρόνια, μέ
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τούς παληούς καί τις παραδόσεις τους. “Αλλωστε, πάντα, στήν ιστο
ρία τής άνανέωσης, του έκμοντερνισμοΰ τής Τουρκίας, ό άγώνας 
αύτός, του νέου πρός τόν παλαιόν, είναι πρόδηλος.

Ή λογοτεχνία των «ντιβανιών», πού παρακολουθήσαμε ήδη 
τήν έξέλιξή της κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα, στις παραμονές του 
«Ταζιμάτ», είχε χάσει πιά τή δύναμη καί τό κύρος της. Οί διάφοροι 
ποιηταί τής έποχής, δντας άνίκανοι νά δημιουργήσουν κάτι καινούρ
γιο, κάτι νέο, μέσα. στό πλαίσιο δμως πάντα, τής κλασικής τουρκι
κής προσωδίας, δεν μπορούσαν παρά νά συνθέτουν τετράστιχα πολύ 
κατώτερα άπό τά εργατών παλαιών, εϊτε, θέλοντας νά νεωτερίσουν, 
πέφταν στό χυδαίο καί τό άτεχνο. Τό γεγονός τής έπανάληψης 
πάντα τού ϊδιου θέματος, σέ νέες μορφές, είχε πιά έξουδετερώσει 
τή ζωηρότητα τής κλασικής τουρκικής ποίησης Κατά τόν 18ον άκόμα 
αιώνα, ποιηταί άξίας, δπως ό Νεντίμ καί ό Σεΐχ Γκαλήπ παρά τήν 
έπιθυμία τους νά εισάγουν καινούργια στοιχεία στήν τουρκική 
ποίηση, δέν κατόρθωσαν κΤ αύτοί ν ’ άπολυτρωθούν άπό τούς κα
θιερωμένους τό τής κλασικής τέχνης. Τό ’ίδιο συναντούμε καί κατά 
τόν 19ον αιώνα στόν Ίζζέτ Μολλά.

Επίσης, ή τάση τής έμπνευσης άπό τή δημόσια ζωή καί τά 
λαογραφικά στοιχεία , ή προσπάθεια νά πλησιάσει τό πολύ κοινό, 
είχαν καταλήξει, δπως τό διαπιστώσαμε, ιδιαίτερα στόν Έντερουνή 
Βασήμ, στό χυδαίο, στό τετριμένο. ’Έτσι, είναι φανερό πιά, πώς ή 
λογοτεχνία αύτή, δίχως νάχει ύπ’ όψη καμμίαν έξωτερικήν έπίδραση, 
άφ’ έαυτοΰ της, είχε καταλήξει στήν κατάπτωση, στήν εξαφάνιση καί 
στό σβύσιμό της.

'Ως τήν έποχή τού Τανζιμάτ, ή όθωμανική κοινωνία, ή όποία 
παρά τήν στενή καί πολύχρονη έπαφή της μέ τήν Εύρώπη, δέν είχε 
κατορθώσει νά βγει άπό τό πλαίσιο τού μουσουλμανικού πολιτισμού, 
δέν μπορούσε ν ’ άπολυτρωθεΤ άπό τήν φθοροποιά ιδεολογία τού ίδίου 
αύτοΰ πολιτισμού, πού κρατοΰσεν άκόμα κάτι άπό τόν μεσαίωνα· 
Οι άλλεπάλληλες ήττες στό μέτωπο κι’ ή οικονομική έξάντληση, πού 
άρχιζε, μέρα μέ τήν ήμέρα, νά γίνεται αίσθητώτερη, είχαν δώσει 
άφορμή στούς διανοουμένους, νά διαπιστώσουν τήν ύπεροχή τής 
τεχνικής καί τής μόρφωσης γενικά τής Δύσης. Καί άπό τόν 18ον 
άκόμα αιώνα, άρχισαν νά έπωφελοΰνται άπό τήν εύρωπαϊκή βοή
θεια, γιά τήν μεταρρύθμιση τού στρατού καί τού ναυτικού Ωστόσο, 
στάθηκε δυσκολώτερη καί πιό μακρόχρονη ή άναγνώριση τής ύπερο- 
χής τής Εύρώπης, στά πνευματικά έπίπεδα. Οί μεδρεσέδες, πού είχαν 
πιά φανερά τά σημάδια τής κατάπτωσης, σχετικά μέ τόν προηγού· 
μενον αιώνα, έξακολουθούσαν νά ύποστηρίζουν καί νά διαδίδουν 
τό μεσαιωνικόν αύτό πνεύμα. 'Η σύγχρονη έπιστήμη, μονάχα μέ
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τήν ίδρυση τής Σχολής Πολέμου καί τής Σχολής Πυροβολικού είσή- 
χθηκε στήν Τουρκία. ΚΤ είναι άναμφισβήτητη ή συμβολή προσω
πικοτήτων σάν τούς Hoca Ishak efendi, Gelenbevi καί Sanijade, στό 
κεφάλαιον αύτό τής άναδιοργάνωσης τής Τουρκίας καί τής διάδοσης 
σ’ αύτήν τού πνεύματος τής έπιστήμης καί τής γλωσσομάθειας.

ΚΤ αύτό, γιατί άνεγνώριζαν τήν άνάγκην τής άναδιοργανώ- 
σεως τού στρατού καί τού ναυτικού καί τού συντονισμού τών έθνι- 
κών δυνάμεων γιά ν ’ άποφύγουν τόν διαμελισμό τής αύτοκρατο- 
ρίας στά χέρια φεουδαρχικών ήγεμόνων, σάν τούς Σελήμ Γ’. καί 
Μαχμάν Β'. Πράγμα άκόμα, πού παρά τήν άντίδραση τού κλήρου, 
έγινε αιτία νά είσαχθεΐ στόν τόπο καί νά διαδοθεί ή δυτική μόρφω 
ση. "Αλλωστε, άπό τά τέλη άκόμα τού 18ου αιώνα, ύπήρχαν στήν 
Τουρκία ένα πλήθος άνθρωποι πού κατείχαν ξένες γλώσσες κι’ άνα- 
γνώριζαν τήν άνωτερότητα τής δυτικής culture. Ή άποστολή φοιτη
τών στή Γαλλία κι’ ή πρόσληψη στά διάφορα σχολεία τού τόπου 
ξένων καθηγητών, έκαναν τις τόσες προσπάθειες τού έξευρωπαϊ- 
σμοΰ. Καί είναι φυσικό, δλη αύτή ή κίνηση νάχε τόν άντίκτυπό της 
καί στό πνευματικό έπίπεδο τής γειτονικής χώρας.

Κι’ δλα αύτά στάθηκαν οί κυριώτεροι παράγοντες νά δημιουρ- 
γηθεΐ στόν τόπο μιά συγχρονισμένη κάπως λογοτεχνία, πού τής δί
δουμε τόν γενικό τίτλο τής «Λογοτεχνίας τής Μεταρρυθμίσεως» 
(Tanjimat Edediyati).

Μετά τήν άπαραίτητην αύτή εισαγωγή, άς δούμε τώρα τούς 
κυριωτέρους εκπροσώπους τής τουρκικής ποιήσεως, κατά τόν 19ον 
αιώνα.

Ό Έντερουνλοΰ Όσμάν Βασήφ, ό όποιος έχοντας ήδη άπο- 
κτήσει κάποια φήμη, περί τά τέλη τού περασμένου αίώνα, πέθανε 
τό 1824, στάθηκε ένας άπό τούς ποιητάς πού διαβάστηκαν κι’ άγα- 

^πήθηκαν περισσότερο στήν έποχή τους. Είναι φανερή σ ’ αύτόν ή 
έπίδραση τού Νεδίμ άπό τή μιά πλευρά καί τού Έντερουνλοΰ Φα- 
ζήλ άπό τήν άλλην. “Οπως δλοι οί ποιηταί τής παλαιας σχολής, 
έγραψε κΤ αύτός ένα πλήθος έπιτάφια, ώδές, θρησκευτικά ποιήματα, 
έπιγράμματα, γκιαζές καί σανσουέττες. “Ομως παράλληλα, φρόν
τισε νά ξεφύγει τά συνηθισμένα μοτίβα, νά δημιουργήσει κάτι και
νούργιο, χρησιμοποιώντας στούς στίχους του, εικόνες άπό τήν κα
θημερινή ζωή, λαϊκές έκφράσεις, άκόμα καί παραδόσεις πού ζούσαν 
στό λαό. Πολλά άπό τά τραγούδια του, γραμμένα στή γλώσσα τής 
Πύλης καί έναρμονισμένα άπό τούς καλλίτερους συνθέτας τής έπο
χής, διασκέδασαν ένα μεγάλο τμήμα τού λαού, δίχως νά παυσουν, 
ώς σήμερα άκόμη, νά τραγουδιούνται.

Παρά τή γλώσσα καί τήν τεχνική τών στίχων του, σχετικά
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μέ τούς άγραφους νόμους τής κλασικής προσωδίας, μπορούμε πολ
λές φορές, νά συναντήσουμε στό ογκώδες «Ντίβαν» τού Βασήφ, 
δλη τήν κοινωνική ζωή τής έποχής, μέ τά έθιμα καί τις συνήθειές 
της. "Οσο κι’ άν ό Βασήφ δέν ήταν ένας ποιητής όλκής, παρά τις 
κατωτερότητές του δταν ήθελε νά «μοντερνίσει», κατέχει στά τουρ
κικά γράμματα τής έποχής του πρωτεύουσα θέση. ’Αξίζει ν ’ άναφέ- 
ρουμε έδώ» τις κρίσεις μιας μεγάλης προσωπικότας, τού Ναμήκ Κε- 
μάλ, γιά τόν ποιητή : «θέλησε, γράφει, κι’ αυτός, νά δημιουργήσει 
μόνος του, ένα είδος κατάλληλο γιά τή γλώσσα τής έποχής του. 
"Ομως δέν \ό κατόρθωσεν, δντας ύποχρεωμένος νά γράφει κατά 
τούς άρχαϊκούς κανόνες τής μετρικής. Κι’ άν άκόμα ήταν ένας 
ΊβνΙ Κεμάλ, θά ήταν δύσκολο, άν δχι άδύνατο, νά φθάσει τήν άξία  
τού Ναβί. Γιατί αυτός περιωρίσθηκε στήν άπομίμηση τών ποιητών 
τής Περσίας, έάν ό Βασήφ έπίεζε τόν έαυτό του, νά μή μεταταχει- 
ρίζεται, παρά τή τουρκική διάλεκτο τής Πόλης, έτσι πού άν άντί 
νά χρησιμοποιεί στούς στίχους του τόν περσικό ρυθμό, μεταχειρί
ζονταν τόν συλλαβικό στίχο, δέ χωρά άμφίβολία πώς θά στεκόταν 
ένας άπό τούς διασηαώτερους «διδασκάλους» τής έθνικής μας λογο
τεχνίας».

Δέν πρέπει, ωστόσο, νά ξεχνούμε, πώς σέ πολλά του τρα
γούδια, ό Βασήφ, πού δέν άπόφυγε τό σφάλμα νά συνθέτει στίχους 
μέ τουρκικές λέξεις, κατά τήν περσική σύνταξη, ήξαιρε νά παίζει, 
δπως ήθελε, μέ τόσην ευκολία δπως καί τόν συλλαβικό στίχο, καί 
τόν περσικό ρυθμό. Πάντως, ό Βασήφ, μεταχειριζόμενος τή γλώσσα 
τής Πύλης τής έποχής έκείνης, κατόρθωσε, κατά συνέπεια, νά γίνει 
ό έρμηνευτής τών αίθημάτων τού λαού, νά ζωγραφίζει τις χαρές καί 
τις πίκρες τού πλήθους.

Ό Κετσετζιζαντέ Ίζζέτ Μολλά είναι άσφαλώς ό τελευταίος 
έκπρόσωπος, πριν τό Τανζιμάτ, τής καλής ποιήσεως. 'Η λογοτεχνι
κή του μόρφωση είναι άσύγκριτα άνώτερη, άπό αύτήν τού Βασήφ 
καί τό καλλιτεχνικό του αισθητήριο κι’ ή άντίληψή του τής τέχνης 
δυνατώτερες. Στή διαμόρφωση τής λογοτεχνικής προσωπικότητας 
τού Ίζζέτ Μολλά, μπορούμε νά διεκρίνομε τά ’ίχνη πολλών έπιδρά- 
σεων. Στις ώδές του διακρίνομε τήν έπιρροή τού Νείϊ, ένώ στά γκα- 
ζές του φανερή είναι ή έπίδραση τών Σαμή, Νεντίμ, Γ’κλήπ, κάποτε 
μάλιστα καί τού Φουζουλή.

Ό  Ίζζέτ Μολλά, δοκίμασε τό ταλέντο του, δχι μονάχα στήν 
ώδή καί τό γκαζές, μά άκόμα καί στό δυσκολώτερο είδος τών «ηιε- 
ειιενϊ» μέ τά περίφημα έργα του «Μϊΐιηεέΐίεςπτι» καί «Οϋΐςεηϊ Αςίο. 
"Ετσι, κατόρθωσε νά έπισκειάσει τή φήμη, άν δχι βέβαια τοΰ Σεΐχ 
Γκαλήπ, μά άσφαλώς ένός πλήθους συγχρόνων του. "Οπως είπα
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καί παραπάνω, ό δερβίσης—ιηενίενί—αύτός ποιητής στά έργα του 
φαίνεται ύπερβολικά έπηρεασμένος άπό τούς Νεδίμ καί Σευή Γκαλίπ, 
δσο κι’ άν φαινομενικά, άντιπαθεΐ τούς δύο αύτούς κορυφαίους. 
’Εκτός άπό τά δύο προαναφερμένα έργα του καί τις συλλογές του 
«Βαχάρι ’Εφκάρ»—"Ανοιξη ’Ιδεών—καί «Ίαζανί Ά σσάρ»—Φθινό
πωρο ’Έργων—ό Ίζζέτ Μολλά, δημοσίευσεν άκόμα καί μιά μονο
γραφία γιά τή ζωή καί τό έργο τού πατέρα του Καζασκέρ Σαλήχ 
Έφέντη. Έξορισθείς έπανειλημμένα γιά πολιτικούς λόγους, έδειξε 
μέ τά έργα του πώς είχε κατορθώσει νά άπολυτρωθεΐ άπό τήν έπί
δραση τών περσών ποιητών κΓ έγραψεν άρκετά τραγούδια σέ συλ
λαβικό στΐχο. Πέθανεν έξόριστος στή Τετάλεια, στά 1800.

'Υπάρχουν είς ένα πλήθος άλλοι ποιηταί τής έποχής έκείνης, 
μά δέν θ’ άναφέρω παρά μερικούς, κι’ αύτούς δχι γιατί είχαν μιάν 
όποιαδήποτε ποιητικήν άξία, άλλά γιατί ή φιλολογική καί έπιστημο- 
νική δράση τους είνε τέτοια πού δέν πρέπει νά τήν παρερχόμαστε.

’Επί παραδείγματι, ό ιστοριογράφος Έσάτ Έφέντης, μετα
φραστής τού περίφημου περσικού έργου «Μουσταζράφ», είναι πε
ρισσότερο γνωστός άπό τά ιστορικά καί έπιστημονικά του έργα, 
παρά μέ τούς στίχους του. Στή μετάφραση τού προαναφερμένου 
έργου συμβουλεύει τήν «άπλοποίηση τής φράσης καί τήν άντικατά- 
σταση τών άραβοπερσικών λέξεων, μέ τουρκικές...» καί δίδει κ ά 
ποια σημασία στή λαογρ ιφία. Πράγμα πού δείχνει, πώς άκόμα 
δέν είχαν άποκρυσταλωθεΐ καί γενικευθεΐ τά φιλολογικά ρεύματα 
τής έποχής. "Ωσπου, ό ’ίδιος ποτέ δέν ήταν πιστός στις άρχές πού 
έκήρυττε. "Οντας συντάκτης τής «Τακβιμί Βεκαϋί»—έπίσημης έφημε- 
ρίδος—είχε δημοσιεύσει κάτι σχετικό μέ κάποιο ταξίδι τού Μαχμούτ 
Β'. σέ μιά γλώσσα τόσο βαρειά καί υφος περίπλοκο, πού ό ’ίδιος ό 
σουλτάνος, βρίσκοντάς το πομπώδες, είχε ζητήσει τήν άπλοποίη- 
σή του.

Ό  Σεϊχουλισλάμης — θρησκευτικός άρχηγός — Ά ρίφ Χικμέτ 
(1845), είναι διάσημος ως μία έπιστημονική αύθεντία, παρά γιά τό 
«Ντιβάν» του. "Οσο κι’ άν έγραψε στίχους τουρκικούς καί περσικούς 
δέν μπορεί νά συγκριθεΐ μέ τόν Ίζζέτ Μολλά, λόγου χάρη.

Ό  συγγραφέας πάλε τοΰ περίφημου «Ταβσάρα» Ά κίφ Πασάς 
(1845), παρά τά περίφημα έλεγεΐα του καί παρά τά άρκετά του πε
ζογραφήματα, γραμμένα σέ μιά γλώσσα άπλή, δέν μπορεί δσο κΓ 
άν πολλοί υποστηρίζουν τ ’ άντιθετο, νά θεωρείται σάν ένας πρό
δρομος καί πρωτεργάτης τής πνευματικής άναγγέννησης τής Τουρ
κίας. Ό  Ά πίφ Πασάς, πού έκτός άπό τά έλεγεΐα του, τά τιτλοφο
ρούμενα «Adem»—Τό άπειρο—έγραψε κι’ άρκετούς στίχους, κατά 
τά παλαιά πρότυπα, ύπήρξεν ένας διανοούμενος μέ πλατειά μόρ



φωση, άποκλειστικά άνατολίτικη κι’ ήταν έντελώς ξένος πρός τόν
ευρωπαϊκό πολιτισμό. 'Όσο γιά ποιητής, δέν μπορεί νά θεωρηθή 
ουτε καί μέτριος.

Οί τελευταίες μεγάλες φυσιογνωμίες μετά τόν Ίζζέτ Μολλά, 
τής φιλολογίας τών «ντιβανιών», κατά τόν 19ον αιώνα, φάνηκαν 
δλες μετά τό Τανζιμάτ. Ό Γκαλήπ τής Ααρίσσης (1883), πού έγραψε 
κι’ ώραιότατους περσικούς στίχους, ό Άρίφ Χικμέτ άπό τήν Ερζε
γοβίνη (1903), περίφημος γιά τά γκαζέλια του, κατά τό πρότυπο του 
ΝβΜ, δ Κιαζήμ Πασας (1889) πού έκτός άπό τό «Ντιβάν» του, έχει 
δημοσιεύσει καί μιά συλλογή έλεγεΤα, τιτλοφορούμενα «Μεκαλίδι 
’Άσκ», τέλος ό Ίμραχίμ Χακκή άπό τό Σκούταρι (1894), πού πέρασε 
τή ζωή του κατασκευάζοντας ώδές του εϊδους τού Ναζί, είναι άπό 
τούς σημαντικώτερους ποιητές τής τελευταίας περιόδου, τής φιλο
λογίας τών ντιβανιών.

Οί Ζιά Πασας καί Ναμήκ Κεμάλ, πού είναι οί κορυφαίοι έρ- 
γάτες τής πνευματικής άναγέννησης του τόπου, έγραψαν κι’ αύτοί, 
στά πρώτα τους βήματα, στίχους κατά τά παλαιά μοτίβα. "Ομως 
διάφοροι παράγοντες, έσωτερικής έντελώς φύσης, έμπόδιζαν τήν 
ύπαρξη καί τή διατήρηση μιας τέτοιας σχολής, άρχαϊκής όλότελα 
ιδεολογίας, πού κι’ αύτή άκόμα είχε χάσει τήν όντότητά της.

Είναι άστοχο καί παράλογο, νά θεωρούμε τήν κλασική αύτήν 
όθωμανικήν ποίηση, πού άνάδειξε ποιητές άξίας άναγνωρισμένης 
καί δημιούργησε έπί αιώνας πραγματικά άριστουργήματα τού εί
δους της, ώς άνάξια λόγου καί μή έχουσα καμμιά σχέση μέ τήν 
έθνικήν άναγέννηση τής γειτονικής χώρας. Ή τέχνη αύτή, άδιάφορο 
άπό πού ήντλησε τήν έμπνευσή της, είναι όλότελα τουρκική καί 
μπορεί νά πεΐ κανείς, είναι μία τέχνη τουρκική μέσα στό πλαίσιο 
τού μουσουλμανικού πολιτισμού.

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Δ Ε Ν  Ε Ι Μ Δ 1  Ε Γ Ω . . .

Δέν είμαι έγώ τό νέο παιδί, πού ξεγελούν μέ τάμα 
κι’ ύπόσχεση παρηγοριάς γιά δ,τι παραμικρό’ 
τά μάτια μου δέν πλημμύρα πικρού καιρού τό κλάμμα 
καί πλέον έντός μου τίποτε δέν φθείρεται νεκρό.
Μπροστά μου δλα ξανοίγονται μεστά, γλυκά κι’ ώραΐα, 
νά μέ καλούν γιά κάθε τί, μαζί τους νά χαρώ.
Τά στήθια μου πλημμύρισε ή ζωή κΓ δλο μιά νέα, 
θαρρώ, δονεί με δύναμη, νά σύρω τό χορό.
Τ’ άντρίκια μέλη δέ λυγοΰν στόν πόνο—ώς σ’ άλλα χρόνια— 
μήτε ή καρδιά χτυπά δειλά στό πού έλαχε φριχτό :
Μέσα μου ζούν καί μέ καλούν έλπίδας λάλα άηδόνια, 
στόν ισχυρόν άγώνα σου, Ζωή, ν ’ άναριχτώ!

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
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ΠΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΜΜΗΤΡΒΚ0Π0ΥΛ0Σ

1 8 2 6 - 1 8 6 9

Κατά τό έτος 1826, όπότε τό αίματοποτισμένον έδαφος τής Ελλάδος 
έδονεΐτο από κανονιοβολισμούς καί τό συχνόν λιανοντοΰφεκον τών άπεγνω- 
σμένως πολεμούντων νύκτα καί ημέραν 'Ελλήνων κατά τών Τούρκων καί 
τά καπνίζοντα ερείπια έμαρτύρουν τόν κίνδυνον τής Πελοπόννησου, άφ’ 
ενός μεν άπό τόν τακτικόν στρατόν τοϋ Αιγυπτίου Ίμπραήμ πασσά καί άφ’ 
ετέρου άπό τήν διχόνοιαν τών Ελλήνων, κατά τήν εποχήν δήλα δή τής 
τελείας άκαταστασίας καί τής νευρικότητος, εις τό χωρίον Συνεβρό τής Φελ- 
λόης τών Καλαβρύτων έγεννήθη τήν Ιην Μαρτίου εκ γονέων Κωνσταν
τίνου καί ’Αναστασίας ό κατά σειράν δεύτερος, άλλά κατά τήν επιστημο
νικήν κατάρτισιν πρώτος έκ τών 'Ελλήνων μεσαιωνοδιφών, ’Ανδρόνικος 
Δημητρακόπουλος. Έβαπτίσθη παρά τίνος άρχιμανδρίτου Άνανίου καλου- 
μένου καί έλαβε τό κατά κόσμον ό’νομα Άνδρέας. Έν τφ χωρίο) τής γεν- 
νήσεώς του, έν τφ δποίφ ό ήλιος μόλις καταδέχεται ν’ άφήση τάς άκτίνας 
του δύο μόνον ώρας τήν μέραν κατά τόν χειμώνα, κατά φυσικήν σύμβασιν 
μέ τό έχον τήν κυριαρχίαν τοϋ χωρίου Βελλαΐτικο βουνό, ό μικρός’Ανδρέας 
έμαθε τά κοινά τότε γράμματα. Εις ήλικίαν δώδεκα ετών, ήτοι τό έτος 1838, 
έφυγεν άπό τό Συνεβρό καί μετέβη εις τήν ίεράν Μονήν Ταξιαρχών τής 
Αίγιαλείας, εν τή δποίφ μέλος τοϋ ήγουμενοσυμβουλίου ήτο δ άδελφός τής 
μητρός του ιερομόναχος Βενέδικτος Χριστόπουλος ή Μαυροϊωάννου, εξ 
Άγριδίου τής Νωνάκριδος καί έν τή Μονή έκείνη έδιδάχθη τά μαθήματα 
τοϋ 'Ελληνικόΰ σχολείου παρά τών Δοσιθέου Άσημακίδου, τοϋ μετέπειτα 
έπισκόπου Θηβών καί Λεβαδείας καί Μητροφάνους Οίκονομοπούλου ή 
Οίκονομίδου, τοϋ μετέπειτα έπισκόπου ’’Ανδρου καί Κέας.

Τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1847 έχειροτονήθη έν τή Μονή ιεροδιάκονος 
παρά τοϋ έπισκόπου Άχαΐας Γρηγορίου, μετωνομασθείς άπό Άνδρέας εις 
’Ανδρόνικον. Τό έτος 1849 άπήλθεν εις Αθήνας καί έδιδάχθη δαπάναις 
τοϋ θείου του ίερομονάχου Βενεδίκτου τά τοϋ Γυμνασίου μαθήματα. 'Η 
λεπτομέρεια, τήν δποίαν άναγράφει δ άε.μνηστος άρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Χρυσόστομος Παταδόπουλος έν «Θεολογίφ», τόμφ β σελ. 277, ην ανα
γράφουν καί δ Ε. Γ. Παντελάκης έν τή Μεγάλη Έλλην. Έγκυκλοπαιδείφ 
τόμφ Θ’, σελ. 113 καί δ αίδεσ. Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος έν τφ ’Εγκυ
κλοπαιδική) Λεξικφ Κ. Έλευθερουδάκη, τόμφ Λ', σελίδι 428, ότι δ Ανδρό
νικος Δημητρακόπουλος ήχ,ολούθησε μαθήματα εν τή Ριζαρείφ Εκκλη
σιαστική Σχολή, δέν αναγράφεται εις τήν χειρόγραφον αυτοβιογραφίαν, ήν 
ευρομεν, άλλά σημειοΰται έκεΐ έπί λέξει : «Έν έτει 1849 άπήλθεν εις 
’Αθήνας καί έδιδάχθη δαπάνη τοϋ θείου του τά τοϋ Γυμνασίου μαθήματα" 
είτα ήκροάσατο καί τών θεολογικών μαθημάτων έν τφ Πανεπιστημίφ...»
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κλπ. Άλλα καί δ Γ. Βρετός είς τό «Εθνικόν Ήμερολόγιον» 1870 σελ.476 
γυμνασίου μαθήματα γράφει οτι ήκολοΰθησεν δ ’Ανδρόνικος Δημητρακό- 
πουλος εν Άθήναις. Μετά την άποπεράτωσιν τών γυμνασιακών μαθη
μάτων ήκολούθησε την θεολογίαν εν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών, άγνοοΰ- 
μεν δμως άν έ'λαβε πτυχίον Θεολογίας. Κατά τον Μάρτιον τού 1855 διω- 
ρίσθη διδάσκαλος εν τη Μονή του δσίου Λουκά και τον ’Οκτώβριον τοϋ 
ιδίου έτους μετετέί*η είς Ναύπλιον καί έκειθεν μετά εν έτος είς ’Άργος. 
Έξ Άργους προσεκλήθη παρά τοΰ 'Υπουργείου ’Εκκλησιαστικών καί τής 
'Ιεράς Συνόδου εις ’Αθήνας διά νά άποσταλή είς Λειψίαν τής Γεριιανίας 
ως εφημέριο; τών εκεί παροικούντων ’Ορθοδόξων 'Ελλήνων. Τήν δέ 25ην 
Μαρτίου 1858 έχειροτονήθη πρεσβΰτερος υπό τοΰ συνοδικού αρχιεπισκόπου 
Σπάρτης Διονυσίου καί τιμηθείς μέ τό όφφίκιον τοΰ αρχιμανδρίτου άνε- 
χώρησε διά Λειψίαν μετ’ δλίγας ημέρας.

Εις Λειψίαν ευρισκόμενος έπεδόθη είς μελετάς καί κατηρτίσθη κα
λώς εις τάς ξένας γλώσσας, ιδίως Γερμανικήν καί Γαλλικήν, άλλα καί ε ν  
τριβέστατος εγένειο τής Ελληνικής καί Λατινικής φιλολογίας. Ιδίως δ’ 
ενέκυψε μετ’ άφοσιώσεως είς την βυζαντινήν θεολογίαν καί τήν ιστορίαν 
τών μέσων χρόνων καί τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας έν Έλλάδι οΰτως, 
ώστε οίονδήποτε χειρόγραφον ν’ άναγινώσκηται καί κατανοήται πλήρως 
καί θαυμασίως παρ’ αΰτοΰ. Τό ετος 1863 μετέβη είς Ρωσσίαν καί από τάς 
βιβλιοθήκας τοΰ Κιέβου καί τής Μόσχας, τάς δποίας άνεδίφησεν, αντέ
γραψε πολλά θεολογικά κείμενα εξ ανεκδότων χειρογράφων Ελλήνων συγ
γραφέων. Έπανακάμψας έκ Ρωσσίας είς Λειψίαν τό 1865 έξέδωκε δύο λό
γους τοΰ Νικολάου επισκόπου Μεθώνης, άκμάσαντος κατά τήν δωδεκάτην 
εκατονταετηρίδα, εκ κώδικος τής βιβλιοθήκης τής Μόσχας. Μερικούς συλ
λογισμούς τοΰ Νικολάου Μεθώνης περί Αγίου Πνεύματος, ευρισκομένους 
είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Μονάχου έν χειρογράφφ ύπ’ αριθμόν 65, αντέ
γραψε καί έστειλε προς τον ’Ανδρόνικον δ έν Μονάχφ τότε σπουδάζων 
φιλόλογος Πλούταρχος Παπαϊωάννου. («Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη» Ά ν 
δρον. Δημητρακοπούλου τομ. Λ' κα').

Άπό τοΰ έτους 1866 ήρχισε νά έτοιμάζη τήν ύλην, δπως έκδώση 
δλα τά έν διαφόροις βιβλιοθήκαις τής Ευρώπης καί ταΐς τών έν Έλλάδι, 
Τουρκίφ καί Αίγύπτφ ύπαρχουσών Μονών ανέκδοτα χειρόγραφα Ελλήνων 
λογίων καί θεολόγων τά όποιο είχεν αντιγράψει. Έξέδωκεν ομως μόνον 
τον πρώτον τόμον «Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης», ως τόν ονομάζει, έκ 
χειρογράφων τής έν Μόσχφ βιβλιοθήκης τό 1866. Επίσης έγραψι καί έξέ- 
δωκε τύποις έν Λειψίφ, τό έτος 1867, τήν πολύκροτον ιστορίαν τοΰ σχί
σματος τής Λατινικής Εκκλησίας άπό τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής, υπέρ 
τών τότε προσφύγων Κρητών διαθέσας τάς εισπράξεις έκ τής πωλήσεως 
τοΰ βιβλίου. Τό 1868 έδημοσίευσεν έν τή έφημερίδι «Ήμέρφ» τής Τεργέ
στης πραγματείαν τοΰ σοφοΰ Ευγενίου Βούλγαρη περί μουσικής, τήν οποίαν
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ειχεν άντιγράψει έκ χειρογράφου τής βιβλιοθήκης τοΰ Κιέβου τής Ρωσσίας 
καί τήν οποίαν πραγματείαν άνεδημοσίευσεν είς τεύχος. Τήν 24ην ’Οκτω
βρίου 1868 έπροτάθη υπό τής 'Ιεράς Συνόδου διά τήν άρχιεπισκοπήν Μαν- 
τινείας, άλλ’ ό βασιλεύς προέκρινε τόν καθηγητήν τής θεολογίας Θεόκλητον 
Βίμπον. Τό 1869, οπότε δ Πάπας Ρώμης Πΐος δ Θ’ προσεκάλεσε είς τό

Βατικανόν κοί τούς 
Πατριάρχας τής Α 
νατολής, ΐνα έπισή- 
μως άνακηρυχθή δ 
Πάπας άλάθη.οτ, δ 
πολυμαθήτ Ανδρό
νικος εύρε τήν ευκαι
ρίαν νά δημοσιεύση 
έκ χειρογράφου τής 
β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  τοΰ 
Λουγδούνου τών Βα- 
ταϋών(τήν σημερινήν 
πόλιν Λ έ ϋ δ εν τής 
'Ολλανδίας) τό «Έγ- 
χειρίδιον περί τοΰ 
πρωτείου τοΰ Πάπ- 
πα» τοΰ άκμάσαντος 
κατά τό πρώτον ή- 
μισυ τοΰ 17ου αίώ- 
νος Αθηναίου ίΒρο- 
μονάχου Ναθαναήλ 
Χύχα. 'Ως δέ λέγει 
δ ίδιος Ανδρόνικος 
Δημη-ρακό π ο υ λ ο ς 
(«’Ορθόδοξος Ελ
λάς» σελ. 142): «Κε- 
λεύσει τοΰ φιλομού- 
σου μακαριωτάτου

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ! Κ· ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΤΤΟΥΛΟΣ Πατριάρχου τών Ιε
ροσολύμων Κυρίου

Κυρίλλου τό έγχειρίδιον τοΰ Χύχα μετεφράσθη άραβιστί παράτοΰ καθηγητοΰ 
τής Αραβικής γλώσσης έν τή θεολογική σχολή τών 'Ιεροσολύμων Κυρίου 
Θεοδώρου Σαρρούφ καί έτυπώθη τφ αύτφ έτει έν 'Ιεροσολύμοις. 'Η μετά- 
φρασις αυτή διανεμηθεισα δωρεάν άνά χιλιάδας άντιτύπων εύρεν ένθουσιώδη 
υποδοχήν παρ’ άπασι τοΐς Όρθοδόξοις τής Συρίας καί Παλαιστίνης». ’Έπαι
νον διάτήν μετάφρασιν έκείνην έγραψεν ή Τεργεσταία «Ημέρα» είς τό ύπ’
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αριθ. 751 φυλλον (*). Το 1870 6 ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος εις το «Εθνι
κόν Ημερολογιον» Μ. Βρετοΰ, σελ. 41—51 έγραψε «Περί Κυρίλλου τού 
Λουκάρεως» (**). Εις τό υπ’ αριθμόν 773 φΰλλον τής Τεργεσταίας «Ημέ
ρας» τοϋ ίδιου έτους 1870 έδημοσίευσεν ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος 
«Περί των αιρετικών Παππών» καί εις ίδιον τεύχος «Δοκίμιον περί του

(*) Τήν 20ήν ’Οκτωβρίου 1869 ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος έτιμήθη 
παρά της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου της Λειψίας μέ τόν τίτλον του 
διδάκτορος Τό δίπλωμά του έχει οϋτω :

«Q. D. Β. U. sumís auspiciis serenissitni potentissimique principie ae 
domini Ioannis Saxoniae regis Domini nostri clementissimi in universitute 
lettereraum Lipsiensi exrectote magnifico Guilielmo Theophilo Hankel Deca
no Georgio Curtió vir summe venerabilis A n d r o n i c u s  D i m i t r a c o -  
p u 1 u s Archimandrita Ecclesiae Catholicae Graecae v ir quum ingenio et 
doctina tum virtute probitate integritate praestantissumus Qui non solum 
adsiduitate ae diligentia qua antiguiora Ecclesiae monumenta litterarum eruit 
atque edidit scriptorumque surum subtilitate etque elegantia haud mediocrem 
famam consecutus est verun etiam ex quo Eipsiae antistitis Ecclesiae Graecae 
muñere fungitur populares suos qui litterarum discendarum causa in hanc 
urlem universitatemque venerunt consilio prudentia auctoritate sua egiegie 
adiuvit ab ordine philosophorum propter haec de communibus litteris et de 
erudienta iuventute mérita honoris causa philosophiae Doctor et bonarum 
artium magister creatus atgue tabula publice proposita declaratus est. Lipsiae 
die mensis Octobris XX MDCCCEXVIII».

(**) Εις σελίδας 187—192 του αότοΰ ήμερολογίου έδημοσίευσεν ανέκδοτον 
επιστολήν του Κερκύρας Βασιλείου πρός Πάπαν Ρώμης έκ του ΰπ’ άριθ. 208 χει
ρογράφου τής βιβλιοθήκης Μόσχας. Είς σελίδας δε 355 — 364 έδημοσίευσε κατά  
σειράν του Μιχαήλ ’Αποστόλη του Βυζαντίου πρώτον «Προσφώνημα εις τόν' 
αϋτοκράτορα Κωνσταντίνον Πι.’λαιολόγον. έν τω αύτω δέ καί ομολογία τής αύτοΟ 
πίστεως ύποπτευομένης» έκ χειρογράφου τής αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης Βιέν
νης, καί δεύτερον «Λόγος συμβουλευτικός προς τόν αύτοΟ κηδεστήν μηνύσαντα, 
δτε είς δευτέρους άφίκετο γάμους καί περίπών τριών παθών τής ψυχής», έκ χει
ρογράφου τής βιβλιοθήκης Μονάχου. Είς τό ίδιον ήμερολόχιον εγραψεν ό ’Αν
δρόνικος Δημητρακόπουλος τό βιογραφικόν σημείωμα Κωνσταντίνου Α' Πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως «Περί Σιλβέστρου Πατριάρχου ’Αντιόχειας» (σελίδας 
364—365) καί κατά σειράν έδημοσίευσε τάς τέσσαρας έπιστολάς του Σιλβέστρου 
Πατριάρχου ’Αντιόχειας πρός τόν Μητροπολίτην Κιτίων κύρ Διονύσιον (σελί
δας 367—372). Είς δέ τάς σελίδας 389—392, έγραψε περί τοϋ Ζώη Καπλάνη. Ό  
έκδοτης Μ. Βρετός έπί τή εύκαιρία έκείνη έδημοσίευσε τήν εικόνα τοϋ ’Ανδρονί
κου Δημητρακοποόλου είς τό ήμερολόγιόν του (1870) καί είς τάς σελίδας 476 — 
478 εγραψε καί βιογραφικάς σημειώσεις περί αύτοϋ καί λέγει μεταξύ άλλων «έν 
τοϊς σπουδαιοτάτοις περιοδικού; συγγράμμασι τής Εύρώπης άνέγνωμεν πολλάκις 
έπαινετικάς περί τών συγγραμμάτων αύτοϋ κρίσεις, μετ’ έθνικής δ’ υπερηφάνειας 
ήκούσαμεν ήμεϊς αότοί έν Λειψία τούς ξένους εγκωμιάζοντας τήν χριστιανικήν 
τοϋ Έλληνος ίερέως πολιτείαν καί τάς ποικίλας αύτοϋ άρετάς. Τό μικρόν δω- 
μάτιόν του ήτο καί είναι κέντρον φιλοπατρίας καί έλληνισμοϋ διά τήν ελληνι
κήν κοινότητα τής Λειψίας. Οΰδεμία έθνική άνάγκη εόρε ποτέ άνάλγητον τόν 
πράγματι εύαγγελικόν ιερέα. Οΰδείς ποτε ένδεής εκρουσε τήν θύραν αύτοϋ έπί 
ματαίω».
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βίου και τών συγγραμμάτων Μητροφάνους τοΰ Κριτοπούλου, Πατριάρχου 
’Αλεξάνδρειάς». Εις τό, ώς τό χαρακτηρίζει 6 αοίδιμος αρχιεπίσκοπος ’Αθη
νών Χρυσόστομος («Θεολογία» τομ. Β' σελ. 279—280), κάλλιστον αυτό 
δοκίμιον και είς σελίδα 15ην, λόγου γενομένου καί περί τοΰ φίλου τοϋ 
Εράσμου Ζαχαρίου Γεργανοΰ εξ Άρτη: καί Μ η προ τολίτου ’Άρτης έχον- 
τος γράψει κατήχησιν, τήν οποίαν ό επίσης μεσαιωνοδίφης Κωνσταντίνος 
Σάθας είχε χαρακτηρίσει ως περιέχουσαν Λουθηροκσλβινικά δόγματα, δ 
Ά . Δημητρακόπουλος ήλεγξε τόν Κ. Σάθαν, δτι χωρίς καν νά εχη άναγνώ- 
σει τό βιβλίον τοΰ Γεργανοΰ έκαμε καί χαρακτηριστικήν κατηγορίαν, ένφ 
ακόμη δεν ήτο γνωστόν, άν τό βιβλίον αύτό είχεν έκδοθή τύποις. Έν ύπο- 
σημειώσει δ’ εγραψεν : «"Οτε τό πρώτον άνεγίνωσκον τήν καλήν ταΰτην 
βίβλον τοΰ κυρίου Σάθα τήν «Νεοελληνικήν φιλολογίαν 1868» έγραφον 
εν ίδίφ φυλλαδίφ διορθώσεις καί προσθήκις. Γαύτας τάς διορθώσεις καί 
προσθήκας έκδώσωΐσως μετ’ οΰ πολΰ. Τοΰτο δέ γεννήσεται ούχί πρός έξευ- 
τελισμόν τής βίβλου, άλλ’ δπως χρησιμεΰτιοσιν είς τήν δεύτεραν έκδοσιν 
αυτής».

Επειδή έστερείτο χρημάτων, τήν 3ην Φεβρουάριου 1871 υπέβαλεν 
αναφοράν είς τήν Πρυτανείαν τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου τής Ελλάδος, 
ϊνα τόν συνδράμη είς τήν έκδοσιν τής Εκκλησιαστική; Βιβλιοθήκης δλων 
τών χειρογράφων συγγραμμάτων, ών είχεν είς χείρας του αντίγραφα. Καί ή 
Πρυτανεία διά τοΰ ύπ’ άριθ. 161 τής 19ης Φεβρουάριου 1871 εγγράφου 
της άπήντησε μεταξύ άλλων καί δτι ή ’Ακαδημαϊκή Σύγκλητος «σκεφθεΐσα 
περί τής συνδρομή; ήν ζητείτε παρά τοΰ Πανεπιστημίου, δέν ήδυνήθη νά 
συνδυάση τήν προθυμίαν, ήν είχε νά συνδράμη υμάς μετά τών δρων, οΰς 
έθεντο οί δωρηταί καί κληροδόται, καθ’ ού; πάντες οί τοΰ Πανεπιστημίου 
πόροι ορίζονται ύτέρ τής Πανεπιστημιακής διδασκαλίας καί τής τελειο- 
ποιήσεως αυτής καί ή συνδρομή αύτοϋ δέν χορηγείται εί μή είς τά καθα- 
ρώς διδακτικά τών καθηγητών συγγράμματα. Έκτος δέ τούτου τοΰ σπου- 
δαιοτάτου κωλύματος παρουσιάζεται καί έτερον ανυπέρβλητον, τό τής έπι- 
κρατούσης νΰν χρηματικής αμηχανίας τοΰ Κράτους, ή; ένεκα τό Ύπουρ- 
γεΐον τής Δημοσίας Παιδεύσεως άφήρεσεν έκ τοΰ Προϋπολογισμού πάσαν 
συνδρομήν υπέρ τής διδασκαλίας καί έπέβαλεν αυτήν είς τό Πανεπιστή- 
μιον». 'Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σάθας άγνοών φαίνεται τήν επιστη
μονικήν κατάρτισιν καί τήν πολυμάθειαν τοΰ πραγματικοΰ φιλοσόφου καί 
κληρικοΰ Ά . Λημητρακοπούλου ή θέλησε νά έπιμείνη είς δσα άβασανίστως 
είχεν αντιγράψει. Άλλ’ δ πολύς ’Ανδρόνικος εγραψεν είς τήν «Ημέραν» 
τής Τιργέστης καί έδημοσίευσε καί είς ιδιαίτερον βιβλίον Ιξ 120 σελίδων 
μελέτην μέ επιγραφήν «Προσθήκαι καί Διορθώσεις είς τήν «Νεοελληνικήν 
φιλολογίαν» Κωνσταντίνου Σάθα, υπό ’Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου, 
Λειψία 1871». Είς τό βιβλίον αυτό έλέγχονται αναχρονισμοί καί άγνοια 
τής σημασίας μερικών λέξεων, ως καί αποδόσεις συγγραμμάτων είς άλλους
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άντ’ άλλων. Αί πρωθύστεραι άναγραοοαί τοΰ Σάθα έκαμαν τον Δημητρα- 
κόπουλον να γράψη πώς έχει τό πρωτόγραφον κα'ι πώς ή μεταγραφή η και 
ή μετάφρασις μερικών, ώστε να άποδεικνύηται ότι, έπί παραδείγματι, δταν 
ό Ματθαίος Καρυοφύλλης μετέφρασεν Ικ τής Ελληνικής εις την Λατινικήν 
«Fabius Benevojentius» εν έτει 1574, δ μεταφραστής ήτο κατ’ ανάγκην 
χρονολογικήν κατά Σάθαν... 7 ετών. Καί μέ λεπτήν είρωνίαν δ αγαθός 
άλλα πολυμαθής μεσαιωνοδίφης κληρικός γράφει : «Άλλ’ ά ι οΰ Μακά
ριος δ Νοταράς έδίδασκεν εν Κορίνθφ, κατά Σάθαν, επταετής (βλέπε σε
λίδα «Νεοελληνικής φιλολογίας» 586), διατί νά μή συγγράφη κα'ι δ Κα
ρυοφΰλλης επταετής θεολογικά συγγράμματα ;»... (Προσθήκαι κα'ι διορθώ
σεις σελ. 3). Εις δέ τάς σελίδας 41 κα'ι 42 έγραψε πολύ αυστηρά περ'ι 
Σάθα : «είνε κα'ι τοϋτο άπόδειξις δτι δ Σάθας ουδέποτε είδε τα συγγράμ
ματα, πρός τα δποια παραπέμπει, άλλ’ άντέγραψε τάς παραπομπάς παρ’ 
άλλων, δπως φανή δτι άνέγνωσε πολλά !...» Έκ τοΰ χαρακτηρισμού τοΰτου 
μερικο'ι έκ τών θαυμαστών τοΰ Σάθα, νομίσαταες δτι έξέπιπτε τό κύρος 
τοΰτου, έχολώθησαν καί έγραψαν άπερισκέπτως δτι δ Δημητρακόπουλος 
άντιπαθεΐ τον Σάθαν.

Τό ά'λλο έτος 1872 6 Δημητρακόπουλος πάλιν διά τό έργον τοΰ 
Σάθα έξέδωκεν εις 53 πυκνοτυπωμένας σελίδας «Επανορθώσεις σφαλμά
των παρατηρηθέντων έν τή «Νεοελληνική φιλολογία» Κ. Σάθα μετά καί 
τινων προσθηκών, υπό ’Ανδρονίκου Δημητρακοποΰλου, Τεργέστη 1872». 
Εις τό βιβλίον τούτο γράφει δτι ή τοΰ Σάθα «Νεοελληνική φιλολογία» δεν 
είναι επιστημονική, έστω καί άν έβραβεΰθη παρά τών καθηγητών τοΰ Πα
νεπιστημίου. Δεν έ'πεται δτι παν τό βραβευόμενον σύγγραμμα είναι καί 
επιστημονικόν. Διότι καί οί βραβεύσαντες, ε!ς σελ. 38 τής κρίσεώς των, 
είχον γράψει περί τής «Νεοελληνικής φιλολογίας» τοΰ Σ ίθα : «ή περί τήν 
γλώσσαν άσθένεια τοΰ συγγραφέως γίνεται παντάπασι καταφανής, ώς καί ή 
έλλειψις φιλολογικής ακρίβειας».Ή άντίθεσις τοΰ Δηιιητρακοποΰλου—Σάθα 
έξεδηλώθη με σφοδρότητα εις τάς έν Τεργέστη τότε έκδιδομένας έφημερίδας 
«Κλειώ» καί «Ημέρα». 'Ο Σάθας μή γνωρίζων καλώς τά τοΰ έθνομάρ- 
τυρος Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, κατέκρινε τοΰτον ως μή δρθο- 
φρονοΰντα, άλλ’ ώς Λουθηροκαλβινίζοντα, ώς τόν έχαρακτήριζεν. Περί τοΰ 
Λοΰκαρι δμως δ Δημητρακόπουλος έγραφεν ύμνους εις πεζόν λόγον καί 
έξύμνει τήν δρασιν τοΰ έθνομάρτυρος Πατριάρχου. 'Ο Σάθας έγραφε 
συμπεράσματα. «Άφοΰ δ Λοΰκαρις δεν όρθοφρονεί καί δ Δημη
τρακόπουλος έπαινει τόν Λοΰκαριν, άρα καί δ Δημητρακόπουλος δεν 
όρθοφρονεί». 'Ο Δημητρακόπουλος τότε έγροψεν : «Ά ν  έγώ δεν όρθο- 
φρονώ, τότε δεν όρθοφρονεί καί ή μνημονευθεϊσα Σύνοδος, ής τά πρακτικά 
υπέγραψαν τρεις Πατριάρχαι (δ Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος, δ 'Ιεροσο
λύμων Θεοφάνης κοί δ ’Αλεξάνδρειάς Μητροφάνης ό Κριτόπουλος), είκοσι 
τέσσαρες άρχιερείς (ών οί εξ μετά ταΰτα έγένοντο Πατριάρχαι) καί είκοσι
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πέντε κληρικοί, έν οίς καί Μελέτιος δ Συριγος κ. τ. λ. («’Επανορθώσεις 
Σφαλμάτων» σελ. 27). 'Η άναφερομένη Σύνοδος παραδέχεται όρθοδόξως 
φρονοΰντα τόν Λοΰκαριν.

Κατά τό 1872 δ έκ Λήμνου δμογενής καί έμπορος έν Καΐρψ Ίωάν. 
X. Παντελίδης, διελθών έκ Λειψίας, άνέλαβεν αΰτοπροαιρέτως τήν δαπάνην 
καί έξεδόθη τό έργον τοΰ Δημητρακοποΰλου «’Ορθόδοξος Ελλάς, ήτοι περ1 
τών Ελλήνων τών γραψάντων κατά Λατίνων καί τών συγγραμμάτων 
αυτών». Διά νά έπισκεφθή τάς βιβλιοθήκας τής ’Ανατολής καί ιδίως τοΰ 
'Αγίου δρους ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος έπεχείρησε κοπιώδες ταξί- 
διον. Τό 1872 κατήλθεν εις τήν 'Ελλάδα, έπεσκέφθη τήν Μονήν τής 
μετανοίας του Ταξιαρχών τής Αίγιαλείας καί μεταβάς εις "Αγιον δρος άντέ
γραψε πλεΐστα δσα άνέκδοτα κείμενα, ευρισκόμενα έν χειρογράφοις. Οί 
υπερβολικοί κόποι καί ή άκατάπαυστος μελέτη, άντιγραφή καί συγγραφή 
αδυνάτισαν τόν όργανισμόν τοΰ άκαμάτου κληρικού καί έπαθεν έκ κρυολο
γήματος κατά τό ταξίδιον τής έπισκέψεως τών βιβλιοθηκών τής ’Ανατολής. 
"Οταν δ’ έπέστρεψεν εις Λειψίαν, ήτο άσθενής καί καταβεβλημμένος καί 
μετ’ όλίγας ήμέρας, τήν 21ην ’Οκτωβρίου 1872, άπέθανεν εις ήλικίαν 46 
έτών, εις τήν άκμήν τής συγγραφικής του δράσεως. '0  πρόωρος θάνατος 
τοΰ ’Ανδρονίκου Δημητρακοποΰλου ήτο μεγίστη ζημία διά τά νεοελληνικά 
γράμματα, διότι έμεινεν ημιτελές τό κολοσσιαΐον έργον του, ή έκδοσις δήλα 
δ ή δλων τών άνεκδότων χειρογράφων συγγραμμάτων, τό όποιον έργον 
έπεχείρησαν ά'λλοι μεταγενέστεροι σπουδαίοι λόγιοι καί Ιδίως ό αείμνηστος 
Σπυρίδων Λάιιπρος.

Ό άείμνηστος ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, άν καί έγραφεν εις 
γλώσσαν καθαρεύουσαν υψηλήν, έγγίζουσαν πολλάκις τά δρια τοΰ κλασι
κισμού, έν τούτοις ήγάπα καί τήν δημοτικήν, τήν δποίαν έθεώρει γλώσσαν 
κατάλληλον διά τόν λαόν, εΰκολονόητον καί εΰκολομεταχείριστον πρός 
διάδοσιν ιών εννοιών. Ό άρχαΐζων μέ φαναιικότητα Σάθας εϊς σελί- 
δτ 309 τή; «Νεοελληνική; φιλολογία;» ώνόμασεν αιρετικόν καί κατέκρινε 
τ ό ν  Καλλιπολίτην Μάξιμον, διότι μετέφρασε τήν Καινήν Διαθήκην εις κοι 
τήν Ελληνικήν γλώσσαν. 'Ο Δημητρακόπουλο, μέ είρωνίαν ώνόμασε τόν 
Σάθαν αΰτοχειροτόνητον θεολόγον, κατάλληλον διά νά γράφη ίσιορικάς 
άναληθείας καί θεολογικά; βατολογίτς : «Ά ν, έγραφεν, ή μετάφρασις τής 
Γραφή; είναι αΐρεσιο, τότε καί οί έρμηνευταί πρέπει νά έ ΐια ι αιρετι
κοί, τότε είναι αιρετικός δ τήν Πεντάτευχον μεταφράσας Νικόλαος δ 
Κασσαβέτης, είν ι αιρετικός δ Κρής ’Αθανάσιος Βαρούχας καί δ Ζα- 
κύνθιος ’Ιωάννης Αϊτινός, οί τό ψαλτήριον μεταφράσαντες, είναι αιρε
τικός ό τήν Αγίαν Γραφήν μεταφράσας Νεόφυτος ό Βάμβας» κτλ. συνέ
στησε δέ εις τον Σάθαν νά μελετήση τήν Αγίαν Γραφήν εις τό 
σημεΐον εκείνο πού λέγει* «"Εκαστος εν φ  έκλήθη, έν τούτφ μενέτω»· 
καί νά προσέχη είς τήν ιστορικήν πλευράν τών δσων γράφει, διότ*
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πολλούς άνέστησε νεκρούς και πολλούς έθαψε ζώντας μέ τάς χρονολογίας 
πού έγραφε χωρίς νά δίδη προσοχήν. («Προσθήκαι καί διορθώσεις» σελ. 
50—51). Εις έκαστον συγγραφέα άναλόγως τών γραφόμενων, ιδίως κατά 
τήν έννοιαν, απέδιδε καί την έκτίμησιν. Ό Σάθας τούς Άγιορίτας μονα
χούς ’Αναστάσιον Κομνηνόν, Ίωάσαφ Λογοθέτην καί Δανιήλ Καστρίτσιον, 
διερχομένους τήν Ευρώπην χάριν επαιτείας καί δμιλοΰντας τάς ξένας γλώσ
σας, τούςώνόμασε σοφούς καί δ Δημητρακόποΐ'λος είρωνικώς έγραψεν.«"Αν 
δ Κασχρίσιος ήχο σοφός μόνον διόχι έγίνο>σκε τήν Τουρκικήν καί ’Ιταλικήν 
γλώσσαν, τότε οί βαρκσδόροι τοΰ Πειραιώς, πολλάς γινώσκοντες γλώσσας, 
θά ήσαν πολλών Γερμανών σοφώτεροι». («Επανορθώσεις σφαλμάτων» 
σελ. 33). 'Η φιλοπατρία του δέ ήχο τοσαύχη, ώστε ού μόνον νά μαρτυρή- 
ται από τον Μαρίνον Βρετόν, (ΐδε ανωτέρω σελ. 478) καί ώς προανεφέρα- 
μεν καί έκ τής διαθέσεως τών εισπράξεων έκ τοΰ άναρπάστου γενομένου 
βιβλίου του «'ΙστορΓα τοΰ σχίσματος» υπέρ τών τότε προσφύγων Κρητών 
καί τοΰ παρ’ αύτοΰ διενεργηθέντος εράνου εν τή Ευρώπη χάριν τοΰ τότε 
Κρηιικοΰ άγώνος («Θεολογία» τομ. Β'. σελ. 278), αλλά καί έκ τής εκφρα
σθείσης επιθυμίας του, ϊνα πάντες οί τότε εις τά υπόδουλα μέρη ’Αρχιερείς 
ένδιαφέρονται διά τήν σύστασιν καί διατήρησιν ελληνικών σχολείων, εν 
τοΐς δποίοις νά διδάσκωνται τά 'Ελληνικά γράμματα. Καί έγραφεν έν τφ 
προλόγφ τοΰ τελευταίου κατά τήν έκδοσιν βιβλίου του «’Ορθόδοξος Ε λ
λάς» ΙΑ'. : «”Αν πάντες οί έν Τουρκίρ αρχιερείς είχον τήν φιλοτιμίαν καί 
τήν φιλοπατρίαν, ήν είχεν δ μακαριώτατος Πατριάρχης τών Ιεροσολύμων 
Κύριλλος, δ άνά πάσαν τήν Παλαιστίνην Ελληνικά σχολεία συστησας, βε
βαίως δ Ελληνισμός θά ΐστατο εις κρείττονα θέσιν. Δεν λέγουσι δέ τήν 
αλήθειαν οί λέγοντες δτι δέν έ'χουσι χρήματα προς σύστασιν Σχολείων- διότι 
εις τάς ό'χθας τοΰ Βοσπόρου ύπιίρχουσιν ανάκτορα Πανιερωτάτων τινών πα
ρεμφερή τοΐς Σουλτανικοΐς άνακτόροις.Οί πατέρες ήμών, καίπερ στερούμενοι, 
κακουχούμενοι γλωσσοτομούμενοι, τον πέλεκυν τοΰ τυράννου επί τών κεφα
λών έχοντες, καί σχολεία συνίστων καί τήν έθνικήν περιουσίαν άθικτον ε- 
φύλαττον νΰν δέ αρχιερείς μέν τινες ουδόλως περί σχολείων φροντίζουσιν, 
οί δέ μοναχοί πωλοΰσι τήν έθνικήν περιουσίαν εις ξένους, δπως τήν φιλο
δοξίαν καί τήν φιλοχρηματίαν αύιών κορέσωσι. Ταΰτα νΰν παρεκβατικώς 
περί τούτων" ά'λλοτε δέ θά εΐπωμετ τά δέονια έν τφ οίκείφ 'τόπφ». ’Αλλά 

ςιό ίδιον έ'τος, κατά τό δ ποιον έτυ.τώθη τό βιβλίον τό γράφον ταΰτα άπέθα- 
νεν, ώς εΐπομεν, καί δ φιλόπατρις συγγραφεός.

Τήν προς τον Παπισμόν καί τον ’Ιησουιτισμόν απέχθειαν τοΰ ’Αν
δρονίκου Δημητρακοπούλου περιττόν θεωροΰμεν τά άναφέρωμεν, δεδομένου 
δτι ή δλη συγγραφή τοΰ ’Ορθοδόξου κληρικοΰ κατά τυΰ Παπισμού στρέ
φεται. Τήν άπόσχισιν τοΰ Παπισμοΰ έκ τής ’Ορθοδοξίας θεωρεί ώς αιτίαν 
τών τόσων κατά τής 'Ελλάδος συσσωρευθένιων δεινών καί τήν ζόφωσιν τοΰ 
κόσμου κατά τον μεσαίωνα. "Εγραφε δέ : «Ευτυχώς παρήλθον οί σιυγερο1
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εκείνοι χρόνοι, καθ’ ου; καί κυβερνώντας καί κυβερνούμενοι, ώς κτήνη 
παρά αλιτήριων Παπών ένομίζοντο καί ούδείς πλέον φόβος έκ τής Ρώμης 
περί τής θρησκείας καί τής γλώσσης τή: 'Ελληνικής, διότι ή ισχύς τοΰ 
έναντίον τοΰ λογικοΰ καί τής ιστορίας άλανθάστου υ π ό  τών νέων Φαρι
σαίων άνακηρυχθέντος Πάππα, έμεινε μόνον εις τά ανίσχυρα καί εύρωτιώντα. 
τοΰ άφορισμοΰ δπλα». («’Ορθόδοξος Ελλάς» ΙΑ—IB). Εις τήν ιδίαν σελί
δα περί τοΰ άλαθήτου τοΰ Πάπα, αποτεινόμενος προς Ίησουΐτας γράφει: 
«"Ανθρωποι, οιτινες ούτε τον θεόν φοβοΰνται, ούτε τούς ανθρώπους 
έντρέπονται, τά πάντα ραδιουργοΰσιν ασυστόλως. *Ω ! αγαθοί Ίησουΐται, 
αλάνθαστος ήτο δ αγράμματος Πάπας Ζεφυρΐνος, δ τήν αϊρεσιν τοΰ Μον- 
τανοΰ άποδεξάμενος ; ’Αλάνθαστος ήν δ έν κακίρ πανοΰργος ναι ποικίλος 
προς πλάνην Σαβελλιανός Κάλλιστος ; ’Αλάνθαστος ήν δ τοΐς είδώλοις 
θύσας Μαρκελλΐνος ; οί τον ’Αρειανισμόν άποδεξάμενοι Φήλιξ Β', καί 
Λιβέριος ; καί δ τοΰ Πελάγιου καί Καιλεστίου δμόφρων Ζώσιμος ;... ’Α
λάνθαστος δ υπό τής έκτης Οικουμενικής Συνόδου άναθέματι ώς αίρετικός 
καθυποβληθείς Όνώριος ; Αλάνθαστοι οί υπό πορνών εις τον Παπικόν 
θρόνον κατά τήν δεκάτην εκατονταετηρίδα αναβιβαζόμενοι μαχλότατοι καί 
έξωλέστατοι Πάπαι, ών τήν ασέλγειαν καί βδελυρίαν περιγράφων δ έκθυ- 
μος τοΰ παπισμού υπερασπιστής Καρδινάλιος Βαρώνιος δνομάζει αυτούς 
τερατώδεις, αισχροτάτους, έξωλεσχάτους, πάντη πάντοθεν βδελυρωτάτους 
(Monstruosos, turpissimos, perditissimos, usque quaque foedissimos); 
«"Οταν γάρ ή βίος απεγνωσμένος καί δόγμα τίκτεχαι τοιοΰχον». ’Αλάνθα
στος ήν δ αντίχριστος Βονιφάτιος Η'., δς έλεγεν δτι μωρόν έστι τό πι- 
στεύειν εις ένα τριαδικόν θεόν καί δτι ούκ έστι μέλλουσα ζωή ;» Περί 
τούτων καί άλλων τινών αιρετικών διέλαβεν έν τή πραγμαχείρ «]Τερί τινων 
αιρετικών Παπών τής Ρώμης» «έν τή «Ήμέρρ» Τεργέστης, αριθμός φύλ
λου 773.

Τόν πρόωρον θάνατον τοΰ ’Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου ώς έθνι
κήν συμφοράν έθεώρησαν οί Έλληνες τών γραμμάτων καί τής ’Ορθο
δοξίας. Τόν θάνατον αύτοΰ έθρήνησεν ή διανοουμένη Ελλάς, δ δέ κράτι- 
στος τότε δημοσιογράφος αλλά καί απαράμιλλος ποιητής Άλ. Βυζάντιος έν 
τή Τεργεσχαία «Ήμέρρ» τής 28 Νοεμβρίου 1872, έν αριθμφ φύλλου 896, 
έγραψε μεταξύ άλλων : «Δέν ύπερβάλλομεν λέγοντες δτι δ ’Ανδρόνικο; 
Δημηχρακόχουλος ήχο τό τέλειον πρότυπον τοΰ χριστιανού, τό τέλειον πρό
τυπον ορθοδόξου ΐερέως. Έν τή καρδίρ αύτοΰ συνέθαλλον έναμίλλως αί 
σπανιώταται άρεταί, ή ανυπόκριτος εύσέβεια, ή απροσποίητος μετριοφρο
σύνη, ή ανεξάντλητος έλεημοσύνη, ή τρυφερά προς τούς συγγενείς καί 
προς τούς φίλους στοργή, ή χαλκέντερος φιλοπονία, δ εύγενής υπέρ τών 
γραμμάτων ζήλος, ή διάπυρος φιλοπατρία, έκδηλωθεΐσα δΓ άδρών άναλό
γως θυσιών έν πάση έθνική ανάγκη- προς τό ψυχικόν δέ τοντο κάλλος ήμιλ- 
λάτο τό ιεροπρεπές κάλλος τής μορφής, τό προσηνές καί μειλίχιον τοΰ
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ήθους, χό εμβριθές τών σκέψεων καί χών λόγων». Τό πένθος εις χήν 
Ιεράν Μονήν Ταξιαρχών χής Αιγιαλείας διά χόν θάνατον τοΰ ’Ανδρονίκου 

Δημηχρακοπούλου ήχο άπερίγραπχον. Τό φθινόπωρον χοΰ 1872, ως άν 
ένέσκηψε συμφορά εις χήν Μονήν, άπέθανον οι δυο χών σπουδαιοχέρων 
Ταξιαρχιχών δ αρχιμανδρίτης ’Ανδρόνικος Δημηχρακόπουλος καί δ αρχιε
πίσκοπος Άργολίδος Δανιήλ. Μεχά παρέλευσιν ολίγων ημερών από χοΰ 
θανάχου χοΰ ’Ανδρονίκου, εις χήν Μονήν ήρχισαν αί ενέργειαι διά χήν με- 
χακόμισιν χής βιβλιοθήκης χου εκ Λειψίας είς χήν Μονήν. Ό ρέκτης καί 
δρασχήριος προηγούμενος χής μονής Ταξιαρχών Νικόδημος Νικολαΐδης καί 
δ διδάκτωρ χής φιλοσοφίας χών Πανεπισχημίων Μονάχου καί Τυβίγγης 
χής Γερμανίας ίεροδιάκονος Παφνούχιος Βασιλειάδης ένήργησαν καχαλλή- 
λως καί ή βιβλιοθήκη χοΰ ’Ανδρονίκου, άποχελουμένη έξ ύπερχιλίων σχεδόν 
χόμων σπανιωχάχων εκδόσεων καί πλείσχων παρ’ αΰχοΰ άνχιγράφων εκ 
χειρογράφων, μεχεκομίσθη μεχά παρέλευσιν χριεχίας εν χή 'Ιερά Μονή χών 
Ταξιαρχών χής Αιγιαλείας.

Τοσοΰχον καί χοιοΰχον άνχίκχυπον ειχεν ή μεχακόμισις χής βιβλιο
θήκης χοΰ ’Ανδρονίκου Δημηχρακοπουλου έκ Λειψίας είς χήν ίεράν Μονήν 
Ταξιαρχών είς χοΰς λογίους χόχε μοναχούς, ώσχε δ είς Γερμανίαν σπου- 
δάσας καί επί είκοσιπενχαεχίαν διαχελέσας καθηγηχής ίεροδιάκονος 
Παφνούχιος Βασιλειάδης νά γράφη είς μίαν ενδομονασχηριακήν πραγμα- 
χείαν επίγραφομένην «Συκοφαντία πονηρά καί απολογία άστοχος» (σελ. 
34 καί 35) : «“Οτε τελευταίον χφ 1875 έπαυσέ με από χοΰ Βαρβακείου 
Λυκείου δ Κ. Ράλλης, με προσεκάλεσεν άμέσω; είς χό Ύπουργεΐον καί 
ειπε μοί νά δεχθώ) χήν θέσιν χοΰ διευθυνχοΰ χής έν Τριπόλει 'Ιερατικής 
Σχολής, θέσιν μάλλον έμοί έμπρέπουσαν. Ά λλ ’ εγώ ανυπόμονος ίδεϊν χήν 
βιβλιοθήκην καί χά χειρόγραφα τοΰ μακαρίτου ’Ανδρονίκου, είς χήν απο
στολήν χών δποίων έν χή Μονή ένήργησε μέν δ προηγούμενος Νικόδημος 
τό πλεΐστον, συνεχέλεσα δμως αΰχφ κάγώ κατά τι, προΰχίμησα νά μεχαβώ 
είς χήν Μονήν, έχων μάλιστα κατά νοΰν νά παρακινήσω είς τοΰτο καί 
άλλους έκ χών έν τώ κόσμφ ήδη πολλών συμμονασχών. Μεχέβην είς χήν 
Μονήν, ειδον χήν βιβλιοθήκην, χά χειρόγραφα’ έξαίρεχα πάνχα’ άνέλαβον 
χή προχάσει χοΰ ηγουμενοσυμβουλίου καί χήν διδασκαλίαν χών δοκίμων». 
Παρά τοΰ Παφχουχίου Βασιλειάδου έγένειο χόχε έν χή βιβλιοθήκη χής 
Μονής Ταξιαρχών ή ταξινόμησις μόνον χών συγγραμμάτων, ή άρίθμησις 
καί καταγραφή αυτών. Τά χειρόγραφα ούτε κατεγράφησαν, οΰδ’ έσελιδο- 
γραφήθησαν. Ά φ ’ δχου μάλιστα άπεμακρύνθη χή; βιβλιοθήκης δ Παφνού
χιος Βασιλειάδης, διορισθείς καθηγηχής είς χό Γυμνάσιον Αίγιου, άνελάμ- 
βανον διαδοχικώς μοναχοί δριζόμενοι παρά τοΰ ηγουμενοσυμβουλίου μάλλον 
αυστηροί κλειδοκράτορες χής βιβλιοθήκης παρά χαξινόμοι καί έπιμεληταί 
αυτής. “Οσα βιβλία έγκατέλειπον οί άποθνήσκοντες μοναχοί, έτίθεντο κατά 
τύχην έν χή βιβλιοθήκη, δπου υπήρχε χώρος. Τά χειρόγραφα παρεμερίζοντο
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διά νά δημιουργήχαι χώρος διά χά συγγράμματα οΰχως, ώστε χά χειρόγραφά 
νά συναναμιχθώσιν ου μόνον κατά χήν ΰπόθεσιν χοΰ περιεχομένου αλλά 
καί κατά φύλλα, χών δποίων αί σελίδες δεν είχον αριθμούς. Άρχομένου 
τοΰ έτους 1937, ήρχισα νά γράφω χήν ίσχορίαν χής ίεράς Μονής Τ«ξιαθ" 
χών καί εΰρέθην είς χήν ανάγκην νά άναδιφήσω τά χειρόγραφα τής βιβλιο
θήκης τής Μονής, δπότε μετά πολλών κόπων, κατά τό μέτρον τοΰ ανθρω- 
πίνως δυναχοΰ χών ασθενών μου δυνάμεων, έκαμα διαχωρισμόν χών χειρο
γράφων τοΰ αειμνήστου ’Ανδρονίκου Δημηχρακοπούλου, χών συγγραμμάτων 
χου καί χών αντιγράφων χών ύπ’ αΰχοΰ γενομένων έκ χειρογράφων βιβλιο
θηκών από χειρόγραφα άλλων συγγραφέων. “Εγραψα τότε έν χή «Θρη
σκευτική καί Χριστιανική Έγκυκλοπαιδείφ» εν δλίγοις περί χοΰ ’Ανδρονί
κου Δημηχρακοπούλου, (είς τόμον Β' σελίδας 1209 καί 1210). Χειρόγραφα 
καί συγγράμματα τοΰ Δημηχρακοπούλου σώζονται έν χή βιβλιοθήκη χής 
Μονής : «Bonaventurae vulianii vengio Latina Nicolai Methonensis 
lommitationis in Zustitutionem Platonicam Proili Platonii», έκ σελί
δων 12f5 μεγάλου σχήματος. Καί «Περί τών Εκκλησιαστικών συγγραφέιον 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί ιών συγγραμμάτων αΰιών από τών άπο- 
σχολικών χρόνων μέχρι τής ΙΘ' έκαχονχαετηρίδος» έκ σελίδων 344 μεγάλου 
σχήματος. Τά έκ διαφόρων βιβλιοθηκών άντιγραφένχα κείμενα χειρογρά
φων καί σπανίων βιβλίων εΰρον έν χή βιβλιοθήκη χή: ίεράς Μονής Ταξιαρ
χών μετά καταλόγων, χειρογράφων καί βιβλίων ΰπαρχόνιων έν διαφόροις 
βιβλιοθήκαις καί μετά κοπιώδη έργασίαν πολλών μηνών, συνεκέντρωσα είς 
έξ ογκώδεις τόμους καί βιβλιοδέσας έταξινόμησα αυτά. Εμπεριέχονται δέ 
έν τοίς έξ χόμοις καί έν 77 ήριθμημέναις ύποθέσεσι είς διεσκορπισμένα 
φύλλα, χά έξή:, κατ’ αλφαβητικήν χάξιν, αντίγραφα έκ χειρογράφων :

1) Ά γ ιο υ  δρους περιγραφή, είς σελίδα 593 τοΟ Δ', τόμου μεγάλου σχήματος.
2) ’Αγνώστου συγγραφέως χειρόγραφα βιβλιοθήκης Matthai σελ. 531 Δ', τό

μοι· μεγάλου σχήματος.
3) Ά λώ σεω ς τής Κωνσταντινουπόλεως τά  μετά σελ. 477 Β'. τόμ. μικρού σχήμ.
4) ’Αλεξάνδρου Χάνδακος Κρήτης (Ceorgi A lexandrii Romee professoris) 2

είς έλεύθερα φύλλα.
5) ’Αλεξανδρείας Π ατριάρχαι άπό Χρίστου σελ. 639 Β' μικροΟ σχήματος.
6) ’Αλεξάνδρου του έκ Τυρνάβου Δ ιήγησις περί Μ ακαρίου Πατμίου σελ. 1

Β'. μεγάλου σχήματος. ¡
7) ΑίμιλιανοΟ Πατριάρχου ’Α ντιόχειας έπίγραμμα σελ. 426 Γ'. μεγάλου σχήμ.
8) ’Ακροπολίτου Γεωργίου κατά βλασφημ ίας ’Ιταλών σ. 463 Γ'. μεγάλου σχήμ.
9) Ά λ λ ά τ ιο ς  σελ. 42 καί 48 είς έλεύθερα φύλλα.

10) ’Α ντιόχειας έπιστολή πρός τόν μακαριώτατον Πάπαν Ρώμης σ. 1 Α'. μικροΟ
καί 205 Β'. μικροΟ.

11) ’Α ντιόχειας Πατριάρχαι άπό Χρίστου σελ. 640 Β’. μικροΟ καί 49 Α'. μεγά
λου καί 474 Γ'. μεγάλου.

12) Ά νδρέας Ίδρωμένος σελ. 233 Α'. μεγάλου.
13) Ά να το λ ίο υ  έπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως έπιστολή πρός Πάπαν Λέοντα

σελ. 136 Γ'. μεγάλου.
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14) ’Αντωνίου τοΟ Λ αρίσσης έγκώμιον είς άγιον Οίκουμένιον σ. 592 Γ'. μεγάλου
15) ’Α θανασίου πρώην Π ατριάρχου ’Α λεξανδρείας περί Π ατριάρχων σελ. 341

Β'. μεγάλου.
16) ’Α θανασίου Βαρούχα έξήγησις ψαλτηρίου σελ. 349 Β'. μεγάλου.
17) ’Α θανασ ίου Πατριάρχου Κων)πάλεως έπιστολαί σελ. 5—16 Α'. μεγάλου
18) ’Ανδρονίκου ΚαματηροΟ προοίμ ια  σελ. 158 Α'. μεγάλου
19) ’Αρσενίου Ίερομονάχου πρός Γ. Φ. περί Λουκάρεως καί Κ υρ ίλλου έκ Βερ-

ροίας σελ. 3 Α'. μικρού.
20) ’Α ρσενίου Μ ονεμβσσίας έκ χειρογράφου Βιέννης σελ. 483 Β'. μικρού κα ί

σ. 644 Α'. μικρού.
21) ’Ανωνύμου τεμάχιον σελ. 255 Β'. μεγάλου.
22) ’Ανωνύμου άναλογ ία ι των άπειλουμένων κολάσεων πρός άμαρτήματα 229

Β'. μεγάλου.
23) Ά π ολω νίαν εύρισκομένοις Χ ριστιανοΐς, Ρώσσοις κα ί ‘Έ λλησι σ. 303Β'.μικρ.
24) 'Απολογία ’Αρχιερέων καθηγουμένων καί πνευματικών Κων)πόλεως πρός

βασιλέα  73 έλεύθερα φύλλα.
25) Ά σπ ιώ τη  Ίωάννου δ ιά  τά  νεκρών σώματα Λόγος Ε'. σελ. 279 Β'. μικροΟ.
26) Κ ατά τής άρχής του Πάπα σελ. 379 Γ'. μεγάλου.
27) Ά σω π ίου Κων. άποσπάσματα σελ. 317 Γ'. μεγάλου.

! 28 Περί ’Ά θω νος (άπόσπασμα Ν. Γρηγορίου λόγος ιδ'.) σελ. 429 Γ'. μεγάλου.
29) Ά ρ έθα  Κ αισαρείας συγγράμματα σελ. 493 Γ'. μεγάλου.
30) Ά ποστολικώ ν διατάξεων μέρος σελ. 525 τομ. Δ' μεγάλου σχήματος.
31) Ά π όσπ ασμα  έξ Ά ττικοϋ ήμερολογίου άριθμ. 17 είς έλεύθερα φύλλα.
32) Βασιλείου Θ εσσαλονίκης δ ιάλεξις μετά τίνος Λ ατίνου σελ. 70 Β'. μικροΟ καί

123 Γ'. μεγάλου.
33) Β ασιλείου Κερκύρας πρός Πάπαν Ρώμης σελ. 69 Α'. μεγάλου κα ί 179 Γ'.

μεγάλου.
34) Βασιλείου Β ουλγαρίας πρός Πατριάρχην σελ. 179 Α'. μεγάλου.
35) Β αρλαάμ περί Καθαρτηρίου κα ί Πάπα σελ. 1 1  Α'. μικροΟ.
36) Βαπτίσεως Ρώσου τίνος άντίγραφον μαρτυρικού άριθ. 20 είς έλεύθερα φύλλα.
37) Βαρλαάμ μονάχου πρός Αρχιεπίσκοπον Νικόλαον περί Πάπα σελ. 74 Α'.

μεγάλου.
38) Βέκκου κατά, έκθεσις έκ του τόμου πίστεως σελ. 77 Α'. μεγάλου.
39) Βησσαρίωνος Καρδιναλίου συγγράμματα  σελ. 424 Γ'. μεγάλου.
40) Β ιβλία ’Εκκλησιαστικά (Νεοελληνικής φιλολογίας) ΒρετοΟ ύπόθεσις σελ.

387 Β'. μικροΟ.
41) Β ιβλία  Φ ιλολογικά σελ. 399 Β'. μικροΟ.
42) Β ιογραφ ίσι συγγραφέων σελ. 488 Β’. μικροΟ κα ί 725 Δ', μεγάλου.
43) Βλαστάρεως έκ του δευτέρου β ιβλίου μέρη κατά Λατίνων σελ. 567 Δ', μεγάλ.
44) Βλάχου (βιβλία) Γερασίμου άριθ. 75 είς έλεύθερα φύλλα  κα ί 62.
45) Βόσπορος έν Βορυσθένει κ α ί έν Μόσχα 1810 τ ί περιέχει σελ. 744 Δ', τόμου

μεγάλου.
46) Γαβριήλ Σεβήρου (Φιλαδέλφειας) άλληλογραφία, τεύχη σελ. 59—266 Α'.

μικροΟ καί 58 έλεύθερα φύλλα.
47) Γαβριήλ Σεβήρου (κατά Γάσσιον W. Gass) άριθ. 74 έλεύθερα φύλλα.
48) Γαβριήλ Σεβήρου (Φ ιλαδέλφειας) άποσπάσματα (misselbanea) κα ί δύο έπι

στολαί σελ. 635 Α'. μικροΟ.
49) Γαβριήλ Καλλονας σελ. 267 Β' μικροΟ.
50) Γενναδίου Κωνσταντινουπόλεως ή Γρηγορίου ή ’Ιγνατίου στίχοι παραινετικοί

σελ. 267 Α'. μικροΟ.

24

51) Γεννάδιος τω μεγάλω Δουκί σελ. 143 Α'. μεγάλου.
52) Γεννάδιος Σχολάριος τω Μητροπολίτη Μηδείας θεοφόινει σελ. 125 Α'. μεγ.
53) Γεννάδιος έπί τη άλόγω καινοτομία σελ. 145 Α'. μεγάλου κα ί 25 Δ', μεγάλου.
54) Γεννάδιος έξ μήνας πρό τής άλώσεως τής Κων)λεως σελ. 150 Α'. μεγάλου.
55) Γεννάδιος Β ουλγαρίας τ ί πραγματεύεται (περί Υ ίου καί άζΰμων) σελ. 129

Γ'. μεγάλου.
56) ΓεργανοΟ Ζαχαρίου έπίγραμμα είς κατήχησίν του σελ. 714 Δ', τόμου μεγά

λου κα ί άριθ. 60 έλεύθερα φύλλα.
57) Γερμανικοί πραγματεία ι σελ. 555 Β'. μικροΟ.
58) Γερμανού Πατριάρχου όμολογία άληθοΰς π ίστεως σελ. 71 Α'. μεγάλου καί

182 Γ'. μεγάλου.
59) Γερμανού Π ατριάρχου Κων)πόλεως κα ί τής Ίεράς Συνόδου κατά Πάπα σελ.

101 Α'. μεγάλου.
60) Γερμανού Πατριάρχου Κων)πόλεως κατά Νεοφύτου σελ. 113 Α'. μεγάλου.
61) Γερμανού Πατριάρχου Κων)πόλεως έπιστολή δευτέρα πρός Κυπρίους σελ.

117 Α'. μεγάλου.
62) Γερμανού Πατριάρχου πρός Βασίλειον Β ουλγαρίας σελ. 178 Α'. μεγάλου.
63) Γεώργιος Σχολάριος τω βασ ιλε ϊ ΤραπεζοΟντος ’Ιωάννη σελ. 121 Α'. μεγάλου.
64) Γεωργίου Σχολαρίου δογματικόν ίδεόμελον σελ. 207 Γ' μεγάλου.
65) Γεώργιος Σχολάριος πληροφορούμενος παρά τοΟ ’Εφέσου σελ. 319 κα ί 323

Α'. μικροΟ.
66) Γεωργίου Σχολαρίου σημείωμα κατά Βέκου σελ. 307 Α'. μικροΟ.
67) Γεωργίου Γεμιστού δ ιά  τό Λατινικόν δόγμα 275 Α' μικροΟ.
68) Γεωργίου Κορεσσίου του Χ ίου δ ιάλεξις μετά τίνος τών Φράγγων σελ. 287

Α'. μικροΟ.
69) Γεωργίου ΑίτωλοΟ βήμα είς ’Α νδρόνικον-Μ ιχαήλ Κατακουζηνόν σελ. 153

Α ’. μεγάλου.
70) Γεωργίου Σκυλίτζη πρωτοκουπαλάτου ιαμβικο ί στίχοι 157 Α'. μεγάλου καί

160 Α'. μεγάλου.
71) Γορδίου ’Α ναστασ ίου βιβλίον κατά Μωάμεθ καί Λατίνων άριθ. 43 είς έλεύ

θερα φύλλα.
72) Γ ρηγορίου Π ατριάρχου του Κυπρίου άπολογία σελ. 90 Α'. μεγάλου.
73) Γρηγορίου Πατριάρχου του Κυπρίου (πιττάκιον) σελ. 89 Α'. μεγάλου
74) Γ ρηγορίου » » » ομολογία » 86 Α'. μεγάλου.
75) Γρηγορίου » » » έκθεσις τόμου κατά Βέκκου σελ. 77

Α'. μεγάλου.
77) Γρηγορίου » » » έπ ιστολαί 72 είς Μ ελιτινιώτην κα ί άλ

λους  481 Γ'. μεγάλου.
78 Γ ρηγορίου Παλαμά έπί Λ ατίνων συντομίαν 352 Α'. μικροΟ.
79) Γρηγορίου Πατριάρχου Κυπρίου Λόγος περί Ά γ ιο υ  Πνεύματος 360 Α'. μικρ.
80) Γρηγορίου Παλαμα έπ ιστολαί είς μοναχούς Δ ιονύσιον κα ί Γρηγόριον 161

κα ί 170 Α'. μεγάλου.
81) Γρηγορίου Π αλαμα έπιστολαί πρός μοναχούς Δ αμιανόν σ. 451 Γ'. μεγάλου. 
81α) ΤοΟ αύτοΟ 'Ο μολογία ’Ορθοδόξου πίστεως έκτεθείσα σελ. 328 Α'. μικροΟ.
82) Γρηγορίου Θ εσσαλονίκης συγγράμματα  έν τη Μονή Ίβήρων 569 Δ' μεγάλου.
83) Δάμασος Πάπας πρός έπίσκοπον Παυλΐνον έκ πρώτου βιβλίου Μ αργουνίου

69 Β'. μεγάλου.
84) ΔαμαδοΟ Βικεντίου όρθόδοξος δογματική 699 Δ', μεγάλου.
85) Δ ανιήλ Πατμίου στίχοι Ιαμβικοί χρηστοήθειας 408 Α'. μικροΟ.
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86) Δ ιήγησις περί των άναιρεθέντων έν Ά γ ίω  δρει παρά του Λατινόφρονος Μι
χαήλ 186 Γ'. μεγάλου.

87) Δημητρίου Β ουλγαρίας ΧωματιανοΟ πρός Πατριάρχην Γερμανόν σ. 177
Α'. μεγάλου.

88) Δημητρίου Β ουλγαρίας ερμηνεία εις γραφικά ρητά σελ. 189 Α'. μεγάλου.
89) Δ ιονυσίου ΚατηλιανοΟ έπισκόπου Κυθήρων σελ. 638 Α'. μικρού.
90) Δοσιθέου Ίεροσ. έκ του τόμου τής Α γά π η ς όμολογία π ίστεως 239 Β'. μικρού
91) Δοσιθέου » κατά βλασφημίας Ίωάννου Κ αρυοφύλλου 432 Α'. »
92) Δοσιθέου » περί του Μάρκου Ε φέσου (έκ προλόγου Α γάπη) σελ. 310 Α'

μικρού.
93) Δοσιθέου » έκ τής Δωδεκαβίβλου παραγράφου Ε'. 49 Δ', μεγάλου.
94) Δοσιθέου » χειρόγραφον έν βιβλιοθήκη Μόσχας περιέχον συγγράμμα

τα  του Πήγα σελ. 581 Γ'. μεγάλου.
95) Δοσιθέου » έξ έπιστολής πρός Πατριάρχην Κων)λεως Δ ιονύσιον (εις

τόμον καταλλαγής) σελ. 209 Δ', μεγάλου.
96) Δουζάς Γεώργιος ό έκδώσας τά του Πηγά άριθ. 67 εις έλεύθερα φύλλα.
97) Δωροθέου Β ουλισμα έπιστολή πρός τόν πατέρα του Νικόλαον σ. 549 Γ'. μεγ. 
98 Δωροθέου άνταποκρίσεις ε ις  άπολογίαν Χριστοφόρου σ. 559 Γ'. μεγάλου.
99) Έ γγραφον Συνοδικόν έλλιπές σελ. 161 Δ', μεγάλου.

100) Έ γγραφα  » μέ ύπογραφάς σελ. 167 καί 169 Δ', μεγάλου.
10 1) Ε μμανουήλ κτλ. τρόπος πα ιγνιδ ιού κα ί έν ποίημα άριθ. 29 είς έλεύθερα φύλ.
102) Ε μμανουήλ Μ αργουνίου τοΰ Κρητός είς Δανήλον Φουρλανον έπίγραμμα

σελ. 713 Δ', τόμου.
103) Ε π ιγράμματα άριθ. 41 είς έλεύθερα φύλλα.
104) Έπιστολή πρός τόν Βυζάντιον άριθ. 39 είς έλεύθερα φύλλα.
105) Έ πιστολή ύποβληθεΐσα πρός βασ ιλέα  μέ τήν άποστολήν β ιβλίου άριθ. 35 είς

έλεύθερα φύλλα.
106) Έπιστολή πρός έπίσκοπον έν σχεδίω καί κατάλογος β ιβλίω ν άριθ. 31 είς

έλεύθερα φύλλα.
107) Έπιστολή Βρετού άριθ. 30 είς έλεύθερα φύλλα.
108) Έπιστολή Ρώσου ’Αρχιμανδρίτου πρός Α νδρόνικον 25-5-1865 άριθ. 30 είς

έλεύθερα φύλλα.
109) Έπιστολή δ ι’ ής ή Ιερά Σύνοδος άποκρούει τό μεταθετόν ’Αρχιερέων άρ ιθ.

34 είς έλεύθερα φύλλα.
110) Έ πιστολή Λιβεροπούλου μέ κατάλογον βιβλίων άριθ. 33 ε ίς  έλεύθερα φύλλα .
1 1 1 ) Έπιστολή πρός έφορείαν βιβλιοθήκης τής Μόσχας άριθ. 38 είς έλεύθ. φύλλα.
112) Έ πιστολαί σωζόμεναι σελίδες 433—438 Α'. μεγάλου καί 441 Α'. μεγάλου.
113) Έπιστολή πρός έφημερίδα Μέριμναν άναιρετική διαβολής ύπό Π αϊσίου

Μαργέλου σελ. 721 Δ' μεγάλου.
114) Ε π ιτάφ ιος έπιγραφή είς Κρομμύδην σελ. 177 Δ', μεγάλου.
115) Έ πιφανίου Κω)πόλεως (ίσως) περί χωρισμού τών Λ ατίνων σελ. 53 Α'. μεγάλ_
116) Ε ρμηνεία  συμβολικών γραμμάτων οελ. 551 Β'. μικρού.
117) Περί εικόνων σελ. 515 Γ'. μεγάλου.
118) Εύθυμίου Μοναχού ήμίφυλλον περί Φ ουνδογιατών άριθ. 61 είς έλεύθ. φύλ.
119) Εύαγγελική Σάλπιγξ τού έτους 1754 σελ. 428 Γ'. μεγάλου.
120) Ευγενίου Βουλγάρεως πρός Ιεροδιάκονον Νεόφυτον σελ. 441 Γ'. μεγάλου.
121) Πρός Εύγένιον Βούλγαριν άπαντήσεις ίεροδιακόνου Νεοφύτου σελ. 443 Γ'.

μεγάλου.
122) Ευγενίου Βουλγάρεως μαθηταί έν Ά θω ν ιά δ ι σελ. 25 Α'. μεγάλου.
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123) Εύδοκίας βασ ιλ ίδος περί Α γ ίο υ  Κυπριανού στίχοι σελ. 383 Α'. μεγάλου καί
άριθ. 65, φύλλα.

124) Ε ύδαιμονιάδης ’Ιωάννης σελ. 485 Β'. μικρού.
125) Εύστρατίου Ά ργέντου Χ ίου περί ψευδούς άψευδ ίας Πάπα σελ. 480 Α'. μικρού.
126) Εύστρατίου Ά ργέντου Χ ίου συνταγμάτιον περί καθαρτηρίου πυρός σελ. 440

Α'. μικρού.
127) Εύστρατίου Ν ικαίας λόγος περί Ά γ ιο υ  Πνεύματος σελ. 508 Γ’. μεγάλου.
128) Ε φέσου Μελέτιος άριθ. 25 είς έλεύθερα φύλλα.
129) Ε ύφραίμιος βιογραφών θεοδώ ραν κ.λ.π. έμμέτρως σελ. 346 Γ’. μεγάλου.
130) Έ φραίμ ’Ιεροσολύμων μαθητου Μ ακαρίου σελ. 743 Δ', μεγάλου.
131) Ζαβείρα (σημείωμα περί αύτού) άριθ. 12 είς έλεύθερα φύλλα.
132) Περί Ζαβείρα Γεωργίου έπιστολή ’Ανδρονίκου πρός τήν Η μέραν σελ. 563

Δ', μεγάλου.
133) Ζαχαρίου ίερέως Κρητός άπαντήσεις είς Κ αρδινάλιον Κλαύδιον σελ. 468

Γ'. μεγάλου.
134) Ζαχαρίου Μ υτιλήνης κατά παραλογιζομένου Μ ανιχαίου σελ. 129 Γ' μεγάλου.
135) Ζαχαρίου έτι περί τών αύτώ ν (τού Νικηφόρου Βλεμίδου) σελ. 115 Γ'. μεγάλ.
137) Ή σαΐα τω Μοναχω Λόγος θ ο ς  περί παραδείσου σελ. 646 Α'. μικρού.
138) Theodosii Meliteni (Chronographia) σελ. 197 Α'. μεγάλου.
139) Thephanes I V  (Θεοφάνης) δύο φύλλα  σελ. 504 Α'. μικρού.
140) θεο φ άνο υς  Μ ανοβίλου πρός βασ ιλέα  Ίωάννην κατά Φλωρεντιανής συνό

δου σελ. 124 Γ'. μεγάλου.
131) θεοδώρου Κουροπαλάτου περί άζύμων κα ί περί ’Α γίου Πνεύματος Λόγοι 

σελ. 217 Α'. μεγάλου, σελ. 57 κα ί 139 Δ', μεγάλου.
142) θεοδώ ρου Ρέντου Μ ατθαίω τω σοφω σελ. 346 Β’. μεγάλου.
143) θεοδώρου Ύ ρκανού Προδρόμου άριθ. 51 είς έλεύθερα φύλλα.
144) ’Ιακώβου Οίκουμ. Π ατριάρχου έπιτίμιον μέσω έπισκόπου Ρηθύμνης δ ι’ ύπό-

θεσιν δ ιαζυγ ίου άριθ. 13 είς έλεύθερα φύλλα.
145) Ίερεμίου Κωνσταντινουπ. έγκύκλιος σελ. 347 Β'. μεγάλου.
146) Ίερεμίου Πατριάρχου^ σύμπραξις μετά τού Μ αργουνίου άριθ. 53 είς έλεύ

θερα φύλλα.
147) Ίερεμίου Κωνσταντινουπόλεως έπιστολή τοΐς τών Ε νετών άρ ίστο ις σελ. 600

Α'. μικρού.
148 Είς τόν Ίεζεκεήλ σημ ασ ία  (άποδιδόμενον είς Γρηγόριον θεολόγον) σελ. 359 

Α'. μικρού.
149) Ιεροθέου Ίερομονάχου κατά  συκοφαντούντων Λατινοφρόνων σελ. 348

Β'. μεγάλου.
150) Ίωάννου ’Α ντιόχειας λόγος περί Ά ζύμ ω ν, πρό τού Ά νδρ ιανουπόλεω ς σελ.

257 Α'. μεγάλου σελ. 79 κα ί 97 Δ', μεγάλου. <
151) Ίωάννου Α ντιόχεια ς λόγος πώς ϊσχυσε καθ’ ήμών ό Λατίνος σελ. 112 Δ'.

μεγάλου.
152) Ίωάννου ’Εφέσου λόγος σελ. 473 Γ'. μεγάλου.
153) Ίωάννου Κλαυδιουπόλεως περί άζύμων σελ. 200 Γ'. μεγάλου.
154) Ίωάννου Ευγενικού νομοφύλακος άκολουθία  είς Μάρκον Ε φ έσου σελ. 205

Β’. μεγάλου, 319 καί 325 Δ’, μεγάλου.
155) Ίωάννου Κωνσταντινουπόλεως τού Καλέκα Κυριακή πρό τής ύψώσεως σελ.

269 Α*. μεγάλου.
156) Ίωάννου Ξ ιφ ιλίνου λόγος είς Κυριακήν τής Σταυροπροσκυνήσεως σελ. 273

Α'. μεγάλου.
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157) Ίωπννου Ρ ω σσίας έπιστολή πρός Κλή μέντα Πάπαν σελ. 293 Α'. μεγάλου καί
488 Γ'. μεγάλου.

158) Ιω σήφ Γαλησίου ήγουμένου περί Πατριαρχών σελ. 205 Α'. μεγάλου.
159) Ιω σήφ Πατριάρχου ομολογία σελ. 226 Β'. μεγάλου.
160) ’Ιωσήφ Πατριάρχου απολογία  το ΐς βασ ιλεΰσ ι Μ ιχαήλ κα ί θεοδώ ρας σελ·

297 Α ’ μεγάλου.
161) ‘Ιωσήφ Μεθώνης καί Μάρκος Ε φέσου άριθ. 56 εις έλεύθερα φύλλα.
162) Κατάλογογος βιβλίων πωλουμένων έν δημοπρασίαις σελ. 407 Β'. μικροΰ.
163) Κατάλογος χειρογράφων εις βιβλιοθήκην Έ σκουριάλης σελ. 193 Α". μεγάλου
164) Κατάλογος ’Ορθοδόξων Έρμηνέων τής ’Οθωμανικής βασ ιλε ίας άριθ. 76 είς

έλεύθερα φύλλα.
165) Κατάλογος βιβλίων θεοδώ ρου Ύ ρκανοϋ του Προδρόμου άριθ. 51 εις έλεύ

θερα φύλλα.
166) Κατάλογος βιβλίων Πατριάρχου Ίερεμίου άριθ. 23 κα ί 52 είς έλεύθερα φύλ.
167) Κατάλογος » βιβλιοθήκης Μονής ‘Αγιου Δ ιονυσίου σελ. 735 Δ’, μεγ.
168) Κατάλογος » » » Σίμωνος Πέτρας σελ. 591 Δ', μεγόλ.
169) » » » » Ίβήρων σελ. 571 Δ ’, μεγάλου.
170) » » » » Γρηγορίου σελ. 589 Δ’ μεγάλου
171) » » » » Ξηροποτάμου σελ. 733 Δ'. »
172) » » > » Ά γ . Μ ρκου—Βενετίας σ. 438 Β 'μ ικρ .
173) Κατάλογος Ε λληνικών χειρογράφων έν Βιβλιοθήκη Μ όσχας σελ. 443 κα ί 458

Β’. μικρού.
174) Κατάλογος Ε λληνικών χειρογράφων σελ. 340, 343, 367, καί 371 Β'. μ ικροΰ
175) Κατ.ιλογος έξ άντιγραφής βιβλιοθήκης τής Σχολής σελ. 535 Δ', μεγάλου.
176) Κατάλογος βιβλίων τής Μονής Βατοπεδίου σελ. 608 Γ' μεγάλου.
177) Κατάλογος βιβλίων τής Μονής Κουτλουμουσίου σελ. 590 Γ' μεγάλου.
178) Κατάλογος βιβλίων τής Μονής Λαύρας σελ. 427 Α' μεγάλου.
179) Κατάλογος βιβλίων Χάλκης σελ. 763 Δ' μεγάλου.
180) Κατάλογος βιβλίων σελ. 33, 213 Α ' μεγάλου κα ί 540 Α' μικροΰ καί 317

Β' μικροΰ.
181) Κατάλογος βιβλίων σελ. 746, 749 κα ί 753 Δ', μεγάλου κα ί άριθ. 1 , 5 , 6, 7 ,

8, 15,16, 18, κα ί 40 έλεύθερα φύλλα.
182) Κατάλογος βιβλίων κα ί β ιογραφ ία ι συγγραφέων σελ. 559 — 574 Γ'. μεγάλου
183) Κατάλογος βιβλίων βιβλιοθήκης Βιέννης σελ. 519—537 Β'. μικροΰ.
184) Κατάλογος βιβλίω ν βιβλιοθήκης Παρισίων σελ. 538—543 Β'. μικροΰ.
185) » χειρογράφων Σχολής Γένους άριθ. 14 είς φ ύλλα  έλεύθερα.
186) » » άριθ. 3, 4, 9, 19, 21 καί 28 είς έλεύθερα φύλλα.
187) » » βιβλιοθήκης Μονής Λ αύρας τοΰ θεοφόρου Σάββα,σελ. 543 κα ί 639 Δ', μεγάλου.
188) Κατάλογος χειρογράφων θεολογικής Σχολής Χάλκης σελ. 307 Γ'. μεγάλου.
189) » » βιβλιοθήκης Παρισίων σελ. 317 Γ'. μεγάλου.
190) Catalogus ΒίΜΐοΒιοοπε Μβόίοεπε κλπ. σελ. 451 Β'. μικροΰ.
191) Κατάλογος Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως σελ. 395 κα ί 401 Α'. μεγάλου.
192) Κατάλογος Ποιμεναρχών Κωνσταντινουπόλεως έμμέτρως σελ. 337 Γ'. μεγόλ.
193) Κατάλογος Αΰτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως σελ. 404 Α'. μεγάλου.
194) Κατάλογος τών κατά  Λ ατίνων γραψάντων σελ. 208 Γ'. μεγάλου κα ί 558,

577, 601 ίδιου κα ί 703 Δ'.

195) Κ αβάσιλα  Νείλου σημ ασ ία  είς δραβιν Ιεζεκιήλ κα ί έμμετρον έπ ιτάφ ιον
σελ. 484 Γ'. μεγάλου.
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196) Καμαρέως Νικολάου Έ σοπτρον θεολογικής έκφαντορίας σ. 589 Γ'. μεγάλ"
197) Κ αλλίνικος έπίσκοπος Πολιανής σελ. 188 Β'. μικροΰ.
198) Κ αλλίστου Π ατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως όμ ιλ ίαν είς “Υ ψωσιν τ ιμ ίου

Σ ταυροΰ σελ. 357 Α'. μεγάλου.
199) Κ αλλίστου έπιστολή πρός τόν Θ εσσαλονίκης Ε μμανουήλ τόν δαισύπατον

σελ. 597 Δ’ μεγάλου.
200) Κ αυσοκαλυβίτου Προλεγόμενα ε ίς  τήν ’Ορθόδοξον όμολογίαν σ. 605 Δ', μεγ.
201) Κλήμεντος πρός Κορινθίους σελ. 613 Δ', μεγάλου.
202) Κ υρίλλου ’Α λεξάνδρειάς (τοίς έν Τρυγοβύστω ’Ορθοδόξους) σ. 518 Α'. μικ.
203) Κ υρίλλου Πατριάρχου του έκ Βερροίας έγγραφον μέ ύπογραφάς σελ. 175

Δ' μεγάλου.
204) Κυρίλλου ’Α λεξάνδρειάς πρός Πρίγκηπα Ο ύγκροβλαχίας σελ. 508 Α'. μικροΰ.
205) Κλειοΰς φύλλου άντιγραφή άριθ. 55 είς έλεύθερα φύλλα.
206) Λ αζάρου πρός τόν Λ αρίσσης έπιστολή σελ. 415 Α'. μεγόιλου.
207) Λατίνων ΙΔ’. κεφαλαίου κα ί λ ύσ ις  αύτοΰ σελ. 419 Α'. μεγάλου.
208) Λατίνων σχίσμα σελ. 551 Γ'. μεγάλου.
209) Λατίνων χαρακτηρισμός ώς άβαπτίστων παρά Πατριάρχου Κυρίλλου σ. 635

Δ', μεγάλου.
210) Δέοντος Β ουλγαρίας κεφ. Υ περί πειρασμών κεφ. Ν. σελ. 475 Α'. μεγάλου

κα ί 526 Α' μικροΰ.
211) Λέοντος Β ουλγαρίας δ ιάφορα σελ. 476 Γ'. μεγάλου.
212) Λέοντος Β ουλγαρίας πρός έπίσκοπον Ρώμης περί άζύμων καί Σαββάτων

σελ. 443 Γ'. μεγάλου.
213) Λέοντος Β ουλγαρίας έπιστολή δευτέρα σελ. 447 Α'. μεγάλου καί 118 Γ' μεγ.
214) Λέοντος Β ουλγαρίας » τρίτη σελ. 450 Α' μεγάλου κα ί 192 Γ' μεγάλ·
215) Λ ουσιάνος Στέφανος σελ. 485 Β' μικροΰ.
216) Μελάχθων τί λέγει περί κλήρου άριθ. 68 ε ίς έλεύθερα φύλλα.
217) Μανουήλ μεγάλου ρήτορος λόγος άποδεικτικός περί τής τοΰ Σωτήρος Σαρ-

κός σελ. 213 Δ', μεγάλου.
218) Μ ανουήλ μεγάλου ρήτορος Πελοποννήσου λόγος πρός 'Ιεροψάλτην Γεράσι

μον σελ. 430 Γ’. μεγάλου.
219) Μ ανουήλ μεγάλου ρήτορος περί Μάρκου Ε φέσου κα ί Φ λωρεντιανής Συνό

δου σελ. 181 κα ί 675 Δ ’ μεγάλου.
220) Μ ανουήλ βασιλέως πρός τόν καθολικόν ’Α ρμονίας σελ. 466 Γ’ μεγάλου.
221) Μ ανουήλ τοΰ Φιλή θεωρία σελ. 9 Β’. μεγάλου.
222) Μ ακαρίου Πατμίου έπιστολή πρός Πατριάρχην Μελέτιον τών Ιεροσολύμων

σελ. 543 Γ’ μεγάλου.
223) Μ ακαρίου Σαμωνα δ ιάλεξις περί θείου Σώματος κα ί Α ίματος σ. 21 Β’ μικρ.
224) Μ ακαρίου Μακρή πρός Λ ατίνους (δ ια ίρεσις βιβλίου) σελ. 221 Δ’ μεγάλου.
225) Μ ακαρίου Σκορδίλη έπιστολαϊ σελ. 347 Β’ μεγάλου.
226) Μ αξίμου όμολογητοϋ βιογραφία  σελ. 693 Δ’ μεγόιλου.
227) Μ αξίμου ‘Ιερομονάχου έξ έπιστολής πρός Μάξιμον Μ ατθαίον σ. 794 Α ’ μικρ.
228) Μ αξίμου μονάχου Πλανούδη κατά Λ ατίνων σελ. 552 Α ’. μικροΰ.
229) Μ αξίμου Σμενιώτου εί χρή προσέχειν το ΐς  λέγουσι κλπ. σελ. 27 Β’ μεγάλου

κα ί 560 Α ’ μικροΰ.
230) Μ ετουσίωσις πόθεν πρώτον έλέχθη ή φράσις αυτη άριθ. 57 κα ί 64 ε ίς  έλεύ

θερα φύλλα.
231) Maximo Margunius σελ. 49 Β’ μεγάλου κα ί 660 Α' μικροΰ.



¿32) Μ αξίμου Μ αργοϋνίόυ καί Γάβριήλ Φ ιλαδέλφειας όμ ιλ ίά  σύντομος σελ. 51 
Β' μεγάλου.

233) Μ αξίμου Μ αργουν ου βίος κα ί έπιστολή έκ μέρους ’Γερεμίου Πατριάρχου
53 Β' μεγάλου.

234) Μ αξίμου Μ αργουνίου β ιβλ ία  τρ ία  περί έκπορέύσεως ίΐνεύμ ατός 'Àyiou
ρελ. 55 Β' μεγάλου 87 Β' μικρού κα ί 402 Δ'

235) Μαξίμου Μ αβγουνίου δίττέιντησις ίίράς Ιερεμίαν Πατριάρχην σ. 58 Β' μεγάλ.
236) Μαξίμου Μ αργουνίου δογματικός λόγος περί Ά γ . Πνεύματος σ. 61 Β' μεγ.
237) » * βιβλίον πρώτον η λόγος πρώτος σελ. 62 Β' μεγάλου.
238 » » β ιβλ ίον δεύτεβον περί Ά γ . Ήνξ&μάτος σ. 10 1 É' μεγ.
239) » » βιβλίον τρίτον περί Ά γ . Πνεύματος σελ. 128 Β' μεγ.
246) £ » λόγοι έγκώβι'άΓφτικοΙ έίς Ιδ'βτή[ν Ε π ιφανειώ ν σελ. 153

Β' μεγάλου.
241) Μαξίμου Μ αργάυνίου πρός έραστάς λόγων, τίβός έπίδοσιν εις καλόν ά. 159

Β' μεγάλου.
242) Μ αξίμου Μ αργουνίου έγχειρίδιον έν εΤδει έπιστολης περί Ά γ . Πνεύμάτος

σ έ ϊ. V6Î Β' μέγάλόυ.
243) Μ αξίμου Μ αργουνίου βιβλίον δεύτερον περί Ά γ . Πνεύματος δ ιά  τόν Ρώμ-

μης ΔάμεσΟν σελ. 173 Β' μεγάλου.
244) Μ αξίμου Μ αργουνίου δ ιά  τόν χωρισμόν τής Δυτικής Έκκλησ. σ. 181 Β' μεγ.
245) » » έκ τόΰ Λαμίου σελ. 61 Α' μεγάλου.
246) 4 » έπιστολή πρός Κων)νον (Λούκάριν) σελ. 548 Γ" μεγάλ·
247) » » Διαθήκη σελ. 543 Γ' μεγάλου.
248) Μαξίμου Μ αργουνίου εις Π αΐσιον στίχοι σελ. 344 Β' μεγάλου.
249) » » κάτά  τοκιζόντων σελ. 13 Β' μικρού.
250) » » έξ έπιστολής πρός Σεβήρον σελ. 643 Α' μικρού.
251) » » περί ά θ α ν ίτ ο υ  ϋδατος σελ. 656 Α' μικρού.
252) » » τό ΐς  εύσεβέσι χρ ιστιανο ϊς  σελ. 592 Α' μικρού.
253) » » Έ σχεσίω τω σοφωτάτω σελ. 593 κά ί 63 Α' μικρού

13 κά ί 15 Β' μικρού κα ί άριθ· 42 έλεύθερα φύλλα.
254) Μ αξίμου Μ αργουνίου Γαβριήλ Σεβήρω σελ. 595 κα ί 633 Α ’ μικρού.
255) » » Δαίδη Έ σχελίω έπιστολαί σελ. 599 κα ί 601 Α' μικρού.
256) » » Ίω άσαφ Δορυανώ κ.λ.π. σελ. 602 Α' μικρού.
257) » » τω Μελετίω Βλαστω σελ. 640 Α' μικρού.
258) » » πότε έχειροτονήθη σελ. 485 Β' μικρού:
259) » » περί τής έν Κων)πόλει συνόδου σελ. 616 Α' μικρού.
260) » » μετάφρασις Λ ατινιστί τού Γρηγορίου Νύσσης άριθ.

φύλλου 46 καί 54 έλεύθερα φύλλα.
261) Μ αξίμου Μ αργουνίου κατάλογος βιβλίω ν (Librorum mes. Bibliotheæ κλπ.)
262) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου ’Εφέσου σελ. 668 Α' μικρού-
263) » » » » ά ναλογία ι κολάσεων πρός άμαρ-

τήματα σελ. 421 Δ' μεγάλου.
264) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου (ή κα ί Νικολάου Μεθώνης) έπίλογος σελ.

80 Β' μικρού.
265) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου διάλογος Λατίνου καί Γραικού σ. 81 Β' μ.
266) » » » πρός Λ ατίνους άπόκρισις σελ. 507 Γ' μεγ.

κα ί 336, 439, 385 Δ' μεγάλου.
267) Μάρκου Εύγ,εγικρύ Μητροπολίτου ομολογία όρθής πίστεως σελ. 336 Α' μι

κρού κα ί 244 Β' μεγάλου.
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268) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου δ ιάλεξις  μέτά πρέσβεων τού Πάπα σελ.
271 Δ' μεγάλου.

269) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου άποκρίσεις πέρί ποίου σχήματος έστίν ό
θ εό ς  σελ. 123 Γ' μεγάλου.

270) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου τίβός θεο φ άνη ν έπίσκοπον Εύρίπόυ σελ.
125 Γ' μεγάλου.

271) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου περί ψυχής έκ χειρογρ. σ. 427 Γ' μεγάλ.
272) » » » έ ίς  θεόπαρ’άδοτόν έύχήν τού Πάτέρ ήμών

όμ ιλ ίά  σελ. 437 Γ' βεγάλου.
273) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μ ητροπολίτου Μ ετάνοια σελ. 507 Γ' μέγάλού.
274) » » » πρός Γεώργιον Σχολάρίον σελ. 417 Α'

μεγάλου κα ί 247 Δ' μεγάλου.
275) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου λύσε ις  πρός τ ινας άπορήσάντας σέλ. 217

Β' μεγάλου.
276) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου πρός Γεώργιον πρεσβύτέρον σελ. 233 

Β' μεγάλου.
277) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου περί άγιασμοΟ Τίμιων δώρων σελ. 236 Β' 

μεγάλου κα ί 404 Δ' μεγάλου.
278) Μάρκου εύγενικοϋ Μ ητροπολίτου διάλογος περί τής έν Συμβόλω τής π ί

στεως προσθήκης σέλ. 241 Β' μεγάλου.
279) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου περί τής έν Φλωρεντία Συνόδου σελ. 247 

Β' μέγάλου.
280) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου πρός τούς άπανταχοΟ τής γής ’Ορθοδό

ξους σελ. 250 Β' μεγάλου.
281) Μάρκου ΕύγενικοΟ Μητροπολίτου πρός τόν Ίωάννην Π αλαιολόγον σελ. 255 

Β' μεγάλου κα ί 215 Δ' μεγάλου.
282) Μάρκου ΕύγενικοΟ μητροπολίτου θεωρία ε ίς  τόν άριθμόν τής παραβολής 

τών ¡ταλάντων σελ. 249 Δ' μεγ. κα ί 265 Β' μεγ.
283) Μάρκου ΕύγενικοΟ μητροπολίτου λ ύσ ις  άπορίας σελ. 267 Β' μεγ.
284) Μάρκου ΕύγενικοΟ τοΟ Ε φέσου περί τών έκφερόντων Κύριε ΊησοΟ Χριστέ

υιέ θεοΟ έλέησόν με σελ. 271 Β' μεγάλου καί 264 Δ' μεγάλου.
285) Μάρκου ΕύγενικρΟ του ’Εφέσου περί καρπών τοΟ Πνεύματος σελ. 273 Β'

μεγάλου κα ί 413 Δ' μεγάλου.
286) Μάρκου ΕύγενικοΟ του ’Εφέσου πρός Δ ιονύσιον περί ΔεσποτικοΟ θ ε ίο υ  

ΗΪματος ρελ. 274 Β' μεγάλου κα ί 413 Δ' μεγάλου.
287) Μάρκου ΕύγενικοΟ τοΟ ’Εφέσου Σ υλλογισμοί δέκα δτι ουκ έστι πυρ κα

θαρτήριον σελ. 277 Β' μεγάλου καί 320 Δ' μεγάλου.
288) Μάρκου ΕύγενικοΟ τοΟ Ε φέσου ’Ο μιλία  έπί κοιμήσει Μακαρίου Κορώνα 

σελ. 279 Β' μεγάλου κ α ί 257 Δ' μεγάλου.
289) Μάρκου ΕύγενικοΟ τοΟ Ε φέσου έρωταποκρίσεις περί ψυχής σ. 283 Β' μεγάλ-
290) » » » άπαντήόεις πρός Λ ατίνους περί πουργατο-

ρ ίου ρελ; 295 Β'. μεγάλου.
291) Μάρκου ΕύγενικοΟ τοΟ ’Εφέσου περί τών άγγέλων κατά Ά ργυροπούλου

σελ. 381 Β' μεγάλου.
292) Μάρκου ΕύγενικοΟ του ’Εφέσου έπιστολαί δύο (Φραγκφούρτης 159) σ. 484 

Γ' μεγάλου.
293) Μάρκου μοναχού στίχοι είς Κόρινθον άριθ. 36 είς έλεύθερα φύλλα.
294) Μ ατθαίος Καμάριώτης σελ. 265 Β' μικροΟ καί 430 Γ' μεγάλου.
295) Μ ατθαίου Καμαριώτου περί ποιμαντικής ίερας σελ. 433 Γ’ μεγάλου.
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296) Μ ατθαίου Πάναρέτου=πονήματα 427 Β' μικρού.
297) Μ ατθαίος Πατριάρχης σελ. 481 Γ' μεγάλου.
298) Μ ατθαίου"Μ ητροπολίτου Μυρέων άκολουθία εις Γρηγόριον Δεκαπολίτην

σελ. 389 Β' μεγάλου.
299) Μεθόδιος ’Α νθρακίτης σελ. 25 Α' μεγάλου.
300) Μ εθοδίου ’Α νθρακίτου ομολογία σελ. 29 Α' μεγάλου.
301) Μεθοδίου μονάχου έκ διαφόρων συνοπτικών βιβλίων σελ. 348 Γ'. μεγάλου.
302) Μ εθοδίου|Κωνσταντινουπόλεως περί τών άζυμων σελ. 516 Γ' μεγάλου.
303) Meletius pap Alexandrinus άριθ. 69 καί 70 είς έλεόθερα φύλλα.
304) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς (1594) πρός τόν Φ ιλαδέλφειας Γα

βριήλ σ. 744 μικρού καί 717 Δ' μεγάλου.
305) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς πρός δεσπότην Ό στροβείας κ.λ.π.

σελ. 680 Α' μικροϋ.
306) Μελετίου Πατριάρχου Α λεξάνδρειάς πρός Ρώσσους καί Πολωνούς σ. 696

Α ’ μικρού.
307) Μελετίου Πατριάρχου Α λεξανδρείας πρός Μητροπολίτην καί κατοίκους

Χ ίου σ. 712 Α' μικρού.
308) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξανδρείας πρός Ίωάννην Σιμωντάν σελ. 491

Λ' μεγάλου.
309) Μελετίου Πατριάρχου Α λεξανδρείας πρός Π αΐσιον έπιστολή καί στίχοι

σελ. 344 Β' μεγάλου.
310) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς πρός Μ άξιμον Μ αργούνιον στίχοι

σελ. 345 Β' μεγ.
311) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς έπίγραμμα δεκτικόν σελ. 345 Β' μεγ·
312) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς Πηγά, έκ τών επιστολών καί περί

Ά χράντω ν Μ υστηρίων σελ. 732 Α' μικρού.
313) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξανδρείας Πηγά πρόλογοι σελ. 608 Δ’ μεγάλου
314) Μελετίου Πατριάρχου Α λεξάνδρειάς Πηγά σημειώματα σελ. 776 Α' μ ικρού

καί άριθ. 49 καί 50 έλεύθερα φύλλα.
315) Μελετίου Ποαριάρχου Α λεξανδρείας Πηγά περί θ ε ία ς  εύχαρ ιστίας σελ.

351 κα ί 377 Β' μεγ. κα ί 431 Δ' μεγ.
316) Μελετίου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Πηγά περί Ά χ ρ ά ντω ν  Μ υστηρίων

σελ. 355 Β' μεγ.
317) Μελετίου Πατριάρχου Α λεξάνδρειάς Πηγά διατριβή σελ. 387 Β' μεγ.
318) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς Πηγά ύποθέσεις σελ. 497 Γ' μεγ.
319) Μ ελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς Πηγά άλλο σύγγραμμα ’Ορθόδοξος

Χριστιανός κα ί άλλο ’Ορθόδοξος ομολογία 485 μικρόν.
320) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς έπιστολή πρός Κύριλλον Λούκαριν

σελ. 547 Γ' μεγάλου.
321) Μελετίου Πατριάρχου Α λεξανδρείας έπιστολή πρός Κωνσταντίνον Λούκαριν

σελ. 548 Γ' μεγ.
322) Μελετίου Πατριάρχου ’Α λεξάνδρειάς έπιστολή πρός Μητροπολίτην σελ. 594

Γ' μεγάλου,
323) Μελετίου Συρίγου δύο φ ύλλα  σελ. 796 Α' μικρού.
324) Μ ητροφάνους Κριτοπούλου Πατριάρχου ’Α λεξανδρείας ΚΖ' έπιστολαί σ. 403

Β' μεγάλου
325) Μητροφάνους Κριτοπούλου Πατριάρχου Πνεύματι περιπα-τεϊτε καί έπιθυ-

μίαν σαρκός ού μή τελέσητε σελ. 425 Β' μεγάλου.
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326) Μ ητροφάνους Κριτοπούλου Π ατριάρχου έπιστολαί είς Ά νδρέαν Δονιέρον
σελ. 429 Β' μεγ.

327) Μ ητροφάνης Κριτόπουλος καί χειρόγραφα είς Ά μβούργον σελ. 369 Α' μεγ
καί 715 Δ' μεγ. ι

328) Μητροφάνους Κριτοπούλου έπιστολή πρός Ίωάννην ’Ερρίκον Κιρχβέργερον
σελ. 646 Β' μικρού.

329) Μ ητροφάνης Κων)πόλεως πρός Πάπαν Γρηγόριον σελ. 575 Γ μεγ.
330) Μητροφάνης Κων)πόλεως β ιογραφ ία  σελ. 576 Γ' μεγ.
331) Μητροφάνης τω πρωτοσυγγέλω Δ ιονυσίω  σελ. 642 Α μικρού.
332) Μιχαήλ Γλυκά λόγοι περί άπορίας θ ε ία ς  γραφής σελ. 800 Α μικρού.
333) Μ ιχαήλ ’Αποστόλη Β υζαντίου προσφώνημα είς Κωνσταντίνον Παλαιολόγον

σελ. 84 Β' μικρού κα ί 57 Α ' μεγ.
334) Μ ιχαήλ ’Αποστόλη πρός τόν αύτοϋ κηδεστήν σελ. 58 Α μεγ.
335) Μ ιχαήλ Γλυκά πρός Μ άξιμον Σμενιώτην περί άζύμων σελ. 439 Β' μεγ.
336) Μ ιχαήλ Παλαιολόγου περιγραφή ύποδοχής παπικών σελ. 467 Γ' μεγ.
337) Μ υτιλήνων Χειρόγραφα σελ. 475 Β' μικρού.
338) Ν αθαναήλ Κανοπίου περί θανάτου Κυρίλλου Λουκ··ρεως σελ. 482 Β μικρού.
339) Ν αθαναήλ Κανοπίου Λατινικόν καί Γερμανικόν άριθ. 37 είς ελεύθερα φύλλα.
340) Ν αθαναήλ Λευκάδος κρ ίσ ις  άριθ. 72 είς έλεύθερα φύλλα.
351) Ν αυϊακά χειρόγραφα σελ. 442 Β' μικρού.
352) Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων περιγραφή έκλογής σελ. 741 Δ' μεγ.
353) Νεκταρίου Π ατριάρχου Ιεροσολύμων κατά Γάλλου Κλαυδίου σελ. 1 Γ ' μεγ.
354) Νεκταρίου Κωνσταντινουπόλεως περί Σαββάτων Ά γ ιω ν  θεοδώρων σελ. 117

Γ' μεγάλου.
355) Νείλου Α ρχιεπισκόπου Θ εσσαλονίκης β ιβλ ία  δύο (Πάπα καί Καρδινάλιος)

σελ. 31 Β' μικρού.
356) Νείλου Κ αβάσ ιλα  άπάντησ ις πρός Λ ατίνους σελ. 63 Β' μικρ. καί 164 Β' μεγ.
357) Νείλου Κ αβάσιλα  (Nilus Cabasila a Nicolao Methones) άριθ. -22 είς έλεύ

θερα φύλλα.
358) Νεοελληνικής φ ιλολογίας συμπληρώματα Α. Π. Βρετοϋ.
359) Νερούλης Α λέξανδρος σελ. 25 Α ’ μεγ.
360) Νικήτα Βυζαντίου πατρικίου καί φιλοσόφου περί Ά γ ιο υ  Πνεύματος σελ.

209 Γ’ μεγ.
361) Νικηφόρου τού Βλεμμίδου έξήγησις εις τινας ψαλμούς σελ. 76 Γ' μεγ.
362) Νικηφόρου τού Βλεμμίδου Λόγος περί ψυχής σελ. 137 Γ μεγ.
3g3 ) » » » » περί πίστεως σελ. 149 Γ' μεγ.
3g4) jj » » » περί άρετής καί άσκήσεως σ. 158 Γ’ μεγ.
305) » » » » έκ τής περί αύτών διηγήσεως σ. 171 Γ' μ.
3g5) » » » » έκ τής αύτής διηγήσεως·' σελ. 175 Γ' μεγ.
367) Νικηφόρου θεοτόκη έπ ιστολαί καί λόγοι σελ. 448 Γ' μεγ.
368) Νικηφόρου μοναστού πρεσβυτέρου του κτήτορος διήγησις μερικοί λόγοι

σελ. 5, 45 καί 113 Γ' μεγ.
369) Νικηφόρου Πατριάρχου έκ χρονογραφίας σελ. 387 Α' μεγ.
370) Νικηφόρου Κ αλλίστου Ξανθοπούλου διήγησις περί έπισκόπων καί Π ατριαρ

χιών Κων)λεως σελ. 389 Α' μεγ.
371) Νικηφόρος πρός ’Ελευθέριον Μιχαήλον Λ αρισαίον σελ. 439 Γ' μεγ.
372) Νικόλαος Μ αλαψός σελ. 484 Β' μικρού.
373) Νικολάου Κ αβάσιλα κατά τοκιζόντων σελ. 1 Β' μικρού.
374) Νικολάου Μεθώνης εκθεσις περί όρθής πίστεως σελ. 95 Β' μικρού.
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375) Νικ($&?# Μεθώνης ομολογία τηφΐ '^γ. Π νεύματος /3ελ. 95 Β' μικρού.
376> » » κατά Λ ατίνων (έν Σαββάτω νηστείας κλπ.) ,σ. 125 Β' μικ.
?77) * 9 Κα1 τε?ΡρφΑκρρτη,ς, γ/μομ Ιερέαν γενείςον

σελ. 125 Β' μικρού.
37,8) Ν ψο^άομ  Μεθώνης σύνοψ ις τών ιρδ  Φωτίομ σμλ. 79 Β' μιμροδ.
37®) * » 'κερί Σώματος καί Α ίματος ρελ. 17 Β' μικρού.
38°) I» » λόγος περί 'Αγίου Πνεύματος σελ. 233 Γ' μεγάλου.
281) * » λόγος πρός Λατίνον κατ’ άζυμων σελ. 245 Γ ’ μεν. καί

493 Δ' μεγ_ '  ’ ' ; " · “  » Λ
382) Π^Ρλ ’ου Μεθώνης λόγος περί άζύμων πρός ιο ύς  αύτούς ρελ. 263 Γ’ μεγ.
38?) * » ’Απομνημονεύματα καί περί *Αγ. ΠνεΟμ,ατ,ος σμ^. 1

Δ’ μεγάλου.
284) Νικολάου Μεθώνης τής Λατίνων βλασφημ ίας καί περί 'Αγίου Πνεύματος

ρελ. 529 Δ- μεγάλου.
285) Νικολάου Μεθώνης έπιγραφαί έτέρων συγγραμμάτων βιβλ. Μ άίίΐιβ ϊ τής

μονής Μόσχας σελ. 532 Δ' μεγάλου.
386) Νικολάου Μεθώνης εις έξώφυλλον έσωτερικώς σημειώσεις άριθ. 10  εί.ς έ

λεύθερα φύλλα.
387) Νικολάου ΎδροΟντος κατά Λατίνων δ ιά  νηστείαν Σαββ ίτορ κλπ. σελ. 275

Γ’. μεγάλου,
3β8) Νικολάου ΎδροΟντος περί του γάμου τών Ιερέων σελ. 277 Γ ' μεγάλου.
389) Νίκωνος ’Αρχιεπισκόπου Μ οσχοβίας-Ρ ω σσ ίας πρός Πατριάρχην Πημσιον

σελ. 143 Β'. μικρού.
390) Πρός Νίκωνα ’Αρχιεπίσκοπον Μ ο σχ ο β ίας-Ρ ω σσ ίας  ό Πατριάρχης Παΐσιος

σελ. 143 Β' μικρού.
391) τιοιρνικαβίου προλεγόμενα καί άλλα  γραφόμενα κατά Πάπα σελ. 695 Δ' μεγ.
392) Ό ρ ε ι Ά γ ίω  τελουμένων δήλωσις σελ. 429 Α' μεγάλου.
393 Ορος τριών Ιεραρχών, Σ υρίας Φιλοθέου, ’Αλεξανδρείας ’Ιωακείμ, 'Ιεροσο

λύμων Δωροθέου κα ί ’Α ντιόχειας σελ. 199 Β’ μικρού.
394) Παΐσιος Κωνσταντινουπόλεως τω Πρτριάρχη Μοσχοβίας Νίκων;. σελ. 150

Β’ μικρού.
395) Πάΐσίοο Ρόδου έ γ κ υ ρ ο ς  σελ. 343 Β' μεγάλου.
396) Παύλω Σ οφ ιανφ  έπίγραμμα σελ. 426 Γ' μεγάλου.
397) Π αλαιρλογίνης Κλεόπης βασ ιλ ίσσης έπιτύμβμπ οτίχρι ιαμβικοί σ. 426 Γ' μεγ.
398) Πανεπιστημίου Σύγκλητος δχι έπρεπε ν ’ άγοράση τά χειρόγραφο άριθ. 44

εις ελεύθερα φύλλα.
399) Π ατριάρχην κατάλογοι σελ. 206 Α' μεγάλου.
400) Πατριαρχικά γράμματά σελ. 480 Β' μικρού.
ίΡ 1) Ρμπαδοπούλου $ομγηνοβ Νικολάου περί Πηγή καί άλλων άριθ. 47 εις 

έλεύθερα φύλλα.
403 Παπαδοπούλα,υ Νικολάου (1641) περί μυστηρίων καί περί Κρρυρίου Μ.αλα- 

ξο0 καί Κούμα σελ. 59 εις έλεύθερα φύλλα.
403) Παπαρρηγρπούλου έγχειρίδι.ον γενικής ιστορίας σελ. 313 Γ' μεγάλρμ.
404) Πέτρος (μάλλον) ’Αντιόχειας πρός Πάπαν Ρώμης » >> »
405) Πλήθων ή Γεώργιος Γεμιστός σελ. 265 Β' μικροί).
406) Πνεύματος 'Αγίου Λόγος σελ. 1 Α ' μεγάλου.
407) » » έκπορεύσεως σελ· 604 Γ' μεγάλου.
408) Π απαίωάννου Πλουτάρχου έπιστολή έκ χειρογράφου Μονάχου δ ιά  τήν

προσπάθειαν τής ένώσεως σελ. 729 Δ' μεγάλου.
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409) Πρόγνωσις θ εο υ  άριθ. 66 έ ίς  έλεύθερα φύλλα.
410) ΠροΚοπίού χριστιάνάδ σοψίστσϋ έπιστήμη έίς πάβοιμ ίαν Σολόμώνίος σ. 451

Γ' μεγάλου.
411) Πρυτανείας Έ θνικοδ Πανεπιστημίου έπιστολή πρ’ός ’Ανδρόνικον σελ. 555

Δ' μεγάλου.
412) Ραδούλου Ίωάν. Μ ιχαήλ βοέδόδά Ο ύγγροβλάχιάς (τΐρός τούς σϊκδδντας έν

Ά π ω λο ν ία  Ρώσσους καί “Ελληνας) σελ. 51 Α' μικροδ.
413) Σάθαν Κων. άφορώντα εις 14 φύλλα  άριθ. 71 είς έλεύθερα φύλλα.
4¡4) Σημειώσεις πέρί ΜητροφάνΟύς Κβιτόπαύλού κα ί άλλω ν όέλ. 595 Καί 605 

Γ' μεγάλου.
415) Σιλβέστρού Ά ν τ ιο χ ίιά ξ  έπ ιάΐόλή πρός Μητροπολίτην Κυτίων Δ ιονύσιόν

σελ. 641 Β' μικροδ. . . . . . .  ,,, ...
410) Περί Σάρκώάέώς τδδ Κυρί ου Λόγος τίόίρ’ άνω νόμου συγ^ραφέώς όέλ. 299

Β' μικροδ. . . ,  ν  ,,
417) ΣΡόΐδα περί Διοδώρου, θεόδ'ώρου Ά μ ά σ έ ίά ς  Κάί Ράϊθόδ καί Στόϋδιτου

άρ'ιθ. 25 είς έλεύθερα φόλλά.
418) Σοφιανού Μ ιχαήλ είς τό περί ψυχής τοδ Ά ρ ισ το τέλο υς  σελ. 484 Β' μικρού.
419) Στουδίτου Μονής πρακτικόν σελ. 649 Β' μικροδ.
420) Συρίγου Μελετίου βίος παρά Δοσιθέου σελ. 714 τέλος Δ' μεγάλου.
421) Σωφρονίου 'Ιεροσολύμων έίς Γενέθλια Σωτήρος καί έπανάστσσιν Σαρακη-

νών σέλ. 452 Γ' μεγ.
422) Σώφβ'ονίοϋ 'Ιεροσολύμων έκ τών Συνοδικών σελ. 168 Β' μεγ.
423) Τυπάλδου Κωνσταντίνου Μ ητροπολίτου Σταυρουπόλεώς Λόγος Αης Νηε

στειών σελ. 207 Β' μικροδ.
424) ‘Ύμνων ’Εκκλησιαστικών πραγματεία  σελ. 585 Γ' μεγάλου.
425) Υ πουργείου 'Εξωτερικών έγγραφον πρός ’Ανδρόνικον σελ. 559 Δ μεγ.
426) Ύ ψηλάντου Κομνηνοδ Ά θ α να σ ίο ύ  Κωνσταντινοπολίτου κατάλογος Πατρι-

άρχών σελ. 567 Β' μικρσδ.
4 7) Φ ιλαδέλφειας ’Αρχιερείς άριθ. 63 είς έλεύθερα φύλλα.
428) Φιλοθέου έγκώμιον είς μάρτυρα καί περί νηστείας καί έλεημοσύνης σελ.

449 Γ' μεγάλου.
429) Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως λόγος ιστορικός πολιορκ·ας Ηράκλειας

παρά Λατίνών σελ. 367 καί 409 Γ' μεγ.
430) Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως λόγος είς τήν δψωσιν τοδ Σταυρού σελ.

397 Γ' μεγάλου.
431) Φιλοθέου Κων)λεως ομολογία όρθοδόξου πίστεως σελ. 357 Γ' μεγ.
432) Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως βίος, πολιτεία  καί έγκώμιον Ισιδώρου

Κων)πόλεως σελ. 385 κά ί 416 Γ' μεγάλου.
433) Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως λόγος ε ίς  Κυριακήν Σταυροπροσκυνήσεως

σελ. 400 Γ μεγάλου.
434) Τά μετά τήν Φλωρεντιανήν Σύνοδον (άχι ’{. Βαλέκα) σέλ. 693 Δ μεγάλου.
435) Φουρλάνδου Δανιήλ ύπόμνημα είς Ά ρ ιστοτέλην σελ. 484 Β' μικροδ.
436) Φράρ Φρατζίσκου έρωτήματα πρός μέγαν ρήτορα Μ ανουήλ καί άπολογια

έρωτηθέντος σελ. 255 Β' μικρού.
437) Φωτίόύ κατά  Λ ατίνων πέρί *Αγ. Πνέύ(ίάτος σέλ. 487 Γ μέγόιλόύ. ^
438) Φωτίου Σύμβολον πίστεως περί τούς μέλλοντας χείροτονεϊσθαι έπισκοπους

άριθ. 32 είς έλεύθερα φύλλα.
439) Χαλκοκονδύλη άποσπάσματα δ ιά  τά συμβάντα  έν Φερράρα σελ. 56 Δ . μεγ.
440) Χ αράς τόμος σελ. 743 Δ' μεγάλου.
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441) Χειρόγραφα βιβλιοθήκης Ά γ ιο υ  Τάφου σελ. 234 Α' μεγάλου
442) Ε πιγραφών χειρογράφων κα ί συγγραμμάτων άρ ίθμησις κατά Μ α ίίΐιε ί

σελ. 427 Δ' μεγάλου.
443) Χειρόγραφον είς στίχους έμμέτρους σελ. 689 Δ' μεγάλου.
444) Χειρόγραφα συγγράμματα άνέκδοτα άριθ. 45 εις έλεΰθερα φόλλα.
445) Χριστοφόρου ’Αγγέλου περί άδικου μαστιγώσεως άριθ. 77 εις ελεύθερα φυλ.
446) » » β ιογραφία  άριθ. 24 είς έλεΰθερα φ ύλλα  καί 739

Δ' μεγάλου.
447) Χ ριστιανοί κατά κατηγορίας κα ί άρ ιθμούς σελ. 179 Λ ’ μεγάλου.
448) Χ ρυσάνθου 'Ιεροσολύμων όμ ιλ ία ι έν Βενετία οελ. 744 Δ' μεγάλου.
449) » » θέσεις τινές περί οικοδομής σχολείων σελ. 539

Γ' μεγάλου.
450) Χρύσανθον Ιεροσολύμων έπιστολαί Σπανών δ ιά  τόν θάνατον Μελετίου

σελ. 633 Δ' μεγόιλου.
451) Ψελλοΰ πρός Μιχαήλ Κομνηνόν κεφάλ. θεολογικά ΙΑ' σελ. 344 Α ’ μεγάλου
452) » » Πατριάρχην ’Αντιόχειας Α ίμ ιλ ιανόν σελ. 579 Γ' μεγάλου.

Τό δΓ αυτοθυσίας αληθώς συντελεσθέν γιγάντιον έργον τής αντι
γραφής τών εν βιβλιοθήκαις χειρογράφων παρά του ’Ανδρονίκου Δημη- 
τρακοποΰλου παρέμεινεν παραμερισμένον εν τοϊς έρμαρίοις τής βιβλιοθήκης 
τής Ίεράς Μονής Ταξιαρχών, διότι παρά τοϊς χριστιανοΐς τά τελευταία έτη 
είχε δημιουργηθή κοινή σχεδόν άντήληψις δτι αί Μοναί δεν ωφελούν ! 
Οι μοναχοί αποκαρδιωμένοι, καί αυτοί ακόμη οί εύρυτέρας αντιλήψεως 
καί σοβαροί επιστήμονες, ού μόνον δεν επεχείρησαν, άλλ’ ουδέ καν έσκέ- 
φθησαν δτι έπρεπε τά εκ χειρογράφων αντίγραφα τού μεγάλου μεσαιωνοδί 
φου νά δημοσιευθώσι καί νά έκδοθώσι τυ ιοις. Έχομεν δμως την ελπίδα 
δα δ πως πάλαι ποτέ αί Μοναί έχχρησίμευσαν ως τηλαυγείς φάρυι τής μι- 
ταδόσεως τών φώτων τών γραμμάτων, τοιουτοτρόπως καί είς τό μέλλον 
καί ή σεβάσμιο καί Ιερά Μονή Ταξιαρχών θ ’ άναδείξη καί άλλους εφάμιλ
λους τού ’Ανδρονίκου Δημητρακοποΰλου.

ΘΕΟΛΩΡΟΣ ίερευς Π Λ ΓΤ ΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Περιοδικόν σύγγραμμα ; «Εύαγγελικός Κήρυξ» ’Αθηνών . . έτους 1866
Έ φ ημερίς «Νέα Η μέρα » Τ ε ρ γ έ σ τ η ς ....................................... έτους 1863 άριθ. 653 —655
Έ φ ημερίς «Νέα ‘ Ημέρα» Τ ε ρ γ έ σ τ η ς ....................................... έτους 1872 ά ριθ . 873—879 καί 896
«Ε θ νικ όν  Ή μερολόγιον» Β ρ ετο Ο ..................................................έτους 1870 σελίς 4 1—50
«’ Εκκλησιαστική Ισ τορ ία»  ’ Α ν. Δ . Κ υ ρ ια κ ο Ο ..................... τόμος Β ’ σελίς 366
Περιοδικόν σύγγραμμα “ θ εο λ ο γ ία ,, Χ ρυσ. Παπαδοπούλου τόμος Β ’ σελίς 277
Μεγάλη ‘ Ελληνική Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια ............................................ τόμος Θ' σελίς 1 13
’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η ........................... τόμος Δ ' σελίς 428
Έ φ ημερίς “ Έ ρ ε υ ν α ,, Α ί γ ι ο υ ........................................................  . άριθ. 814 έτους Κ ΣΤ '
θρησκευτική καί Χριστιανική Έ γ κ υ κ λ ο π α ιδ ε ία ........................... τόμος Β ' σελίς 1209—12 10
Χ ειρόγραφ α ’ Α νδρονίκου Δημητρακοπούλου έν Βιβλιοθήκη Ίερ ά ς Μονής Ταξιαρχώ ν τόμοι ΣΤ '

ί
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Τ Ο  Ο Δ Υ Μ Δ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Ή Κρινιώ τ’ Άσπροχέρη πήρε τό μονοπάτι πού έφερνε στήν Πα
ναγιά, ένα εκκλησάκι απάνω στον πουρναρόφυτο λόφο, σκαρφαλωμένο σάν 
τζίτζικας, ένα τόσο δά ζούδι άχαρο κι’ άσπρο. Ξοπίσω ή γίδα της, τό κα
μάρι κι’ ή φροντίδα της ή μοναδική άργόσουρνε τό λαστιχένιο της κορμί 
ράθυμα καί νωχελικά. Είχε ξεμείνει ή Κρινιώ στή βοσκή κι’ έκοβε τώρα γιά 
νά γλυτώση κάμποσο δρόμο. *0 ήλιος είχε κρυφτή πίσω από τό βουνό κι’ 
από ’κεΐ κάτω δεν έβλεπε παρά τήν Παναγιά φωτισμένη κι’ άπάνωθέ της 
ίριδόχρωμη σάν φτιασιδωμένη παλιόγρια τήν καραφλή ράχη τού άλλου 
βουνού. Κι’ ήθελε νά ταχυνη γιά νά προφτάση πάνω από τήν Παναγιά τή 
δύση τή μυριόχρωμη. ’Αλλά δεν έλπιζε πώς θά τό καταφέρη. Ή ζεστή 
ημέρα τού καλοκαιριού είχε λαγγέψει τό κορμί της τών είκοσι χρονών κι’ 
έννοιωθε σάν νάρκη σ’ δλα της τά μέλη. Κι’ δρκο έκανε μέσα της νά μήν 
ξαναβγάλη τή γίδα τόσο μακρυά στο ρέμμα τ’ “Αη—Ληός πού τήν πήγε 
σήμερα.

—Μέρπα. Έ, Μέρπα !
Τό ζώο πού ξεμένοντας ξάφριζε βλαστάρια δώ κι’ Ικεΐ σάν νά κα

τάλαβε. Τήν ακολούθησε στο μονοπάτι με νωχελικήν εγκαρτέρηση.
'Η γής έκαιγ’ ακόμα από τό λιοπύρι. Έβγαλε τή μαντήλα της ή 

Κρινιώ καί ξεκούμπωσε τό μποΰστο της γιά νά πάρη αέρα. Κάθε αγκωνάρι 
πού άπάνταε τής έφερνε έπιθυμιά νά καθίση. *Αλλ’ ή ώρα ήταν μετρη
μένη. Κι’ ανέβαινε άγκομαχώντας.

Μόνο σάν έφτασε στήν Παναγιά στάθηκε, σκούπισε τόν ιδρώτα 
μέ τήν παλάμη καί κουμπώθηκε. Ό ήλιος πίσω από τό βουνό μόλις χανό
τανε. Δυο τρία σύννεφα κατά τή δύση χρύσιζαν στον φλογωμένο ορίζοντα. 
“Ενα ανάλαφρο κύμα δροσιάς απλώνονταν τριγύρω. “Ωσπου δεν φαινό
ταν πιά ήλιος.

—Έ, Μέρπα I
'Η γίδα ήταν δίπλα της. Θαύμασε άστοχα τό νευρώδη σβέρκο τού 

καμαριού της, τό γυαλιστερό τρίχωμα, τ’ αγαθό βλέμμα. ’Από κάτω ένα 
κομμάτι τής δημοσιάς ξεχώριζε στο αχνό σύθαμπό πού άρχιζε ν ’ απλώνεται.

—Γειά σου, Κρινιώ.
Γύρισε. Πίσω από τήν έκκλησιά πρόβαλλε ό Νάσος δ αρραβωνια

στικός της, ρωμαλέος καί ροδοκόκκινος μέσα στήν καινούργια του τήν 
ντρίλινη τή φορεσιά, πού δεν τήν έβγαζε από πάνω του από τήν ήμέρα τού 
άρραβώνα. Στον ώμο τό δίκαννο. “Ολο κυνήγι ήτανε. Κυνήγι καί καφενείο. 
Δεν ξαφνιάστηκε. Μόνο φοβήθηκε. ‘Η καρδιά της χτυποΰοε σάν εδώ καί 
πολλή ώρα πού τράβαε τόν ανήφορο.
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—Καλησπέρα σου.
Παρ’ δλη τήν ξερή απάντηση δ άλλος κίνησε θαρρετά κατά πάνω 

της με τό χέρι άνοιχτο γιά χαιρέτισμά. Μηχανικά έφερε τά δικά της χέ
ρια πίσω.

Φοβότανε 8λον τον κόσμο ή Κρινάώ και τούς άντρες πιο πολύ. Όρ- 
φόί̂ ή άτίό Λατέρα άπο έξη χρόνων καίΐιοΰδι έζησε μέ τήν μάννα της τήν 
Άάπρόχέραινα περιωρισμένη στο σπίτάκι τους στήν άκρη τοΰ χωριού. Κάτι 
είχε άφήσέι δ γέρος, κουτσοδούλευε ή Άάπροχέράίνα. ΖουΟανε. Χάρες στό 
σάίτι δέν θύμάτάι νά μπήκανε ποτές. Μά σύίί >ίαί λύπές< Τό καλοκαίρι 
εϊχοίνέ #0λ-λή ζέστα και τό χειμώνα κρυώνανε. Αυτό ήταν δλο. Γράμματα 
δέ¥ έμά'θέ γιατί ούτε σχολειό είχε τό χωριό ούτε άνάγκή τούς είχανε. Λίγές 
συγγένειες μακρινές κι’ άκατάδεχτες. Σουρταφέρτα δέν είχανε. Φτωχή ζάνή 
φίώχών άν&ρώάων. Κι’ έκεΐνο τ’ δγριοκόριστο μέ τά χρόνια έφταόε νά 
γίνή ήίά δμορφονίά πού γιά δαύίη μίλάγαν σ’ δλα τά γύρω χωριά. Άλλ’ ή 
μάννα ήύαν άκυλί μονάχο εέ’ ή κόρη απονήρευτη κι’ άθώα. Ούτε ήξέρε εάν 
πώς* ήΜν δμοφφή καί τί ήταν ομορφιά. Γιάτί ποτές άντρά δέν κύτταξε όάά 
μάτέά γίά νά τό διαβάοη. Κι’ όσο ϋίβ' πολύ τήν κυϋούαΟνε τόσο κι’ άγρίευε 
ή Κρινιώ. ’Έπερνε τά δρη μέ τή γίδα, ξάπλωνε κάτω από τά δέντρα Οάν 
έλαμπε ό ήλιος κι’ άλλη δέν είχε συλλογή.

Ό μόνός άντρας είχε τό Ιλεύτέήό νά μποΐθη όπίτι τους ήταν δ 
παπά—Μηνάς, δ άγαμός καί φλΰαρΟς εφημέριος τού χωριού πού μοίραζε 
τήν ώρα του στά χτήάάάά, τήν Ικ'κληάία ίου κάί τούς χωρκίτες. Χωράτευε 
δ παπάς κι’ τής ανέβαινε τό αΐμά Οτό κέφάλι τής Κρινίώς. Καί τίποτόί δέν 
είναι άπό &,ϋύ τής έλεγε. “Όχι· καί κακά πράμματα δά. ’Οσφραίνονταν τον 
πειρασμό ή μάννα της, ή Παναγούλα τ’ Άόπρ'όχέρη κάί τήν ίδΊώχνέ.

—“Αει θυγατέρα τά ϊδής τό ζώ.
Τό ζώ θά μήόύκοίζε γαλήνια σέ κάποια ίά>ίίερή γώνιά καί δέν έδινε 

κανένα άλλο σήάεΐό' ζώής. Καί δός του' χάχανό δ παπάς.
“Ετσι κάτάφέρε νά μίσήση ή Κρινιώ ίόν παπά. Καί τό σχέδιό πήρε 

δλους τούς άντρες. Κι’ έφτασε τά δεκαεφτά φιλύποπτη γιά τό τίπότά κί’ 
εχθρός δηλωμένο; τοΰ άλλου φύλου.

"Ωσπού—Κυριακή τού Θ ϊ>μα ήΐάΨέ—ήρθαν ϋά\ δυό γυναίκες στό 
σΛίιί χωριανές μ’ ένάν άντρα μαζή. Μεγάλο γεγονός. Ταράχθηκε ή Κρίνιώ 
σάν έίδε νά τάράξέταί χ!ί’ ή ΆόπρΟχέραίνα, πέρήφάνή θυΐήθως κι’ άι'έξΐ«* 
χνίαστη. Πήρε τή γίδα καί τράβηξε γι’ δξω. Μά μαύρα φίδίά τήν άρώγανε, 
Ξανακούβαλήθηκε νωρις— νωρίς.

‘Η Άσπροχέραινα μόνή κουτσουμαγέρευε στο μόύρΟ τζάκι χάμω. 
Γύρισε, είδε τήν κόρη της πώμπαινε.

—θυγατέρά σ’ αρραβώνιάσά με τό ΝάσΟ τοώ Ρηγόπουλου. Καλά 
α&ϋ σΐέφανα κάί καλή ζώή !

Καί πρίν προφτάση ή θυγατέρα νά ίόποθετήση έήν έκπληξή της·

—...Τάρμεξες τό ζώ ;
Τό ξύλα σιγότριζαν καθώς ή Άσπροχέραινα μέ τή μάσα άναώευί 

τή φωτιά Καί τή; Κρινιώς κοπήκανε τά γόνατα.
Τί τό ήθελε μαθές τον άντρα; Μπάς καί δέν ήταν καλά μέ ιήν 

γίδα της καί τά πουρνάρια ; Τώφερε άπό δώ, ιώφερε άπο #εϊ. Μά δέν 
έβρισκε τό λόγο. Ά λλ ’ ρύτε τότε ούτε ποτέ τόλμησε νά ρωτήση τή μάννα 
της. Ή ανατροφή τής κυρά Παναγούλας δεν έ.τέτρεπε συζητήσεις καί προ 
παντός αντιρρήσεις. Καί τήν άλλη Κυριακή, ζαλισμένη, θλιμμένη καί 
φτωχή, μέ καινούργιο φουστάνι καί ένα βάρος στήν ψυγή γίναν τ  άρρα- 
βωνιάσματα επίσημα καί πλούσια. ΤΗρθε τό σόϊ το» γαμπρού καί τό δικό 
τους τό μεγαλοστεκούμενο. Κι' δ Νάσος μέ τό ντρίλινό του τό καινούργιο 
καμάρωνε κι’ εκλιπαρούσε ένα βλέμμα. Μά ούτε αύτόν ούτε κανένφγ είβε. 
(Ούτε τρ δφχτμλίδι πού τής φόρμσαγ. Ούτε τών θειάδφν της—f ß v  ίσαμε 
τότε άγνωστων—τά προστατευτικά χαμόγελα, Τά μάτια της ήραν πάνω— 
κάτω, διαρκώς βουρκωμένα.

Κι’ ως τον Αύγουστο κρμταε αυτό τό βιολί. Κάβε Κυριακή δ Νά
σος ερχόταν σπίτι, έτρωγε τό γλυκό του κουβέντιαζε μέ τή μ/φγνα της κι’ 
αυτή, πιστή κι’ ΰπάκοη στις οδηγίες τής Άσπροχέραινα;, καθόταν δίπλα 
τρυ. Καί σάν έφευγε κατέβαινε στό περιβόλι καί κμθότανε δίπλα στη γίδα 
της. Μέ τωνα χέρι τή χάϊδευε και τ’ άλλο σφόγγιζε ένα—εγα τά βά$ρυχχ. 

θύτη τρ Νάσο είχε καταφέρει νή συμπαθήση ρύτε τήν ίδέμ τρΰ
γάμου νά 50®ση στά κεφάλι της.

Καί σάν τον είδε τώρα εκεί στήν ερημιά νάρχεται απάνω της καί 
Vpv άντίκρυσε κατάμματα γιά πρώτη φορά, τρομάρα τής ήρθε. ’fixgtyo 
τό μάτι ! βοήθα Χριητέ ! Τράβηξε χά χέρια πίσω. Τής έπιασε τρ μπράτσο 
άποφασισμένρς κ ι άνυπύμονος. Τραβήχτηκε απότομα καί τώβαλε στά 
πόδια. Γρήγορη ράν ζαρκάδι κατέβηκε τό μονοπάτι μρυ πρίγ άπό λίγο 
άνέβηκε. Ό τρόμρς τής έδινε φτερά. Μόνο .σάν πάτησε στή δημοριά, στά
θηκε. Κύτταξε άτάνω. Τίποτα δέγ κουνιότανε. Μόνο ή καρδιά της χτυ- 
παύάε δυνα?<ϊ· 'Η καρδιά της καί ή καμπάνα τής εκκλησίας τρύ χωριού. 
Θυμήθηκε πώς ήταν Σάββατο· “Εκανε το σημεϊρ τρύ σταυρού καί κάθηρε 
σέμιά πέτρα. 'Η συγκίνηση καί ή πρρσπάθεια έκαμαν τό χρέρς τους μάνι 
μάγι. Σάν νά λαγοκοιμήθηκε κρμμάτι. Γιατί, δταν ενα παράξενη ουρλιαχτό 
τήν ξύπνησε, ήταν εντελώς ήρεμη.

Δίπλα της ένα αυτοκίνητο σταματημένο πού ή τρομπέτα του χα
λούσε τόγ κόσμο επίμογα. Γύρω σκοτάδι εξόν άρρ τό κομμάτι ?ρύ δρόμου 
πού φώτιζαν τά φώτα τ’ αμαξιού.

—Έ , θειά. Είναι μακρυά ή πόλη ;
*$ταν ^̂ .λριαρτικ.τι ή φωνή κι’ ή στρίγγλα ή τρόμπα $l%e λρυφάξει. 

Τώρα άληθινά φοβήθηκε ή Κρινιώ. ’Εκείνη ή έρημμιρ, τέτομ) ρκρτμίΐτ 
τέτιμα παρέα ! ΤΗταγ ,έτοιμη νά τό βάλη στά πόδια. ’Αλλά δέν πρόφτσσε

39



νά κάμη βήμα. Ή πόρτα τοΰ αμαξιού άνοιξε κι’ ένας ίσκιος στάθηκε μπρο
στά της. Δοκίμασε νά αντιμετώπιση τον νέο κίνδυνο κατά πρόσωπο. Στο 
διάχυτο φώς τών φάρων είδε ένα λαμπερό βλέμμα και ένα γλυκό χαμόγελο. 
Κι’ εκείνος την είδε.

Τό χαμόγελο έσβυσε.
—Συγνώμην, ψιθύρισε σχεδόν. Σάς πέρασα για γριά. Άλλα τέ

τοια ώρα...
Τον κύτταξε γοητευμένη. Και τήν κύτταξε έκπληκτος. Κι’ αυτό 

ώρα πολλή.
—Λοιπόν ; συνήρθε πρώτος. Είναι μακρυά ή πόλη ;
—Τέσσαρες ώρες, μουρμούρισε ή άλλη. Τέσσαρες ώρες... μέ τά

πόδια.
Οί λέξεις βγήκανε κομπιαστά. Κι’ ή καρδιά της χτυπούσε παράξενα.
—Κάθεστε εδώ κοντά;
Τοΰδειξε κατά τό δρόμο.
—Στο πρώτο χωριό ; Είναι μακρυά ;
"Εκαμε ναι μέ τό κεφάλι.
—Τότε θά σάς πάω εγώ. Έλα.
Κι’ επειδή τήν έβλεπε νά διστάζη, τήν τράβηξε έλαφρά από τό χέρι

σάν παιδάκι. Δεν ηΰρε καμμιά δύναμη νά άιτισταθή. Λες κι’ εκείνο τό 
μαλακό καί θερμό χέρι πού κρατούσε τό δικό της, διωχέτευε στό κορμί της 
μιά άγνωστη κι’ ηδονική παράλυση. Βρέθηκε δίπλα στήν θέση τοΰ οδηγού, 
ανάμεσα σέ μιά έντονη ατμόσφαιρα βενζίνας καί γοητείας. Τά μακρυνά 
άσπρα δάκτυλα πασπάτεψαν κουμπάκια καί μοχλούς. Τό θεριό ιιούγκρισε 
καί γύρω άφέντευε τό σκοτάδι... Κι’ ύστερα δεν θυμήθηκε άλλο.

"Οταν συνήρθε τελείως, δ ξένος έπαιξε μέ τά ίδια κουμπιά.
Ή μηχανή μούγκριζε καί οί φάροι σκίζαν ένα κομμάτι νύχτας ερευ

νητικά. "Επεσε πίσω, σάν τό αμάξι ξεκίνησε. Αυτό ήταν.
—"Οχι, δχι, φώναζε. Στάσου. Θά κατέβω.
"Ενα τράβηγμα τοΰ μοχλού. Τό φρένο έτριξε. Τήν κύτταξε έκπλη

κτος καί σήκωσε τούς ώμους. "Ομως δέ τον είδε. Βια£όζαν νά κατέβη. Μέ 
τό ένα πόδι κατά γή; ένοιωσε τό χέρι του νά σφίγγη τό δικό της. Γύρισε
καί τοΰ χαμογέλασε. Δυό σειρές άσπρα δόντια απάντησαν στό χαμόγε
λό της.

—Γειά σου μικρούλα !
Έκαμε ένα φιλικό κίνημα τοΰ κεφαλιού. Τό στιλπνό αμάξι ξανα- 

μούγκρισε καί γλύστρησε απότομα στον πλατύ δρόμο.
Σιγά—σιγά τό χαμόγελο έσβυσε από τά χείλη της. Καί τό φώς τών 

φάρων χάθηκε στήν πρώτη καμπή. Ά λλ’ ή καρδιά σκιρτούσε στήν άμυδρή 
ανάμνηση τής ευτυχίας.

’Ανάλαφρη καί θαρραλέα ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. "Αλλη μιά
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φορά είδε ένα κομμάτι τού βουνού φωτισμένο. Κι’ υστέρα ενα λαμπρό 
φεγγάρι ολόγιομο βγήκε γιά νά τής δείξη τό δρόμο.

—Μέ πήρε δ ύπνος, μάνα.
Ή κυρά Παναγοΰλα ή Άσπροχέραινα άκούμπισε τή ρόκα της καί 

πήρε τήν καντήλα νά τήν άνάψη. Κακό δέν πέρασε από τού νού της. "Οπως 
κΓ άλλες φορές, κΓ άπόψε ή γίδα ήρθε νωρίτερα καί μόνη. Άλλ’ είχε τήν
εμπιστοσύνη της ή κόρη.

Καί τήν άλλη μέρα, Κυριακή, σάν σιγύρισαν το σπίτι ντύθηκε κΓ ή 
κόρη μέ τό καινούργιο φόρεμα. Τήν κύτταξε ή μάννα ελαφρά έκπληκτη.

—Θάρθεϊς κΓ εσύ στήν λειτουργία ;
Ή Κρινιώ μουρμούρισε μιά κατάφαση.
ΚΓ δ πως γύριζε τό κλειδί στήν δξόπορτα, γύρισε ή κόρη κατά 

τή μάνα.
—Γιά πότε ’κειό τό στεφάνι, μωρ’ μάνα ;
Τήν ξανακύτταξε πιο έκπληκτη ή Άσπροχέραινα. Ύστερα, σαν καλο- 

σκέφτηκε, έκαμε τρεις φορές τό σταυρό τη: καί φίλησε τήν κόρη δυό φορές.
Πήρε τό κλειδί πού τής έτεινε ή κόρη καί ξεκίνησε μπροστά μέ τό 

κεφάλι ψηλά κΓ ένα ίχνος γέλοιου στήν άκρη τών χειλιών. Ή Παναγιά ή 
Μεγαλόχαρη—ξανάκαμε τό σταυρό της—πού γιόρταζε μεθαύριο στις τρεις 
συνώνυμές της εκκλησίες τής περιφερείας—είχε κάμει τό θαύμά της I

ΚΓ ή κόρη άκολούθαε συλλογισμένη.
ΚΡΑΤΗΣ ΔΑΝΗΛΟΣ

D E P A R T . . .
Στόν άγαπητό μου φίλο ποιητή 
Χρηστό Δαπεργόλα τ’ αφιερώνω

Καλέ μου φίλε, τό καράβι 
στό γαλανόμορφο γυαλό 
προσμένει—νά ! το—μ’ υποσχέσεις 
γιά τό ταξίδι τό καλό...
Γιά σέ στά μάκρη άχνοχαράζουν 
νέοι κόσμοι, κύρα, φωτεινοί...
Σκούπισ’ τό δάκρυό σου... κι’ άκλούθα 
του πλάνου νόστου τή φωνή...
Μικρό ’ναι τόμορφο νησί μας
γιά τά πλατειά σου ιδανικά
κΓ δλα έδώ - πέρα σου φαντάζουν ,
μονότονα καί πληχτικά...
Σάν μεθυσμένο ποντοποΰλι 
πάνω άπό χώρες κι’ ώκεανούς 
άσ ’ τήν ψυχή σου ν ’ άγκαλιάσει 
κάποιους σου πόθους πλανερούς...
Καλέ μου φίλε, τό καράβι 
προσμένει—νά ! το—στό γυαλό 
χιμαιρικό γιά νά σέ πάρει 
πρός τό «’Ελντοράντο» τό τρελλό.

Κορφοί ΣΠΥΡΟΣ X. ΠΑΥΑΙΝΕΛΗΣ
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Τ Ο  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Ν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

Στά δσα έγραψε ό σεβαστός λογοτέχνης κ. Γ ιάννης Β λαχογιάννης στή 
«Νέα Ε στία»  (τεύχος 287, 1 Δεκεμ. 1938, σελ. 1633) γ ιά  τό Επεισόδιο του Παπα- 
διαμάντη ττού περάστηκε σ ’ ένα διήγημα δημοσιευμένο στά «’Αχαϊκά» (τεΟχος 5 , 
'Απρίλιος 1938, σελ. 15) νομίζω  πώς έχω τήν ύποχρέωση γ ιά  τήν Ιστορία καί 
προπάντων γ ιά  τήν τάξη νά  δηλώσω πώς δέν οφείλεται στή δική μου φαντασία. 
”Αν εΐνε φανταστικό, τό γέννησε ή φ α ντα σ ία  του μακαρίτη Σπήλιου Πασα- 
γιάννη. ’Εκείνος τό είχε διηγηθεΐ σ ’ ένα κοινό μας φ ίλο—γ ιά  τήν άκρίβεια  στήν 
’Αμερική, πού βρισκόντουσαν μαζί, στά  1908. Ό  τελευταίος μου τό διηγήθηκε 
λ ίγ α  χρόνια άργότερα, σέ άνύποπτο χρόνο, δταν είχανε πεθάνει κα ί ό Παπα- 
διαμάντης καί ό Π ασαγιάννης. Τό κράτησα στή μνήμη μου περισσότερα άπό  
είκοσι χρόνια, μήν άμφιβάλλοντας γ ιά  τή γνησιότητά του, καί έπειδή ένόμισα  
πώς άξιζε κάπου νά  μείνη, σάν πολύ δ ιαφωτιστικό γ ιά  τό χαρακτήρα του μεγά
λου μας διηγηματογράφου, τό πέρασα έκεϊ μέσα, χωρίς καμμιά πρόθεση νά  έπι- 
δείξω Π απαδιαμαντογνωσία. Τώρα ό κ. Βλαχογιάννης τό έλέγχει γ ιά  φαντα
στικό. Πιθανόν. 'Εγώ όμως τό βρίσκω τόσο πιθανοφανές, καί ή π ιθανοφάνειά  
του ένισχύεται τόσο άκριβώς άπό τά  γραφόμενα του κ. Βλαχογιάννη, ώστε θ ’ 
άποροϋσα άν ήτανε δυνατό νά  άποδειχθή έφεύρεση, γ ια τ ί μ ιά  τέτο ια  έφεύρεση 
θ ’ άξιζε περισσότερο άπό τήν πραγματικότητα. 'Οπωσδήποτε δμως ούτε αύτήν  
τήν τιμή διεκδικώ.

Πώς ό Π απαδιαμάντης δέν έβαζε ποτέ άπλοϊκούς άνθρώπους μαζί του στό 
τραπέζι, ά ς μου έπιτρέψη ό κ. Βλαχογιάννης νά  μήν τό παραδεχθώ χωρίς συζή
τηση. Ό  ίδ ιο ς  ό Π απαδιαμάντης γράφει σέ διήγημά του, πού εΐνε μάλλον πε
ριγραφή σκηνής καθημερινής ζωής, (Πατέρα στό σπίτι) : «Συνέβαινε καθ ’ έσπέ- 
ραν νά  κάθημαι εις τό μικρόν Εκείνο παντοπωλεΐον τής όδοΟ Σ(αρρή), κατά τήν 
δυτικήν έσχατιάν τής πόλεως έπί ήμ ίσειαν ώραν κα ί πλέον συνομιλών μέ δύο ή 
τρεις φ ίλους μου π ίνοντας τό όρεκτικόν των εις τό μικρόν μαγαζεϊον, ένίοτε δέ 
νά  λαμβάνω  έκεϊ τό λ ιτόν δεΐπνον μου». Δέν πιστεύω νά  πήγαινε έκεϊ ό μακαρί
της κάθε βράδυ κα ί νά  Εμενε τόσην ώρα κουβεντιάζοντας... όιπό μακριά μέ τούς 
κουτσοπίνοντας φ ίλους του, ώστε νά  καταντάη πλαστογραφία  τής ιστορίας άν  
είπή κανένας πώς του άρεσε ή συντροφ ιά  άπλοϊκών άνθρώπων.

'Ως γ ιά  τά  μακριά μαλλ ιά  κα ί τά  ά λλα  έφόδια έξωτερικής έμφανίσεως 
τών λογοτεχών τής περασμένης γενεάς, έκτός πού είχα μπροστά μου τήν εικόνα  
του μακαρίτη Π ασαγιάννη σάν έγραφα (άπ’ αύτόν καί τήν παρέα του, θαρρώ, 
έκόλλησε τό παρατσούκλι «μαλλιαροί» ό άλλος μακαρίτης Γ ιάννης Κονδυλάκης 
στούς οπαδούς του δημοτικισμού), δσο θυμοΟμαι, έκείνη τήν έποχή όλοι οί λό
γ ιο ι, άκόμα κα ί οί άναμφισβήτητο ι φ ίλο ι του Π απαδιαμάντη, Καρκαβίτσας, Χα- 
τζόπουλος κ.λ.π., ποιός λ ίγο  ποιός πολύ, δέν είχαν άψογη νοικοκυρίστικη έμφά- 
νιση. ’Εξαίρεση, άν δέ γελιέμαι, έκανε ό κ. Βλαχογιάννης.

Τελειώνοντας μιά γ ιά  πάντα  αύτήν τήν ιστορία κα ί τήν κατάχρηση τής 
φιλοξενίας σ ας  άς μου έπιτραπή νά  άναφέρω λ ίγ α  λό γ ια  του Π απαδιαμάντη. 
«’Α δύνατον κα ί περί του ελάχιστου συμβάντος νά  γνωσθή, εϊτε ε ις  τούς συγχρό
νους είτε εις τούς μεταγενεστέρους, ή άκριβής αλήθεια. Κ αί δέν πρέπει νά  
ύπάρχουν ά λλα  άληθή είμή δσα... δέν συνέβησαν.»

Μ . Ζνρ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΣΗ
Μέ πολλή εύχαρίστηση παρακολουθήσαμε τό ζωηρό άντίκτυπο πού είχε 

στήν κοινω νία μας κα ί τόν τύπο τό θέμα πού άνεκινήσαμε κα ί γ ι’ αύτό έκάναμεν 
ειδική έρευνα '· που όφείλεται ή πνευματική μας άκ ινησ ία  καί μέ ποια μέσα 
θά  άποκτήσουμε πνευματική κίνηση. Βλέποντας πώς ή άπήχηση αυτή Εξακολου
θεί έντονη άκόμα, έπ ιφυλασσόμαστε νά  ποΟμε σ’ άλλο τεΟχος τή τελική μας 
γνώμη στό δλο αύτό ζήτημα πού συγκεντρώνει σήμερα τό Ενδιαφέρον τών δ ια 
νοουμένων τής πόλεώς μας. Στό μεταξύ δέν κρίναμε άστοχο νά  δημοσιεύσουμε 
έδώ δυό άπό τά  πολλά γράμματα  πού μάς έστειλαν άναγνώστές μας γ ιά  τό ζή
τημα αύτό μέ κριτική τών κρίσεων πού γραφτήκανε στό προηγούμενο τεϋχός  
μας. Τό πρώτο γράμμα άνήκει στή γνωστή συγγραφέα συμπολίτισσσά  μας 
δίδα Λ οΰλα Κοτσέτσου πού τά  τελευτα ία  χρόνια μένει στήν ’Αθήνα. Τό γράμμα  
της ε ίνα ι πολύ άξιοπρόσεχτο :

«... Μά τί βλέπω ; Γ ιατί τόση μεμψιμοιρία καί άποκαρδίωση γ ιά  τό πνευ
ματικό Επίπεδο του Πατρινοϋ κοινού ; Πνευματική κρίση στή Πάτρα ; Μά κ ι’ ή 
πρωτεύουσα, τό κλεινόν άλλοτε άστυ, δέν πάσχει άπ’ τήν ίδ ια  άρρώ στεια  ; Βρί
σκετε πώς τό κοινό τής πρωτεύουσας ε ίνα ι σέ καλλίτερη μοίρα άπ’ αύτή τήν 
πλευρά ; "Οταν ξοδεύεται τό «Ρομάντζο», ό «Κατσαντώνης» κ ι’ οί άλλες παλιο- 
φυλλάδες σέ χιλιάδες άντ ίτυπ α  κα ί κ ιτρ ιν ίζουν στις προθήκες τών βιβλιοπω
λείων άξιόλογα  έργα τών καλλιτέρων λογοτεχνών μας, δταν χειροκροτούνται 
α ί διάφορες βελουδένιες, μεταξένιες, λουλουδένιες Επιθεωρήσεις... καί περνάει 
άπαρατήρητημιά «Φρενΐτις» γ ιά  νά  άναφέρω άπό τά τελευτα ία  έργα, δταν οί 
αίθουσες τών διαλέξεων γεμίζουν μόνον διά προσκλήσεων... κα ί πιό πολύ άπό τό 
γυναικείο  φύλο, πού πάει άπλώς νά  σκοτώσει λίγη ώρα, δταν οί πελάτες καί 
τών δύο βιβλιοθηκών μας μετροϋνται σ τά  δάχτυλα δταν κα ί τόσα  ά λλ α  δταν 
πού δείχνουν τήν τελεία, άδ ιαφορ ία  τού κοινού. Καί δέν ε ίνα ι πνευματικός ξε
πεσμός τό άλληλοφάγω μα τών διανοουμένων μας, ή αύτοδιαφήμιση καί ό θεα
τρ ινισμός ;

Ε ίναι γενική λοιπόν ή πνευματική κρίση στόν τόπο μας κα ί όχι ε ιδ ικά  στήν 
Επαρχία. Μονάδες πνευματικές μονάχα ύπάρχουν, τόσο στήν Επαρχία δσο καί 
στήν πρωτεύουσα. Σέ τούτο μάλιστα  διαφέρουν, δτι οί μονάδες τής πρωτεύου
σας βρήκαν καί κάποιο παρελθόν, βρήκαν κάτι έτοιμο, τελευτα ία  ήρθε κΓ αύτό  
τό κράτος άρωγό. Οί μονάδες τής Επαρχίας παλεύουν μόνες τους νά  δημιουρ
γήσουν κάτι καί γ ι’ αύτό  ε ίνα ι δ ιπλά  άξιέπαινες.

Τό Πατρινό κοινό συγκρινόμενο μαύτό τής πρωτεύουσας ε ίνα ι πνευματι- 
κώτερο- Ε ίναι πολύ μάλιστα  έκλεκτικό καί ίσ ω ς ή έκλεκτικότης αύτή τό κάνει δειλό 
καί άτολμο^σέ Εκδηλώσεις. Δέν άνέχεται τήν μετριότητα. Μ ή λησμονάτε δτι τό 
Βασιλικό είδε ήμέρες δόξας στήν Πάτρα κα ί ο ί θ ίασο ι τής πρόζας στήν Πάτραι 
τρέχουν νά  βελτιώσουν τά  οικονομικά τους. Ξαίρει καί Εκτιμάει τό καλό θέατροι 
τήν καλή μουσική, τόν καλό όμιλητή. Δέν είνα ι αύτό δ ε ίγμ α · τής πνευματικής 
του άνωτερότητας ; Ή πάστα  είνα ι καλή, έργο τών μονάδων είνα ι νά  τό σπρώ
ξουν μπροστά, νά  τού δ ιώξουν τήν ύπ νηλ ία  τού κλίματος... έάν ύπάρχη...

Ή Πάτρα έχει γερά πνευματικά στοχεϊα. Στή μουσική μ άλιστα  άντιπρο" 
σωπεύεται Επάξια. Α ύτά  τά  στοιχεία άς μαζευτούν κΓ άς άποτελέσουν τόν πρώτον 
πυρήνα. ΕΙμαϊ βέβαια πώς γρήγορα θά  τό άποτελέσουν γ ια τ ί πνίγονται καί θά  ζη
τήσουν λίγο άέρα άπό κοινήν άνάγκη. Τόσες φορές τό έδειξαν οέ χρόνια περασμέ 
να. Τί κΓ ά ν  οί προσπάθειές τους δέν στέφθηκαν άπό Επιτυχία; Οί προσπάθειες  
δέν έπαψαν νά  ε ίνα ι προσπάθειες ! Οί προσπάθειές τους έδειξαν δτι ε ίνα ι όργαν-
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σμοί μέ ζωτικότητα π άντα  ξανανοιωμένη. Κι’ αύτή ή ζωτικότητα, σας σπρώ. 
χνει τόν ένα πρός τόν άλλον. Μέ εύχαρίστησή μου βλέπω σ ’ αύτά  πού 
δ ιάβ ασα  στό τελευταίο τεύχος των «’Αχαϊκών» πώς δλα τά  γερά στο ιχεία  είνα ι 
πρόθυμα νά  δώσουν τά  χέρ ια  γ ιά  ένα  καινούριο  πνευματικό ξεκίνημα. Μα' 
κρυά οί έγω ϊσμοί κ ι’ ο ί μικροφιλοδαξίες... Τό «Αίέν άριστεύειν», ή άταβί" 
στικη αύτή σφραγίδα τής φυλής μας, μακρυά. Οί μονάδες γ ιά  τό κοινό καλό ! 
Οί μονάδες έσπρωξαν τούς λαούς μπροστά κα ί δημιούργησαν πολιτισμούς !

Σείς οί μονάδες τής Πάτρας σχηματίστε τόν πρώτον πυρήνα πρώτα ! Καί 
τότε θά  βρήτε τόν τρόπο καί τά  μέσα πού θά  συμβάλουν στήν πνευματικήν εκδή
λωση τής δμορφης νύμφης του ΠατραϊκοΟ, αύτή είνα ι ή ταπεινή μου γνώμη».

Τό έπόμενο γράμμα άνήκει στό συμπολίτη κ. Νώτη Νησιώτη ·
«Δ ιάβασα ποοσεχτικά στις στήλες τών «’Αχαϊκών» τις  γνώμες, σκετικά μέ 

τήν πνευματικήν κίνηση στήν πόλη μας, έκείνων, πού ύπονοεΐται, πώς έχουν έγ
κυρη γνώμη γ ιά  τό ζήτημα πού καταπιάστηκαν. Καί θαπρεπε, λογικά, νά  κατα
λήξω σ ’ ένα συμπέρασμα. 'Ομολογώ, πώς δέν κατέληξα σέ κανένα. Δ ιεπίστωσα, 
άπλώς, πώς άπ’ δλες τις  πλευρές λείπει ή π ί σ τ η ,  ή ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό τ η τ α  
κ ι’ ή άντίληψη του κ α θ ή κ ο ν τ ο ς .  Βρίσκω όρθές μερικές σκέψεις, κρίσεις καί 
ύποδείξεις πού διετυπώθησαν. Καί πιό περσότερα, μελετημένες, προσεχτικές, πα" 
ρατηρητικές κ α ί καθολικώτερες του κ. X. Κακούρη. Έκεΐ πού διαφωνώ, τ’ άπο- 
κρούω όλότελα, εΐνε ό ισχυρισμός τής γνώμης, δτι γ ιά  τό πνευματικό κατάντημα  
τοϋ τόπου μας, φταίει... τό ύγρό κλ ίμα  τής πόλης μας. ”Αν παραδεχόμαστε μιά  
τέτια  άποψη, θάμαστε ύποχρεωμένοι νά  ξηγήσουμε πώς στά  βορεινά κλίματα  
μέ τήν ύγρ α σ ία  τους βγήκαν τ ’ άρ ιστουργήματα τής Τέχνης—σ ’ δλους τούς κλά
δους κα ί πρώτ’ ά π ’ δλα  στή λογοτεχνία. ’Απεναντίας, αύτές ο ί κλιματολογικές 
συνθήκες σέ συνδυασμό  μέ τ ις  ψυχικές κα ί φυλετικές δ ιαθέσεις μας έδωσαν τά  
έργα δλων τών γνωστών κα ί μεγάλων βορείων τεχνιτών του λόγου.

’Απαράδεχτος, κατά  τήν ταπεινή γνώμη μου, κι’ ό άλλσς ισχυρισμός, πώς 
φτα ίει ό... κερδώος Ερμής. ’Από έμπορικώτατες πόλεις ξεπήδησαν φημισμένοι 
τεχνίτες του Λόγου, τού χρωστήρα, τών πλαστικώ ν εικόνων κ.λ.π. ”Αν θέλαμε ν ’ 
άραδιάσουμε όνόματα, βρίσκαμε άρκετά κ ι’ άμέσως. Ε κτός άν παραδεχτούμε 
πώς ή Πάτρα κάνει έξαίρεση στόν κανόνα. Α ύτό εΐνε άλλο... Δ ιαπιστώνουμε κσί 
παραδεχόμαστε άναντίρρητα πώς στήν Πάτρα ύπάρχει καί παραϋπάρχει πνευ
ματική στειρότητα, άναπηρία καί πιό πολύ άκινησία. Σ’ αύτό δλοι είμαστε σύμ
φωνοι. Κ ι’ άφοΰ εΐνε έτσι, πολύ λογικό νά  άναζηταμε κα ί νά  ρωτάμε : «Τί
φταίει», κ ι’ άκόμη, νά  έρευνάμε τ ις  α ίτ ιες καί νά  προσπαθούμε νά  βρούμε τά  
μέσα, γ ιά  τή θεραπεία τού κακού.

’Εκείνο πού έχω προσέξει χρόνια, σέ κάθε τέτια  προσπάθεια πού γ ίνετα ι ̂ 
εΐνε πώς οί άναζητητές κα ί έξεταστές αύτοί, άντίς νά  άναμετρανε τ ις  δικές τους  
Ικανότητες καί νά  τ ις  προσφέρουν Απλόχερα γ ιά  τήν άρχή τού σκοπού, μιλάνε 
γενικά κα ί άφηρημένα. Πρέπει νά  γίνει έτοΰτο, έκεϊνο, τ ’ άλλο... ’Εσύ, τ ί μπορεί 
νά  προσφέρεις ; ’Εσύ, πρώτα, έσύ !... Κι’ άν δέν μπορείς νά  προσφέρεις κάτι, 
ποιός ε ίσα ι τού λόγου σου, πού λές τ ί πρέπει ν ά  κάνω  έγώ ;»

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Νομίζουμε δτι άρκετά περιαυτολογήσαμε στις σελίδες αύτές γράφοντας  
γ ιά  τήν προσπάθειά μας. Μά δ ,τ ι γράψαμε, δέν ήταν αύτοδιαψήμιση· ήταν κα ί 
είνα ι προπαγάνδα γ ιά  τόν ήθικό κα ί πνευματικό σκοπό τής έκδόσεώς μας πού 
δέ θά  παύσουμε νά  τονίζουμε δτι έπ ιβάλλεται νά  εύρη άπήχηση παντού, δχι 
μονάχα σέ κείνους πού άσχολοΰντα ι μέ τή φ ιλολογία  κα ί τά  γράμματα, μά καί
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σέ κάθε μορφωμένο άνθρωπο πού ο ί φιλολογικές καί πνευματικές άνησυχίες ε ίνα ι 
στοιχείο τής ζωής του κα ί τής δράσεως. «Γιά κάτι καλλίτερο έχουμε γεννηθή» 
σύμφω να μέ τήν περιώνυμη φράση τού Σίλλερ. Ή τέχνη, τό πνεύμα, ή φιλολο
γική έπασχόληση κα ί δημ ιουργία ε ίνα ι σημάδ ια  πολιτισμού, ε ίνα ι δείγματα  
ζωής. Τά «’Αχαϊκά» γ ιά  αύτόν τόν προορισμό έτάχθηκαν κα ί άφιερώνουν τ ις  
λίγες τους καί άσθενικές δυνάμεις. Προχωρούν στό δρόμο τους περιμένοντας 
τήν ήμέρα πού θά  δ ικα ιω θούν—πνευματικά καθαρά—οί μόχθοι τους κα ί οί θυ
σίες τους. Αύτό θά  γίνη, δταν ή έκδοσή τους γίνη κτήμα τής πόλεως, κτήμα τού 
λαού καί δταν ή τέχνη, ή φιλολογία, τό πνεύμα θά  ένδιαφέρη ούσιαστικώτερα  
καί γενικώτερα κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο τού τόπου μας.

Μέ τό κλείσιμο τού δεύτερου χρόνου τής έκδόσεώς μας ή άγαπητή πρωινή 
έφημερίδα «Τηλέγραφος» έγραψε μερικά πολύ έγκωμιαστικά λό γ ια  γ ιά  τό έργο 
μας πού τά  άναδημοσιεύουμε παρά κάτου. Α ύτό τό κάνουμε, γ ια τ ί π ιστεύουμε  
δτι δέν άφοροΰν προσωπικά τό άτομο τού έκδοτου, γ ιατί, τό τονίζουμε, τά  
«’Αχαϊκά» είνα ι προσπάθεια δλων έκείνων πού γράφουν σ ’ αύτά, δλων έκείνων 
πού τά  άγαποΰν, δλων έκείνων πού στηρίζουν τ ις  έλπίδες σ ’ αύτά. Μέσα σ ’ αύτά  
τό πρόσωπο τού έκδοτου, μπορούμε νά  πούμε, έξαφανίζεται, γ ια τ ί καί πάλ ι έπα- 
ναλαμβάνουμε τά  «’Α χαϊκά» δέν ε ίνα ι έπιχείρηση, άλλά  προσπάθεια πνευματικής 
προαγωγής τής πόλεως καί τού τόπου μας. ’Ιδού τό σχόλιο τής πρωινής έφημε-
ρίδος πού τήν εύχαριστοϋμε γ ι' αύτό.

«Δύο χρόνια γονίμου κα ί άξιεπαίνου δράσεως κλείνει μέ τό τεύχος
τού Δεκεμβρίου τό έγκριτον περιοδικόν τής πόλεώς μας «’Αχαϊκά». Δέν θά  
εΐμεθα καθόλου ύπερβολικοί άν έλέγαμε, δτι άποτελεί τιμή γ ιά  τό τόπο 
μας καί τή πνευματική της έξέλιξη ή προσπάθειά του γύρω άπό τά  γράμ
ματα κα ί τή τέχνη, τών όποιων άπέβη ό γονιμώτερος καί πλέον θετικός 
έργάτης των. Σέ στιγμάς κατά τά ς  όποιας γενική ήτο ή πνευματική κατά- 
πτω σις τού τόπου μας καί πανταχόθεν προέβαλε ή άπα ισ ιοδοξία  καί ό 
μαρασμός, έκανε τήν έμφάνισή του, γ ιά  νά  έπιβληθή μέσα στά  δύο χρόνια  
τής συνεχούς δράσεώς του, σάν ένα δργανο μέ ζωή κα ί πεποίθηση γ ιά  τή 
δημιουργία μ ιάς νέας πραγματικότητος γύρω  άπό τά  γράμματα καί τή 
τέχνη. Κατώρθωσε άλώβητο νά  περάση μέσα άπό σκοπέλους κα ί τρικυ
μίες, πού τά ς  γιγάντω νε ή οικονομική άνεπάρκεια, ά λλ ά  πάντοτε προέ
βαλε μέ περισσότερο σθένος κα ί μεγαλείτερη συναίσθηση τής ώ ρα ία ς καί 
εύγενικής άποστολής του. Συμφέρον τού κάθε Πατρινοΰ διανοουμένου 
είνα ι νά  άποβλέπει πρός τά  «’Αχαϊκά» μέ συμπάθεια  κα ί έκτίμηση, γ ια τ ί 
άποτελεί γ ιά  τή πόλη μας τό μοναδικό κα ί τό πλέον άντιπροσωπευτικό δρ
γανο τής πνευματικής της όντόντητος. Έ π’ ευκαιρ ία  τής εΙσόδου του στό 
τρίτον έτος ό «Τηλέγραφος» άπευθύνει πρός αυτό καί τόν συμπαθή δ ιευ
θυντήν του κ. Τ ριανταφύλλου τά ς  πλέον ειλικρινείς εύχάς γ ιά  τή σταδ ιο
δρομία κα ί προκοπή του».

ΧΡΟΝΙΚΑ
*** Συνεχίστηκαν κατά τούς τρεις πρώτους μήνες τού 1939 οί δ ιαλέξεις  

τής Σχολής τού Λαού πού άρχισαν άπό τόν περυσινό φθινόπωρο. "Ο,τι διακρί
νει τή νέα προσπάθεια τής Σχολής ε ίνα ι δτι κοίταξε νά  μάς παρουσιάση ομι
λ ίες δχι μέ τετριμμένα θέματα κα ί κοινοτυπίες, ά λλά  νά  δώση σέ έκλαϊκευτική  
μορφή μαθήματα άνωτέρας μορφώσεως γ ιά  τό λαό, κάτι σάν ένα  είδος Λαϊκού  
Πανεπιστημίου. ’Εκφράζουμε Α νεπιφύλακτα δλη μας τή συμπάθεια  γ ιά  τό νέο 
έργο τής Σχολής κ α ί προτρέπουμε τόν Ακούραστο κα ί μέ τόσο ένθουσιασμό
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κινούμενον πρόεδρό της ιατρό κ. I. Σ ιγαλό νά  συνέχιση τ ις  προσπάθειες του στό 
σημεΐον αύτό.

*** ’Από τήν πρώτη στιγμή πού παρουσιάστηκε τό Πατραϊκό ’¿ϊδεϊο, τό 
περιβάλλαμε μέ κάθε έκτίμηση. Χ αίρουμε πού κι' αύτό προσπάθησε ν ’ άνταπο- 
κριθή στις μουσικές άνάγκες τής πόλεώς μας κατά τό δυνατό. Ή σ υνα υλ ία  πού 
έδωσε τήν Κυριακή 26 Μ αρτίου στό «Πάνθεον» ήταν πολύ ένθαρρυντική. Οί 
διοικοϋντες θά  έπιτύχουν πολλά, δν μείνουν σταθεροί και άκλόνητοι στό δρόμο 
πού άρχισαν νά  προχωρούν γ ιά  νά  δώσουν κάποια  συστηματική μουσική μόρ
φωση στό τόπο μας.

*** Ό  Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών πραγματοποιώντας τήν εύγενικήν 
πρωτοβουλία πού εΤχε νά  διοργανώση σειρά  διαλέξεων μέ όμιλητάς άπό τήν 
’Αθήνα, είχε τρεις μεγάλες έπιτυχίες, τ ις  δ ιαλέξεις τών καθηγητών κ. κ. Νίκου 
Αούβαρι, Γ. Βλησίδη κα ί Νίκου Βέη. Καί οί τρεις δ ιαλέξεις δόθηκαν στήν α ί
θουσα  τής «Φιλαρμονικής» κα ί σημείωσαν έπιτυχ ία έξαιρετική πού τ ιμ ά  τόν 
όργανωτή σύλλογο, άλλά  κα ί τοΟ έπιβάλλει τήν ύποχρέωση νά  τ ίς  συνέχιση θε
μελιώνοντας στήν έπιτυχ ία αύτώ ν καί άλλες γ ιά  νά  δώσουμε κάτι πνευματικά  
καθαρό καί ύψηλό στήν πόλη μας.

*** Πολλά ρεσιτάλ τραγουδιού, χοροΰ κα ί μουσικής δόθηκαν τελευτα ία  
άπό διαβατικούς καλλιτέχνες κάθε άλλο παρά ά ξ ια  πολλής σημασίας. Διαφέρει 
τό πράγμα γ ιά  τήν ώ ρα ία  μουσικοφιλολογική βραδυά πού μας χάρισεν ή συμ- 
πολίτισσά  μας κ. ’Αντιγόνη Παπαμικροπούλου κα ί ό μικρός της γυ ιό ς  π ιαν ίστας  
Δημητράκης μέ σύμπραξη τής έξαιρετικής κ ι ’ εύφημα γνωστής γ ιά  τή τέχνη τής 
άπαγγελίας κυρίας Ή λέκτρας Ά ρ ιστ. Μ ικρούτσικου. Οί καλλιτέχνιδες αύτές  
έχουν άπό παλιά , τόσο δ ίκα ια  δέ, άποσπάσει τήν έκτίμηση τής κο ινω νίας μας 
κα ί έργάζονται τόσον έμπνευσμένα γ ιά  τή τέχνη, ώστε κάθε λόγος έγκωμιαστι' 
κός δικός μας νά  περιττεύη. Ή σ υνα υλ ία  εΐχεν έξαιρετική έπιτυχία.

*** Τόν περασμένο Μάρτιο πέθανε ό δημοσιογράφος 'Ηρακλής Φραγκό- 
πουλος, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κα ί πολιτισμό. Τό πένθος έκείνων πού 
τόν γνώ ρισαν ήταν πραγματικό. Σ υλλυπούμεθα τήν πρωινή συνάδελφο «Τηλέ
γραφο» κα ί ίδαίτερα τόν διευθυντή της, άδελφό του άπελθόντος, γ ιά  τό θάνατο  
καθ’ δλα  άξιοαγάπητου διανοουμένου.

*** Τόν ίδ ιο  μήνα ή κο ινω νία  τής πόλεώς μας μέ άληθινή λύπη συνώ- 
δευσε στή τελευτα ία  του κατοικ ία  τόν έκλεκτό καί παλιό  φ ίλο  τών γραμμάτων  
καί του περιοδικού μας, τόν άείμνηστο Λουκά Καραμπίνη ΤΗταν άνθρωπος τής 
μελέτης κα ί τής κριτικής, παλιός άρθρογράφος στίς τοπικές έφημερίδες, γενικά  
ένα άπό τά  λ ίγ α  άκέραια  ύποδείγματα άνθρώπων άνώτερης κοινωνικής ήθικής. 
Ή «Φιλαρμονική» Ε τα ιρ ία , τό Πτωχοκομεΐο, ό Ροταριανός "Ομιλος, ό Σύλλο
γος ’Ιδιωτικών ‘Υπαλλήλων έκαμαν σχετικά ψηφ ίσματα  γ ιά  τό θάνατό του. Τό 
πρώτο άπ ’ αύτά, άφού ώρισε νά  μπή τό όνομά του στό μαρμάρινο π ίνακα  τών 
δωρητών γ ιά  τ ίς  ύπηρεσίες πού προσέφερεν σ ’ αύτήν, ώρισεν όπως οί τόκοι 
τών 10.000 δρχ. πού κατέθεσαν είς μνήμην του τά τέκνα του στήν Ε τα ιρ ία , χρη
σ ιμεύουν γ ιά  νά  δ ίνετα ι ένα  έτήσκ> βραβείο στόν καλύτερο μαθητή ή μαθήτρ ια  
τής σχολής π ιάνου τής ‘Ε ταιρίας μέ τό τίτλο «Βραβεΐον Λουκά Καραμπίνη».

*** Ή Ε τα ιρ ία  πρός ένίσχυσιν τών έπτανησιακών μελετών πού έδρεύει 
στήν Κέρκυρα κ ι’ έχει κέντρα της σ ’ όλες τ ίς  πρωτεύουσες τών έπτανήσων καί· 
στήν όποια όφείλεται ή δ ιοργάνωση τού Β' Πανιονίου συνεδρίου, έσχημάτισε 
κα ί στήν Πάτρα έπιτροπή έράνων γ ιά  τή μεταφορά τών όστών τού έθνικού 
ποιητοΰ Ά . Κόιλβου άπό τήν ’Α γγλ ία  στή Ζάκυνθο. Σχετική άπόφαση είχε λάβει 
ή όλομέλεια τού Συνεδρίου αύτού κα ί ο ί έρανοι άρχισαν πανελλήνιοι γ ιά  νά
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γίνη δυνατό όπως, έκτός άπό τή μεταφορά τών όστών, γ ίνο υν κα ί προτομές του  
ποιητή καί στηθούν ή μ ιά  στή γενέτειρά του Ζάκυνθο κα ί μ ιά  στήν πρωτεύουσα  
τής Έ πτανήσου Κέρκυρα. Ή έπιτροπή τής πόλεώς μας συγκροτήθηκεν μέ τήν 
προεδρεία τού Σου Μητροπολίτη μας κ. Α ντω ν ίο υ  κα ί μέλη τόν γεν. έπιθεωρητή 
Μ. Έ κπαιδεύσεως κ. Ήλ. Λάγιο, τόν άντιπρόεδρο τής Δ. ’Επιτροπής τού Δήμου 
κ. Β. Δημητρόπουλο, τούς διευθυντές τών έδώ Τραπεζών ’Εμπορικής, Λαϊκής καί 
Ίονικής κ. κ. Γ. Ν. Ντόντη, Μ. Κυριακόπουλο κα ί Π. Ταβελούδη, τόν κ. X. Κα- 
κούρη, τόν κ. Δ. Θεοφίλου, τόν κ. Ά ρ . Μικρούτσικο, τόν κ- Κ. Κυριακόπουλο, τόν 
Κ· Ά λ . Δρακόπουλο. τούς δημοσιογράφους κ. κ. Χρ. Λαμπρόπουλο, Ή λία Δη- 
μόπουλο, Χρ. Ριζόπουλο, Δ. Λάγαρη, Κ. Καγκελάρη, τούς προέδρους τών έδώ 
επτανησιακών σωματείων κ. κ. Β. Πιλάλην, Ν. Τ ζαβαλάν κα ί X. Χρυσοβιτσάνον 
καί άπό τό διευθυντή μας. Ή ’Επιτροπή συνέρχεται τό β' δεκαήμερο τού Α π ρ ι
λίου γ ιά  νά  λάβη άφοφάσεις σχετικά μέ τήν άποστολή της. Προβλέπεται ότι θά  
διοργανώση κα ί σχετική φιλολογική έορτή.

*** Μέ πολλή ευχαρίστηση μαθαίνουμε δτι γίνεται σοβαρή κίνηση Ιδίως με 
ταξύ τών άσχολουμένων μέ τή θεωρία γενικά καί Ιστορία ςής οικονομίας συμπολι
τών μας νά  γίνη μιά εταιρία οικονομικών καί κοινωνικών μελετών. Τό έργο τού 
συνδέσμου αύτοϋ θά  είνα ι νά συγκέντρωση όλους όσοι ένδιαφέρονται έπιστημο- 
νικώτερα γιά τά οικονομικά φαινόμενα καί ζητήματα ιδίως τού τόπου μας. Προα
γωγή επιστημονικών μελετών γιά τήν τοπική μας οικονομική ζωή καί τήν ανάπτυξή 
της, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων καί άλλων πληροφοριών, διαλέξεις, δη
μιουργία γενικά επιστημονικής οικονομολογικής ζω ή ; ε ίνα ι τό πρόγραμμα τής κινή- 
σεως αυτής πού φαίνεται ότι θά  συγκέντρωση τά καλύτερα στοιχεία τής οΐ-.ονομικής
καί πνευματικής κινήσεως τής πόλεώς μας.

*** Ή  δίς Οερσεφάνη [Ιαπαδυτούλου, διευθύντρια του ’Αρσάκειου μας, έξέ- 
δωσε σέ επιμελημένο τεύχος μιά φιλοσοφική της μελέτη «ή Φιλοσοφία τού Μπέρξου». 
Ή  συγγραφεύς μέ κάθε σαφήνεια προσπαθεί νά είααγάγη τόν αναγνώστη της 
στίς θεωρίες τού γαλάτου σοφού πού τόν θεωρεί ώς τό μεγαλύτερο φιλοσοφικό
πνεύμα τής εποχής μας.

*** Ό  φίλτατος κ. ’ Αβραάμ Παπάζογλου, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημ'ου τής 
Άγκύρας. ό συγγραφεύς τή ; μελέτης πού δημοσιεύουμε «01 Τούρκοι ποιηταί τοΰ 
18ου αίώνος» έξέδωσε σέ ιδιαίτερο τεύχος μιά ιστορική μελέτη του έξοχου ένδιαφέ- 
ροντος «δ άρχιτέκτων Σινάν», άποδεικνύοντας ότι ό μεγάλος αυτός Τούρκος άρχιτέ- 
κτων τοΰ 16ου αιώνα ήταν "Ελχηνας τή καταγωγή. Τήν χαρακιηρίζει ακρίβεια επι
στημονική καί έλεγχος τών πηγών. Ό  κ. Παπάζογλου, τοΰ οποίου τό όνομα είναι εύ
φημα γνωστό στό φιλολογικό μας κόσμο, μας άνήγγειίεν ότι θά  μάς στείλη σύντομα 
μεταφρασμένες περιγραφές Τούρκων περιηγητών καί συγγραφέων γιά τήν Πάτρα. 
Περιττό είναι νά σημειώσουμε τό ενδιαφέρον μας καί τήν έκτίμηση πού έχουμε γιά 
τίς εργασίες του.

*** Στά τυπογραφικά καταστήματα κ. Θεοδ. Κούκουρα τυπώθηκεν ένα εξαιρε
τικό στό είδος του βιβλίο ιο ύ  έδώ Πρωτοδίκου κ. Πάνου Θεράπου. Είνι»ι ή νομική 
μελέτη «Ή κατάχρησις τού δικαιώματος—Συμβολή είς τήν μελέτην τών σχέσεων δι
καίου καί έπιεικείας», έργο πού δέ διστάζουμε νά τό π ιΰμε σπάνιο στήν άξια του. 
Ή  έκδοσή του στήν πόλη μας τήν τιμφ.

«** Εξακολουθεί ή βελτίωση τή ; βιβλιοθήκης τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου. 
'Αγοράστηκαν πολλά νέα βιβλία Ιδίως νομικά καί οικονομολογικά. ’Επίσης έση- 
μειώθησαν άρκετές δωρεές τόμων άπό μέρους συμπολιτών, πράγμα πού δείχνει ότι 
υπάρχει κάποια βιβλιοθηκική συνείδηση στή πόλη μας.

*** Ό  κ. Ά γγελος Κασιγόνης στήν ’Αλεξάνδρεια συνεχίζει τ ίς  έκδόσεις τής
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«“Ερευνας» του. Τό τελευταίο τεύχος πού κυκλοφόρησε, 100ό στή σειρά αυτή, πε
ριέχει μια μελέτη του έκδοτου «Τόπος κοί ουσία», σύντομη άλλά μεστή περιεχομένου 
καί διδαγμάτων τήξ ζωής.

*** ’Από τήν ίδια πόλη πήραμε τό νέο βιβλίο του κ. Ά ντώ νη  Ί ιν ίνο υ  «Με
γάλες στιγμές μικρών ανθρώπων·, Άξιοπρόσεχτος ό συγγραφεύς καί καλό τό εργο 
του. Τό προηγούμενο βιβλίο του «Βήματ* πάνω στήν άσφαλτο» είχεν έπαινεθή  
πολύ άπό τήν κριτική.

*** _τό «Νεολόγο Πατριόν» τακτική συνεργασία κάθε Κυριακή του ευρισκό
μενου στήν 'Αθήνα συνεργάτη του «Στοχαστής» πού τελευταία εγραφε τρία σημειώ
ματα πάνω στή γνωστή ερευνά μας γιά τήν πνευματική μας ζωή.

*** Στό γειτονικό μας Α ίγιο εξακολουθεί ή ωραία κίνηση διαλέξεων μέ ομιλη
τές ντόπιους. Τό τελευταίο αυτό είναι πρός τιμή τοΰ Αίγιου, γ ιατί άποδεικνύει τό 
ζήλο κα> τή οτοργή γιά κάποια πνευματική ζωή άπό μέρους τής κοινωνίας τοΰ Αί- 
γίου. Σημειώνουμε τις εξής διαλέξεις πού σημείωσαν λαμπρήν επιτυχία : τοΰ κ. 
Εύσ. Κηπουργοΰ γιά τή ζωή τσΰ Ά γ . Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (αίθουσα Δημαρ
χείου στίς 29 Ίανουαρίου), του Μητροπολίτη Αίγιαλείας κ. Θεοκλήτου μέ θέμα «’Ερ
γασία καί νεότης» (αίθουσα σχολικοΰ θεάτρου στίς 5 Φεβρουάριου) καί τοΰ Ιατροΰ 
καί έκλεκτοΰ λογίου κ. Μιχ. ΓΙερπινιά περί εκκλησιαστικής μουσικής (αίθουσα β ι
βλιοθήκης Αίγιου.

*** Ή  εβδομαδιαία «Φωνή τοΰ Αίγίου» διατηρεί τή φιλολογική της σελίδα, 
δπου συνεργάζονται τακτικά οί κ. κ. Κλέαρχος Μιμικός, Γιάννης Βαλσαμίδης. Γ ιάν
νης Ρεβενάς καί άλλοι. Έ πίοη; στήν «“Ερευνα» Αίγίου Ιστορικές μονογραφίες τοΰ 
ακαταπόνητου Ιστοριοδίφη τής Αίγιαλείας αίοεσιμωτάτου κ. Θεοδ. Παπαγεωργίου 
καί χρονογραφήματα τοΰ κ. Σωτηρ. Μεντζελοπούλου.

*** Τό περιοδικό μας έπιθυμεϊ νά καθιέρωση ειδική συνεργασία γιά κριτική 
βιβλίου. Τά βιβλία πρέπει νά στέλλωνται οέ διπλά αντίτυπα γιά νά τύχουν τής β ι
βλιοκρισίας.

*** "Ενεκα τής πολλής ύλης ή συνέχεια τών Πατρινών ανεκδότων εγγράφων 
τοΰ συνεργάτη μας κ. Λ. Ζώη αναβάλλεται γιά τό επόμενο τεΰχος, πού θά κυκλο- 
φορήση πρό τών θερινών διακοπών ήτοι άρχές ’Ιουνίου
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