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Σ Τ Ο  Ρ Η Γ Α  Φ Ε Ρ Δ Ι Ο

Λιοντάρια στο τραγούδι σου μουγγρίζουν, 
ω Ρήγα των Φερών, και της αντρείας ρήγα, 
στο λεύτερο τραγούδι 
πού φλέγει τις καρδιές.

Λάβα, τό πίνει ο Δούναβης και βράζει,
με το αίμα σου μαζή' ξυπνά ή Βλαχιά πετιέται : 
ο Ιερός Λόχος θυσία, 
κι Ολύμπιος κεραυνός.

Κι από τη Μαύρη θάλασσα, τη Μήδεια 
π’ οργίζεται συχνά και πνίγει τα παιδιά της, 
ξεσπά γοργά στο Αιγαίο 
σαν την υγρή φωτιά.

Η λευτεριά τ' ακούει, καί ροβολάει
'πό τα ψηλά βουνά, τον Ολυμπο, τήν Πίνδο,
και σκα το εικοσιένα
κι ασιοάφτει Ελλάδα νια.

Δεν έπεσες λιοντάρι σε Χαιρώνεια- 
δεν είταν λευτεριάς το τραγούδι σου κύκνειο' 
το αίμα σου, Ρήγα, βάφει 
καινούργια χαραυ γή.

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ—ΞΕΝΑΚΗΣ



Ε Α Ρ Ι Ν Ο

Ξυπνώ μέ της Αύγής τάλικο κάλεσμα, 
τήν αΰρσ νά ρουφήξω, πού κυλα στά δάση.
Λούζω στό χάραμα άνοιχτά τά μάτια μου 
καί ξεκινώ μέ τά πουλιά γιά τή γυρίστρα δράση.

Νά, έρωτικό της θάλασσας τύ άνάβλεμμα 
βυθίστη στ’ ΟύρανοΟ τή ζαφειρένια άγκάλη.
Τά λοΰλουδα, τής Γης τραγούδια ώριόχρωμα, 
τά κάλλη τους ξεγύμνωσαν μπροστά στόν ήλιο πάλι.

Μές στήν καρδιά μου ξύπνησαν άκάλεστοι 
’Απρίληδες παιδιάτικοι φωτολουσμένοι.
Τής Πασχαλιάς άνάμνηση έρωτόπαθη
μέ του νησιού μου τούς παλιούς παλμούς μέ ξα ναδένει.

"Ω ή άνοιξιάτικη χαρά πού φτέρωνε
τής ύπαρξής μου τό άρμενο τά χρόνια έκεΐνα !
Στις χειμωνιές μου ή θαλπωρή της μ’ άκλουθεΐ- 
στή στεγνωμένη μου καρδούλα άνθουν τά άγνά της

[κρίνα,

(Οί πρίμοι άνέμοι, πού στό πρωτοτάξιδο
τής ζωής, φουσκώσαν τά πανιά τού καραβιού μου,
μέ τού πρωτόγνωρου τή δίψα άνάψανε
άσβυστη τήν όρμή πρός κάθε πλάνεμα του νού μου.

Κ’ έντονα ξαναζώ τις άνοιξες, πού πάν 
άγύριστα νά γείρουν στών ώρών τά βάθη.
Καί στά όρθινά τους τά καλέσματα ζητώ
κάτι νά ξαναβρώ, πού ξαίρω πώς γιά μένα έχάθη)·

Σβηστό πιά τής αύγής τάλικο κάλεσμα.
Καλπάζει τώρα ό "Ηλιος στούρανού τό στίβο
χρυσώνοντας τής άνοιξης τις ζωγραφιές,
πού μέσα μου σά φυλαχτά φαντανταστικά τις κρύβω.

MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΜ Μ. ΜΑΓΜΑ
Ό σοφός καθηγητής κ. Νίκος Α. Βέης, μιλώντας γιά τον τοϋρκον 

ιστορικό Μουσταφά Ναϊμά καί τον τάφο του στήν Παλαιά )Ιάτρα (1), μάς 
δίδει ένα πλή ί>ος πολύτιμες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τή δράση του, χωρ'ις 
δμως καί ν’ αναφέρει τά τής εξορίας του στά Χανιά τής Κρήτης καί τούς 
λόγους γιά τούς οποίους βρέθηκε στήν Πάτρα, δπου καί πέθανε. ’Από μερικά 
δμως έγγραφα, φυλασσόμενα στά- ’Αρχεία τών παλαιών ανακτόρων του 
Τόπ-Καποϋ τής Πόλης, δπως κΓ άπό τήν 'Ιστορία (2) του ιστοριογράφου 
τής αυλής ’Ατά (θάν. 1879), μπορούμε εύκολα νά εξακριβώσουμε τά σημεία 
αυτά καί νά καθορίσουμε, ως ένα βαθμό, τά κυριώτερα γεγονότα τής ζωής 
τού σημαντικού γιά τήν οθωμανικήν Ιστορία τής περιόδου 1584—1654, 
Ιστορικού μας.

'Ο Μουσταφά Ναϊμά, δπως αναφέρει καί ό κ. Βέης, γεννήθηκε στά 
1669 στό Χαλέπι τής Συρίας καί μορφώθηκε στ’ ανάκτορα. Στά 1700 ονο
μάσθηκε γενικός έφορος τής ’Ανατολής καί στά 1705 τελετάρχης τών 
ανακτόρων καί ιστοριογράφος τού συλτάνου Άχμέτ Γ'. “Ενα χρόνο 
αργότερα, στά 1706, δταν ό περίφημος Τσουρουλού Άλή Πασάς (θάν.
1710) άνέλαβε τήν Μεγάλη Βεζυρεία κι’ έξεστράτευσε κατά τής Πε
λοπόννησου, ό Ναϊμά έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις αυτές. Έκεΐ δμως
άγνωστο γιατί, πέφτει σε δυσμένεια κι’ δ Βεζυρης διατάζει τήν εξο
ρία του στά Χανιά τής Κρήτης. Τό σχετικό διάταγμα, βρίσκεται στά ’Αρχεία 
(3) τού Τόπ Καπού καί παρά τή συνήθεια τής εποχής, είναι συντομότατο.

«Κέλευσμα πρός τόν πρώην Μέγα Βεζύρη καί ήδη φρούραρχο Χανίων Ά χ 
μέτ πασά (4) καί τόν καδή Χανίων :

Επειδή ό πρώην έφορος τής Ανατολής, Ναϊμά, δέν υπακούει στις υψηλές 
διαταγές τής Πύλης μας, άποφασίστηκεν ή εξορία του στήν Κρήτη. ΓΓ αύτό, 
μόλις φθάσει στά Χανιά, μέ τή συνοδεία τού εντεταλμένου τήν έκτόπισή του 
τσαούση διάταξε νά παρακολουθειται καί νά μήν επιτρέπεται ή άναχώρησή του 
άπό τό νησί, χωρίς νά ύπάρχει σχετικό αύτοκρατορικό φερμάνι. Αρχές 2α- 
φέρ 1118 (1706)».

Ποιο ήταν δμως τό παράπτωμα τού Ναϊμά, πού έγινε αιτία νά εξορι- 
σθεϊ : Δέν ξαίρουμε τίποτε τό θετικό, πάνω στό σημείο αύτό. 'Ο ιστορικός 
μας στάθηκε σ’ δλη του τή ζωή, άνθρωπος σόφρων καί δέν έχανεν ευκαιρία 
νά δείχνει τήν υποταγή του στόν άνακτα καί τούς άλλους ισχυρούς τής εποχής. 
Στήν «'Ιστορία» του μάλιστα, βρίσκουμε μιά παράγραφο πού θάπρεπε νά

(1) «’Αχαϊκά», ’Οκτώβριος 1939, τεύχος 11, σελ. 87—89.
(2) A ta Tarihi, τόμος 3, σελ. 37 κ. σ.
(3) Ερμάριο 5, θυρίδα 12, έγγραφο 63.
(4) Πρόκειται γιά τόν Κουμπαρατζή Άχμέτ πασά (1675—1747). Καταγόταν άπό 

άριστοκρατική οικογένεια τής Limousice τής Γαλλίας, άσπάστηκε τόν Ισλαμισμό 
καί υπηρέτησε τό ’Οθωμανικό Κράτος.

Β



σημειωθεί ιδιαίτερα : «Είναι αναμφισβήτητο, γράφει, πώς δλοι εκείνοι που 
θέλησαν ποτέ νά εκμεταλλευθούν την εμπιστοσύνη του κόσμου κα'ι να έναντιω- 
θούν στον βασιλέα, κα'ι τους ανώτερους οίρχοντες, πάντα τιμιορήθηκαν παρα
δειγματικά καί δεν πρόκοψαν ποτέ !» (1). Πώς τώρα, ό Ναϊμά, πού έγραψε 
τις γραμμές αυτές, ύπέπεσε σέ δυσμένεια, μένει άγνωστο καί ανεξήγητο· 
Ωστόσο, δτι είναι αξιοπερίεργο, είναι τ’ ότι μαζύ μέ τον ιστορικό μας έξο” 
ρίσθηκε κι’ ό γραμματέας τής Πόλης, Χαμαβή Άλή μπέης στη Κόπρο. Τό 
διάταγμα τής εξορίας του έχει την ίδιαν ημερομηνία μ’ αυτό του Ναϊμά και 
τον αμέσως επόμενον αριθμό. Πάντως όμως, ούτε ό ένας, ούτε ό άλλος, δέν 
άπομακρήθηκαν από την Πόλη καί τό ζήτημα συζητήθηκε πλατειά στο «ντί- 
βάνι» κι’ άπωφασίσθηκε ή βίαια έκτοπισή τους. Γιά την εφαρμογή δε τής 
απόφασης αυτής, γράφτηκε τό παρακάτω' έγγραφο, πού βρίσκομε στο ίδιο 
ερμάριο καί την ίδια θυρίδα των αρχείων, μέ αριθμό 69 :

«Κέλευσμα πρός τόν Φρούραρχο Χανίων Άχμέτ πασά, τόν καδή Χανίων 
καί τόν «ντιζυτάρη» (2) των Στενών :

"Οσο καί άν μέ προσωπική απόφασή μου είχα διατάξει τήν εξορία τού πρώην 
εφόρου Ανατολής Ναϊμά στά Χανιά, ό προαναφερόμενος παραβάτης τών υψη
λών νόμων μου εξακολουθεί νά μένει στήν Πόλη, αψηφώντας έτσι τις διαταγές 
μου. Γ ι’ αότό, μόλις λάβεις τήν διαταγή μου αυτή, εσύ πού είσαι ό ευτυχής «ντΓ 
ζυντάρης» μου, φρόντισε νά τόν στείλεις αμέσως, μαζύ μέ έμπιστό σου «τσαού
ση», στόν τόπο τής εξορίας του, καί σείς πάλε, πού μέ τή δύναμη του Θεού 
καί τήν υψηλή μου έγκριση, αξιωθήκατε νά εΐσθε οί εκτελεστές τών επιθυμιών 
καί τών άποφάσεών μου, φροντήστε έτσι, ώστε, όταν ό προαναφερμένος Ναϊμά 
φθάσει στό νησί σας, νά τόν κλείσετε στό φρούριο καί νά μή τόν άφήσετε νά 
βγει, άν δέν λάβετε σχετικό φερμάνι μου.» (3)
Ούτε όμως καί ή διαταγή αυτή ειχε κανένα αποτέλεσμα. Παρ’ όλο πού 

είχαν περάσει δυο μήνες από τότε πού εΐχεν έκδοθεΐ τό παραπάνω κέλευσμα, 
τοσον δ Ναϊμά, όσο καί δ συγκατηγορούμενός του Άλή μπέης εξακολουθούν 
νά βρίσκονται καί νά κυκλοφορούν στήν πρωτεύουσα. Τό γεγονός γίνεται 
γνωστό στήν Υψηλή Πόλη κΓ από κεΐ στόν σουλτάνο. Ή αυλή ανησυχεί γιά 
τήν παράνομη στάση τών δυο «ταραχοποιών» καί γιά νά επιτύχει πιά τού 
σκοπού της, αποφασίζει τήν μετάθεση τών δυο εξόριστων, στά προαναφερ- 
θέντα νησιά. Σκέφτεται έτσι, πώς αλλάζοντας τή λέξη «εξορία» σέ «μετάθε
ση», δέν Όά αντικρίσει δυσκολίες. Παράλληλα όμως, γιά παραδειγματισμό, 
διατάζει καί τή φυλάκιση τών δυο «τσαούσηδων», πού ενώ είχαν τήν εντολή 
νά μεταφέρουν τούς έξορίστους, δέν υπάκουσαν. ’Έτσι, γράφεται τό παρακά
τω έγγραφο :

«Κέλευσμα πρός τόν «ντιζυτάρη» τών Στενών :
’Ενώ μέ προγεστέρη προσωπική διαταγή μου, ό πρώην έφορος τής Άνα"

(ι) Ναυτω ΤεγΠπ τομ. 3, σελ. 134.
(2) Στρατιωτικός διοικητής του φρουρίου τών Στενών.
(3) Στό έγγραφο δέν υπάρχει ημερομηνία. Φαίνεται όμως πώς γράφτηκε δέκα- 

πέντε-είκοσι μέρες μετά τό πρώτο διάταγμα τής εξορίας.

4

Ιολής Ναίμά καί ό φίλος του Χαμαβή Άλή, είχαν έξορισθεϊ ό πρώτος στά 
Χανιά κ ι’ ο άλλος στήν Κύπρο, πληροφορούμαι τώρα ότι καί δυό, εξακολουθούν 
νά παραμένουν στήν περιοχή τής δικαιοδοσίας σου. "Ετσι, έσύ πού είσαι ό 
ταπεινός εκτελεστής τών άποφάσεών μου, διατάζεσαι, μόλις λάβεις τό κέλευσμά 
μου αυτο, νά φυλακίσεις στό φρούριό σου τούς δυό «τσαούσηδες» πού ένφ 
είχαν διαταχθεΐ νά μεταφέρουν τούς δυό προαναφερομένους Ναϊμά καί Ά λή  
αιόν τόπο τής εξορίας τΟύς, δέν έκτέλεσαν τήν επιθυμία μου καί νά παραδώσεις 
τους δύο εξόριστους στούς «τσαούσηδες» πού σοΰ στέλμνω εγώ, γιά νά τούς 
συνοδεύσουν στά νησιά, όπου αποφάσισα νά μετατεθούν, έκτελώντας έκεϊ τις 
υπηρεσίες πού τούς άνάθεσα. Αρχές Ραμαζάν 1118 (1706) (1)».

Μετά τήν διαταγή αυτή πιά, ό Χαμαβή Άλή μπέης, στέλνεται στήν 
Κόπρο κι’ ό Ναϊμά στά Χανιά τής Κρήτης, ένφ ο! δυο «τσαούσηδες» κλεί- 
νονται στις φυλακές τού φρουρίου τών Στενών. Δέν περνά όμως πολύ διά
στημα καί ή γυναίκα τού ιστορικού μας, Χατζέ Χαββά χανουμ, αποτείνε
ται στόν Τσορλουλοΰ Άλή πασά, παρακαλεϊ νά συγχωρέσει τόν άνδρα 
της καί νά επιτρέψει τήν επιστροφή του στήν Πόλη. Ό Βεζόρης δέχεται τήν 
αίτησή της, μά μέ τήν διαφορά ότι αποφασίζει τήν εγκατάστασή τους στήν 
Προύσα. Τήν απόφασή του αυτήν, αναγράφει μέ τήν φράση : «Αναθεωρή
θηκε γιά τήν μεταφορά του στήν Προύσα. Τέλη Σαμπάν 1118», στό διάταγμα 
τής έκτοπίσεώς του καί παράλληλα ειδοποιεί σχετικά καί τό φρούραρχο Χα
νίων, μέ τό παρακάτω έγγραφο :

«Κέλευσμα (2) πρός τόν φρούραρχο Χανίων, Βεζύρη, Όσμάν πασά (3) 
καί τόν Καδή Χανίων ,

’Επειδή ή όνομαζομένη Χατζέ Χαββά χατόκ (4), ύπέβαλεν αίτηση στήν 
Υψηλή μου Πύλη καί αναφέρει ότι άφ’ ότου, προ έξη μηνών, ό άνδρας της, 
πρώην έφορος τής Ανατολής, Ναϊμά, επειδή δέν υπάκουε... (5) εξορίσθηκε στά 
Χανιά, ζει μόνη της καί απροστάτευτη καί υποφέρει καί μέ παρακαλεϊ νά δια 
τάξω τήν απόλυση τού προαναφερομένου συζύγου της, αποφασίζω καί διατάζο) 
τήν απόλυσή του, μέ τόν όρον όμως νά μεταβή στήν Προύσα. Τέλη Σαμπάν 
1118 (1706)».
Στήν Προύσα ό Ναϊμά, έμεινεν έναν ολόκληρο χρόνο. ’Εν τφ μεταξύ, 

πιεζόμενος από διάφορους αύλικούς, ό Βεζόρης Άλή πασάς, έπέτρεψε τήν 
επιστροφή του στήν Πόλη (ό), όπου, μάλιστα, τού ανέθεσε καί ορισμένες 
σημαντικές υπηρεσίες. Ή εύνοια όμως πού έδειχναν ορισμένοι αύλικοί 
στόν ιστορικόν μας, έγινεν αιτία νά δυσαρεστηθεϊ ξανά μεταξύ του ό Βεζόρης 
καί γιά νά άπαλαχθεΐ οριστικά απ’ αυτόν, τόν έστειλε στήύ Πάτρα, ώς οί-

(1) Έρμάριον 5, θυρίδα 12, έγγραφο 174
(2) ’Ερμάριο 5, θυρίδα 12, έγγραφο 201
(3) Ό  γνωστός ώς Τοπάλ Όσμάν πασάς
(4) Τουρκιστί, γυναίκα
(5) Λείπουν μερικές λέξεις
(6) Σχετικά μέ τήν επιστροφή τού Ναϊμά στήν Πόλη, υπάρχει στό έγγραφο τής 

απόλυσής του άπό τά Χανιά καί τής μετάβασής του στήν Προύσα, ή σημείωση : «Τού 
έπετράπηκε νά επιστρέφει στήν πρωτεύουσα. Μέσα Σαμπάν 1119 (1707).
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κονομικό έφορο τοΰ «εγιαλετίου» (ΐ) τής Πελοπόννησου. Κατά τον ’Ατά (2),
δ Ναϊμά έζήσε στην Πάτρα εφτά χρόνια και πέθανεν εκεί τον Σεπτέμβριο 
1716.

Τον διεδέχθηκεν δ Χαλιφέ Ιφέντης, διαχειριστής ως τότε τοΰ σουλ- 
τανικοΰ ναυστάθμου. ’Από τό ανέκδοτο έως τώρα, έγγραφο που έστελεν ή 
'Υψηλή Πύλη προς τον «Καπουτάν Πασά» (3), γνωρίζοντάς του τό διορι
σμό τοΰ υφισταμένου του, μαθαίνουμε τήν ακριβή χρονολογία τοΰ θανάτου 
καί τήν τοποθεσία τοΰ τάφου τοΰ Ναϊμά :

«Κέλευσμα (4) πρός τόν Καπουτάν πασά :
’Επειδή δ έντιμώτατος Ναϊμά έφέντης, οικονομικός έφορος τοΰ εγιαλετίου 

τής Πελοπόννησου, πέΟ-ανε, στίς 12 Σεπτεμβρίου 1128 (1716) καί τάφηκε στον 
«τουρμπέ» (5) τοΰ Κουρσουμλοΰ Τζαμί», στή γωνιά τοΰ «Μπόλσοκάκ» τής Πα
λαιός Πάτρας (6), αποφασίζουμε...»

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

(1) Νομαρχία.
(2) «'Ιστορία* ’Ατά, τομ. 3, σελ. 41
(3) Ναύαρχος
(4) 'Ερμάριο 5, θυρίδα 12, έγβραφο 217
(5) Μαυσωλείο
(6) Στό έγγραφο άναφέρεται ως Bailo Padra !

Α Γ Ι Α  Λ Α Υ Ρ Α
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Προσκυνητάρι Ιερό Θά μείνης τής φυλής μας, 
ι Μοναστηράκι γραφικό, σέ δλους τούς αιώνες.

Λαύρα, ναέ τής λευτεριάς τής δοξασμένης γής μας 
καί Θάρρους Θεία κιβωτέ στοΟ Έθνους τους άγώνες !

Αϊγιον ΣΩΤ. I. ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

;  ; —

Ö Χ Ω Ρ Ι  Α Τ Η  ϊ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Χωράφια καί αμπέλια εΐχεν δ μπάρμπα-Μήτσος, τόσα που νά μπορεί 
νά τά δουλεύει μόνος του με τό μεγάλο του γυιό, τόν καλό του γυιό, τόν Άν- 
δρέα. Γερός δ πατέρας, θεριό τό παιδί.

’Ήτανε μέρες, σάν κείνες τοΰ φθινόπωρου ποΰ, μέ τό πέσιμο τοΰ 
ήλιου, ξεκινοΰσαν, μέ τ’ άλογο φορτωμένο κούτσουρα καί ξερόκλαδα, γιά 
τήν επιστροφή στό σπίτι, ποΰ τοΰ φαινότανε τοΰ μπάρμπα-Μήτσου πώς 
τά εξήντα χρόνια ποΰ έσουρνεν ή ράχη του, δεν ήσαν δλα δικά του, ούτε τά 
μισά. Τό χωριάτικο μυαλό του, πιό ξεκοΰραστο από τό κορμί του, αισθανό
τανε σάν κάποια θωπεία, ένα άγγιγμα γλυκό από σκέψεις ποΰ'μοιαζαν σάν όλό- 
λευκα πουλιά. Δεν έκαμάρωνε μόνο τό γυιό του, έτσι άντρίκια πού τόν προσ
περνούσε στό περπάτημα, μά σάν νάβλεπε πώς έκεϊ πού έσβυνεν δ ήλιος, κάτι 
αχτίδες του τοΰστελναν μηνύματα πού τόν έκαναν νά τραγουδάει κάτι παληά 
τραγούδια λεβεντιάς.

Βέβαια δ ήλιος κρυβότανε γρήγορα κάτω από τις μάκρυνες θάλασσες, 
μά δ χωριάτης δεν εστενοχωριότανε γι’ αυτό. Συνηθισμένο ήτανε τό θέαμα 
γι’ αυτόν. Έβλεπεν άλλωστε τώρα από μακρυά ένα λιγνό καπνό κάποιου σπι
τιού ν’ ανεβαίνει στά ψηλά. ’Ήξερε πώς ή γυναίκα του κείνη τήν ώρα ετοί
μαζε τή συνηθισμένη μπήγουλη πού ό μπάρμπα-Μήτσος μέ μπόλικο κρα- 
σάκι τ’ αμπελιού του θά τήν απολάβαινε, μόλις έμπαινε στό σπιτικό του.

Τέσσαρα από τά παιδιά του—δυο καί δυο—ήσανε μικρά ακόμη καί ή 
γυναίκα του, ξέροντας τής συνήθειες του, τάβαζε από νωρίς νά πλαγιάζουν. 
'Ο άλλος του γυιός πού σπούδαζε, γύριζε πάντα αργά στό σπίτι. Έτσι δ 
μπάρμπα-Μήτσος, μόνος του στην αρχή, μέ τήν παρέα τής γυναίκας του, πού 
δλο κάτι ειχε νά συγυρίσει καί τοΰ καλοΰ του γυιοΰ, άρχιζε λέγοντας τις 
ιστορίες καί τά χώρατά του.

Τί καλή πού είναι ή ζωή !

Πώς δμως έτσι άξαφνα άλλαξε ή ζωή τοΰ μπάρμπα-Μήτσου ; Ούτε 
χρόνια πέρασαν, ούτε μέρες κάν. Σέ μιά έγχειρισοΰλα άπάγω—ένα σπυράκι 
τόσο δά στό πόδι—-έχασε τόν καλό του γυιό, τόν Άνδρέα. Σέ τέσσαρες μέρες 
μέσα πάει κΡ ή γυναίκα του' φλεβίτιδα λέει. Ό μπάρμπα-Μήτσος δμως 
ήτανε άνδρας μέ καρδιά. Τούς έκλαψε βέβαια, τούς έκλαψε πολύ, μά ή δου
λειά γι’ αυτόν ήτανε κάτι σάν χρέος ιερό' ανάγκη ήτανε πού τόν έκαλοΰσε 
σύντομα κοντά της.

Πόσο άργοΰσε κείνη τή χρονιά νάρθη δ χειμώνας. Δεκέμβρης έμπαινε 
καί δ ουρανός, ύστερα από κάτι άξαφνες νεροποντές, δλοκάθαρος, καλοΰσε 
τούς χωριάτες στά κτήματά τους. Πρώτη φορά πού παρακαλιότανε δ μπάρ-



μπα-Μήτσος νάργήσει ναρθει ο χειμώνας. Και τώρα άντίκρυζε ξανά κείνες τις 
υστερνές ηλιαχτίδες, γυρίζοντας στο σπιτικό του, οδηγώντας μόνος τό φορ
τωμένο άλογο του. Μά κάτι βαρύ στο στήθος του τούπνιγε τη φωνή. Τρεμού- 
λιαζεν ή φωνή του κα'ι στον αναστεναγμό του ακόμη.

Οί χωριανοί τον συμπονούσαν, αυτός δμως ποτέ δέν έλεγε τον πόνο 
του σε κανέναν. Κι3 ό πόνος του ήτανε αβάσταχτος. Ποιος να ένδιαφερθεΐ 
τωρα για τά παιδιά του, πού έχασαν τη μάνα τους ; Αυτός τι νά πρωτοκυτ- 
ταξει! Ποιος νά τον βοηθήσει, έτσι είλικρινά, αφού έχασε τον καλό του 
γυιο ; Ό άλλος πού έσπούδαζε, τό μόνο πού τον ένδιέφερε ήτανε νά κάνη 
χρέη καί πότε-πότε νά βάζη χέρι στά εισοδήματα.

Ετσι πικραμμένος καί βαρύς άφινε πάλι τό βλέμμα του νά βυθισθεΐ 
στις μάκρυνες τις θάλασσες πού ρουφούσαν τού ήλιου τό θαύμα. "Ωρα πολ
λή. Κανένας ομως λιγνός καπνός δέν τό άποσπούσε. Ή φωτιά τού σπιτιού 
του ητανε τωρα σβυστή. Μόνο κάτι σύγνεφα στον ουρανό πού δειλά-δειλά 
ξεπροβαλαν, δέν ήξερε κι= αυτός από πού, τού φαινότανε πώς έρχονται νά 
καθήσουν στούς γερούς του ώμους, Κι’ έτσι νόμιζε πώς τά γόνατά του λυ
γίζουν' καί τά χρονιά του δέν ήσανε τώρα μόνο τά μισά παρά δλα δικά του.

ΚΥΡ....

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Α

Καλά κι άξια, Παρίσια και Αονδίνα 
μα είναι σ ’ αχνό, καπνό, χλαλοή πνιγμένα- 
η ζωή κατηφορίζει δίχως φρένα 
και σκαρφαλόνει ψηλά σαν γλυσίνσ,

Χτίρια, κλησιές, παλάτια σαν κ’ εκείνα 
στα ύψη, με βέλη φως νοσταλγημένα' 
αδηφάγοι μινώταυροι τα τραίνα, 
σταθμοί κυψέλες μέ αψτονία κηφήνα.

Και πάντα θα βρεθεί μια Δωροθέα, 
το νήμα που δε βγάζει για να δόσει 
στο θεοζάλιστο νιόφερτο Πυθέα.

—Πόθησα μια βυζαντινή κλησοΰλα, 
γονατιστή και ταπεινή θεοδούλα—
Χαρά στον νόστου πανί που θα σώσει.

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΗΣ—ΞΕΝΑΚΗΣ
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+ Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Ι Α Σ  Δ Α Ν Ι Η Λ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 1793-1872

ί
Ό σπουδαίος ουτος κληρικός, ώς συγγραφεύς καί μεταφραστής εκ τού 

’Αγγλικού πρωτοτύπου, χειριστής τού πεζού καί έρρύθμου λόγου τής Ελλη
νικής γλώσσης, ώς διαπρεπής ΐεροκήρυξ καί αυστηρός μέ πειστικότητα καί 
προς εαυτόν καί προς τούς άλλους Άρχιερεύς Δανιήλ Πετρούλιας, εγεννήθη 
εν Σιβίτση-Φενεού τής Κορινθίας κατά τό έτος 1798 καί κατά κόσμον ώνο- 
μάζετο Δημήτριος. Δεκαετής τήν ηλικίαν άφιερώθη εις τήν 'Ιεράν Μονήν Τα
ξιαρχών Αίγιαλείας, δπου Ικάρη μοναχός τό έτος 1809 καί μετωνομάσθη 
Δανιήλ. Έν τή μονή έμαθε τά πρώτα κοινά γράμματα τού κατωτέρου τότε 
σχολείου.

Κατά τήν εποχήν εκείνην, ώς ή προφορική παράδοσις μαρτυρεί καί 
τινα υπάρχοντα χειρόγραφα έν τή βιβλιοθήκη τής μονής άποδεικνύουν, έν 
τή μονή ή έν Αίγίψ έδίδασκον τά Ελληνικά γράμματα καί θεολογικά μαθή
ματα οί σοφοί διδάσκαλοι τού γένους Παναγιώτης καί Ευστάθιος Παλαμάς, 
παρά τοις όποίοις έμαθήτευσε κατά πάσαν πιθανότητα καί ό Δανιήλ Πετρού
λιας, δπως καί τόσοι άλλοι έκ τής μονής καί περιφερείας. ’Από τής μικράς 
του ηλικίας ήσχολήθη καί μέ τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν, εις τήν οποίαν 
είχε μεγίστην κλίσιν καί έπίδοσιν, είχε δέ αντιγράψει ολόκληρον τό μουσικόν 
σύστημα τής ’Εκκλησίας, από διαφόρους μουσικοδιδασκάλους.

Τά γυμνασιακά μαθήματα δέν είναι γνωστόν άν ήκολούθησαν ή συνε- 
πλήρωσεν εις Ναύπλιον ή ’Αθήνας, γνωστόν είναι δτι έ.·πούδασε Θεολογίαν 
εις τό έν Άθήναις Όθώνειον Πανεπιστήμιον, συντηρούμενος μέ τον γλί- 
σχρον μισθόν τού ιεροψάλτου ή τού ίεροδιακόνου. Έσπούδασεν εις μεγά* 
λην ηλικίαν καί ευθύς μετά τήν έκ τού πανεπιστημίου άποφοίτησίν του άπε- 
στάλη παρά τής Τεράς Συνόδου εις Μάντζεστερ τής ’Αγγλίας, ώς έφημέριος 
τής έκεΐ Ελληνικής παροικίας, δπου παρέμεινε περί τά δέκα έτη, μεγάλα>ς 
έκτιμώμενος παρά τών ομογενών. Εις μίαν σωζομένην ε’ισέτι σιγαροθήκητ 
υπάρχει ή εξής άφιέρωσις: «Τφ Σψ Άρχιμ. Δανιήλ Πετρούλια, οί έν Μάν 
τζεστερ ομογενείς κατά τήν άναχώρησίν του, ώς τεκμήριον σεβασμού καί εύα- 
ρεσκείας διά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του κατά τήν έννςαετή διαμο
νήν του, μεθ’ εκατόν λιρών στερλινών, δώρον προοφέο,ουσιν. ’Ιούνιος 1859». 
Είς τήν πρώτην σελίδα τρΰ παρά τού Δανιήλ Πετρούλια μεταφρασθέντος βι
βλίου τού "Αγγλου Δομίνικου Μακωνσλάνδου «Λόγοι έν λίθοις» γίνεται ά- 
φιέρωσις παρά τού μεταφραστού «Τοίς έν Μαγκεστρίρ παρεπιδημούσι φιλο- 
μούσοις καί φιλοχρίστοις "Ελλησιν είς μνημόσυνον τής μετ’ αυτών έπί δεκαε
τίαν δλην αναστροφής καί συμβιώσεως κ.τ.λ.» Δεδομένου δ’ δτι μετά τήν έκ 
τών σεισμών καταστροφήν τής Παλαιάς Κορίνθου τό έτος 1858, τό επόμενον 
έτος 1859 άπεστάλη παρά τών έν ’Αγγλία ομογενών ό Δανιήλ Πετρούλιας μέ
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πάμπολα είδη διά τούς σεισμοπαθείς και τά διένειμεν, συμπεραίνομεν δτι εις 
Μαγκεστρίαν άπεστάλη τό έτος 1849 η 1850.

’Αμέσως μετά την εξ "Αγγλίας κάθοδόν του διωρίσθη ίεροκήρυξ ’Αττι
κής και παρέμεινεν τοιοϋτος μέχρι τού 1867, οπότε έχειροτονήθη ’Αρχιεπί
σκοπος Άργολίδος. Ήτο τόπος αύστηράς φυσιογνωμίας από τής μικράς του 
ηλικίας. Ή αύστηρότης του κα'ι ή μετ’ άκρας δικαιοσύνης καταδίωξις τοϋ εγ
κλήματος έχει μείνει παροιμιώδης, διότι καί μετά την έπικράτησιν τής άκρας 
δικαιοσύνης παρουσίαζε την χριστιανικήν επιείκειαν μέ την ανωτερότητα τής 
εκ τής εύσπλαγχνίας χάριτος. Εις έν έντυπον άφορών την Μονήν Ταξιαρχών 
έπιγραφόμενον «Οικονομικά! φλυαρίαι», άγνωστου συγγραφέως, εις σελίδας 
63, αναγράφεται μεταξύ άλλων «’Άριστα έγνωρίσαμεν τον μακαρίτην Δανιήλ 
Άργολίδος. Ήν δίκαιος καί ευεργετικός τοΐς προσερχομένοις αύτφ, αλλά 
καί γιγνώσκουσιν καί δυναμένοις οίκονομεΐν τον ολίγοι βαρύν αυτού τρό- 
π<ρ. Ήν δέ συνάμα δ μακαρίτης καί κατά τών οπωσδήποτε θελόντων 
λαβεΐν τι παρ’ αυτού βιαίως ή δολίως διώκτης αδυσώπητος καί μέχρι σμι-
κρολογίας ακριβής  Κλαπεισάν ποτε απ’ αυτού αμνάδα υπό τίνος
χωρικού έκ Μαυρίκιου, μετά δεκαπενταετίαν άπήτησε δικαστικώς « δ ί κ ο υ - 
ρ ι ν » ήτοι δίς τού έτους κειρομένην. Κερδήσας δ’ εφεξής τήν δίκην, έδω- 
ρήσατο τώ άντιδίκφ πάντα».

Είχε σύνδεσμον μετά τής μονής τής μετανοίας του καί παρηκολούθη καί 
από τήν ’Αγγλίαν καί από τάς ’Αθήνας καί από τό Ναύπλιον τά εν αυτή γε- 
νόμενα, μεγάλως δέ έξετίμα τον ηγούμενον Νικόδημον Νικολαΐδην. Εις τό 
άναφερθέν βιβλίον τού αγνώστου συγγραφέως εις σελίδα 64 αναγράφεται. 
«Τό έτος 1868 ένόσει εν Πάτραις δεινώς ό Νικόδημος, μαθών δ’ ό μακαρί
της Άργολίδος, έγραψεν αύτφ» πάραυτα νά μεταβή εις Ευρώπην καί αύτός 
αναλαμβάνει τήν δαπάνην.

Ήτο δεινός εκκλησιαστικός ρήτωρ, όμιλών προχείρως καί πάντοτε 
άπό μνήμης καί ένεκεν τής αύστηράς του φυσιογνωμίας είχε μεγίστην πειθώ 
Γνώστης ξένων γλωσσών καί ταξινόμος επιτυχής τής συγγραφικής ύλης είς 
έμμετρον καί πεζόν λόγον τής Ελληνικής λογοτεχνίας. Τούτο άποδεικνύουν 
α! συγγραφαί του, οπως είναι ή ακολουθία τού Αγίου Πέτρου, επισκόπου 
“Αργους, τήν οποίαν καί κατά τόν ρυθμόν θαυμασίως έσυστηματοποίησε καί 
είς τόν κανόνα έπιδεξίως έτακτοποίησεν, ώστε ή άκροστιχίς νά παρουσιάζη τό 
όνομα τού συνθέτου τής ακολουθίας (άργολίδος δανιηλ πετρουλιας). Ή ακολου
θία αύτη ένεκρίθη παρά τής Ίεράς Συνόδου κοί έξεδόθη τό έτος 1870. ’Επί
σης επιτυχώς έχει μεταφράσει έκ τού πρωτοτύπου Αγγλικού τό σπουδαΐον 
εργον «Λόγοι έν λίθοις» τού Άγγλου Δομίνικου Μακωνσλάνδου τό 1867, είς 
γλώσσαν μάλλον άρχαΐζουσαν, ως έσυνηθίζετο τότε. Περί τής μεταφράσεως 
ταύτης έγραψεν ό Αναστάσιος Διον. Κυριάκός τρεις σελίδας είς τήν έφημε- 
ρίδα τών Φιλομαθών τής 20 ’Οκτωβρίου 1867 άριθμ. 648. Μεταξύ τών άλλων 
γράφει: «'Ο μεταφράσας αύτό νΰν αρχιεπίσκοπος Άργολίδος Δανιήλ Πετρού-

λιας είναι πολλών επαίνων άξιος. “Ας είναι βέβαιος ότι μεγάλως ωφέλησε τήν 
’Εκκλησίαν διά τής μεταφράσεώς του ταύτης καί ότι τό βιβλίον αύτού θά 
στηρίξη πολλών εύσεβών τάς ταρασσομένας συνειδήσεις, χρησιμεύον ως ϊσχυ- 
ρότατον δπλον κατά τών προσβολών κατά τής Γραφής καί γινομένων έν όνό- 
ματι δήθεν τών φυσικών έπιστημών».

Αί συγγραφαί του άποδεικνύουν πολυμελετημένον άνθρωπον, έχοντα 
άφομοιώσει τά παρ’ αύτού μελετηθέντα.

Αρχιεπίσκοπος Άργολίδος έχειροτονήθη τόν ’Ιούλιον τού 1867, ποι- 
μάνας έπί πενταετίαν καλώς τήν έμπιστευθεΐσαν αύτφ» ποίμνην καί άπέθα- 
νε τόν Νοέμβριον τού 1872 είς Ναύπλιον. Τά οστά του έχουν μεταφερθή 
είς τήν μονήν Ταξιαρχών καί εδρίσκανται έν τφ> αύτφ τάφφ μετά τών οστών 
τού παρ’ αύτού έκτιμωμένου Νικοδήμου Νικολαΐδου.

Αΐγιον. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 'Ιερεύς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Χρ. Παπαοικονόμου «Ό πολιούχος τοΰ Ά ργους Ά γ ιο ς  
Πέτρος». Βιβλιογραφικά σημειώματα τών Σων Μητροπολιτών Δημητριάδος κ. Ίωα_ 
κείμ καί Άργολίδος κ. Ιεροθέου καί τών κ.κ. Ν. Φέτση καί Περιάνδρου Θεοδοσίου) 
δικηγόρου έν Κιάτφ. Χειρόγραφα βιβλιοθήκης Ίεράς Μονής Ταξιαρχών καί «Λόγοι 
έν λίθοις» μετάφρασις έκ τοΰ Α γγλικού 1867. Έφημερίς Φιλομαθών άριθ. 648.

ΘΡΗΝΗΜΔΤΔ

“Εσβυσες κόρης δνειρο—στεφάνι.
...Παράστεκε στό προσκεφάλι έκείνου 
καί σφίγγοντας τό χέρι του έθρήνου 
τό χαμό του... Μήν κλαΐς σύ. Φτάνει.
Πλάι του ζωντανό λιβανιστήρι 
οί άναστεναγμοί της, χλωμά λουλούδια 
τά δάκρυα, κι’ ή δέηση τραγούδια 
άντάμα πάν στό κοιμητήρι...
Γέλοιο άχνό, τής κοπελιάς στολίδι, 
χαραυγή άπρόσκλητη ! Αίώνια παλάτια j 
σ ’ άνίδεη καρδιά, λάμψη στά μάτια, 
θάρθη ό νηός άπ’ τό ταξεΐδι.
Φιλάει τά πόδια ή θάλασσα κι’ έκεινα 
τά γλυκομίλητα φιλιά φιλούνε 
νεκρό τό ταξειδιάρη. Τής μηνούνε: 
μήν καρτερεί... "Αχ τώρα θρήνα!

ΒΑΣΩ Ν. ΚΑΡΑΛΗ
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Τό καφενεδάκι ήταν αληθινά χαριτωμένο’ ό ήλιος έλουζε τα λιγοστά 
τραπέζια του και τίς καρέκλες του, τα σπουργίτια τσιτσίριζαν στα δυο πεύκα 
του καί τα παιδάκια καί τα μωρά μέ τίς γκουβερνάντες τους καί τίς νταντά
δες τους πότε παιγνιδιάριζαν τρελλά καί πότε τα στρογγυλά μουτράκια τους 
θολώναν ξαφνικά καί βάζαν τα κλάματα.

Τό καφενεδάκι ήταν αληθινά χαριτωμένο' μόνο πού απ’ την απέναντι 
μεριά μια νεόχτιστη τεράστια πολυκατοικία, αληθινό μεγαθήριο, μέ τη γκρί
ζα φάτσα της, τίς λουλουδοφυτεμένες βεράντες της (μέτρα μάκρος ή καθεμιά) 
καί την pergolla στην ταράτσα, τού έκοβε τον αέρα καί τό στενοχώρευε μέ 
τη δυσάρεστη προστασία της.

Τό γκαρσόνι (άσπρη μπλούζα μέ σκισμένα μανίκια) πότε-πότε έμπηγε 
μια φωνή : έναν βαρύ-γλυκόοο ! ή μια βανίλια ! καί σέρβιρε τους πελάτες, 
καλοθρεμένους αστούς καί παχειές γκουβερνάντες.

Εντύπωση στό μονότονο αυτό σύνολο κάναν δυό γυναίκες πού καθόν
τουσαν μαζύ. Ή μια ήταν γερασμένη μέ φάτσα κίτρινη που πέταγαν αυθάδι
κα τα ζυγωματικά. Φορούσε μαύρα γυαλιά καί μαύρα ρούχα. Ή άλλη, νέο 
κορίτσι, κι’ αυτό μαυροντυμένο, αδύνατο μέ μάτια άχρωμα καί λύπημένα (έτσι 
φαίνονταν στην αρχή), κρατούσε την ξεβαμένη μαύρη τσάντα της σφιχτά.

Κ’ ή δυό κοιτούσαν άφηρημένες μέ βλέμμα θολό την πλούσια πολυκα
τοικία πού ορθωνόταν λίγα βήματα μακριά τους : πότε-πότε άνοιγαν τό 
στόμα τους να πούν μια λέξη, καί πότε κούναγε τό κεφάλι ή μια καί πότε ή 
άλλη καί πάλι βυθίζονταν στην τραγική σιωπή τους.

”Αν πρόσεχες καλά τή νέα κοπέλλα, θά διάκρινες ίχνη ομορφιάς στό 
ευγενικό καί λιπόσαρκο πρόσωπό της’ καί τα μάτια της άν πρόσεχες πάλι, 
πότε τάβλεπες λυπημένα, πότε μέσα τους κυριαρχούσε δ φόβος, πότε έλαμπαν 
καί τό μίσος ζωγραφιζόταν καταφάνερο κ’ ύστερα πάλι θόλωναν καί βυθι
ζόταν στή λύπη καί τήν ανοησία τους.

“Ενα ξανθόμαλο άγοράκι τίς είχε πλησιάσει καί τα γαλανά ματάκια 
του ήταν καρφωμένα απάνω τους μέ μέγιστη απορία’ τέτοιες εκφράσεις πρώ
τη φορά έβλεπε σ’ ανθρώπινα πρόσωπα κ’ ή μικρή ψυχούλα του ταραζόταν 
παράξενα στό νήπιο ακόμη κορμί.

—Leonida ! komm hier ! ξεφώνισε ή γερμανίδα γκουβερνάντα του, 
μα αυτό ούτε άκουσε τίποτα’ εξακολουθούσε να τίς κοιτάζει επίμονα καί χρειά
στηκε να σηκωθεί αυτή καί να τό τραβήξει μέ τή βία, μά αυτό καί πάλι γύ
ριζε τό κεφαλάκι του καί τίς κοιτούσε μέ υπομονή.

Αυτές δέν ένοιασαν τίποτα απ’ δλα αυτά’ τα μάτια ήσαν νεκρά !
Ή ώρα περνούσε ήρεμη, γαλήνια....

12

Ή δυό γυναίκες τώρα είχαν νευριάσει σά νά περίμεναν κάτι πού δέν 
ερχόταν. Ή γρηά ι ιπε κάτι στή νέα, αυτή κούνησε τό κεφάλι καί σαν αυτό
ματο σηκώθηκε, διάσχισε τό δρόμο, μπήκε στή μεγαλόπρεπη πόρτα.... σέ 
δυό λεπτά βγήκε καί γύρισε αμίλητη στή θέση της.

Κ’ ή ώρα περνούσε  ι
Σέ μια στιγμή ένας κομψός κύριος φάνηκε στήν πόρτα τής πολυκατοι

κίας. Ή δυό γυναίκες σκίρτησαν’ ή νέα έκανε νά σηκωθεί μά ξανακάθησε, 
ή γρηά τήν έσπρωξε, τής μίλησε επιτακτικά κι’ αυτή ξεπετάχτηκε, ώρμησε...

Ένας κρότος τάραξε τή γαλήνη.
Ή γερμανίδα φώναξε : Um gottes Willen ! κι’ έσφιγγε τό μικρό στήν 

αγκαλιά της, ή ντανιάδες στρίγγλιζαν υστερικά καί τά μικρά βλέποντας τή 
φασαρία ούρλιαζαν χωρίς νά ξέρουν κι’ αυτά γιατί.

Τό ανθρώπινο κορμί κλονίστηκε, έφερε τό χέρι στήν καρδιά καί κα- 
τρακύλισε ανάσκελα’ τό μαργαριτάρι φωτισμένο απ’ τόν ήλιο έλαμπε στήν 
ακριβή γραβάτα....

Ή γρηά—μάννα ούτε κουνήθηκε απ’ τή θέση της, κοίταζε μπροστά μέ 
τά θλιμμένα μάτια της... γαλήνια, μοιρολατρικά.....

ΜΙΛΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο

Μας ψόφησε τό άψύ μας τό μουλάρι 
καί πάει ! Συφάμελοι το κλάψαμε 
του σπιτικού μ«9 τ’ στηλωτάρι
καί μόνο μαύρα δέν τά βάψαμε.

Μάς ψόφησε τό άψύ μας τό μουλάρι 
καί π ά ε ι! ΣτοΟ κήπου μας έσκάψαμε 
τήν άκρη μέ κασμά καί μέ ξινάρι 
καί κλαίγοντας πικρά τό θάψαμε.

Καί μείναμε οί φτωχοί χωρίς άγώγι 
κι’ έμεινε έρμο κι’ άδειο τό κατώγι 
κι’ έμεινεν άφτιαγο τό στάρι μας...

—Δέν ήταν, θ έ  μου, κάλλιονες έμένα 
νάστελνες καί νά μ’ έπερνες, ώϊμένα ! 
πέρι πού πήρε τό μουλάρι μας ;

Πάτρα, 20 Μάρτη 1940 ΝΤΙΒΑΣ ΚΑΡΑΣ
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ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΑΧΑΤΑΣ

Έκτος από τα κάλαντα πού συνήθως από χρόνια τραγουδιούνται στα 
χωριά κα'ι στ'ις πολιτείες τής Ελλάδος την ήμερα τής γιορτής τού Λαζάρου· 
διατηρείται ακόμα σέ μερικά χωριά τού άλλοτε δήμου Φαρών των Πατρών 
και τραγουδιέται εκεί τό παρακάτω ποίημα ειδικά γιά τη γιορτή τού Λαζά" 
ρου. Παρέες από μεγάλους την ηλικία χωριανούς τό βράδυ τής παραμονής τού - 
Λαζάρου, γυρίζουν, τέσσαρες έως πέντε καβάλλα στ5 άλογά τους ή κάθε πα
ρέα, αφού σκοτιδιάσει, από σπίτι σέ σπίτι, στο χωριό τους καί στά κοντινά 
χωριά καί τραγουδούν τά ιδιόρρυθμα αυτά κάλαντα στη γιορτή τού Λαζά
ρου. "Εχουν δεμένο στο κεφάλι, δλοι τους ανεξαιρέτως, από έ'να μαντήλι 
κάτασπρο. Τά ιδιόρρυθμα αύτά κάλαντα έχουν ώς εξής :

’Εδώ διαβαίνει ό Λάζαρος, έδώ καλησπερίζει
Χ ίλια καλησπερίσματα εφέτος καί τού χρόνου.

—’Εγώ έχω πολλούς υγιούς, γ ιά  ποιόν άγιό μου λέτε ;
—Γιά κείνον τόν μικρόιερο, τόν μοσχαναθρεμένο,

Πού μοΰ τόν δέρνει ό δάσμαλος μέ τή χρυσή του βέργα.
Τόν δέρνει κ ι’ ή δασκάλισσα, μέ τρία κλωνάρια μόσχο.

—Παιδί μου πουν’ τά γράμματα, παιδί μου, ποΰν’ ό νους σου;
—Τά γράμματα είν’ στό χαρτί, κ ι’ ό νους μου πέρα διάβη.

Στούς κάμπους πιάνουν τούς λαγούς, στά πλάγια τά περδίκια.
Τό ’να τό πάει τής μάννας του, τ ’ άλλο τής άδερφής του.
Τό τρίτο τό καλύτερο τής άγαπητικίάς του.
Γυρεύει γ ιά  νά. παντρευτή, γυρεύει γ ιά  νά πάρη.

Γυρεύει τό γριβάλογο, μέ σέλλα στό λιβάδι.
Γυρεύει τ’ άστρι πρόβατα, καί τό φεγγάρι γίδι.

—Κόρη, δέν εΤναι έμορφη, κόρη, δέν είναι κ ι’ άσπρη.
—Θέλεις νά είμαι έμορφη, θέλεις νά είμαι κι’ άσπρη ;
Στείλε κάτω στή Βενετιά, στό φοβερό παζάρι,
Νά ϊδής πώς είν’ οί έμορφες, νά ίδής πώς είναι κ ι’ άσπρες·

Καί επακολουθούν τέλος τά γνωστά καί κοινά σέ δλα τά κάλαντα δλων 
των εορτών δίστιχα :

Σ’ αυτό τό σπίτι ποΰρθαμε, πέτρα νά μή ραΐση
Κ ι’ ό νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά νά ζήση

Οί κάτοικοι τής ανωτέρω περιφερείας, στις παρέες πού λένε τά κάλαντα 
αύτά τού Λαζάρου καί πού άθελά τους συνεχίζουν τή παράδοσι τού τόπου 
των, πληρώνουν τούς ανεκτίμητους κόπους των, κατά παλαιάν συνήθειαν, εΐς 
χρήμα καί σπανιώτατα εις αυγά.

ΕΡΙΝΕΟΣ ΕΛ. Κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ  Κ Ι Σ Ι Ν Η Ρ Η
ΕΕΓΡΔΦΔ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ ΔΝΕΚΔΟΤΔ

φίλτατε, άκρε, καθαρέ καί παντοτινέ πιστότατε φίλε καί γείτων δελε- 
. γάτε ζακύνθου, κΰρ. στάμε χαλκιόπουλε, φιλικώς σέ άκριβοχαιρετώ.— μετά 
I  τήν έρώτησιν τής καλής φιλικής υγείας σου, σοΰ φανερώνω πώς προτήτερα 

σάς έγράψαμεν διά τόν μαδέν τού τζοάννε μακρή ζακυνθίου οπού διαφέρεται 
μέ τόν βασιλικόν ράγιάν φώτην κισινήρην καί ενεργεί διά νά πειράξη τόν 
αύταδελφόν του οπού εύρίσκεται αυτού εΐς ζάκυνθον.— διά τήν ύπόθεσιν 
αυτήν έγράψαμεν καί εις τό σενάτον εις κορφούς, καί μάς ήλθεν άπόκρισις 
από τόν πρίγκιπα κΰρ. γεώργιον σπυρίδωνα θεοτόκην παμφίλτατον φίλον 
μας. καί επειδή δέν έλάβομεν άπόκρισίν σας, ιδού περικλείομεν τήν κόπιαν 
τού φιλικού γράμματος τού είρημένου πρίγκιπος, στέλλοντες μαχσούς πεζο
δρόμον εις τά αύτόθι μέ τόν όποιον προσμένομεν φιλικόν σας άποκριτικόν 
διά τήν ύπόθεσιν αυτήν διά δ,τι κατορθώσετε, χαροποιοΰντές μας μέ τήν εϊ- 
δησιν τής αγαθής σας υγείας προσέτι, καθώς ημείς έδώ φροντίζομεν διά 
τήν άνενοχλησίαν καί ανεσιν τών σουδίτων σας, ετζι έλπίζομεν οπού καί ό 
αύτόθι αύτάδελφος τού άνωθεν φώτη κισινήρη καί οί λοιποί εις τά αύτόθι 
βασιλικοί ραγιάδες νά μήν δοκιμάζουν καμμίαν πείραξιν ή ζημίαν αδίκως καί 

—: παραλόγως.— ταΰτα φιλικώς καί ό ΰψιστος θεός νά σάς όδηγή είς τήν εύ-
I θεΐαν οδόν τής άληθείας.— 1803 ’Ιουνίου 2: Παλ: Πάτραι.

[Σφραγίς καί υπογραφή τουρκιστί. Ή  οικογένεια Κισινήρη έσώζετο έν Ζακύνθφ 
μέχρι τέλους τού παρελθόντος αίώνος.|
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Παμφίλτατε, άκρε καί καθαρέ, παντοτινέ πιστότατε φίλε καί γείτων δε
λεγάτε τής ζακΰνθου κυρ. σπυρίδων, τήν εύγένειάν σας φιλικώς άκριβοχαιρε- 
τούμεν, έρωτώντες διά τήν φιλικήν αγαθήν υγείαν σας.— τό φιλικόν σας
άποκριτικόν σεσημειωμένον είς τάς 3 τού τρέχ. μηνός έλάβομεν καί τά γρα
φόμενα καλώς έκαταλάβαμεν, μάλιστα διά τόν γενικόν νόμον, κατά τόν 
όποιον όποιος ζητεί νά λάβη, πρέπει νά πηγαίνη είς τόν τόπον εκείνον όποΰ 
εύρίσκεται έκεΐνος όποΰ τόν ζητεί νά πληρώση. αύτός ό νόμος καλώτατα μάς 
είναι γνωστός, δμως έπειδή καί ό ίωάννης βλάσης έχει δοσμένον ύποσχετι- 
κόν γράμμα μέ τό οποίον ύποχρεώνεται διά νά άποκριθΓ) είς δ,τι άκολουθήση 
είς τόν βασιλικόν ραγίάν φώτην Κισινήρην, καί τά άσπρα όποΰ ζητεί ό κα- 
ραϊωάννης τά έχει είς χεΐράς του ό βλάσσης, διά τούτο έγράψαμεν διά νά 
έλθη νά θεωρήση τήν διαφοράν αύτήν μέ τόν έπίτροπον τού καραϊωάννου, 
καί άν απόδειξη πώς έχει δίκαιον νά κράτηση διά πάντα, εϊ δέ καί τό δίκαιον 
είναι τού καραϊωάννου, νά τά έπιστρέψη προς τόν έπίτρόπόν ιο ί· .—  λοιπόν 

£ έπειδή καί γράφετε διά τόν άνωθεν γενικόν νόμον, σάς λέγομεν καί ήμεΐς, 
δτι γενικώτατος νόμος είναι, όποΰ κάθε έχλιΐρετης καί τιμημένος νά φυλάττη
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την υπογραφήν του και να την διαφεντευη, και κατά την ένυπόγραφόν του 
ύπόσχεσιν να πράττη άπροφασίστως, κα'ι κανένας νόμος βέβαια δεν αναιρεί 
την έγγραφον ύπόσχεσιν, και οποίος κάμνει άκυρον την υπογραφήν του και 
αθετεί την έγγραφον του ύπόσχεσιν, οποίας ύπολήψεως πρέπει να ήναι, είπε 
τε το φιλαλήθως. Με δλα αυτά, επειδή και εύρέθη εύλογον διά νά έλθη εις 
τα αυτόθι ο βασιλικός ραγίάς, τον έπροστάξαμεν όπου ό ϊδιος νά έλθη, άνί- 
σωςκαι τον συγχωρούν αί υποθέσεις του, εί δέ καί τον εμποδίζουν καί είναι 
αναγκαία η εδώ παρουσία του, νά διορίση βεκίλην του διά νά θεωρηθή αυτή 
ή διάφορά και νά λάβη τέλος, δθεν καθώς είναι δίκαιον καί νόμιμον πρέπει 
νά θεωρηθή ή ύποθεσις χωρίς φιλοπροσωπίαν καί χωρίς μνησικακίαν καί 
διά τα δυο μερη, και .κατά τούς γενικούς νόμους νά φυλαχθή άμετάτρεπτος ή 
έγγραφος υποσχεσις τού βλάση καί νά πληρώση τά άσπρα οπού έχει εις χεΐράς 
του, οπού ήσαν τού καραϊωάννου καί τά ζητεί τώρα μέ μέσον τού βακίλη 
του και να πλήρωσή και ολα τά ντάνα, καί καθώς μάς γράφετε, νά φυλάτ- 
τωνται διά πάντα στερεαί αί ενέργειαι τής δικαιοσύνης τόσον εις τούς βασι
λικούς ραγιάδες, ωσάν καί εις τούς σοΰδιτους τής ρεπούπλικάς σας, σάς βε- 
βαιονομεν, οτι καί ημείς τον ίδιον ζήλον έχομεν καί άγρύπνως φροντίζομεν, 
οπου να μην ακλουθή ζημία αδίκως καί παραλόγως εις κανένα από τούς 
άνωθεν κοινούς. προσμένομεν νά μάς πληροφορήσετε διά τό τέλος αυτής 
τής διαφοράς, δτι λογής άκολουθήση, μέ τήν φανέρωσιν τής αγαθής σας 
υγείας.— ταύτα καί τό τέλος σας εΐη παρά θεού αγαθόν.— 1803 δεκεμβρίου 
10. παλαιαι πατραΐ. [υπογραφή‘ τουρκιστί καί σφραγίς.) Άχμέτ αγάς αδελφός 
τού βελή δέ σουλτάν κεχαγιασή βοεδόδας παλαιάς πάτρας.

***

Φίλτατε, πιστότατε, άκρε καί καθαρέ φίλε καί γείτων δελεγάτε ζακυνθου 
σιορ σπυρίδων, φιλικώς σέ χαιρετώ, ερωτώ διά τήν φιλικήν μου αγαθήν σου 
υγείαν, μετα τους φιλικούς χαιρετισμούς φανερώνομεν, οτι έλάβομεν τό φιλι
κόν σας αποκριτικον και ειδαμεν τά δσα εις πλάτος γράφετε διά τήν διαφο
ράν τού βασιλικού ραγίά φώτη Κισινήρη, διά τον όποιον μαδέν σάς γράφει 
εις πλάτος ο ακρος μας φίλος σιορ Κονσολος ρώσσος καί διά τούτο μέ συν
τομίαν σάς γράφομεν, δτι καθώς είναι γνωστόν εις δλους, ό άνωθεν ραγίάς 
φωτης από απλότητά του έμποδίσθη εις αυτόν τον μαδέν καί εγελάσθη καί 
τραβιζει τοσα βάσανα έξ αιτίας εκείνων οπού τον ανακάτωσαν, διά τούτο 
κατά νόμους δίκαιον είναι νά μή μείνη ζημιωμένος αδίκως καί παραλόγως, 
καί άν ζημιωθή αυτή ή διαφορά πρέπει νά θεωρηθή καί από τό σενάτον εις 
Κορυφούς καί νά φανερωθή καί αλλού διά νά διαφεντευθή τό δίκαιον τού 
βασιλικού ραγίά, καθώς χρειάζεται, ταύτα καί ό ϋψιστος θεός νά σάς χαρίση 
τέλος αγαθόν. 1804 Ίανουαρ. 13. Παλ. Πάτραι. Άχμέτ αγάς αύτάδελφος 
του βελή δε κεχαγιασή, βοεδοδας παλ. πατρας. (Υπογραφή καί σφραγίς τουρκιστί.]

***
Εύγενέστατε πιστότατε, άκρε, καθαρέ καί παμφίλτατε φίλε σιορ Κόν
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σολε ρώσσε, φιλικώς σάς άκριβοχαιρετούμεν. μετά τούς φιλικούς ακριβείς χαι
ρετισμούς σάς φανερώνομεν, δτι εδώ εΐς Παλαιάς Πάτρας έγκάτοικος βασιλι
κός ραγίάς φώτης Κισινήρης έπρόσφερεν εις τό χουζοΰρι μας άρηζιχάλιου, 
μέ τό όποιον δεινοπαθώς προσκλαίεται διά τήν παρακοήν καί απείθειαν όπού 
έδειξαν οί έν Ζακύνθφ ’Ιωάννης βλασσόπουλος καί Κανέλος Σχηνόπόυλος εις 
τό προεκδοθέν γνωστόν δεκρέτον τής Ίονικής ρεπουπλικας, διά μέσον τού 
όποιου τούς αποφασίζει ρητώς τό σενάτον, δτι εις διορίαν ημερών τριάκοντα 
νά έλθουν οί ίδιοι σωματικώς καί αυτοπροσώπως ή εδώ εΐς Παλ. Πάτρας, 
ή νά στείλουν έκ μέρους των επίτροπόν τους, διά νά θεωρηθή ή διαφορά 
αυτή όπού έχει ό βασιλικός ραγίάς φώτης Κισινίρης μέ τούς είρημένους Βλασ- 
σόπουλον καί Σχηνόπουλον, καί νά λάβη τό προσήκον νομίμως τέλος, μέ τήν 
άποκατάστασιν τού δικαίου εις τό μέρος όπού άποφασισθή, πώς τό έχει.
Τό λοιπόν έπειδή καί αυτοί δέν έκαμαν ίταέτ είς τό αυτό δεκρέτον, κατά τό 
χρέος τους ώς σούδιτοι ρεπουπλικάνοι, συμπεραίνεται πώς είναι ένοχοι καί 
υπόδικοι καί πώς πεισματικούς βαστούν τον σκοπόν, όπού είχαν διά νά άφα- 
νήσουν αδίκως καί παραλόγως τον άνοθεν βασιλικόν ραγίάν δολιοπλόκως, 
κάθε λογής τρόπους μεταχειριζόμενοι επί ματαίαις προφάσεσιν.— δθεν επειδή 
κίιί έχετε τό Κονσολάτον είρημένης ’Ιωνικής ρεπουπλικας, ιδού σάς είδοποι- 
ούμεν μέ τό παρόν μας φιλικόν διά τό μαδέν αυτόν καί οτι άποφασίσαμεν 
διά νά λάβη τέλος αύτός ό μακροχρόνιος νταβάς, νά διορισθούν τέσσαρες 
αιρετοί Κριταί, έχλοϊρήζιδαις πραγματευτές, μέ μουρασελέν τής 'Ιεράς Κρί- 
σεώς διά νά θεωρήσουν εν φόβφ θεού καί έν καθαρά συνειδήσει, χωρίς 

. τίνος χάριτος ή φιλοπροσωπίας, αυτήν τήν πολυχρόνιον διαφοράν επί αμέσορ 
παρουσία σας,.ή παρευρισκομένου εΐς τήν αυτήν αίρετοκρισίαν επιτροπικούς 
έκ μέρους σας τού δραγουμάνου σας προς βεβαίωσιν τής αλήθειας καί άναν- 
τίρρητον άπόδειξιν καί άποκατάστασιν τού δικαίου εΐς τό μέρος όπού άποφα- 
φασισθή πώς τό έχει, καί ούτω νά λάβη τέλος αύτός ό νταβάς, καί άνίσως 
έξ έναντίας αυτό έμποδισθή καί δέν ένεργηθή, έξ ανάγκης πρέπει νά μετα- 
χειρισθώμεν άλλους τρόπους, διά νά άλιβερτήσωμεν τό δίκαιον τού ρηθέντος 
βασιλικού ραγίά Κισινήρη, βλέποντας φανερά τούς κακούς καί ολέθριους σκο
πούς τών αυτών διαφερομένφν ρεπουπλικάνων, όπού διατρίβουσιν άμερίμνως 
εΐς Ζάκυνθον διαφεντευόμενοι από τούς έκεΐ έξουσιαστάς, μ’ δλον όπού (κατά 
τό απαραίτητον τους χρέος) δέν έψήφισαν, καί άντ’ ούδενός έλογίσαντο, τό 
γνωστόν δεκρέτον φαινόμενον έμπράκτως απειθείς, καί παρήκοοιί, ώς πασί- 
δηλον, καί υπέρ τον ήλιον λάμποντα.— ταύτα φιλικώς καί ό ύψιστος θεός 
νά σάς φωτίση καί νά σίς όδηγήση εΐς τήν ευθείαν όδόν, τήν φέρουσαν εΐς 
τέλος αγαθόν, αμήν.— 1805 Μαΐου 11 Παλαιά Πάτρα. ’Ισμαήλ αγάς βοϊ- 
βόνδας καί ζαπίτης Παλαιάς Πάτρας. [Τ. 2 . έξ αντιγράφου.]

***

«Έφένδημ Σουλτανούμ.
Ένδοξομεγαλοπρεπέστατε, εύσπλαγχνικώτατε καί πολυχρόνιε.... χαζριτ-
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λερί, δ ύψιστος θεός νά σας χαρίζει άκροτάτην υγείαν, στερέωσιν καί αύξη- 
σιν κάθε τιμής καί δόξης μέ ολα τά χαϊρλί μουραζά τής καρδίας σας, εις πο
λυαρίθμους ενδόξους χρόνους αμήν. Τό άρηζιχάλι τού Σκλάβου σας είναι ότι 
προστρέχω εις τό έ'λεός σας μέ τά δάκρυα ε!ς τά μάτια, παρακαλώντας θερ 
μώς δια να με εύσπλαγχνισθήτε καί νά διαφεντεΰσετε τό δίκαιόν μου, δποϋ 
να λάβη τέλος ή πολυχρόνιος διαφορά δποϋ έχω μέ τον Ίωάννην ΒλασΓνό- 
πουλον και Κανελον Σχηνοπουλον έγκατοίκους ε’ς ζάκυνθον, διά τήν δποίαν 
διαφοραν εξεδοθη δεκρέτον παρά τοϋ Σενάτου τής ’Ιωνικής ρεποΰπλικας, 
καθώς το εφαν, ρωσε καί τ ι άποκριτικόν γρ ’μμα τοϋ ίδίου Σενάτου εις τό 
ένδοξον σας διατιν ίδιον μανδέν, δποϋ διορίαν ήμέραις τρι :ντα νά έλθουν 
εδώ εις Πατρα οί ρηθεντες Βλασσόπουλος καί Σχηνόπουλος καί μέ τό μέσον 
τοϋ εδώ σιορ Κονσολου ρωσσου τοϋ άκρου σας, καθαρού καί Παμφιλτάτου 
φίλου, οποΰ εχει ε’ς το Κονσολάτον τής άνωθεν ρεποΰπλικας καί νά λάβη 
καθε ενας το δίκαιον του καί άν δέν ήμπορονν νά έλθουν οί ϊδιοι, νά διο
ρίσουν έκ μέρους τους επίτροπόν τους.—λοιπόν ίδού δποϋ δ Βαδές τών 30 
ήμερών απαρασε καί μήτε σωματικώς καί αυτοπροσώπως ήλθαν οί άνωθεν 
Βλασσοπουλος καί Σχηνόπουλος, μήτε επίτροπόν τους έστειλαν, καί είναι 
φανερόν πώς δεν έκαμαν μταέτι καί έφάνησαν απειθείς καί παρήκοοι ε’ς τό 
δεκρετον τοϋ σενατου, τοϋ δποίου τό σουρίτι ευρίσκεται εις χεϊρας τοϋ 
Σκλάβου σας. λοιπον άναπαρακαλώ θερμώς νά πλουτίσω τό έλεός σας, δποϋ 
με τήν προστασίαν καί μουσαδιέ σας νά λάβη τέλος αυτή ή μακροχρόνιος διά
φορά, οποΰ με προξενεί πολλά βάσανα καί μεγάλαις ζημίαις καί μένω ύποκλι- 
νης και ευπειθής εις τάς ενδόξους προσταγάς τοϋ ενδοξομεγαλοπρεπεστάτου 
καί πολυχρονίου αγά έφένδημ σουλτανουμ χαζριτλερί. 1805 Μαΐου 11 Πα- 
λαιά Πάτρα.

Σκλάβος σας πιστός καί ταπεινώτατος.
Φώτος Κισινίρης».

***

Εν προκειμένω, εστάλη προς τόν Βοεβόδαν Παλ. Πατρών καί τό κα
τωτέρω έγγραφον τοϋ ρώσσου προξένου :

« Ενδοξότατε και παμφίλτατε Ίσμαήλαγα Βοεβόνδα τής Παλαιάς Πά
τρας, φιλικώς άκριβοχαιρετοϋμεν.

Απο το φιλικόν σας ίδομεν τά δσα προβάλετε διά τήν διαφοράν δποϋ 
εχει ο Φώτιος Κισινίρης ραγιάς οθωμανικός μέ τούς εν Ζακύνθφ σουδιτους 
τής επτανησου ρεμπουπλικας, Ίωάννην Βλασσόπουλον καί Κανέλο σκηνόπου- 
λον, θεμελιωμένος εις τήν περίληψιν τοϋ προεκδοθέντος γνωστού δεκρέτου 
οπού το Σενατον δια την διαφοράν αυτήν, τό δποΐον έπρεπε νά είναι φερ
μένοι οι άνωθεν Βλασοσκηνοπουλοι, ή νά στείλουν επίτροπόν τους εδώ εις 
Πατραν έκτος τής διορίας τών ήμερών τριάκοντα, τό λοιπόν επειδή καί δέν 
ηξεύρομεν τας αίτιας δια τάς δποίας εμποδίσθηκαν, διά χάριν σάς ζητοΰμεν 
μιάν διορίαν διά ήμέρας 15 από τήν σήμερον καί αμέσως μέ επί τούτου άπε-
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ζόν γράφομεν καθώς πρέπει εις τούς έξουσιαστάς τής ζακύνθου, δποϋ νά βιά
σουν τόν βλασόπουλον καί σκηνόπουλον διά νά κάμουν ίταέτι εις τό γνωστόν 
δεκρέτον τού Σενάτου καί νά τούς στείλουν εδώ ή τούς ίδιους σωματικώς, ή 
επίτροπόν τους διά νά θεωρηθη αυτή ή μακροχρόνιος διαφορά καί νά λάβη 
τό προσήκον αίσιον τέλος μέ τήν άποκατάστασιν τού δικαίου εις εκείνον δποΰ 
νομίμως τό έχει. άν έκ τού εναντίου καί παρακούσουν καί δέν έλθουν εις 
τήν άνω είρημένην διορίαν, τότε ή ένδοξότη σας ήμπορείτε Ιλευθέρως νά 
βάλετε εις πράξιν τόν σκοπόν σας καί νά λάβη τέλος αυτή ή διαφορά εις τόν 
τρόπον δποΰ μοϋ σημειώνετε, εγώ δμως δέν χ'ίέλω νά ένέχωμαι εις τούτον τόν 
μανδέν διά νά έλθω προσωπικώς. ούτε τόν δραγουμάνον μου νά στείλω, μέ 
τό νά μήν ήξεύρω ταΐς ραγκιόναις τών Βλασσοσκηνοπούλων, καί άν δέν έλ
θουν, ως άνω εΐρηται, άς γίνη ή σετέντζα καί εγώ θέλει τήν στείλω είς τό 
Σενάτο διά νά γίνη είσδρά. ταΰτα καί οί χρόνοι σας νά είναι πάμπολλοι από 
τόν ΰψιστον θεόν καί ευτυχισμένοι. Πάτρα 12 Μαΐου 1805.

Ό γενικός Κόνσολας Ρώσσος τοϋ Μωρέος καί τής Έπτανήσου ρεπούμ- 
πλικας Ματθαίος Μιντζάκης» (*).

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ
(*) "Απαντα τά δημοσιευόμενα εις τό τεύχος τοΰτο έγγραφα άναφέρονται είς 

νομικήν υπόδεσιν, τήν άπαίτησιν του έκ Πατρών Κισινήρη, είναι δέ πλήρη έπιστημο" 
νικοΰ Ενδιαφέροντος διά τήν νομικήν ύλην, τήν όποιαν περιέχουν (σημ. «Αχαϊκών»).

JOSEPH VON EICHENDORFF

Η Ν Υ Χ Τ Α

Ή νύχτα είναι αάν πέλαο σιωπηρό, 
Θλίψη, χαρά κι’ άγάπης Θρήνοι 
όλα μπερδεύονται τόσον έδώ 
στούς γλυκούς ήχους πού τό κύμα άφήνει.

Οί πόθοι είναι σά σύννεφα κι’ αύτοί, 
καράβια μές στόν ήσυχον αιθέρα, 
μά ποιός. άν όνειρά 'ναι ή ιδέες, μπορεί 
νά τό διακρίνη στό χλιαρόν άγέρα ;
Κλείνω καί στόμα τώρα καί καρδιά, 
πρόθυμα τόσο στ’ άστρα πού θρηνούνε : 
σιγά δμως μένει στήν καρδιά βαθειά 
ήχος γλυκός κυμάτων πού χτυπούνε.

Μεταψρ. ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΠΕΠΟΝΗΣ



ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΔΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΙΝΟί ΠΟΙΗΤΔΙ

Ό ποιητής πού γεννήθηκε μια μελαγχολική χειμωνιάτικη ημέρα τού 
1845 στη Πάτρα κα'ι κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο μια καλοκαιριάτικη ημέρα 
τού 1874 στο Παρίσι, δ ποιητής πού άντίκρυσε τήν εποχή του σαν σέ δνειρο· 
που έζησε στή ρέμβη καί στή νοσταλγία ενός άλλου κόσμου καί πού έσβυσε 
ήρεμα κι5 αργά (από στηθικό νόσημα) πάνω στήν ακμή τής ηλικίας του, χα
ρακτηρίζεται από τούς ειδικούς σαν ένας από τούς πιο γνήσιους καί αντιπρο
σωπευτικούς τύπους των τάσεων, των ιδεών, τής ποιητικής καί δραματικής 
ιδεολογίας τής εποχής του. Καί αυτή τήν ίδια έντύπωσι αποκτά κανείς, δταν 
θέληση να σκύψη επάνω άπ’ τις σελίδες τών «’Αττικών νυκτών» καί δταν 
ακόμη, περνώντας άπ’ τήν πλατεία τού Γεωργίου στή γενέτειρά του, θελήση 
να ατενίση στήν αριστερή πλευρά τού Δημοτικού θεάτρου τήν προτομή του· 
’Αποκτά τήν έντύπωσι, δτι έχει εμπρός του έναν δνειροπόλο ρομαντικό, ένα 
κυνηγό άπιαστων ιδανικών, μιά μορφή, θάλεγα, λεπτή καί ζώσα στά χαρα
κτηριστικά της, πού καί στήν πέτρινη ακινησία τού μαρμάρου φαίνεται δτι 
άσφυκτιά κάτω από τή δασειά γενειάδα καί τό άκαμπτο ποκάμισο τού συρ
μού τής εποχής του. Κι’ αυτή ή φευγαλέα έντύπωσις ένισχύεται πλειότερο, 
δταν θελήση κανείς νά έντρυφήση στή ζωή καί στο έργο του, νά έρευνήση 
καί νά έξετάση τις τάσεις καί τις επιδράσεις τού ποιητικού καί δραματικού 
περιβάλλοντος του.

Καί ποιο ήταν τό λογοτεχνικό περιβάλλον στήν εποχή, πού ό Σ. Βα- 
σιλειάδης είδε τό φώς τής ημέρας, άνατράφηκε, έσπούδασε καί τέλος έγραψε, 
είναι σ’ δλους γνωστό. Δυο σχολές ήσαν αντιμέτωπες, ή «Επτανησιακή» 
σχολή από τή μιά μεριά, πούχε γιά ήρωά της τον Σολωμό, γιά δργανό της 
τή δημοτική καί γιά πηγή ακατάλυτης έμπνεύσεώς της τό δημοτικό τραγούδι 
καί τήν λαϊκή ελληνική ψυχή' κι’ ή «’Αττική» σχολή από τό άλλο μέρος, πού 
έκυριαρχούσε σ’ δλη τήν Ελλάδα, πού ώδηγεϊτο από τρία αστέρια, από τρία 
ιδανικά, τον ευρωπαϊκό ρωμαντισμό τού Λαμαρτίνου καί τού Ούγκώ, τήν 
καθαρεύουσα καί τό νόστο τής αρχαίας ώραιότητος, δπως τήν γνώρισε δ άν 
θρωπος στήν πιο λεπτή έκφρασί της, στήν κλασσική ’Αττική τέχνη τού 5ου 
αϊώνος. Ποιά άπ’ τίς δυο θά ήκολούθησε δ Βασιλειάδης, είναι φανερό, δταν 
σκεφθη κανείς, δτι παιδί άμούστακο άκόμη εγκατέλειψε τή γενέθλιο πόλι καί 
έγράφτηκε στή Νομική Σχολή ’Αθηνών, δτι σέ μιά ηλικία επιδεκτική σέ κάθε 
είδους επίδρασι εύρέθηκε στήν επικράτεια τής «’Αττικής» σχολής, άνέπνευσε 
τον άέρα της καί γαλουχήθηκε μέ τό πνευματικό γάλα της. Οί πρώτες πνευ
ματικές γνωριμίες του έγιναν μέ τούς «’Αττικούς» καί τό ρωμαντισμό τους 
καί δ. Βασιλειάδης δεν άργησε πολύ, νά γείνη δπαδός τους. Σ’ αυτό άλλω* 
στε συνέτεινε καί κάτι άλλο έξ ίσου σημαντικό. Οί δυο διαγωνισμοί: δ Βουτ'
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σιναΐος καί δ Ράλλειος, γύρω άπ’ τή δάφνη τών δποίων έγινόταν ή μεγα
λύτερη λογοτεχνική διαμάχη τής εποχής, έδείκνειαν άπεριόριστη συμπάθεια 
στήν καθαρεύουσα καί τούς οπαδούς της. ’Έτσι δ Βασιλειάδης βρέθηκε άναγ- 
κασμένος, άν ήθελε νά έχη πιθανότητα επιτυχίας, νά γράψη στήν άκρια, στήν 
άκραιφνή τού καιρού του καθαρεύουσα. Γιά τον ίδιο λόγο κι’ οί’δυό πρώτες 
του συλλογές «Εικόνες καί κύματα» καί «’Έπεα πτερόεντα», μέ τίς δποΐες 
εμφανίστηκε δυο φορές στά 1866 καί στά 1872 στο Βουτσιναΐο διαγωνισμό, 
φέρνουν έκδηλη τήν σφραγίδα τής έπιδράσεως τής «’Αττικής» σχολής καί 
τών άρχών της.

'Ωστόσο αυτή ή αποψις δεν είναι άπόλυτα άληθινή. Καί δ Βασιλειά- 
δης δέν πρέπει νά κρίνεται άπ’ αυτή τή σκοπιά καί πίσω άπ’ αυτό τό πρίσμα, 
δπως έχει σχεδόν καθιερωθή. Θάταν άδϊκο γιά ένα πνεύμα σάν κι’ αύτόν ! 
Γιατί δ συγγραφεύς τής «Γαλάτειας» καί άλλων επτά άξιόλογων δραμάτων 
δέν υπήρξε, ούτε πρέπει, νά θεωρηθή ως άκραιφνής ρωμαντικός. ’Ήδη καί 
αυτός ό κριτικός τού Βουτσιναίου διαγωνισμού γράφει γι’ αύτόν «...δέν είναι 
μεμψίμοιρος καί κλαυστικός, άλλ’ επιθυμεί νά ζήση έν τφ κόσμω τούτη)— » 
Θά ήτο άλλωστε παράδοξο νά παραδεχθούμε δτι δ ποιητής φεύγοντας άπ’ τή 
Πάτρα ύστερα άπ’ τίς εγκύκλιες σπουδές, σέ ηλικία δηλαδή, πού θάπρεπε 
ναχε δοκιμάσει τίς πρώτες συγκινήσεις τής Τέχνης, δέν θάχε έλθει σέ επαφή 
μέ τούς Έπτανησίους, μέ τούς δποίους ή Πατρινή κοινωνία τών πρώτων 
μετεπαναστατικών χρόνων είχεν έλθει κάπως σέ πνευματική επικοινωνία. Καϊ 
πραγματικά καί σ’ αυτά άκόμη τά πρώτα του ποιήματα καί ιδίως στά «’Έπεα 
πτερόεντα» διαφαίνεται ή τάσις δπως άπομακρυνθή άπό τον άκρατο ρωμαν- 
τισμό καί στηριχθή σέ στερεώτερο έδαφος. Άλλ’ έκεΐ πού καταφαίνεται 
πλειότερο δ δημοτικισμός του είναι τά δράματά του— ό δημοτικισμός στο βα
θύτερο δηλαδή νόημά του, κι’ δχι στή γλωσσική μορφή, πού παίζει πάντα 
δευτερεύοντα ρόλο— ή άγάπη του γιά τήν ήρωϊκή προεπαναστατεκή Ελλάδα 
καί γιά τή δημοτική τέχνη της. Νά άκριβώς τί λέγει αυτός δ ίδιος στά προ- 
λεγόμενα τής Α' έκδόσεως τών «’Αττικών νυκτών» (1873) «....καθ’ δσον 
εις τόν εραστήν καί δύτην τής δημώδους παρ’ ήμϊν μούσης θέλει άποκαλυ- 
φθή καί πάλιν, ώς σώμα παλλόμενον καί σπαΐρον έκ ζωής, τό μυστήριον τής
καθ’ δλου έλληνίδος τέχνης ». Καί άλλού « έν τοϊς δημοτικοΐς τού λαού
άσμασιν δύναταί τις νά παρατηρήση τόν ’Εθνικόν ημών χαρακτήρα, πλήρη
ένότητος καί μεγαλείου, άληθείας καί ζωής ». Καί έλεγε βέβαια μιάν
άλήθεια.

Ό Βασιλειάδης τίποτε πλειότερο δέν άγάπησε παρά κάθε τι τό ελληνι
κό. Τό ελληνικό πνεύμα, άλλά δχι, μόνον τό άρχαΐον— ως οί «’Αττικοί»— 
άλλά τό ελληνικό πνεύμα μέσα άπ’ τούς αιώνες, γιατί πιστεύει δτι μία καί ή 
ίδια φωνή άντηχεϊ καί μέσα άπό τάσματα τού Όμήρου καί μέσα άπ’ τά 
τραγούδια τού πολεμιστή—άντάρτη τών ελληνικών βουνών.... Καί φθάνει μέ- 
χρις τού σημείου δ έρωτάς του προς δ,τι τό ελληνικό, ώστε καί αυτή τήν
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ποιητική ευρωπαϊκή ιέχνη νά μισήση 'καί νά τή θεώρηση ακατάλληλη πνευ
ματική τροφή για τό ελληνικό κοινό. Νά πάλι τί λέγει ό ίδιος έπ’ αυτού «...άλ
λως πάσα άλλη πνευματική σκευασία, ειλημμένη εκ τής Δΰσεως, έσται άλλό- 
θροις τερθρεία, παιδική γΰμνασις καθηγητοΰ τινός έν ποιητικφ διαγώνι
σμά», άλλ’ ούδαμώς εφαπτομένη τής καρδίας, ούδαμώς ζωοπυροϋσα καί έν-
θουσιώσα, σειούσα καί τρέφουσα άπασαν τήν Ελλάδα » Άλλα δλα αυτά
δεν είναι μόνον λόγια. Καί στά δράματά του τέτοιος αναφαίνεται ό ποιητής, _ 
ιδίως στους «Καλλέργας», στο «Λουκά Νοταρά» καί στο αριστούργημά 
του «Γαλάτεια». Έμπνέεται από τήν αρχαία ελληνική μυθολογία, απ’ τή μα
κραίωνη ελληνική ιστορία καί σύγχρονα απ’ τό δημοτικό τραγούδι (λ. χ. ή 
Γαλάτεια πλάστηκε από τον μϋθο του Πυγμαλίωνος καί τό δημοτικό τραγούδι 
«Ή άπιστη γυναίκα» τής συλλογής τών δημ. ασμάτων τού Ραββονν), ένφ 
διά τής παρατηρήσεως καί τής ψυχολογίας τών προσώπων εγγίζει τον πραγ
ματισμό. Στά δραματικά του έργα, γενικώς, καταφαίνεται ή προσπάθειά 
του, νά διαπλάση χαρακτήρες, πού νά ενσαρκώνουν μιά ωρισμένη εποχή ή 
μιά μορφή, πού νά συμβολίζη τις ιδέες, τις αντιλήψεις καί τό χαρακτήρα 
τού καιρού της.

Τέτοιος υπήρξε ό Σ. Βασιλειάδης καί τό έργο του. 'Υπήρξε ένας «πρό
δρομος» τής ελληνικής ποιητικής καί δραματικής ακμής κΡ ό πρώτος μεγάλος 
θεατρικός συγγραφευς μας πού τιμήθηκε στά ξένα (1) καί πού θέλησε πηγή 
τής έμπνεύσεώς του τό πραγματικό καί μόνο αυτό... Βεβαίως είναι γεγονός 
οτι κι’ αυτός έθρήνησε δτι έρέμβασε καί έζησε μ3 δράματα. Μά ό θρήνος του, 
δεν είναι θρήνος ρωμαντικοΰ. Κλαίει μόνον γιά τήν Ελλάδα, ρεμβάζει καί 
όραματίζεται τήν εθνική παλιγγενεσία. Τά όνειρά του δεν είναι καθ’ αυτό 
ρωμαντικά' δεν ζή καί δεν ονειρεύεται υποκειμενικά καί ιδεατά, αλλά μέ τον 
πραγματισμό δλων εκείνην πού πόθησαν καί θέλησαν τό ελληνικό ξανάνοιω- 
μα. Γι’ αυτό δούλεψε καί γι’ αυτό έγραψε.

Δυστυχώς πέθανε νέος, τή στιγμή, πού άρχιζε ακριβώς νά ώριμάζχμ τή 
στιγμή, πού θά παρουσίαζε ασφαλώς μεγάλα πράγματα. Ό θάνατός του τότε 
συνεκίνησε τήν ελληνική ψυχή, αλλά καί σήμερα, νομίζω, δεν μπορεί παρά 
νά θλίβη δποιον πραγματικά αγάπησε καί ήλπισε στή νεωτέρα ελληνική πνευ
ματική παραγωγή.

Ν. Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

(1) Ή «Γαλάτεια» μεταφράσθηκε και αναλύθηκε Γαλλικά και Ουγγρικά, Ούγ. 
γρικά μάλιστα έδιδάχθηκε απ ' τό Ε θνικό  Θέατρο τής Βουδαπέστης.

Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Μιά καί παρουσιάζεται ή ευκαιρία ή ανάγκη νά μιλήσω από τούτη τή 
στήλη, ας πώ κάτι πού ενδιαφέρει δλους. Στήν πλατεία ’Όλγας στέκει τό μνη
μείο ιών στρατιωτών πού πέσανε στούς πολέμους μας. Μιά μαρμαρένια Δόξα. 
Πάνω από τό δεξιό φρεΐδι τής Δόξας ένας μαύρος λεκές σάν είδος έληάς 
έχει φανή από καιρό πολύν. Αυτός'άσχημίζει τήν σεμνότητα τής εικόνας καί 
βεβηλώνει τή σοβαρότητα τής ’Ιδέας. Μικρούτσικα πράματα κάποτε χαλάνε 
δλη τήν επισημότητα μιάς σκηνής. Πρέπει νά καθαρισθεΐ αμέσως. Άλλο. 
Πλάϊ της καί πίσω της φυτρώνουν τρία φοινικόδενδρα γηρασμένα. 'Η σα
πίλα τους πού χρησιμεύει γιά φόντο τού λευκού έργου, ενοχλεί φρικαλέα 
τήν νεανικότητα τής αρρενωπής Δόξας. Τό ένα μάλιστα, στά αριστερά της, 
απλώνει τά κλαδιάφυλλά του άπρεπα μπρος από τό σκεπτικό πρόσωπο τού 
'Ιερού Συμβόλου. Νά κοπούν πρέπει τά τρία αυτά ξωτικά δένδρα. Πού δεν 
έχουν άλλως τε καμμιά σχέση μέ τήν Ελληνική Δόξα καί καμμιά παράδοση 
από τήν ελληνική γή πού τήν έγέννησε. Ή γειτονιά τών πεύκων πού φυ
τρώνουν πειό πέρα, δεν θά τήν ενοχλεί. Είναι γνώριμά της στοιχεία. Τά 
συνάντησε στά ψηλώματα πού περπάτησε καί στά βουνά μας πού φτερούγησε. 
Νά φύγουν λοιπόν τά τρία φοινίκια. Ν’ απαλλαγή τό έργο αυτό, πουναι σε
βαστότατο ως σύμβολο καί άξιολογώτατο ως γλυπτικό έργο. Ν’ απαλλαγή από 
τά βέβηλα καί τ’ ακαλαίσθητα ενοχλήματα. ’Έτσι ή σεμνή Δόξα θά βλέπεται, 
από μακρύτερα μέν μέ φόντο τό πράσινο τών πεύκων, απ'» δέ τον προσκυνητή 
πού θά προσέρχεται μπροστά της, μέ φόντο τον ουρανό, μιέ πλήρες τό διά
γραμμά της, ούρανογραμμένη, «ούρανοσκάλιστη».

Είπα πώς είναι σύμβολο σεβαστότατο. Κι’ αυτή ή φράση μοΰ φέρνει 
στο νοΰ συνέχεια άλλη σκέψη. Τά σύμβολα γιά νά δικαιώνουν τήν ύπαρξή 
τους, πρέπει νά ζωντανεύουν στήν ψυχή, στο αίσθημα καί στο νοΰ τις έννοιες 
πού κλείνουν μέσα τους. Γιά νά γίνει αυτό χρειάζεται ό Ιμψυχωτής, ό μύ
στης, δ ερμηνευτής. Αυτοί θά μπάσουν στήν ψυχή, στήν καρδιά καί στή 
σκέψη τών άλλων τις συμβολιζόμενες έννοιες. Αυτοί οί «άλλοι» είναι κυρίως 
οί νέοι. Οί νέες ψυχές πού έχουνε τήν ζωτικότητα καί τήν ικανότητα νά αφο
μοιώσουν τά μεγάλα καί τά θαυμαστά τών συμβόλων. Δέν φθάνει λοιπόν τό 
σύμβολο μόνο τής πλατείας Όλγας. Μπροστά του οί έμπνευστές, οί δάσκαλοι 
κυρίως, θάπρεπε νά οδηγούν τά παιδιά συχνά, πολύ συχνά κ’ εκεί μέ μυστη- 
ριακή διάθεση νά προσπαθούν νά ανάψουν στες νεαρές ψυχές φώς καί φω
τιές. Νά κάνουν τις ψυχές εστίες δόξης καί τιμής. ’Έστω καί μιέ επανάληψη 
τών ίδιων λόγων. ’Έστω χωρίς πρωτοτυπίες καί χωρίς μεγάλες εξάρσεις. 
’Αλλά μέ ειλικρίνεια, μέ πίστη καί μέ σεβασμό πρ'ις τά μεγάλα καί τά ιδα
νικά. Καί είπαμε συχνά, πολύ συχνά. Ή υποβολή εξασκεΐται μέ τή συχνή
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επανάληψη. Πρέπει λοιπόν οί δάσκαλοι να πάρουν τη θέση τους, αν δεν θέ
λουμε νάμαστε ’Αβδηρίτες. Βρύσες χωρίς νερό. Σύμβολα χωρίς ψυχές.

Είπα καί πώς είναι άξιολογώτατο ως γλυπτικό έργο. Λυπάμαι πού δεν 
είμαι ό άρμοδιώτερος για μια κριτική. Μά δέ νομίζω πώς αυτό εμποδίζει νά 
πώ πώς βλέπω μέ τα δικά μου μάτια τό σύνολό του. Στήθηκεν ύστερα από 
τούς τελευταίους πολέμους μας. Είν’ έργο τοϋ συμπολίτη μας Άντώνη Σώ- 
χου, τού σημερινού καθηγητή στο Πολυτεχνείο. "Οταν παρουσιάσθηκε τό 
έργο, κάποιοι βρήκαν πώς δεν ήταν αντάξιο τού σκοπού γιατί... ήταν μικρό !

Κατηγορούσαν μάλιστα τον Δήμαρχο πώς από τσιγκουνιά του δεν τό 
παράγγειλε μεγαλύτερο ! Μικρό ! Καί κανένας ειδικός ή κανένας πού νάχει 
κάπως έγκυρη γνώμη δέ ρωτήθηκε. Δεν έχει φυσικά καμμιά διάθεση προσω
πικής μομφής αυτή ή υπόμνησή μου. "Αν δεν αναθεωρούμε τά καμώματά 
μας, αδύνατο νά διορθώσουμε τά σφάλματά μας.

Γυρίζουμε στο έργο. Ό τεχνίτης έσκάλισε μιά νεαρή γυναίκα γιά νά 
συμβολίσει τή νικήτρια Δόξα. Στο έργο του θέλησε νά δώσει τήν εντύπωση, 
τήν "Εννοια, τήν ’Ιδέα. "Οχι. τή μορφή. Αυτή ήταν τό μέσο μόνον. ΓΓ 
αυτό αμελεί τις απαιτήσεις τής ύλης. Φεύγει από τά πεζά καί τά συνήθη, τά 
«φυσικά». Θέλει νά δώσει μιά Δόξα εικόνα τής μεταπολεμικής ψυχής τού λαού 
πού τήν γέννησε. "Ετσι στή νεαρή γυναίκα δεν άφίνει νά κυριαρχούν τά 
ανθρώπινα. Τίποτε πού νά θυμίζει τή θηλύτητά της. ’Αγνοεί τήν καμπύλη. 
ΚΓ αυτό το στήθος ακόμη διαγράφεται κάτω από τον χιτώνα της μέ μιά 
έντονη ευθεία γραμμή οριζόντια, πού σχηματίζει ορθές γωνίες στές άκρες 
της μέ τις κατακάθετες γραμμές πού πέρνει δ κρεμαστός χιτώνας. ’Αφύσι
κη γραμμή πού έκτελεί απαράμιλλα τό σκοπό της. Άπομακρύνει κάθε 
υλιστικό αίσθημα καί στή θέση του βάζει τήν εντύπωση τής σταθερότητος, 
τής δυνάμεως, τής ακαμψίας. Στοιχεία πού εξηγούν τά μεγαλουργήματά της. 
Στά χέρια τού έργου ό τεχνίτης γράφει τήν ρωμαλεότητα. ’Ισχυρότατοι βρα
χίονες πού φανερά έρχονται σέ άσυμμετρία προς τό μέγεθος τής κεφαλής. 
Διωγκωμένες φλέβες στούς πήχεις. Καρποί των χεριών χονδροί πολύ. Ό  
ένας μάλιστα, ό δεξιός, σάν στρεβλωμένος. ’Αλλά τί ; Ή μαρμαρένια Δόξα 
στήθηκε γιά νά μιλεί γιά τά έργα της κι’ όχι γιά τις απαιτήσεις τής ώμμορ- 
φιάς καί τού φύλου της. Τέτοιοι μόνον βραχίονες μπορούσαν νά χειρισθοΰν 
τήν τρομερή σπάθη πού κρατεί. Τόσον διωγκωμένες φλέβες νά θυμίζουν 
τούς υπεράνθρωπους άθλους εκείνων πού συμβολίζει. Καί τόσο δούλεμα τού 
σπαθιού διώγκωσε τον καρπό τών χεριών. Ποιος προσεκτικός θεατής μπρο
στά σέ τέτοια χέρια μπορεί νά λησμονήσει τά ένδοξα καί τά θαυμαστά κατορ- 
θώματά τους ;

Καί τά δυό της χέρια (τον καιρό ύστερ5 από τον πόλεμο) κουρασμένα 
άκουμπούν πάνω στή λαβή μιας πελώριας σπάθας, πού ή λεπίδα της σβύνει 
στις πτυχές τού φορέματος της. ’Ή μάλλον στις γλυφές τού Δωρικού στύλου 
πού αντικαθιστά τό γυναικείο σώμα από τή μέση καί κάτω. Τό μέγεθος τής
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λαβής δίνει τον χαρακτηριστικό υπολογισμό τού άθλου. Κ’ ή δάφνη πού 
μαζύ κρατούν σεμνά τά χέρια, τό χαρακτηρισμό τού αποτελέσματος.

Τό κάτω μέρος τού κορμού μέ τή στυλική Δωρικότητά του κάνει έντονη 
τήν σταθερότητα τής νίκης καί τή σοβαρότητα τού μνημείου.

Τής Δόξας ή κεφαλή στρέφει ελαφρά στά δεξιά καί προς τά κάτω. Δέν 
έχει έκφραση θριαμβική. ’Απεναντίας φαίνεται πονεμένη, έναν πόνον ανθρώ
πινον αλλά σοβαρά συγκρατημένον. Σκεπτική στρέφει τά μάτια στή γή. Δίνει 
απόλυτα τήν εντύπωση πώς άναμετράει τά περασμένα. Τον μακρυνό δρόμο 
πού πέρασε. Τούς μόχθους πού κούρασαν. Τις θυσίες πού πόνεσαν τις καρ
διές. Τούς χορούς. «Μελετά τά λαμπρά παλληκάρια» πού δέχτηκεν ή γή πσύ 
σκεπτική κυττάζει αυτή.

"Εχω άδικο νά νομίζω άξιολογώτατο έργο τή Δόξα τής πλατείας μας ; 
Να νομίζω αριστούργημα αυτό τό έργο τού Σώχου ; Κ’ έχω άδικο νά ζητώ 
γι’ αυτό τό σύμβολο νά τό απαλλάξουμε από τά ασεβή καί τά βέβηλα ;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΔΠΟΚΡΕΩ
Στις πλατείες καί στούς δρόμους λαοθάλασσα καί τότες, 
δπως σήμερ’ άδερφή.
"Ιδιες παίζουν στις καρδιές μας —μέ τή θύμηση —οί νότες, 
στής λαχτάρας τήν κορφή.
Μ’ άλλο τότες κι άλλο τώρα (π’ άφισέ μας γειά ή νιότη 
καί λιγόστεψ’ ό χυμός
τών έσώκρινων άδένων καί σοφία κι άγιότη, 
τών έρώτων ό θυμός)
Σήμερα στό πάει κι έλα τής λαοθάλασσας πού βόγγει 
μόριο είμαι κι έγώ.
Μ’ οί φωνές τών μασκαράδων κι οί άναθροί των φθόγγοι 
«φύγε, —λένε μ’ —άποδώ !..»

— «Τί ζητείς στής Βαλπουργίας νύχτας τις άπομιμήσεις,
»χωρίς νηότη κι όρμή ;·... ί
»’Έ, παληάτσε τών παληάτσων, πήγαινε ν’ άποκουμπίσεις 
»σ’ ένα τοίχο τό κορμί»...
Κι ένιωσα νά φτερουγίζουν (λές καί μ’ Αποχαιρετούσαν 
μές τής μνήμης τά κελλιά),
τών καρναβαλιών οί νύχτες πού περάσαν κι άσπρισαν 
στούς κροτάφους τά μαλλιά...

Π ά τ ρ α  ΝΩΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

25



Τ Ο  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Ν
Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

’Από τό ποικίλο μορφωτικό καί φιλανθρωπικό έργο τοΰ Μορφωτικού συλλό
γου κυριών εκείνο πού ενδιαφέρει περισσότερο τή σκοπιά μας, είναι ή προσπάθεια 
του νά συμβολή στήν πνευματική κίνηση τής πόλεώς μας οργανώνοντας από χρόνια 
τώρα σειρά εκλεκτών διαλέξεων, προωρισμένων γιά  τό διανοούμενο κοινό τής πόλεώς 
μας. 0 1  διαλέξεις αύτές κάθε χειμώνα δίνονται μέ επιτυχία πού οφείλεται κυρίως στις 
προσπάθειες τών κυριών μελών τοΰ συλλόγου. ’Αλλά καί τό κοινό των Πατρών, στε
ρούμενο κάθε άλλης πνευματικής καλλιέργειας, άθρόο συμμετέχει στις διαλέξεις τοΰ 
συλλόγου πού όλες σημειώνουν κοσμοπλημμύρα καί ενδιαφέρον έντονο καί ούσιαστικό. 
Κυριαρχεί στό άκροατήριό τους πολύ τό γυναικείο φύλο καί διατηρούμε τήν πεποίθη
ση ότι αύτό δέν γίνεται άπό αλληλεγγύη άπλώς στό έργο ενός συλλόγου κυριών ή γιά  
κοσμικήν επίδειξη καί άπό κοινωνικήν ανάγκη. Θέλουμε νά πιστεύουμε, εμείς τουλά
χιστο, ότι τό ενδιαφέρον τοΰ ακροατηρίου είναι αληθινό καί ειλικρινές. Τό κοινό 
μας διψάει πάντα γιά κάτι αληθινά πνευματικό καί ανώτερο.

Φέτος οί κυρίες είχαν καί μιά ακόμα αξιέπαινη πρωτοβουλία. Στή σειρά τών 
ομιλιών παρουσίασαν καί συμπολίτες ομιλητές, οί όποιοι όμολογουμένως στάθηκαν 
στό ύψος τών πρωτευουσάνων συναδέλφων τους. ’Έτσι άποδείχτηκε γιά μιάν άλλη 
φορά ότι δ τόπος μας διαθέτει πάντοτε εκλεκτά στοιχεία μέ διάθεση καί δυνάμεις πο
λύτιμες γιά μιάν πνευματικώτερη ζωή καί κίνηση.

"Οπως πολλές φορές τό τονίσαμε, εκείνο πού μάς λείπει, είναι προπαντός ό πυ
ρήνας, λείπει τό πνεύμα τής προαγωγής καί τής προστασίας τών πνευματικών εργα
τών καί αύτό τό πνεύμα δέ τό έχει ή κατά τά άλλα άξιοσέβαστη κοινωνία μας. Έν τώ 
μεταξύ τό έργο τοΰ Μορφωτικού δέν παύει μέ τήν θαρρετή καί έμμονη συνέχισή του 
νά έπιβάλη σέ μας καί σέ όλο τό διανοούμενο κόσμο τήν υποχρέωση νά τοΰ εκφρά
ζουμε τά συγχαρητήρια καί τις εύχαριστίες μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤ’ «Α ΧΑ Ϊ ΚΑ»
’Από τόν διακεκριμμένο συνεργάτη μας καί φιλοπονέστατο ιστοριοδίφη κ. Λεω

νίδα Ζώη, πήραμε τό γράμμα του αύτό σέ απάντηση προσκλήσεως όπως γιορτάσουμε 
καί στήν Πάτρα τήν δΟετηρίδα τοΰ έργου του, γιά τήν όποία έγράψαμε ήδη στό προη
γούμενο τεΰχός μας. Τό γράμμα έρχεται άπό τό Παλαιό Φάληρο.

Εύγενέστατε φίλε καί συνάδελφε,
Ή  ειλικρινής έκδήλωσις καί διά τών αγαπητών μου «’Αχαϊκών» καί διά τής 

τιμητικής επιστολής σας τών εύγενών πρός εμέ αισθημάτων καί εύχών σας επί τώ Ιω- 
βιλα ίφ  μου μοί παρέχει τήν εύχάριστον ευκαιρίαν νά διατρανώσω τήν άπειρον εύγνω- 
μονύνην μου, πολλφ δέ μάλλον, καθόσον έκδήλωσις, ώς ή ίδική σας, αποτελεί τίτλον 
τιμής καί υπερηφάνειας εις ένα ταπεινόν εργάτην τοΰ πνευματικοΰ άγώνος, όποιος εγώ.

Ά λ λ ’ ακόμη περισσότερον δεσμεύει τήν ψυχήν μου καί ή αγαθή καί πάνυ υπο
χρεωτική έπιθυμία σας, όπως όργανώσητε αυτόθι πρός τιμήν μου καί παρόντος έμοΰ
συγκέντρωσιν, ή έν γεΰμα.

"Οσψ εύχάριστον καί τιμητικόν άμα δι’ εμέ είναι τό δείγμα τοΰτο τής αγάπης
σας, τόσφ καί λυπηρόν επίσης, μή δυνάμενον, τουλάχιστον επί τοΰ παρόντος, διά λό
γους ύγιείας τής πασχούσης συζύγου μου, νά γνωρίσω έκ τοΰ πλησίον πρόσωπον λίαν 
άγαπητόν καί διά τά πνευματικά προσόντα καί διά τήν ευγένειαν τής ψυχής. Θά δια- 
κρατήσω έν τούτοις ύπερηφάνως τήν έπιθυμίαν σας καί άν, ώς έλπίζω, κατά Μάϊον
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ή ’Ιούνιον μεταβώ είς τήν γενέτειραν, θά  θεωρήσω έμαυτόν ευτυχή νά έπισκεφθω  
τήν ώραίαν πατρίδα σας—προσφιλή είς εμέ, ώς καλύπτουσαν υπό τά έλαφρά χώματά 
της τά λείψανα πολυκλαύστου ανεψιού μου—καί τύχω τής τιμής νά γνωρισθώμεν καί 
προσωπικώς, καθώς καί μέ άλλους αυτόθι διανοουμένους τής προηγμένης κοινωνίας σας.

Δεχθήτε, παρακαλώ, τήν έξαιρετικήν έκτίμησίν μου καί αγάπην
"Ολως υμέτερος 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

Σημειώνουμε μέ τήν εύκαιρία αύτή ότι τό Σάββατο 9 Μαρτίου γιορτάστηκε ή 
δΟετηρίδα τοΰ φιλολογικοΰ έργου τοΰ κ. Ζώη στήν ’Αθήνα μέ λόγους τών κ. κ. Ν. Βέη, 
Κ. Καιροφύλα καί Μ. Σιγούρου καί μέ μεγάλη συγκέντρωση διανοουμένου κόσμου, 
’Ακόμα σημειώνουμε ότι ό ακάματος ιστοριοδίφης μάς έστειλεν άλλα είκοσιν ανέκδοτα 
Πατρινά έγγραφα τής Τουρκοκρατίας πού θά  δημοσιεύσουμε μέ τόν καιρό.

Από τό έγκριτο φιλόλογο καί ιστοριοδίφη τής ιδιαίτερης του πατρίδας Κυνου- 
ρίας καί έκδοτη τής συναδέλφου «Κυνουριακή ’Επιθεώρηση» κ. θ .  Βαγενά, πήραμε 
τό γράμμα αύτό πού δημοσιεύουμε μέ κάθε τιμή.

’Αξιότιμε κ. Τριανταφύλλσυ,

Μ’ εύχαρίστησή μου είδα στό προτελευταίο τεύχος τών λαμπρών Σας «Ά χαϊ. 
κών», μιά κίνηση γιά τήν συγκέντρωση τών Πατρινών δημοτικών τραγουδιών καί Σάς 
ευχαριστώ, ακόμη, γιά τήν πληροφορία, πώς τοΰ τραγουδιοΰ τοΰ «Θανάση Καράμ" 
πελα» υπάρχει καί Πατρινή παραλλαγή. Γ ιατί σ’ αύτό έτεινε ή έκδοση τής μελέτης 
μου γιά τόν Καράμπελα, στό νά δοθή δηλ. ή αφορμή ν’ αναφανούν όλες οί παραλλα
γές τών τραγουδιών του κ ι’ όλες οί άγνωστες, ακόμη, λαϊκές παραδόσεις. Μόνον μ’ 
αύτόν τόν τρόπον, πιστεύω, πώς θά  κατορθωθή τό ξεσκάλισμα τής ζωής καί τής 
δράσεως κάθε κλέφτη ή κάθε ήρωα πού έζησε πριν ή κατά τό 1821. Κ ι’ ακολούθησα 
τό σύστημα τής έκδόσεως μονογραφιών γιά  κάθε ένα ιστορικό πρόσωπο χωριστά, ώστε 
σέ μιά γενικώτερη μελέτη πού θ ά  περιλάβη ένα μεγάλο κομμάτι τής Κυνουριακής 
Ιστορίας (τά χρόνια δηλ. τά σχετικά μέ τήν Τουρκοκρατία καί τούς κλέφτες τοΰ Μα- 
λεβοΰ), νά μποΰν ξεκαθαρισμένα καί τακτοποιημένα όλα τά πρόσωπα καί τά ιστορικά 
έπεισόδια.

Πρό ολίγου Σάς έστειλα καί μιά άλλη μελέτη μου, πού αφορά τόν κλέφτη 
«Πέτρο Μαντά» καί τοΰ οποίου ή δράση βρισκόταν μπλεγμένη μέ δυό άλλους κλέφτες 
Μαντάδες, τόν Γιάννη Μαντά άπό τό Άρκουδόρεμα τής Γορτυνίας καί τόν καπετάν- 
Μαντά άπό τά μέρη τής Πάτρας. Γ ι’ τόν δικό σας αύτόν καπετάν-Μαντά έλάχιστες 
πληροφορίες υπάρχουν. Κυκλοφορούν, όμως, τραγούδια πολλά μέ τ’ όνομα τοΰ Μαντά 
καί πολλές παραδόσεις γιά  τή ζωή καί τό θάνατό του. Στήν μελέτη μου έκείνη ξεκα
θαρίζω, όσο μπορώ, τά ζητήματα, άλλά είναι χρησιμώτατες, όλες, οί πληροφορίες, 
πού υπάρχουν καί μάλιστα γιά τόν δικό σας Μαντά, πού είναι καί πτό παλιός καί 
πιο άγνωστος.

Σείς μέ τ’ «’Αχαϊκά» Σας θά  μπορούσατε νά βοηθήσετε στήν έρευνα αυτής τής 
Ιστορικής πλευράς καί Σάς παρακαλώ νά κάμετε ό,τι είναι δυνατόν. Γ ιατί μόνον μέ 
συνεργασία τών διανοουμένων μποροΰν νά λυθοΰν πολλά άπό τά, άκόμη, άλυτα ιστο
ρικά ζητήματα. Καί είναι καθήκον τών έπαρχιακών περιοδικών νά φροντίζουν γιά  
τήν άλληλογνωριμία καί συνεργασία τών έπαρχιακών διανοουμένων. Διότι ή γνωριμία  
μεταξύ τους, οί κοινές, κατά τό πλεΐστον έπιδιώξεις, θά  φέρουν μιά έπωφελή καί γό
νιμη συνεργασία. Γιά μάς μάλιστα, πού, άπό διάφορα μακρυνά τμήματα τοΰ Μόριά*
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αγωνιζόμαστε τον Εδιο πνευματικόν αγώνα, θ ά  φέρη ή άλληλογνωριμία μας μια με
γάλη «Ε ταιρία μελετών του Μόριά», πού είνα ι προωρισμένη νά φέρη τόσα καλά 
στόν τόπο μας, όπως μέχρι τώρα μεγάλες υπηρεσίες στον τόπο τους πρόσφεραν ή 
’Ηπειρωτική Εταιρεία, τών Θεσσαλών, τών Κρητικών Σπουδών, τών Μακεδονικών,
τών Θρακικών κ. λ. π.

Ό  αγαπημένος μας Μοριάς είναι καιρός κ ι’ αύτός νά καλέση σέ συναγερμό τά 
παιδιά του καί νά ξεπεράση σέ δράση όλους τούς άλλους τόπους. Γ ι’ αύτό άς αρχί
σουμε από τώρα νά συνεργαζώμαστε καί νά προλειάνουμε τό έδαφος γ ι’ αύτόν τόν 
μεγάλο σκοπό. Μέ τούς φιλικωτέρους μου χαιρετισμούς 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΤΖΗ «Ό Μεθώνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου» (’Ιστορική Μονογρα· 
φία). ’Αθήνα 1939.

'Απλά, σάν παραμύθι, μάς διηγείται ό κ. Καλαντζής στό νέο του βιβλίο, πέμ
πτο τής σειράς «Μεγάλες Μορφές», τήν υπέροχη δράση τού Έπίσκοπου Μεθώνης Γρη" 
γόριου, τοϋ οποίου μάς γνωρίζει καί τό πραγματικό του επώνυμο, πού, καθώς τονί 
ζει, δέν είναι Οίκονόμου, καθώς πιστευότανε, μά Παπαθεοδώρου.

"Οπως καί στά βιβλία του γιά τόν ιστορικό ’Αμβρόσιο, Φρατζή καί Γερμανό 
Ζαφειρόπουλο, γιά τά οποία έχω γράψει σχετικά, ό συγγραφέας, μάς δίνει σήμερα» 
κατά τήν συνήθειά του, μέσα σέ 40 σελίδες μόνο, τόσο πού νά μήν κουράζει τόν 
αναγνώστη του, ολάκερη τή ζωή καί ολοζώντανη τή μεγάλη μορφή τοϋ άγωνιστή 
Δεσπότη τής Μεθιόνης, πού ή μοίρα τοϋ είχεν ορίσει άπ’ τό χωριό του "Αλβαινα τής 
’Ολυμπίας, τώρα Μίνθη, νά φτάσει ν’ ανέβει στό θρόνο τοϋ Έπίσκοπου Μεθώνης 
καί άπό κεΐ πάνω νά γίνει όδηγητής τοϋ σκλαβομένου ελληνισμού τής περιφέρειάς 
του, ονειροπολώντας άπό παιδί νά άναλάβει αύτή τή θεία  αποστολή, υποστηρίζοντας 
τή γλυκειά του πατρίδα στ’ όμορφο καί ιδανικό όνειρο τής λευτεριάς άπό τή σκλαβιά 
Σάν έγινε Δεσπότης, μέ τή δίψα τής δράσης στήν ψυχή του, ταξίδεψε πολύ καί περ
νώντας άπ’ τά 'Επτάνησα, Μάλτα, Βενετία, Γένουα, Νεάπολη καί Πόλη, έφτασε στή 
Ρωσσία, μιλώντας παντοΰ γιά τή σκλαβωμένη του πατρίδα μέ τό σκοπό νά κερδίσει 
συμπάθειες. Στή Ρωσσία, έπεσκέφτηκε τόν Αύτοκράτορα καί, άφοΰ εξιστόρησε τήν 
κατάσταση τών συμπατριωτών του, κατώρθωσε νά πάρει τήν υπόσχεσή του γιά μελ
λοντική βοήθεια τής Μεγάλης Ρωσσίας. Ή  κατοπινή του δράση, μετά τήν προσχώ
ρησή του στή Φιλικήν 'Εταιρία, περιορίζεται στή θρυλλικήν πολιορκία τοϋ Νιόκα- 
στρου τής Μεθώνης καί τήν κατάληψή του άπό τούς μανιασμένους πολιορκητές πού 
κατασφάξανε όλους τούς τούρκους. Ή  είκόνα τής σφαγής χτύπησε κατάκαρδα τόν Δε
σπότη άγωνιστή, πού γιά μιά στιγμή ξέχασε τόν άγωνιστή εαυτό του κΓ έγινε 
μονάχα ό φιλάνθρωπος παπάς, ό χριστιανός, πού δέν μπορούσε νά υποφέρει νά βλέπει 
κείνη τήν είκόνα τής άνθρωποσφαγής. Κ ι’ ό πόνος του, ήταν μεγάλος, πού δέν έπρό. 
λαβε ν’ άναχαιτήσει τούς πολεμιστές του.Ή περιγραφή τής ψυχικής τραγωδίας του στό 
άντίκρυσμα τών πτωμάτων πού σκεπάζουν τά χώματα τοϋ τόπου του, είναι συγκινητική 
καί οί σελίδες 18 μέχρι 21, είναι άπό τις πιό καλές. Αύτός 6 μεγάλος του πόνος γίνεται 
αιτία  γιά  λίγο καιρό νά κλειστεί στή Μητρόπολή του, μή θέλοντας ν’ άναμιχτεΐ πειά 
πουθενά, παρ’ όλες τις παρακλήσεις τών δικών του πού άγωνίστηκαν γιά νά τό κατορθώ- 
σουν.’Εκεΐνο όμως πού ξεσήκωσε πάλι τόν Γρηγόριο ήταν τό φτάσιμο τοϋ Ίμπραήμ καί 
ό κίνδυνος τής κατάληψης τών κερδισμένων άπό τούς Άραπάδες. ’Αναθεωρώντας ό Δε. 
σπότης, τις άποφάσεις του τότε, κάλεσε τούς φίλους του γιά νά σκεφτοϋν μαζί καί
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ν’ άποφασίσουν τή στάση πού θάπρεπε νά κρατήσουν. Έ τσι δέν άργησε νά ξαναπάρει 
τήν άρχηγία. Μετά τήν κατάληψη τής Μεθώνης καί τής Κορώνης άπό τόν Ίμπραήμ, 
πού κατέλαβε όλα τά κάστρα πού δέν Ιπρόλαβαν νά πάρουν οί Έλληνες,προχώρησε πρός 
στό Νιόκαστρο τό μόνο πού είχε μείνει άθικτο καί τό πολιόρκησε. Γύρω άπ’ αύτό γίνηκε 
ό μεγαλείτερος άγώνας καί κεΐ γράφτηκε μιά νέα εποποιία. Γύρω σ’ αύτό, άφοΰ πάλαι- 
ψαν σάν παληκάρια, σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν όλα τά παλληκάρια τοϋ Δεσπότη 
μαζί κι’ αύτός. Αιχμάλωτος, κλεισμένος σ’ ένα υγρό κελί, βρίσκει τό θάνατο άπό πείνα 
καί χολέρα γιατί δέν θέλησε νά προσκυνήσει τόν κατακτητή, καθώς τοϋ τό ζητούσε.

Τό νέο αύτό βιβλίο τοϋ κ. Καλαντζή, γραμμένο τόσο ζωντανά, μέ τόν ευχάριστο 
διηγηματικό τρόπο τοϋ συγγραφέα βαρύνει άκόμα πιό πολύ τήν άξιόλογη έργασία του 
γύρω άπό τις ιστορικές μονογραφίες, στις οποίες, καθώς καί άλλοτε τόνισα, παρου
σιάζεται ειδικός καί άριστοτέχνης.

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, «Στοχαστικές Ώρες» (ποιήματα) Πάτρα 1940 (Τυπογραφεία
Θ. Κούκουρα) δραχ. 25.

Μερικοί άπό τούς επίσημους κριτικούς μας, καιρό τώρα, υποστηρίζουν τή γνω_ 
μη ότι δέν υπάρχει άληθινή ποίηση στις ημέρες μας καί γενικά ότι ό ποιητικός λο 
γος, συγκρινόμενος μέ τάλλα είδη τής φιλολογικής παραγωγής, βρίσκεται πολύ χαμη. 
λά. "Οτι ή ποίηση περνάει μιά περίοδο παρακμής. ΚΓ ένα φιλολογικό περιοδικό τών 
Αθηνών, άπό τά σπουδαιότερα, πού άπηχεί φαίνεται τή γνώμη τών κριτικών αύτώνι 

έκαμε τή δήλωση, άπευθυνόμενο ιδιαίτερα στούς νέους πού έχουν τή δικαιολογημένη 
φιλοδοξία νά παρουσιάζουν άπ’ τις στήλες του στίχους των, ότι στό εξής πολύ λίγους 
στίχους νέων θά  δημοσιεύει. Ή  γνώμη αύτή στηρίζεται στή διαπίστωση ότι δέν ύπαρ. 
χουν νέοι ποιηταί. Καί διάφορες άντιλήψεις διατυπώνουνται περί τοϋ φαινομένου αυ- 
τοΰ. "Αν όμως άφίσουμε έξω τής τέχνης, όπως πραγματικά τό άξίζει, τούς «σουρεαλι
σμούς», όλη ή άλλη φιλολογική παραγωγή τών νέων μέ τό επιχείρημα πού κατακρίνεται 
άπό κείνους πού τής άρνοΰνται άπόλυτα τήν άξία της, άδικεΐται. Τό επιχείρημα αύτό 
βγαίνει άπό μιά σύγκριση. "Οταν εμφανίζεται ένας νέος ποιητής, άμέσως τόν συγκρί
νουν μέ τούς παληούς. Κ’ επειδή δέν τοϋ βρίσκουν τή πλαστικότητα καί τή μουσικότη
τα τοϋ Σολωμοΰ, τό μεγαλόπνοο καί τήν ύποβλητικότητα τοϋ Παλαμά, τή χάρη καί 
^ήν ομορφιά τού Χατζόπουλου καί τοϋ Μαλακάση καί τήν τεχνικότητα καί άρτιότητα 
τοΰ Μαβίλη καί τοϋ Γρυπάρη, τόν άρνοΰνται. "Οταν εμφανίζεται ένας νέος διηγημα- 
τογράφος ή μυθιστσριογράφος θυμοΰνται τούς ήθογράφους, τόν Καρκαβίτσα, τόν Πα. 
παδιαμάντη, τό Θεοτόκη καί τόν Ξενόπουλο καί βρίσκουν ότι δέν άξίζει τίποτα. Ά λ λ ’ 
αύτή ή σύγκριση δέν έχει τή θέση της. "Αν οί σημερινοί λογοτέχνες μας ζοΰσαν τήν 
εποχή έκεινών θάγραφαν όπως κι’ αύτοί. Πιστεύω ότι όχ’ αύτοί, μά ή έποχή μας 
είναι περισσότερο υπεύθυνη γιά τό έργο τους. Πόσο άληθινό είν’ αύτό φαίνεται άπό τά 
έργα πού δημοσιεύουν τώρα οί παληοί λογοτέχνες μας, οί φτασμένοι, π»ύ εΐνε κατώ
τερα από τά έργα τους τά πρώτα πού τούς άνέδειξαν. "Ενας μεγάλος κοινωνιολόγος κα; 
κριτικός τής τέχνης είπε ότι ή τέχνη είνε στό σύνολό της ή συστηματοποίηση τών κοι
νωνικών αισθημάτων σέ μορφές. Ή έποχή μας δέν παρέχει έδαφος γιά μεγάλη τέχνη, 
ούτε μπορεί νά έμπνεύσει μεγάλα έργα γιατί τό καλλιτεχνικό της γίγνεσθαι δέν συμ
πληρώθηκε άκόμα. Οί σημερινοί δημιουργοί έργων τέχνης καλλιεργούν σέ γή άνυδρο 
καί άγονο άκόμα καί γ ι’ αύτό τό φιλολογικό τους δένδρο ύψώνεται καχεκτικό καί άδύ 
νατο. Τά αισθήματα, οί πόθοι, οί παλμοί, ό ένθουσιασμάς γιά κάτι νέο καί άνώτερο 
οί λύπες κι’ οί χαρές τών σημερινών άνθρώπων, δέν παρουσιάζουν άκόμα τή ρωμα- 
όεότητα, τή ζωηρότητα καί τό πηγαίο τοΰ ψυχικού κόσμου τών άνθρώπων τών περα
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σμένων χρόνων.
Αυτές τις γενικές σκέψεις μάς προκάλεσε τό διάβασμα τής ποιητικής συλλογής 

«Στοχαστικές Ώρες» του Κ. Καραχάλιου πού κυκλοφόρησε σ’ ωραία έκδοση ό Πα- 
τρινός εκδότης Θεόδ. Κούκουρας καί κρίναμε αναγκαίο νά τις γράψουμε παρουσιάζον- 
τάς την στούς αναγνώστες τών «’Αχαϊκών». Ό  ποιητής μέ τον τόμο του αυτό κάνει τήν 
πρώτη του εμφάνιση στή φιλολογική ζωή. Τό έργο του, ως νέου ποιητή, τοποθετείται 
γενικά στά πλαίσια πού καθορίσαμε παραπάνου γιά τούς νέους λογοτέχνες πού μπρο
στά τους βρίσκεται μιά ασχημάτιστη φιλολογική ζωή κα'ι πίσω τους μιά λαμπρά φιλο
λογική παράδοση. "Αν ή καλή μέρα φαίνεται άπ’ τό πρωί, τότε ό Κ. Καραχάλιος θά  
παρουσιάσει μιά καλή μέρα. Τό έργο του έχει περισσότερα προτερήματα, παρά ελατ
τώματα. Ή αίγλη τοΰ παρελθόντος δέν τόν παρέσυρε σέ κούφια μίμηση. Ούτε ενας 
στίχος του δέν θυμ ίζει παλαιό ποιητή. Μι’ άπόχρωση Μπωντελαιρισμοϋ μπορεί νά ση
μειώσει κανείς σέ μερικά ποιήματα, όπως στήν «Κίρκη». Μ5 αυτό πιστεύω δτι οφείλεται 
σέ ομοιότητα έμπνευσης παρά σέ μίμηση. Ωστόσο κ ι1 ό έπηρεασμός άπό ένα μεγάλο 
ποιητή, όπως δ Μπωντελαίρ, δέν είνε κατακριτέος, όταν δ μαθητής έχει ταλέντο και 
γράφει μ’ αληθινό αίσθημα τέχνης. Ή  γλώσσα του, δημοτική μέ πλούσιο λεξιλόγιο, 
Οτρωτή, χωρίς νεολογισμούς καί γλωσσοπλαστικές επιδείξεις. ’Αλλά έχουμε νά παρατη- 
βήσουμε ότι ό ποιητής μπορούσε περισσότερο νά βασανίσει καί νά πλάσει τό γλωσσικό 
θυσαυρό καί ύλικό, γιατί σέ πολλά ποιήματά του παρουσιάζει φανερά τά σημάδια οτι 
άρκέστηκε στήν πρώτη φόρμα. Ά ν  ή σύλληψη είνε κάτι τό ατόφιο, κάτι πού δέν δεχε- 
ται μεταβολή, ή εκτέλεση, ή επεξεργασία, εΐν’ έργο, καθαρά, τέχνης. Αυτό δέ εφαρμό
ζεται καί στήν ποίηση. Ό  ποιητής μας τά θέματα.του τά παίρνει άπό τούς κόσμους τής 
φαντασίας, τών αισθημάτων καί τών σκέψεων μέ πλήρη ισορροπία μεταξύ τους. ’Εδώ 
ένας συγκρατημένος καί ειλικρινής υποκειμενισμός, έκεΐ μιά εικόνα άπ’ τή ψυχή τών 
πραγμάτων καί τών προσώπων, όπως τή νοιώθει δ ποιητής. Κάποιος όμως πεσσιμισμός 
πού οφείλεται περισσότερο σέ στιγμιαίους αισθηματισμούς, παρά σέ κατασταλαγμένη 
ιδεολογία, τόν κάνει νά βλέπει τή σκληρή όψη τών πραγμάτων καί νά είνε μελαγχολι
κός. Μάς τό λέει στούς στίχους τού πρώτου ποιήματος τής συλλογής του.

"Οσοι καϋμοί μέ δείρανε—κι’ όσες χαρές 
μέ γλύκαναν—ώ πόσο λίγες κ ι’ κριβές.

Κ ι’ εγώ τονίζω τό τραγούδι μέ σκοπό 
θλιμένο καί καμμιά φορά—ώ πόσο σπάνια— 
χαρούμενο καί βλέπω τότε γής κ ι’ ούράνια 
στο φώς πλημμυριστά...

Μά αμέσως σάν αντίδοτο έρχεται ή άλλη όψη τών τών πραγμάτων. Στό ποίημα 
πού ακολουθεί μέ τόν τίτλο «Θάνατος τοΰ έγωϊστή», στό λιτό καί ωραιότατο αύτό 
ποίημα δ ποιητής ξαναβρίσκει τόν εαυτό του. Δέν πρέπει νά είμαστε μόνοι στή ζωή  
'Ο κόσμος δέν αρχίζει καί δέν τελειώνει στόν εαυτό μας, όπως στή ζωή τοΰ εγωιστή. 
Αν έμεΐς δέν έχουμε τή δύναμη νά κλείσουμε στή ψυχή μας κάθε είδος ενθουσιασμού 

καί χαράς, αν φαίνουνται σέ μάς όλα μαύρα καί σκοτεινά, ας πλησιάσουμε τούς άλλους 
ν’ άχτινοβολήσει καί σέ μάς ή δυνατή καί πλούσια ύπαρξή τους. ’Αλλά καί πάλι τόν 
ποιητή μας τό συγκροτεί καί τόν κάνει διατακτικό ή πείρα τής άτομικής του ζωής πού 
φαίνεται νά τοΰ φάνηκε αρκετά σκληρή. Στά κατοπινά του ποιήματα «Κατάπτωση», 
«Κίρκη» καί «Πόθοι» τόν καταλαμβάνει πάλι ό στιγμιαίος αισθηματικός πεσσιμι. 
σμός πού δέν έχει όμως καί τή δύναμη νά τόν συγκροτήσει, γ ιατί άμέσως έρχεται 
σκληρό τό κτύπημα τής αισιοδοξίας, άφαιρώντας μαζή καί τό τελευταίο ίχνος ατο
μικού εγωισμού. Μάς τό λέει δ ίδιος στό τελευταίο τετράστιχο τών «Πόθων».
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Κ ι’ άς μή γευτώ τή γλύκα σας. Ά ρκεΐ πού στή ζωή μου 
τήν αδειανή θ ά  δώσετε κάποιο σκοπό. Τά χιόνια 
πού πάγωσαν θανατερά τό νέο τό κορμί μου 
άρκεί νά λυώσουν κ ι’ άς μή ρθοΰν ξανά τά χελιδόνια. ,

Τό ερωτικό αϊθημα στή συλλογή αντιπροσωπεύεται άπό λίγα ποιήματα, όπου δ
ποιητής μάς δίνει τό μέτρο, μέ τό όποιο άντιλαμβάνεται τόν έρωτα, τήν αγάπη. ’Απ’
τά σχετικά ποιήματα ωραιότερα είνε τό «Ή ρθες» μουσικώτατο καί πλαστικώτατο καί
τό «Τοΰ δρόμου μου συντρόφισσα» πού άναφέρεται στή γυναίκα τού ποιητή. Ό  χώρος
δυστυχώς δέν μάς επιτρέπει νά τά μεταφέρουμ’ εδώ γιά νά τά χαρούν οί αναγνώστες
μας. Τό ερωτικό αίσθημα γ ιά  τόν ποιητή, δέν είνε τό ανικανοποίητο σεξουαλικό πάθος,
ή πείνα τής «έκτης αϊσθήσεως», όπως έλεγε σ’ άλλη περίπτωση δ Ε. Ροΐδης. Γ ι’
αύτό οί στίχοι του δέν θρηνούν γιά  χαμένους ερωτικούς παραδείσους, δέν απειλούν
μ’ αύτοκτονίες, ουτε παρουσιάζουν τά πάντα μαύρα καί σκοτεινά. Πέρα άπό τόν έρωτα
υπάρχει γενικά ή ζωή πού τήν συμπληρώνουν καί τήν ενδιαφέρουν κ ’ άλλα αισθήματα
καί τι] συγκινοΰν καί τή συγκλονίζουν κ ι’ άλλα πάθη. Σάν ένα λοιπόν άπ’ τά πολλά
αύτά αισθήματα βλέπει δ ποιητής τόν έρωτα. Ό  στίχος του μάς τόν παρουσιάζει ήμερο
καί ζωντανό αίσθημα πού τήν ομορφιά του πολλές φορές λερώνει ή ζωή μέ τή σκλη- ρότητά της.

Γενικά ή συλλογή τοΰ Κ. Καραχάλιου είνε ένα έργο μ’ άληθινό κα ί πηγαίο
ποιητικό αίσθημα. Ά ν  τό διακρίνει κάποια δειλεία, κ’ έλλειψη θάρρους, αύτό εινε
δείγμα τής διστακτικότητας όλων εκείνων πού πρώτη φορά έμφανίζουνται στά γραμ-
ματα καί πού έχοντσς σωστή ιδέα τής τέχνης, είνε μετριόφρονες καί σεμνοί. Ό  ποιητής
περισσότερη επίδοση δείχνει στήν ποιητικέ] μορφοποίηση ιδεών καί σκέψεων. "Εχει
τήν πείρα καί τό άληθινό α ίσθημα τών άνθρωπίνων πραγμάτων. Τόν διακρίνει κα"
ποιος πεσσιμισμός, άλλά πρέπει ν ’ άπαλλαγεΐ όριστικά άπ’ αυτόν. Γ ιατί μπορεί δ πεσ"
σιμισμός νά είνε ένα είλικρινό ποιητικό αίσθημα, δέν είνε όμως ποτέ θετικό στοιχείο τής τέχνης.

Π. ΑΧΑΙΟΣ

ΡΙΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΙΑΝΟΥ, Παραμύθια, Πάτραι 1940 (τυπογραφεία Α. Κουλουμπή) σελ. 74, δρχ. 25

Ό  μικρός τόμος τών «Παραμυθιών» τής δίδος Ρ. Σαρδελιάνου είνα ι προωρι. 
σμένος νά κερδίση τέ] συμπάθεια τού άναγνώστη. Τά πέντε παραμύθια πού τόν 
άποτελούν, θάλεγε κανείς πώς είναι γραμμένα νά διαβαστούν μόνο άπό παιδιά, γ ιατί 
στό τόπο μας οί τόσο σοβαροί μεγάλοι βρίσκουν ότι είναι κατώτερό τους νά παρακο
λουθήσουν (κείνο πού άκριβώς μερικοί μεγάλοι, ενεργώντας γιά  τό λογαριασμό τού 
συνόλου τών μεγάλων, χαρίζουν στούς μικρούς. ’Αποφεύγουμε καί θεωρούμε γενικά 
γιά  κατοίτερο είδος ό,τι χρειάζεται νά χορτάση τό παιδικό μάτι καί ινά εύχαριστήση 
τό παιδικό μυαλό καί λησμονάμε ότι είμαστε καί εμείς κάποτε μικροί καί τώχαμε πα
ράπονο ότι τόσο λίγο είχαν προσέξει τήν ηλικία μας ο ί σοβαροί μεγαλύτεροι μας. ’Εδώ. 
στήν 'Ελλάδα, εκτός άπό τό σχολείο, σχεδόν τίποτε άλλο δέν υπάρχει γ ιά  νά φανή χρή
σιμο στήν πολυτιμώτερη ηλικία, σέ κείνους πού όλα τά περιμένουμε καί όλα τά στε
ρούνται. Προσπάθειες πού γίνονται γ ιά  νά επικοινωνήσουμε μέ τις εφεδρείες τής ζωής, 
προσπάθειες πού κατευθύνονται νά προσφέρουν κάτι ειδικά γ ιά  τό παιδί, ε ίναι προσ
πάθειες πού είμποροΰν νά ειπωθούν μέ κάθε συναίσθηση τής βαρύτατος τής φράσεως 
«εθνικές», «κοινωνικές». Τιμά τόν πολιτισμό μας, τιμά εμάς τούς ίδιους ό,τι προσφέ" 
ρεται γ ιά  ψυχαγωγία, γ ιά  πνευματική τροφή, γ ιά  άνύψωση, στό παιδικό μας κόσμο.

Ή  δ. Σαρδελιάνου δέν είναι βέβαια καμμιά «μεγάλη» γ ιά  νά τής έχει άποξηρά-
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νει τήν αισθηματικότητα ή αυστηρότητα καί ή επισημότητα των «μεγάλων». Γ ι’ αΰτό 
ζήτησε νά βάλη τή Τέχνη στήν εξυπηρέτηση αύτοΰ του σκοπού. Καί έτσι έφτιασε ενα 
έργο φιλολογικό πρώτα καί πολιτιστικό έπειτα, λίγα καλογραμμένα παραμύθια πού πι. 
στεύω πώς κάθε αναγνώστης της θ ά  τα εΰρη ευχάριστα, ζωντανά, πετιχυμένα καί τό 
σπουδαιότερο έμορφα. Νά γιατί είπα πώς τό βιβλίο της είναι προωρισμένο νά δια- 
βαστή μέ συμπάθεια. Ή γλώσσα της είναι μ ιά  άπλή γλώσσα μέ τόση άλληλοσυνέπεια 
στο λεκτικό της, ώστε χαίρεται κανένας γιά τό κατόρθωμα αυτό τής συγγραφέως νά 
περάση τό γλωσσικό δαίδαλο μέ τόση ευχέρεια. Τό γράψιμό της δείχνει καλή πέννα 
καί ή άρχιτεκτονική κάθε παραμυθιού γερή. Γενικά είναι τό βιβλίο της άξιοπρόσεχτο 
καί εκλεκτό. ’Από τή δ. Σαρδελιάνου περιμένουμε πολλά καί καλά άπό τήν υπηρεσία 
της στή Τέχνη.

Κ. Ν. Τ.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Ευχάριστη έκπληξη γιά τήν πνευματική μας ζωή άποτέλεσαν οί δυό σπάνιες 
στό είδος τους ομιλίες τού καθηγητή τού Πανεπιστημίου κ. Γιάννη Θεοδωρακόπουλου 
πού έγιναν στή σειρά τών ομιλιών τού Μορφωτικού συλλόγου κυριών τον περασμένο 
μήνα στήν αίθουσα τού εισαγωγικού συλλόγου καί μέ θέμα τόν Πλάτωνα καί τή μορ
φή τού έργου του. Ό  κ. Θεοδωρακόπουλος μίλησε σέ άψογη δημοτική γλώσσα καί 
ανέλυσε τόσο βαθειά τόν Πλάτωνα, ώστε νά μείνουν οί ομιλίες του άλησμόνητες. Συγ
χαίρουμε τήν κ. Σοφή καί τό συμβούλιό της πού φρόντισε φέτος νά φέρη καί πρωτο- 
,γνώριστους γιά τήν Πάτρα ομιλητές καί μάλιστα τής βαρύτητας τού κ. Θεοδωρακό
πουλου.

*** ’Από τις εκλεκτές ομιλίες τού Μορφωτικού συλλόγου κυριών, σημειώνουμε 
τή διάλεξη τού γυμνασιάρχη κ. Π. Τσιλήρα μέ θέμα τόν επαγγελματικό προσανατολισμό 
τών νέων, θέμα πρωτότυπο, ενδιαφέρον καί χρήσιμο πού ό ομιλητής τό κάτεχε βα- 
θειά. Επίσης τήν ομιλία τού δικαστή κ. Α. Σταυρόπουλου μέ θέμα «τούς φανταστι
κούς νόμους» πού τό έχειρίσθηκε μέ επαγωγικό καί λεπτότατο τρόπο πού έκανεν 
εξαίρετη εντύπωση. Καί στις δυό ομιλίες τό ακροατήριο ήταν άθρόο καί χειροκρότησε 
θερμά τούς ομιλητές. Επίσης στό Δημοτικό Θέατρο τις 20 τού Γεννάρη μίλησεν ό κα
θηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Βλησσίδης γιά τή βιολογική άποψη τού γάμου σέ με
γάλη συγκέντρωση κόσμου. Μίλησεν επίσης τελευταία καί ό κ. Γ. Μπαδογιαννάκις 
πάνω σέ παιδαγωγικό ζήτημα μέ μεγάλη επιτυχία.

*** Πλησιάζει στό τέλος ή αναδιοργάνωση καί τακτοποίηση τής βιβλιοθήκης
τού συλλόγου ιδιωτικών υπαλλήλων Πατρών. Ή  άπογραφή καί κατάταξη τών αρκε
τών τόμων πού απαρτίζουν τή βιβλιοθήκη αύτή, πού μερικοί άπ’ αυτούς είναι αξιό
λογοι, έγιναν μέ επιστημονικό σύστημα καί τάξη. Μέ επικεφαλής τόν κ. Άναστ. Φεφέ) 
έργάσθηκαν φιλότιμα καί ανιδιοτελή τά εξής μέλη τού συλλόγου : οί κ. κ. Βαοιλ. Κα- 
τσούδης, Γεωργ. Σαράντης, Π. Σαγκρής καί Α. Λεφτάκις μέ τή βοήθεια τού άλλοτε 
προέδρου τού συλλόγου κ. Γ. Καραλή καί τού τώρα κ. Ν. Σκαλτσά.

*** Τήν Παρασκευή 8 τού μήνα αύτοΰ, δ Ροταριανός "Ομιλος ’Αθηνών γιώρ- 
τασε τά σαράντα χρόνια καλλιτεχνικής ζωής τού συμπολίτη μας ακαδημαϊκού καί κα
θηγητή τής σχολής καλών τεχνών ζωγράφου κ. Έπαμ. Θωμόπουλου. Έκ μέρους τού 
Ροταριανού Όμίλου Πατρών παρευρέθηκαν οί κ. κ. Δ. Θεοφίλου καί Μ. Γιαννακόπου- 
λος. Μίλησαν γιά τό έργο τού καλλιτέχνη μας οί κ. κ. Ά λ. Φιλαδελφεύς καί Δ. Θεοφί
λου καί εϋχαρίστησεν ό κ. Θωμόπουλος μέ σύντομη ομιλία.
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