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Α Ν Τ Α Ρ Τ Η Σ

Σε πήρε πάνω στα φτερά του ο σαραντάπηχος αητός 
που οιστρηλατεί η ογρή φωτιά και τόνειρο του Ικάρου, 
κ’ έγινες κυβερνήτης νους' σύννεφα κι αστραπόβροντα 
των αιθέρων σου υπόθρονα, θνητέ ! Νίκησες, χάρου.

Χάμω ζα, δέντρα, τα χωριά αγιοβασιλιάτικα παιδιών, 
σκυλιά στα πόδια σου οι κορφές και Ταϋγέτων κ' Αίμων. 
θεός αν δεν είσαι, δαίμονας' ανέβα ανέβα στο άπειρο, 
ξοπίσω δέσμιους σέρνοντας τους θριάμβους των ανέμων.

Το γαλάζιο σε μέθυσε, γέννα της Γης ανέβγαλτη, 
λησμόνησες ποιά σούδοσε την ξεκινήτρα φόρα, 
καθώς το δέντρο στο πουλί, καθώς η ράχη στον αητό— 
και με τ' αστροπελέκια σου καις την, οργόνεις τώρα,

στα σωθικά που σ ’ έθρεψαν χίλια βουλκάνια ανάβοντας, 
την άσβητη για να δροσίζεις την παθών σου πύρα.
Ομως θα πέσεις κάποτε σαν φλογερό πεφτάστερο, 
και η στοργική, θα σε δεχτεί στον που άνοιξες κρατήρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ—ΞΕΝΑΚΗΣ



ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΓΙΟ Σ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ

Μιά ώρα μακρυά άπό τό Pío, στά πρώτα υψώματα του Πανα- 
χαϊκοΰ, βρίσκεται τό χωριό Πλατάνι πού πήρε τ’ όνομά του άπ’ τά πε
ρίσσια πλατάνια πού τό στολίζουν καί τό δροσίζουν. Στό ψηλότερο 
μέρος τοΟ χωρίου βρίσκεται μιά μικρή βυζαντινή έκκλησία, κομψή καί 
καλοχτισμένη, μνημείο άξιοπρόσεχτο καί σημαντικά γιά τή μελέτη 
τής βυζαντινής τέχνης γενικά καί ϊσως καί τής ιστορίας τής Πάτρας
τής έποχής έκείνης.

Ή έκκλησία αύτή, τοΟ Ά γ . Νικολάου, ήταν γνωστή άπό χρό
νια στούς ειδικούς έπιστήμονες πού άσχολοΟνται μέ τή βυζαντινή 
άρχαιολογία: τούς βυζαντ.νολόγους, καί τήν άναφέρουν ό G. Millet 
στό κλασσικό του βιβλίο «L’ ecole grecque dans 1* Architeature 
Byzantine» (1) καί ό σεβαστός μου καθηγητής κ. ’Αναστάσιος Όρ· 
λάνδος στό «ΆρχεΤον τών βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος» (2) 
σέ μιά σοφή μελέτη γιά τούς τρικόγχους ναούς τής Ελλάδος. Πα
ρουσιάζει δυστυχώς μονόπλευρο ένδιαψέρον, δηλ. μόνον άρχιτε- 
κτονικό, κι’ δχι ζωγραφικό, άφοΰ τοιχογραφίες δέν υπάρχουν στό 
έσωτερικό, μάλιστα λείπει έντελώς τό κονίαμα.

Οί τοίχοι της είναι χτισμένοι άκανόνιστα μέχρι 1,20 μ. 
υψος σχεδόν μέ πέτρες άπό τό ποτάμι. ’Από κεΐ κι’ άπάνω 
έχουμε πωρόλιθους μέ κανονικές έπιφάνειες καί τούβλα, μιά 
στρώση πωρόλιθους καί μιά τούβλα, έπίσης καί στούς όρθιους 
άρμούς τούβλα, όρθια. Τό σύστημα αυτό του χτισίματος πού 
γύρω άπό κάθε πέτρα εχουμε τούβλα, λέγεται «πλινθοπερίβλητον» 
έπιστημονικά, κι’ είναι χαρακτηριστικό τών βυζαντινών χτισμάτων 
τής Ελλάδας. “Ενώ ή άρχιτεκτονική σχολή τής Κωνσταντινούπο
λης έκτιμούσε πάντα καί μεταχειριζότανε σύστημα χτισίματος πού 
χρησιμοποιούσε τούβλα μόνο στούς όριζόντιους άρμούς, ή μεσημβρι
νή 'Ελλάδα άπομονώνει καί πλαισιώνει τις πέτρες. Δέν τονίζει μόνον 
τις στρώσεις μά καί τις κοματιάζει (3). Κι’ άκόμη, έπειδή τό κονίαμα 
συνήθως δέν βγαίνει στήν έπιφάνεια τού τοίχου (4), άλλά  μένει ό 
άρμός άδειανός σ’ ένα μικρό βάθος, δημιουργεΐται μιά μαύρη σκιά

(ι)  Paris 19 16 , σελ. 94.
(2) Τόμος Α\ (1935) τεύχος 2, σελ. 112—113.
(3 ) Millet 224, 225.
(4) Choisy 13.
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πού τονίζει τό περίγραμμα τών πωρολίθων καί τών τούβλων.
Τό σύστημα αύτό τό πλινθοπερίβλητον έχει βέβαια μιάν αυστη

ρή όμορφιά, μά τ ’ όμοιόμορφο καταντάει στό τέλος μονότονο. Αύτή 
τή μονοτονία θέλοντας νά σπάση ό κατασκευαστής έβαλε κάθε 
τρεις στρώσεις πωρολίθων όδοντωτές ταινίες άπό τούβλα λοξά, πού 
κόβονται μόνο στά παράθυρα. Στούς όριζόντιους άρμούς έβαλε κά· 
που-κάπου δυό σειρές τούβλων καί τέλος στούς δρθιους έβαλε συχνά 
δυό τούβλα όρθια, τδνα πλάϊ στ’ άλλο, ή σχήματα διάφορα καί 
γράμματα δπως τό Κ (Κύριε) ϊσιο ή άνάποδο καί άλλα. Τούβλα

Α ΝΑ ΤΟΛ  IΚ Η ΟΨΗ

χρησιμοποιήθηκαν καί στή διαμόρφωση τ ον τόξων τών παραθύρων, 
πού στήν έκκλησία είνα ι δίλοβα δηλ. χωρισμένα σέ δυό άνοίγματα 
μέ μιά μαρμάρινη κολωνίτσα σιή μέση καί κομψά διακοσμημένα μέ 
δμορφους συνδυασυούς τούβλων. Στό νάρθηκα τά παράθυρα είναι 
μονόλοβα καί πιόάιτλά. Οί θόλοι είναι κι’ αύτοί άπό τούβλα. Ή 
έκκλησία σκεπάζεται άπό τόν κεντρικό ήμισφαιρικό θόλο, τόν τροΰλ- 
λο —πού φαίνεται δτι είναι άλλης χρονολογίας άπό τήν ύπόλοιπη έκ
κλησία, μεταγενέστερος—, άπό δύο κυλινδρικούς, μπρός καί πίσω, 
καί τρεις τεταρτοσφαιρικούς, δεξιά, άριστερά καί στό ιερό. Ό  νάρ- 
θηξ σκεπάζεται άπό τρία σταυροθόλια πολύ χαμηλότερα.

Ό  συνδυασμός αύτών τών θόλων, γενικά ή κάτοψη τής έκκλη- 
σίας μάς δίνουν τόν τύπο : τού μονοκλίτου τρικόγχου μετά τροόλλου. 
Ό  τύπος σύτός γεννήθηκε στή Μικρασία κΤ έλαβε πλατειά έφαρμογή 
στή Συρία καί στήν ’Αρμενία. ’Αργότερα, κατά τόν δέκατον αίώνα,
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ήρθε μέσον Μακεδονίας καί στήν Ελλάδα, δπως καί στή Σερβία 
καί Ρουμανία. Σέ παρόμοιο τύπο είχε χτισθεΐ καί ή έκκλησία τού 
'Αγ. Δημητρίου κοντά στό χωριό Βασιλική, στούς πρόποδες τής Βα- 
ράσοβας (10ος μέ 11ος αιώνας). Δυστυχώς δέν σώζονται παρά μό
νον οί τοίχοι της, κι’ αυτοί σέ πολλές μεριές κατεστραμμένοι. Οί δυό 
αυτές έκκλησίες είναι άπό τις μεγαλύτερες έκκλησίες του τύπου του 
τρικόγχου στήν Ελλάδα (1).

Γιά τήν χρονολογία του χτισίματος μας λείπουν, τού · 
λάχιστον πρός τό παρόν, γραφτές μαρτυρίες, κι’ έτσι θά προσπα-

Ν Ο Τ Ι Α  Α Π Ο Ψ Η

θήσουμε νά τή βροϋμε άπό τεχνικά σημάδια. Πρώτ’ άπ’ δλα 
ό τύπος της άποκλείει νά έχει χτιστεί πριν άιτό τόν 10ον αιώνα 
άφοΟ τότε πρωτοφσίνεται ό τύπος αότός στήν Ελλάδα. ’Ακόμη 
άκριβέστερα, διαβάζουμε στό Millet (2) δτι τό πλινθοπερίβλητον 
σύστημα βρίσκεται γιά πρώτη φορά στά βυζαντινά κτίρια του 11ου 
αΙώνα. "Ετσι έχουμε ένα σταθερό δριο πρός τά πίσω που τό στερεώ
νει καί ή ύπαρξη των όδοντωτών ταινιών" κι’ αύτές τότε πάνω-κάτω 
πρωτοφάνηκαν δηλ. στά τέλη του 11ου αιώνα (3).

"Αλλο δριο χρονολογικό, πρός τά μπρός τούτη τή φορά, μας 
δίνει ή άπλότητα τοϋ τύπου του τρικόγχου πού άργότερα παρου
σιάζεται πιό έξελιγμένος. Ή χρησιμοποίηση τούβλων στούς θόλους

(1) Ό ρλάνδος, Ά ρχεΐον κλτ. σελ. 112
(2) Σελ. 228
(3) Millet 268
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είναι κι’ αυτή σημάδι παλιάς κατασκευής γιατί άργότερα μεταχει
ρίζονται πέτρες σ ’ αύτά τά μέρη τής οικοδομής (1). "Επειτα έχουμε 
τις κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις δηλ. τά διάφορα διακοσμητικά 
σχήματα άπό τούβλα. ’Από τις άρχές τού 11ου αιώνα, ξεφυτρώνει 
ή διακόσμηση άνάμεσα στις πέτρες τών στρώσεων καί σιγά-σιγά 
γίνεται πιό πλούσια καί πιό ποικιλόμορφη εϊτε άνάλογα μέ τά μέσα 
καί τά γούστα τού κατασκευαστοΰ, εϊτε συχνότερα άνάλογα μέ τις 
έποχές, τις συνήθειες καί τή γεωγραφική θέση κάθε έπαρχίας (2). 
’Εδώ έχουμε μιά άιτλή διακόσμηση, δπως καί σέ μια έκκλησία τής 
Γαστούνης, τήν Καθολική, πού είναι τού 11ου αιώνα" κι’ έκεΐ ύπάρ- 
χουν παρόμοιοι συνδυασμοί δπως τά Κ, καί άλλα. Στις έκκλησίες 
τού 12ου αιώνα καί πέρα, ή διακόσμηση αύτή είναι πιό περίτεχνη.

*Όλ’ αύτά, δηλ. ό άπλός τύπος τού τρικόγχου, ή χρησιμοποίηση 
τών τούβλων στούς θόλους, τό πλινθοπερίβλητο σύστημα τοιχοποιίας 
διακοσμημένο μέ οδοντωτές ταινίες καί άλλα συμπλέγματα, ή μορφή 
τών παραθύρων πού άπαντιέται καί σ ’ άλλες έκκλησίες άνάλογης 
χρονολογίας, ή συσχέτιση μέ τήν Καθολική τής Γαστούνης καί τόν 
Ά γ. Δημήτριον τής Βαράσοβας, κάποια σχετική πείρα τέλος, μάς 
δείχνουν δτι δ 'Άγ. Νικόλαος τού Πλατανιού είναι έργο τών μέσων 
τού 11ου αιώνα. Ή χρονολογία αύτή συμφωνεί έξ άλλου καί 
μέ τήν ιστορία, άφου "ταιριάζει μέ έποχή άκμής τής Πελοποννή- 
σου, άπό τό τέλος τών σλαυϊκών καί βουλγαρικών έπιδρομών μέχρι 
τής Νορμανδικής έπιδρομής καί τού φανερώματος τών Φράγκων στή 
σκηνή τής ιστορίας της. Κι’ έχουμε πολλές μαρτυρίες γιά τήν άκμή 
αύτή, γνωστές άπ’ άλλοΰ, ώστε νά περισσεύη νά τις άντιγράψω  
έδώ (3).

Τελειώνοντας έκφράζω τήν εύχή νά γίνη ή μικρή τούτη μελέτη 
άφορμή νά γνωρίσουν οί Πατρινοί τό κομψοτέχνημα αύτό τής άκμής 
τής Βυζαντινής τέχνης, νά τό νοιώσουν καί νά τ ’ άγαπήσουν.

Ν1Κ. Γ. ΤΡ1ΑΝΤΗΣ

(ι) M illet 244 
(2) Millet 252
ί-Λ Ωωαότιουλος, "Ιστορία Πατρών, σελ. 257 —258.
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ΕΝΔ ΠΑΛΗΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τώρα τελευταία, έπεσε στα χέρια μου ένα παληό τουρκικό 
έγγραφο, άπόφαση κι’ άναγραψή τών ιεροδικείων Πατρών, πού δσο 
κι’ αν δέν έχει βέβαια καμμιάν ιστορική σημασία, μπορεί, ωστόσο, 
ν’ άναφερθεΐ έδώ, μιά κι’ έχει σχέση μέ τήν Ά χαΐα , κΤ είναι άπό την 
έποχή τής Τουρκοκρατίας. Ή άπόφαση είναι γραμμένη σέ στενόμα
κρο, χονδρό, κιτρινωπό χαρτί, σχήματος 35X16 καί μέ τουρκική 
γραφή «σεγιακάτ». Πάνω-πάνω, σέ απόσταση 7 έκ. άπό τήν άρχή 
του χαρτιού, υπάρχει, δπως συνηθίζονταν τότε, στά ιεροδικεία, ρήτρα 
μέ έδάφια τού Κορανίου. Σέ άπόσταση 13 έκ. βρίσκεται ή σφραγίδα 
τού Καδή (=ίεροδίκη) κι’ άμέσως παρακάτω, τό κείμενο (22X11, πε
ριθώριο 5 έκ.) :

Ό  άπιστος χριστιανός, Π αναγιώτης Κολοκινέλης, γυ ιός τοΟ θ ω μ ά  Πα" 
σάκου, άπό τό Διακοφτό τής Βέστιτσας, παρουσιάσθηκε στό 'Ιεροδικείο καί 
μπροστά στόν ό τ ιστο  χριστιανό συγχωριανό του Ά νδρέα  Ρήτη, δήλωσε πώς 
τό μικρό, ισόγειο κατάλυμά  του, πού βρίσκεται στή συνο ικ ία  Ρουστινέ κα ί πού 
συνορεύει, άπό τή μ ιά  μεριά μέ τό σπίτι τής Βορινής Κουνελάκη, κ ι ’ άπό τις  
άλλες τρεις πλευρές μέ δημόσιο δρόμο, τό πούλησε μαζύ μέ τόν μανδρότοιχο  
κ ι’ δτι άλλο έχει μέσα ή αΰλή, στόν προαναψερθέντα άπιστον, Άνδρέα, γ ιά  
χίλ ια  γρόσ ια  μετρητά καί πώς ό προαναφερμένος άπιστος άγοραστής, δέχτηκε 
τό κατάλυμα  αϋτό, έτσι πού περιγράφεται. ’Έτσι, μέ τήν πληρωμή του παραπά. 
νω ποσοΰ, άπό τή μέρα τούτη, ό πωλητής δέν έχει κανένα δεσμό μέ τό σπίτι 
αύτό, πού πέρασε π ιά  στήν κατοχή του αγοραστή Άνδρέα, επικυρώθηκε στ· 
δνομά του καί γράφτηκε ή άπόφαση αύτή, στις  25 του Σεββάλ 1201 (=1785)».

Ο ί μ ά ρ τ υ ρ ε ς :

Σερίφ μπαμπά, Τατάρ όγλοΰ Ά λή , Χ ασάν Μπακόπουλος, 
Ά χμέτ όγλοΟ ΓιακοΟπ, Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ή λίας 
Χαραλάμπης, Α ναγνώ στης Περδίκης, Βύρων Α να στά σ ιο ς  

Τσιμπής, Γεώργιος Περδίκης, Γ ιαννούλα θυγάτηρ Κουνε
λάκη, σύζυγος Γεωργίου Περδίκη.

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
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Η Π Δ Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Λ Δ

Στοιχειό τού κάστρου (πού τώχτισαν οί Φράγκοι 
καί τό πατήσαν Τούρκοι καί Ενετοί), 
τή νύχτιαν ώρα βγαίνει άπ’ τή σπηλιά του 
καί τριγυρίζει μές τού κάστρου τή σιγή.

’Ανθρώπου μάτι δέν τό βλέπει τό στοιχειό·
(έκτός έκείνων πού τούς πότισαν μέ σκόνη 
πού τή φτιάχνουν μάγισες νυχτοδουλεΰτρες)
—καί μόνον ένα θρόισμα τούς παγώνει...

’Εκείνοι πού είδαν τό στοιχειό—κι όρκίζουνται — 
(φαντάροι πού φυλάγαν στις σκοπιές τους, 
ή καί βαρυποινίτες π’ άγρυπνούσανε, 
στοΰ κάστρου τις άνήλιες φυλακές τους),

λένε, πώς τό στοιχειό πού βγαίνει τά μεσάνυχτα, 
ή πιό άργά—μ' ούρανό χωρίς άστέρια—, 
δέν είναι κάτι άλλόκοτο, παράξενο, 
παρ’ είναι μιά πανόμορφη κοπέλλα,

πού τριγυρίζει στό κάστρο άνάερα 
κι ϋστερις άνεβαίνει στις έπάλξεις· 
στέκεται ’κεΐ σάν κάτι ν ’ άφουγκράζεται:
(άπ’ τις χαράδρες μιάν ήχή) «μή μ’ άρπάξεις» !!..

...Τήν άρπαξαν !... Καί τήν ά< υσσοδέσανε, 
καταχτητές βαρβάροι τήν κοπέλλα...
ΚΓ έμεινε αιώνες σκλαβωμέν' ή δύστυχη :
(τών Πατρινών ή πόλη)—ή Πατρινέλλα...

ΝΩΤΗΣ ΝΗΣΩΤΗΣ
(Ά πό τήν άνέκδοτη συλλογή «Τά παληά τά  Πατρινά»)



ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΙΣΙΝΗ ΣΤΗ ΓΔΣΤΟΥΝΗ 
Ο Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΖΑΡΟΛ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Μέ την ατυχή πολιορκίαν τών Πατρών, κατά τάς άρχάς του καλοκαι
ριού τοϋ 1822, συνδέονται καί δύο ίστορικαί επισκέψεις τοΰ αρχιστρατήγου 
του Μωρηά Θεοώρου Κολοκοτρώνη στο σπίτι τοΰ άρχοντος τής Γαστούνης 
Γεωργίου Σισίνη. Τά περί τοΰ άρχοντικοΰ οί'κου τών Σισίνηδων, ό οποίος 
εμφανίζεται εις τον τόπον από τών μεσαιωνικών χρόνων, είναι αρκετά εν
διαφέροντα καί άξιοσπούδαστα. Αί σχετικαί παραδόσεις φθάνουν καί μέχρι 
τοΰ άρχαιοτέρου προγόνου τής έπιφανοΰς Πελοποννησιακής οικογένειας, πού 
είχεν αποδημήσει, κατά την μεσαιωνικήν εποχήν, εις Ένετίαν, καταδιωκόμε- 
νος από τούς τυράννους τοΰ Μωρηά. Έπεδόθη εκεί εις τό έμπόριον διά τής 
ναυτιλίας. Έπλούτησε καί απέκτησε Βενετσιάνικους τίτλους εύγενείας. Τό δέ 
οίκόσημόν του καί ή σφραγίς του εφερον τά σύμβολα πλοίου τριήρους, διά 
τοΰ οποίου καί έσυμβόλιζε την ευημερίαν του. ’Αρχηγός τοΰ προεπαναστατι- 
κοΰ οί'κου τών Σισίνηδων στη Γαστούνη ήτο απόγονος τών έν Βενετία Σι
σίνηδων, δ Χρύσανθος Σισίνης, τοΰ οποίου υιοί ήοαν οί Νικόλαος, Πέτρος, 
Μιχαήλ καί Γεώργιος καί μία θυγάτηρ—σύζυγός; αργότερα, τοΰ Σωτηρίου 
Χαραλάμπη. Ό νεώτερος από τά παιδιά αυτά, Γεώργιος Σισίνης, διέπρεψεν 
εις τον απελευθερωτικόν αγώνα. Περί αΰτοΰ έγραψεν δ Φίνλεϋ οτι έζη βίον 
ηγεμονικόν, διετήρει στά κτήματά του σταύλους, φρουράν εκ πολυάριθμοιν 
καλώς «οπλισμένων άνδρών, άπεκαλεΐτο Μ πέης καί ουδέποτε έβγαινεν από 
τό σπίτι του χιυρίς έφιππον καί πεζήν συνοδείαν.

Στο σπίτι τοΰ Γεωργίου Σισίνη είχε φιλοξενηθή κατά τήν πρώτην του 
έπίσκεψιν εις τήν Ελλάδα, καί δ περίφημος ’Αμερικανός φιλέλλην Σάμουελ 
Χάου, πού έγραψεν δτι δ άρχων τής Γαστούνης ήτο εξαιρετικά εύγενής διά 
τούς ξένους του, ήγάπα τά βιβλία καί ως προεστώς τής Πελοποννήσου, προε- 
κάλει τόν κοινόν θαυμασμόν μέ τούς τρόπους του καί τάς γνώσεις του. Διά νά 
καταλήξωμεν ε’ις τήν έπίσκεψιν τοΰ Κολοκοτρώνη εις τόν αρχοντικόν οικον 
τής Γαστούνης, πρέπει προηγουμένως νά άναφέρωμεν τάς περί Σισίνη όλί- 
γας χαρακτηριστικάς γραμάς πού απαντιόνται εις τ’ απομνημονεύματα τοΰ 
αρχιστρατήγου τοΰ Μωρηά :

«... Ή τροφή τοΰ δλου στρατεύματος ήρχετο από Γαστούνη. Τόσον 
τακτική ήτον ή ζιυοτροφία, 4.000 σφαχτά, 80 κεφάλια γελάδια, ψωμί από 
τήν Γαστούνη. Ή Γαστούνη ήτον μ ε λ ί σ σ ι  α τ ρ υ γ ο  καί μάς τά 
έστελνε δλα ό Σισίνης. “Οσα έτρώγαμε τήν εβδομάδα, μάς τά έμβαζαν δπίσω 
καί ήτον πάντοτε αί 4.000...».
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“Οταν δ Κολοκοτρώνης διωρίσθη, από τήν Κυβέρνησιν τής Κορίνθου, 
αρχηγός τής πολιορκίας τών Πατρών (’Ιανουάριος 1822), διετάχθη γενινή 
συγκέντρωσις τών Πελοποννησιακών στρατευμάτων εις τήν Γαστούνην, δπου 
καί έφθασε, κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1822 δ Γέρος τοΰ Μωρηά, μέ τό επί- 
τελεΐύν του. Ήτο τότε πρώτη έβδομάς τής Τεσσαρακοστής καί συνέπιπτε 
καί ή ονομαστική εορτή τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. 'Ο υπασπιστής του
Χρυσανθόπουλος, εις τ’ απομνημονεύματά του, περιγράφει, εις δλίγας γραμ-μάς, τήν ενθου

σιώδη υποδοχήν 
πού έκαμεν δ Σι
σίνης είς τόν αρ
χηγόν τοΰ Μωρηά 
καί τούς στρα- 
τιώτας του. Καί 
μεταξύ τών άλλων 
αναφέρει καί τά 
εξής χαρακτηρι
στικά :

«'Ο Γ εώργιος 
Σισίνης μάς έδέ- 
χθη μέ μεγάλας 
ετοιμασίας, κατά 
τήν συνήθειαν ποΰ 
έδέχοντο, τότε, τόν 
Κολοκοτρώνην καί 
έφιλοτιμήθη νά 
έορτάση λαμπρώς 
τοΰ φ ίλ ο υ  του  
τήν εορτήν, έκαμε 
μεγάλην θυσίαν, 
έρριξε μ ά σ κ ο υ- 
λα,τουφέκια,έκαμε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ ,,μεγαλην φωτοχυ

σίαν, χορούς, παιγνίδια, έρριχναν τό λιθάρι, έπήδαγαν, έπάλευαν οΐ στρα- 
τιώται, καθ’ δλην τήν ημέραν, έ φ ίλ ε υ α ν  δλους τούς εύρεθέντας εκεί στρα- 
τιώτας. Εις δλα τά σταυροδρόμια τής πόλεως, έβγαλε βαρέλια μέ κρασί, σφα
χτά ψημένα καί ψωμί διά νά τρώγουν τά στρατεύματα καί δσοι άλλοι ήθελαν 
ελευθέριος καί τό βράδυ τοΰ έκαμαν, εμπρός είς τό κατάλυμά του, πυροτεχνή-
ιιατα . οουκέτες Ικείνου τοΰ καιροΰ καί λοιπά !...»' — .....  Κηλοκοτοώνη, κατά τό



1822, στο σπίτι του Σισίνη. Ή δεύτερα έπραγματοποιήθη μετά την λύσιν 
της πολιορκίας των Πατρών, κατά τάς άρχάς τοΰ καλοκαιριού τοΰ ίδιου 
έτους. Ή κυβέρνησις εκρινεν δτι άλλαι στρατιωτικά! άνάγκαι έπρεπε νά εξυ
πηρετηθούν. Ό Κολοκοτρώνης, τότε, έπέστρεψεν εις την Γαστούνην. Κα! 
έφιλοξενήθη πάλιν άπ,'ι τον Σισίνην. Ό αρχιστράτηγος είχε διαφωνήσει, 
τότε, μέ την κυβέρνησιν, πού επέμενε, παρά τάς αντιλήψεις του, εις την 
λυσιν τής πολιορκίας των Πατρών, ένφ αυτός έφρόνει δτι ή επιχείρησις 
επρεπε νά εξακολούθηση μέχρις αποτελέσματος, άφοϋ έπρόκειτο περ! άγώνος 
άλώσεως ενός εκ των ίσχυροτέρων εχθρικών φρουρίων τοΰ Μωρηά.

Ό Σισίνης συνεφώνησε πρός τάς αντιλήψεις τοΰ Κολοκοτρώνη κα! 
έκηρύχθη αλληλέγγυος μαζή του. Τον συνώδευσε δέ άναχωροΰντα είς Τρίπο- 
λιν μέχρι τοΰ Πύργου. ΈκεΙ δέ συνέβη τό ακόλουθον φαιδρόν επεισόδιον : 
‘Ο νεοδιωρισμένος άρχιερεύς ’Ηλείας Κύριλλος επεσκέφθη τον Κολοκοτρώ- 
νην, διά νά τον εύχηθή. Μεταξύ δέ τών άλλων τοΰ είπε (χωρίς νά γνωρίζη 
τάς αντιλήψεις του) δτι δέν έκαμε καλά πού έλυσε την πολιορκίαν τών Πα
τρών. Ή θυμοσοφία τοΰ Κολοκοτρώνη, τότε, έφούντωσε κα! πάλιν κα! τον 
ήρώτησε από που κατάγεται κα! πόσον καιρόν έχει είς την Πελοπόννησον. 
Ό άρχιερεύς τοΰ άπήντησεν δτι κατάγεται μέν από την Δημητσάναν κα! ονο
μάζεται Μπογάσαρης, άλλ’ δτι έμεγάλωσεν εις την ’Ανατολήν.

—«’Άκου νά σοΰ πώ πανιερώτατε»... τοΰ είπεν ό Κολοκοτρώνης. 
«Γνωρίζεις κάτι πουλιά πού τά λένε π έ ρ δ ι κ ε ς  κα! κελαϊδοΰν ωραία ;»

—Βέβαια, κύριε αρχηγέ, κα! μάλιστα έχουν κα! ωραίο φαγητό !
—’Από τά πουλιά αυτά υπάρχουν στην ’Ανατολή ;
—'Υπάρχουν, αλλά δέν κελαϊδοΰν δπως ή πέρδικες τοΰ Μωρηά !
—Ξέρεις γιατ! δέν κελαϊδοΰν ή πέρδικες τής Ανατολής ; Γιατ! δέν 

πίνουν τό ίδιο νερό. Έν δσιρ πίνουν νερό Μωραΐτικο, κελαϊδοΰν καλά. 
“Οταν δμως πηγαίνουν κα! πίνουν νερό ανατολίτικο, αλλάζουν κα! τό κε- 
λάϊδημά των. “Ετσι, λοιπόν, κα! τοΰ λόγου σου. Κάθησε εδώ νά πιής ακόμη 
Μωραΐτικο νερό καί τότε θά μάθης τά κελαϊδής δχι σάν ’Ανατολίτης !

Ό άρχιερεύς έξεπλάγη κα! οί παριστάμενοι, μεταξύ τών οποίων κα! ό 
Σισίνης, έγέλασαν. Άλλ’ ό Κολοκοτρώνης πρόσθεσε :

—Μέ συγχωρεΐς, Δέσποτά μου, κα! ζητώ την ευχή σου. Κα! σάν ξα
νανταμώσουμε, πάλι θά τά ποΰμε !

** *
Φθάνομεν τώρα, στην ιστορική προσπάθεια τοΰ περιφήμου Ίταλοΰ 

στρατηγού Ροζαρόλ, πού άνέλαβε, κατά τό καλοκαίρι τοΰ 1825, στο κτήμα 
τοΰ Σισίνη στη Γαστούνη, νά δργανώση τό πρώτον ιππικόν σώμα τοΰ στρα
τού τής ελληνικής επαναστάσεως.

Μεταξύ τών φιλελλήνων στρατιωτικών πού έφθασαν είς την Ελλάδα
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κατά την διάρκειαν τοΰ άπελευθερωτικοϋ άγώνος, ήτο καί ό παλαιός πολεμι
στής τοΰ Μ. Ναπολέοντος ’Ιταλός στρατηγός ’Ιωάννης Ροζαρόλ. 'Ο Ροζαρόλ 
έφθασεν έκ Ζακύνθου είς τήν Γαστούνην, συνοδευόμενος υπό τών πέντε υίών 
του, κατά τάς άρχάς τοΰ Μαΐου τοΰ 1825. Έφιλοξενήθη ύ.τό, τοΰ άρχοντος 
τής Γαστούνης Γεωργίου Σισίνη, πρός τον όποιον παρέδωκε πολλά γράμματα 
συστατικά, άπό μέρους φιλελλήντον Ευρωπαίων, καθώς κα! τών μελών τής 
επιτροπής τοΰ άγώνος τής Ζακύνθου. Είναι άληθές, δτι ή άφιξις κα! διαμονή 
τοΰ Ίταλοΰ φιλέλληνος εις τήν Γαστούνην, έδωσεν άφορμήν είς πολλούς εκ 
τών άνωτέρων Γ άλλων άξ κυματικών πού εύρίσκοντο τότε είς τήν Ελλάδα κα! 
ίδίως είς τον Φαβιέρον, νά Ικφρασθοΰν δυσμενώς περ! αυτού. Κα! νά συστή
σουν είς τήν Ελληνικήν Διοίκησιν τήν άπομάκρυνσίν του. Άλλ’ ή Ελληνική 
Κυβέρνησις, πού έγνώριζε τούς πολιτικούς λόγους πού προεκάλουν τάς έχθρι- 
κάς αύτάς υποδείξεις καί τάς άντιζηλίας μεταξύ τών φιλελλήνων στρατιωτι
κών, δέν προέβη είς καμμίαν ενέργειαν κατά τοΰ Ίταλοΰ στρατηγού. Κα! έμει- 
νεν, έτσι, ό Ροζαρόλ συνεργαζόμενος είς τήν Γαστούνην μετά τοΰ Γεωργίου 
Σισίνη, είς τάς προσπάθειας διά τον γενικόν εφοδιασμόν τών Ελληνικών 
σωμάτων, άπό τον εύφορον κάμπον τής Γαστούνης κα! διά τήν ένίσχυσιν 
τών επαναστατικών δυνάμεων πού έμάχοντο είς διάφορα σημεία τοΰ Μωρηά.

Αί έκ Γαστούνης βοήθειαι τότε ήσαν πράγματι πολύτιμοι διά τήν 
'Ελληνικήν Διοίκησιν κα! κατ’ έπανάληψιν έξεφράσθη ή· ευγνωμοσύνη της 
προ; τ.όν Σισίνην διά τάς θυσίας του κα! τάς πλούσιας πρός τήν έπανάστα- 
σιν παροχάς του. Μία, δμως, άπό τάς μεγαλειτέρας κα! άξιοσημειώτους προσ
πάθειας τοΰ Γεωργίου Σισίνη, κατά τήν εποχήν εκείνην, ήτο ή ϊδρυσις είς 
τήν Γαστούνην τής πρώτης ιππευτικής σχολής (1825), τής οποίας τήν όργά- 
νωσιν κα! τήν διεύθυνσιν εΐχεν άναλάβει, βοηθούμενος άπό τούς υιούς του, 
ό στρατηγός Ροζαρόλ. Άθρόοι προσήλθον έκ διαφόρων μερών μαθηταί 
ιππείς είς τήν σχολήν τής Γαστούνης. Κα! έγυμνάζοντο ΰπό τοΰ φιλέλληνος 
κα! έχρησίμευον διά τον σχηματισμόν τών πρώτων πολεμικών ιππικών σω
μάτων. Πολλοί δ’ έξ αυτών άνεδείχθησαν άριστοι ίππεϊς κα! έχρησίμευσαν 
άργότερα κα! ως στελέχη τοΰ ίδρυθέντος τακτικοΰ ιππικού σώματος τοΰ Ελ
ληνικού στρατού. Τά άποτελέσματα τής Σχολής τής Γαστούνης θά ήσαν 
άκόμη σπουδαιότερα. ’Αλλά, κατά τον ’Οκτώβριον τοΰ 1825, έπραγματοποι
ήθη ή άπό πολλοΰ άναμενομένη εισβολή τών στρατευμάτων τοΰ Ίμβραήμ 
είς τήν Μεσσηνίαν κα! τήν ’Ηλείαν, λόγοι τής οποίας οί έγχώριοι πληθυσμοί 
διεσκορπίσθησαν, διά ξηράς κα! διά θαλάσσης. Διελύθησαν, έτσι, κα! τά σχη- 
ματισθέντα Ιππικά σώματα τοΰ Ροζαρόλ. 'Ο δέ Ιταλός στρατηγός, μαζή μέ 
τον Γεώργιον Σισίνην, τον άρχιερέα Γκίκαν κα! άλλους προεστούς τής 
’Ηλείας κατέφυγον είς Δίβρην. Έκεΐθεν δέ είς Ναύπλιον, δπου καί έφιλο- 
ξενήθησαν είς τήν οικίαν τοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη.

Ή Κυβέρνησις τοΰ Γεωργίου Κουντουριώτη ύπεδέχθη τότε, οπως έ*
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πρε.τε, τους έκ Γαστοΰνης πρόοφυγας, ιδιαιτέρως δέ έκινήθη ή προσοχή της 
απ') τήν άφιξιν του Ροζαρόλ, εις τον όποιον έμελέτα ν’ άναθέση την αρχηγίαν 
τρΰ ιππικού καί τήν όργάνωσιν τού ιππικού σώματος τού Μωρηά. ’Αλλά, 
κατ’ άτυχή σύμπτωσιν, ό Ροζαρόλ προσεβλήθη τότε έκ τοΰ επιδημικού τύ
φου, πού έλυμαίνετο τήν Πελοπόννησον και άπέθανε πριν νά εκπληρωθή τό 
δνειρόν του, πού άπέ(3λεπε, καθώς έλεγε, πρώτον εις τήν άπελευθέρωσιν τής 
Ελλάδος καί έπειτα εις τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του, μέ τήν βοήθειαν 
των ελευθέρων Ελλήνων.

Όλίγας ημέρας προ τού θανάτου του ό Ροζαρόλ είχε πληροφορηθή, 
δτι 6 Γάλλος συνάδελφός του Σεβέ, άπαρνηθείς τον καθολικισμόν καί προσ- 
χωρήσας εις τήν Μουσουλμανικήν θρησκείαν, μετωνομάσθη εις Σουλεϊμάν- 
μπέην καί άνέλαβε τήν διοίκησιν τού τακτικού στρατού τού Ίμβραήμ πασά. 
Τού έγραψε, λοιπόν, μίαν επιστολήν, δια τής οποίας τού έλεγεν, δτι θά έγί- 
νετο άτιμος, αν εξηκολούθει να διοική τούς Τούρκους εναντίον των Χριστια
νών καί τον προσεκάλει νά προσδιορίση τον τόπον διά νά μονομαχήσουν. Έν 
τέλει τού έγραψεν, δτι, αν δεν έδέχετο τήν μονομαχίαν καί τον συνήντα 
οπουδήποτε, θα τ'ιν έπερνούσεν άπό τήν Σ ά ν τ α—Κ α τ ε ρ ί ν α, δηλαδή 
τήν τεραστίαν σπάθην του. Κατά τήν ώραν τού θανάτου του, ό Ροζαρόλ 
ενεθυμήθη τήν πρόσκλησιν. Καί ήρώτησε μήπως έφθασε καμμία άπάντησις 
άπό μέρους τού Γάλλου εξωμότου. "Οταν οί παριστάμενοι υιοί του τοΰ όπήν- 
τησαν, δτι ό άντίπαλός του δεν ετόλμησε ν’ άπαντήση, εκείνος ήρχισε νά 
λέγη σιγά-σιγά τάς τελευταίας παραγγγελίας του. Έβεβαίωσεν, δτι δεν λυπεί- 
ται, διότι άποθνήσκει, άλλά διότι άφήνει τήν πατρίδα του υπό τήν τυραννίαν.

—Έπεθύμουν—-είπε—νά ΐδω τήν Ελλάδα έλευθερωμένην διά νά μάς
βοηθήσουν, έπειτα, καί ημάς οί 'Έλληνες διά τήν άπελευθέρωσιν τής πα
τρίδος μας !

’Έπειτα έκάλεσε γύρω του τά παιδιά του. Καί, άφοΰ τούς προσέφερεν 
άπό έν άναμνηστικόν δώρον, τά έφίλησε. Έστράφη κατόπιν προς τον παρι- 
στ ίμενον φίλον του ’Ιταλόν μηχανικόν Σκάρπα καί έφώναξε :

—Χόρτασε, τύραννε τής Νεαπόλεως, άπό τά αίματα τών ’Ιταλών. 
Μάθε, δτι πεθαίνω καί χαΐρε !

Καί έξέπνευσεν, έτσι μέ τήν τελευταίαν αυτήν πατριωτικήν κραυγήν 
του, μέ τήν έκδήλωσιν τής πικρίας, διότι δέν έπρόφθασε νά ΐδη τήν έκπλή- 
ρωσιν τών εθνικών ονείρων του.

Ή Κυβέρνησις Κουντουριάηου διέταξε καί έγένετο μεγαλοπρεπεστάτη ή
κηδεία τοΰ Ροζαρόλ, δημοσία δαπάνη. Ό ’Ιταλός στρατηγός καί ενθουσιώδης
φιλέλλην, έτάφη έξω άπό τό Ναύπλιον, εις τό περιβόλι τοΰ Άξιώτη, παρά
τήν τοποθεσίαν πού ήτο άργότερα γνωστή υπό ονομασίαν «καφενεΐον τού 
Κυβερνήτη».

Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΑΟΣ
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Ο Ν Ε Ι Ρ Α  Ν Ι Ο Τ Η Σ

"Ελαμπε τότε ή νιότη μές στά μάτια μας 
κι’ όνειρευόμαστε—καί ξύπνιοι άκόμη—οί δυό :
Σάν άδυτο άστρο Θά σελάψιζεν ή άγάπη μας 
σ’ έναν άνέφελο Αύ' ουστιάτικο ουρανό.
Κι’ ό φτερωτός καιρός ατό πείσμα του Θανάτου 
Θά μας ταξίδευε λικνιστικά πά στήν τροχιά του.

Σφιχτόδετοι σάν κυπαρίσσι καί κισσός 
συχνά Θάναρωτιόμσστε : «καί τ( μας λείπει ;»

Στό στόμα πάντα σύκου γλύκα θάχαμε, 
χαρούμενο στά στήθια πάντα καρδιοχτύπι. 
Μεταξωτών χεριών τά πλούσια χάδια 
θά μας γητεϋαν άφραστα, πρωινά καί βράδια.

Μές άπ’ τάνύσταχτά μσς βλέφαρα 
δέ θάναδεύαν έγνοιες φαρμακεΰτρές σάν τά κρίματα. 
ΚΓ άβρά μαϊστράλια οί σκέψεις μας 
θάγκάλιαζαν τά λούλουδα, τά σύννεφα, τά κύματα, 
(ώ σάν άμυγδαλιας άνθοί λευκές τών νιών έλπίδες, 
πού τών όνείρων σδς ποτίζουν οί δροσοσταλίδες !)

θυμάσαι ; τότε όνειρευόμαστε κ’ οί δυό 
στό μπουμπουκένιο ξάνοιγμα κάθε στιγμής...
Μά τά δνειρα γιατί τή ζωή τους νά μετρούν 
μέ τή ριπή τής άστραπής ;
Κ’ ή νιότη, ώϊμέ, γιατί σάν ήλιος νά γοργοκυλα, 
γιά νά χαθή στού όρίζοντα τά χάη τά δυσμικά ;

MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Συνεχίζω, χάριν τής ιστορίας τών Πατρών, την δημοσίευσιν διαφό
ρων ανεκδότων έγγραφων, έκ τών οποίων δυνατόν νά πρόκυψη βοήθημά τι 
είς τούς περ'ι την ιστορίαν τών Πατρών καταγινομένους.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

*
—Εκλαμπρότατε, εύγενέστατε, καθαρώτατε, πιστότατε, ακριβέ μοι καί κατά 

πολλά αγαπητέ φίλε 8 ί2 Γ Κόνσολε κύριε Γεώργιε Πάουλ, φιλικώς σέ άκριβοχαιρε- 
τούμεν, έρωτοΰμεν τό ποθητόν μας χατήρί σου καί μέ τό παρόν μας φιλικόν σου φα- 
νερόνομεν, ότι ό Sigr Γερώλιμος Κουτούβαλης είς τούς 1806 ’Ιουλίου 24 έτράβιξε 
μίαν καμβιάλε (1) είς βάρος του εαυτού του καί είς τήν όρδινίαν (2) τού εδώ Νικολάου 
Κρίτζου από γρόσια δύο χιλιάδας επτακόσια εξήντα έ'να, διά νά ήθελε τά πληρώση 
ό ίδιος Sigr κουτούβαλης είς τήν όρδινίαν τού είρημένου κρίτζου κατά τήν πρώτην 
τού άπελθόντος αΰγούστου τού ένεστώτος χρόνου, τήν αυτήν καμβιάλε κατά τήν τά- 
ξιν τής έμπορικής έτζηράρησεν (3) ό ρηθείς κρίτζος είς τήν όρδινίαν τού έδικοΰ 
μας Λεονάρδου Άδαμοπούλου καί ό αύτός Άδαμόπουλος τήν έτζηράρησεν είς τήν 
δρδηνίαν τού σιόρ Φώτη Κισινίρη, ό όποιος όντας είς ζάκυνθον νά λάβη τήν καλω- 
σύνην νά σκοδαίρη (4) τά είρημένα άσπρα καί νά τά στείλη τού εδώ έδικοΰ μας Ά 
δαμοπούλου. είς τήν σκαδέντζαν (5) λοιπόν τής αυτής καμβιάλες ό S igΓ Κισινίρης 
έπήγεν είς τόν είρημένον κουτούβαλην διά νά λάβη τά μετρητά καί αϋτός μέ δεήσεις 
πολλάς έκαμε τόν Κ ισινίρην νά τόν άναμένη ακόμη ημέρας ένδεκα κάμνωντάς τον 
ομως νά ξαναβεβαιώση τό χρέος του μέ τήν υπογραφήν του είς τήν ιδίαν καμβιάλε. 
τελειωθείσης καί αυτής τής διορίας καί ζητώντάς του τά μετρητά, πάλιν ήρχισε νά 
τάση, ότι πληρόνει ή μέρα τή ημέρα καί πάντοτε έστάθησαγ ψευδείς α ί υποσχέ
σεις του τόσον, όποΰ έβιάσθη ό S ig r κισινίρης διά νά τού κόμη πρετέστα (6), νά 
τόν κράξη είς αιρετούς κριτάς μεταχειριζόμενος καί κάθε άλλον τρόπον καί μέσα, διά  
λάβη τά είρημένα άσπρα, ό δέ κουτούβαλης, ώς έβεβαιώθημεν, αδιαφορεί είς αυτά 
καί ούτε άκρόασιν δίδει είς τά κινήματα τού κισινίρη. είς αύτό, φίλτατε 8 ίμ Γ κόν" 
σολε, πολλά άποροΰμεν καί είς αδημονίαν εύρισκόμεθα, βλέποντες τό φανερόν καί 
μεγάλον άδικον, όποΰ ζητεί νά κάμη ό κουτούβαλης τού έδικοΰ μας Άδαμοπούλου, 
ό όποιος Σάς είναι γνωστόν, ότι είναι ραγιάς τού κραταιοτάτου Βασιλέως μας καί 
δούλος όχι μόνον έδικός μου, άλλά καί όλων τών Πατρινών, μέ τό νά εύρίσκεται είς 
κάδε δούλευσιν τού Βηλαετίου, καί διά τούτο σέ παρακαλούμεν πολλά καί έγιυ καί 
όλοι οί Πατρινοί νά γράψετε είς ζάκυνθον, όπου κάμνει χρεία καί όσα πρέπουν διά  
αΰτήν τήν ύπόθεσιν, διά νά πληρώση ό κουτούβαλης τό χρέος του μέ όλα τά ντάνα (7) 
κατά τήν τού εμπορικού τάξιν είς τόν έκεί. κισινίρην, διά νά μή ζημιωθή αδίκως 6 
έδικός μας Άδαμόπουλος, έπειδή καί ή εύγενεία σας βλέπετε πώς φυλάττομεν τούς 
όρους τής φ ιλίας καί τήν καλήν αρμονίαν, χωρίς νά άφήσωμεν ποτέ νά άδικηθή κα’ 
νένας προτάτος (81 σας άπό ράγιάν ούτε οβολόν, καί μάλιστα οί Νησιώται είναι πα- 
σίδηλον, ότι έδώ γοδαίρουν (9) όλην τήν καλήν φήμην καί ησυχίαν, όθεν παρακαλοΰ'

( 1)  συναλλαγματικήν.—(2) δ ια τα γή ν .—(3) όπισθογρώφηοεν.—(4) είσττράξη.— (5) λ ήξ ιν .—(6) δ ια 
μ α ρ τυ ρ ία ν .—(7) ζη μ ία ς .—18) ζπήκοος.— (9) άπολαζουν.
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μεν διά χατήρί μας νά γράψετε, όποΰ νά πάρη τέλος αύτή ή υπόθεσις, νά μή μείνη 
ζημιωμένος ό έδικός μας Άδαμόπουλος, τό όποιον δέν έλπίζομεν. 

ταΰτα καί θεόθεν υγιαίνετε.
1808 Ίανουαρίου 2. Π. ΙΙάτρα.—

(έκ τού περιθωρίου τής αλ σελίδος)
(ΤΣ| βο'ίβόντας πάτρας

Όσμάν μπέ'ίς.
Πανευγενέστατε καί κατά πολλά ήγαπητέ άκρε καί καθαρέ πιστέ καί παντοτινέ 

ακριβέ μας φίλε Sigr κόνσολε, Κύριε Γεώργιε Πάουλ, φιλικώς σέ άκριβοχαιρετοΰ-
μεν, έρωτοΰμεν τό ποθητόν μας χατήρι σου.

Προ τού μησεμοΰ μου διά Τριπολιτζά σάς ένόχλησα παρακαλώντας σας νά γρά
ψετε είς ζάκυνθον διά νά πλερωθοΰν τά γρόσια 2760 όπού έχει νά λάβη ή βασιλική 
μας κάσα (1) καί όπού χρεωστοΰνται άπό τόν Κόντε Ιερώνυμον Κουτούβαλην δι’ ενυ- 
πογράφου καμπιάλες τού ίδίου. τό αύτό γράμμα μας έστάλθη είς τόν κύριον άμμηνι- 
στρατόρον (2) τήςζακύνθου, έως ώρας δέ δέν είδαμεν κανένα αποτέλεσμα τής αναφοράς, 
ξαναπαρακαλοΰμεν πάλιν τήν Έκκλαμπρότητά σας νά λάβετε τήν καλωσύνην νά γρά- 
τ)ιετε είς ζάκυνθον ή όθεν αλλού καί μέ τόν τρόπον όπού κρίνετε εύλογον, διά να υπο- 
χρεωθή ό χρεοφειλέτης κουτούβαλης νά πληρώση τό χρέος του, καθώς είναι τό δί
καιον, χωρίς αναβολήν καιρού καί χωρίς καμμίαν πρόφασιν. καί φθάνει όπού είναι 
τώρα επτά μήνες σχεδόν όπού μάς πεζογελά μέ τό σήμερον καί αΐίριον. Ό  Sigr κου" 
τούβαλης μήν πληρώνωντας τό χρέος του πάσχει καί φαίνεται νά μάς σύρη είς τά κρι 
τήρια τών Νησίων είς τά όποια έχωντας αυτός όλα τά μέσα καί τήν δύναμιν ώς αρ
χών έντόπιος καί παρτιδάντες (3), να μήν δυνηθώμεν ποτέ νά λάβωμεν τό δίκαιόν μας. 
ημείς δέ παρακαλούμεν τήν Έκκλαμπρότητά σας νά εϋρη τό μέσον όπού νά άποφυ- 
γωμεν είς τό νά πέσωμεν είς ένα τοιοΰτον χάος προτιμώντας καλήτερα νά μεταχειρι" 
σθώμεν κάθε άλλον όμως συγχωρημένρν τρόπον,διά νά λάβωμεν τό δίκαιόν μας.—ήμείς 
έλπίζομεν πάντοτε είς τήν στενήν φ ιλίαν καί καλήν άνταπόκρισιν όποΰ πρέπει να 
σώζεται μεταξύ είς τούς γειτονικούς τόπους, καθώς καί είς τά κατά μέρος βασίλεια, 
ότι έφθανε μόνον νά ζητήσωμεν διά νά λάβωμεν τό δίκαιόν μας, καθώς δέν λανθανει 
τής Έκκλαμπρότητός σας νά ένεργώμεν καί ημείς είς όλας τάς υποθέσεις τών σούδη- 
των (4) τού κραταιοτάτου αύτοκράτορος τών φραντζέζων καί ξεχωριστά τών Νησιότων. 
τούτος δέ ό τρόπος μέ τόν όποιον φέρονται είς ταύτην μας τήν ύπόθεσιν δέν άνταπο- 
κρίνεται τελείως.—Έλπίζομεν ότι τούτη ή δευτέρα μας αναφορά θέλει λάβει τό πλέον 
εύτυχές αποτέλεσμα μέ τήν έτοιμον πληρωμήν τών άσπρων καί οΰτω θέλει παύσωμεν 
είς τό νά ένοχλοΰμεν πλέον καί τήν Έκκλαμπρότητά σας καί τούς μεγαλητέρους μας, 
επειδή καί τά άσπρα αύτά άπαρθενέβουν είς τό βασιλικόν μερί, ούτε ήμποροΰν νά 
χαθούν πόποτε, εί δέ καί τά άσπρα δέν πληρωθούν θέλει γράψωμεν άφεύκτως είς 
κορφούς, είς τόν έκεί Έξοχιύτατον Κύριον Κον μπερτιέρ.—Ταΰτα μέν φιλικώς, παρά
δέ Θεού ύγεία καί ευτυχία.

Πάτρα τή 10 Φεβρουάριου 1808.
** *

Τά κατωτέρω δύο έγγραφα πραγματεύονται περί τής συλλήψεως ενός 
πλοίου εκ Γαλαξειδίου, διά τήν άπελευθέρωσιν του οποίου γίνονται φιλικαί

(1) Τ αμ εϊον .—(2) Δ ιοικητήν.—(3) Εμπορος.—(4) υπηκόων.

79



παρακλήσεις έκ μέρους των Αρχών τών Πατρών προς τον Πρύτανιν Ζακύν
θου κα'ι τον Γενικόν Πρόξενον τής ’Ολλανδίας καί Γαλλίας Γ. Πάουλ.

Έκκλαμπρότατε, είλικρινέ άκρε καί καθαρέ πακτοτεινέ γείτων καί φίλε πρΰτανι 
τής ζακύνθου φιλικώς σέ άκριβοχαιρετώ. ερωτώ διά τήν φιλικήν μου υγείαν σου, μετά 
τούς φιλικούς μου ακριβούς χαιρετισμούς δέν λείπω νά σου φανερώσω, ότι εις τόνάπε- 
ρασμένον μά'ίον τής όχλομοχίας φαίνεται πώς ένα καΐκι τού παρόντος μαχμούτ ταξί" 
δεύοντας τόν έπιασε ένα ζακυνθινόν μέ παντιέρα ρεπούμπλικαν καί τό έκαμε πρέζα τό 
οποίον εύρίσκεται αύτοϋ εις ζάκυνθον άραμένο χωρίς νά τό έπιτηρή κανείς, όθεν μέλ- 
λει νά χαλάσχι αδίκως χωρίς νά κάνη καμμίαν ωφέλειαν εις τήν δούλεψίν σας. διά 
τούτο παρακαλώ διά χατήρι μας νά κάμετε τήν καλωσύνην νά τό ελευθεριάσετε νά τού 
όοθή τού ρηθέντος μαχμούτ, διά τό όποιον μάς υποχρεώνετε, όπου καί ημείς νά άγρυ- 
πνοΰμεν διά κάθε σας ύπόθεσιν ενταύθα, άγκαλά καί ποτές δέν έμείναμεν όπίσω διά 
καθε ύπόθεσιν τών σουδίτων σας καί αύτό τό θάρρος μάς παρακινεί καί σάς γράφο- 
μεν, διά τό όποιον έλπίζομεν νά έπιτύχη τό ζήτημά μας νά τού δοθή αύτό τό καΐκι 
τού παρόντος πτωχού μαχμούτι ειδοποιώντας με διά τήν φ ιλικήν μου ύγείας σας καί 
διά κάθε τυχοΰσαν ύπόθεσιν σας ενταύθα καί θεόθεν τέλος αγαθόν.

1808 Φεβρ. 22 Πάτρα
** *

Εκλαμπρότατε αρχον Κύριε Γεώργιε Πάουλ, Κόνσολε Γενικέ τής Όλλάνδας 
καί βεκιλή τού Κονσολάτου τών Φραντζέζον.

Μέ τό έδώ έμπεριεχόμενον όποΰ διευθύνομεν πρός τόν άρχοντα τής πολιτζίας (ΐ) 
Ζακύνθου, φανερόνομεν τόν θαυμασμόν όποΰ μάς έπροξενησεν ή εΐδησις ότι ένας 
Κουρσάρος φραντζέζος έπιασεν καί ήφερεν εις Ζάκυνθον ένα καραβόπουλο ραγιάτικο 
κάποιον Γαλαξειδιώτη Άνδρέα Θεοδωροπούλου, τό οποίον είχε φορτώσει σταφίδα 
έδώ εις τήν σκάλα μας διά λογαριασμόν ραγιάδων μας διά Τούνεζι, καθώς στοχάζο
μαι ότι καί ή Έκλαμπρότη σας να τού έδώσατε τά αναγκαία γράμματα από τήν Καν- 
τζελαρίαν σας (2).—ημείς εις κανένα πράγμα όποΰ νά άποβλέπη τούς φίλους μας τούς 
φραντζέζους δέν κάμνομεν καμμίαν ελλειψιν, καθώς απαιτεί τό δίκαιον, ή γειτονική κα
λή άνταπόκρισις καί κατά τάς ύψηλάς προσταγάς όποΰ καί καθ’ ήμερινώς λαμβάνομεν 
άπό τόν Ύψηλότατον Βεληγιουναάμ μόρα βελισή βεζύρη καί αύθέντη μου.—πρέπει 
λοιπόν καί οί φίλοι μας νά άνταποκρίνωνται μέ τόν ίδιον τρόπον, δθεν καί σάς παρα- 
καλούμεν στέλνοντας τό έσωθεν εις Ζάκυνθον νά γράψετε καί ή Έκλαμπρότη σας μέ 
δλην τήν έφεσιν διά νά άφεθή τό Καράβι μέ τό φορτίον καί άνθρωποί του διά νά έξα' 
κολουθήση τό ταξίδι του, ότι μεγάλη ζημία άκολουθά τών έδικών μας. παρομοίως 
τάσσομεν καί ημείς άπό τό μέρος μας νά μήν λείψωμεν εις τό νά κάμωμεν τήν πρέπου- 
σαν άνταμοιβήν εις τούς σούδιτους νησιώτας όποΰ μετέρχονται τό άλισβερίσι (3) εις 
τούτα τά μέρη, καθώς καί έως ώρας θαρρώ, ότι δέν έλείψαμεν εις ούδένα καί εις 
τούτο μάρτυς ή Έκλαμπρότη σας. Ταΰτα μέν φιλικώς καί ύγείαν παρά Θεού.

Πάτρα τή 24 ’Ιουλίου 1808 
Τής Έκλαμπρότητός σας φίλος ειλικρινής 
Όζουμάνμπεϊς βοϊβόντας παλαιάς πάτρας

<1) 'Α σ τυνομ ία ς .—(2) Γραμματείαν.—(3) δοσοληψία.
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RICHARD MIDDLETON

ΤΟ ΨΑΡ Ι  ΤΗΣ  Σ Τ Ε Γ ΗΣ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό  Richard Middleton είναι άπ’ τά γνωστότερα ονόματα τής αγγλικής φι· 
λολογίας. Έ γραψε κυρίως ποιήματα καί διηγήματα. Τά τελευταία είναι μέ 
καθαρώς συμβολικό περιεχόμενο. Καί τό διήγημα πού μεταφράσαμε δέν ξεφεύγει 
άπό τά γενικά χαρακτηριστικά τού Middleton : είναι ένα μικρό συμβολικό 
αριστούργημα. Τό «ψάρι τής στέγης» είναι ή μοίρα τού ποιητή, όπως τήν 
άντιλαμβάνεται ό Middleton. Είναι ή τραγική μοίρα τού αγνοημένου στόν 

καιρό του ποιητή, πού τόν καταλαβαίνουν τέλος, όταν είναι πιά άργά... Ό  
Richard Mieddleton πέθανε σέ ήλικία 29 έτών στις Βρυξέλλες τό 1911, σέ 
ύλική καί ήθική δυστυχία. Π. ΘΑΛ.

Σ’ αυτή τή συνοικία, στα βορειοανατολικά του Λονδίνου, μια παράξενη 
μοίρα ύψωνε, τή μια κοντά στήν άλλη, τούτες τ'ις εργατικές πολυκατοικίεςι 
ακόμα σχεδόν καινούργιες, μέ τήν πομπώδη ασχήμια τών διαμερισμάτων τής 
Maida Vale. Τά πέτρινα σκαλοπάτια τους αντηχούσαν, άπό τό πρωΐ ώς τό 
βριίδυ, άπό τά πηδήματα τών παιδιών' οι στέγες τους επίπεδες μέ ταράτσα, 
χρησίμευαν γύρω-γύρω γιά μέρος νά παίζουν οι νεαροί καί γιά νά στεγνώ
νουν οί νοικοκυρές τά ρούχα.

Τό μεσοκαλόκαιρο ήταν ό'μορφα σ’ αυτές τις ταράτσες, ή τουλάχιστον 
όχι καί πολύ άσχημα, γιά νά παίζουν τό κρυφτούλι ή τ’ άγάλματα, άνάμεσα 
στά μουσκεμένα ρούχα πού κρέμονταν. Καί τί εύθυμες φωνές, σάν δ άνεμος 
ή καμμιά μανούβρα τού παιχνιδιού εφάρμοζε συχνά, σέ κανένα νεαρό πρό
σωπο, κανένα φαρδύ καί υγρό άσπρόρουχο ! 'Ωραίες μέρες !

'Ο Γιώργος έβλεπε μ’ άλλιώτικο μάτι αυτά τά μέρη τής χαράς. Δέν έ
παιζε ούτε τό κρυφτούλι, ούτε τ’ άγάλματα. Οί εύ'θυμες φωνές τών συντρόφων 
δέν είχαν γι’ αυτόν, παρά τή σημασία τού ύποκώφου θορύβου, πού άνέβαινε 
άπ’ τό ίλιγγιώδες βάθος τών δρόμων, δλο φωνές καί σφυρίγματα. ’Ακουμπι
σμένος στά κάγκελα, σέ μιά γωνιά τής στέγης του, έπαιζε μόνος' καί τό 
παιχνίδι του ήταν νά σκέφτεται, δτι τό μεταλλικό τούτο κιγκλίδωμα άντί νά 
περικλείει τήν ταράτσα, φυλάκιζε, άντιθέτως, δλο τό Λονδίνο σ’ ένα κλουβί 
σιδερένιο. Ό Γιώργος έτελείωνε, άπομακρύνοντας έτσι κάθε πραγματικό πε
ριστατικό πού τού συνέβαινε. Φανταζόταν δτι βρισκόταν εκεί άπό καταβολής 
κόσμου, άπό τή στιγμή τής γέννησής του—-εδώ κι’ έντεκα χρόνια—σ’ αυτή 
τήν ίδια γωνία τής ταράτσας, νά παρατηρεί τούς ίδιους συντρόφους, τούς 
άποροφημένους πάντα μέ τά ίδια παιχνίδια, αιωνίως τά ίδια καί πάντοτε
παιδαριώδη.

Κατά τόν Αύγουστο, δταν δ ήλιος έπεφτε κάθετα, ή άσφαλτος έκαιγε
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κατω απ τα ποδιά, πράγμα που δεν εμπόδιζε τά παιδιά νά παίζουν και νά 
τρέχουν. Παντα μονος 0 Γιώργος, αναρωτιότανε γιατί τόσες άχρηστες κινή
σεις. Και δέ σκεφτότανε μονάχα τα παιδιά, άλλα κι’ αυτούς τούς μεγάλους 
πού πήγαιναν κι ερχόντουσαν, γύρω άπ’ τό κρεββάτι του, χωρίς μια στιγμή 
να ησυχάσουν, χωρίς ποτε να σωπαίνουν, τις μέρες πού ήταν άρρωστος στο 
κρεββάτι, πράγμα όχι σπάνιο.

«Σε τι ωφελούν τόσες προσπάθειες, μονολογούσε, όταν είναι τόσο 
όμορφα νά μένει κανείς ξαπλωμένος, ακίνητος στη ζεστασιά του, και νά αί" 
σθανεται τον χρονο να τρεχει απο πανω του, σάν τό νερό μιας πηγής, μέ τό 
γλυκό κελάρυσμα πού ξαλαφρώνει ;»

Στα ματια των παληών νοικάρηδων ο Γιώργος περνούσε γιά παιδί 
παράξενο. Οι νεωτεροι τον είξεραν λίγο. Μά ή γενική γνώμη από πάνω έ'ως 
κατω στο ακίνητο ηταν, οτι είναι πολυ αξιολύπητο τό νά είναι τό σώμα τού 
ονειροπολου αυπού παιδιού τοσο εύθραυστο, γιά νά μπορεί αποτελεσματικά 
νά δεχτεί την λογική μέ τό παραμικρό.

Οι σύντροφοι του ακόμα θα τον είχαν εντελώς αγνοήσει, εάν δ Γιώρ
γος δεν είχε καποτε-καποτε παράξενες φαντασίες, πού άνελύοντο κάποιες ώρες 
σε ωραίες ιστορίες και άλλοτε σε παιχνίδια πρωτοπαικτα' δεν τον χρησιμο
ποιούσαν παρά γιά τήν ωφέλεια κάτι τέτοιων ωρών πού δ Γιώργος ήταν εμ
πνευσμένος. Τέλος, ό Γ ιώργος ήταν πάντα έρημος, χωρίς κΓ αυτός νά ξέρει 
την έννοια τής λέξης, πού προσδιώριζε τήν κατάστασή του.

Απ το πρωι, ενφ οι πρώτοι θορυβοι τού Λονδίνου έσβνναν στά κάγ
κελα, δ Γιώργος περνούσε τήν ιορα του παρατηρώντας μέ προσοχή τήν όψη 
τών στεγών καί τών καπνοδόχων, τήν μικρογραφία τών άλλων κατοικιών, 
τούς δρομους, έτσι ως διαγράφονταν σάν τήν πλάκα τού σκακιού, πού από τό 
βάθος τους μαντεύονταν ή βοή τής πόλης.

Κι ετσι κυλούσε ο χρονος ως το βράδυ. Μά όταν τό σούρουπο έχον
τας καταλυσει το λαβύρινθο τών δρόμων πρόφθασε τή στέγη τού ακινήτου, 
τα παιδια έρχονταν, κουρασμένα απ τα παιχνίδια τους, νά καθίσουν γύρω 
απ τον Γιώργο, κοντά στη δεξαμενή τού βροχόνερου, όπως οι Άνατολίτες 
μαζεύονται τό βράδυ γύρω άπ’ τις πηγές.

Η δεξαμενή ηταν ευρύχωρη καί ξεσκέπαστη, όχι όμως βαθειά. "Ενα 
κικλίδωμα εμπόδιζε κάποτε τήν είσοδο. "Υστερα, όταν δύο κιγκλίδες έσπα
σαν, τά παιδιά συνήθισαν νά γλυστροΰν από τό άνοιγμα. Κάίλε βράδυ τό εύ- 
ρισκε εκεί, καθισμένα στις φτέρνες τους, γύρω άπ’ τό Γιώργο καί τις ιστο
ρίες του. Παράξενες ιστορίες, ποό σ’ έκαναν νά σκέφτεσαι τυφλά τέρατα πι- 
σωκαθούμενα, γέρους παραλυτικούς νά μορφάζουν καί εύθυμα χοροπηδήμα- 
τατα κατσικιού.

Προ πάντων τά παιδιά άγαπούσαν τις ηθικές Ιστορίες. Ή προτίμησή 
τους μαλιστα δινότανε στην ιστορία τού ’Αρθούρου καί τών παπουτσιών
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του, πού δ Γιώργος τήν διηγότανε καλλίτερα έτσι πού ναναι δύσκολο νά την 
διηγηθεΐ κανείς ύστερα άπ’ αυτόν, καί ή δποία πάνω-κάτω ηταν : «Ζούσε 
μιά φορά κ’ έναν καιρό έ’να παιδάκι πού τό λέγανε ’Αρθούρο, καί κςιτοικοΰσε 
σ’ ένα σπίτι σχεδόν όμοιο μέ τό δικό μας. Τό παιδάκι αυτό είχε τήν κακή 
συνήθεια νά κάνει κόμπους στά παπούτσια του, αντί φιόγκους. "Ενα βράδυ 
πού δ ’Αρθούρος έπαιζε στήν ταράτσα, κΓ ενώ ευχότανε νάχε φτερά σάν σπουρ- 
γίτι, γιά νά μπορεί νά πετάξει πάνω άπ’ τά σπίτια τού Λονδίνου, ένας άνε
μος άρχισε νά φυσά, τόσο δυνατός πού όλος δ κόσμος φοβήθηκε. Ό Αρ
θούρος ένόμισε ότι αισθανότανε νά τού φυτρώνουν φτερά στή ράχη. ΚΓ ήταν 
αλήθεια. Σέ λίγο δ ’Αρθούρος πετούσε πάνω άπ’ τά σπίτια, όπως τόχε επι
θυμήσει.

Πέρασε όλη τήν καταιγίδα πετώντας σάν άληθινό σπουργιτακι. Κι 
όταν πιά ή καταιγίδα πέρασε, βρέθηκε σ’ ενα πολυ ήσυχο μέρος, στο μέσον 
τού ουρανού. ‘Υψώνοντας τά μάτια του είδε όλα τ’ άστερια. Ήταν συνδε
μένα μέ τον ούρανό μέ κορδόνια παπουτσιών, μέ κορδόνια δεμένα φιογκο 
καί όχι μέ κόμπους. ’Έτσι ήταν κανονισμένα γιά νά μπορεί εύκολα δ Θεος 
νά λύνει τά κορδόνια, εάν τό επιθυμούσε, και ν αφινει να πέφτουν τα αστέ
ρια κατά τή βούλησή του. Ξέρετε δα, οτι είναι καλοκαιριάτικες νύκτες, που 
βλέπουμε τ’ άστέρια νά πέφτουν.

’Ενώ δ ’Αρθούρος σκεπτότανε, ότι οί άγγελοι θά έπρεπε νά έχουν
ωραία μικρά δαχτυλάκια, γιά νά δένουν τοσον ομορφους φιογκους, τα πόδια
άρχισαν κάπως νά τού βαραίνουν. ΚΓ οσο περνούσε η ιορα, τοσο και βαρύ
τερα ένιωθε τά πόδια του.

Ό ’Αρθούρος θέλησε νά σκύψει γιά νά βγάλει τά παπούτσια του, άπό 
φόβο μήπως ξαναπέσει στή γή. ’Αλλά μή μπορώντας νά λύσει τούς κόμπους
γρήγορα, τό βάρος τών ποδιών του τον παρεσυρε δέν άργησε νά πέσει
έπεφτε όλο καί γρηγορώτερα. ’Ενώ βυθιζότανε στον άερα μέ μιά ταχύτητα 
ίλιγγιώδη, κατάλαβε ξαφνικά τό σφύριγμα τανεμου στά σύρματα τού τηλε
γράφου, καί, μιά στιγμή άργοτερα, τις φωνές τών εφημεριδοπωλών να δια- 
λαλοΰν τις εφημερίδες τού άπογεύματος. Καί προσεγειώθη μέ ορμη στή
στέγη τού σπιτιού του.

Ή σύγκρουση ήταν τρομερή. Ό ’Αρθούρος μεταφέρθηκε στο νοσοκο
μείο' ένας γιατρός τού έκοψε τσ ποδιά του. Τού έβαλαν ξυλοπόδαρα, αντι 
γιά τά δικά του καί ποτέ δ ’Αρθούρος δέν μπόρεσε νά ξαναπετάξει : τά νέα 
του πόδια ήσαν πολύ βαριά».

Κάθε φορά πού δ Γιώργος διηγιότανε αυτήν τήν ιστορία, τά παιδιά 
φρόντιζαν, γι’ άρκετές μέρες, να μη δένουν κομπο τά κορδονια τους. Αλλες 
φορές χρονοτριβούσαν κοιτώντας τό νερό, στή δεξαμενή τού βροχόνερου. Ό 
Γιώργος τότε τούς μιλούσε γιά τό ’Έξοχο Ψάρι, πού ζούσε κρυμμένο στο βά
θος, κεΐ πού τό νερό είναι σκοτεινό, "Οταν ή δεξαμενή ήταν μισογεμισμένη
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ό Γιώργος μιλούσε στο ψάρι, μέ φωνή όλότελα χαμηλή και τό νερό του 
έστελνε μιαν απάντηση δυσδιάκριτη, κάποιον ήχο...

’Άλλες φορές τό νερό ήταν ξέχειλο. Τότε τους άρεσε ν’ άφουγκράζον- 
ται, μά τό νερό δεν απαντούσε πια σ’ αυτά που τό ρωτούσαν : τό ψάρι σιω
πούσε. 'Ο Γιώργος έλεγε δτι τό ψάρι ήταν πολύ ευτυχισμένο για νά μιλάει 
και απασχολούσε τούς συντρόφους του μέ τούς αλλεπάλληλους χρωματισμούς 
πού πέρνουν τά λέπια. Κι’ αυτό τό έκανε μ’ ένα τρόπο τόσο χτυπητό, πού τά 
παιδιά κρεμόντουσαν στήν άκρη τού σκοτεινού νερού, γουρλώνοντας τά μάτια 
καί. προσπαθώντας νά δούν τό εξαιρετικό ζώο. Κανένα άπ’ αυτά, έκτος απ’ 
τό Γιώργο, δέν διέκρινε ποτέ καθαρά τό ψάρι ολόκληρο, μά δλοι νόμιζαν 
πό>ς κάτι είχαν δει, μιά μόνη φορά, μι’ άργυρωμένη πλευρά τού ψαριού νά 
χάνεται στή σκιά, στο διάστημα δυο αντανακλάσεων τού φεγγαριού, στο τα
ραγμένο νερό τής δεξαμενής.

❖Λ %
Ό ερχομός τού Τζίμμυ Σίμπσον μετέβαλε τήν πνευματική κατάσταση 

τού μικρού ακροατηρίου.
*0 Τζίμμυ Σίμπσον ήταν ένας άπ’ τούς αναιδείς, βλάκες καί αλαζόνες 

τόπους, πού υπερέχουν μόνο σωματικά άπ’ τούς άλλους καί οι οποίοι στα 
πνευματικά ζητήματα δείχνουν πομπωδώς μιά βεβαιότητα, ή οποία είναι 
τόσο πιο αυθάδης, όσο μεγαλύτερη είναι ή αγνοιά τους. ’Από τήν πρώτη 
συνάντηση μεταχειρίστηκε τό Γιώργο μέ μιά τέλεια περιφρόνηση καί τήν 
πρώτη φορά πού άκουσε τις ιστορίες του, φανέρωσε τήν άπιστία του. Τό συμ
πέρασμά του ήταν άναντίρρητο :

—Είναι ψέμματα ! ειπε. Δέν υπάρχει κανένα ψάρι !
'Ο Γ ιώργος αΐσθάνθηκε νά κλονίζεται ή πίστη του : ή πεποίθηση τού 

άκροατηρίου ολοφάνερα άρχισε κι’ αυτή νά κλονίζεται. Ή ματιά του έκανε τον 
κύκλο τών συγκεντρωμένων, άλλάτά μάτια τους άπόφυγαν τά δικά του. Χωρίς 
άμφιβολία τά παιδιά σκέπτονταν, δ'τι ίσως νάχε γελαστεί, όταν νόμισε ότι είχε 
δεί τήν ουρά τού ψαριού νά κινείται μέσα σ’ άντανακλάσεις τού φεγγαριού.

Ό Γιώργος μένει μόνος κοντά στή δεξαμενή. Πέρασε τό υπόλοιπο τού 
βραδιού άναπολώντας τήν προσβολή. Τό πέρασμα τού χρόνου άντί νά τον κα
θησυχάζει, τον έκανε άπ’ ώρα σ’ ώρα πιο άνήσυχο. Τ’ άλλο πρωΐ, κάνοντας 
μιά μεγάλη προσπάθεια, πλησίασε τον Τζίμμυ καί τού λέει μ’ δση μπορούσε 
εγκαρδιότητα :

—Ξέρεις, Τζίμμυ, γελάστηκες. Είχα δίκηο. ’Υπάρχει ένα. Τ’ ονειρεύ
τηκα χθές !

—Βλάκα, άπάντησε ό Τζίμμυ. Τά όνειρα είναι κουταμάρα. Δέν ση
μαίνουν τίποτα.

Πώς νά πείσεις ένα τέτοιον άνθρωπο ; Μέχρι τό βράδυ δ Γιώργος 
έσπασε τό κεφάλι του μελετώντας τό πρόβλημα, άναζητώντας τήν πεποίθησή
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του. Τά μεσάνυχτα ξύπνησε, τό πρόβλημα ήταν πάντα μπροστά του καί άλυτο.
Οί κρόταφοί του κτυποΰσαν. Ή καρδιά του έπαλλε. Καί ξαφνικά, στά πόδια 
τού κρεββατιού του είδε τήν άμφιβολία, πού κατέκτησε τήν καρδιά του. “Αν 
είχε άπατηθή ;... “Αν δέν ειχε δει τό ψάρι ;...

Αυτή ή ιδέα μεγάλωσε μέσα του, πήρε διαστάσεις παραλογισμού, έγινε 
σέ λίγο άνυπόφορη. Ό Γιώργος είδε πώς ένα τού έμενε νά κάνει : νά πάει 
νά δει. Σηκώθηκε άθόρυβα καί σύρθηκε έξω άπ’ τό σπίτι. Ά π ’ τήν πέτρινη 
σκάλα, βαδίζοντας στά νύχια τών ποδιών του, έφτασε στήν ταράτσα.

Τό φεγγάρι ήταν ολοστρόγγυλο. ’Αλλά τόσα καί τόσα πράγματα έπλεαν 
στο νερό καί τά πλακάκια ήσαν τόσο κρύα, κάτω άπ’ τά γυμνά πόδια του, 
πού ό Γιώργος στήν άρχή δέν είδε τίποτα. ’Έψαχνε χωρίς νά βρίσκει γιά 
κάποιο διάστημα. Τέλος τό ειδε νά λάμπει κάτω άπ’ τό φεγγάρι κι’ άπ’ τ’ 
άστέρια, πιο παχύ καί πιο ό'μορφο, άπ’ δτι τό είχε περιγράψει στούς συντρό
φους του. Καί γυρίζοντας τό μικρό του δωμάτιο ριγώντας, έλεγε σέ κάθε 
βήμα : «’Ήμουνα βέβαιος γιά τό δίκηο μου. ’Ήμουνα πολύ βέβαιος...»

Τ’ άλλο πρωΐ, δέν μπόρεσε νά σηκωθεί. Ήταν πολύ άρρωστος.
Πέρασαν μαύρες μέρες κι’ άκολούθησαν κι’ άλλες. Τό νερό λίγο—λίγο 

κατέβαινε στή δεξαμενή τού βροχόνερου. Στήν ταράτσα τώρα τά παιδιά μαζί 
μέ τόν Τζίμμυ είχαν σχεδόν ξεχάσει τό σύντροφό τους, πού τούς έλεγε χθές 
άκόμη ιστορίες. Πότε-πότε όμως έλεγε τό ένα ή τ’ άλλο.

—Ξέρεις ; δ Γ ιώργος είναι πολύ άρρωστος !
Καί κατόπιν δλοι ξανάρχιζαν τά παιχνίδια τους. Δέν κοίταγαν πιά ποτέ 

στή δεξαμενή, τώρα πού ήσαν βέβαια πώς δέν υπήρχε ψάρι.
Ή μέρα πού δ άνόητος Τζίμμυ σκέφτηκε, δτι έπρεπε νά στηριχθή 

στήν ξηρασία, γιά ν’ άποδείξει τήν άλήθεια τής άμφιβολίας του, ήρθε επί 
τέλους. Άφίνοντας τούς άλλους νά παραβγαίνουν ποιος θά πηδήσει μακρύ- 
τερα, έφτασε στήν εύνοουμένη γωνιά τού Γιώργου κι’ έσκυψε στο νερό.

Ή δεξαμενή ήταν πράγματι σχεδόν άδεια. Άλλά ό Τζίμμυ χρειάστηκε 
νά ξεφωνήσει άπό έκπληξη : στο βόρβορο πού είχε άφίσει τό νερό, ένα χοντρό 
ψάρι ήταν πλαγιασμένο. Ήταν πεσμένο μέ τήν πλευρά" δλοφάνερα ήταν ψόφιο" 
άλλά δλο του τό κορμί έλαμπε" τά χρώματα τής ΐριδος έπαιζαν στά λέπια του.

Ό  Τζίμμυ ήταν δυνατός καί ανόητος, μά δέν είχε κακή καρδιά. Σκέ- 
φθηκε, δτι θάναι μιά καλή πράξη νά δμολογήσει τήν πλάνη του, άφού δ 
Γιώργος ήταν άρρωστος. Κατέβηκε τρεχάτος τή σκάλα, κι’ έχτύπησε στο 
σπίτι τού Γιώργου. Ή μεγάλη άδελφή τού Γιώργου άνοιξε.

—Δεσποινίς, λέει δ Τζίμμυ, ξέπνοα, λέτε στο Γιώργο, δτι είχε δίκηο 
γιά τό ψάρι ; Ήταν άλήθεια. Μόλις τό είδα μέ τά μάτια μου.

Μά δ Γιώργος δέν θά μάθαινε ποτέ, δτι τό ποιητικό του δνειρο είχε
δικαιωθή άπέναντι στήν πραγματικότητα τής ζωής.

“ Ό Γιώργος πέθανε, μικρό μου, λέει ή νέα καί ξεσπά σέ λύγμοής.
Μεταφρ. ΠΕΤΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
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Π Α Φ Ν Ο Υ Τ Ι Ο Σ  Ρ Ο Υ Β Α Λ Η Σ
Ο ΑΜΙΛΗΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (1788 - 1840)

Εκατόν ακριβώς έτη παρήλθον, άφ’ δτου άπέθανεν έν τί) 'Ιερά Μονή 
Ταξιαρχών τής Αίγιαλείας 6 αμίλητος καλόγηρος πολεμιστής, μία μυστηριώ
δης μορφή καί διά τούς συγχρόνους του, άλλα καί διά τούς ασχολούμενους 
μέ τάς μαρτυρίας παραδόσεων καί ιστορίας. Εις δλας τάς εποχάς οί σύγχρονοι 
τά επί τών ήμερών των γενόμενα δεν τά θεωρούν σπουδαία καί τούς με
γάλους άνδρας, μετά τών όποιων έρχονται είς άμεσον επικοινωνίαν καί βλέ-» 
πουν καί τάς τυχόν ανθρωπίνους αδυναμίας των, δεν τούς προσέχουν, διότι 
καί τά μεγαλύτερα κατορθώματα θεωρούνται, δπως καί είναι, φυσικά. Άλλ’ αν * 
τό τοιοΰτον συμβαίνει είς την εποχήν τής δημοσιογραφίας, τών ανταποκρίσεων 
διά τού ασυρμάτου καί τής ραδιοφωνίας, φανταζόμεθα τό ιστορικόν σκότος 
πού υπάρχει δσον αφορά τάς λεπτομερείας καί πόσαι μεγάλαι ήρωϊκαί μορφαί 
είναι άγνωστοι κατά τήν περίοδον τής επαναστάσεως τών Ελλήνων τού 1821 
καί τών τιτανομαχιών μέχρι τού 1828, οπότε οί γνωρίζοντες απλήν άνάγνω- 
σιν μόνον έμετρώντο είς τά δάκτυλα τής μιάς χειρός είς έκάστην στρατιάν 
καί δεν είχον τήν ευκαιρίαν νά κρατήσωσι λεπτομερείς σημειώσεις διά τά 
ήρωϊκά κατορθώματα τών μή άξιωματούχων, άλλ’ άμιλλωμένων εκείνους είς 
ήρωϊσμόν καί αυτοθυσίαν.

Οί μεταγενέστεροι δμως οί όποιοι ανατρέχουν εις τό παρελθόν διά νά 
παραδειγματισθούν καί επομένως νά δυνηθούν νά προβάλλουν τό παράδειγμα 
ιών προγόνων προς μίμησιν προς τό παρόν διά νά επιτύχουν τήν ευτυχίαν καί - 
τήν δόξαν τής μελλούσης γενεάς, προσέχουν τάς παραδόσεις, ξεσκονίζουν 
παλαιά χειρόγραφα, εν ανάγκη μεταχειρίζονται χίλια δυο τεχνικά μέσα διά 
νά τά μελετήσουν, τά συγκρίνουν μέ τάς παραδόσεις καί τάς ίστορικάς μαρ
τυρίας διά νά εϋρουν τήν αλήθειαν. Είς αυτήν τήν θέσιν ευρέθην καί εγώ,
δταν άπησχολήθην μέ τον άμίλητον καλόγηρον πολεμιστήν Παφνούτιον 
Ρούβαλην.

’Από τάς διηγήσεις τών μεταγενεστέροον καί ιδίως κατ’ εύθεϊαν καί 
έκ πλαγίου πάππων μου .είχον ακούσει δτι ό αμίλητος καλόγηρος πολεμι
στής από τήν Μονήν Ταξιαρχών Αίγιαλείας μόνον κατά τό τέλος τής 
ζωής του έμεινεν είς τό μοναστήρι, τήν άλλην του ζωήν τήν διήλθε μέ περιπέ
τειας είς τήν ξενιτιά προ τής επαναστάσεως τού 1821 *αί κατά τήν έπανά- 
στασιν εύρέθη είς τήν ’Ήλιδα είς τό μετόχι τής Μονής Ταξιαρχών, Γόρ τότε 
όνομαζόμενον καί έπειτα Μανωλάς. Ήκουσα πολλά περί τής ανδρείας τού 
Παφνουτίου Ρούβαλη (ούτως όνομάζετο ό αμίλητος καλόγηρος πολεμιστής) 
καί ότι ήτο πάντοτε συμπολεμιστής τού εκ Κουνινάς αξιωματικού ’Αργυρίου 
Παπασταθοπούλου είς τήν ’Ήλιδα, τάς Πάτρας καί τά Τριζώνια καί υπό τον

86

Άνδρέαν Λόντον είς Μεσολόγγιον καί Άκράταν καί τον Δημήτριον Μελετό- 
πουλον είς πολλάς μάχας. Ή παράδοσις τον ήθελε σχεδόν πανταχού παρόντα 
είς όλας τάς μάχας νά πολεμά χωρίς νά όμιλή καθόλου καί δι’ αυτό ώνομά- 
σθη αμίλητος. Άνέτρεξα εις τά ιστορικά δοκίμια, αλλά εΰρισκον πότε τή 
όνομα Παφνούτιος ιερομόναχος καί αλλαχού Ρούβαλης ιερομόναχος, αλλά καί 
είς τάς δύο περιπτώσεις, ως ιερομόναχον τής Μονής Μεγάλου Σπηλαίου.

’Έξωθεν τού Αίγιου πρός δυσμάς καί είς άπόστασιν ήμισείας ώρας 
υπάρχει μία κτηματική περιφέρεια μέ τήν ονομασίαν Ρούβαλη καί έν εξωκ- 
κλήσιον, τό όποιον έχει ενδείξεις ότι ήτο μοναστήριόν, τιμώμενον έν δνόματι 
τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου μέ τήν ονομασίαν Παναγία ή Ρουβαλιώτισσα, 
όπου οί Αίγιεΐς πανηγυρίζουν έκαστον έτος κατά τήν εορτήν τής Άναλήψεως 
τού Σωτήρος. Δυστυχώς δεν ήδυνήθην νά άνεύρω πόθεν ή ονομασία Ρού
βαλη καί Ρουβαλιώτισσα καί αν σχετίζεται μέ τον άμίλητον καλόγηρον πο
λεμιστήν.

'Ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος είς τούς βίους Πελοποννησίων άνδρών 
κατά τήν έκδοσιν Σταύρου Άνδροπούλου 1888 είς σελίδα 304 γράφει «Παφ- 
νούτιος μοναχός τού μεγάλου Σπηλαίου. Ούτος ήτον εις τήν Ρωσσίαν είς 
τό Ταϊγάνι εφημέριος εκκλησίας τού αειμνήστου Βαρβάκη, όπου έχαιρε πολ- 
λήν ύπόληψιν. ’Εκραγείσης δέ τής επαναστάσεως ύπήγεν είς τήν Βλαχίαν 
καί έγένετο ιερολοχίτης. ’Αφού δέ ή έκει έπανάστασις έπαυσε καί έσκορπί- 
σθησαν οί "Ελληνες, έπανήλθεν είς τήν Πελοπόννησον, όπου έκαμε θαύ
ματα εις τά στρατόπεδα, τρέχων παντού, καί μάλιστα είς τήν πολιορκίαν 
τού Ναυπλίου. Κατ’ άρχάς έκαμνε τον άγνώριστον, έσκότωνε Τούρκους, 
καί δέν ώμολόγει τήν πατρίδα του, άλλ’ επειδή τον άνεγνώρισαν όσοι τον 
είδον είς τό Ταϊγάνι, έμαρτηρήθη πλέον ότι ήτον από τό χωρίον Κάρυά τής 
Κορίνθου. Πρώτος αυτός μεταξύ τών άλλων εύρέθη καί έβαλε τήν σκάλαν 
εις τά Παλαμήδιον. Ήτο δέ πολύ γενναίος καί είχε πολύ πάθος κατά 
τών Τούρκων καί φιλοπατρίαν μεγάλην». Είς τον πρώτον τόμον «Αί γιγαν- 
τομαχίαι τού 1821 καί οί Πελοποννήσιοι ήρωες» τών Γ. Πολυμενάκου καί 
Δ. Ρουτζούνη πρώτης εκδόσεως είς σελίδας 205-206 αναγράφεται «Ρούβαλης 
'Ιερομόναχος Μονής Μεγάλου Σπηλαίου έκ Μεσορρουγίου Καλαβρύτων. 
’Εγκαταλείψας τά ράσα έπολέμισεν εις πολλάς μάχας, διακριθείς ιδίως είς 
’Ακράταν». Είς τον ίδιον τόμον σελ. 103 κεφάλαιον ΙΑ', αναγράφεται' 
«κατά τήν έπανάστασιν έν τή πεδιάδι τής Μανωλάδος έν ή θέσει σήμερον ή 
κοινότης Βουπρασίων δέν ήσαν μή ή καλύβαι τινές τών βουκόλων τού Με
γάλου Σπηλαίου καί Μονής Ταξιαρχών, τών κατεχουσών έκ δωρεών ολόκλη
ρον τήν περιοχήν έκείνην...» Είς τήν ίδιαν σελίδα αναγράφεται καί μία πα
ράγραφος άγνώστου άγωνιστοΰ έκ χειρογράφου. «Στήν μάχην αυτήν έπολέ- 
μησε καί ό Άγιος Γεώργιος. Τον είδον μέ τά μάτια μου έπάνω στό κόκκινο 
του Ά τ ι νά κυνηγάη τούς Τούρκους, νά τούς λιανίζη καί νά χάνεται κατόπιν

87



μεσα στο δάσος. Γι’ αυτό θά νικήσωμε, είναι θέλημα Θεού νά έξαφανισθή δ 
Τούρκος».

Την παράγραφον αυτήν τού χειρογράφου σχολιάζοντες οι συγγραφείς 
τού βιβλίου εν υποσημειώσει τής ιδίας σελίδος 103 γράφουν' «Την τελευταίαν 
ταΰτην παράγραφον χειρογράφου τού αγνά) στ ου δυστυχώς άγωνιστού, διότι 
τούτο εν κακή καταστάσει άνευρέθη εις τι υπόγειον οικίας τινός έν “Αργεί 
μετ’ άλλων πολλών εγγράφων τού άγώνος προ ετών, την παραθέτομεν ως 
είναι εκτός τού ορθογραφικού της μέρους. "Οσον αφορά την έμφάνισιν τού 
’Αγίου Γεωργίου, έπιστήμοίν Ήλεΐος ασχοληθείς μετά έν ’Ηλεία λαβόντα 
χώραν γεγονόνα, είπε τά εξής : Συνήντησα και αλλαχού ταύτην καί διεπί-
στωσα ερευνών οτι την ημέραν εκείνην μοναχός τις ευρισκόμενος εις την πε
ριοχήν εκείνην διά νά φυγάδευση ποίμνια τής Μονής έβοήθησε τους μαχο
μένους "Ελληνας έφιππος χωρίς νά δμιλήση καί τούς πλησιάση διά νά τούς 
Ινθαρρΰνη καί τό έπέτυχεν. Πολλαί νίκαι των Ελλήνων οφείλονται εις τήν 
πεποίθησιν περί θείας βοήθειας».

Συγκρίνοντες δλα τ’ ανωτέρω' το τής προφορικής παραδόσεως δ «αμί
λητος καλόγηρος πολεμιστής Παφνούτιος Ρούβαλης», τό τού Φωτάκου οτι δ 
μοναχός Παφνούτιος ούτε τήν καταγωγήν του έλεγε καί τύν άγνιόριστον έκα- 
μνε, τό τών Πολυμενάκου καί Ρουτζούνη οτι 6 έκ Μεσορρουγίου τών Καλα
βρύτων Ρούβαλης άπέβαλε τά ράσα καί διεκρίθη ώς πολεμιστής ως καί τό τής 
παραγράφου δτι πολεμιστής τις μοναχός χωρίς νά δμιλή έμάχετο, εύρίσκομεν 
οτι δεν πρόκειται περί πολλών προσώπων, αλλά περί ενός καί μόνου, τού μυ
στηριώδους άμιλήτου καλογήρου πολεμιστού, Παμφουτίου Ρούβαλη. Τό διά
φορον τής γνώμης περί καταγωγής καί τής Μονής προήλθεν ασφαλώς, άφ’ 
Ινός μέν, διότι δ αμίλητος καλόγηρος πολεμιστής ούτε τήν καταγωγήν του έλε- 
γεν, ούτε τήν μονήν τής μετάνοιας του καί κατά συνέπειαν, δπου τον είχε 
συναντήσει καθείς έκ τών συμπολεμιστών του τον ένόμιζεν έκείθεν καταγό- 
μενον καί επειδή οί μοναχοί τού μεγάλου Σπηλαίου είχον πολεμήσει κατά 
παράταξιν καί κατά τών υπολειμμάτων τού Δράμαλη και κατά τού Ίμ- 
βραήμ, διά τούτο ένομίσθη ώς μοναχός τής Ίεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου 
ό Παφνούτιος Ρούβαλης. ’Επίσης έπειδή δ Ρούβαλης έκαμεν αρκετά έτη είς 
τήν ’Ανατολήν καί πλούτον πολύν απέκτησε, «διά τό κοινόν καί ουδέ γρό- 
σι διά τον εαυτόν του» έγράφη παρά τού Φωτάκου δτι έκαμεν είς τό Ταϊγά- 
νιον τής Ρωσσίας έφημέριος τής ’Εκκλησίας τού ζαπλούτου Βαρβάκη καί κα
τόπιν είς Βλαχίαν έλαβε μέρος ώς ιερολοχίτης. Δεν αποκλείεται δμως νά είναι 
τά τοιαύτα αληθή καί νά μη άνεγράφησαν είς τάς λεπτομερείας των.

Είς χειρόγραφον κώδικα τής Ίεράς Μονής Ταξιαρχών, τον όποιον εύ- 
ρομεν εν τή βιβλιοθήκη τής Μονής καί περί τού οποίου ό κ. Λίνος Πολίτης 
είς μέν τήν πραγματείαν του «Χειρόγραφα μοναστηριών Αίγιου καί Καλα
βρύτων» απόσπασμα έκ τού ΙΑ', τόμου τών «Ελληνικών», πραγματεύεται
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είς σ. 87—88 παράγρ. 14, είς δέ τήν έτέραν < Ή Μονή Ταξιαρχών Αίγιου» 
εις σελ. 4 γράφει «Μία συστηματική ιστορία τού μοναστηριού δημοσιεύεται 
από τον αίδεσιμώτατο ιερέα Θεόδωρο ΙΊαπαγεωργίου στήν εφημερίδα «’Έ
ρευνα» Αίγιου (καί έν σ. 3 υποσημειώσει). ’Από τον άριθ. 757 (3 Ίανουαρ. 
1937) «Ή ιστορία βασίζεται κυρίως στούς δύο κώδικας τής μονής (βλ. πιό 
κάτω)’ είναι γραμμένη μέ πολλήν επιμέλεια κ’ έκτείνεται σέ πολλές λεπτομέ
ρειες γιά τά νεώτερα χρόνια». Καί είς σελίδα 16 δ κ. Λίνος Πολίτης γράφει 
περί τού κώδικος «'Ο κώδικας τού 1775 είναι δ αρχαιότερος τής μονής». 
Είς τον κώδικα λοιπόν αυτόν είναι άναγεγραμμένον δτι τό έτος 1815 έφυγε 
διά Σμύρνην καί ’Ανατολήν δ ιερομόναχος Παφνούτιος ’Ρούβαλης δ Με- 
σουργιοότης ή Ινλουκινιώτης. Άλλ’ δ κώδιξ δμιλεΐ μόνον περί τής έν Σμύρνη 
καί Μαγνησία δράσεως τού 'Ρούβαλη αλλά πού καί πώς καί άν εις ά'λλα μέρη 
τής ’Ανατολής ΐσως καί είς Ταϊγάνι καί Βλαχίαν, δέν αναγράφει. ΊΙμεις επί 
λέξει έγράψαμεν είς τό ύπ’ άριθμ. 787 φύλλον τής έφημερίδος «’Έρευνα» τού 
Αίγιου τήν Ιην Αύγουστου 1937 κατά τήν διαπραγμάτευσίν μας «Ιστορία 
Μονής Ταξιαρχών»' «Άρχομένου τού έτους 1815 έφυγε διά Σμύρνην καί 
’Ανατολήν δ ρέκτης καί δραστήριος ιερομόναχος Παφνούτιος 'Ρούβαλης δ 
Μεσουργιώτης ή Κλουκινιώτης καί έμεινεν εις ’Ανατολήν εξ έτη. Ό  Πα
φνούτιος ήγόρασε διά λογαριασμόν τής Μονής Ταξιαρχών μίαν οικίαν έντός 
τής πόλεως Μαγνησίας εις τόν μαχαλάν, ήτοι συνοικίαν λεγομένην τότε 
Μάλταν, πλησίον τής οικίας ενός επισήμου έκ Μπεξήμπασι καλουμένου Προ
κοπίου Μαυρουδή. Όταν δ’ έπέστρεψεν ό Παφνούτιος παρέδωκεν είς τήν μο
νήν δέκα οκτώ χιλιάδας γρόσια, έν άργυροΰν κυτίον καί τέσσαρα έπιτραχήλια». 
Βεβαίως τόν πλούτον αυτόν δέν τόν άπέκτησεν ό δραστήριος κληρικός κοιμώ- 
μενος μέ ανατολικήν νωχέλειαν έν Σμύρνη καί Μαγνησία, άλλ’ ΐσως καί είς 
Ταϊγάνιον καί είς Βλαχίαν μετέβη, άλλ’ δ αμίλητος καλόγηρος δέν θά τό 
είπε διά νά τό γράψη δ πρακτικογράφος, ούτως είπεΐν, τής Μονής. Τό περί 
Μαγνησίας τό είπε, διότι εΐχεν αγοράσει οικίαν διά λογαριασμόν τής μονής
καί έπρεπε νά γίνη γνωστόν.

'Η έπιστροφή τού Παφνουτίου 'Ρούβαλη έξ ’Ανατολής συνέπεσε μέ 
τήν κήρυξιν σχεδόν τής έπαναστάσεως τού 1821. ’Επανήλθε τόν Φεβρουά
ριον τού 1821 καί έμύησε τόν ηγούμενον Σάββαν Βερσοβίτην, τόν Γαβριήλ 
Νεζερίτην καί άλλους μοναχούς εις τά τής Φιλικής Εταιρείας. Ό  Σάββας 
Βερσοβίτης τόν ’Ιανουάριον 1821, ώς ηγούμενος τής Μονής Ταξιαρχών έλα
βε μέρος είς τήν εν τή οικία τού Παναγιώτου Δεσποτοπούλου έν Αίγίφ σύ- 
σκεψιν τών προκρίτων, οπού δ Παπαφλέσας ώμίλησε περί έπαναστάσεως 
(βλέπε' 'Η έν Αίγίφ μυστική συνέλευσις τού 1821 κ.λ.π. καί πληροφορίαι 
άφορώσαι τήν οικογένειαν Παναγ. Δεσποτοπούλου σελ. 24). Ό Παφνούτιος 
'Ρούβαλης ευθύς ώς έπανέκαμψεν εις τήν μονήν, έπεισε τόν ηγούμενον Σάβ
βαν Βερσοβίτην, νά παραδώση τήν ηγουμενίαν εις τόν Γαβριήλ Νεζερίτην
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προς αποφυγήν τής παρακολουθήσεως υπό των Τούρκων. ΆμΙφότεροι δε, 
Παφνούτιος 'Ρούβαλης καί Σάββας Βερσοβίτης μετέβησαν καί διέμενον είς 
τό μετόχιον καί κτήματα τής Μονής είς Μανωλάδα.

Όταν εκηρύχθη ή έπανάστασις ό αμίλητος καλόγηρος έπεισε τον πα
ραστάτην των κτημάτων Άργΰριον Παπασταθόπουλον εκ Κόυνινάς, τούς φύ
λακας αδελφούς Δημουλά εκ Μαυρίκιου καί άλλους ευρισκομένους είς Μανω
λάδα, Γόρ τότε καλουμένην, να λάβουν τά δπλα καί νά μεταβώσιν είς Πύρ
γον τής Ηλείας, δπου έτάχθησαν υπό τον ’Αναγνώστην Παπασταθόπουλον. 
'Ο Παφνοΰτιος 'Ρούβαλης μέ στολήν πολεμιστοΰ δεν έπαυσε πολέμων από 
τού 1821 μέχρι τού 1828.

Επειδή είς τα δοκίμια γράφεται, ώς μοναχός τής μονής Μεγάλοι) 
Σπηλαίου, ήθέλησα ν ’ άνεύρω μήπως μετεγράφη έκ τής μονής Ταξιαρχών 
καί ενεγράφη είς τό Μέγα Σπήλαιον, πράγμα σύνηθες είς τούς μοναστάς. Τό 
Μέγα Σπήλαιον είχε τό ατύχημα να γίνη παρανάλωμα τού πυρός τό 1934, 
ώστε νά μή δυνάμεθα νά εύρωμεν την τυχόν μεταγραφήν τού Παφνουτίου 
'Ρούβαλη. Είς τό μοναχολόγιον δμως τής Μονή; Ταξιαρχών δεν αναγράφε
ται τίποτε άλλο, παρά δτι ό Παφνοΰτιος 'Ρούβαλης έκ Μεσουρρουγίου τής 
Νωνάκριδος προσήλθεν είς τήν Μονήν Ταξιαρχών τό έτος 1788 καί άπέθανε 
το έτος 1840, ήτοι πρό εκατόν ακριβώς ετών.

Α ΐ  γ ι-ον ΘΕΟΔΩΡΟΣ ίερεύς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ Ο Φ Ι Α  Σ Ε Ι Ρ Α Χ

Δ'. 3 - 4

ΤοΟ πονεμένου τήν καρδιά 
ποτέ μήν προσταράξης 
κι’ ουτε κατάρας άφορμή 
νά γίνη μιά σου πράξις- 
γιατί κατάρα άπό ψυχή 
πού βγαίνει πικραμένη 
στοΟ Πλάστη της τήν άκοή 
όλόίσα πηγαίνει1

ΚΑ'. 14
Μοιάζει στό βάθος ό μωρός 
μ’ άγγειό πώχει ραΐσει : 
γνώσι καί μάθησι καμμιά 
δέν μέλλει νά  κρατήση...

Λ ’. 29 
Ώσότου είσαι στή ζωή 
κι’ δσο ή καρδιά σου πάλλει, 
τή θέσι σου μή γελασθής 
ν' άλλάξης μ’ δποιαν άλλη.

ΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Γύρω σχήν έρημη ζωή μου ολόγυρα 
μ’ αγγελική σιωπή πάνχα χυμένη.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Έπήρα στά πρώτα χρόνια του βίου μου τις πιο θλιβερές εντυπώσεις 
πού έχάραξαν τά ίχνη των βαθειά μέσ’ τήν ψυχή μου. ’Έννοιωσα τον πόνο 
σέ δλη του τήν έκταση. ‘Η ανείπωτη λύπη τού ορφανού έβάραινε πικρά τήν 
ύπαρξή μου. ’Έχασα δλους τούς δικούς μου. Άπόμεινα μονάχη στόν απέ
ραντο αυτόν κόσμο, χωρίς στοργή, χωρίς φίλτρο, χωρίς τρυφερή καί προστα
τευτική έγνοια νά γλυκαίνη απαλά καί θερμά τήν ευαίσθητη ψυχή μου. Γεύ
τηκα κόμπο-κόμπο τό πικρό πιοτό τής οδύνης. Σταλαγματιές-σταλαγματιές 
τό νάμα πολύτιμων ματιών κυλούσε καί έκαιγε τά ολόδροσα μπουμπούκια, 
πού δέν μπορούσαν έτσι ν’ ανθίσουν, νά χρωματισθοΰν καί νά χαρούν τον 
ήλιο, τά αμέριμνα παιδικά καί νεανικά χρόνια. Ή μελαγχολική μοναξιά 
άπλωνε τις τεράστιες κατάμαυρες φτεροΰγες της καί μέ τύλιγε, ενώ ή σιω
πή βασίλευε γύρω καί μέσα στό δρφανεμένο σπίτι μου, πού ι ’ άψυχα μέ 
κύτταζαν βουβά καί βουρκωμένα σά νάθελαν νά μέ εγκαρδιώσουν καί «άπό 
τή γωνιά ό καλός τής λήθης σύντροφος, τ’ αγαπημένο μας ρολόι, τραγου
διστής τού χρόνου, κι’ αυτός κλαίοντας ρυθμίζει αργά, φρικτά, τό μοι
ρολόι»...

*Η χριστιανική πίστη ήταν φάρος κατάφωτος στό σκοτάδι τής δρφά- 
νιας μου, ή δύναμή μου στήν αδυναμία μου, ή ελπίδα μου στήν απελπισία 
μου, τό στήριγμά μου στήν εγκατάλειψή μου. ’Αντιπερισπασμός στή μαρα- 
ζωμένη μοναξιά μου ήταν ή μελέτη. ΤΩρες ατέλειωτες επερνούσα σκυμμένη 
απάνω άπό τά καλά βιβλία καί μέ ευχαρίστηση εμάζευα άπό τις πνευ
ματικές κερήθρες τό διανοητικό μέλι. Κάποτε μεσ’ στόν βαρύ χειμώ
να πού ή μοναξιά καί ή σιωπή τον έκαναν βαρύτερο καί καταθλιπτι- 
κώτερο, άπό μέσα άπό τά βιβλία ξεπετιόντουσαν πατικωμενα κυκλάμινα, 
μιμόζες καί πανσέδες, μαργαρίτες, παπαρούνες καί άνεμώνες. Έκύτταζα τότε 
μέ έκσταση τά αβρά λουλούδια πού άν καί ξερά διατηρούσαν τή χάρη των 
καί συνεπαρμένη έβλεπα νοερά μεσ’ τή βαρυχειμωνιά, δλη τή γοητευτική 
ώμορφιά τού κάμπου καί τών κήπων. Τό σιωπηλό μου ρπιτάκι γινόταν τότε 
ένα ιδεατό θαυμάσιο καταπράσινο περιβόλι κ’ εγώ άφινα τό βάρος τής θλί- 
ψεως καί άλαφριά σάν πεταλούδα έτριγύριζα άπό άνθος σέ άνθος, ρουφούσα 
άπληστα τις μεθυστικές ευωδιές άπ’ τά λουλούδια, άκουα κελαδήματα που
λιών καί ραμφίσματα πλουμιστών περιστεριών, έβλεπα γάργαρα νερά καί 
κάτασπρους κύκνους νά κολυμπάνε σ’ αυτά. Βούιζαν τά μελίσσια, φτεροκο
πούσαν τά χελιδόνια, ζέφυροι μυρωμένοι καί αύρες θωπευτικές τρικύμιζαν
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τά πυκνά φυλλώματα των δέντρων καί εν ας ψίθυρος φαιδρός καί τραγου
διστός έφθανε στην ακοή μου, πού τμαν συνειθισμένη στη σιωπή, στην από
λυτη σιωπή.

Έμελετοΰσα κι’ έσκυβα πάνω από τά καλά_ βιβλία που μου στάθηκαν 
πιστοί σύντροφοι καί παρηγορητικοί φίλοι στις έρημες ημέρες τής πικρής 
μου ζωής. ’Άλλοτε δταν δ παγερός βορριάς φυσούσε δυνατά καί έτριζαν τά 
τζάμια, έβλεπα από μέσα από τά παράθυρά μου τη γλαυκή θάλασσα μέ τ’ 
άφρισμένα κύματα νά σπάνε στις πέτρες τής παραλίας, νά σκορπίζουν ψηλά 
μιάν ασημένια σκόνη καί νά μουσκεύουν μέ τήν αρμη ’τούς όχθους καί την 
αμμουδιά μέ τά φύκια καί τά κοχύλια. Μέ δλο τό θυμό τής «πικροκυματού
σας» βάρκες καί ψαροκάικα εχόρευαν πάνω στά νερά, μέ ανθρώπους τής 
τράτας μέσα τυλιγμένους μέ μουσαμάδες καί τό μονότονο μουρμουρητό σάν 
τραβούσαν τά κουπιά πνιγόταν από τή βουή, τήν άγρια βουή. "Οταν δ Κοριν
θιακός ήταν ήρεμος καί έλαμπε ή υγρή επιφάνειά του σάν ένας ξάστερος 
καθρέφτης, άπόμενα νά παρακολουθώ νοσταλγικά τά βαπόρια πού άργοπερ- 
νούσαν στο βάθος καί έχάνοντο στον δρίζοντα. Τότε κάποιοι πόθοι ανέκ
φραστοι άρχιζαν νά εξάπτουν τήν παιδική μου φαντασία γιά ταξείδια ονει
ρεμένα σέ χώρες άγνωστες, γιά μιά φυγή προς τό χιλιοτραγουδημένο καί 
μυριοπόθητο νησί τής χαράς καί τής ευδαιμονίας, πού στήν πραγματικό
τητα είναι ανύπαρκτο.

"Οταν πάλι άκουα τούς σφυριγμούς ιών τραίνων καί έβλεπα τον κλει- 
δούχο νά ξεδιπλώνη στερεότυπα τήν πράσινη σημαία του, νά γυρίζη τό κλειδί 
στις σιδεροδρσμικές γραμμές καί τά βράδυα ν’ άνάβη πάντα τό φανάρι του, 
δ δέ σταθμός νά γεμίζη κόσμο, θόρυβο, κίνηση, έννοιωθα μιά γλυκειά 
προσμονή ωσάν κάποιον νά έπερίμενα από τά ξένα, ωσάν νά έγύρευα δλους 
τούς δικούς μας πού τούς έστερήθηκα πρόωρα... ’Αναμνήσεις, πλήθος οί 
αναμνήσεις έρχονται καί αγγίζουν τήν καρδιά μου, τρυφερά καί πονεμένα. 
'Υψώνω τά μάτια τής ψυχής μου στον άτέρμονα ουρανό καί έχω τήν εντύ
πωση πώς μού γνέφουν από κεΐ φιλικά καί στοργικά μορφές φωτεινές καί 
α’ιθέριες. Νομίζω πώς ακούω φτερουγίσματα από εκθαμβωτικά άρχαγγελικά 
φτερά, πώς εισπνέω τά μύρα από θεία κρίνα, πώς ακούω ουράνιες μελωδίες. 
"Εως δτου μιάν άχνορόδινη αυγή ή ένα μενεξεδένιο δειλινό θά απόθεση ή 
βασανισμένη ψυχούλα τό φθαρτό αυτό σκήνωμα καί «θ’ άκούη τό χαίρε πού 
θά κλαίη ή Κρήνη». (*)

ΒΑΣΩ I. ΜΠΟΥΣΙΩΤΟΥ
Τέλη Μα ΐ ο υ  1938

(*) 1. Γρυπάρης
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Τ Ο  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Ν

ΙΩΒΙΛΑΙΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στήν αύγή τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ 19ου αίώνος φάνηκε στήν Πατρινή 
δημοσιογραφία ένας «αεικίνητος καί χαλυβδόπους νεανίας», μέ κατατομήν Ρωμαίου 
παλαιστοΰ, σύμφωνα μέ σκιαγραφία τής εποχής, «όλος νεύρα καί ανησυχίαν, χώνων 
τ’ αυτιά του εις δλων τά στόματα καί συλλαμβάνων μέ τά μάτια όλων τά διανοήματα», 
Εύκολα μπορεί κανείς ν’ αναγνώριση τόν κ. Ίωάννην Παπανδρόπουλον, πού σφρά
γισε φέτος πενήντα χρόνια δημοσιογραφικής εργασίας καί γιορτάζει τό χρυσό του 
ίωβιλαΐον.

'Αμούστακο παιδί—υπήρχε τότε διάκρισις μέ βάσι τήν τριχοφυΐα τοΰ άνω χείλους 
—μόλις τριών χρόνων δημοσιογράφος, «άνευ χαρτοφυλακίου», όπως έχαρακτηρίσθηι 
θεμελίωσε τό έργο τής ζωής του. Ό  πρώτος αριθμός τοΰ «Νεολόγου» κυκλοφόρησε τή 
Δευτέρα 15 Αΰγούστου 1894. Ή ταν μιά μικρή Ιφημεριδοΰλα, «μικρή άλλά ζουμερή, 
όπως έγραψε ή «Άκρόπολις», μέ πράγματα καί όχι κενολογίας».’Έβγαιναν τότε φύλλα 
εβδομαδιαία μέ περιωρισμένη κυκλοφορία. Ή  μόνη καθημερινή «Πελοπόννησος» ηταν 
καλά ριζωμένη. ”Έδαφος περίσσιο γιά δεύτερη καθημερινή δέν έφαίνετο νά ύπάρχη. 
Κανείς δέν έδινε τοΰ «Νεολόγου» περισσότερη ζωή από έ'να—δύο μήνες. "Ολοι όμως 
διαψεύσθηκαν καί βγήκε αληθινός μόνον ό Γαβριηλίδης, πού έγραψε άπό τότε_οτι «οι 
Πατρινοί θά  ροφοΰν κάθε πρωΐ μαζύ μέ τόν καφέν των τά νέα τοΰ «Νεολόγου των»· 
’Αληθινή προφητεία τοΰ έμπνευστοΰ τής Ελληνικής δημοσιογραφίας.

«Ή  έκδοσις 365 φύλλων εις 365 ημέρας έγραφε ό διευθυντής του στήν πρώτη 
του επέτειο—προσέκοψε κατά τοσούτων προσκομμάτων, άντεπάλαισε κατά τοσούτων 
καταδιώξεων, ώστε άς μή καταλογίσωμεν ήμΐν αΰτοθαυμασμόν ή έπαρσιν εάν εϊπω- 
μεν ότι δέν θά  έθραυον τήν γραφίδα των, άλλά καί... τήν κεφαλήν των όσοι ήθελον 
άναλάβει τό εγχείρημα όπερ ο! διευθύνοντες τό φύλλον τοΰτο έφερον είς τήν σημερι
νήν του θέσιν». Τό κεφάλι όμως τοΰ διευθυντοΰ τοΰ «Νεολόγου», πού τό χιόνισαν 
τώρα τα χρόνια, δέν έσπασε ούτε τότε, ούτε στά χρόνια πού ακολούθησαν φορτωμένα 
μέ κρίσιμες στιγμές. ’Υπάρχουν άνθρωποι πού θυμοΰνται ότι συχνά έκοβε τό φαγητό 
του γιά νά γέμιση μέ πετρέλαιο τις λάμπες τοΰ τυπογραφείου. Κάποτε άλλοτε, γονα- 
τισμένος, έ'τοιμος νά σταματήση τήν εφημερίδα του, άντλησε καινούργια δύναμι μεσ’ 
άπό τόν εαυτό του, στό άντίκρυσμα ενός τυπογράφου, πού δέ'χθηκε τή θλιβερή εΐδησι 
μέ τό παράπονο : «Κι’ εγώ πού έλεγα νά φτιάσω ένα παντελόνι γιά τά Χριστούγεννα· 
μέ δόσεις !» Πόσα τέτοια ανέκδοτα ! Πέρασε πάνω άπό όλα τά κύματα—καί πόσες 
φουρτούνες δέν σηκώθηκαν στά πενήντα χρόνια τής εργασίας του—νικητής, άλλά καί 
τροπαιοΰχος. Λέγεται, χωρίς νά'μπορώ νά τό βεβαιώσω, ότι ό κ. ’Ιωάννης Παπανδρό- 
πουλος διατηρεί στό άρχείον του τά φύλλα των πολλών εφημερίδων πού άναπήδησαν 
σποραδικά σέ κάποιο σημείο τοΰ δρόμου του, μέ σκοπό νά τοΰ άντιπαραταχθοΰν, γιά  
νά σβύσουν σέ λίγων βημάτων άπόστασι. ’Αλλά τό κυριώτερο τρόπαιο, πού ή αίγλη 
του ανανεώνεται καθημερινώς, είνε ή άδιατάρακτη εμπιστοσύνη τοΰ άναγνωστικοΰ 
κοινού, καί ή άπρόσβλητη αυθεντία του (τόπε ό «Νεολόγος»), ή σπάνια καί ίσως μονα
δική στήν Ελλάδα ψυχική επαφή μεταξύ Ιφημερίδος καί λαοΰ, κάτι σάν γήτεμα. Βα- 
θύρροο κυλάει πάντοτε τό ποτάμι τής ζωής του, μέ όσες καί άν έγιναν άπόπειρες νά 
παροχετεύσουν λίγο νερό δεξιά ή άριστερά.

Δέν είναι ή επιβλητική διάρκεια τοΰ μισού αίώνος, πού έθρεψε τό σημερινό του 
κΰρος, άλλά ή έμμονή του στόν άρχικό σκοπό, ή άκριβολογία στις ειδήσεις, εύσχη'
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μολογ iu στις εκφράσεις, προσοχή, άμεροληψία καί μετριοπάθεια, τόσο συνταιριασμέ" 
νες μέ τήν ήσυχη άτμόσφαιρα τής επαρχίας, πού εξασφάλισαν αυτήν τήν διάρκεια και 
τήν πληθωρική ζωή του. “Ολα όμως αϋτά πήγασαν άπό τό θεμελιώδες εφόδιο του κ’ 
Ίωάννου Παπανδρόπουλου, τήν θρησκευτική του προσήλωσι στήν τέχνη τής δημόσιό" 
γραφιας. «Ξαίρεις, μοδ ελεγε κάποια ξημερώματα πού γύριζε ΰστερ’ άπό τή δουλειά 
για ΰπνο, τόσα χρόνια πού πέρασαν δέν τά εχω ζήσει, τά εχω έργασθή». Σωστή κου* 
βέντα, πού μακάρι να ορθωνόταν φραγμός στή σύγχρονη ροπή τής εύκολης ζωής. Μί" 
κρυνε τό νόημα τής ζωής καί τήν έκλεισε μέσα στήν ’ Εργασία, ώστε καί σήμερα, μ̂  
άσπρα μαλλιά καί σκαμμένο πρόσωπο, χωρίς ευκίνητο σώμα καί χωρίς ατσάλινα πόδια, 
μέ μάτια όμως πάντοτε ζωηρά, πάντοτε «όλος νεδρα καί ανησυχίαν», άφήνει τό κρε' 
βάτι του νά τόν περιμένη αρκετά ΰστερ’ άπό τά μεσάνυχτα καί εργάζεται, έργάζεται... 
Γιά νά ποτίζεται μέ τήν καθημερινή δροσιά του πλάσματός του καί νά ζεσταίνεται 
άπό τούς θρόμβους του κοχλαστοδ αίματός του καί όπως έπιτάσσει ό Σαίξπηρ ν 
άπαντά υπερήφανα : «ΕΙνε δικό μου τ’ ώμορφο αύτό παιδί...»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η «ΓΑΛΑΤΕΙΑ» ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Εις τό προηγούμενο τεύχος τών «’Αχαϊκών» έδιάβασα μερικός γραμμάς τού 

κ. Κ. Σπυροπούλου σχετικός μέ τήν εις τήν ιταλικήν μετάφρασιν τής «Γαλατείας» 
τού Βασιλειάδη, περί τής ζωής, του οποίου έγραψα ολίγα εις τάς φιλοξένους σελίδας 
παρελθόντος τεύχους του περιοδικού τούτου. Σήμερον, θά  ήθελα, νά προσθέσω ολίγα 
εϊσέτι, έν συνεχείφ τών δσων είπεν ό κ. Σπυρόπουλος, σχετικώς μέ τήν υποδοχήν, τής 
οποίας έτυχεν εις τήν άλλοδαπήν τό δραματικό τούτο έργον τού Βασιλειάδη. Ή  «Γα
λάτεια» λοιπόν, όπως ήδη παρετήρησα, μετεφράσθη εις τήν Ουγγρικήν ύπό τού Βεν- 
νιαμίν Καλλάϋ καί παρεστάθη τήν 9ην Όκτωβρίρυ 1877 άπό τής σκηνής τού ’Εθνικού
Ουγγρικού Θεάτρου, τυχούσα εύμενεστάτης υποδοχής.

Ή  «Γαλάτεια» υπήρξε τό πρώτον ξένον εργον πού άνεβιβάσθη άπό τήν Ε 
θνικήν Ουγγρικήν σκηνήν. 'Ωσαύτως καί τό Γαλλικόν κοινόν έδέχθη θερμότατα τήν 
«Γαλάτειαν». Εις τήν Γαλλικήν τό πρώτον μετεφράσθη ύπό τής Ίουλιέττας Ά δ αμ , 
τής έκδτδούσης τότε τήν «Nouvelle Revue», παρεστάθη δέ τό 1880 άπό τής σκηνής 
τού Παρισινού Θεάτρου «Odéon» τής διασήμου τότε ήθοποιοδ κ. B arretta, ύποδυ- 
θείσης τόν ρόλον τής «Γαλατείας». Μετά ταύτα δέ δίς ή τρις μετεφράσθη εις τήν Γαλ
λικήν καί έφθασε μέχρις τοιούτου σημείου ή επιτυχία της, ώστε νά άναλυθή εις 
τήν σχετικήν έδραν εις τό Πανεπιστήμιον τής Σορβώνης. Γνωστή είναι, ωσαύτως, ή 
γαλλική διασκευή ύπό τόν τίτλον «Πυγμαλίων» τού γνωστού Γάλλου φιλέλληνος καί 
λογίου Δ’ Έτουρνέλ, εις τήν οποίαν ή βασική ιδέα τού δραματικού έργου μετέστη άπό 
τής Γαλατείας εις τόν Πυγμαλίωνα. “Α ξιαι λόγου είναι τέλος α ί εις τήν ’Αγγλικήν καί 
Σερβικήν μεταφράσεις τής «Γαλατείας» διά τήν οποίαν δύναται νά λεχθή, ότι καί 
σήμερον άποτελεΐ ένα εκ τών τελειοτέρων καί ωραιότερων δραματικών έργων νήξ 
Νεοελληνικής παραγωγής. Ν. Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΡ Ι Τ Ι ΚΗ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Ν. ΒΟΥΤΥΡΑ «Τό σπίτι τών έρπετών».
«Τό σπίτι τών έρπετών» ε ίνα ι ή τελευτα ία  συλλογή διηγημάτων του Δ. Βου

τυρά  πού έκυκλοφόρησεν άπό καιρό, μά πού έγώ τή δ ιάβασα  κάπως καθυστε-
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ρημένα. “Οπως κα ί σ τις  προηγούμενες συλλογές του κα ί σαϋτή συναντούμε  
άτομικές προπαντός Αναμνήσεις τού συγγραφέα, μά πού δέν έχουν τόν ξερό 
Αφηγηματικό χαρακτήρα τών Ατομικών γεγονότων, άλλά  στά χέρια έπιδέξιου 
τεχνίτη παίρνουν φόρμα κα ί ζω ντάνια  καί μές Απ' αύτοΰ ξεπετιούνται τύποι 
Ανάγλυφοι, Ανθρωποι ζωντανοί μέ τά πάθη καί τις  μικρομιζέριες τους, τις  
μικροχαρές καί τ ις  θλίψεις τους, πιό πολλές θλίψεις, όπως είνα ι δουλεμένο τό 
ύφάδι τής ζωής, μά πού κ ι’ αύτές άντικρύζονται μέ μιά στωϊκότητα, σάν κάτι 
πού κανείς τό φοβάτα ι μά κα ί τό περιμένει καί νοιώθοντας τήν Ανθρώπινη Αδυ
να μ ία  τό δέχεται μένα γέλοιο σαρκαστικό, κάτι σάν γέλοιο καί σάν κλάμα... ΟΙ 
ήρωές του, δλα π α ιδ ιά  τού λαού, Ανθρωποι τής ταβέρνας, πού σένα  ποτήρι 
κρασί ζητάνε τή λήθη κα ί τή γ ια τρε ιά  κάθε πόνου της, φ ιλόσοφο ι πραγματικοί 

,  άπό πείρα μεστωμένη τής ζωής πού τήν άντίκρυσαν παληκαρίσια, γ ι ’ αύτό μάς 
είνα ι τόσο συμπαθητικοί, γ ι ’ αύτό μιλάνε κ α τά ϊσα  στήν ψυχή κα ί στήν καρδιά  
μας, σάν τό γέρο—Σουλεμά, σάν τό Σκερά κα ί Αλλους.

Φ ιλοσοφεί ό Βουτυράς, μά φ ιλοσοφεί τόσο ώ ρα ία  πού δέν κουράζει. 
Πολλές φορές πετιέται στις σφαίρες του όνείρου, δταν ή ψυχή του κουρασμένη  
Απ’ τά  ταπεινά ζητά μ ιά  άνάταση, μά καί τότε, βλέπει κανείς, νά  τόν Ακολουθεί 
καί κεϊ ψ ηλά  ή γήινη πίκρα, κι' ετσι δημιουργεί καί φέρνει σέ φώς δ ιηγήματα  
σάν «τό σπίτι τών έρπετών», Τό Ατημέλητο, δπως πάντα, ϋφος του μάς θέλγει. Ti 
τέχνη, άλήθεια, κρύβεται μές τό ξεμάλλιαγο αύτό ϋφος τού Βουτυρά, πού τό 
συναντά  κανείς καί στόν προφορικό του άκόμα λόχο. Είχα τήν τιμή νά  γνω ρίσω  
καί προσωπικά τόν συγγραφέα καί νάπολάψω τό πρωτότυπο αύτό διηγηματικό  
του. Ή δημοτική του λαγαρή, λαγαρή χωρίς Ιδιωτισμούς, σέ κάνει κα ί χαίρεσαι. 
’Απ’ τά  δεκαπέντε δ ιηγήματα τής συλλογής ξεχωρίζουμε τό «Μιά κατάρα», 
«Σκιές κΓ Ανθρωπάκια», «Ή παράσταση», μέ τήν πρωτότυπη τεχνική τους, κάτι 
σάν διήγημα καί θέατρο μαζί, «Τό σπίτι τών Έρπετών», χωρίς βέβα ια  νά  ύστε- 
ρούν κα ί τά  ύπόλοιπα τής συλλογής.

ΒΑΣΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (LUX) Ό  «Ε νάμισης Νικολός» (Ιστορίες τής γειτονιάς .

Ό  Βάσος Ή λιόπουλος ε ίνα ι Π αιρινός καί κατέχει μ ιά  καλή θέση μέσα στά  
Γράμματα, θ εω ρ ώ  δέ καθήκον μου πατριωτικό νά  τόν παρουσ ιάσω  μέ τό και- 
νούργιο του έργο στό Πατρινό κοινό τό νεώτερο, γ ια τ ί Ασφαλώς ο ί παληότεροι 
θά τόν θυμούντα ι μέ τό φ ιλολογικό  του ψευδώνυμο Lux. Ό  Βάσος Ή λιόπουλος 
μέ τόν «Έ νάμιση Νικολό» του μας γυρ ίζε ι πίσω στήν Παληά Α θή να , τού πετρο
πόλεμου, τότε πού τό Βατραχονήσι ήταν κατοικημένο άπό λ ίγα  φτωχόσπιτα καί 
τό Παγκράτι χωράφια. Κ αί κεϊ στή συνο ικ ία  τού ”Α ϊ—Σπυρίδωνα τοποθετεί πιό 
πολύ τόν ήρωά του καί μας ζω γραφίζει μέ δυνατό χρωστήρα τήν παληά γειτονιά, 
κυριολεκτικώτερα τήν αύλή  τής παληάς ’Αθήνας, μέ τό κουτσομπολιό της, τούς 
μικροκαυγάδες της, τά  ο ικογενειακά τού γείτονα πού πέρνουν μορφή σπουδαίων 
γεγονότων στά μάτια, μά πιό πολύ στό στόμα τής γυνα ικούλας τής αύλής, δπως 
τό ξεπόρτημα τής Έ λενίτσας τοΰ Κάταρη, τού πεισματάτη πατέρα πού μέ κανένα  
λόγο δέ δέχεται νά  συγχωρέσει τήν κόρη του, μ’ δλο πού ό άπαγωγέας της τή 
στεφανώνει κα ί σώζεται ή τιμή τοΰ σπιτιού. Ό  Κάταρης τήν ξεγράφει γ ιά  καλά. 
Δέ θέλει ν ’ Ακούσει τδνομά της, οϋτε καί τότε πού ό γαμπρός του σκοτώνεται 
στον πετροπόλεμο κι’ ή κόρη του μένει χήρα κ ι’ έτοιμόγενη χωρίς κανένα πόρο 
ζωής. Ό  Έ νάμιση Νικολός γυροφέρνει γύρ α  Απ’ τήν οικογένεια αύτή. Ή εύαί- 
σθητη καρδιά του, ή καρδιά τοΰ γεροντοπαλλήκαρου, πού δέ γνώ ρισε τήν Αγάπη 
τού παιδιού καί λαχταράει γ ιά  δαύτη, ματώνει στήν δυστυχ ία  τής άποδιωγμένης
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κόρης, τή βοηθάει ύλ ικά  καί ηθικά, μεσιτεύει μέ κάθε τρόπο γ ι’ αύτή στόν 
αΰστηρό πατέρα καί σά  βλέπει πώς αΰτός είνα ι άγύριστο κεφάλι, τήν περι
μαζεύει σπίτι του, της γίνετα ι προστάτης καί μές τήν οικογενειακή θαλπωρή  
βρίσκει τήν εύτυχ ία  πού νειρευόταν κι* ένα σκοπό στή ζωή πού τήν άφησε καί 
κύλησε άδεια  καί τρέμει άπό φόβο μή τήν χάσει. Αύτή ε ίνα ι μέ λ ίγα  λό γ ια  ή 
Ιστορία τοΟΈ νάμιση ΝικολοΟ. Τό διήγημα έχει πιό πολύ ηθογραφικό χαρακτήρα. 
Ό  ήρωάς του στέκει τύπος γερός. Μάς παρουσίασε έναν Έ νάμιση Νικολό άνάγλυ- 
φο. Τό ίδ ιο  μπορεί νά  ποΟμε καί μέ τόν Κάταρη. Καί τά  δευτερεύοντα πρόσωπα 
δέν ύστεροΟν σέ δυνατή πινελιά. 'Εάν δέν έπέμενε ό συγγραφέας στήν περιγραφή  
μερικών σκηνών δευτερευόντων προσώπων πού τό τραβούν τό διήγημα κα ί τό 
κάνουν κάπως κουραστικό, «ό ‘Ενάμιση Νικολός» θά  ήταν ένα πολύ εύχάριστο  
άνάγνωσμα.

‘Η γλώ σσα του πειθαρχημένη, στρωτή δημοτική.

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΟΤΣΕΤΣΟΥ

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

*** Κλείνοντας σαράντα  κέντε χρόνια άδιάκοπης καί ύποδειγματικής σέ 
έπιμέλεια καί εύσυνειδησ ία  εργασ ίας άπεχώρησε τής υπηρεσίας ένας άκέραιος 
δσο κα ί συμπαθής έκπαιδευτικός λειτουργός, ό γυμνασιάρχης κ. 1. Μπουσιώτης. 
Οί κατά καιρούς μαθητές του—σήμερα επιστήμονες, έμποροι, ύπάλληλοι, σπου
δαστές—πήραν τήν πρωτοβουλία νά  γ ιορτάσουν τό σταθμό αύτό τής ζωής του 
άγαπημένου καί σεβαστού των γυμνασιάρχου διοργανώνοντας ένα πανηγυρικό  
γεύμα πού θά  δοθή έδώ τό φετεινό φθινόπωρο.

*** Τις τελευταίες μέρες του ’Ιουνίου σέ μιάν έξοχή τής ’Αττικής έσβυσεν 
ήρεμα λατρευτή κόρη τών Πατρών καί καλή φίλη τών γραμμάτων, ή Μάρθα Γ. 
Γεροθανάση. Στό τάφο της σκαλίσθηκαν τέσσερες στίχοι ποδχε δημοσιεύσει 
στό περιοδικό μας πού προφήτευαν δυστυχώς τόσο π ιστά  τήν άτυχη μοίρα της.

*** Ά ναγγέλουμε δτι ό κ. Σπϋρος Μινώτος, Δ ιευθυντής τής «Ίονίου Α νθο 
λογίας» έκδίδει ένα λαμπρό έργο του «Στό νησί τών Φαιάκων» άναφερόμενο  
στήν ώ ραία  μας Κέρκυρα καί προτρέπουμε άπό τώρα δσους θέλουν ν ά  τό άπο- 
κτήσουν, νά έγγραφοΟν συνδρομητές.

*** Ή Φιλαρμονική ‘Εταιρία, τό άρχαϊο αύτό μουσικό σωματείο μας, άνα- 
διοργανώνεται. Πολύ σύντομα θά άνοιξη ή μεγάλη α ίθουσα  συναυλ ιώ ν κα ί δ ια 
λέξεων, μοναδική μέσα στήν πόλη μας.

*** ‘Ο Μ ορφωτικός σύλλογος κυριών ετοιμάζει μιά νέα σειρά διαλέξεων 
’Α θηναίων καί Πατρινών ομιλητών πού άναμένεται μέ έξησφαλισμένην επιτυχ ία. 1

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Στή μελέτη του κ. Μ. Πετρίδη, πού δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο, νά  
διορθωθούν τάκόλουθα: Στό στ. 14 τής σελ. 34 νά  διαβαστή π ρ ο α γ ω γ ή ς  
(άντί παραγωγής). Στό στ. 22 τής σελ. 36 νά  διαβαστή ά δ υ ν α μ ι ώ ν  (άντί 
ιδιοτροπιών). Στό στ. 28 τής ίδ ια ς  σελι έχουν παραλειφθή μετά λ. κόσμο, οί λέξεις 
π ο ύ  δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε .
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ  

Β Ρ Α Β Ε Ι Ω Ν  Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 4 0

1 . Βραβεΐον Δήμου Κερκυραίων, Δραχ. ^.οοο,
είς τήν καλλ ιτέραν μελέτην περ ί τής δημοσίας δράσεω ς  

15*' του Ίω άννου Κ αποδιστρίου άπό του 1800 —1808. Δ ακτυ
λογραφημένα  αντίτυπα  ε ίνα ι δεκτά είς τά  γ ρ α φ ε ία  τής Ε
τα ιρε ία ς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1940. ’Απονομή βραβείω ν  

ΐ  κατά  Μ άρτιον 1941.

2. Βραβεΐον Εταιρείας προς ένίσχυσιν τών Έ -  
ϊ  πτανπ^ιακών Μελετών, Δραχμών $.coc, (έξ είσφο-
| ρών μελών αυτής) είς τήν καλλ ιτέραν μελέτην «περί τής

λογοτεχνικής π α ρ αγω γή ς τώ ν Έ πτανησίω ν άπό τής Ενώ- 
! σεω ς μέχρι του έτους 1912».  Δ ακτυλογραφημένα  άντίτυ-
| πα  γ ίνοντα ι δεκτά είς τά  γ ρ α φ ε ία  τής Ε τα ιρ ε ία ς  μέχρι
1 31 Δεκεμβρίου 1940. ’Απονομή βραβείου κατά  μήνα Μαρ-
1 τιον 1941.

?. Βραβεΐον Εταιρείας ποός Ένίσχυσιν τών 
I Επτανησιακών Μελετών, δοαχμών 2.οοο, είς τήν
| καλλ ιτέραν συλλογήν άνεκδότου λαογραφικοΟ  ύλικοΟ τής
I νήσου Κερκύρας, άποτελουμένην εκ πέντε τουλάχιστον
I τυπογραφ ικώ ν φύλλων, δακτυλογραφημένα  άντίτυπα  είνα ι
1 δεκτά είς τά  γ ρ α φ ε ία  τής Ε τα ιρ ε ία ς  μέχρι 31ης  Δεκεμ-
§ βρίου 1940. ’Απονομή βραβείου κατά  μήνα Μ άρτιον 1941.
| Τά υποβαλλόμενα  π ο ό ς  κρ ίσ ιν έργα  πρέπει νά  είνα ι
| άνέκδοτα κα ί νά  περ ιορ ίζω ντα ι άκρ ιβώ ς είς τό ύπό τής
I παρούσης -προκηρύξεως όριζόμενον θέμα. ’Επί τώ ν ύπο-
1 βληθησομένων άντιτύπω ν άντί ονόματος δέον νά  άναγρά-
ϊ  φητα ι ρητόν καί εντός έσφραγ ισμένου άδ ια φ α νοϋς φακέλ-
§ λου φέροντος τό αύτό ρητόν τ ίθετα ι τό όνομα, έπώ-
I νυμον κα ί ή άκριβής δ ιεύθυνσ ις του συγγρ αφ έω ς. Ο φά-
Ρ κελλος ούτος άνο ίγετα ι μόνον έν περ ιπτώ σει βραβεύσεω ς
| του έργου ή άπονομής έπαίνου.
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