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Η Ελλάς τοΰ 1821 εϊνε τό έπος τής ανθρωπινής ανδρείας. 
Της ανδρείας, ή οποία στηρίζεται εις την άπόφασιν της 
νίκης ή τοΰ θανάτου. Διότι, ή Ελλάς τοΰ 1821, άποφα-

σίσασα ν'αποτίναξη τον ζυγόν της δουλείας, έγνώριζε καλώς 
δτι άνελάμβανεν αγώνα υπέρ τών όλων και ή θά ένίκα—όπως 
και ένίκησεν—ή θά ήττάτο διά ν ' άποθάνη οριστικώς. Ή δράξ 
τών γενναίων, πού ύψωσε την σημαίαν της Επαναστάσεως, 
είχεν είς την ψυχήν της ολοζώντανα τά ιδανικά της πατρί
δος. Και έπλημμύριζεν άπό την πίστιν είς τό δίκαιον τοΰ γι
γαντιαίου αγώνος τον όποιον άνελάμβανεν. Πλήν της αποφά
σεως την οποίαν είχε λάβει και ή οποία έστηρίζετο είς τό 
δίπτυχον, ελευθερία ή θάνατος, ουδέν άλλο έγνώριζεν ή ανέ
μενε. Μήτε βοήθειαν, μήτε ελπίδας, μήτε προτροπάς. Είς την 
'Αγίαν Λαύραν, ο'ι Έλληνες έπαναστάται, έξεπροσώπησαν την 
πίστιν και τάς ελπίδας τοΰ Έθνους . Και έξορμοΰντες κατά 
τών τυράννων έγνώριζον καλώς ότι ή θ ' άνέκτον την έλευ-
θερίαν ή θά εΰρισκον τον θάνατον. Παρόμοιον γεγονός τόλ
μης, θάρρους, αΰτοπεποιθήσεως και ανδρείας δέν υπάρχει είς 
τάς δέλτους της παγκοσμίου ιστορίας. Και έάν ή Ελλάς τοΰ 
Περικλέους, κατέχει ώς ιστορική εποχή, τά σκήπτρα τοΰ αν
θρωπίνου πολιτισμοΰ και τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ή Ελ
λάς τοΰ 1821 κατέχει, αναμφισβητήτως, τά πρωτεία τής γεν-
ναιότητος είς τήν παγκόσμιον ίστορίαν. Τό θαύμα τοΰ χρυ-
σοΰ αιώνος τών "Αθηνών εϊνε έκπληκτικόν ώς έκδήλωσις 
πνεύματος. Τό θαύμα τών ανδρών τοΰ 1821 εϊνε άφάνταστον 
είς εκφραστικότητα ψυχικού μεγαλείου. Ή Ελλάς άναγεννω-
μένη και άναδημιουργουμένη μέσα είς τούς δύο αυτούς ιστο
ρικούς σταθμούς της, προ τών οποίων ή άνθρωπότης κλίνει 
τό γόνυ της εύλαβώς, δέν εϊνε δυνατόν παρά νά ζήση και νά 
μεγαλουργήση. Ημείς , πιστεύομεν είς τά πεπρωμένα τής Ε λ 
λάδος απολύτως. Είμεθα δε ευτυχείς, διότι όλα τά γεγονότα μάς 
πείθουν καθημερινώς, ότι με τήν πίστιν αυτήν είς τά στήθη κι
νείται και μοχθεί και εργάζεται όλόκληρον τό Έ θ ν ο ς . Τό τρί
τον και μεγαλύτερον θαΰμα, μιάς νέας υπέροχου είς πνεύμα 
και ακατάβλητου είς άνδρείαν Ελλάδος, δέν εϊνε δυνατόν παρά 
νά συντελεσθή. Και έν ονόματι τού προσδοκώμενου θαύμα 
τος, τό όποιον, ευλαβείς και ταπεινοί προσκυνηταί τής ιδέας 
τής πατρίδος, όραματιζόμεθα ώς ασφαλές είς τό εγγύς μέλ
λον, διακηρύσσομεν έπ ' ευκαιρία τής Εθνικής μας εορτής: 
ή Ελλάς υπήρξε και θά μείνη αιωνία! Ν. Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 



ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ 
Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Ι Σ 

Διά μέσου της μακραίωνος ιστορίας της, ή Ε λ λ ά ς είδε 
τάς τύχας της νά τάς διαμορφώνη ή θάλασσα. Αγώνες τρα
χείς τριών χιλιετηρίδων, λαμπραί περίοδοι δόξης και θριάμβου, 
τάς όποιας ήκολούθησαν έποχαϊ παρακμής και ταπεινώσεως, 
μία συνεχής αλληλουχία γεγονότων ευχάριστων καϊ πικρών, 
μία ιστορία παρομοίαν τής όποιας ουδέν έθνος έχει νά επ ίδε ι 
ξη, δλα τά στοιχεία ταΰτα, πού αποτελούν τήν σπονδυλικήν στήλην τής μεγάλης όντότητος, πού λέγεται "Ελληνισμός, 
συνδέονται αμέσως μέ τήν θάλασσα. Αυτή έδημιούργησε τήν πρωτόγονον Ελλάδα , αυτή επέτρεψε τήν έξάπλ ω σιν 
τοΰ ελληνικού πολιτισμού πέραν τών στενών ορίων τής χερσονήσου μας και τήν ύπ' αύτοΰ κατακτησιν τής οικουμέ
νης, άπό τών Στύλων τοΰ Ηρακλέους μέχρι τής Ινδικής καϊ τής Κίνας, αυτή τέλος έδωκεν, είς τόν μεγάλον άπε-
λευθερωτικόν αγώνα τήν ούσιαστικωτέραν και τήν πραγματικήν μορφήν του. 

Ή θάλασσα ομιλεί άπ" ευθείας είς τήν καρδίαν τοΰ "Ελληνος. Λαός κατ' εξοχήν ναυτικός, ό ελληνικός λαός, 
περιέβαλε μέ ίδιαιτέραν δλως αϊγλην τά περιστατικά εκείνα πού σχετίζονται μέ τήν θάλασσαν. Σεβόμεθα καϊ γε-
ραίρομεν τά ονόματα τοΰ Μαραθώνος και τών Πλαταιών, τών Θερμοπυλών και τής Ίσσοΰ' άλλά μέ ίδιαιτέραν 
δλως συγκίνησιν προφέρομεν τά ιερά ονόματα τής Σαλαμίνος και τοΰ Ναυαρίνου. Ή λέξις «ναυμαχία» είναι δι' 

ημάς πλέον εκφραστική άπό τήν λέξιν «μάχη». Ή άλωσις τής Τριπο-
Μ Κ Κ 1 Τ 'Χ'" λιτσάς και τά Δερβενάκια, ή μάχη τοΰ Φαλήρου, πιθανόν, νά είχαν 

^ΟΒ Ι Η μ Η ^ \ ! μεγαλειτέραν σημασίαν διά τόν απελευθερωτικών αγώνα άπό τούς σο-
Β Η \ : < \ _ φούς ελιγμούς τοΰ Μιαούλη και τάς ήρωϊκάς εφόδους τοΰ Κανάρη. 
• Ν ^ λ VI ·'( , ,**Ιιΐή '^ μορφή δμως τών «μπουρλοτιέρηδων» καλύπτει μέ τήν τεραστίαν 
ϋ » Μ » Υ Η Η β Η Η Β σκιάν της μίαν περίοδον όλόκληρον, κατά μεστό ν ήρωϊσμοΰ. Και έν 

μέσω τών δοξασμένων ονομάτων τής Ελληνικής Επαναστάσεως, ξε
χωρίζουν τρία ατίμητα πετράδια: ή "Υδρα, αί Σπέτσαι καϊ τά Ψαρά. 

Ή τοιαύτη προσήλωσις τών "Ελλήνων πρός τήν θάλασσαν, αποτε
λεί έργον ευγνωμοσύνης. Ή "Ελλάς, είναι γέννημα τοΰ πόντου. Ή 
θρυλική κάθοδος τών Δωριέων έκ τοΰ Βορρά, είς τήν οποίαν συνήθως 
αποδίδεται ή διαμόρφωσις τοΰ "Ελληνικού πολιτισμού, απετέλεσε άσή-
μαντον. πράγματι, γεγονός ενώπιον τής επιδράσεως τήν οποίαν έσχον 
οΐ έκ τοΰ πόντου όρμηθέντες κατακτηταί. Τόν λαμπρόν μυκηναϊκόν 
πολιτισμόν έδημιούργησαν οΐ άγνωστοι θαλασσινοί, πού έξεκίνησαν 
άπό τάς άκτάς τής Κρήτης καϊ ακόμη ένωρίτερον άπό τάς άκτάς τής 
Φοινίκης, τούς οποίους ώθησε πρός τήν "Ελλάδα τό πνεΰμα τής κα
τακτήσεως καϊ τοΰ εμπορίου. Και άπό τόν οϋτω δημιουργηθέντα μυ
κηναϊκόν πολιτιομόν έξεπήδησε, μετέπειτα, ό κλασσικισμός, γέννημα 
καϊ αυτός, γνήσιον και άγνόν, τής θαλάσσης. 

Είς τό Στενόν, πού χωρίζει τήν Σαλαμίνα άπό τό Πέραμα, διεξή
χθη ή ναυμαχία εκείνη, ή όποια έσήμανε τήν καταστροφήν τής ασιατι
κής ισχύος και άπεδρκάτισε τό άνθος τής Περσικής νεολαίας. Ή ναυ
μαχία τής Σαλαμίνος υπήρξε τό προοίμιον τής νικηφόρου προελάσεως 
τών Μακεδόνικων φαλαγγών μέχρι τής καρδίας τής Ασίας , και δι
καίως θεωρείται, άπό τούς έξοχωτέρους ιστορικούς, ώς εν άπό τά 
πλέον βαρυσήμαντα γεγονότατής Παγκοσμίου "Ιστορίας. Ή θριαμβευ
τική νίκη τοΰ Θεμιστοκλέους, διέσωσε κυριολεκτικώς τόν δυτικόν πολι
τισμόν, κακή δέ έ'κβασις τής ναυμαχίας ταύτης θά έσήμανε τήν όριστι-

κήν ύποδούλωσιν του Ελληνικού πολιτισμού, τοΰ Έλ-
ληνικοΰ θαύματος είς τούς βαρβάρους Πέρσας. 

Είς τά αυτά γαλανά ύδατα τής χώρα μας συνετρίβη 
καϊ διά δευτέραν φοράν ή έπίθεσις τής Α σ ί α ς εναντίον 
τής Ευρώπης. Είς τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμίνος τών 
προχριστιανικών ετών αντιστοιχεί κατά τήν μεταχριστια-
νικήν έποχήν ή ναυμαχία τής Ναυπάκτου, οπότε ό υπό 
τήν ήγεσ[αν τοΰ Ιωάννου τοΰ Αύστριακοΰ ηνωμένος Χρι
στιανικός στόλος τοΰ Πάπα, τής "Ενετικής Δημοκρατίας, 
τοΰ Βασιλέως τής "Ισπανίας και τών "Ιπποτών τής Μάλ
τας, κατετρόπωσε καϊ κατέκαυσε τήν μεγάλην άρμάδαν 
τοΰ καπετάν-πασσά Ά λ ή , ύπό τάς διαταγάς τοΰ οποίου 
υπηρετούν οΐ καλύτεροι ναυτικοί τής εποχής, οΐ περίφη
μοι Μπαρμπερύνοι καϊ Τουνεζιάνοι κουρσάροι. Ή ναυ
μαχία τής Ναυπάκτου άπέδειξεν, δτι οΐ Τούρκοι δέν ήσαν 
αήττητοι έπί τής θαλάσσης, δπως ή ήττα των ύπό τοΰ Βα
σιλέως τής Πολωνίας Σομπιέσκι, πρό τών πυλών τής Βιέν
νης, έσταμάτησε τήν θριαμβευτικήν προέλασίν των άπό 
ξηράς. Έ ά ν δέ είς τάς δύο κοσμοϊστορικής πράγματι ση
μασίας ναυμαχίας αύτάς προσθέσωμεν καί τήν ναυμαχίαν 
τοΰ Ακτίου, κατά τήν οποίαν ό "Οκτάβιος συνέτριψε τόν 
ήνωμένον στόλον τοΰ Μάρκου-Άντωνίου καϊ τής Έλλη-
νίδος Κλεοπάτρας, θά διαπιστώσωμεν δτι τά ελληνικά 
πελάγη εξελέγησαν άπό μίαν περίεργον πραγματικά μοί-
ραν διά νά κατευθύνουν • τάς τύχας τής άνθρωπότητος. 

Καϊ έφθασεν ή θρυλική έννεαετία τής "Ελληνικής Ε 
παναστάσεως, κατά τήν οποίαν διά μίαν ακόμη φοράν 
ή προσοχή ολοκλήρου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου εστρά
φη πρός τήν μικράν, άλλά τόσον ένδοξον έκείνην περιο-
χήν, δπου μικρά στίφη πτωχών ανταρτών καϊ άσημων 
ναυτικών είχαν τολμήσει νά ορθώσουν τό ανάστημα των 
ενώπιον τοΰ τεραστίου δγκου τής αυτοκρατορίας τών 
Όσμανλήδων, διά νά κερδίσουν τήν έλευθερίαν των. 

Έπί τεσσάρας συνεχείς αιώνας τά γαλανά κύματα 
τοΰ Αιγαίου και τοΰ Ιονίου διέσχιζαν τά καράβια τοΰ 
Πατισάχ, σπείροντα τόν τρόμον καί τήν καταστροφήν. 

Τώρα δμως τά μπρίκια, τά τρεχαντήρια καί αί γολέτ-
ταιτών'Ελλήνων καραβοκύρηδωντολμοΰσαν νά διαμφισβη-
τήσουν τήν κυριαρχίαν τών θαλασσών αυτών. Οΐ στό
λοι τών Μιαούληδων καί Τομπάζηδων απέκλειαν λιμέ

νας καί κατέστρεφον τάς 
έφοδιοπομπάς τοΰ έχθροΰ· 
τά πυρπολικά τοΰ Κανάρη 
άνετίναζον είς τόν α έ ρ α τήν 
ναυαρχίδα τοΰ Καπετάν-
Πασσά και είσέβαλον μέ
χρις αύτοΰ τοΰ λιμένος 
τής Αλεξανδρείας, ένώ 

τούς καθωδήγει πρός 
τήν δόξαν τό παρά

δειγμα τοΰ Λάμ
πρου Κατσώνη 

καί τοΰ Παπα-
νικολή. Α θ ά 

νατα όνό-

έσφυρηλάτησαν τόν χάλυβα άπό τόν όποιον κατεσκευά-
σθη ή, τόσο ποθητή, "Ελληνική "Ελευθερία. 

Ά λ λ ά , άν είς τούς γενναίους αυτούς θαλασσινούς 
όφείλομεν τό μέγα γεγονός, δτι άποτελοΰμεν σήμερον ένα 
έθνος ελεύθερον, ένα έθνος πού θέλει νά ζήση καί νά 
φανή άντάξιον τής ένδοξου ιστορίας του, έ"να έθνος πού 
στρέφεται πρός τήν θάλασσαν, ή οποία αποτελεί δι" α υ 
τό τήν μεγαλειτέραν τών κληρονομιών, δέν πρέπει νά λη-
σμονώμεν καί τούς αφανείς εκείνους ναυτικούς, οί όποιοι 
χωρίς νά λάβουν μέρος είς τούς αιματηρούς αγώνας κατά 
τών διαφόρων έχθρων, προσέφεραν δλην των τήν ψυχήν 
καί αφιέρωσαν τήν ζωήν των είς τήν έξάπλωσιν άνά τήν 
ύφήλιον τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ διά τοΰ εμπορίου. 

"Επιβαίνοντες τών νηών των, οί Φωκαεΐς, έφθασαν 
μέχρι τής Γαλατίας, "ίδρυσαν τήν Μασσαλίαν, διέβησαν 
τάς στύλας τοΰ "Ηρακλέους καί έφθασαν μέχρι τής θού-
λης, τής σημερινής "Ισλανδίας, κατακτώντες οϋτω είρηνι-
κώς τήν τότε γνωστήν οίκουμένην. Μέ τήν πρόψασιν τοΰ 
εμπορίου, άνεδεικνύοντο έξοχοι μεταλαμπαδευταί τών 
ελληνικών φώτων, ιδρύοντες νέα κέντρα πολιτισμού-

Ό στόλος έξ άλλου τοΰ Νεάρχου, παραπλέων τάς 
άκτάς τής "Ινδικής, προηγήθη κατά δέκα πέντε αιώνας 
τοΰ ταξιδίου τοΰ Μάρκο Πόλο, είς τόν όποιον αποδίδεται 
ή δημιουργία μιας εμπορικής επαφής μεταξύ'Ανατολής καί 
Δύσεως. Αί τριήρεις τοΰ Μ. "Αλεξάνδρου κατά τόν διάπλουν 
τής αραβικής θαλάσσης, τοΰ Περσικού κόλπου και τοΰ Ίν-
δικοΰ ώκεανοΰ ήνωναν δύο πολιτισμούς, τόν έλληνικόν 
καί τόν ίνδικόν, άπό τό κράμμα τοΰ οποίου έδημιουργήθη 
ολόκληρος ή νεωτέρα έξέλιξις τής οικουμένης. 

Τά αθόρυβα ταξίδια τών έμπορων συνετέλεσαν ση-
μαντικώτατα είς τήν αυξησιν τοΟ έλληνικοΰ γοήτρου καϊ 
κατά τούς ελληνικούς χρόνους καϊ κατά τήν Βυζαντι-
νήν έποχήν. Καϊ δταν ακόμη ή "Ελλάς έσφάδαζεν ύπό 
τό πέλμα τοΰ "Ασιάτου κατακτητοΰ, οί Έλληνες έμποροι, 
εμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι άπό τό αίώνιον πνεΰμα 
τής φυλής, έτήρησαν άνημμένον τόν δαυλόν τής μεγάλης 
παραδόσεως. Είς τούς καραβοκύρηδες, τών οποίων τά 
πλοία κατέβαιναν άπό τόν Ευξεινον Πόντον φορτωμένα 
βαρειά, οφείλει ή υπόδουλος τότε "Ελλάς τήν διατήρησιν 
μιάς ισχύος, ή όποια έξεδηλώθη έντονωτάτη κατά τά θρυ
λικά έτη τής Επαναστάσεως. Τά εμπορικά πλοιάρια δέν 
έχρειάσθησαν πολλαί διατυπώσεις διά νά μετατραπούν 
είς πολεμικά σκάφη τά όποια δέν έφοβήθησαν νά άντι-
παραταχθούν κατά τών βαρέων πλοίων τής άρμάδας. Οί 
έμποροι μετεβλήθησαν είς πολεμιστάς. Καί ή ελευθέρια 
ήλθε νά στέψη τήν θυσίαν των... 

Τήν λαμπράν ταύτην παράδοσιν τοΰ έλληνικοΰ εμ 
πορικού ναυτικού βλέπομεν σήμερον νά άποδίδη τόσον 
ζωτικούς διά τήν πατρίδα καρπούς. Ή ελληνική σημαία 
κυματίζει είς τά πλέον απομακρυσμένα πελάγη, ένθυμί-
ζουσα είς τόν Κόσμον τήν άναβίωσιν ενός έθνους πού δι
καίως έθεωρήθη ώς τό κατ' εξοχήν ναυτικόν έθνος καί 
πού πρός τήν θάλασσαν πάντοτε εστράφη διά νά άντληση 
νέον θάρρος καί νέανόρμήν.Ό Έλλην , κατά τήν έπέτειον 
τής "Εθνικής "Εορτής, μέ συγκίνησι ατενίζει τόν γαλανόν 
πόντον, τόν θεματοφύλακα τών πεπρωμένων τής Φυλής. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Υπουργός ιών Ναυτικών 

Ο ΚΑΝΑΡΗΣ 



Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Ή σημασία της 25 Μαρτίου, της θεσπισθείσης ώς 

εθνικής μας εορτής άπό τοΰ 1837, δια διατάγματος τοΰ 
πρώτου βασιλέως τής άναγεννηθείσης Ελλάδος "Οθωνος, 
καθίσταται σον τη παρόδω τοΟ χρόνου διηνεκώς μεγαλύ
τερα, διότι και τά έκτακτα εθνικά γεγονότα, ατινα αϋτη 
ύπομιμνήσκει, προσλαμβάνουσι διά της εξελίξεως τής τύ
χης τών περί ημάς λαών χαρακτήρα γενικώτερονκαϊ διεθνή. 

Προς κατανόησιν τούτου ανάγκη νά άναπολήσωμεν 
ποίους κυρίως σκοπούς έπεδίωξεν ή έπανάστασις τοΟ 
1821 και ποίαν προώθησιν έδωκεν ή έκ ταύτης προκύ
ψασα ανεξαρτησία τμήματος τοΰ ελληνικού έθνους και 
είς τούς πανέλληνας και εις τά άλλαόμότυχα έθνη, ώς καϊ 
ποία υπήρξαν τά επακόλουθα τής άπολυτρωτικής ταύτης 
κινήσεως έν τε τή Βαλκανική καϊ τη εγγύς Ανατολή. 

Οί "Ελληνες έπανεστάτησαν εναντίον τής οθωμανι
κής αυτοκρατορίας, διότι καϊ έτυραννοΰντο ύπό ταύτηο, 
και διότι έθεώρουν ταύτην κράτος βάρβαρον καϊ έχθρόν 
τής προόδου και τοΰ πολιτισμού. Άνελάμβανον δηλαδή 
δ,τι έπί αιώνας επανειλημμένως άπεπειράτο νά πράξη 
ή πεπολιτισμένη άνθρωπότης, ήτοι νά καταλύσωσι τήν αύ-
θαίρετον, άπολυταρχικήν καϊ θεοκρατικήν έξουσίαν τοΰ 
Σουλτάνου και τής περί αυτόν στρατοκρατικής φεουδαρ
χίας, και αδιαφορούντες περί τών έπακολουθημάτων τοΰ 
μεγάλου τολμήματος των, έρρίφθησαν είς τόν φοβερόνκσί 
άνισον κατ" εκείνου αγώνα. Εΐχον δέ τήν πεποίθησιν 
δτι, επιτυγχάνοντες, δέν θά άπέκτων μόνον τήν έλευθε-
ρίαν των, χάριν ι ης οποίας τόσους αγώνας καϊ θυσίας 
κατέβαλον, άλλά και θά κατεδείκνυον είς τούς ήγέτας 
τών πεπολιτισμένων λαών, δτι και καθήκον αυτών ύπέρ-
τατον ήαο νά άπαλλάξωσι τόν κόσμον δλον τοΰ άγους 
της σουλτανικής τυραννίας. 

Διά τοΰτο άμα τή ένάρξει τής άειθαυμάστου γιγαν
τομαχίας των άπετόλμησαν και έτερον δθλον' ενεφανί
σθησαν δηλαδή διά τής υπερήφανου προς τό διεθνές κοι-
νόν πρώτης εκκλήσεως των (τής γνωστής έν τή ίστορίςχ), 
αυτοί, οΐ μέχρι τής χθες δοΰλοι καϊ ταπεινωμένοι, οί 
κατά τό πλείστον έκ τής άγριας βίας τοΰ τυράννου 
(στερημένοι τών δώρων τοΰ πολιτισμοΰ, ώς Ισότιμοι 
προς τά μάλλον προηγμένα κράτη τοΰ κόσμου. Έδικαιώ-
θησαν δέ και ώς πρός τήντόλμην των ταύτην, διότι έτυ-
χον απολύτως ικανοποιητικής απαντήσεως έκ τούτων διά 
τής γενικής επιδοκιμασίας τοΰ ά->ώνός των, τής μυριο-
τρόπως έκδηλωθείσης, και μάλιστα διά τής ένεργοΰ συμ
μετοχής είς τήν έλληνικήν έπανάστασιν κορυφαίων εκ
προσώπων τοΰ πολιτισμοΰ και τέλος -και αυτών ακόμη 
τών μεγάλων Δυνάμεων τοΰ κόσμου. 

"Οθεν, ή έκρηξις τής επαναστάσεως και ή τελική, διά 
τής δημιουργίας ανεξαρτήτου ελληνικής πολιτείας, κατα
δίκη τ',ς οθωμανικής αυτοκρατορίας, απετέλεσαν δχι μό
νον τό έναυσμα πρός γενικήν άπόσεισιν τοΰ σουλτανι
κού ζυγοΰ, άλλά και διεθνή άναγνώρισιν τής αρχής δτι, 
ϊνα ό διεθνής βίος προσηκόντως κατευθύνη τήν πορείαν 
του, έχρειάζετο νά καταλυθή ή εξουσία τοΰ Σουλτάνου. 

Έκ τούτου έπιθαρρυνόμενα και τά άλλα υπόδουλα 
εις τήν όθωμανικήν αύτοκρατορίο ν έθνη, καϊ μάλιστα 
τά χριστιανικά, άτινα ιδιαιτέρως δλως διετέλουν ύπό τήν 
άμεσωτάτην πνευματικήν έπίδρασιν τοΰ "Ελληνισμού, 
επεδίωξαν συντόμως και απέκτησαν τήν έλευθερίαν των, 
ή δέ ευρωπαϊκή διπλωματία, παρά τάς εκάστοτε άμφιτα-
λαντεύσεις της, άνεγώριζε και διά πολύκροτων διεθνών 
συνεδρίων ένομιμοποίει τήν διαρκώς προϊοΰσαν κατάρ-
ρίυσιν τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Ό έκ τών υστέρων κρίνων τά πράγματα θά ήδύνατο 
νά νομίση δτι ή έξέλιξις αϋτη ήτο φυσική καϊ δτι ή τυ
ραννία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας κατελύθη, διότι 
απλώς άντέκειτο είς τό πνεύμα τοΰ πολιτισμοΰ και τής 
προόδου, άλλ' ό διεισδύων είς τόν δαίδαλον τών γεγο
νότων, διά τής ορθής περί αυτών κρίσεως και τής βαθυ-
τέρας ερμηνείας των, ευρίσκει δτι ή πρω'αρχική αφορμή 
τής δημιουργίας καϊ άνελίξεώς των υπήρξε τό μέγα κίνη
μα τών Ελλήνων, τό διεθνώς έπιδοκιμασθέν και ένισχυ-
θέν ύπό τών πνευματικών και πολιτικών καθηγεμόνων τοΰ 
κόσμου και τών φιλελευθέρων λαών καϊ προστατευθέν τέ
λος ύπό τών κυβερνήσεων αυτών. Άρκεΐ πρός τοΰτο νά 
σκεφθή, δτι καθ" δν χρόνον έπεχειρεΐτο ύπό τών Ελλή
νων ή σύντονος προπαρασκευή τής επαναστάσεως των, 
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ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ 
ή Ευρώπη έκυβερνάτο ύπό τής Ιεράς συμμαχίας, ήτις είχε 
διακηρύξει τήν διαιώνισιν τής δουλείας τών λαών, τόν 
δέ φοβερώτατον και άπεχθέστατον τών τυράννων, τόν 
Σουλτάνον, άνεγνώρισεν όμότιμον και όμότυχον αυτής 
καϊ δτι τό άκουσμα πάσης εθνικής εξεγέρσεως έκίνει κε-
ραυνοβόλον τήν όργήν αυτής και αυτή ή ελληνική εθνε
γερσία, ή μετά ταΰτα τόσον γενικώς έπιδοκιμασθεΤσα, 
άπεδοκιμάσθη κατά τήν έναρξίν της ύπ' εκείνης, ήτις 
ομοθύμως ενεφανίσθη απροκάλυπτος προστάτης τής ειδε
χθούς εξουσίας τοΰ Σουλτάνου.Μόνον δέ αΐ κατά γήνκαί 
θάλασσαν περιφανείς νΤκαι και αί υπεράνθρωποι θυσίαι 
τών εξεγερθέντων πατέρων μας παρέλυσαν διά τής φω
τοβόλου αίγλης των καϊ τής έξ αυτών προκληθείσης διε
θνούς συγκινήσεως και τοΰ γενικοΰ θαυμασμοΰ τήν όλε-
θρίαν δΰναμιν και έπιβολήν τής Ιεράς συμμαχίας καΐδιή-
νοιξαν τόν δρόμον είς τήν έλευθέραν έκδήλωσιν τής λαϊ
κής θελήσεως και τήν έπικράτησιν ταύτης. 

Έκτοτε τάς ενεργείας τής Ευρώπης κινεί τό ούτω 
δημιουργηθέν φιλελεύθερον πνεΰμα και άποκρυσταλλοΰ-
ται έν τή διάνοια τών πνευματικών και πολιτικών ηγε
τών της ή βαθεΐα πεποίθησις, δτι παρά τά ανταγωνιζό
μενα συμφέροντα τών δυνάμεων αυτής, ό κόσμος δέν θά 
ήσυχάση και 6 πολιτισμός δέν θά γενικευθή, αν μή έκλί-
ψη ή οθωμανική αυτοκρατορία καϊ δέν καταληθώσιν αί 
στηρίζουσαι και έκπροσωποΰσαι ταύτην οπισθοδρομικοί 
καϊ απολυταρχικοί άρχαί. 

Και δτε ή οθωμανική αυτοκρατορία, έν τή έσχατη αυ
τής προσπάθεια, δπως περισωθή έκ τοΰ δικαιοτάτου κατ' 
αυτής διωγμοΰ περιεπλάκη είς τόν παγκόσμιον πόλεμον 
και εξήλθε τούτου δλως συντετριμμένη καϊ ελήφθη κατ' 
αυτής ή οριστική άπόφασις τής διαγραφής της άπό τοΟ 
χάρτου τής υδρογείου, τότε δ,τι βιώσιμον στοιχεΐον ένυ-
πήρχεν έν αυτή περιέσωσεν έκ τής μεγάλης κληρονομιάς 
της μικρόν τμήμα, τήν σημερινήν Τουρκίαν. Ή θέλησις 
δηλαδή τών ζωτικωτέρων στοιχείων τοΰ πέρισωθέντος 

ι τούρκικου έθνους καϊ ή άπόφασις τούτων δπως άπαρ- 1 

νούμενα, πάσας τάς παραδόσεις και τάς συνήθειας τής 
οθωμανικής αυτοκρατορίας τών Σουλτάνων καϊ άσπα-
ζόμενα αρχάς παρεμφερείς πρός τάς φιλελευθέρους, άς 
προ 114 ετών διεκήρυξε καϊ έπέβαλεν ή ελληνική έπανά-
στασις, έδημιούργησαν τό σύγχρονον δημοκρατικόν τουρ-
κικόν κράτος. Κατ' άκολουθίαν, μετά παρρησσίας δύναται 
νά λεχθή, δτι και ή Νέα Τουρκία δέν έδημιουργήθη μόνον 
έκ τής άπομακρύνσεως τοΰ ελληνικού στρατοΰ έκ τής 
Μικράς Ασίας , άλλά και διότι οί άναλαβόντες τήν δημι 
ουργίαν αυτής ένεπνέοντο, τηρουμένων τών αναλογιών 

' τόπου και χρόνου, ύπό τοΰ αύτοΰ ζωηφόρου πνεύματος, 
ύφ'οί και οί θραύσαντες τά δεσμά τής σουλτανικής δου
λείας, αθάνατοι καϊ ηρωικοί πατέρες τοΰ εικοσιένα. 

"Επί πλέον δέ και αυτή ή παρατηρούμενη σήμερον 
ευτυχής ενέργεια λαών και κυβερνήσεων τών άπολυτρω-
θέντων έκ τής σουλτανικής τυραννίας εθνών, πρός ειλι
κρινή συνεννόησιν και στενωτέραν ένωσιν αποτελεί, τη
ρουμένων καϊ πάλιν τών αναλογιών τόπου καϊ χρόνου, 
πραγματοποίησιν τής καθαρώς ελληνικής εμπνεύσεως 
τοΰ Ρήγα Φεραίου. Χαράσσων εκείνος, μετ' άληθοΰς πο
λιτικής μεγαλοφυίας, τήν μεγάλην χάρταν του, έδωκε 
ζωντανάς και πραγματοποιήσιμους ύποθήκας είς τούς 
λαούς τής Βαλκανικής χερσονήσου και τής εγγύς Α ν α 
τολής, ευθαρσώς δ' έπεσφράγισε τούς λόγους και τάς 
πράξεις του, ώς αληθής Έ λ λ η ν πρωτοπόρος τών φιλε
λευθέρων ιδεών, και διά τοΰ τιμίου αϊματός του. 

Ά λ λ ά νομίζομεν δτι επιβάλλεται και νά προοτεθή 
ώς κατακλείς τών γραμμών τούτων, δτι καϊ ό Ρήγας καϊ 
οί άνδρες τοΰ αγώνος, οί πρωτοστατήσαντες είς τόν 
τοιούτον διασχηματισμόν τών πραγμάτων τής Βαλκανι
κής χερσονήσου και τής εγγύς Ανατολής, τόν Έλληνι-
σμόν έτασσον πρωτοστάτην και πρωτουργόν, έφόσο 1 

ούτος και τότε, δταν ό ελληνικός λαός έλαβε τά δπλα 
καϊ επετέθη εναντίον τής πανίσχυρου "Οθωμανικής αυτο
κρατορίας, μέ τόν πόθον και τήν ελπίδα νά άποοπάση 
τήν έλευθερίαν του άπό τήν κατοχήν τών Σουλτάνων, 
και εκατόν έτη σχεδόν μετά ταΰτα ήσκει τήν πνευματι
κήν και δυναμικήν ήγεμονίαν του έφ' ολοκλήρων τών 

• τμημάτων τούτων τής νοτιοανατολικής Ευρώπης και τής 
νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας . ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 

Καθηγητής τής "Ιστορίας 
τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΘΥΣΙΑΙ 
Καμμία μικρολόγος έρευνα δέν θά κατορθώση ποτέ 

νά μείωση τήν άξίαν τοΰ Εικοσιένα ώς αγώνος ολοκλή
ρου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Διότι, τό πνεΰμα τής θυσίας 
υπήρξε γενικόν. Τό τραγικόν σύνθημα, «ελευθερία ή θά
νατος», μέ τό όποιον ήρχισεν ή έπανάστασις, γραμμένο 
είς δλας τάς αυτοσχεδίους σημαίας τών πρώτων ορμητι
κών σωμάτων καϊ άποτελοΰν τήν έπωδόν δλων τών προ
κηρύξεων και τών διαμηφθέντων έγγραφων, έπραγματο-
ποιήθη κατά τρόπον πού έφανέρωσεν δτι άποτελοΰσε βα-
θείαν πίστιν και άπόφασιν δλων τών Ελλήνων. Ελάχιστοι 
έδίστασαν, άλλά τοΰτο δέν μεταβάλλει τόν γενικόν χαρα
κτήρα τοΰ αγώνος. Χωρίς τήν θέλησιν τών αρχόντων ήτο 
αδύνατον νά κινηθη ή έπανάστασις, χωρίς τήν διεύθυνσιν 
τών πολεμικών αρχηγών θά ήτο ανίκανος νά προχώρηση 
και χωρίς τόν λαόν θά ήτο αδύνατον νά έκτελεσθή. 

Ά π ό τάς θυσίας αίματος εϊνε πλήρεις αί σελίδες τής 
ιστορίας τών πολεμικών κατορθωμάτων. 'Εξεκίνησαν δλοι 
μέ τήν άπόφασι νά μή ζήσουν παρά μόνον ελεύθεροι. 
Ο εξοπλισθείς μέ δ,τι εύρήκε πρόχειρον, άπόλεμος έως 

τότε λαός, μετά τόν πρώτον αίφνηδισσμόν πού υπέστη 
άπό τήν άντιμετώπισιν τοΰ τουρκικού στρατού, έγινε 
ταχύτατα στρατός επικών ηρώων. Οί αδάμαστοι πολεμι
κοί αρχηγοί του αφύπνισαν είς τήν ψυχήν του τό αϊσθημα 
και τήν δύναμιν τής θυσίας. Αύτη, ή πρώτη πρός τό πάν-
οπλονκέντρον τών Τούρκων, τήν Τριπολιτσάν, προέλασις, 
ύπό τήν όδηγίαν και τήν άκατάβλητον έπιμονήν τοΰ με
γάλου ΠελοποννησΙου αρχηγού, ήτο έφόρμησις πρός φο-
βερόν στίβον, δπου ή θά έκατακτοΰσαν τήν έλευθερίαν ή 
θά εύρισκαν τόν θάνατον. Τά πρώτα δραματικά γεγονότα 
τών Πατρών και τών "Αθηνών, οί μάχες τοΰ Βαλτετσίου, 
τών Δολιανών, ή πρώτη άποδίωξις τών Τούρκων τής Αι
τωλοακαρνανίας, ή θυσία τής "Αλαμάνας, οί ανάλογοι 
μέ αυτήν τραγικοί ηρωισμοί τοΰ Βιλαΐνη και τοΰ Γιαννιοΰ, 
ή καταπληκτική άντίστασις είς τό Χάνι τής Γραβιάς, αί 
νικηφόροι πολιορκίαι τοΰ Νεοκάστρου και τής Μονεμβα
σίας, αί έκατόμβαι τής Χαλκιδικής και τής Ναούσης, εϊνε 
δράματα και νίκαι κατά τάς οποίας έχύθη αΤμα τοΰ 
λαοΰ. Και έπειτα τά περισσότερον συστηματικά πολεμικά 
γεγονότα. Ή αλωσις τής Τριπολιτσιάς, ή συντριβή τοΰ 
Μπεϊράν πασσά είς τά Βασιλικά, ή καταστροφή τής σι ρα-
τιάς τοΰ Δράμαλη είς τά Δερβενάκια, τόσες μάχες παρά 
τήν Κόρινθον, ή άμυνα τοΰ Μεσολογγίου κατά τήν πρώ-
την πολιορκίαν, ή άλωσις τοΰ φρουρίου τοΰ Ναυπλίου. 
Οί εκπληκτικοί πυρποληταί, 6 Παπανικολής, ό Κανάρης, 
ό ΠιπΤνος, ό Μπαρπάτσης, ό Βρατσάνος, ό Νικόδημος, 
ό θεοφιλόπουλος, τόσοι άλλοι, όρμοΰσαν μέ τά μικρο
σκοπικά σκάφη των κατά στόλων ολοκλήρων διά νά γί
νουν αυτοί οί ίδιοι δαυλοί κατά τοΰ φοβεροΰ έχθροΰ. Είς 
τήν Κρήτην γίνονται τιτανομαχίαι. Ό Δημήτριος Υψη
λάντης μάχεται ώς άπλοΰς στρατιώτης. Τό Μεσολόγγι 
θαυματουργεί και καταπλήσσει τήν συγκινουμένην Εύρώ-
πην μέ τήν άνευ όμοιου αύτοθυσίαν δλου τοΰ πληθυσμού 
του. Μεγάλοι αρχηγοί μάχονται είς τήν πρώτην γραμμήν 
και χύνουν τό αΤμά των. Ό Μάρκος Μπότσαρης, ό Πα
παφλέσσας, ό Γεώργ. Καραϊσκάκης. Οί Μαυρομιχο-
λαϊοι έχουν τρεις νεκρούς, τόν Ήλίαν, τόν Κυριακούλην 
και τόν Ίωάννην. Ό "Ανδρέας Μιαούλης δέν διευθύνει 
μόνον λαμπρώς τάς ναυμαχίας, άλλά και εκθέτει είς 
άμεσον κίνδυνον τήνζωήντου. Πολιτικοί, πού ημπορούσαν 
νά μένουν μακράν τών πολεμικών έπιχε.ρήσεων, ριψοκιν
δυνεύουν. Ό "Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος μόλις διασώ
ζεται άπό τήν έκατόμβην τής Σφακτηρίας. Ό Ίωάν. Πα-
παδιαμαντόπολος φονεύεται είς τήν έξοδον τοΰ Μεσο
λογγίου. Ό Γεώργιος Κουντουριώτης εκστρατεύει είς τήν 
Πελοπόννησον, πρωθυπουργός τότε και δταν ολόκληρος 
ή χώρα κατεπατεϊτο άπό τόν έχθρόν. Και ό άγων δέν 
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σώζεται είς τό τέλος άπό τήν στρατιάν τοΰ "Ιμπραήμ και 
τό έξολοθρευτικόν του σχέδιον παρά μόνον διά τής υπέρ 
τών δλων αμύνης τοΰ θεοδ. Κολοκοτρώνη και διά τής 
θαυμαστής ψυχικής δυνάμεως τοΰ καταπληγωμένου λαοΰ. 

Αί θυσίαι τοΰ χρήματος είναι ανάλογοι. Ή βαθύ
πλουτος οικογένεια Υψηλάντη προσφέρει δ,τι είχε, ακόμη 
και τά βαρύτιμα κοσμήματα τής αδελφής τών Ύψηλαντών. 
Οί Δηληγιανναΐοι, οί Ζα'ίμαΐοι, οί Σισίνηδες, ό Κρεββα-
τάς, οί Λόντοι, οί Πυρουκαΐοι, οί Νοταραΐοι, ό Θάνος 
Κανακάρης, ό Ίωάν. Παπαδιαμαντόπουλος, ό Ζαχαρί-
τσας, οί Βλάχοι, ό Σκουζές, οί Γρηγοριάδαι, ό "Αμβρό
σιος Φραντζής, ό Γρ. Πασχάλης, ό θ . Σκορδάκης, ό Κον-
δάκης, ό Σαρήγιαννης, ό 'Αθαν. Κυριάκος, οί αδελφοί 
Σαλταφέροι, οί αδελφοί Μιχαλόπουλοι, ό Γραμματικάκης, 
ό Δ. Μελετόπουλος, οί αδελφοί Τροχάνηδες, ό Φωτήλας, 
ό Χαραλάμπης, ό Ί . Παπαδόπουλος, ό Μπουκαούρης, οί 
αδελφοί Ταμπακόπουλοι, ό Α. Κοπανίτσας, οί Ραζηκοτσι-
καΐοι συντηρούν στρατιωτικά σώματα και πολλοί άπό αυ
τούς τά διευθύνουν οί "ίδιοι, και προσφέρουν ταυτοχρόνως 
μεγάλα ποσά είς τό κοινόν ταμεΐον. Ό 'Εμ. Πασσάς δα
πανά όλόκληρον τήν μεγάλην περιουσίαν του, ό Ζαφειρά-
κης επίσης. Ό Δ. Ρώμας, ό Κ. Δραγώνας και πολλοί 
ακόμη γενναίοι Επτανήσιοι στέλλουν βοηθήματα μέ πλοία 
ναυλωνόμενα άπό τούς ίδιους. Ά π ό τά νησιά τοΰ Αιγαίου 
οί Κουντουριωταΐοι, οί Τομπαζαϊοι, οί Βουδουραΐοι, οί 
Ανάργυροι, ό Χατζή-Γιάννης Μέξης, οί Μποτασαΐοι, ό 
Κοτζιάς, ό Νικολής Αποστόλου, γίνονται έπ' άρκετόν διά
στημα οί χορηγοί τών εκστρατειών τών στόλων. Ό Μιχαήλ 
Κουρμούλης είς τήν Κρήτην δαπανά δ,τι ημπορεί, δ,τι 
δύναται νά γίνη χρήμα άπό τήν κολοσσιαίαν περιουσίαν 
του και τέλος τήν χάνει όλόκληρον, χάριν τοΰ αγώνος. 
Αί προσφοραί έγιναν είς τόσην κλίμακα ώστε άπό τοΰ 
τρίτου έτους τής επαναστάσεως, πλούσιοι Έλληνες σχεδόν 
δέν υπάρχουν. "Ερχεται ήμερα κατά τήν οποίαν ή πρό 
ολίγου μόλις χρόνου πλούσια οικογένεια Κανακάρη στε
ρείται παντός μέσου ζωής καϊ ό Γερμανός Παλαιών Πα
τρών ζητεί δι* επιστολής άπό τόν Ί. Παπαδιαμαντόπου-
λον νά τοΰ άποστείλη ολίγα χρήματα πρός συντήρησιν. 

Ά λ λ ' έχύθη πολλή μελάνη κακής ποιότητος διά τάς 
λαφυραγωγίας. Και έγιναν πράγματι διαρπαγαί είς τάς 
πόλεις. Ά λ λ ά λαός, πού είχε προσφέρει τά πάντα, πού 
εϊχεν εγκαταλείψει τάς εργασίας του, στρατευθείς χωρίς 
νά πληρώνεται, μέ άναστατωμένην τήν οίκονομικήν ζωήν 
τής χώρας, μέ παραγωγήν έλαττουμένην κοί άλλου κα-
ταστρεφομένην εντελώς έκ τών δεινών τοΰ πολέμου, μέ 
όργήν αιώνων κατά σκληροΰ κυρίου, δέν είναι παράδοξον 
δτι είς τάς εφόδους του είς τά τουρκικά κίντρα έβλεπεν 
ώς λείαν πού τοΰ άνήκεν δ,τι ύπήρχεν έκεΐ. Τριάντα χι
λιάδες άνθρωποι έπερίμεναν έπί μήνας έξω τής πρωτευού
σης τής Πελοποννήσου νά γίνουν κύριοι τής πόλεως. Κρά
τος ίκανόν νά τούς πειθαρχίση διά τοΰ οικονομικού του ορ
γανισμού δέν ύπήρχεν. Έρρίφθησαν λοιπόν μαινόμενοι 
κατά τών Τούρκων και τών σπιτιών των. Ό Κολοκοτρώ
νης πού παρενέβη διά ν' άποτρέψη τήν έπίθεσιν κατά τών 
Αλβανών, ο[ όποιοι έφευγαν, παρ' ολίγον νά φονευθή. 

Τά κατακρατούμενα ανήκον κατά τόν νόμον είς τό 
κράτος, άλλά τότε τό κράτος δέν υπήρχε παρά μόνον 
διά νά ζητή τήν έκτέλεσιν υποχρεώσεων και καθηκόν
των τών πολιτών, χωρίς και νά τούς προστατεύη καϊ νά 
ένισχύη τήν έθνικήν οίκονομίαν, ώστε νά καταστή σε-
βαστόν είς ανθρώπους υποφέροντας. Έγίνετο τότε άγων 
διά τήν έλευθερίαν, άλλά και άγων καθημερινός διά τό 
ψωμί. Ή ανάγκη και ή οικονομική άθλιότης έκαμε πολ
λούς ν' αλληλοκατηγορούνται δι' ιδιοποιήσεις θησαυρών 
κατά τάς λαφυραγωγίας, άλλ' αυτά ήσαν ύπερβολαί. 
Οί περίφημοι θησαυροί τοΰ άλωθέντος Ναυπλίου ήσαν 
σχεδόν μΰθος. Οί Τούρκοι τοΰ Ναυπλίου είχαν άποστραγ-
γισθή έκ τής μακράς πολιορκίας καϊ τής δι' υπερβολικών 
ποσών αγοράς προμηθειών άπό τούς αίσχροκερδούντας 
φροντιστάς τοΰ στρατοΰ τοΰ Δράμαλη. Είς λόγους οικονο
μικής ανάγκης επίσης ώφείλετο ή δι' άδειων τών ναυ
τικών άρχων γενομένη κατά τήν έπανάστασιν πειρατεία. 

Ή λαφυραγωγία είχε ένα σπουδαΐον αποτέλεσμα 
υπέρ τοΰ αγώνος. Χάρις είς τήν αποκόμιση/ τών δπλων 
τών Τούρκων όπλίσθησαν οί "Ελληνες. Ά λ λ ά ένα μέγα 
λάφυρον έπέτυχεν ή έπανάστασις: Τήν άνεξαρτησίαν. 

Δ. Λ. ΚΟΚΚΙΝΟΙ 

Η ΤΤΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Ι ^ Η Η Ι Β Β Η Η Ι ΤΗΣ ΤΤΥΛΙΑΣ 3 
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ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Ό ύπό τόν "Λλέξαν-
δρον Ύψηλάντην 
Ι ε ρ ό ς Λόχος, τό 
άνθος της ελληνι
κής νεολαίας, πί
πτει, ήρωϊ<ώς μα-
χόμενον κ ιτά ά-
συγκρίτως πολυ
πληθέστερου τουρ
κικού στρατοί), είς 
τό Δραγατσάνι,τήν 
7η» Ιουνίου 1821. 

" Ε ν α ν τ ι : Τό άνεγερ-
θέν έν Δραγατσα
νίω ήρώον είς μνή
μην τών πεσόν
των ιερολοχιτών. 

Τ Ο Ε 
κ α ι Η Ε 

Κατά τόν μήνα αυτόν 
θ3 έορτασθή καί πάλιν καί 
ώς πρέπει ή επέτειος τής 
Ελληνικής επαναστάσεως, 
θά σημαιοστολισθοΰν οί 
δρόμοι, θ' άκουσθοΰν θού
ρια καί λόγοι διά τούς έργάτας αυτής, θά στεφθούν, πολύ δι
καίως, οι ανδριάντες των, άλλά καί ουδείς άλλοίμονον θά γίνη 
καί πάλιν λόγος διά τό δυστυχισμένον έλληνικόν θέατρον, τό 
όποιον ύπήρξεν είς τών κυριωτέρων παραγόντων τοΟ έλευθε-
ρωτικου εκείνου Αγώνος είς τόν όποιον όφείλομεν σήμερον τήν 
έλευθερίαν μας."Ολοι, μικροί καί μεγάλοι, ιστορικοί καί μή, δέν 
γνωρίζω διατί, ήγνόησαν τόν ρόλον, τόν όποιον Επαιξε τό δυ
στυχισμένον, επαναλαμβάνω, έλληνικόν θέατρον εις τήν Έλ-
ληνιχήν έπανάστασιν. Αυτός ό μεγάλος ιστορικός μας, ό Πα-
παρρηγόπουλος, άγνοών φ α ί ν ε τ α ι , ή μή αποδίδων καμμίαν 
σημασίαν είς τήν μεγάλην συμβολήν τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου 
εις τήν Ελληνικήν έπανάστασιν, αποδίδει απλώς τήν Εκρηξιν 
αύτης «εις τούς Ομνους τοΰ Ρήγα, τά προλεγόμενα τοΰ Κοραή 
καί εις τόν τρόπον καθ 'δν έγνώριζον νά έρμηνεύουσι τινές τών 
διδασκάλων τά αρχαία κείμενα καί τάς νεωτέρας επαγγε
λίας»! Και δμως τό έλληνικόν θέατρον ύπήρξεν έκ τών πρω
τεργατών τής Ελληνικής επαναστάσεως. 

Ή Όδησσός καί τό Βουκουρέστιον, κατά τούς πρό τής 
Επαναστάσεως χρόνους, υπήρξαν τό καταφύγιον τοΰ Ελληνι

σμού, οι διαπρεπέστεροι τοΰ όποιου άνδρες, έν κρυπτώ, προπα-
ρεσκευαζον την μέλλουσαν τοϋ "Εθνους άνάστασιν. Είς αμφό
τερα τα κέντρα ταϋτα, ή Εταιρ ία τών Φιλικών ήργσζετο άνεν-
δότως^ Εν τη φιλοξενώ μάλιστα τής Βλαχίας πρωτευούση οί 
πατριωται εταίροι προσέλαβον ώς βοηθούς καί συμπράκτόρας 
εις τόν δυσχερή αυτόν αγώνα καί πολλούς Ρουμάνους, τούς 
όποιους δια της μαγικής δυνάμεως τών ελληνικών γραμμάτων 

καί τής καθ' δλα ελληνικής μορφώσεως εΐχον καταστήσει ένθερ
μους κοινωνούς τοΰ έθνικοϋ αυτών σχεδίου. 

Πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού των, οί κορυφαίοι καί θαρρα-
λεώτεροι απόστολοι τής ιεράς εκείνης προπαγάνδας, Εχοντες 
ώς παράδειγμα τούς Σαλαμινομάχους προγόνους των, τών 
όποιων τό πατριωτικόν αίσθημα τοσάκις έξήψε τό δραματολό-
γιον τής Τριάδος τών αθανάτων δραματουργών, κατανοοϋντες 
δέ έξ άλλου, δτι ή άπό σκηνής παρέλασις πολλών επεισοδίων 
τής εθνικής αυτών ιστορίας, καθώς καί άλλων τοιούτων τής ξέ
νης, εξυπηρετούντων τούς σκοπούς των θά έξήπτεν ασφαλώς 
καί τό αίσθημα αυτών καί θά τούς παρώτουνε νά μετάσχωσι τοϋ 
υπερανθρωπίνου κινήματος, εις τό όποιον έ'μελλον μετ' ού πολύ 
ν' άποδυθώσιν, απεφάσισαν τήν σύστασιν έλληνικοΰ θεάτρου έν 
Βουκουρεστίω καί Όδησσώ καί, χωρίς τό παράπαν νά έξωτε-
ρικεύσωσι τόν σκοπόν των, διωργάνωσαν μετά πολλής πεοισκέ-
ψεως θεατρικός παραστάσεις, έπί τω σκοπώ δήθεν τής εκπαι
δεύσεως τής σπουδαζούσης νεολαίας. 

Πρός έπιτυχίαν τών σχεδίων των, οί έν Βουκουρεστίω Φι
λικοί, υπέδειξαν εις τόν τότε ηγεμόνα Ά λ. Σοϋτσον ν ' άναλάβη 
ύπό τήν προστασίαν του τό έλληνικόν θέατρον. Ό ήνεμών, με· 
μυημένος και αυτός εις τά τής Φιλικής "Εταιρίας καί θεωρών 
λυσιτελεστάτην άπό έθνικήν Εποψιν τήν υπαρξιν ελληνικής σκη
νής κατά τούς χρόνους εκείνους, διέταξε νά .Ινεργηθώσι τά 
δέοντα, διορίσας άμα καί έποπτικόν συμβούλιον, εις δ εκλήθη 
νά λάβη καί έλαβε μέρος καί ό επίσκοπος Βουζαίου Κωνστάντης. 

Οί ύποδείξαντες εις τόν ηγεμόνα Σοΰτσον τήν πρόσληψιν 

τοϋ επισκόπου Κωνστάντη, ώς μέλους τής πρώτης συσταθείσης 
έπί τοΰ θεάτρου εφορείας, αποδεικνύονται καί έκ τούτου μεγάλοι 
νόες, μετά περισκέψεως καί τά ελάχιστα διοργανοϋντες. Διότι, 
καθ' ην έποχήν ό υπόδουλος ελληνισμός προέβλεπεν ώς εις 
αγκυραν σωτηρίας είς τόν χριστιανισμόν δστις, ώς γνωστόν, 
ανέκαθεν εΐχεν κηρυχθή πολέμιος τοϋ θεάτρου, ή σύστασις τοι
ούτου καί δή κατά τήν έποχήν ταύτην ίσως ήκούετο δυσμενώς 
παρά τω χριστιανικώ πληθυσμώ τής Βλαχίας. Τοϋτο βεβαίως θέ-
λοντες ν' άποφύγωσιν οί διά τοϋ θεάτρου φρονοΰντες, δτι θά 
έξήπτον τάς καρδίας τών Ελλήνων, υπέδειξαν τήν πρόσληψιν 
τοϋ επισκόπου Βουζαίου, δστις σημειωτέον, είναι καί_ ό μόνος 
ιερωμένος δστις απετέλεσε μέλος θεατρικής έπιτρ_οπής. Αξιο
θαύμαστος ούχ ήττον είναι καί ό πατριωτισμός τοΰ_ επισκόπου 
τούτου, δστις, πρός ουδέν τιθέμενος, χάριν τοΰ ίεροϋ κατά τάς 
περιστάσεις ταύτας σκοποϋ τοϋ θεάτρου, τάς διατάξεις της τε 
έν ΛαοδικεΙα κατά τό 364 συνελθούσης Συνόδου καί τής έν 
Τρούλλω κατά τό 632. εδέχθη νά άποτελέση μέλος τής συστα
θείσης εφορείας καί νά λάβη ένεργόν, υπέρ τοϋ θεάτρου, μέρος. 

Ή μεγαλειτέρα προσοχή τοϋ εποπτικού συμβουλίου, ως 
ήτο έπόμενον, εδόθη περί τόν κατσρτισμόν τοΰ δραματολο
γίου, τό όποιον φυσικά άπετελέσθη άπό έργα δυνάμενα να 
έμπνεύσωσιν είς τούς άκροατάς ένθουσισσμόν πρός τό προπα-
ρασκευαζόμενον έν κρυπτώ άπελευθερωτικόν κίνημα, αυταπάρ-
νησιν καί μΐσος πρός τούς'τυράννους. Εΐχον δέ τήν άκράδαντον 
πεποίθησιν, δτι διά τοιούτου ύλικοϋ προπαρεσκεύαζον 
τήν ελληνικήν νεολαίαν διά τήν έθνικήν έξέγερσιν, ήτις 
τολλαχόθεν ήτοιμάζετο καί έκ τής οποίας άπεξεδέχοντο 
ώς βεβαίαν τήν άποτίναξιν τοΰ βδελυροΰ ζυγοϋ. Καί δέν 
ήπατήθησαν έν τή προαισθήσει αυτών, διότι πάντες σχε
δόν οί θαμώνες καί οί ηθοποιοί τών δύο θεάτρων, τοϋ 
Βουκουρεστίου καί τής Όδησσοΰ, Εμελλον μετά τινα 
χρόνον ν' άποτελέσωσι τόν δντως Ιερόν εκείνον Λόχον 
τών μαυροφόρων καί πέσωσι σχεδόν δλοι έπί του πε
δίου τής τιμής έν τή κοιλάδι τοϋ Δραγατσανίου. 

«Ό έπιθυμών, λέγει ό Ρουμάνος συγγραφεύς ΡίΗ-
ιτιοη, νά μάθη έάν τό θέατρον έκεϊνο έκαρποφόρησεν, 
ή άν παρήγαγε τό έπιδιωχθέν αποτέλεσμα, άς ερώτη
ση τά πεδία τοϋ έν Ρουμανία Δραγατσανίου καί τής 
τότε δούλης Ε λ λ ά δ ο ς καί ταϋτα άντ" απαντήσεως θα 
δείξωσιν αύτώ λαόν ελεύθερον καί βασίλειον νεωστί 
έγγραφέν έν τώ χάρτη τής Ευρώπης». 

\ Έξήκοντα καί έπτά έτη μετά τήν ήρωϊκήν αυτο-
θυσίαν τών Ιερολοχιτών, οί έν Ρουμανία "Ελληνες είς 
άνάμνησιν αυτής ανήγειραν έν Δραγατσανίω και άκρι_ ,1 
βώς έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, ή οποία συνήφθη έκεΐ | 
τήν 7 Ιουνίου 1821, σεμνόν ήρώον ύπό τό όποιον έτά-
φησαν τά ιερά όστά τών πεσόντων έκεΐ,^ τά όποια 
άνευρε τότε ό Ρουμάνος αξιωματικός ά λ λ ' Έ λ λ η ν τήν 
καταγωγήν Παπάζογλου έπί τής παρά τό Νεκροτα-
φεΐον, έν τώ όποίω ευρίσκεται τό μνημεΐον όδοϋ, ήτις 
μέχρι τοϋ 1927 έκαλεΐτο φεϋ! «Όδός Ήρφων», σήμε
ρον δέ χάρις είς τούς φίλους μας Ρουμάνους μετω-
νομάσθη πρός τιμήν τοϋ διαδόχου τοϋ Ρουμάνικου θρόνου 
είς «όδόν Βασιλέως Μιχαήλ». 'Επί τοΰ Ηρώου, ώς φαί
νεται έκ τής παρατιθεμένης εικόνος, ουδέν αναγράφε
ται όνομα. Μία άγκυρα είς σχήμα σταυροΰ καί υπ" αυ
τήν τά σύμβολα τοϋ Μεροΰ Λόχου, Ενα κρανίον μέ 
χιαστί φερόμενα όστά, ήσαν τά μόνα κοσμήματα του. 

Ά λ λ ά καί έν Αθήναις, Εξω είς τό Πεδίον τοϋ ^Α
ρεως, ανεγείρεται μεγαλοπρεπής τύμβος, έπί τοϋ ό
ποιου, μεταξύ τών άλλων τιμίων ονομάτων, ό διαβά
της άναγινώσκει είς τήν πρώτην γραμμήν καί τό 
τοϋ Σπυρίδωνος Δρακούλη, χωρίς κάν νά υποπτεύε
ται δτι ό τίρως αυτός, πριν πέσει μαχόμενος, Εδρασε 
καί έθοιάμβευσεν ώς ηθοποιός τοϋ θεάτρου τής Φιλι
κής "Εταιρίας έν Όδησσώ. Είχεν έμφανισθή _ οδτος 
τό πρώτον άπό σκηνής τόν Φεβρουάριον τοϋ 1819 
είς τό δραμάτιον τοϋ Γ. Λασσάνη «Ή Ε λ λ ά ς καί ό 
Ξένος», ευθύς δ' άπό τής πρώτης εμφανίσεως του 
έπεσκίασε, κατά γενικήν όμολογίαν, τόν μέχρι τής 
ήμέραο εκείνης θαυμαζόμενον 'Αβραμιώτην, περί τής 
σκηνικής τέχνης τοϋ όποιου λίαν εύφήμως ομιλεί 
καί ό Ιωάννης Φιλήμων είς τό Ιστορικόν του Δο-
κίμιον περί τής Φιλικής Εταιρ ίας . 

Ό Σπ. Δρακούλης, άφοϋ Εδρασεν επιτυχώς 
έπί τής ελληνικής σκηνής, κληθείς διά τοϋτο ύπό 
τών συγχρόνων του «Ό Τάλμας τοϋ Γραικικοϋ 
θεάτρου», ευθύς ώς ήλθεν ή 
ώρα νά δράση καί έπί άλ
λης σκηνής, άποβαλών τόν 
κόθορνον καί ζωσθείς τήν 
πραγματικήν σπάθην, έτρεξε 
μαζί μέ τά άλλα παλληκάοια 
είς τό Δραγατσάνι καί ήρωϊ-
κώς πολεμήσας, Επεσεν ύπό 
τά κτυπήματα τών Τούρκων. 

Ό Δρακούλης πολεμή
σας ώς έκατόνταρχος, «υπήρ
ξε— κατά τόν άείμνηστον κα-
θηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου 
Κ. Ράδον — ή ώραιωτέρα 
φυσιογνωμία τοΰ Ίεροϋ Λό
χου, τό δηιιοτικώτερον ό
νομα μεταξύ τών Ιερο
λοχιτών». Ό πρωτοσπαθά-
ριος Θεοδόσιος Χριστο-
δούλου Φινίτης, πολεμή

σας καί αυτός είς τό Δραγατσάνι, δις αναφέρει, μέ κολακευ
τικά σχόλια, τόν Δρακούλην είς τούς στίχους αύτοϋ: 

«Είδα—λέγει—πάλιν μέ χαράν μου πώς ό Σούτσος τοϋ Κεμπάπη 
έβρυχάτο ώς ό λέων κι* έχρεμέτιζεν ώς άτι. 
Διοικούσε μέ τήν σπάθην είς τήν χείρα γυμνωμένην 
καί δ Βεϊτσινός Δημήτρης, μέ σημαίαν τρυπημένην. 
'Αμιλλώμενος τώ Σούτσω εις τά δεξιά χτυπούσε, 
κυλυσμένος είς τό αΤμα, πληγωμένος ένικοϋσε. 
Καί ό Σκαμνελίτης Φίκιας, μέ φρικταϊς πληγαΐς στά στήθη. 
μέ τόν τ ρ α γ ι κ ό ν Δ ρ α κ ο ύ λ η ν , καί τόν Κρόπιαν μεσ' τά πλήθη 
έθριάμβευσαν ανδρείως, ολοένα προχωρούσαν, 
σκονισμένοι, αίματωμένοι είς τόν θάνατον νικούσαν.» 

Ά λ λ ά καί ή δραματική ποίησ'.ς δέν έλησμόνησε τόν Δρα
κούλην. Ό Παναγ. Σοΰτσος, είς τό λυοικόν αύτοϋ δράμα «Ό Γε
ώργιος Καραϊσκάκης» έαφανίζει πρός τόν ήρωα του τάς σκιάς 
τοϋ Δρακούλη καί τοΰ Δημητρίου Σούτσου. 

«Είς τό σΰνορον—του λέγουν—ιό μέλλον τής ελληνικής φυλής 
εις τόν "Ιστρον πρόμαχοι της κείμεθα, καί ξένη χώρα 
τής νεότητός μας τώρα 
τρώγει τ' άνθη τής καλής. 
Φεϋ έπέσαμεν οί πρώτοι καί μέ οφθαλμούς έκθαμβους, 
δέν έφθάσαμεν τοϋ "Εθνους νά ίδώμεν τούς θριάμβους. 
Είθε κδν είς τά όστά μας τής πατοίδος ή αγκάλη 
Ν' άνοιχθή άντί μνημείου καί ημάς νά περιβάλη». 

Προσθέτει δέ έν υποσημειώσει ό ποιητής τά έξης: «Πρώ
τοι ίο δύο ούτοι άνδρες πεσόντες εις νέας θερμοπύλας μετά 
τών τριακοσίων υπέδειξαν είς τήν γραΐαν Εϋρώπην, δτι ό αρ

χαίος ελληνικός κόσμος μέλλει νά έπαναφανή' Εκτοτε 
ύψώθη κατά πάσαν τήν Γαλλίαν καί Γερμανίαν φωνή συμ
παθείας, φωνή ένθουσιασμοΰ υπέρ τοϋ Έλληνικοΰ "Εθνους. 

Ά λ λ ' έκτος τοϋ ήρωϊκώς υπέρ πατρίδος πεσόντος 
Δρακούλη, καί ό πρωταγωνιστής τοΰ έν Βουκουρεστίω 
έλληνικοΰ θεάτρου Κωνσταντίνος Κυριάκου Άριστίας, 
σπουδαίως Εδρασε κατά τήν Εκρηξιν τής Ελληνικής 
επαναστάσεως. "Οτε μετά τήν εϊσοδον τοΰ "Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντου είς Βουκουρέστιον έγένετο τήν 17 Μαρτίου 
1821 έν τή οικία Βελλίου ή ϋψωσις τής τριχρόου σημαίας 
τοϋ Αγώνος, ταύτην έκράτει έν μέσω τών Ιερέων, πλή
ρης ενθουσιασμού ό Άριστίας, μεθ 'δ περιήλθε τάς οδούς 
τής πόλεως ακολουθούμενος ύπό οπλιτών κρατούντων 
άνεσπασμένα τά ξίφη καί πλήθους πολιτών ψαλλόντων 
τά θούρια τοϋ Ρήγα. 

Τίνα δέ ρόλον Επαιξε πρό καί μετά τήν καταστρο
φήν τοϋ Δραγατσανίου μαρτυρεί τό κάτωθι έγγραφον 
δύο έκ τών συμπολεμιστών του: 

«Ήμεΐς οί υποφαινόμενοι, καλώς γνωρίζοντες τόν Κωνσταντϊ· 
νον Άριστίαν, συναγωνιστήν κατά τήν έκρηξιν τοϋ ίεροΰ άγωνος 
κατά τήν Μολδοβλαχίαν, μαρτυροΰμεν έν καθαρώ συνειδότι, διά νά 
χρησιμεύαη δπου ανήκει, δτι φοιτητής αυτός κατά τήν έποχήν έκεί-
νην, ώπλισθη μέ τούς πρώτους, έξοδεύων πάντοτε έκ τών ίδιων, 
χωρίς ποτέ νά λάβη άμοιβήν ή μισθόν τινα, έξ εναντίας ένοπλί-
ζων άλλους έξ Ιδίων! Άφοϋ δέ διά τών αισθημάτων καί τής προσω
πικής αύτοΰ Ικανότητος έβοήθησε τόν ευγενή εκείνον ένθουσιασμόν, 
είς τόν όποιον χρεωστεϊται ή σύστασις τοΰ Ιεροΰ λόχου, πρώτος αυ
τός Οψωσε τήν σημαίαν τής ελευθερίας είς τήν πρωτεύουσαν της 
Βλαχίας κ' ίδωσε τρόπον τινά τό σύνθημα τής εκρήξεως, εις έπο
χήν 8τε οί μέν συνεταίροι κυριευμένοι άπό φόβον δέν έτόλμων μηδέ 
τήν άπόφασίν των νά προσδιορίσουν, τό δέ κίνημα τοΰτο ενεθάρ
ρυνε τήν νεκρουμένην ήδη υπέρ τής ελευθερίας άπόπειραν. 

Μετά ταΰτα λαβών ύπηρεσίαν παρά τω Άλεξάνδρω Υψηλάντη 
ήκολούθησεν αυτόν εσχάτως άρχηγόν ήδη τοϋ ίεροϋ λόχου κ - έξε-
τέλεσε πλησίον του μέ θσυμάσιον ζήλον πολλάς διαταγάς του, 
προκινδυνεύσας μέχρις έσχατης στιγμής ε[ς τήν έν Δραγατσανίω 
μάχην, δπου διέπρεψε μεταξύ τών συναγωνιστών. Τελευταιον μετα 
τήν διάλυσιν τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ, αυτός ήτον ό τελευταίος δστις 
Ελαβε τήν διαταγήν τοΰ άρχηγοϋ ν ' άποσυρθή είς τά Ιδια, άξιος 
πάντοτε τοΰ πατρός του, Οστις πληγωθείς είς Κρήτην κατά τήν 
έκστρατείαν τοΰ ναυάρχου Τομπάζη καί μεταφερθείς είς παυ-
πλιον, ανέλαβε καί πάλιν μετά τήν Ιασίν του τά δπλα καί επεσεν 
ήρωϊκώς είς τήν έν Δερβένοις μάχην». 

Ά λ λ ά καί ό Γεώργιος Λασσάνης, δστις ένωρί' 
τατα ήννόησεν δτι διά τοϋ θεάτρου εύκολώτερον 
θά έξήπτετο τό φρόνημα τών υποδούλων αδελφών 
του, ού σμικρόν Ελαβε μέρος είς τήν έν Όδησσώ, 
πρό τής επαναστάσεως θεατρικήν κίνησιν καί εγρα-
ψεν, ώς εΐδομεν, τό δραμάτιον «Ή Ε λ λ ά ς καί ό 
Ξένος», άλλά καί τήν τραγωδίαν «Αρμόδιος καί 
Άριστογειτόνων» τά όποια αμφότερα παραστα-
θέντα άπό σκηνής ένεθουσίασαν τούς έν Όδησσώ 
"Ελληνας έκ τών όποιων ούκ ολίγοι κατόπιν συμ

μετέσχον είς τόν Ιερόν Λόχον. Μυηθείς εγκαίρως 
ό Λασσάνης είς τά τής Φιλικής 'Εταιρίας ) ύπό 

τοϋ άτυχους Γαλάτη, ήκολούθησε τόν Αλέ-
ξανδρον Ύψηλάντην ώς γραμματεύς του, κα
τόπιν δέ καί ώς υπασπιστής του καί χιλιαρ-
χος τοΰ Ίεροϋ Λόχου. Μετά τήν έν_Δραγα
τσανίω καταστροφήν, συμμετέσχε τής τύχης 

τοϋ Αλεξάνδρου Υψη
λάντου φυλακισθείς έν 
Μούγκατς καί θηρεσι-
ουπόλει μέχρι τοϋ 1828. 
Μετά τήν άπελευθέρω-
σιν της "Ελλάδος, πεποι-
θώς δτι τό θέατρον συν
ετέλεσε τά μέγιστα είς 
έπιτυχίαν τής Ελληνι
κής επαναστάσεως, ί

δρυσε διά τής δια
θήκης του τόν Λασ-

σάνειον όνομα-
1 σθέντα διαγωνι-
». σμόν, όστις 

καί ήρχισεν 
έπί τής πρυ
τανείας τοϋ 
θ . Άφεντού-
λη τφ 1888. 

ΝΙΚ. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΕΦΑΛΟ Ω Σ Τ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ 

Ηίϋ/ΑΑΙΛ 
Δέν πρόκειται, βέβαια, νά εκθέσω ποια αξία Εχει 

ή σημαία γ ια τούς λαούς πού δέν Εχασαν τήν εθνική 
τους οντότητα καϊ δέν έπαυσαν σ' αυτή νά βλέπουν 
κάτι περισσότερο άπό ίνα άπλό σύμβολο. Γιά τό γενικό 
αυτό θέμα άς απασχοληθούν άλλοι. Εκε ίνο πού χρειά
ζεται, εΤναι νά Ιδοΰμε, πώς ό νεώτερος ελληνισμός Ε
φθασε νά Εχη τή σημερινή σημαία του. 

Γεγονός είναι δτι οί άρματωλοί καϊ οί κλέφτες έ-
χρησιμοποιοϋσαν ό καθένας δική του σημαία, πού ο ν ό 
μαζαν «φλάμπουρα» καϊ «μπαϊράκια». Και τά μέν φλάμ
πουρα ήσαν γ ιά τίς γιορτινές ήμερες, τά δέ μπαϊράκια, πού 
έλέγοντο καϊ παντιέρες, ήσαν οί πολεμικές σημαίες, πού 
έκυμάτιζαν στά ταμπούρια και έφέροντο πάντοτε έπί κε
φαλής τών πολεμιστών δταν ενεργούσαν επιθέσεις καϊ 
εκστρατείες. Συνήθως δέ ήσαν απομιμήσεις βυζαντινού 
τύπου σημαίες, σταυρός σέ γαλάζιο επίπεδο, ή ομοίωμα 
τοΰ αγίου Γεωργίου, πού άπό τά χρόνια τής ελληνικής 
αυτοκρατορίας εθεωρείτο προστάτης τοΰ στρατού, σέ 
άλλο χρώμα σημαίας, ή τέλος οίοσδήποτε άλλος τύπος 
πού απεικόνιζε τά αισθήματα τοΰ άρματωλοΰ ή τό βαθ
μό τής μορφώσεως τοΰ αγωνιζομένου όπλαρχηγοΰ. Ά λ λ ά 
και ό δικέφαλος αετός, πού έστόλιζε τήν χρυσόκροση 
κίτρινη σημαία τοΰ Βυζαντίου, ώς στή μοιραία 29ι Μαΐου 
1453, ήταν τό σύμβολο πλείστων καπεταναίων. Ό Κρο
κόδειλος Κλάδας άπό τά 1464 ακόμα ύψωσε σημαία μέ τό δι 
κέφαλο αετό στήν Κρήτη γ ιά νά φανέρωση πώς δέν άπέθανεν ή 
βυζαντινή αυτοκρατορία καϊ ό Χρήστος Μηλιώνης πού σκοτώ
θηκε, σέ παγίδα πού τοΰ Εστησε κάποιος φίλος του τούρκος, 
στόν Αλμυρό, είχε κι" αυτός, στά 1808, μπαϊράκι μέ δικέφαλο 
αετό καϊ σταυρό. Τόση δέ εντύπωση Εκαμε ή σημαία αυτή, 

πού ό λαός τήν ώ-
νόμασε χαρακτη
ριστικά, ή Κορώ
ν α τ ο ΰ Μηλιώ
ν η_ΟΪ Μαυρομιχα-
λαΐοι, δμως, πού 
επήραν μέρος στά 

1769 στήν επανάσταση, πού έσήκωσεν 
ό Όρλώφ στην Έλλαδα , ύψωσαν ση
μαία λευκή μέ γαλάζιο σταυρό, φαί

νεται δέ δτι αυτή ήταν ή σημαία τους καί σ 'δλους τούς με
τέπειτα αγώνας γιά τήν απελευθέρωση. 

Ό Λάμπρος Κατσώνης ύψωσε, επειδή ύπηρετοΰσε στίς 
τάξεις τοΰ ρωσσικοΰ πολεμικού ναυτικού, τήν αυτοκρατο
ρική σημαία μέ τό δικέφαλο αετό, φαίνεται, δμως, νά υψω-

ΐΐ. καϊ άλλη δική του σημαία πού είχε τίς εικόνες τών ά γ ι ω ν 
Κωνσταντίνου καϊ Ελένης καί στό κέντρο σταυρό. Επ ίσης ό 
καπετάν Τζουβάρας, πού σκοτώθηκε στις όχθες τοΰ Λούρου πο
ταμού, ύψωνε σημαία μέ σταυρό, πού Εφερε άπό τή μία επιφά
νεια τήν είκόνα τοΰ Χριστού, άπό τήν άλλη δέ τήν εικόνα τής 
Παναγίας. Σημαίες μέ απεικονίσεις ά γ ι ω ν ύψωναν ακόμη οί 
ν - . ιμαρριώτες (τών α γ γ έ λ ω ν Μιχαήλ καϊ Γαβριήλ) καί οί Λευ-
κάδιοι (τής άγιας Μαύρας καί τοΰ άγιου Τιμοθέου). Τέλος ση
μαία _μέ σταυρό έπί κυανού επιπέδου ύψωνε καί ό ναύαρχος 
Σταθάς, κατεβάζοντας τή ρωσσική, μετά τή συνθήκη τής Τιλσίτ. 

"Ας σημει ^θή δτι τό δικαίωμα νά Εχη τήν εθνική του ση
μαία είχαν διατηοήσει στόν 15 ο ν καί 16 ο ν αιώνα καί τό σώμα 
τών σπαχήδων τής Ηπείρου, πού άπετελεΐτο ώς έπί τό πολύ 
άπό "Ελληνες πού ύπηρετοΰσε ύπό τούς σουλτάνους. Τό σώμα 
αυτό συγκεντρωνόταν στά Γιάννενα καί μποροΰσε Εως τήν Πίν
δο νά πορεύεται μέ τήν ελληνική του σημαία έπί κεφαλής. Πέ
ραν άπό τήν Πίνδο ήταν υποχρεωμένο νά ύψωση τή τουρκική. 

Στά 1612, δταν οί Τούρκοι έφάνηκαν ανίκανοι νά καταλά
βουν τή Βαγδάτη, ό α ρ χ η γ ό ς τών Ελλήνων σπαχήδων διέταξε 
τήν ύψωση τής ελληνικής σημαίας καί στό αντίκρυσμα της οί 
σπαχήδες^ έσάρωσαν τούς Πέρσας καί κατέλαβαν τή Βαγδάτη. 
Ό σουλτάνος Σελήμ ό Α' τούς εγκωμίασε γιά τή γενναιότητα 
τους, έθεώρησεν δμως τήν ύψωση τής ελληνικής σημαίας ώς 
παρασπονδία καί τούς αφήρεσε τό δικαίωμα νά Εχουν Ιδιαίτε-
ρον εθνικό σύμβολο. 

"Οσο γιά τήν Επτάνησο, πού βρέθηκε πάντοτε σέ ιδιά
ζουσα θέση, δταν στά 1800 συνεκροτήθη σέ πολιτεία, υποτελή 
στήν Τουρκία, έζήτησε νάχη σημαία μέ τό φοίνικα, γιά νά συμ-
βολίζη τήν ανάσταση ολοκλήρου τοΰ Εθνους, άντέστησαν, δμως, 
επίμονα οί Τούρκοι καί Εγινε τότε δεκτή κυανή σημαία μέ κόκ
κινα πλαίσια καί λευκό σταυρό καί μέ φτερωτό κιτρινωπό λεο\-
τάρι πού κρατούσε κλειστό Ευαγγέλιο, άπό τό όποιο ξέφευγαν 
έπτά λόγχες πού έδηλοΰσαν τά έπτά νησιά. 

Σ ' αυτά τά λίγα πρέπει νά περιορισθούν τά ιστορικά τών 
ελληνικών σημαιώνπρίν άπό τό 1821. 
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Τό ζήτημα τής σημαίας τό άντιμετώπισεν άπό τή πρώτη 
στιγμή καί ό Ρήγας Βελεστινλής, ό όποιος καθώρισε τό κόκκινο, 
τό λευκό καί τό μαύρο ώς τά χρώματα πού έταίριαζαν σ' αυτή, 
μαζί μέ τό ρόπαλο,τοΰ Ηρακλή καί τρεις σταυρούς. Καί μέ τό 
κόκκινο μέν ήθελε νά σημάνη τό αίμα πού Εχυσε καί θάχυνε ή 
ελληνική φυλή γιά νά ξαναβρή τήν ελευθερία, μέ τό λευκό νά 
συμβολίση τήν ελευθερία καί μέ τό μαύρο νά συμβολίση τό 
θάνατο πού χιλιάδες πολλές Ελλήνων θ'ακολουθούσαν γιά νά-
βρη τό άλλο "Ελληνικό γένος τήν ελευθερία του. Τά τρία αυτά 
χρώματα, μέ τίς είκόνες, δμως, τών αγίων Κωνσταντίνου καί 
Ελένης άπό τή μία επιφάνεια καί τήν επιταγή « έν τούτω νίκα» 
καί τόν φοίνικα μέ τάς λέξεις «έκ τής κόνεώς μου άναγεννώ-
μαι» άπό τήν άλλη επιφάνεια, είχε καί ή σημαία πού ύψωσε ό 
Αλέξανδρος "Υψηλάντης στίς 27 Φεβρουαρίου τοΰ 1821, στή Μολ-
δαυΐα,στό μοναστήρι τών Τριών "Ιεραρχών και ευλογήθηκε άπό 
τό μητροπολίτη Βενιαμίν. Ή σημαία, δμως, αύτη δέ μπόρεσε νά 
έπιβληθή καί στήν "Ελλάδα κι' Ετσι ό κάθε αρχηγός σώματος 
καϊ ό κάθε καπετάνιος ύψωνε τή δική του, πού άλλοτε μέν ήταν 
μίμηση μιας άλλης, συνήθως δμως, ό συνδυασμός χρωμάτων 
καί συμβολικών παραστάσεων ήταν απόρροια τής προσωπικής 
τοΰ καθενός φαντασίας. 

Στή Μολδαυΐα υψώθηκαν δύο ακόμη σημαίες: μία άπό τόν 
ρουμάνον θεόδωρον Βλαδιμηρέσκου, πού ήταν γαλάζια, μέ 
κεντρικό σύμβολο τήν άγ ια Τριάδα δεξιά καί αριστερά τόν άγιο 
Δημήτριο καί μέ χρυσοκέντητα γράμματα τίς λέξεις «ζήτω ή 
ελευθερία». Μ' αυτήν, δμως, τή σημαία ό Βλαδιμηρέσκου απέ
βλεπε σέ δύο σκοπούς: νά εξαπάτηση πρώτα τόν "Υψηλάντη, δτι 
τάχα μέ τά τοπικά σύμβολα τής σημαίας έζητοΰσε νά προσέλ
κυση τούς ντόπιους, νά πείση κατόπιν τούς τούρκους, δτι μέ τή 
σημαία αυτή έπολεμοΰσε κατά τοΰ "Υψηλάντη. Τήν άλλη σημαία 
ανύψωσε ό Πάτμιος Σάββας Φωκιανός τό Μάϊο τοΰ 1821 καί ήταν 
λευκή μέ τό ομοίωμα του Εσταυρωμένου. ^Ηταν κι 'αύτός άπό 
τούς κακούς εκείνους "Ελληνας πού Εβλαψαν τό Εθνος τους πολ
λές φορές, περισσότερο καί άπό τούς χειρότερους τούρκους. 
Διοικούσε σώμα αλβανών καβαλλάρηδων καί σκοπόν είχεν, δχι 
μόνον ν ' άποδοκιμάση τόν "Υψηλάντη, άλλ'άκόμη νά έλκυση τήν 
εμπιστοσύνη τών τούρκων. Φυσικά, οί δύο αυτές σημαίες δέν εί
ναι δυνατόν νά περιληφθούν στίς σημαίες τής Επαναστάσεως. 

Καί τώρα άς Ελθωμε στίς καθαυτό σημαίες τοΰ "Αγώνος 
στίς όποιες πρέπει νά κατατάξωμε καί τή σημαία πού ύψωσε 
ό Μάρκο Μπότσαρης, λίγους μήνας πριν άρχίση ό Μέγας σηκω
μός, τόν Όκτώβριο τοΰ 1820 στους βοάχους τοΰ Σουλίου, πού 
κάθε τους κορφή ήταν καί μία εποποιία. 

Μετάτή σημαία τοΰ "Υψηλάντη πρώτη σημαία τοΰ Α γ ώ ν ο ς 
πρέπει νά θεωρήσωμε τό λάβαρο πού ΰψωσεν ό Παλαιών Πατρών 

Γερμανός. Τό λάβαρο αυτό, κεντημένο μ 'α
σήμι καί χρυσάφι, δέν ήταν προωρισμένο νά 
γίνη σημαία. 'Εχρησίμευεν ώς παραπέτασμα 
τής' "Ωραίας Πύλης στήν άγ ια Λαύρα, άπό 
'κεΐ άπεσπάσθη καί ύψώθη σύμβολο τοΰ υπέρ 
δλων Αγώνος πού άρχιζε ή "Ελληνική φυλή. 
Λίγες ήμερες πριν ύψωση ό Παλαιών Πατρών 
τό Λάβαρο στήν άγ ια Λαύρα, ό Ανδρέας Λόν-
τος ΰψωσεν άλλη στάς Πάτρας. Γιά νά μπό
ρεση νά περάση μαζί μέ τούς άνδρες του 

κάτω άπό τό κά
στρο τών Πα
τρών έπενόησε 
μία σημαία πού 
ήταν εντελώς 
κόκκινη καί μό
νον άπό τή μία 
επιφάνεια είχε 
μαΰρο σταυρό. 
Τή σημαία αυ
τήν ευλόγησε ό 
Π α λ α ι ώ ν Πα
τρών Γερμανός 

στή σημερινή πλατεία τού άγιου Γεωργίου. Μέ τά δάκρυα δέ στά 
μάτια καί κάτωχροι άπό τή συγκίνηση, έπλησίαζαν οί επανα
στάτες, προσκυνούσαν Ενα ξύλινο σταυρό μπηγμένο στή γή, 
ώρκιζόντουσαν νά πεθάνουν γ ιά τή λευτεριά καί αναφωνούσαν 
μέ τή φλόγα τής πίστεως στά μάτια: 

— Καί στή Πόλη νά δώση ό θεός ! 
Ό τ α ν άναψε ό άγων, ό κάθε οπλαρχηγός είχε τή δική του 

σημαία, δπως αναφέρεται παραπάνω. "Ο καπετάνιος τών Σερρών 
"Εμμανουήλ Παππάς, δπως επίσης οί καπετάνιοι τής Ναούσης 
Καρατάσος, Ζαφειράκης κ.λ.π. είχαν σημαίες λευκές μέ τό ομοίωμα 
τοΰ αγίου Γεωργίου. ΟΙ Κολοκοτρωναϊοι ύψωναν επίσης λευκή, 
σημαία μέ γαλάζιο σταυρό, δπως καί ό Πλαπούτας πού έπρό-
σθεσε τά γράμματα I. Χ. Ν. Κ. (Ιησούς Χριστός Νικά). Ό Πα
παφλέσσας άντί σημαίας είχε πελώριο σταυρό πού έκρατοΰσε 
έπί κεφαλής τών πολεμιστών παν 'ψηλος καλόγηρος πού ώνο-
μαζόταν παπά-Τοΰρτος καί ό Διάκος είχε κατασκευάση σημαία 
λευκή μέ τό ομοίωμα τού άγιου Γεωργίου καί μέ τάς λέξεις 
«ελευθερία ή θάνατος». Τέλος δέν Εμεινε καπετάνιος πού νά 
μήν είχε τή σημαία του, πολλές φορές δέ άντί άλλου συμβόλου, 
άπλό πολύχρωμο ύφασμα. Πλείστοι ακόμη είχαν σημαίες μέ τόν 
άγιο Δημήτριο ή τά λάβαρα τού άγιου Κωνσταντίνου καί άλλοι 
μέ τά σύμβολα τής Φιλικής "Εταιρίας. 

ΟΙ σημαίες τών τριών νησιών, πού τό ναυτικό τους υπήρξε 
τό φοβερώτερο δπλο τών αγωνιζομένων "Ελλήνων, Εμοιαζαν ή 
μία μέ τή άλλη. Ή σημαία τής "Υδρας ήταν γαλάζια μέ κόκ
κινο πλαίσιο, μέ ανεστραμμένη στό μέσο τήν ημισέληνο καί 
πάνω τό λευκό σταυρό. "Αριστερά του σταυρού ήταν άγκυρα 
όρθία, φαιού χρώματος, τυλιγμένο δέ σ' αυτή φίδι πρασινωπό, 
πού κρατοΰσε στό στόμα του όρθια μέ ανοικτά τά φτερά γλαύκα. 
Κάτω άπό τό σταυρό ήσαν οί λέξεις «ή τάν ή έπί τάς 1821». 
Δεξιά τέλος τοΰ σταυρού υπήρχε κοντός πρασινωπός πού άπέ-
ληγε σέ λόγχη κόκκινη μέ κόκκινη επίσης σημαία. Ή σημαία 
τών Σπετσών ήταν κιτρινωπού χρώματος μέ κόκκινα καί λευκά 
πλαίσια. Στό μέσον είχε ανεστραμμένη ημισέληνο, πάνω δέ 
άπό αυτή τό σταυρό καί δεξιά άγκυρα μέ φίδι πρασίνου χρώ
ματος καί μελανά στίγματα περιτυλιγμένο σ'αύτή. Γλαύξ δπως 
καί στή σημαία τής "Υδρας, έρράμφιζε τό κεφάλι του φιδιοΰ, 
αριστερά λόγχη άπέληγε σέ οξεία αιχμή καί εκατέρωθεν τών 
συμβόλων αυτών υπήρχαν οί λέξεις « ε λ ε υ θ ε ρ ί α ή θ ά ν α 
τος» .Ή σημαία τών Ψαριανών ήταν δπωο καί τών Σπετσιωτών, 
ώς πρός τόν χρωματισμό, μέ τή διαφορά δτι ήταν κάπως μεγα
λύτερη καί δχι ή ανεστραμμένη ημισέληνος ε *Χ ε κ α ί άστρο. Καί 
στίς τρείς σημαίες ό σταυρός έσήμαινε τήν ιερότητα τού αγώνος, 
τό φίδι τή δικαιοσύνη καί ή γλαύξ τή φρόνηση. Ή Κρήτη ύψωσε καί 
αυτή διάφορες σημαίες, οί περισσότερες δμως είχαν τό ομοίωμα 
τού αποστόλου Τίτου. Τέλος ή Κύπρος καί ή Σάμος ύψωσαν σημαία 
λευκή μέ γαλάζιο σταυρό. Περίεργη ήταν ή σημαία πού υψώθηκε 
στή Τριπολιτσά. "Ενας παπάς, πιθανώς, ό Παπαφλέσσας Εσχισε 
Ενα κομμάτι άπό τό γαλάζιο άντερί του καί ό στρατιώτης Κεφά
λας δύο λόζες άπό τή φουστανέλλα του. Μέ τίς λόζες έρράφτηκε 
Ενας σταυρός πάνω στό ράσο καί αυτή ήταν ή σημαία πού ύψώθη 
στό διοικητήριο, δταν οί επαναστάτες έμπήκαν στή Τριπολιτσά. 

Ό τύπος τής σημερινής σημαίας καθιερώθη άπό τή πρώτη 
τών "Ελλήνων συνέλευση στήν "Επίδαυρο στίς α ρ χ έ ς τοΰ 1822. 
Αυτή μέ τόν οργανικό νόμο πού έψήφισε, ηθέλησε τή σημαία 
νά συμβολίζη τήν «παρέδρα τού θεοΰ σοφίαν, τήν έλευθερίαν 
καί τήν πατρίδα». 'Εκανόνιζε δηλαδή τό σταυρό καί τά_χρώ
ματα λευκό καί γαλάζιο ν ' αποτελέσουν τά σύμβολα τού "Ελ
ληνικού Εθνους. Τό εκτελεστικό διάταγμα, πού υπεγράφη στά 
μέσα τοΰ Μαρτίου, έκανόνιζε τίς λεπτομέρειες καί ή "Ελλάς 
Εκτοτε είχε τή σημαία πού Εχομε, μέ τή διαφορά δτι μόνον 
άπό τά 1864 οί σημαίες τών πεζικών συνταγμάτων άρχισαν 
νά Εχουν στό μέσο τήν εικόνα τοΰ άγιου Γεωργίου. 

Πώς δμως καθιερώθησαν τό λευκό καί τό γαλάζιο γιά τήν 
"Ελληνική σημαία; Πολλές ύπεστηρίχθησαν εκδοχές κατά καιρούς. 
Καί άλλοι υέν άνέτρεξαν στό Βυζάντιο, άλλοι στή σημαία τού 
ναυάρχου Σταθά, άλλοι στή σημερινή, χωρίς μέ καμμία νά μπο
ρούν νά παράσχουν απόδειξη τών Ισχυρισμών των. Τά αρχεία πού 

π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν α ν 
καί τά πρακτικά 
τών συζητήσεων 
κ α τ ε σ τ ρ ά φ η σ α ν 
κατά τούς εμφυλί
ους σπαραγμούς 
τού 1823-1824, ώστε 
μόνον εικασίες νά 
διατυπώνωντσισή-
μερα καί ή υπό
θεση, δτι επειδή 
ό "Ελλην βλέπει 
πάντα γαλάζιο 
τόν ουρανό, ηθέ
λησε τό χρώμα 
αυτό νά είναι ή ση
μαία.Πόσον, δμως, 
τά δύο χρώματα 
ανταποκρίνονται 
πρός τήν εσώτε
ρη πίστη τού "Ελ-
ληνος απέδειξε τό 
γ γονός, δτι ή γα 
λανόλευκος Εγινε 
δεκτή άπό δλον 
τόν ελληνισμό καί 
απετέλεσε αυτότό 
σύμβολον τής υ
πάρξεως τοΰ ελ
ληνικού Εθνους. 

ΧΡ. ΕΜΜ. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ 
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Πολλοί ίσαμε σήμερα, πέρνοντας ώς α
φετηρία τό ερώτημα «Γιατί αγαπάμε τήν Ελ
λάδα» θέλησαν νά μάς εξηγήσουν τούς λόγους 
τοΰ φιλελληνισμού των — ή ονομασία «φιλελ
ληνισμός» ίσως νά μήν είναι πιά τής μόδας, 
μά ή ουσία είναι πάντα ολοζώντανη μέσα 
στό πνεΰμα καί στήν καρδιά μας — μέ διάφορα 
βιβλία, άρθρα, μελέτες, ομιλίες. Μάς μίλησαν 
Ετσι γ ιά τήν τέχνη, τήν ποίησι, τή φιλοσοφία τής αρχαίας Ε λ 
λάδος, γ ιά τις αρχές τής πολιτικής ελευθερίας, πού πρώτη αυτή 
διενοήθη, διετύπωσα καί εφήρμοσε, γ ιά τήν επιρροή τών φώτων 
της έπί τοΰ προορισμού τής άνθρωπότητος. Μάς θύμισαν, επί
σης, πώς ό θησαυρός τών ελληνικών γραμμάτων πού είχαν 
συγκεντρώσει οί Βυζαντινοί καί τόν μεταβίβασαν στή Δύσι, 
έδημιούργησε τήν Άναγέννησι. Μάς παρέστησαν τέλος, τις προ-
σπάθειες_ τών Ελλήνων στόν τελευταΐον αιώνα γιά νά αποκα
τασταθούν ώς "Εθνος, τις γρήγορες καί θαυμαστές προόδους 
των, τήν άνάπτυξι του εμπορίου των, τήν ανθούσαν βιομηχα
νία, τά σχολεία καί τήν τόση των αγάπη γιά τήν μόρφωσι καί 
τήν έκπαίδευσι. 

"Ομως υπάρχει κι" Ενας άλλος λόγος γιά ν ' αγαπούμε τήν 
'Ελλαδα. Είναι ή πολεμική άξια τών "Ελλήνων στους αγώνας 
γιά τήν ελευθερία των. "Οπως ή αρχαία Ε λ λ ά ς καί ή νεωτέρα 
είχε εποχές μεγάλου ήρωϊσμοΰ καί γ ιά τις εποχές αυτές, τις η
ρωικές αυτές εποχές τής "Ελλάδος, θά ασχοληθούμε εμείς σήμερα. 

Ευθύς μετά τήν τουρκική κατάκτησι, οί "Ελληνες πήραν τά 
δπλα γιά νά υπερασπίσουν τό ελληνικό Εδαφος καί τή σημαία 
τοϋ Σταύρου, θριαμβεύοντες κάποτε, συχνά νικούμενοι, δεκατι-
ζόμενοι, διωκόμενοι στά όρη καί τις χαράδρες, μά κάνοντας 
πάντα νά πληρώνουν ακριβά τή νίκη τους οί νικηταί, κατέθεταν 
γιά μιά στιγμή "τά δπλα γιά νά επαναστατήσουν καί πάλι σέ 
λίγο. Ή κυριαρχία τών Όθωμανών ποτέ δέν έστερεώθη στήν 
"Ελλάδα κι* ή πυοκαΐά πού Εσβυνε έδώ, άναβε πάρα πέρα. 

"Οταν οί "Ελληνες Επαυαν νά πολεμούνε, τραγουδούσαν. 
Μέ τις Ιστορίες τών μαχών, τών ηρωικών θανάτων, μέ τά μαρ
τύρια καί τά κατορθώματα, μέ ύμνους στήν πατρίδα, μέ τά μοι
ρολόγια πάνω στους Ενδοξους νεκρούς, ή λαϊκή μοΰσα διατη
ρούσε μέσα _στήν καρδιά τών "Ελλήνων, άσβεστο τό πΰρ τοΰ 
πατριωτισμού καί τής πίστεως στήν πατρίδα. 

Ό καπετάν Νικόλας ό Τζαβάρας, ύψωνε τήν σημαία τής 
επαναστάσεως «κόκκινη καί γαλάζια» κι 'άπάνω άστραφτε ό αση
μένιος της σταυρός. Ζωσμένος άπό ταμποΰρι τούρκικο κινδυ
νεύει, μά κοντολογάει τό Πάσχα κι" ανοίγει μέ τή σπάθα του 
δρόμο ματωβαμένο καί πάει στό Καρπενήσι νά κάνη τήν "Ανά-
στασι, νά ψήση τό άρνί του, νά φάη τό κόκκινο αυγό. 

"Επειτα άπό είκοσι μάχες, τά πάλληκάρια Τζόλκα, είναι δί
χως ψωμί κι" αποσταμένα: «Μ' αυτή τή κάψα τοΰ καλοκαιριού, πώς 
θές νά χτυπηθούμε καπετάνιε; Τά ντουφέκια μας δέν τρώνε πιά 
μπαροΰτι» κι" ό Τζόλκας σύρει τό μαχαίρι του κ ι 'άπαντα: «Τρα-

Ά Α Α 
βάτε τά σπαθιά σας καί μπροστά! Ό ντουνιάς νά μάθη πώς ό 
καπετάν Τζόλκας πολέμησε μέ τρεις χιλιάδες Τούρκους μέσα 
στήν κάψα τοϋ καλοκαιριού!». Ή μάχη βάσταξε τρεις ήμερες κι' 
ό αρχηγός πέρασε πάνω άπό τόν εχθρό μ' δλα του τά πάλλη
κάρια «καί σάν γεράκι πέταξε πέρα, πάνω στά βουνά». 

Τρία πάλληκάρια βάλανε στό νοΰ τους νά πάρουνε τά Γρε-
βεννά. Πρώτος ό Βοΰτσος Μάρκος σκαρφαλώνει καί μέ τό σπαθί 
του σφάζει κάμποσους εχθρούς. «Προφτάχτε, ρέ σύντροφοι, δέ 
μπορώ νά πάω πιά μπροστά». Πρώτος σκοτώθηκε ό Μάρκος, 
μά σέ λίγο καί οί άλλοι πέσανε μέ τή σειρά. 

Ό 'Αλή-Πασσάς, Εχει Εξ παιδιά ομήρους άπό τό Σούλι. 
Ά π ' αυτά κρέμασε τά τέσσερα κι' Επειτα στέλνει μήνυμα στό 
Τζαβέλλα καί στό Δράκο, πώς άν δέν τοΰ παραδώσουνε τό 
Σούλι θά θανάτωση καί τά δικά τους τά παιδιά. Στό άκουσμα 
αυτό ό Τζαβέλλας και ό Δράκος λυπημένοι, καλούνε τά πάλλη
κάρια τους καί τόν παπά: «Γονατιστέ, καί σύ παπά πές τις προ
σευχές τών πεθαμένων γ ιά τά Εξ παιδιά πού κρέμασε ό Πασσάς». 

"Οπως τούς αρχαίους δρομείς πού μετεβίβαζαν ό Ενας 
στόν άλλον τό δαυλό, στή Νέα "Ελλάδα οί γενεές διαδέχονται 
ή μία τήν άλλη καί μεταβιβάζουν τό ξίφος τοΰ πολεμιστοΰ: 
• Είμαι πιά γέρος, λέει ό Δήμος, καί δέν κάνω πιά γιά αρχη
γός, μά Εχω Ενα γυιό γ ιά τό ντουφέκι κι' Εναν άλλο, τό μικρό
τερο, γ ιά τή σημαία». 

"Ενα παλληκάρι πού τό λάβωσαν μέ προδοσία πεθαίνον
τας φωνάζει: «Άφίνω κάπου τά παιδιά μου, θά ξαγοράσουν τό 
αίμα μου μέ τούρκικα κεφάλια». Ό καπετάν-Λάμπρος πληγωμέ
νος θανάσιμα, δίνει τό σπαθί του στό γυιό του καί τοϋ λέει: 
«Τώρα είσαι σύ ό καπετάνιος. Κάνε μου λάκκο διάπλατο καί 
αψηλό ώς πού νά στέκουμαι ορθός κι' άνοιξε τρύπα στά δεξιά 
ν 'ακούω άπ ' τή μάχη τοΰ ντουφεκιοΰ σου τή λαλιά». 

Τά^παλληκάρια θεωροΰν μεγάλη τους τιμή νά πέφτουν στό 
πεδίο τής μάχης. Στά λημέρια, υστέρα άπό τό φαγητό τους, 
δίνουν γιά ε υ χ ή : «Καλό μολύβι» γι ' αυτό ό κίνδυνος τοΰ θανά
του δέν τρομάζει τόν ηρωικό "Ελληνα, τόν παρασύρει, τόν εν
θουσιάζει. Φωνάζει τήν ίδια τή λέξι του σάν άπλωνε τή Σημαία: 
«Φάε τό κρέας μου άητέ, ν ' άπλώση τό φτερό σου, νά γίνουν 
τρανά τά νύχια σου!»—«Σύντροφοι, λέει ό Τσιφάκης, λαβώ
θηκα, τελειώστε με, κόψτε μου τό κεφάλι καί κρύφτε το, μή καί 
τό δουν οί Τοΰρκοι_καί χαρούνε»—«Τί κι' άν πεθάνω; λέει ό 
Κίτσος. Τό αίμα τοΰ παλληκαριοΰ κάνει ν.ά φυτρώνουν τ' άρ
ματα ίσια σάν τό κριθάρι». 

Οί "Ελληνες τών ορέων Εχουν απαντήσεις δπως τοΰ Λεω-
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νίδα. "Ενας Τοΰρκος αξιωματικός [καλεί τόν Τσέλιο νά ίύπο-
ταχθή στόν πασσά: «Δέν προσκυνάει ό Τσέλιος, δσο ζει. Ό 
ΤσέλΊος Εχει πασσά τή σπάθα του, βεζύρη τό ντουφέκι». 

Ό επαναστάτης Κοντογιάννης είχε γραμμένο στό σπαθί 
του: «Μόνο τό σπαθί είναι ή λευτεριά, ή τιμή καί ή ζωή». 

Ή "Ελληνίς δέν Εχει ψυχή όλιγώτερον ανδρεία καί_ή φωνή 
της δέν υστερεί τής Μητέρας τής Σπάρτης: «Μαραθήτε_ διά
πλατα πλατάνια, σταμάτα τό τραγοΰδι σου αηδόνι τοΰ "Ολύ
μπου. . . νικηθήκαμε! Καί σεις παιδιά μή λυώσετε, νάστε κατα
ραμένα, άν προσκυνήσετε ποτές!» Στό Γαρδίκι υπήρξε μιά 
Ιυ&πηε Ν&οΙιβΚε· κατά τή μάχη ξεσχίζεται τά ροΰχο της, τής 
φαίνεται τό στήθος κ ι 'ό Τοΰρκος φωνάζει δυνατά: «Μέ μιά γυ
ναίκα χτυπιόμαστε, γυναίκα πολεμάμε καί μιάς γυναίκας τό 
σπαθί σφάζει τούς γενιτσάρους!» 

Δέν είναι ακόμη παρά πολεμικά επεισόδια χωρίς σημασία, 
ατομικοί ηρωισμοί, μάταιες κραυγές οδύνης. "Ομως οί απεγνω
σμένες αυτές συγκρούσεις, άφίνουν παραδείγματα καί δίνουν 
μαθήματα γιά τό μέλλον. Τά δάκρυα αυτά σχηματίζουν τά σύν
νεφα κι" άπό τά σύννεφα θ' άστράψη ό κεραυνός. 

Διάφοροι ιστορικοί προσεπάθησαν ν ' ανακαλύψουν τά 
πρώτα σπέρματα καί τις αιτίες τής "Ελληνικής "Επαναστάσεως. 
"Υπενθύμισαν τήν δημιουργίαν τής Φιλικής "Εταιρίας τής Όδησ-
σοϋ άπό τόν "Ελληνα Σκουφά. Ακολούθησαν τάς προόδους τής 
μυστικής αυτής οργανώσεως πού είχε ώς σκοπόν τών μελών 
της: «τήν Ενωσιν έν δπλοις δλων τών Χριστιανών τής Όθωμανικής 
Αυτοκρατορίας διά τόν θρίαμβον τοΰ Σταύρου έπί τής Ημισελή
νου». Εξέθεσαν τά διαβήματα τών εταίρων εις τήν "Ελλάδα άπό 
τό 1814 ώς τό 1820. Μνημόνευσαν τις αόριστες Ιδέες, τά αόριστα 
σχέδια καί τις αόριστες υποσχέσεις τοΰ τσάρου ^Αλεξάνδρου 
τοΰ Α'. Διηγήθησαν τό επαναστατικό κίνημα, πού ό Αλέξαν
δρος "Υψηλάντης διοργάνωσε στήν Μολδοβλαχία. Εξιστόρησαν 
τήν ανταρσία τοΰ 'Αλή-πασσά κατά τής "Υψηλής Πύλης, άνυπο-
ταξίαν πού είχε ώς άμεσον αποτέλεσμα τήν επιστροφή τών 
Σουλιωτών στά ήρωϊκά καί δοξασμένα όρη τους. 

Δέχομαι δτι οί "Εταιρικοί διέτρεξαν τήν "Ελλάδα καί ώμί-
λησαν γιά μιά μελλοντική έξέγερσι σέ μερικούς σημαίνοντας 
κληρικούς καί στους Δημογέροντας. Δέχομαι δτι ή εκστρατεία 
εναντίον τοΰ Ύψηλάντου εις τάς "Ηγεμονίας τοΰ Δουνάβεως 
καί εναντίον τοΰ 'Αλή-πασσά στήν "Ηπειρο, εκστρατεία δπου 

ή Τουρκία ήναγκάσθη νά χρησιμοποίηση τό κυριώτερον μέρος 
τοΰ στρατού της, έβοήθησαν έν μέρει τις επιτυχίες τών "Ελλή
νων. "Αλλά δέ εξάγεται άπό αυτά δτι ή μεγάλη "Επανάστασις 
του "Απριλίου τοΰ 1821 είχε προετοιμασθή. Τ Ηταν Ετοιμη στά 
πνεύματα, ήταν Ετοιμη μέσα στις καρδιές, άλλά δχι καί στά 
μέσα δράσεως, ούτε είς τά στρατιωτικά μέτρα. Δέν είχαν καμ-
μιά προσυνεννόησι τών 'Αρματωλών οί Καπεταναίοι μέ τούς 
Κλέφτες. Οί δημογέροντες μεταξύ τους δέν είχαν καμμιά προ
συνεννόησι γ ιά τήν ήμερα του συναγερμοΰ, ούτε σχέδιο επιθέ
σεως, ούτε καί συγκεντρώσεως. Εις δλην τήν "Ελλάδα περίμε
ναν Ενα σύνθημα, αυτό τό σύνθημα δέν Ερχεται καί τά ντουφέ
κια άναψαν μοναχά τους. "Η "Ελληνική 'Επανάστασις ύπήρξεν 
αυτόματος. Κάθε επαρχία, έξ ένστικτου, Ελαβε τά δπλα γιά τήν 
ελευθερία, χωρίς νά πληροφορηθή άν ή γειτονική κοινότης θά 
βάδιζε μαζί της, χωρίς κάν νά έξετάση τήν δύναμι τοΰ εχθρού. 

Στή Πάτρα, στις 4 Απριλίου τοΰ 1821 ό αρχιεπίσκοπος 
Γερμανός εξεγείρει τόν δχλο, στήνει Ενα Σταυρό μπρος στήν εκ
κλησία τοΰ "Αγίου Γεωργίου κι' ορκίζει τό λαό νά πολεμήση 
μέχρι θανάτου γιά τήν ελευθερία τής "Ελλάδος. Στή Μάνη, στις 
5 "Απριλίου δυό αρχηγοί, ό Κολοκοτρώνης καί ό Πετρόμπεης, 
συναθροίζουν τούς άνδρες καί βαδίζουν κατά τής Καλαμάτας. 
Στή Λακωνία, είναι μιά κόρη, ή Κωνσταντία Ζαχαρία, πού 
κάλεσε στά δπλα πεντακόσιους χωρικούς, διώχνει τούς Τούρ
κους άπό τά χωριά καί τούς αναγκάζει νά κρυφτούν στά φρού
ρια τοΰ Μυστρά. Στή Βοιωτία, τό παλληκάρι ό Διάκος μέ̂  τρια
κόσιους άνδρες επαναστατεί τόν τόπο. Στά νησιά τοΰ Αιγαίου 
οί τέσσερες άρχοντες τών Ψαρών, οί δικαστές στις Σπέτσες, οί 
γερουσιαστές τής "Υδρας κηρύσσουν τήν έπανάστασι. Ή γερου
σία τών "Υδραίων ψηφίζει: «Τά "Ελληνικόν "Εθνος, μήύποφέρον 
πλέον τόν ζυγόν τών τεσσάρων αιώνων, επαναστατεί καί λαμ
βάνει τά δπλα γιά νά θραύση τά δεσμά του. Οί κάτοικοι τής 
"Υδρας πρόθυμοι νά συμμερισθούν τούς κινδύνους, αποφασίζουν 
νά χρησιμοποιήσουν τις περιουσίες των, τά ιδιωτικά των μέσα 
καί τήν επικαιρότητα τής θέσεως τής νήσου των, γ ιά νά πολε
μήσουν τόν κοινόν εχθρό». 

"Εγκριθέν διά βοής τό ψήφισμα ^ "Υδρας στέλνεται στά 
Ψαρά, στις Σπέτσες, στή Τήνο, στήν "Ανδρο, στή Δήλο, στή 
Χίο, στή Σάμο. Ό λ ί γ ε ς ήμερες Εφθασαν νά μετατραπούν σέ 
πολεμικό ναυτικό τά εμπορικά πλοία τών νήσων. Τά κανόνια 

ώπλισαν ώς καί τις βάρκες τών ψαράδων. Βαρέλια 
μέ μπαρούτι, δπλα, πολεμοφόδια, μετεφέρθησαν στά 
ώς τότε ειρηνικά σκάφη, μά πού είχαν πλουτίσει 
τούς ίδιοκτήτας των. "Ανοίχθη κατάλογος δωρεών 
γιά νά καλυφθούν τά Εξοδα μιάς πρώτης εκστρα
τείας. Ό Λάζαρος Κουντουριώτης κι' ό άλλος "Υ
δραίος, ό Όρλάνδος, ανέλαβαν νά δίνουν 56.000 
φράγκα κατά μήνα γιά τή συντήρησι δέκα πλοίων. 
Μιά πλουσία χήρα τών Σπετσών, ή περίφημη Μπουμ-
πουλίνα, ώπλισε μέ Εξοδα της τρία βρίκια. Ή ωραία 
Μαντώ Μαυρογέννη, ώπλισε Ενα μικρό στολίσκο, πού 
άπεβίβασε στήν Εύβοια Ενα σώμα εθελοντών. Κατά 

τήν άναχώρησί του, ή Μαντώ, δήλωσε πώς ή πε
ριουσία καί ή δεξιά της, θ' ανήκουν σ'εκείνον άπό 
τούς αρχηγούς πού θά σκοτώση τούς περισσοτέρους 
Τούρκους. Τόσος ήτο ό ενθουσιασμός, πού κατά τό 
τέλος τοΟ Απριλίου, ό τοπικός στόλος τών νησιών υε-
τροΰσε 166 βρίκια μέ χίλια πεντακόσια πυροβόλα. 

'Εντός ε νός μηνός τό πΰρ τής "Επαναστάσεως 
καλύπτει δλη τήν "Ελλάδα άπό τόν Ταΰγετο στήν 
"Ορθρη, άπό τό Ίόνιον στό Αιγαίον. "Ολόκληρο τό 
Μωρηά, τήν "Αττική, τή Βοιωτία, τή Φωκίδα, τή Φθιώ
τιδα, τήν Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τά νη
σιά τής Μικρασιατικής δχθης ευρίσκονται έν πλήρει 
έπαναστάσει. Οί μικρές τουρκικές φρουρές, κρύβονται 
στις ακροπόλεις καί στά φρούρια, περιμένουν ενισχύ
σεις κι' άφίνουν τις πόλεις στους "Ελληνας: τή Σπάρ
τη, τό Μυστρά, τάς Πάτρας, τό "Αργός, τό Ναύπλιο, 
τήν Κόρινθο, τά Μέγαρα, τάς Αθήνας, τάς Θήβας. . . 

"Επειτα άπό τόν θαυμάσιο αυτό πρόλογο, τό 
δράμα θά εξελίχθη θριαμβευτικά. Είναι αναρίθμητα 
τά ήρωϊκά επεισόδια τοΰ αγώνος καί ή δυσκολία 
Εγκειται στήν εκλογή τους. Ό χρόνος δέν μοΰ επαρ
κεί νά τά εξιστορήσω δλα. θ ' αναφέρω μόνο εκείνα 
πού Ερχονται αυτή τή στιγμή στή μνήμη μου. 

Καταληφθείς αίφνιδιαστικώς μέ δέκα άνδρες 
του στά στενά τών Θερμοπυλών, δπου προχωροΰσε 
ή πρωτοπορία τοΰ Ό μ έ ρ Βρυώνη, τό παλληκάρι ό 
Διάκος, αποφασίζει ν ' άποθάνη καθώς κι' οί σύντρο
φοι του. Αρνε ίται ενα άλογο πού τοΰ προμηθεύει ό 
θετός υιός του, κι' αρχίζει νά τουφεκίζεται μέ τούς 
Τούρκους. Τούς κρατεί εκεί μιά ώρα, οί σύντροφοι 
του πέφτουν ό Ενας μετά τόν άλλο, πληγώνεται αυ
τός, πιάνεται, δένεται καί οδηγείται στό Ζητοΰνι. 
Οί Τούρκοι δέν θεωροΰν τούς Έ λ λ η ν α ς ώς εμπολέ
μους καί ώς στασιαστές αιχμάλωτοι ήσαν καταδικα
σμένοι ν ' αποθάνουν. Ό Διάκος οδηγείται στόν τόπο 
τής εκτελέσεως, βλέπει τά δργανα τοΰ μαρτυρίου 
του, τή σούβλα! Ό Πασσάς τοΰ προσφέρε ιτότε τή 
χάρι του, φτάνει ν ' άλλαξοπιστήση, μά εκείνος τοΰ 
άπαντα: «Σκοτώστε με, ό θάνατος μου δέν βλάφτει 
τήν Ε λ λ ά δ α , γ ιατί ή "Ελλάδα Εχει Διάκους πολλούς». 

Στις 18 "Ιουνίου 1825 στό 
' % ? ί . ^ ι ν : λιμάνι τής Χίου εόρταζαν πάνω 
" Ε ν α ν τ ι : Ό Πάλαι- στή ναυαρχίδα του Καρα- Αλη. Ο 

ών Πατρών Γερμανός Ββίεδίε, γάλλος αξιωματικός 
τ η Ύ Τ π α ? σ σ τ α σ ? ω ς πολεμούσε μέ τούς Έ λ λ η -

στήν Α γ ί α Λαύρα. νας είχε σκοτωθη στήν Κρήτη 
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καί είχαν φέρει τό κεφάλι του στόν Καπουτάν-πασσά. "Ολοι οί α
ξιωματικοί τοΰ στόλου είχαν πάει νά συγχαρούνε τόν Καρά-Άλή, 
γιατί όΒαίεδΙε ήταν επικίνδυνος έχθρός.Ό Καπουτάν-πασσάς κρά
τησε τούς κυριωτέρους νά τούς φιλέψη. Ευχαριστημένοι γ ι ά τ ή νίκη 
τους μπορούσαν δίχως φόβο νά περάσουν μιά νύχτα τοΰ ραμα-
ζανιοΰ πάνω σ'εκείνο τό καράβι πού είχε δυό χιλιάδες άνδρες 
πλήρωμα, ογδόντα πυροβόλα καί τό φύλαγαν τριγύρω πενήντα 
άλλα πολεμικά. Μά νά! πού τήν ίδια εκείνη μέρα δυό μικρά 
καράβια ελληνικά είχαν φύγει άπό τά Ψαρά. Τό Ενα είχε είκοσι 
ναύτες καί τό άλλο δεκαπέντε. 01 τριανταπέντε άνδρες αυτοί 
ήθελαν νά έκδικήσουν τήν Χίο, ήσαν μπουλοτιέρηδες μέ τόν Κων
σταντίνο τόν Κανάρη. Τό σουρούπωμα φτάνουν στήν είσοδο τού 
λιμανιοΰ, ξεγελούν τις δυό φρεγάτες, πού φύλαγαν τό στενό, 
καί πλέουν ανάμεσα στά αγκυροβολημένα τά καράβια καί πάνε 
πρός τή ναυαρχίδα. Γλήγορο σάν σαΐτα τό μπουρλότο τοΰ Κα
νάρη πλευριτώνει τό πελώριο καράβι. Ό Κανάρης σκαρφαλώνει 
στήν κουπαστή, ρίχνει τό αγκίστρι του, ξανακατεβαίνει, βάνει 
στό μπουρλότο του φωτιά, μέ τούς άνδρες του πηδά στή βάρκα 
καί κόβει μέ τό σπαθί του τό σχοινί. 

Ό ύπαρχος του Γεώργιος Πεπόνης, πού έκανε τό Ιδιο στή 
φρεγάτα τοΰ Ριαλά-μπέη προφτάνει τόν αρχηγό του, οί δυό 
τους περνούνε μέ τίς βάρκες τους ανάμεσα στις βολές τών 
Τούρκων καί χαιρετοΰνε μέ φωνές θριάμβου: «Ζήτω δ Σταυρός». 

Δέκα φορές, είκοσι φορές κατά τήν περίοδο του πολέμου 
ό Κανάρης επαναλαμβάνει τό τρομερό του επιχείρημα, στή σκιά 
τής νύχτας καί στό φως τοΰ ήλιου. Στις 16 Μαρτίου 1824, μ' Ενα 
μόνο μπουρλότο, μέρα μεσημέρι, ρίχνεται σέ μιά φρεγάτα στό 
στενό τής Σάμου καί τήν καίει. "Εγινε τέτοιος πανικός μέσα 
στόν εχθρικό τό στόλο πού ό ναύαρχος δέν τόλμησε νά περάση 
τό στενό μέ τά είκοσιεννιά καράβια του. Αργότερα ό γάλλος 
συνταγματάρχης ν&ιιΐτέ παρεκάλεσε τόν Κανάρη νά του διηγηθή 
τίς συναντήσεις του μέ τούς Τούρκους: «Δέν τίς θυμούμαι πιά, 
τοΰ άπήντησεν αυτός, τήν τελευταία φορά ήταν άλλοι δεκαπέντε 
στό καΐκι κι'Εκαναν δτι Εκανα κ ι ' έγώ. Κάλεσε τους καί θά σοΰ 
πουν πώς Εγινε τό πράμμα». Σ ' Εναν "Αγγλο πλοίαρχο, πού τοΰ 
ζήτησε τό μυστικό γιά τήν προετοιμασία τοΟ μπουρλότου, ό Κα
νάρης Εβαλλε τό χέρι στήν καρδιά: «Τό μυστικό τής επιτυχίας 
είν' έδώ» τοΰ άποκρίθη. 

ΟΙ "Ελληνες, πίσω άπό τούς βράχους καί τά τείχη ήσαν αήτ
τητοι, ήσαν δέ άφθαστοι στους αίφνιδιασμούς. Κάποτε, όχι πάν
τοτε, ήξεραν καί νά κερδίζουν μιά μάχη έν παρατάξει. 

Στις 24 Μαΐου τού 1821, τέσσερες χιλιάδες Μανιάτες καί 
Μεσσήνιοι ύπό τόν Κολοκοτρώνη καί τόν Μαυρομιχάλη αντιστέ
κονται ολόκληρη μιά μέρα σέ δώδεκα χιλιάδες Τούρκους καί 
Αλβανούς μέ χίλιους πεντακόσιους ίππους καί τό πυροβολικό 
τού Μουσταφά Μπέη. Τήν επομένη, οί "Ελληνες αρχίζουν νά 
επιτίθενται μέ τή σειρά τους κατά τού κουρασμένου έχθροΰ καί 
τόν τρέπουν σέ φυγή πρός τήν Τριπολιτσά. 

Μετά τήν μάχη τής Πέτας, δπου ολόκληρος ό στρατός τής 
δυτικής Ε λ λ ά δ ο ς διεσκορπίσθη, ό Μαυροκορδάτος μέ τούς 35 
άνδρας του καί ό Μάρκος Μπότσαρης μέ τούς 37 γενναίους του 
φθάνουν στό Μεσολόγγι. Ή μικρή αυτή πόλις Εχει ώς μόνην 
άμυναν άπό τό μέρος τής ξηράς Ενα τείχος γκρεμισμένο καί 
μία τάφρο γεμάτη άπό ερείπια. Ή θάλασσα είναι ακόμη ελεύ
θερη καί μέσα στό λιμάνι υπάρχουν βάρκες πολλές. Ό Μαυρο
κορδάτος επιμένει νά μή έπιβιβασθή: «θέλω νά αποθάνω έδώ» 
λέγει. «Κ' έγώ επίσης» άπαντα ό Μπότσαρης». Αυτή ή ανδρική 
άπόφασι γαλβανίζει τούς κατοίκους. Στέλλουν μακρυά τά γυ
ναικόπαιδα καί τούς γέρους, καί μένουν 350 άνδρες γεροί. 

Ό στρατός τού Ό μ έ ρ Βρυώνη καταφθάνει. 11.000 άνδρες 
μέ Ισχυρό πυροβολικό. Οί Τούρκοι πλησιάζουν στήν πόλι καί 
αρχίζουν τόν βομβαρδισμό. Ή οβίδες καί_ ή βόμβες τους δέν 
αποθαρρύνουν τούς υπερασπιστές, οί όποιοι θυσίασαν τή ζωή 
τους καί τα πλούτη τους. Ό Ό μ έ ρ Βρυώνης αρχίζει τότε τίς 

συνεννοήσεις. Ό Μαυροκορδάτος προσποιείται δτι θέλει κι' αυ
τός νά συνδιαλλαγή. Γιά νά κερδίση χρόνο, δίδει υποσχέσεις 
δτι θά παραδοθή. Οί "Ελληνες επωφελούνται αυτής τής έκκε-
χειρίας γιά νά οχυρώσουν τά σπίτια πού ήσαν κοντά στό τείχος. 
Περνοΰν Εξη βδομάδες. Ό Ό μ έ ρ Βρυώνης εξακολουθεί νά 
συζητή τήν ήμερα, τήν νύχτα δέ νά βομβαρδίζη τήν πόλι. Τότε 
φθάνει άπό τή θάλασσα μιά ένίσχυσις 700 ΠελοποννησΙων ύπό 
τάς δ ιαταγάς τοΰ Πετρόμπεη, του "Ανδρέα Ζαΐμη καί του Κα-
νέλλου Δελληγιάννη. Είναι άνδρες μέ ακμαίο ηθικό καί μέ πείρα 
πού απέκτησαν στήν ήρωϊκή ύπεράσπισι τής "Ακροπόλεως."Εκτός 
άπ' αυτές Ερχονται καί άλλες επικουρίες στό Μεσολόγγι καί 
τώρα ή δύναμίς του φθάνει τούς 2500 άνδρες. Ό Μουσταφάς στέλ
λει μιά τελευταία πρότασι. Ό Μαυροκορδάτος αυτή τήν φορά 
δέν φοβάται ν' αποκάλυψη τούς σκοπούς του: «"Αν θέλης τήν 
πόλι μας, Ελα νά τήν πάρης». 

ΟΙ πολιορκηταί Εχουν χάσει αρκετό χρόνο. Τούς μαστίζουν 
οί στερήσεις, τούς δεκατίζουν οί ασθένειες. Ό Μουσταφάς απο
φασίζει, πολύ άργά, νά διάταξη τήν έπίθεσι. Οί στρατιώτες του 
πολεμούν γενναία, άλλά καί οί "Έλληνες είναι τώρα αρκετοί 
καί άήτηττοι πίσω άπό τίς πολεμίστρες τους καί τά προχώματα 
τους. Ό εχθρός άφίνει έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 800 πτώματα 
καί τήν επομένη εβδομάδα, μέ τήν είδησι τής άφίξεως τοΰ Μαυ
ρομιχάλη καί τοΰ Ό δ . Ανδρούτσου, λύει τήν πολιορκίαν, εγκα
ταλείποντας πολλά λάφυρα, τροφές καί πυροβόλα. 

Τή νύχτα τής 19 Αυγούστου 1823, ό Μπότσαρης μέ 400 
Σουλιώτες εισβάλλει στό στρατόπεδο τού Καρπενησίου καί 
σκορπά τό θάνατο καί τόν τρόμο. Στό άκουσμα τής σάλπινγός 
του, πού ήτο τόσο γνώριμη στους "Ελληνας, τρεις φάλαγγες επι
πίπτουν έπί τού στρατοπέδου άπό τρία διαφορετικά σημεία. Γί
νεται μιά τρομερή μάχη. Ό Μπότσαρης, άν καί τραυματισμένος 
άπό μιά λόγχη στό μηρό, εξακολουθεί νά σπαθίζη τούρκικα 
κορμιά. Μιά σφαίρα, τόν ξαπλώνει θανάσιμα πληγωμένο. 

— «"Αδέλφια μου, λέγει, σέ σάς άφίνω καί στήν Πατρίδα 
μου, τήν γυναίκα μου καί τά παιδιά μου. Μείνετε ενωμένοι, 
αφοσιωμένοι στή Πατρίδα, πιστοί στό θ ε ό . . . Βαδίστε άφοβα 
καί αποτελειώσατε τό εργο πού άρχισα. . Έ γ ώ πεθαίνω ευχα
ριστημένος γιατί πλήρωσα τό χρέος μου στήν Πατρίδα μας». 

Μετά τήν κατάληψι τών Ψαρών, τόν "Ιούλιο του 1824, 200 
Μαγνησιώτες, κλεισμένοι μέσα στό φρούριο, ανθίστανται έπί 
οκτώ ημέρας, αποκρούοντες δλας τάς επιθέσεις. Ά λ λ ά δέν 
Εχουν πιά ούτε τρόφιμα, ούτε νερό. Σέ μία νέα έπίθεσι, δταν 
οί τουρκικές φάλαγγες πλησιάζουν τό φρούριο καί τοποθετοΰν 
τις σκάλες των, οί Μαγνησιώτες πυρπολοΰν δύο πυριτιδαποθή
κες. Τό φρούριο ανατινάζεται στόν αέρα καί κάτω άπό τά ερεί
πια του θάπτονται χίλιοι καί πλέον εχθροί. 

Μετά τήν πολιορκία τού Μεσολογγίου, στήν όποια τόσο 
ηρωικά άντεστάθησαν οί "Ελληνες τό 1822, τό φρούριο τής μι
κρής πόλεως έπεσκευάσθη καί έπεξετάθη σημαντικά. Ή τάφρος 
τοΰ φρουρίου σκάφθηκε πιό βαθειά καί φάρδυνε. Τό πυροβολικό 
άπετελεΐτο άπό 60 πυροβόλα καί όλμοβόλα. Μ' αυτά τά μέσα 
αμύνης, άλλά προπάντων μέ τήν ανδρεία τών πολεμιστών, 
3000 στρατιώτες καί χίλιοι Μεσολογγΐτες, άντεστάθησαν έπί 
έπτά μήνας, άπό τόν Απρίλ ιο ίσαμε τόν Όκτώβριο τοΰ 1825, σέ 
ολόκληρη τήν πανίσχυρη στρατιά τοΰ Ρεσίτ-Πασσά. Τόσο καλά 
μάλιστα αντιστάθηκαν, ώστε οί Τούρκοι, χωρίς νά λύσουν τήν 
πολιορκία, έκλείσθηκαν στό περιφραγμένο στρατόπεδο τους καί 
Εμειναν έκεΐ τρεις μήνες, χωρίς νά επιχειρήσουν καμμιά έπίθεσι. 

Τόν επόμενο χειμώνα, ό Ίμβραΐμ-Πασσάς μέ τόν αιγυπτιακό 
στρατό συνηνώθη μέ τήν στρατιά τοΰ Ρεσίτ-Πασσά, ένώ δ 
τουρκικός στόλος ήγκυροβόλει στόν λιμένα τοΰ Μεσολογγίου. 
Αυτή τή φορά ή πόλις περιεζώνετο καί άπό ξηράς καί άπό θα
λάσσης.Οί υπερασπιστές, μόλις ανερχόμενοι σέ 2500 είχαν ανα
λογία 2 αμυνομένων Εναντι 20 επιτιθεμένων. Έ ν τούτοις παρά 
τήν μεγάλην αριθμητική των μειονεξία πολέμησαν σάν λεοντά-
ρια αποκρούοντες δλες τίς επιθέσεις, καταστρέφοντες, μέ ηρωι
κές καί σφοδρές εξόδους, δλα τά επιθετικά Εργα τού έχθροΰ. 

Ά λ λ ά τήν 15πν Μαρτίου ήναγκάσθησαν νά περιορίσουν 
σέ180 γραμμάρια τήν 
ημερησία μερίδα άρ
του έκαστου ανδρός 
καί τήν 25Ήν Μαρτίου 
Ελλειψε πιά εντελώς 
τό άλεΰρι. Έ π ί Εξη 
βδομάδες, έτρέφον-
το μέ τά ολίγα ενα
πομείναντα αποθέ
ματα ρυζιού, μέ σκύ
λους, ποντικούς, ό-
κταπόδια καί φύκια. 
Τό κρύο προσετίθετο 
στήν πείνα, γιατί τά 
ξύλα είχαν εντελώς 
σωθή' έπί πλέον ή 
δυσεντερία Εκαμνε 
θραΰσι. Ό Ίμβραΐμ 
Πασσάς έπρότεινε 
τήν συνθηκολόγησι 
τών πολιορκουμένων 
ύπό τούς έξης δρους: 
ΟΊ κάτοικοι θά Εμε
ναν εντός τήςπόλεως 
δπου οί οικείοι των 
καί τά κτήματα των 
θά ήσαν σεβαστά. Οί 
στρατιώτες θά βγαϊ-

*0 χορός τοΟ Ζαλόγγου. 
ΟΙ Σουλιώτισσες καί 
ή ήρωϊκή θυσία των. 
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θρικές πρός τόν έλληνικόν α
γώνα. Ή δύναμις τών "Ελλήνων 
Εγκειτο εις τό νά ένδυναμώνων-
ται άπό τίς αποτυχίες των δπως 
καί άπό τίς νίκας των, νά πολε
μούν συνεχώς καί σέ κάθε άτυ-
χίαν των νά μήν άπελπίζωνται 
ποτέ. «Ό θεός , Ελεγε ό Κολοκο
τρώνης, Εδωσε τήν υπογραφή του 
γ ιά τήν ελευθερία τής Ελλά
δος" δέν θά τήν πάρη πίσω». "Ο
λοι οί αρχηγοί τού αγώνος έσκέ-
πτοντο καί ενεργούσαν δπως ό 
Κολοκοτρώνης. "Ηθελαν πάντα 
νά ρίχνουν αυτοί τόν τελευταίο 
πυροβολισμό ό όποιος, κατά τόν 
ΒυίίΥεη «σκοτώνει τόν εχθρό». 
Ό τελευταίος κανονιοβολισμός 
πού ρίχθηκε άπό τό φρούριο τού 
Μεσολογγίου δέν έσκότωσε τόν 
εχθρό. Ά λ λ ά είχε μιά τέτοια ά-
πήχησι, ώστε Εφερε στόλους καί 
στρατούς είς βοήθειαν τών μα
χόμενων Ελλήνων. Μέ αυτό τόν 
τρόπο, ή αδάμαστη θέλησι τών 
"Ελλήνων καί ή ηρωικές των 
προσπάθειες έπτά ολόκληρα χρό
νια Εφεραν τό μεγάλο αποτέλε
σμα πού αυτοί ποθούσαν: Τήν 
ανεξαρτησία τής Ελλάδος . 

Τά γράμματα, ή επιστήμες, 
ή τέχνες αποτελούν τό μεγαλείο 
καί τή δόξα τών λαών. Μά ή 
μαχητική καί πολεμική "ικανότης 
δημιουργούν τό μέλλον των."Αν, 

"Ανω: Ή ήρωϊκή ά
μυνα Μεσολογγίου. 

Κ ά τ ω : Ή Ε λ λ ά ς έπί 
τών ερειπίων τοΟ 
Μεσολογγίου. (Πίνα
κες τον Ράλλον *αϊ-
γ/ιάφον 1 ιρίασνοίλ )• 

βουνά. Ή Εξοδος 

ναν ελεύθεροι, άλλά άφοΰ παρέδιδαν προηγου
μένως τά δπλα τους. Ό ΚΙτσος Τζαβέλλας 
απήντησε στους πρέσβεις τών Τούρκων δτι 
«δέν ήταν δυνατό νά παραδεχθούν οί "Ελλη
νες νά παραδώσουν τά σπαθιά τους πού είχαν 
βαφή μέ τό αίμα τών έχθρων». Γιά ν 'αποφύ
γουν τόν έξ ασιτίας θάνατο, οί πολιορκούμενοι, 
απεφάσισαν νά κάμουν ομαδική Εξοδο καί δια-
σπώντες τόν τουρκικό στρατό νά φύγουν στά 
αυτή έπραγματοποιήθη τήν νύκτα τής 22 α <: πρός τήν 23ην Απριλίου. 
Είχαν διαιρεθή σέ τρεις φάλαγγες τίς όποιες διοικούσαν ό γέρο 
Νότης Μπότσαρης, ό Κΐτσος Τζαβέλλας καί ό Μακρής. Σέ κάθε 
φάλαγγα προηγοΰντο οί στρατιώτες, Επειτα ήρχοντο, οι γυναίκες, 
τά παιδιά, οί γέροι κι' δσοι είχαν ακόμη δυνάμεις. Στό τέλος Ενα 
απόσπασμα οπλισμένων ανδρών. ΟΊ άρρωστοι, οί ανάπηροι, οΊ πλη
γωμένοι κλείστηκαν σ'Ενα παλιό ανεμόμυλο πού χρησίμευε ώς 
πυριτιδαποθήκη. Έκεΐ τινάχθηκαν στόν αέρα μετά τρεις μέρες. 

Ό εχθρός παραφύλαγε· Μόλις οί "Ελληνες έπρόβαλαν δέχθη
καν τήν έπίθεσί του. Έ ν τούτοις, κατώρθωσαν νά διανοίξουν μια 
αιματοβαμμένη δίοδο, χάνοντας δμως τούς μισούς συντρόφους 
των. Οι Αλβανοί τούς κυνήγησαν ώς τούς πρόποδες τοΰ όρους 
Ζυγοΰ, δπου οί γυναίκες, γ ιά ν ' αποφύγουν τήν άτίμωσι, Επεσαν 
εις τόν κρημνό έπαναλαμβάνουσαι τήν ύπερόχως ώραίαν αύτοθυ-
σίαν τών Σουλιωτισσών γυναικών τοΰ 1803. 

Τό δράμα αυτό είναι αρκετά γνωστό, άλλά θά τό αναφέρω 
καί πάλιν. "Εξήντα γυναίκες άπό τό Σούλι κατέφυγαν στήν κο
ρυφή ενός απόκρημνου βράχου πού δέν είχε άλλη δίοδο παρά 
Ενα στενό μονοπάτι, άπό τό οποίον Εβλεπαν ν' ανεβαίνουν οί στρα
τιώτες τοΰ Ά λ ή Πασσά. "Εκαμαν μιά προσευχή, Ερριψαν τά παι
διά τους στόν κρημνό καί άφοΰ πιάσθηκαν άπό τό χέρι, άρχισαν 
Ενα τραγούδι τοΰ θανάτου καί χορεύοντας Ενα πένθιμο χορό πού 
τίς πλησίαζε περισσότερο στόν κρημνό. Κάθε γυναίκα πού διηύ
θυνε άλληλοδιαδόχως τόν χορό κι' Εφθανε στό χείλος τού κρη
μνού Επεφτε μέσα σ' αυτόν καί κάθε μία πού ήρχετο μέ τήν σειρά 
της Επεφτε κι' αυτή. 

Ή Ενοπλος έπέμβασις τής Ευρώπης, ή ναυμαχία τοΰ Ναυαρί-
νου, ή άπόβασις στόν Μωρηά τοΰ σώματος τοΰ στρατηγού Μαι-
ζώνος καί ιδίως ή διάβασις τών Βαλκανίων άπό τούς Ρώσσους 
ύπό τόν Μπίμπιτς Εθεσαν τέρμα στόν πόλεμο. Ά λ λ ά δέν είναι 
δίκαιο νά λέγη κανείς πώς άπό τό 1827 ή Ε λ λ ά ς ήτο έξηντλημένη 
καί δτι κάθε άντίστασις τής ήτο αδύνατος. Κατά τήν ιδίαν έποχήν 
Τούρκοι καί "Ελληνες ήσαν έξ ίσου έξησθενημένοι. Δυνατόν, νά 
νομίζη κανείς πώς οί Τούρκοι, ισχυρότεροι, πλουσιώτεροι, καλύ
τερα παρασκευασμένοι στρατιωτικώς, διαθέττοντες καί αυτοί στρα
τιώτες γενναίους καί καλούς πολεμιστάς, θά κέρδιζαν στό τέλος 
τήν νίκη. Ά λ λ ά θά έχρειάζοντο προσπάθειες πολλών ετών. 

Παρά τήν δραστήρια έπέμβασι τής Γαλλίας, τής Α γ γ λ ί α ς καί 
τής Ρωσσίας υπέρ τής Ελλάδος , οί "Ελληνες Εχουν δλη τήν αίγλη 
καί τήν τιμή τής νίκης γιά τήν άπόκτησι τής ελευθερίας των. Χά
ρις στους ηρωικούς των αγώνες, τίς Ενδοξες νίκες των, τής μακράς 
καί σκληρής αντιστάσεως των, κατώρθωσαν νά επισύρουν τήν συμ
πάθεια καί τό ενδιαφέρον τής Ευρώπης καί νά επιτύχουν τήν 
ένεργόν έπέμβασι τών κυβερνήσεων, οί όποιες αρχικώς ήσαν έχ-
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άπό τό Ταίναρο ίσαμε τόν "Ολυμπο, δέν χύνονταν τόσο αίμα, 
ό κόσμος θά είχε βεβαίως φωτισθή άπό τή λάμψι τοΰ αρ
χαίου ελληνικού πολιτισμού, καί θά έθαύμαζε πάντοτε τόν 
"Ομηρο, τόν Σοφοκλή, τόν Πλάτωνα. Μά χωρίς τά καρυοφύλ-
λια τών κλεφτών τής Μάνης καί τής Ακαρνανίας, χωρίς τούς 
ηρωικούς θαλασσόλυκους τών Ψαρών, τής "Υδρας, τών Σπε
τσών, χωρίς τό Διάκο, τό Μάρκο Μπότσαρη, τόν Ανδρούτσο, 
τόν Κολοκοτρώνη, τόν τόν Πετρόμπεη, Καραϊσκάκη, τό Γρίβα, 
τόν Κανάρη καί τόσους άλλους, πού οί περισσότεροι δέν 
ήξεραν γράμματα, δέν θά είχαμε τήν σημερινή "Ελλάδα... 

ΗΕΝΚΥ Η01155ΑΥΕ 
τής Γαλλικές Ακαδημίας 
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Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν 

"Ασπρισαν τά μαλλιά μας σέ άπραγη ζωή 
Τοΰ τουφεκιοΰ ό βρόντος, τής μάχης ή βοή 
Μάς έρχονταν ώς τώρα καμμιά φορά "ς τό νοΰ 
'Σάν ήχοι φουσκωμένου πελάγους μακρυνοΰ 
Πού βρέχει κι* αγκαλιάζει πατρίδ'-αγαπημένη 
Ποΰ εϊμαστ* άπ'αυτήν εξορισμένοι... 

Τ Ω! χρόνια πού πέρασαν! μέ τί καϋμό βαθύ 
Άφήσαμ* άπ 'τά χέρια τουφέκι και σπαθί 
Πού δούλευαν νά κάνουν μιά μέρ* αληθινό 
Τό όνειρο τοΰ Γένους τ* ωραίο καί τρανό! 
Μόλις άρχισαν μόλις.. . Μά είπαμε: «Χαρά μας! 
Θά 'ρθοΰν νά τό τελειώσουν τά παιδιά μας». 

Και ήρθαν τά παιδιά μας, ανώφελα παιδιά, 
Μ* άλλα κορμιά καί γλώσσα καί γνώμη καί καρδιά. 
Καί τάρματα πού έδωσαν 'ς εκείνα ελευθέρια 
Ταφή σαν νά σκουριάσουν 'ς τήν ϊδια τή μεριά.. . 
Θαμπώνει, σβύνει τ ' άστρο τοΰ Γένους, φεύγ' ή ελπίδα, 
Καί πλέον δέν έβλέπαμε πατρίδα. 

Μά νά ποΰ ξαναχαράζει έν άστρο μυστικό 
Καί διώχνει "λίγο'-λίγο τοΰ σκότους τό κακό, 
Καί μέσα 'ς τή χλωμή του καί "λίγη λάμψι αύτη 
Ξανοίγει τής πατρίδος ή δ-ψ* ή λατρευτή. 
Χαρά σου, γή τής δάφνης καί τής ελευθερίας! 
Πάει ό καιρός γιά 'μάς τής εξορίας. 

Υ Μ Ε Ν Α Ι Ο Σ 
Έ ξ ω ά π ' τ ά χρόνια κ* έξω άπό τούς τόπους, 
στων τύπων τών πλατωνικών τήν πολιτεία θά πάμε, 
μέ τ'άγερόπλανο τοΰ πόθου άπάνου άπ ' τούς ανθρώπους 
στους κόλπους τών Μητέρων νύφη έσύ κ" έγώ νυμφίος θά νάμαι. 

"Ενας βωμός μάς περιμένει έκεΐ 
νά γονατίσωμε καί νά στεφανωθούμε 
θά μάς άλλάξη τά στεφάνια ή ποίηση κ' ή μουσική, 
σ* ενός ύμέναιου τά φτερά τά ολόλευκα θά κοιμηθούμε. 

(Ανέκδοτο) 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
τής Ακαδημίας "Αθηνών 
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ε ι ^ α ν ε α Ε 
τ ώ ν ε υ ζ ώ ν ω ν 

Ό πόλεμος τοΰ 1897 
ήταν ό τελευταίος πού κρά
τησε κάποια λεβεντιά, κά
ποια θεαματικότητα, κάτι 

πού έμοιαζε στους παλιούς πολέμους μέ τις τσακμακόπε
τρες, τά μετερίζια τους καί τά γιουρούσια τους, κάτι 
πού θύμιζε στά μικρά του επεισόδια τις περιγραφές τής 
Ίλιάδος στις μονομαχίες Ελλήνων ηρώων καί Τρώων. 

"Αμα έλειψε ό καπνός άπό τουφέκια καί κανόνια, 
σάν μπήκαν στόν πολεμικό χορό τά άσφυξιογόνα, τά 
αεροπλάνα, τά άρματα μάχης, μπορεί νά μήν ελαττώ
θηκε ή άξια τής παλληκαριάς, άλλά έσβυσε τελειωτικά 
ή λεβεντιά, ή χάρι καί τό μεγαλείο πού είχε μέσα του, 
τό άγριο αυτό δράμα πού λέγεται πόλεμος. 

"Ενα άπό τά μικρά επεισόδια τοΰ πολέμου αύτοΰ, 
πού μοΰμεινε ζωντανό ακόμη στή μνήμη μου, είναι ή 
συμπλοκή είς τό Ταφήλ-βρύσι, ένα σταθμό Ελληνικό 
στά παλιά σύνορα, στόν κάτω "Ολυμπο. 

Στις 5 τοΰ Φλεβάρη τοΰ 1897 έλαβα τή διαταγή τοΰ 
ΆρχηγοΟ Μακρή να πάω μέ τόν ούλαμό μου, δύο κανό
νια τής 2«ς ορειβατικής τοΰ 2ου Συντάγματος Πυροβολι
κού, πού είχε μεταναστεύσει άπό τή Λάρισσα στό Καρα-
τζόλι, επάνω οτό Ταφήλ-βρύσι καί νά μείνω έκεΐ μυστικά 
ώς πού νά άρχίση ό πόλεμος. 

Ή μυστικότης αυτή ήταν αναγκαία, γιατί σύμφωνα 
μέ τις συνθήκες άπαγορεύετο καί στους "Ελληνας κοί 
στους Τούρκους νάχουν πυροβολικό απάνω στά σύνορα. 

Μέ τή διαταγή λοιπόν μαζί μοΰ έστειλαν καί 14 
εύζωνικές στολές γιά νά ντυθούμε οί δώδεκα πυροβολη
τές, ό λοχίας καί έγώ καϊ έτσι άφοΰ κρύψουμε τα κανό
νια μέσα στό σταθμό, νά φαινόμαστε στους Τούρκους, 
πού είχαν τό σταθμό τους αντίκρυ στό δικό μου καί σέ 
60 μέτρα μακρυά καί πού πηγαινοερχόνταν στό σταθμό 
μας δπως κι' έμεϊς στό δικό τους, σάν εύζώνοι πού ήλ
θαμε γιά ένίσχυσι του σταθμοΰ. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν άπό τό Καρατζόλι τή νύχτα πού 
δλοι κοιμώντουσαν, ντυμένος εύζωνικά πλέον, καί άπό 
κάτι γιδόστρατες απάνω στά άγρια βουνά έφθάσαμε 
κατά τις 2 άπό τά μεσάνυχτα κάτου άπό τό σταθμό μας, 
σ' ένα συμφωνημένο μέρος πού μάς περίμεναν μερικοί 
εύζώνοι μας γιά νά δώσουν βοήθεια νά μεταφερθούν κα
νόνια καί πυρομαχικά άπό κει ώς τό σταθμό μέ τά χέ
ρια. "Αμα φθάσαμε, ξεφορτώσαμε τά μουλάρια τά όποια 
μέ τούς οδηγούς τους κατηφόρησαν πάλιν γιά τό Καρα-
τζόλι,καί άρχισε ή μεταφορά δλων τών υλικών στό σταθμό. 

Ή μεταφορά τελείωσε, ευτυχώς, μισή ώρα πριν νά 
χαράξη καί έτσι δέν μάς πήραν μυρωδιά οί Τοΰρκοι. 

Μέσα στό σταθμό έκρύψαμε τα κανόνια καί τις οβί

δες άπό κάτω άπό τά σακκιά τό άλεΰρι πού είχε ό 
σταθμός, γιατί έκεΤ έζύμωναν καί έψηναν τό ψωμί τους. 

Ή χαρά τών ευζώνων δταν μάς είδαν καί φθάσαμε 
μέ τά κανόνια δέν λέγεται. Τά κανόνια τά βάφτισαν 
αμέσως «τά παιδάκια μας» κι' απάνω σ' αυτά έπλαθαν 
δνειρα νικών καί θριάμβων. Ό ενθουσιασμός, ιδιαιτέρως, 
του λοχία του Μήτσου, ήταν τόσο μεγάλος, πού πολλές 
φορές, στίς κουβέντες μέ τούς Τούρκους τοΰ άντικρυνοΰ 
σταθμοΰ, κόντευε νά προδώση τό μυστικό. 

Ή φορεσιά ή εύζωνική δέν μου πήγαινε καί άσχημα, 
έκτος άπό τις κάλτσες πού δέν μπορούσα νά τις έχω 
καλά τεντωμένες, γιατί ό σπόγγος πού τις τράβαγε μέ 
έκοφτε στή μέση· έτσι φαινόμουνα λιγάκι παληοεύζωνας' 
είχα φροντίσει νά κακομεταχειρισθώ καί λιγάκι τό πρό
σωπο μου και τά χέρια μου γιά νά φαίνωμαι σωστός 
δεκανέας τσοληάς, έστω καί παληοτσοληάς. 

"Αμα καλοξημέρωσε κι' ήπιαμε τόν καφέ μας νάσου 
κι' έφτασε ό δεκανέας του απέναντι τουρκικού σταθμοΰ 
πού ήταν έπί κεφαλής καμμιά δεκαπενταριά Τούρκων 
οί περισσότεροι άπ' αυτούς ήταν ανατολίτες καί τρεις 
ώς τέσσερες αρβανίτες δπως καϊ ό δεκανέας τους, ό 
δμπασης. Οί "Αρβανίτες μιλοΰσον δλοι ελληνικά" ϊσως μέ 
λίγη χοντρή προφορά σάν τούς δικούς μας "Αρβανίτες. 

Γρήγορα έπιασα φιλία μαζί του καί πήγοινα συχνά 
στό σταθμό του δπου τσακίζονταν νά μέ περιποιί,θη" ό 
λοχίας μας, δμως, ό Μήτσος, πού πάντα μέ συνώδευε, 
πολλές φορές κόντεψε νά μέ προδώση, γιατί ξεχνούσε 
πώς ήμουν υφιστάμενος του καί δταν τοΰ έπρόσφεραν 
πρώτα σ' αυτόν τόν καφέ ή τό τσιγάρο τό έδινε σέ 
μένα' ευθύς δμως καταλάβαινε τό λάθος του καί έλεγε 
στόν δμπαση: «είναι ξαδερφάκι μου ό δεκανέας καί είναι 
και δικηγοράκος»" έτσι έγινα καί ξάδερφος τοΰ Μήτσου. 

Πέρασε ό Φλεβάρης κοί ό μισός Μάρτης μέ σύρτα-
φέρτα στό σταθμό τους καί στό δικό μας, μέ τραταμέντα 
καί φιλίες. Κάθε άπόγιομα χορός μέ τραγούδι εκείνων 
πού χόρευαν καί τό μπουζούκι τοΰ Μήτσου πού συνώ
δευε" χορό έμεΐς, χορό απέναντι καί οί Τοΰρκοι" ό δικός 
τους δμως χορός, κάθε άλλο παρά χορός ήταν" κάτι πε
λώρια πηδήματα χωρίς χάρι, χωρίς ουτε νά ακολου
θούνε τό τραγοΟδι. Ποΰ ό δικός μας ό τσάμικος πού 
καμμιά φορά, ιδίως τις παραμονές τοΰ πολίμου, έχό-
ρευαν οί δικοί μας ευζωνοι μέ τούς γκράδες χιοσιί καί 
τις παραμαλιές σταυρωτές στό στήθος καί γύρω στή 
μέση" δέν έχόρταινα αυτό τό χορό και κάθε μέρα περί
μενα πότε θάρθη ή ώρα νά ακούσω τό «ποιος στό είπε 
Κεφαλόβρυσο, ποιος στό είπε Κρύα βρύση—ποιος τό είπε 
στήν αγάπη μου καί λέει νά μέ χωρίση» ή μάλλον νά 
μέ «χουρίση» δπως τό λέγαν οί ευζωνοι πού ήσαν οί 
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περισσότεροι παιδιά της Γκιώνας καί τής Λιάκουρας, 
καϊ νά καμαρώσω τή λεβεντιά αυτών πού χόρευαν. 
Ό Μήτσος, δμως, και στό χορό καί στό τραγούδι 
τούς περνούσε δλους, λές καί στή ζωή του δλη δέν έκανε 
τίποτ' άλλο άπό τραγούδι και χορό' έτσι είχε φτάσει σέ 
μιά τελειότητα πού τήν ζήλευαν οί άλλοι και προσπα
θούσαν νά τόν μιμηθούνε" άκουσα μάλιστα μιά φορά 
τή συζήτησι μεταξύ τοΰ Καραμπάρμπα καί τού Στράτου 
πώς βαρεί ό Μήτσος τή φούντα τού τσαρουχιοΰ στό χορό. 

Μέρα μέ τήν ήμερα τά πολιτικά έθόλωναν καί ή 
δυσπιστία άπό τό ένα μέρος κι' άπό τό άλλο μεγάλωνε" 
μπήκαν περισσότεροι σκοποί καί κανονίσαμε καί περιπο
λίες τή νύχτα" ή δικές μας περιπολίες δέ μπορού
σαν νά ζυγώσουν στόν τουρκικό σταθμό, γιατί οί Τούρκοι 
είχαν ένα γκέγκικο σκυλί πού έπερνε άπό μακρυά μυ
ρουδιά κι' άρχιζε τό γαύγισμα" έτσι περιοριζόμαστε νά 
φυλαγόμαστε άπό τ' άλλα μέρη" οί ευζωνοι καί πυροβο
λητές κοιμώντουσαν μέ τούς γκράδες γιομάτους αγκαλιά. 

Μιά ήμερα, θά ήταν άπάνω-κάτω δέκα ήμερες πριν 
άνοιξη τό τουφέκι, ήλθε ό δμπασης καθώς καί άλλοτε" 
βγήκαμε νά τόν δεχθούμε καί τόν πήραμε στό σταθμό" 
τόν είδαμε, δμως, πολύ σοβαρό αυτήν τήν φορά καί τόν 
ρωτήσαμε τί τρέχει" μάς λέει: «ακούστε παιδιά, φαίνεται 
πώς τραβάμε γιά πόλεμο καί θέλω νά σάς είπώ δτι άν 
τύχη κι' ανάψει τό τουφέκι πού έγώ θά βρίσκουμαι στό 
σταθμό σας ή έσεΐς στό δικό μου, πρέπει σάν παλλη-
κάρια νά χωριστούμε, νά πάη καθένας στό σταθμό του, 
καί τότε ν' ανοίξουμε τουφέκι' νά μή γίνη καμμιά μπα-
μπεσιά». Τού δώσαμε τό λόγο μας καί μάς έδωσε τό 
δικό του δτι έτσι θά γίνη, καί είμαστε αποφασισμένοι 
αυτόν τό λόγο νά τόν κρατήσουμε. 

Εκείνες τίς ήμερες έφτασε κάτου στή χαράδρα 
δλη ή πυροβολαρχία καί ένας λόχος πεζικού" κατασκη-
νώθηκαν μέσα στό λόγγο τής χαράδρας και δέν φαινόν-
τουσαν στους Τούρκους" μονάχα οί αξιωματικοί ανέβαι
ναν απάνω στό σταθμό καί ό στρατηγός Κοντούλης, 
υπολοχαγός τότε, έπήγαΐνε μ' ένα δίκανο στόν ώμο, σάν 
κυνηγός, στους σταθμούς τούς τούρκικους τού Ταφήλ καί 
τής Χόντζα-μάντρας, πού οί περισσότεροι ήσαν Αρβα
νίτες καί τούς μιλούσε αρβανίτικα καί αυτοί ένθουσιά-
ζοντο μ' αυτό. Αυτοί οί Τουρκαρβανίτες δταν άναψε τό 
τουφέκι καί είδαν μιά στιγμή τόν Κοντούλη τού φώνα
ξαν νά κρυφτή γιά νά μήν τον σκοτώσουν" τό φυλετικό 
τους αίσθημα ήταν αλήθεια μεγάλο" άλλά καί ή περι-
φρόνησί τους πρός τούς Τούρκους ήταν τόση πού α
γαπούσαν περισσότερο εμάς. Τούς ανατολίτες στρα
τιώτες τούς μετεχειρίζετο ό δμπασης μέ τέτοια βαναυ
σότητα πού μιά φορά τοΰ έκαμα παρατήρησι, γιατί νά 
τούς φέρνεται έτσι" μοΰ απάντησε: «αυτούς τούς παλιο-
κονιάρους τούς συχαίνομαι πού τούς βλέπω ακόμα». 

"Οσο βλέπαμε πώς ό πόλεμος θά γίνη τόσο καί 
περισσότερο εξετάζαμε τά γύρω μας σημεία καί κατα
λήξαμε στό τί ό καθένας θά κάμη καί ποιά θέσι θά πιάση. 

Έ ν τω μεταξύ ήλθε καί μία καινούργια διαταγή 
τοΰ Αρχηγείου πού μάς χάλασε τό μυαλό" τίποτα λιγό
τερο τίποτα περισσότερο, ή διαταγή έλεγε: «&ν συμπλα-
κοΰν οί παρακείμενοι σας σταθμοί, σεις δχι μόνον δέν 
θά συνεχίσετε τό πΰρ, άλλά θά φροντίσετε νά καθησυ
χάσετε καί τούς συμπλακέντας»" καί ή διαταγή έτελείωνε: 
«ό παραβάτης τής παρούσης θά θεωρηθή ένοχος έσχα
της προδοσίας». Αυτή ή τελευταία φράσι μάς λύγισε τά 
γόνατα" δέν ξέραμε τί νά κάνουμε. 

Τέλος ξημέρωσε ή 6 Απριλίου" κατά τάς 8 τό πρωΐ 
είδαμε μακρυά στό Γκριτζόβαλι νά πέφτουν τουφεκιές 
άπό τούς δικούς μας καί τούς Τούρκους" αμέσως διέ
ταξα καί βγήκαν τά κανόνια άπό κάτω άπό τά σακκιά 
τού αλευριού καί άρμολογήθηκαν καί οί πυροβολητές 
ήσαν έτοιμοι νά τά βγάλουν έξω καί νά ταχθοΰν πρός 
πυροβόλησιν στό μέρος πού είχα ορίσει γιά κάθε κανόνι" 
έμέναμε σ' αυτή τή στάσι γιά καμμιά ώρα ώς πού είδα 
δτι στό Γκριτζόβαλι άρχισαν ή κανονιές άπό τό ένα 
μέρος κι' άπό τ' άλλο" τότε λέω στό λοχαγό τού πεζικού 
πού ήταν ώς αρχαιότερος καί ό διοικητής σέ δλους μας, 
δτι αυτό πού γίνεται στό Γκριτζόβαλι δέν είναι πειά 
συμπλοκή, άλλ' άρχισε ό πόλεμος καί πρέπει νά μή χά
νουμε καιρό πολύτιμο καί ν' αρχίσουμε" αυτός δμως δέν 
ήθελε νά άναλάβη τήν ευθύνη καί μοΰ έπρότεινε νά 
στείλουμε στό Καρατζόλι, πού ήταν ή έ'δρα τοΰ τάγμα
τος, νά λάβουμε οδηγίες" δηλαδή νά καθώμαστε μέ σταυ

ρωμένα τά χέρια γιά έξη ώρες, δσες χρειαζόντουσαν νά 
πάη καί νά έλθη ό αγγελιοφόρος, πού θά στέλναμε" μά 
σέ αυτό τό διάστημα μπορούσαν οί Τοΰρκοι νά γίνουν 
πολλοί καί νά μάς τσακίσουν τότε τού είπα δτι έγώ 
θά βγάλω τά κανόνια νά χτυπήσω" μοΰ απάντησε ξερά: 
«κάνε δ,τι θέλεις». Είδα αμέσως τό γενναίο διοικητή 
τοΰ σταθμού καί φίλο μου πλέον Π. Μπουλαχάνη, ανθυ
πολοχαγό, καί τού λέω : «Παναγιώτη θά βγάλω τά κανό
νια καί θά χτυπήσω». Ό μακαρίτης Μπουλαχάνης μοΰ 
λέει: «έγώ γράμματα δέν ξέρω γιά νά καταλάβω τί πρέ
πει νά γίνη, άλλά θά είμαι μαζί σου σέ δ,τι έσύ νομί
ζεις καλό». Μέ τή τελευταία του λέξι έφυγε τό παράγ
γελμα μου: «εμπρός πρός πυροβόλησιν». Τά κανόνια βγή
καν έξω καί οί ευζωνοι έπιασαν τήν ξερολιθιά πού ήταν 
γύρω άπό ένα γαιωδετικό σήμα καί απέναντι στόν τουρ
κικό σταθμό καί άρχισε τό τουφεκίδι και ό κανονιοβολι
σμός. Μέ τό ένα μου κανόνι χτυπούσα τό Ταφήλ καί μέ 
τό άλλο τό σταθμό Χόντζα - Μάνδρα πού μπροστά του 
ήταν σέ άκροβολισμό ένα τουρκικό τάγμα" ή δεύτερη 
απόσταση ή
ταν 600 μ. 

Μέτίςπρώ-
τες κανονιές 
τά άλλα τέσ
σερα κανόνια 
πήγαν στή θέ
σι τους καί 
άρχισαν πΰρ 
κ α τ ά τ ο ΰ 
τ ο ύ ρ κ ι κ ο υ 
τάγματος" ε
πίσης 6 λό
χος τοΰ πεζι-
κοΰ καί ίδίως 
ή διμοιρία τοΰ 
γενναίουΚον-
τούλη άρχισε 
τό πΰρ" ό λο
χαγός τοΰπε-
ζικοΰ, δυστυ
χώς ακούμπη
σε τίς πλάτες 
στόν τοίχο 
τοΰ σταθμοΰ 
καί δέν τό 
κουνοΰσε άπ' 
έκεΐ" μάλιστα 
σέ μιά στιγ
μή μέ κάλεσε 
καί μοΰ είπε: 
«έ τώρα τούς έβαλε». 
μπροστά καί κάνουν τή 
δουλειά τους οί δικοί 
σου, έλα καί κάτσε τώ
ρα κοντά μου» τοΰ α
πάντησα μόνο: «σάν δέν 
ντρέπεσαι» κι* επήγα 
στους πυροβολητές μου. 
Ό λ ο ι μοΰ φώναζαν νά 
πέσω χάμω καί νά πη
γαίνω μπουσουλώντας, 
άλλά δέν τό έκαμα" 
είχα αρπάξει τρεις τέσ-
σερες σφαίρες, δύο στό 
ντουλαμά, μία στό φέσι 
καί μία μοΰ έκοψε τή 
σόλα τοΰ τσαρουχιοΰ. 
Καί άπό τούς πυροβο
λητές μου δέν έπαθε 
κανείς, γιατί λίγο βά
σταξε τό τουφέκι κατ' 
επάνω μας άπό τό τάγ
μα τής Χόντζα - Μάν
δρας" ύστερα έστριψε 
κατά τή διμοιρία τού 
Κοντούλη καί τήν άλλη 
πυροβολαρχία. 

Όμηρική ήταν ή μετα
ξύ δικών μας καί Τούρ-
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κων τού απέναντι σταθμοΰ λογομαχία. «Βρέ Ισμαήλ τί 
κρύβεσαι; σήκω σάν άντρας νά πολεμήσουμε» καί τοΰ Ισ
μαήλ πρός τόν Καραμπάρμπα: «Ρέ Καραμπάρμπα, άν σοΰ 
βαστάη βγάλε λίγο τό κεφάλι σου νά σέ ιδώ καί νά μέ 
ίδής». Δέν ξεγέλαγε, δμως, ό ένας τόν άλλον ώς πού σέ 
μιά στιγμή ένας άλλαλαγμός μεταξύ τών ευζώνων μας 
καί μιά φωνή, «τόν κράτησε ό Καραμπάρμπας», δηλαδή 
είχε σκοτώσει έναν ό Καραμπάρμπας σέ μιά στιγμή πού 
τουφέκισε μόνος καί είδαν δλοι δτι ό Τοΰρκος έπεσε. 

Κατά τό μεσημέρι είχαν φύγει ή πληγωθεί καί σκο
τωθεί οί Τούρκοι τού Ταφήλ" μόνος είχε μείνει ό δμπα-
σης' τόν έκρατοΰσε έκεΐ το μίσος του γιά μένα" γιά τή 
μπαμπεσιά πού τού έκαμα να τόν γελώ τόσον καιρό δτι 
ήμουν κι' έγώ δεκανέας" κρυμμένος πίσω άπό τό σταθμό, 
έβγαινε άπό καιρού σέ καιρό καί μοΰ τίναζε μιά τουφε
κιά, άλλά τόσο βιαστικά πού ή σφαίρες του σφύριζαν 
πολύ μακρυά μου" πήρα κι' έγώ ένα τουφέκι καί σημά-
δευψα στή γωνιά πού έβγαινε" άλλά κι' έγώ φαίνεται 
βιάστηκα καί δέν τόν πέτυχα" κανονιά δέν άξιζε γιά έναν 

άνθρωπο" τόσο δμως ήταν τό μίσος του εναντίον μου, 
πού σέ μιά στιγμή, πετιέται μπουσουλώντας σάν φεΐδι 
καί χώνεται πίσω άπό μιά μικρή ξερολιθιά μπροστά στό 
σταθμό του γιά νά μέ σκοτώση, χωρίς νά κινδυνεύση" δέν 
πρόφτασε δμως νά βάλη τό μαρτίνι του ανάμεσα στίς 
πέτρες καί διέταξα νά πυροβόληση ένα κανόνι πού είχε 
μείνει γιομάτο απάνω στήν ξερολιθιά" καί τό αποτέλε
σμα εΤνε δτι ό δμπασης έγινε κομμάτια. 

'Αψοΰ καί αυτός σκοτώθηκε, σιγά-σιγά καί προφυ
λακτικά προχώρησε ό Μήτσος μέ τρεΐς-τέσσερες εύζώ-
νους κατά τό Ταφήλ" ήλθε ή ώρα γ ι ά . . . τό ψάξιμο. 

Σέ λίγο δμως έγύρισαν πίσω καί ό Μήτσος μοΰ 
είπε πώς βρήκε τόν δμπαση γινόμενο θρύψαλλα' εΐχε 
δμως πάρει ένα ύφος λυπημένο πολύ καί τόν ερώτησα 
γιατί είναι έτσι" μοΰ είπε: «δέν ξερ'ς κύρ ανθυπολο
χαγέ μ', ή καρδιά μ' σκίστηκε στά δύο" νά τόν λαβώναμ' 
νά τόν πιάναμ' αιχμάλωτο, μάλιστα" μά νά σκοτώσουμ' 
τέτοιο παλληκάρ, τέτοιο φίλο, δέ βαστάει ή καρδιά μ'. 

Όμολογώ δτι συγκινήθηκα πολύ γιά τέτοια ευγενή 
αισθήματα πού είχε" σέ μιά στιγμή τόν ρω
τώ : «τοΰ βρήκες ρέ Μήτσο τίποτα ψιλά;» 
«Νάχαθή ό παλιάνθρωπος, ούτε έναν παρά 
δέν είχε!». Αυτή ήταν ή άπάντησί του. 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 
Στρατηγός 
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IIΘΑΛ βύ 

ΤΑ Μί' 
Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ 

Είναι γνωστόν δτι 
κάθε συντροφιά, κάθε 
συντεχνία, κάθε επάγγελ
μα καί γενικώς κάθε κοι- ί 
νωνικό συγκρότημα Εχει 1 
τά μικρά του μυστικά και *-
δτι έκεΐ μέσα μερικοί 
χτυπητοί τύποι Εχουν τό παρατσούκλι τους μέ τό όποιον ώς έπί τό πλεϊ 
στον ονομάζεται εις τήν παρέα δ κάτοχος τοΰ τ ί τ Λ ο υ , ό όποιος είς τ 
τέλος-τέλος έκώνάκων αναγκάζεται νά άποδεχθή ι τοΰτον τόν τίτλον. 
είτε τιμήν τοΰ φέρει, είτε, συνηθέστερον, τοΰ υπενθυμίζει λυπηρόν τι γε
γονός, πράξιν τοΰ βίου του ή φυσικήν δυσμορφίαν. 

Έκεΐ, δμως, πού τό πράγμα Εχει ύπερβή πάν δριον ε ' ν α ι τ ο Π ο λ · ε μ ι ' 
κό Ναυτικό. Ά φ ' ής μπής στή Σχολή τών Δοκίμων, σοΰ κολλοΰν σάν 
μπλάστρι Ενα παρατσούκλι, τό όποιον έάν σέ κουρντίζη σοΰ Εμεινεν έφ' 
δρου ζωής. Έ ά ν είσαι λίγο εξυπνότερος άπό τούς άλλους κάνεις πώς 
δέν σέ πειράζει, οπότε υπάρχει έλπίς νά σοΰ τό ξεχάσουν. Κουρντίστη
κες δμως, δταν τό άκουσες; Πάει χάθηκες! Πρέπει καί εις τό άγγελτή-
ριο τοΰ μνημόσυνου σου νά σοΰ προσθέσουν άπό κάτω άπό τό όνομα 
καί τόν τίτλο σου, τό παρατσούκλι σου,άν θέλης νά μάθουν πραγματικά 
οί γνωστοί σου δτι πρόκειται περί σοΰ κ α ί όχι περί συνωνυμίας. Τό 
παρατσοΰκλι είς τό Πολεμικό Ναυτικόν είναι γενικό. Ά π ό τούς αξιω
ματικούς μέχρι τών υπαξιωματικών καί τών ναυτών, δλοι Εχουν τά 
παρατσούκλια τους, μέ τά όποια συνήθως αναφέρονται εις τις πα
ρέες τους. Είναι ζήτημα άν πέρασεν Εστω καί Ενας άπό τό Πολε
μικό μας Ναυτικόν, χωρίς νά πάρη Ενα τουλάχιστον παρατσούκλι. 
Τώρα δσον άφορα τήν όνοματολογίαν αυτών τών παρατσουκλιών, 
πρέπει νά σάς υπενθυμίσω, δτι άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων τό 
Ναυτικό πάντοτε ήτο άτίθασσον, φιλοσκώμμον, βλάσφημον καί άθυρό-
στομον. Τό παρατσούκλι κολλάει σάν τούς έλώδεις, σάν τή γρίππη. 
Δέν ξέρεις άπό πού θά σοΰ Ερθη τό μικρόβιον καί πότε θά σοΰ κόλ
ληση. Μιά φορά δμως πού σοΰ'κόλλησε, άπελπίσου, ώ άνθρωπε, δτι 
θά τό βγάλης άπό πάνω σου. Αντιθέτως μάλιστα, δσο περισσότερο 
πασχίσεις νά τό ξεκολλήσης, τόσο περισσότερο κολλάει επάνω σου καί 
είσαι υποχρεωμένος νά τό σέρνης έφ'δρου ζωής σάν τήν χελώνα πού^σέρ-
νει τό καβούκι της. Καί τώρα πώς γεννιώται τά παρατσούκλια; Πρώτον 
στοιχεΐον είναι σωματική της ίδιότης ή δυσυορφία ή τικ τοΰ κατόχου του. 
θ ά σάς αναφέρω μερικά διά νά καταλάβετε. 

Ό Τσιάπης. Ε σ ά ς ή λέξις δέν σάς λέγει τίποτε. Έν τούτοις 
πρό τίνων δεκαετηρίδων, ούτως άπεκαλεΐτο σπουδαίος τις ναύαρ
χος, Εγγονός μεγάλου ναυάρχου τού αγώνος, διότι Ετρεφε μακρύ 
ύπομούσιον, ποιάν τινα ομοιότητα Εχων μέ τό γένειον τών γνω
στών κερασφόρων τετραπόδων. ΆλβανιστΙ ό τράγος λέγεται τσιά
πης, τήν δ' έποχήν έκείνην ή Αλβανική ήτο περισσότερον γνωστή 
τής Ελληνικής, ίδια είς τό κατώτερον τοΰ Π. Ναυτικού προσωπικόν. 

Αύτιάς. Ά λ λ ο ς ναύαρχος,φέρων Ενα τών μεγαλυτέρων ονομά
των τής Ελληνικής Ιστορίας. Ή φύσις τόν ίπροίκισε μέ όργανα 
ακοής τών όποιων ή κόγχη έξωτερικώς ήτο ύπερβαλόντως ανεπτυγμένη. 

Μουντζούρης. Συνώνυμος τοΰ προηγουμένου, Ενδοξος ναύαρχος καί ούτος. 
Ωρα ίος άνδρας, άλλά μελαχροινός περισσότερον τοΰ δέοντος. 

Μιξοπόλιος. Έκαλε ϊτο οϋτω πως πλοίαρχος τις, διότι άπό νεαρωτάτης 
ηλικίας, τρέφων άρειμάνιον μύστακα καί γένιον, κατά τ η ν μόδαν τής εποχής 
εκείνης, είχε τό ατύχημα νά τά Τδη λίαν προώρως λευκαινόμενα. Μή λησμο
νείτε δέ, δτι τήν έποχήν έκείνην πρώτον στοιχεΐον καί συστατικόν τού ωρίμου 
ανδρός ήτο νά τρέφη τόν μεγαλοποεπέστατον μύστακα, δστις συστρεφόμενος 
έπιχαρίτως διά του δείκτου καί τοΰ λιχανού άπεκαλεΐτο «άγκιστρον του Ερω
τος», άπετέλει δέ οδτος έθνικήν παράδοσιν, έφ' ώ καί Ενδοξος τις ναύαρχος 
διά σήματος άπηγόρευεν είς τούς αξιωματικούς τό ξυρίζειν τόν μύστακα, διότι 
τό νέον τούτο Εθιμον ήτο ξενικόν και άντίθετον ποός τάς έθνικάς παραδόσεις. 
Ματαίως προσεπαθήσαμεν νά τόν μεταπείσωμεν, ύπομιμνήσκοντες εις αυτόν, 
δτι οί αρχαίοι Σπαρτιάται έξύριζον τόν μύστακα καί καθ' δσον γνωρίζω ου
δέποτε συνεχώρησεν είς τόν υίόν του τήν συνήθ^ιαν αυτήν. 

Καπλαμάς, θεούλη μου, τόν θυμούμαι καί ακόμη τρέμω! ' 0 πειό γρου-
σούζης άνθοωπος πού έγέννησεν ή φύσις. Δέν χρωστούσε νά πή καλή κουβέντα 
σέ άνθρωπο. Έκαλεΐτο Ετσι διότι ήτο πολύ αδύνατος καί άπό τήν πλάτη του 
Εως τό στήθος του τό πάχος του δέν ήτο μεγαλύτερον άπό τούς καπλαμά
δες πού κολλοΰν εις τά ξύλα, δταν φτιάνουν τά διάφορα ίμιτασιόν Επιπλα. 

"Ατλας. "Αλλος ναύαρχος τούτος, ό όποιος είχε μίαν μο-
νομανίαν. Νά θέλη ν ' άνορθώνη τό ρωμέΐκο. Καθώς ήτανε ψηλός 
καί λίγο καμπούρης, είς μίαν γελοιογραφίαν πού τού είχαμε 
τότε κάμει, παριστάνετο φέρων τήν ύδρόγειον έπί τών στιβαρών 
ώμων του καί Ετσι τού Εμεινε γιά παρατσοΰκλι τό δνομα τοΰ 
γνωστοΰ γίγαντος τής μυθολογίας. 

Πασσάς.'Ονκώδης δυσκίνητος καλοφαγάς, καί πολυφαγάς, 
είχεν δλα τά στοιχεία τών πασσάδων τής παλαιάς Αυτοκρατορι
κής Τουρκίας καί όχι τών πασσάδων τοΰ κυρίου Κεμάλ Άτατούρκ. 

Κοϋδρος. Ταύρος αντοχής πρός πάσαν κατεύθυνσιν. Κά
ποτε έν ευθυμία διατελών προσεπάθΐΐ νά σπάση μίαν αυλόπορ
τα μέ τις γροθιές, πράγμα πού έν τέλει επέτυχε. Τό ηχηρό γέ
λιο του Εμεινε παροιμιώδες. Κοΰδροι τότε, κατ' άναγραμματι-
σμόν έκ τοΰ Κοΰρδοι, ήρεσκόμεθα ν ' άποκαλούμεθα οί «Σημαιο
φόροι» διά τήν παραδειγματικήν άταξίαν, ήτις έχαρακτήριζε τόν 
βίον μας. Ό περί ού ό λόγος μέχρι σήμερον αποκαλείται Κοΰ-
δρος, ώς ό έκδηλώτερος τύπος τών Κούδρων τής εποχής εκείνης. 

Γιατρός. Ό άντίπους τού Κούδρου. Μικρός, αδύνατος, όλι-
γόλογος, είχεν έξωτερικήν έμφάνισιν δχι μαχίμου αξιωματικού. 
Ίδιωτεύει καί αυτός σήμερον, δέν παύει, δμως, ν ' αποκαλείται 
παρ' ημών γιατρός. 

Μπέεες. Ό άκακώτερος αξιωματικός πού Εχω γνωρίσει 
ποτέ μου, χωρίς τοΰτο νά τοΰ έλαττώνη ούδ' έπ ' ελάχιστον τά 
άλλα του τεχνικά καί ναυτικά προσόντα! Αποκαλείται ούτω έκ 
τής φωνής τού άθωοτέρου τετραπόδου τής φύσεως, τοΰ προβά
του, πρός δ θέλουν νά είποΰν δτι Εχει καί ποιάν τινα ομοιότητα. 

Παϊδας. Τόν παλαιόν καιρόν οί ναυτόπαιδες έξ ών προήρ
χοντο οί υπαξιωματικοί έκαλοΰντο κοινώς Παίδες. ' 0 λεγόμενος 
λοιπόν άπεκλήθη ουτω άπό τούς συμμαθητάς του, τής Σχολής 
Δοκίμων, διότι ή έν γένει σιλουέττα του καί τό έξωτερικόν προ-
σήκε μάλλον εις ναυτόπαιδα καί όχι είς Δόκιμον. Άπεκαλεΐτο 
καί Μπακαλογιάννης διά τόν αυτόν λόγον. 

Καί τώρα θά Ελθω εις τήν δευτέραν κατηγορίαν, εκείνων 
πού εδόθησαν δι" ώρισμένας ψυχικός ιδιότητας ή επαγγελματι
κός ιδιοτροπίας ή τέλος χαρακτηριστικός τάσεις τών εικονιζό
μενων προσώπων. Ή κατηνορία τούτων είνε καί ή πολυπληθε
στέρα. "Ας άναφέρωμεν καί μερικά άπό αυτά: 

Μέττερνιχ. Σπουδαίος, άπό τούς παλαιούς ναυάρχους. Ούτε 
ήξευρες διατί σέ έκαλοΰσε, τί είχε μέσα στό κεφάλι του, τ( 
ήθελε καί τί θά Εκανε, Εστω καί άν σέ κρατούσε νά μιλάη μαζί 
σου γιά μιά ώρα ολάκερη. "Εχει μείνει παροιμιώδης ή φράση μέ 
τήν οπο ία άρχιζε, ευθύς ώς τόν άντίκρυζες—«Τί νέα κύριε;» ένώ 
συγχρόνως έχάΐδευε χαρακτηριστικώς τό γένι του .Ήταν λοιπόν 
ή δέν ήταν διάσημος διπλωμάτης; 

Σακαράκας. Είχε τήν μανία νά βγαίνη περίπατο μέ στολή καί 
σπαθί τά παλιά εκείνα χρόνια, πράγμα δχι καί τόσον συνειθι-
σμένον καί γι ' αυτό τού έκόλλησαν τό έπώνυμον μέ τό όποιον 
τόν έγνωρίσαμε καί έμεϊς. 

Ωρολογάς. Πολύ μετρημένος ναύαρχος πού επήρε τό παρα
τσούκλι αυτό, διότι ήτο εξαιρετικά λεπτολόγος καίκατέτριβε τόν 
χρόνον του περισσότερον εις τά μικρά έπί βλάβη τών σπουδαίων. 

Ματζαγκόνα. "0 ίκανώτερος, ψυχραιμότερος καί εξυπνότε
ρος αξιωματικός πού έγνώρισα εις τό Πολεμικό μας Ναυτι
κόν. Άλλοίμονόν σου δμως άν Επεφτες στή γλωσσίτσα του. Σέ 
Εσφαζε μέ τό μπαμπάκι. Γιά νά καταλάβετε, δμως, γιατί άπεκλή
θη ούτω, πρέπει νά σάς εξηγήσω δτι ματσαγκόνι είς τό ναυτικό 
καλείται Ενα ειδικό σφυρί μέ όξεΐαν τήν άκρη πού χρησιμοποι-
ουμεν διά νά κτυπάμε τις λαμαρίνες καί νά βγάζωμε μέ αυτό τά 
παλιά χρώματα καί τις σκουριές πού τις γεμίζει ή υγρασία τής 

θάλασσας. "Οταν ματζακονίζουν, 
ιδίως τά ύφαλα τών πλοίων, είναι 
αδύνατον νά μείνη κανείς καί νά 
ύποφέρη τό αίσθημα αυτό μέσα 
εις τό καράβι, χωρίς νά κινδυ-
νεύη νά παραφρονήση. Κατόπιν 
τούτου δέν ξέρω άν δικαίως ή 
αδίκως άπεκλήθη ό σεβαστός μου 
ναύαρχος Ματζαγκόνα. 

Φουσάτος.Ό πλέον θορυβώ
δης καί ενεργητικός τύπος πού 
έγνώρισα. Ώ ς ναύαρχος αλώνιζε 
παντού καί ήταν ή μεγαλύτερα 

του εύχαρίστησις νά κάνη θόρυβο καί νά γκρινιάζη μέ δλους καί 
μέ δλα. Περί αυτόν συνεκεντροΰτο πάντοτε πλήθος ή καλουμέ
νων δπως παρατηρηθούν ή αιτούντων έπανόρθωσιν διά γενομέ
νη ν άδικίαν. 'Εφ'ώ καί ό ανωτέρω τίτλος. 

Γιουβετσάδας. Σπουδαίος διά τήν ειδικότητα του, εις τούς 
μεζέδες καί γενικώς είς τήν γαστριμαργίαν. 

Φαλάρ. Τόν θυμάμαι καί παγώνει ακόμα τό αίμα εις τις 
φλέβες μου. Τέτοιον τρόμον μάς είχεν εμπνεύσει άπό τή Σχολή, 
ό άπό πάσης άλλης απόψεως λαμπρός οδτος αξιωματικός. Εις 
κάποιο μυθιστόρημα τής εποχής μας άνεφέρετο Ενας αρχηγός 
τών ανθρωποφάγων τής Αφρικής μέ τό δνομα τοΰτο, τό όποιον 
τοΰ έταίριαζεν, ακόμη περισσότερον, διότι ήτο άπό τούς πλέον 
σκουρόχρωμους νέους τής εποχής εκείνης. Άπεκαλεΐτο καί φυ-
σαρούφας άπό Ενα τικ πού είχε νά άναπνέη νευρικά. 

Φοίγκος. Πατριώτης τού ήρωος τοΰ Καραγκιόζη, πού Εχει τό 
ίδιον δνομα. Παροιμιωδώς άτσαλος, εύθυμος καί καλίφωνος, 
δι' δ καί Ελαβε τόν τίτλον ευγενείας, πού αναφέρω. 

Κοντσινάρας. Δικαίως ή αδίκως δέν ξέρω, διότι άν καί σύγ
χρονος του, δέν τόν είδα ποτέ νά παίζη, έφημίζετο ώς ό καλύ
τερος παίκτης κοντσίνας. Μή νομίσετε δέ δτι έμεϊς οί ναυτι
κοί είμεθα χαρτοπαίκτες. Καλύτερα νά σοΰ βγή τό μάτι παρά τό 
δνομα. Έ γ ώ μπορώ νά σάς βεβαιώσω, δτι στήν Ε λ λ ά δ α οί 
όλιγώτερον χαρτοπαίκτες είναι οί ναυτικοί. 

Κάργας ή Καργαδόοος. Τά νεϋρα τοΰ χριστιανού αύτοΰ ήσαν, 
καί μοΰ φαίνεται πώς εξακολουθούν νά είναι ακόμη τεντωμένα 
πάντοτε σάν τις χορδές τοΰ βιολιοΰ. Καί επειδή ε ις τήν ναυτι-
κήν διάλεκτον τά τεντωμένα σχοινιά λέγονται καργαρισμένα, 
δπως ήτο πάντοτε καί ή ψυχική τοΰ Κάργα διάθεσις, έβαπτίσθη 
καί αυτός μέ τό δνομα τοΰτο. 

Τρίτη κατηγορία παρατσουκλιών είναι ή οφειλομένη εις 
τυχαίας συμπτώσεις, εκφράσεις ή πράξεις του εικονιζόμενου, 
πού δμως έκόλλησαν σάν βδέλλες. Παραδείγματος χάριν: 

Βατώντας. Άπεκλήθη είς παλαιός ναύαρχος διότι είχε Ενα 
κτήμα εις τόν Βατώντα τής Ευβοίας. 

Γλάρος. "Αλλος ναύαρχος, διότι κάποτε είχε τήν μανία νά 
σκοτώνη γλάρους μέ Ενα Φλωμπέρ. 

Θεός. Άπεκλήθη Ετερος Καπαδόκης, μακαρίτης σήμερον, 
διότι υπηρετών ποτέ είς τό Ύπουργεΐον, ήτο τό λύειν καί δε-
σμεΐν παντός ζητήματος, αληθής θεός, πανταχού παρών καί τά 
πάντα πληρών, ό θησαυρός τών αγαθών καί ζωής χορηγός κλπ. 

Πεσκεσά-έφέντης. Έ τ ε ρ ο ς Καπαδόκης, διότι είχε τό ατύ
χημα εις τόν πόλεμον τοΰ 12 νά τοΟ στείλουν άπό τήν Τένεδον 
Ενα πεσκέσι, δπερ εθεωρείτο τότε Εγκλημα καθοσιώσεως διότι 
τό εδέχθη. Ό Ι επ ιροΓ» ο τ π ο τ ε δ ! . . . 

Γκράν-Πέρος. Άπεκλήθη Ετερος ναύαρχος, Εγγονός μεγά
λου άρματωλοΰ καί στρατηγού τοϋ Αγώνος , διότι είχε το 
ατύχημα νά μνησθή Γαλλιστί τοΰ ονόματος τοΰ πάππου του κά
ποτε καί άνεκάγχασαν οί συνάδελφοι του. Άπεκαλεΐτο καί Κά-
σ κ α ς , διότι έσυνήθιζε νά φορή συχνά τό πρώτον εισαχθέν 
τότε νέον κάλυμμα, κατ' άντιγραφήν τοΰ Άγγλ ικοΰ Ναυτικού 
τήν Κάσκαν ή Κράνος, ώς αποκαλείται αύτη ελληνιστί. 

Ναύαρχος Τίπ-Τόπ. Άπεκλήθη άλλος ναύαρχος επίσης Εγ
γ ο ν ό ς μεγάλου άρχηγοΰ τοϋ Αγώνος , διά τήν ίδιαιτέραν του 
κλίσιν εις τά παρασκήνια, Ιδία τοΰ έλαφροΰ θεάτρου, δπου τότε 
έπαίζετο ή ομώνυμος όπερέττα. 

Μύγας. Άπεκλήθη άλλος συνάδελφος, διότι δταν τόν εί
χαμε καθηγητήν της Υδατογραφίας είς τήν Σχολήν τών Δοκί
μων είς αμελή συνάδελφόν μου, ό όποιος έκουμπούρωσεν είς 
τό μάθημα, τού ηύχήθη εις ανώτερα καί^νά μάθη καλύτερα «Τά 
άγια θεοφάνεια πού είναι παχιές ή Μυΐγες». 

Μιστόκλης ή "Ερωτας. Άπεκλήθη Ετερος, διά τήν ίδιάζουσαν 
συμπάθειάν του είς τόν υίόν τής Αφροδίτης, είς τά μεσάτα σακ-
κάκια τής εποχής εκείνης καί εις τά τζογέ πανταλόνια. 

Καί τώρα άφ' οδ ζητήσω συγγνώαην άπό τούς νεκρούς ή 
ζώντας ή παλαιούς συναδέλφους μου, διότι καταλαβαίνω πόσο 
θά τούς κουρντίση αυτή μου ή έπανάληψις, ίσως ξεχασμένων 
επιθέτων, τούς διάβεβαιώ δτι τά πειράγματα αυτά τά παιδικά 
καί αθώα τών περασμένων εποχών είναι χαϊδέματα, μέσα είς 
τάς καννιβαλικάς τάσεις πού άνεπτύχθησαν_ κατά τούς μετέ
πειτα χρόνους. Πάντως διά τήν ίστορίαν τού μέλλοντος κάθε 
στοιχεΐον, κάθε συνήθεια ή τάσις ή παράδοσις είναι πολύτιμα 
καί δι' αυτόν τόν λόγον έχαρακτηρίσθησαν καί αί όλίγαι αύται 
γραμμαί, είς δσον τό δυνατόν εύθυμώτερον τόνον. Ά ς μέ συγ
χωρήσουν λοιπόν οί νεκροί, πού τούς έτάραξα τόν Οπνον... καί 
ό θ ε ό ς σ' χωρέσ" τους. Οί ζώντες δέ άς μέ λιθοβολήσουν, καί ό 

άναμάρτητος πρώτος 
εναντίον μου τόν λί-
θον βαλέτω. . . 

Πρωτεσίλαος 
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ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ! 
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Πάνε τρία χρόνια τώρα πού ξεκινήσαμε γιά 
νά κάνουμε πεζοί τόν γύρο τού κόσμου. Τήν από
φαση αυτή δέν τήν πήραμε γ ιά νά καταρρίψουμε 
κανένα αθλητικό ρεκόρ. Κάθε άλλο! Ό κυριώτε-
ρος λόγος πού μάς ώθησε, έκτος άπό τήν γοη
τεία καί τήν ωφελιμότητα τής ζωής τού υπαίθρου, ήταν ή επι
θυμία τοΰ ανδρός μου, ό όποιος είναι αρχιτέκτων, νά δή έπί 
τόπου καί νά μελετήση τίς διάφορες αρχιτεκτονικές τοΰ κόσμου. 

Α γ α π ώ ν τ α ς ανέκαθεν τήν πεζοπορία, ζηλεύοντας τήν ζωή 
τών νομάδων, ξεκινήσαμε γεμάτοι ενθουσιασμό, ανήμερα τήν 
πρωτομαγιά τοΰ 1929, γ ιά νά επιχειρήσουμε τήν μεγάλη μας 
αυτή περιπέτεια: τό γύρο τοΰ κόσμου δηλαδή μέ τό σακκίδιο 
στόν ώμο καί μέ μόνα εφόδια τήν εργασία μας. 

"Εχοντας 5.000 φράγκα στήν αναχώρηση μας κατορθώσαμε 
νά καλύψουμε πεζοί τήν απόσταση Παρισιοΰ-Άθηνών (4000 χλμ. 
περίπου) σέ έπτά μήνες, τρεφόμενοι λιτά καί άπλά μονάχα μέ 
φρούτα, γαλακτερά καί άφθονα χόρτα. 

Τά έφόδιά μας, πού δταν άπεκτήσαμε περισσότερη πείρα 
τής ζωής στό ύπαιθρο τά μετατρέψαμε κατά πολύ, ήσαν τά έξης: 
Είμεθα ντυμένοι μέ γκρίζη φανέλλα. Ό Ροζέ, ό άνδρας μου, 
φοροΰσε μιά κυλόττα γκολφ καί Ενα σακκάκι αδιάβροχο. Έ γ ώ 
φοροΰσα φούστα, ζακέτα, παπούτσια χαμηλά μέ σόλες άπό 
δέρμα, καί μιά πελερίνα γ ιά τή βροχή. 

Τά σακκίδιά μας, σακκίδια τού καναδικοΰ στρατοΰ, περιεί
χαν: τό αντίσκηνο, καμωμένο άπό πανί πολύ ελαφρό, σχήματος 
«καναδικού», ύψους 1 μέτρου καί 30 πόντων, μήκους 2 μ. καί πλά
τους 1 μέτρου καί 40 πόντων. Τά στηρίγματα του αντίσκηνου 
άπετελούντο άπό τρία κομμάτια καλάμι. Επ ίσης τά σακκίδια 
περιε ίχαν: Εναν άπομονωτήρα άπό πανί μέ λάστιχο, μία μάλ
λινη κουβέρτα, λίγα μαγειρικά σκεύη άπό αλουμίνιο, περαστά 
τό Ενα μέσα στό άλλο, δυό πιάτα, Ενα τηγάνι, πηρούνια, κουτά
λια, Ενα κυνηγετικό μαχαίρι, Ενα σουγιά καί μερικές βίδες. Α
κόμα είχαμε, δσο τό δυνατό, λιγώτερα άσπρόρρουχα, μερικές 
πετσέτες, σφουγγαρόπανα, μάλλινες κάλτσες, πουλόβερ, κ ι 'άπό 
Ενα ακόμα ζευγάρι παπούτσια γιά κάθε ενδεχόμενο. Μέσα έκεΐ 
βρίσκονταν επίσης μερικά τρόφιμα: ζάχαρη, σοκολάτα, αλάτι, 
πιπέρι, ξηρά γλυκύσματα, αλεύρι, ρύζι, Ενα κουτάκι μέ είδη ρα
πτικής, Ενα άλλο μέ φάρμακα, κι' άπό Ενα παγούρι άπό αλου
μίνιο ό καθένας, πού τό γεμίζαμε μέ νερό. 

Τά σακκίδιά μας έζύγιζαν άπό 12 Εως 20 κιλά, κατά τό βά
ρος τών τροφίμων πού είχαμε. ΟΙ αποστάσεις πού καλύπταμε ημε
ρησίως έποίκιλλαν άπό 25 ίσαμε 35 χλμ., ανάλογα μέ τό βάρος 
πού φέρναμε στους ώμους μάς καί τήν θερμοκρασία. 

Νά μέ τί λίγα πράγματα κατορθώσαμε νά κάνουμε τό γύρο 
τοΰ κόσμου. 

Ό Ροζέ είχε διοργανώσει άπό πολύ καιρό τό μεγάλο τοΰτο 
ταξίδι. Είχε καθορίσει τόν δρόμο πού θά ακολουθούσαμε, τΙς 
αποστάσεις πού θά καλύπταμε, τις δυνατότητες νά μείνουμε σέ 
καμμιά πόλη, πού αυτός άπό τό αρχιτεκτονικό τους ενδιαφέρον, 
θά μάς επέτρεπε νά κερδίσουμε αρκετά χρήματα γιά νά συνε
χίσουμε τό ταξίδι μας. Είχαμε επίσης λεπτομερέστατους χάρτες. 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός ταξιδιώτη-περιηγητή 
πού φεύγει γ ιά δέκα πέντε μέρες, Ενα μήνα καί πού ξέρει πώς στό 
γυρισμό του θά βρή τό σπίτι του, τήν οικογένεια του, τούς φίλους 

του, τίς παλιές του συνήθειες, άπό 
μάς πού εγκαταλείψαμε τά πάντα γιά 
νά λείψουμε χρόνια ολόκληρα, περι
πλανώμενοι ανάμεσα σέ άγνωστους 
τόπους, κάποτε επικίνδυνους, γεμά
τους μυστήριο καί γοητεία, μόνο καί 
μόνο μέ τήν επιθυμία νά δούμε, νά 
μάθουμε καί νά γνωρίσουμε καινούρ
γιους κόσμους. "Αν τώρα σκεφθήτε 
π λ ά ι σ' αυτό καί τήν επιτακτική α
νάγκη πού είχαμε νά κερδίζουμε μόνοι 
μας τή ζωή μας, γλήγορα καί χωρίς 
καμμιά απολύτως γνωριμία, ίσως, κα
τορθώσετε νά σχηματίσετε μιά σαφή 
αντίληψη τού κόπου καί τών κινδύνων 
πού περιέκλειε ή προσπάθεια μας. 

Ή θαλπωρή τού σπιτιοΰ, ή γλύκα 
τοΰ κρεββατιοΰ, ή ασφάλεια πού μάς 
παρέχει μιά σκεπή, δλα αυτά είχαν 
τελειώσει. Ταυτόχρονα είχε τελειώσει 
κ' ή μονοτονία τής καθιστικής ζωής. 
Γεμάτοι υγε ία καί νειάτα, Εχοντας τά 
σακκίδιά μας φορτωμένα στους ώμους 
μας, ξεκινήσαμε βέβαιοι πώς Εχουμε 
δ,τι μάς χρειαζότανε γιά νά ζήσουμε. 

ΟΙ πρώτες μέρες τού ταξιδιού 
μας Εμοιαζαν σάν τά Σαββατοκύριακα 
Εκείνα πού έπιδιδόμεθα στό «κάμ-
πιγκ», στις εκδρομές καί στή ζωή τοΰ 
υπαίθρου. Στό αντίσκηνο Εμπαινα καί 
πάλι, σάν καί τότε στίς λιγοήμερες 
κατασκηνώσεις μας μέ τήν Ιδια αμε
ριμνησία, μά μέ μόνη τή διαφορά πώς 
τώρα μέ πλημμύριζε ή χαρά πού ερ
χότανε νά μοΰ προξενήση ή ιδέα πώς 
κάθε μέρα Εκρυβε καί μιά νέα Εκ
πληξη καί μιά καινούργια κατάκτηση. 

Σηκωνόμαστε πριν άπό τήν αυγή, 
λύναμε τό αντίσκηνο, κλείναμε τά σακ- """" "*""" "•**-*• 
κίδια, καί φεύγαμε χωρίς να προγευ-
ματίσουμε, επωφελούμενοι τής πρωινής δροσιάς. Μέ βήμα αμέ
ριμνο καί ταχύ, τραγουδώντας χαρούμενοι, προχωρούσαμε ώσπου 
τό σακκίδιο άρχιζε νά βαραίνη. Τότε σταματούσαμε γιά λίγα 
λεπτά, στήν άκρη τοΰ δρόμου, καί προγευματίζαμε: λίγο γάλα 
(δταν τό βρίσκαμε φυσικά) ψωμί καί φροΰτα. Ξαναρχίζαμε ύστερα 
τήν πεζοπορία, σταματώντας γιά λίγα λεπτά κάθε εξ-έπτά χι
λιόμετρα. Μόλις βλέπαμε κανένα ρυάκι ή κανένα ποταμό, βου
τούσαμε μέσα. Γενικά, προσπαθούσαμε νά συνδυάσουμε τήν ώρα 
τού μπάνιου μέ τήν ώρα τοΰ μεσημεριάτικου γεύματος. Λίγα 
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ξερά_ κλαριά, καί τό φαΐ αμέσως ετοιμαζόταν. Τό μενοΰ άπε-
τελεΐτο συνήθως άπό χόρτα, φροΰτα, κάποτε-κάποτε άπό λίγο 
κρέας στή σχάρα καί κομπόστα. Ό , τ ι περίσσευε άπ ' τό μεσημε
ριάτικο φαγητό μας, τό τρώγαμε τό βράδυ. 

"Υπνος τήν ήμερα απαγορεύεται στους καλούς πεζοπό
ρους. Ό τ α ν ξεκουραζόμαστε αρκετά στήν σκιά, κι' άν ήτανε 
πολύ ζέστη, γ ιά ν' αρχίσουμε τόν δρόμο, Επλενα τά άσπρό-
ρουχα, Ερραβα, Εγραφα ή Επλεκα, ένώ ό Ροζέ μελετοΰσε τούς 
χάρτες του, Εγραφε σημειώσεις ή ζωγράφιζε. 

"Αποφεύγοντας τούς μεγάλους μονότονους δρόμους μέ τήν 
μεγάλη κίνηση, ακολουθούσαμε τά μονοπάτια ανάμεσα στίς γοη
τευτικές έξοχες. Στά χωριά σταματούσαμε γιά νά προμηθευ
θούμε δτι μάς έχρειάζετο. Κάθε φορά δέ πού κάποιο τοπεϊο πα
ρουσίαζε Ενα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σταματούσαμε λίγο κι' ό 
Ροζέ τό ζωγράφιζε. Σάν σουρούπωνε, σταματούσαμε. Σέ 
μιά καλή γωνίτσα, μακρυά άπό κατοικίες, στήναμε τό αντί
σκηνο, ανάβαμε μιά φωτιά γιά νά ζεστάνουμε τό γάλα, τό κα
κάο, τά αυγά. Λίγα φροΰτα, λίγο τυρί. "Υστερα κλείναμε καλά 
τό αντίσκηνο μας. Ό σ ο σκληρό κι' άν ήταν τό Εδαφος δέν μάς 
εμπόδιζε νά δοκιμάσουμε τή γλύκα τής αναπαύσεως ύστερα 
άπό τήν κούραση τής ημέρας. . . 

Νά ή Βουργουνδία... Εύφορα κομμάτια γης καλλιεργημένα, 
ποτάμια, ποταμάκια, λουλούδια, δάση, απέραντες καταπράσινες 
πεδιάδες, πού μπορεί κανείς νά στρατοπέδευση χωρίς νά ύπάρχη 
ό κίνδυνος νά τόν ενόχληση κανένας. Μά καί πόσες εγκαταλε
λειμμένες εκτάσεις! Χαριτωμένες αγροικίες, λειβάδια. . . Ελάχι 
στοι άνθρωποι κατοικούν ακόμα στήν απέραντη αυτή Εκταση. 
Τούς περισσότερους τούς μαγνήτισε καί τούς τράβηξε ή μεγάλη 
πολιτεία. 

Πριν δέκα πέντε περίπου ήμερες είχαμε εγκαταλείψει τό 
Παρίσι, μέ τά φορέματα μας ολοκαίνουργια! Πόσο αλλάξαμε 
δμως τώρα! Παρ' δλες τίς προσπάθειες μας γιά νά περιποιη
θούμε τόν εαυτό μας, γιά νά φάνουμε κάπως πολιτισμένοι, δέ 
μποροΰμε νά διώξουμε άπό πάνω μας τό μπρούτζινο χρώμα καί 
τήν αλλόκοτη μυρωδιά τού υπαίθρου. "Ολα μας Εχουν τώρα αλ
λάξει. Δέν αναγνωρίζουμε ούτε καί οί ίδιοι τόν εαυτό μας. 

Περνούμε τήν λίμνη τής Ναντυά, τήν Γενεύη, τό Λευκό 
δρος, πού γίνεται τά βράδυα ρόδινο καί αστραφτερό, τίς λίμνες 
τής Γενεύης καί τοΰ 'Αννισύ, δπου μποροΰμε απαραιτήτως μέ 
δλη μας τήν άνεση νά λουσθούμε. 

Νά τώρα ή Σαβοΐα: παχειά λειβάδια, σκεπές άπό άχυρο, 
απέραντα δάση άπό Ελατα. Βρέχει ακατάπαυστα, καί γ ιά μάς, 
πού μόνο τό αντίσκηνο μπορεί νά μάς προφύλαξη, ή βροχή είναι 
τό πιό δυσάρεστο πράγμα. Τά ρούχα μας, παραγεμισμένα άπό 
νερό γίνονται βαρειά καί δύσκολα ξηραίνονται, τά παπούτσια 
διαρκώς ύγρά χάνουν τό σχήμα τους καί καταστρέφονται. Κά
ποτε μάς συνέβηκε νά μείνουμε δυό ολόκληρες μέρες κάτω άπό 
τό αντίσκηνο, μή μπορώντας νά βγούμε λόγω τής βροχής, πού 
Επεφτε ακατάπαυστα. Έκτος τών σαλιγγαριών πού μάς πλημμύ
ριζαν κυριολεκτικώς, δέν είχαμε ευτυχώς άλλη δυσαρέσκεια. 

Νά κι' άλλα χωριά, λησμονημένα μονοπάτια, οί "Αλπεις, 
καί ύστερα πάλι πεδιάδες . . . Μέ τό σακκίδιο στόν ώμο, μοιά-
ζοντες σάν αλήτες, προχωρούσαμε προκαλώντας τίς υποψίες τών 
χωρικών. Πηγαίναμε άπό σπίτι σέ σπίτι γιά ν' αγοράσουμε ψωμί, 
χωρίς δμως νά τό κατορθώσουμε. Σ ' αυτά τά άπομεμονωμένα 
χωριά, ό καθένας ψήνει τό ψωμί τής εβδομάδος του καί τό φυ
λάει ζηλότυπα. "Αν δέ στό χωριό υπάρχει καμμιά «κοπερα-
τίβα», δέν δικαιούμεθα νά αγοράσουμε ψωμί άπό έκεΐ, άφοΰ εί
μεθα «ξένοι». 

Ή πεδιάδα τής Ντυράνς: ξεραΐλα, θυμάρια, μυρωμένο μέλι, 
αμυγδαλιές. Στά εγκαταλελειμμένα περιβόλια, πλάϊ στους δρό
μους, βρίσκουμε τά πρώτα κοράκια καί. . .βαρυστομαχιάζουμε 
τρώγοντας τα! 

Νά ή Γκρας μέ τά χωράφια της άπό λουλούδια. Στό Φρεζύ 
βλέπουμε έπί τέλους τήν Μεσόγειο. Σαίν-Ραφαέλ, Ζυάν-λέ-Πέν, 
Νίτσα: ή Κυανή 'Ακτή, ή Ριβιέρα: επαύλεις καί πάλι επαύλεις, 
κολυμβηταί καί πάλι κολυμβηταί.. . Ή απομόνωση μας τε
λείωσε, επίσης κ' ή δροσιά, οί ευχάριστες βρυσούλες. Γιά νά 
βροΰμε πόσιμο νερό, πρέπει νά ζητοΰμε άπό τούς κατοίκους τών 
επαύλεων. ΟΊ γωνίτσες γ ιά νά στρατοπεδεύσουμε είναι σπάνιες, 
καί παρά τήν ομορφιά τής φύσεως, δέν μποροΰμε νά ποΰμε πώς 
είμαστε ευχαριστημένοι. 

Κάνναι, Μανσού, Ροκμπρύν, Κορμπί. Τοποθεσίες γοητευτι

κές, στενοσόκκακα, παλιά σπίτια, πετρωμένα μονοπάτια, κήποι 
κλιμακωτοί μέ κερασιές κατακόκκινες άπό τά φροΰτα καί κά-
που-κάπου Ενα άσπρο σπιτάκι, περιτριγυρισμένο άπό κυπαρίσσια. 

Φαίνεται, οί Γάλλοι δέν Εχουν συνηθίσει νά βλέπουν πεζο
πόρους νά κάνουν «κάμπιγκ». 'Αλλοιώς δέν εξηγείται δτι μάς 
σταμάτησαν είκοσι πέντε φορές χωροφύλακες γιά νά μάς ζητή
σουν τά χαρτιά μας. 

Τό ταχυδρομείο μας τό λαμβάνουμε στήν πόστ-ρεστάντ. 
Τά Ιταλικά σύνορα πλησιάζουν. Τώρα τίθεται Ενα μεγάλο πρό
βλημα: θά μάς αφήσουν άραγε νά περάσουμε; 
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"Ενα βλέμμα στό διαβατήριο μας, μιά θεώρηση, καί περ
νούμε νά σύνορα. Οί Ιταλοί τελωνοφύλακες ούτε άνοιξαν τά 
σακκίδιά μας. 

Προχωρούμε τόσο σιγά ώστε εύκολα συνηθίζουμε στό και
νούργιο περιβάλλον: ή μόνη διαφορά μάς φαίνεται πώς είναι 
ή αλλαγή τής γλώσσας. Γι' αυτό, δταν Εχουμε καιρό, μελετούμε 
μέ ζήλο τά Ιταλικά. 

Γιά μάς, τούς μοναχικούς ταξιδιώτες, λίγες λέξεις μάς 
άρκοΰν: δσες χρειάζονται γ ιά νά πληροφορηθούμε τόν δρόμο, 
νά ζητήσουμε φαγητό, νά πληροφορηθούμε τίς τιμές. 

Προχωρούμε χωρίς νά προκαλούμε πολλή περιέργεια. Δια
σκεδάζοντας, οι άνθρωποι μάς ρωτοΰν διάφορα πράγματα. Σέ 
λίγο, κατορθώνουμε νά συνεννοούμεθα ιταλικά στήν εντέλεια. 

Ώ ς τώρα δέν είχαμε συναντήσει άλλους πεζοπόρους. Τώρα 
δμως, μπροστά μας δλο καί ξεφυτρώνουν νέοι μέ σακκίδια καί 
μέ κοντά πανταλόνια. Είναι κυρίως Γερμανοί, μέ ποδήλατα, μο-
τοσυκλέτες ή πεζοί, κοπέλλες πού κάνουν τόν γΰρο τής Ευρώ
πης. Οί συναντήσεις αυτές είναι πολύ κεφάτες. Μερικοί άπό αυ
τούς ζουν πουλώντας κάρτες μέ τήν φωτογραφία τους, άλλοι 
πάλι μαζεύουν χρήματα παίζοντας κιθάρα ή βιολί. 

Στήν Ι ταλ ία ή γή καλλιεργείται παντοΰ, οί άνθρωποι ερ
γάζονται χαρούμενοι. 

Νά, ή Ιταλική Ριβιέρα, γεμάτη άπό περίεργες βιλλίτσες, 
στενούς δρομάκους, πλάζ άπό άμμο ψιλή καί ξανθή, ήρεμες το
ποθεσίες, εγκαταστάσεις παιδικών έξοχων, δπου τά παιδάκια, 
μπρουντζωμένα άπό τόν ήλιο παίζουν ευτυχισμένα. 

Απολαμβάνουμε τώρα τις περίφημες ιταλικές πάστες μέ 
τήν παρμεζάνα, τό λάδι Εχει αντικαταστήσει τό βούτυρο _πού 
Ελυωνε άπό τήν ζέστη - οί τηγανιτές ντομάτες, «χρυσά μήλα» 
δπως τις λένε, είναι υπέροχες. Τό γάλα, πού είναι λιγάκι δύ
σκολο νά τό προμηθευθή κανένας, αντικαθίσταται άπό ψωμί βου
τηγμένο σέ γλυκό κρασί. Συχνά τό μενοΰ μας δέν αποτελείται 
μόνον άπό φροΰτα: πεπόνια, καρπούζια, ροδάκινα καί γλυκύσματα. 

12 " Ιουλ ίου . —Ή Γένουα, μεγάλο λιμάνι γεμάτο εργοστά
σια, γκρίζα καί βρώμικα σπίτια, μάς φαίνεται ατελείωτη γ ιά νά 
τήν περάσουμε μέ τά πόδια. Μέ χαρά ξαναβρίσκουμε τά βουνά, 
τήν δροσιά, τίς πηγές, τά δάση, τή μοναξιά. Κάνουμε μπάνιο 
στήν Τρέμπια, Ενα ευχάριστο ποτάμι, δπου νοιώθουμε τήν εύχά 
ριστη αίσθηση τοΰ γλυκοΰ νεροΰ. 

Πιανιτνά, Μποτζόσο: καλλιεργημένα χωράφια, αμπέλια πού 
σκαρφαλώνουν πάνω στά κυπαρίσσια, πού κρέμονται άπό τό 
Ενα δέντρο στό άλλο. Μάργανα, Μάντοβα, Μαρικρότο, Μαρέγγο: 
μεγάλες πεδιάδες, κατσαρά ποτάμια, υδραυλικά Εργα, τερά
στιες φυτείες άπό μουριές καί καλαμπόκι. 

Ή τεραστία λίμνη τής Γάρδας, βουνά γαλανά καί μενεξε
δένια. Κάνει τόση ζέστη πού αναγκαζόμαστε νά κάνουμε τέσ
σερα μπάνια τήν ήμερα, πράμα πού μάς κουράζει πάρα πολύ. 

Κοντά στήν Βενετία, αρχίζει ό έλώδης κάμπος μέ τίς 
έληές. "Ενα μεσημέρι, ένώ ψήναμε τήν «πολίντα» μάς Επιασε 
ή βροχή. Μιά γυναίκα ώπλισμένη μέ μιά όμπρέλλα ήλθε νά μάς 
πάρη, μάς ώδήγησε σπίτι της άπ ' δπου ξαναφύγαμε μέ τά σακ
κίδια γεμάτα φροΰτα καί χίλιες άλλες λιχουδιές. 

Τό βράδυ στήνουμε τό αντίσκηνο μας μέσα στά Ελη, αντί
κρυ στή Βενετία, τής οποίας τά φώτα λαμπυρίζουν. Τό πρωΐ, 
ύστερα άπό σύντομη τουαλέττα, φθάνουμε στήν πόλη."Οταν μιά 
πόλις είναι ενδιαφέρουσα εγκαταλείπουμε τά σακκίδιά μας σ'Ενα 
καφενείο καί αρχίζουμε νά χαζεύουμε μέσα στους δρόμους. Ή 
Βενετία Εχει εξαιρετική γοητεία, μά γιά πεζοπόρους πού ξεσυ-
νήθισαν στή ζωή τών πόλεων, ανάμεσα σέ κομψούς περιηγητάς, 
πού προέρχονται άπ ' δλα τά μέρη τού κόσμου, ό τόπος αυτός, 
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σαΐον καϊ τΙς θέρμες τοΰ Καρακάλα, δέν 
παρουσιάζει τίποτε τό Ιδιαίτερο. Σέ λίγο 
οί φίλοι μας γυρνούν μέ τό τραίνο στό 
Παρίσι καί νάμαστε πάλι μόνοι. 

Τίβολι, Σουμπιάκο... Εγκαταλείπουμε 
τήν κάπως μονότονη ρωμαϊκή πεδιάδα, 
καί ακολουθούν τότε άγριες καί θεαμα
τικές τοποθεσίες, φιλόξενοι χωρικοί, περι
βόλια γεμάτα φροΰτα: καρύδια, σύκα, 
σταφύλια. Μάς τά προσφέρουν τόσον ά
φθονα ώστε δέν υπάρχει λόγος νά τά. . . 
κλέυουμε! 

Κάπονα, Νεάπολις. . . Τό έδαφος εί
ναι παντού γονιμώτατο καί καλλιεργη
μένο καί ό τόπος έχει τρεις εσοδείες τόν 
χρόνο. Παντού βλέπει κανείς αμπέλια καί 
χωράφια μέ καλαμπόκια, κι 'ανάμεσα στά 
τελευταία αυτά, φασόλια. Τόσος λίγος 
είναι ό ακαλλιέργητος χώρος, ώστε πρέ-

χαμένος μέσα στά Ελη καί τά βρωμερά κανάλια, δέν Εχει τίποτε τό ελκυστικό. 
Ή είσοδος τού Αγ ίου Μάρκου μάς απαγορεύεται, γιατί Εχουμε τά μπράτσα καί 
τά γόνατα μας γυμνά. Πρέπει νά γυρίσουμε στό καφενείο, νά ανοίξουμε τά σακ
κίδια, νά βγάλουμε τά πουλόβερ καί νά φορέσουμε τίς μάλλινες κάλτσες, παρά 
τήν επικρατούσα τρομερή ζέστη. 

Νά τώρα ό κάμπος τής Φερράρας, ή Ραβέννα.. . "Ακόμα Ενα βουνό νά περά
σουμε ανάμεσα στίς βρυσούλες, καί βρίσκουμε τήν δροσιά στήν Τοσκάνα, πού 
είναι τόσο πλούσια σέ αμπέλια. 

Τό βράδυ τής 14 Αυγούστου στρατοπεδεύουμε στό Φιεζόλε, μέσα σ' Ενα πευ
κώνα. Νοιώθουμε τόν εαυτό μας υπέροχα. Ή Λοΰκκα είναι μιά περίεργη πόλις. 
Αγοράζουμε έκεΐ γ ιά 13 λιρέττες δυό ζευγάρια σανδάλια μέ τά όποια θά καλύ
ψουμε τήν υπόλοιπη^ Ι ταλ ία καί Ενα μεγάλο μέρος τής "Ελλάδος. Είναι πολύ ευ
χάριστο νά περπατά κανείς μέ γυμνά πόδια μέσα σέ σανδάλια δταν κάνη πολλή 
ζέστη. 

Τό βράδυ κοιμηθήκαμε στά βουνά Πιζάνι, άπ ' δπου φαίνεται ή Πίζα πού λαμ
ποκοπά στό σούρουπο πάνω στή θάλασσα. 

Επιστροφή στήν Φλωρεντία ακολουθώντας τίς δχθες τού Ά ρ ν ο , ενός ποτα
μού γεμάτου λάσπη. Σ ' Ενα χωριουδάκι αγοράζω μιά φούστα άπό πράσινο στρα
τιωτικό ύφασμα, γιατί ή άλλη φούστα μου, είχε καταστροφή στό μέρος πού 
ακουμπούσε τό σακκίδιο. 

Έ ν α βράδυ, ένώ κοιμόμασταν κάτω άπό κάτι υπέροχες καστανιές, στήν 
καρδιά ενός μεγάλου δάσους, τιναχθήκαμε ξαφνικά άπό τόν ύπνο μας. Δυό άν
θρωποι κουβέντιαζαν σιγανά κοντά στό αντίσκηνο μας. Ακίνητοι εμείς, ακούαμε, 
άν καί δέν καταλαβαίναμε λέξη, γιατί οί άγνωστοι μιλούσαν σέ κάποια τοπική 
διάλεκτο. Βέβαια, πολλές φορές ακούσαμε νά γίνεται λόγος γιά ληστές, γιά κλέ
φτες. Μά τί θά μπορούσαν νά μάς κλέψουν; Μπορεί έξ άλλου καί νά μή μάς εί
δαν . . . Περνούν ακόμα αρκετά λεπτά, κάτι κλαριά σπάζουν, τά βήματα απο
μακρύνονται... θ ά είναι πιθανώτατα λαθροθήραι, καί τή γλυτώσαμε μιά χαρά. Βέ
βαια, ή περιπέτεια αυτή δέν είχε τίποτα τό σπουδαίο, κ ι 'δμως μάς Εβαλε σέ σκέ
ψεις. Ε μ ε ί ς περπατούμε πάντοτε άοπλοι . . . 

Τά περίχωρα τής Φλωρεντίας είναι ώραϊα, δλο λόφοι καλυμμένοι άπό αμ
πέλια, κυπαρίσσια, έληές. . . 

Φ λ ω ρ ε ν τ ί α 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ . —Διάφοροι φίλοι ήλθαν άπό τό Παρίσι μέ τό 
τραίνο καί θά μάς συνοδέψουν περπατώντας κι' αυτοί άπό τήν Φλωρεντία στήν 
Ρώμη. Τούς φίλους μας, δμως, αυτούς τούς βρίσκουμε απειθάρχητους, δχι καί τόσο 
συνηθισμένους στήν ζέστη, στήν καθημερινή πεζοπορία, στά πρωινά ξεκινήματα. 

ΟΙ πρώτες μέρες περνούν άκεφα. Μερικοί υποφέρουν άπό τά πόδια τους καί 
περπατούν μέ παντούφλες. Σέ λίγο δμως τά πράματα διορθώνονται καί περνούμε 
τίς βραδυές μας τραγουδώντας γύρω άπό τίς φωτιές, κάτω άπό τίς καστανιές 
πού τώρα υπάρχουν τρία αντίσκηνα. 

Καί οί Εξη μας φθάνουμε έπί τέλους στή Ρώμη. Καί δημιουργείται Ενα με
γάλο πρόβλημα: πού θά στρατοπεδεύσουμε; "Ως τώρα δέν μέναμε ούτε μιά μέρα 
σέ κάθε πόλη πού έπισκεπτόμεθα. Στήν επίσκεψη δμως τής Ρώμης σκεπτόμεθα 
ν ' αφιερώσουμε αρκετές μέρες. Κι' ένώ πάμε στά Μου
σεία, στό Βατικανό, στίς θέρμες τού Καρακάλα, μελε
τούμε τό μεγάλο πρόβλημα: πού θά μείνουμε; 

Τέλος, βρίσκουμε καταφύγιο στό Κολωσαίον. Έκεΐ 
περάσαμε^τρεις νύχτες χωρίς νά μάς ενόχληση κανένας. 
Τό πρωΐ, ύστερα άπό Ενα καλό «ντους» στά δημόσια λου
τρά, έπισκεπτόμεθα τήν πόλη, πού έκτος άπό τό Κολω-

Εκ τ ώ ν ά ν ω : Μία άπο-
ψις τής Φλωρεντίας.— 
"Ομιλος Γερμανών πε
ζοπόρων— Τοπεϊο Ι 
ταλικό.—Τό Ποντικο-
νήσι τής Κερκύρας. 

Έ ν α ν τ ι α ε λ ί ς : Τό ζεύ
γος τών πεζοπόρων: ή συγγραφεύς τοΰ άρθρου, ό σύζυγος της, Κ Ο ^ Ε Γ Τοα«?. 
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πει νά ζητούμε τήν άδεια τών χωρικών γιά νά στήνουμε τό 
αντίσκηνο μας στά περιβόλια τους. . . 

Ήράκλειον, Πομπηία... "Ενδιαφέροντα ερείπια. Καί ξανά τά 
βουνά, τά δάση μέ τις βαλανιδιές καί τίς καστανιές, τοποθε
σίες άγριες, σχεδόν άγνωστες. Είναι ασφαλώς τό πιό ενδιαφέ
ρον μέρος τής Ιταλίας . Σπανιώτατοι είναι οί διαβάτες, καλό
βολοι χωρικοί πού μοιάζουν σάν ληστές καί πού πηγαίνουν κα-
βάλλα σέ μικροσκοπικά γαϊδουράκια. Καί πάλι βουνά, καί πάλι 
βράχοι. . . "Ολα αυτά ήσαν κάποτε ληστρικά λημέρια. 

Τώρα ό καιρός άρχισε νά δροσίζη, οί μέρες νά μικραίνουν. 
Σέ λίγο πρέπει νά τελείωση τό ταξίδι μας αυτό στήν Ιταλία . 

Στό Μπρίντιζι, έπισκεπτόμεθα τήν αστυνομία γιά τήν θεώ
ρηση τών διαβατηρίων μας γιά τήν Εξοδο άπό τήν "Ιταλία, 
ύστερα τό ελληνικό προξενείο γ ιά τήν άλλη θεώρηση, καί 
τέλος στά γραφεία τής ατμοπλοϊκής εταιρίας μέ τής οποίας 
τό βαπόρι θά πάμε στήν Κέρκυρα. 

Δέκα ώρες ταξιδιού. Τό ταξίδι αυτό τό περνούμε δλο στό 
κατάστρωμα. Κατά τά ξημερώματα σταματούμε στους "Αγίους 
Σαράντα τής Αλβανίας καί τέλος φθάνουμε στήν Κέρκυρα. 

Ό πλοίαρχος μάς ειδοποιεί δτι απαγορεύεται _στούς ξέ
νους νά δουλεύουν στήν "Ελλάδα καί μάς ζητά νά τού δείξουμε 
τά χρήματα πού Εχουμε ιιαζί μας. Δέν είναι πολλά, άλλά πάν
τως αρκετά γιά ν ' αποβιβασθούμε. 

Ή Κέρκυρα είναι Ενα αρκετά μεγάλο νησί, αρκετά ξηρό, 
δπως λένε, τό καλοκαίρι, μά υπέροχο. Τώρα νεαρές χωριάτισσες 
μέ άσπρες σκούφιες μάς χαμογελούν λέγοντας: «Καλημέρα 
σας!» Κάνουμε μπάνιο στόν κολπίσκο δπου βλέπει κανείς_άκόμα 
παλαιούς ενετικούς προφυλακτήρες γιά γαλέρες. Στό φώς τής 
πανσελήνου μένουμε άργά διαβάζοντας. Είναι κυριολεκτικώς 
υπέροχα. 

Μένουμε ακόμα αρκετές μέρες στό τρ.σευτυχισμένο αυτό 
νησί, σκαρφαλώνοντας πετρώδη μονοπάτια, άπ ' δπου Εχει κανέ
νας μιάν υπέροχη θέα στήν αστραφτερή θάλασσα, στήν_ χερσό
νησο μέ τό Μοναστήρι τών Βλαχερνών, στό Ποντικονήσι,^ και 
έκεΐ μακρυά, στό βάθος, στά βουνά τής "Αλβανίας, γυμνά_καί με
νεξεδιά. Βρίσκει κανείς έδώ καλό γάλα, μήλα, ξηρά σύκα τυ
λιγμένα σέ φύλλα δάφνης. 

Έ ν α βράδυ, ένώ είχαμε στήσει τό αντίσκηνο μας κοντά_σέ 
κάποια πόλη, ακούσαμε Ενα σκυλί νά ούρλιάζη συνεχώς. 
Μιά πιστολιά, στόν α έ ρ α πιθανώτατα, καί Ενας άνθρωπος ώπλι-
σμένος παρουσιάζεται μπροστά μας. Δέν καταλαβαίνουμε τί 
μάς λέει. Μιά βλέπει τό αντίσκηνο μας, μιά τό ήρεμο ύφος μας, 
καί άφοΰ μάς κάνει μιά φιλική χειρονομία, απομακρύνεται. Αυτή 
υπήρξε ή μόνη μας περιπέτεια στό θείο εκείνο νησί. 

Έ ν α καράβι μάς μετέφερε στήν "Ελλάδα. Έπιβά_ται κατα
στρώματος, γ ιά λόγους οικονομίας, άλλά καί κεφιού, προσελ
κύουμε τήν προσοχή τών συνταξιδιωτών μας πού μάς _ύποβά-
λουν διάφορες ερωτήσεις. Πολλοί μιλούν γαλλικά καί μάς λένε 
νά μήν τολμήσουμε νά πάμε άοπλοι καί μόνοι στά βουνά, γιατί 
υπάρχουν λησταί, κλέφτες, άγρια ζώα καί χίλια δυό 
άλλα τρομερά πράματα. . . "Ακόμα, δλοι τους φωνά
ζουν: «Ξέρετε, δέν Εχουμε δρόμους έδώ στήν "Ελλά
δα». Ε μ ε ί ς άπληστα τούς ρωτοΰμε γιά τάς "Αθή
νας, γιά τήν δυνατότητα νά μείνουμε λίγο έκεΐ καί 
νά βγάλουμε τό ψωμί μας. 

Τά μεσάνυχτα φθάνουμε στήν Πρέβεζα. Δέν 
υπάρχει προκυμαία γιά νά πλευρίση τό βαπόρι. Οι 
ταξιδιώτες γίνονται περιζήτητοι γ ιά τούς βαρκάρη
δες, οί όποιοι μόλις τό βαπόρι ρίξει τήν άγκυρΰ 
του, όρμοϋν στό κατάστρωμα, αρπάζουν τις απο
σκευές σας καί σας παρασύρουν καί σας τούς ίδιους... 
καί σέ λίγο βρίσκεσθε σέ μιά βαρκούλα πού χοροπη
δά πάνω στά κύματα. Ή Πρέβεζα είναι Ενα μικρό 
λιμανάκι μέ μερικά ξενοδοχεία. Στήν τύχη κατευθυ
νόμαστε στήν έξοχη καί στήνουμε τό αντίσκηνο μας 
σ' Ενα ελαιώνα, κάτω άπό τό φώς τοΰ φεγγα
ριού. Βρισκόμαστε τώρα στήν "Ελλάδα. Ή 
τοποθεσία είναι ηλιοκαμένη, άγρια, τό 
φώς διαυγές - ή αρχή τοΰ φθινοπώρου 
είναι υπέροχη καί τό μέρος πολύ 
λίγο περαστικό. Έ ν α παλιό λεω
φορείο γεμάτο ανθρώπους καί 
φορτωμένο μέ χιλίων ειδών δέ
ματα, περνά σηκώνοντας σύν
νεφα σκόνης. Στόν δρόμο υ
πάρχουν τεράστιες λάκκες, 
σκεπασμένες μέ κλαριά 
δέντρων. 

Τά χωριά είναι φτωχά, 
χωρίς ηλεκτρισμό" οί χω
ρικοί μέ τίς φουστανέλλες 
μάς υποδέχονται μέ τό α
παραίτητο ποτήρι κρύου νε
ρού πού τό συνοδεύει Ενα 
ποτηράκι αρωματισμένου 
καφέ. Τό μονοπάτι φειδοσέρ-
νεται πλάι στήν βόρεια ακτή 
τοΰ κόλπου τών Πατρών: 
προχωρούμε αμέριμνοι ανά
μεσα στίς πιπεριές καί τις 
ροδιές. 

Επε ιδή οί δρόμοι δέν εί
ναι σπουδαίοι, τό περισσότερο 
εμπόριο γίνεται διά θαλάσσης. 
Γιά νά πάμε στήν Ναύπακτο πρέπει 
ν' ακολουθήσουμε μονοπάτια καμωμένα 
γιά κατσίκια κι' δχι γιά ανθρώπους. Έ ν ώ 
σκαρφαλώναμε μέ κόπο μιά πλαγιά, μάς 

Επιασε μιά ξαφνική 
μπόρα. Δέν βρήκαμε 
Ενα ίσιο μέρος γ ιά 
νά στήσουμε τό αν
τίσκηνο μας. Έ ν ώ ό 
Ροζέ προσπαθεί νά 
δέση τό αντίσκηνο 
στά θυμάρια έγώ χώ
νομαι άπό κάτω γιά 
νά προφυλάξω τά 
σακκίδια και τά φο
ρέματα μας. Ή βρο
χή, ανάκατη μέ λά
σπη, χώνεται κάτω 
άπό τό αντίσκηνο 
καί μάς πλημμυρίζει, 
τό αντίσκηνο χτυπά 
στόν αέρα καί υπάρ
χει κίνδυνος νά πα-
ρασυρθή. Κομμάτια 
βράχων ξεκολλούν καί κυλούν στόν χείμαρρο. . . Τά βρήκαμε 
σκοΰρα. Γονατισμένοι μέσα στήν βροχή γιά νά κρατήσουμε τό 
αντίσκηνο, μουσκεμένοι, μέ τά δόντια μας πού χτυπούσαν άπό 
τό κρύο, μείναμε Ετσι ώςτό πρωΐ, οπότε ή μπόρα έκόπασε. Καί 
χρειάσθηκε πορεία Εξη ωρών γιά νά συναντήσουμε Ενα χωριου
δάκι, δπου μπορέσαμε νά συνέλθουμε μπαίνοντας στό μοναδικό 
καφενείο. 

Εκε ίνο τό βράδυ, γιά πρώτη φορά άπό τήν ήμερα πού ξεκι
νήσαμε άπό τό Παρίσι, κοιμηθήκαμε σ'Ενα κρεββάτι. Τό στρώμα 
ήταν σκληρό, μά ο'ι κουβέρτες τόσο ευχάριστες καί ζεστές. 

Μιά χωρική πού καβάλλα πήγαινε κατά τήν διεύθυνση πού 
θά παίρναμε καί μεΐς, μάς πρότεινε νά φόρτωση τά σακκίδιά 
μας καί νά μάς όδηγήση. Ό καιρός είναι υπέροχος, ό ουρανός 
καταγάλανος καί προχωρούμε ανάμεσα στίς πέτρες, τά θυμά
ρια, κάτω άπό τά πλατάνια, κονιά στά ρυάκια.. . Υπέροχες το
ποθεσίες! Ξαφνικά προβάλουμε σέ μιά μικρή πεδιάδα δπου τρέ
χει Ενα κρυστάλλινο ρυάκι κι' δπου έδώ καί κεί βλέπει κανείς 
κυβ κά σπιτάκια, ασπρισμένα μέ άσβέστι. Είναι ψαράδικα χω
ριά. Παντού μάς υποδέχονται μέ εξαιρετική εγκαρδιότητα, μάς 
προσφέρουν νερό μέ ούζο" γευματίζουμε μέ τηγανιτά ψάρια, 
σύκα καί κατσικίσιο τυρί. 

"Άλλες ξερές γωνίες, θάμνοι μέ αγκάθια, μεγάλα κοπάδια 
άπό γίδες, συμπαθητικοί χωρικοί, μοναξιά, αστραφτερός ουρα
νός, μιά θάλασσα τόσο γαλανή, τόσο διαυγής! "Υστερα βλέ
πουμε κάτω μας τό λιμάνι τής "Ιτέας πού άπό πάνω του ορθώ
νονται οί Δελφοί. 

01 Δελφοί! Δέν υπάρχουν λόγια ικανά νά περιγράψουν τό 
τί νοιώθουμε άντικρύζοντας τά περήφανα εκείνα ερείπια. Ανά
μεσα στά κάτασπρα μάρμαρα, στήνουμε τό αντίσκηνο μας. 

Πάρα πέρα, τά αμπέλια. Έ χ ε ι αρχίσει ό τρύ
γος. Ό δρόμος κατασκευάζεται καί ξαφνικά σταμα
τά. Σέ μιά σκηνοθεσία άπό τεράστιους βράχους 
μερικοί κινηματογραφισταί γυρνούν μιά σκηνή μέ 
ληστάς ώπλισμένους σάν αστακούς. Παρακολου
θούμε τό γύρισμα διασκεδάζοντας. 

Στή Λεβάδεια, ό Ροζέ παραγγέλνει σ 'ενός ρά
φτη μιά κυλόττα. Στά μαγαζιά δοκιμάζουμε τά ελ
ληνικά γλυκύσματα μέ αμύγδαλα καί σιρόπι, τούς 
«μπακλαβάδες», τούς «λουκουμάδες» πού είναι πε
ριχυμένοι μέ μέλι καί πασπαλισμένοι μέ κανέλλα. 

Χωράφια μέ μπαμπάκι, καλλιεργημένες εκτά
σεις: ακολουθούμε Εναν δρόμο καί φθάνουμε 
στάς Θήβας. 

Οί μέρες δλο καί μικραίνουν τά βράδυα μας 
τά περνούμε μπροστά σέ φωτιά πού τήν ανάβουμε 

μέ ξύλα πεύκου. Σέ λίγο θά φθάσουμε στάς 
Αθήνας" τά χρήματα μας τελειώνουν" θά 

βρούμε άραγε νά εργασθούμε καί νά 
κερδίσουμε δσα θά μάς χρειασθούν 

γιά τήν συνέχιση τού ταξιδιού μας; 
Τήν 6 Νοεμβρίου, τό πρωΐ, φθά
νουμε στάς Αθήνας, υστέρα άπό 

έπτά μηνών νομαδική ζωή. Έ 
χουμε αδυνατίσει, τό χρώμα 

μας μπρούντζωσε καί παρ* 
δλες τίς προσπάθειες βελτιώ
σεως τών φορεμάτων μας, 
μοιάζουμε μέ αλήτες καί 
δέν θά πρέπη νά υπολογί
ζουμε πολύ ' στήν εμφάνι
ση μας. Ευτυχώς σχεδόν α
μέσως ό Ροζέ βρίσκει δου
λειά στήν Γαλλική Σχολή 
ώς αρχιτέκτων. 
Στόν λόφο τού Τουρκοβού-
νου νοικιάσαμε Ενα δωμά
τιο ασπρισμένο μέ άσβέστι 
μ' Ενα τραπέζι και μιά κα

ρέκλα. Γιά κρεββάτι Εχουμε 
Ενα σανίδι ριγμένο κατά γής. 

Κατά τή διάρκεια τεσσά
ρων μηνών, ενός γλυκού καί 

φωτεινού χειμώνος, γνωριζόμα
στε καλύτερα μέ τήν Ε λ λ ά δ α καί 

ετοιμάζουμε τό προσεχές ξεκίνημα 
μας πρός τήν Ανατολή, έκεΐ πού μάς 

σέρνει ό πόθος μας. . . 
ίο ΤΟΥΚΤΕ 

(:ορνΓΪ£ΐιΙ περιοδικού €ΑΘΗΝΑ1» 
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«...Φυσάει τ' αεράκι μ'ανάλαφρη φόρα 
καϊ τις τριανταφυλλιές άργά σ α λ ε ύ ε ι . . . · 

Τ'αεράκι , τό γλυκό ανάλαφρο ανοιξιάτικο αεράκι,—πού ό ποιητής τδνοιωσε 
Ετσι μέσα στό σιωπηλό μούχρωμα, μέσα στή μυροφόραν ώρα τού δειλινού, — τό αε

ράκι πού ξανανιώνει τή φύση φτάνει.. . Τά μάτια τών δέντρων τό κοιτάζουν περίεργα 
καί τό ζητάνε. Νά, θάρθη πιά ή πνοή τής άνοιξης ν ' άναστήση τή φύση. Τά μάτια θά 

σκάσουν καί θά γιομίσουν τόν αέρα μέ φύλλα, μέ λουλούδια, μέ'καρπούς. Ή άνοιξη υπό
σχεται πιά νάρθη γιομάτη μ' δλες τις χάρες της. . . "Οχι μονάχα στους κήπους καί στό ξέ

φωτο όξω, μά καί μέσα στήν πολιτεία ή άνοιξη φτάνει. Τήν νοιώθουμε καί περιπατόντας στά 
κατάξερα πεζοδρόμια ακόμα.. . 

Ή μαγεία τής άνοιξης, πού Ερχεται, δέν σκορπίζεται μόνο μέ τά πολύχρωμα λουλούδια 
τών περιβολιών καί τών κάμπων. "Ολη ή φύση τήν αναγγέλλει . Καί μέσα στήν πολιτεία ό άν

θρωπος, πού πέρνει νέα ζωή καί νέα ζωηρότητα, νοιώθει τήν αόρατη πνοή της. Προπάντων, 
δμως, τό ώραΐο φύλο, τά κορίτσια, οί γυναίκες, νοιώθουν τόσο δυνατά αυτή τήν ανοιξιάτικη 

πνοή! Νομίζει κανένας πώς τ 'ανθρώπινα άνθη ξανανθίζουν! Ό πόθος τής ζωής, ή λαχτάρα της 
καί ή όρμή της γεμίζουν τό ωραίο φύλο ώς τά Εγκατα του. Είνε Ενα θαύμα ή άνοιξη αυτή τής 

γυναίκας! 
Ή γυναίκα ζή τήν άνοιξη. Τήν ρουφά μ' δλες τις αισθήσεις της. Κ' ή γυναίκα ποιήτρια τήν 

ανυμνεί. Τήν υψώνει, τήν κρίνει καί βγάζει άπ 'αυτήν συλλογισμούς καί εμπνεύσεις. Τρυγά άφθονα 
τό λυρισμό της. Είναι πηγή άφθονη γιά τήν γυναικεία ποίηση ή άνοιξη πού φθάνει! Καί στήν πηγή 

αυτή τρέχει γοργά ή ποιητική ψυχή τών ποιητριών μας καί αντλεί. "Ετσι, ή άνοιξη ξεχειλίζει σέ στί
χους, σέ στροφές, σέ τραγούδια...Μέσα στις ποιητικές συλλογές, πού παρουσίασαν τελευταία οί ποιή

τριες μας, ή ανοιξιάτικη πνοή ζή καί δημιουργεί άφθονα. Χαιρετίζει τόν κόσμο καί ξεχύνει άφθονο λυρισμό.. . 
'Εγέμισε τό τραπέζι μας άπό συλλογές γυναικείων ποιημάτων! Πόσες Εχουν βγή τώρα τελευταία! 

Καί δλες πλούσια τυπωμένες, μέ χοντρά ξώφυλλα, μέ ώραΐα στοιχεία, μέ τις γοητευτικές εικόνες τών 
ποιητριών πίσω άπό τά χοντρά ξώφυλλα.. . 

Ή άνοιξη, πού φτάνει, οί καλοτυπωμένες συλλογές, οί εικόνες πού ετοιμάζονται νά χαμογελά
σουν θριαμβευτικά, δλα αυτά πόσο όμορφα προδιαθέτουν. "Εχει κανένας τήν διάθεση νά φιλήση δλα 
τά πάντα, ν ' άγαπήση καί ν ' άγαπηθή. . . "Ωστε, πώς νά κάμη κριτική σ' αυτά δλα τά άφθονα γυναικεία 
προϊόντα. "Οχι. Δέν Εχουμε υποχρέωση νά κάμουμε τέτοια άγρια πράξη! 

"Οχι, κύριε Γιοφύλλη, μή σουφρώνεις τά φρύδια, μήν ετοιμάζεσαι νά μέτρησης τούς σφαλμένους 
στίχους, νά κατακρίνης τις ρηχές εμπνεύσεις νά ψέξης τις κοινοτυπίες. Πέταξε άπό τό πρόσωπο σου 
τήν τραγική μάσκα, -ερίζωσε τά πυκνά καί σουφρωμένα φρύδια του κριτικού καί πέταξε τα στό καλάθι 
τών άχρηστων...Δέν ταιριάζουν έδώ. Πάρε τά βιβλία καί ξεφύλλισε τα. Τρύγα τόν άνθό τους. Κοίταξε άν 
υπάρχει σ' αυτά άνοιξη. Αυτό μάς ενδιαφέρει τώρα: οί ανοιξιάτικες πνοές τοΰ γυναικείου λυρισμού μας. 

"Ενα παχύ βιβλίο μέ κόκκινο τίτλο μοΰ ανοίγει τήν όρεξη νά τό ξεφυλλίσω. Μά Εχει χοντρό χαρτί. 
Δέν είνε μεγάλο. 80 σελίδες μόλις. Καί μέσα 40 τραγούδια, τά « Σ α ρ ά ν τ α τ ρ α γ ο ύ δ ι α » τής Κ°«: Λιλής 
ΊακωβίδηΠατρικίου. Είναι ή δεύτερη ποιητική συλλογή τής ποιήτριας. "Ενα βιβλίο πού γιομίζει άπό 
ζωή καί μυρίζει δλο άνοιξη. Ή ποιήτρια αγαπάει τή ζωή, δ,τι εΐναι-ζωή κι' αγάπη. "Αρχίζει Ετσι τή 
συλλογή της: 

«"Ο,τι μπροστά μου σ' έίφερεν, ή χάρι είτε μανία, 
άδειος ή μεγαλόδωρος, σέ θέλω, νά στό πώ. 
Φωλιά 'χω τόν αέρα σου καί τή σιωπή σου γιά σκοπό, 
είσαι ή Ζωή και σ' αγαπώ». 

Καί ξεφυλλίζουμε καί προχωρούμε. Καί νά, πού φουντώνει ή άνοιξη, δλη θυμούς καί χυμούς *Η 
Κ α Ίακωβίδη αισθάνεται τήν άνοιξη ολάκερη καί συνθέτει τ ' ακόλουθα: 

Ποθούν, σιμώνουν, πάνε ζευγαρώνονται 
ποώτη φορά γιά φίλημα ί ά χείλη; 
Τάχα ποιος θεός τόν κόσμο ξαναγέννησε; 
Πρώτη φορά ήρθες, άνθιάες Απρίλη; 
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Ό μέγας κόσμος άναστήθη γύρω μου, 
ή μέσα μου δ μικρόκοσμος, πού έγώ 'μαι; 
Σπλάχνα μου έσεϊς χορεύετε στόν "Ολυμπο; 
Καρδιά μου, έσύ πετάς ούρανοδρόμε; 

Πώς σήμανε ή καμπάνα τής 'Λνάστασης; 
Πώς γιορτάζω τό Πάσχα τοΰ Κυρίου; 
ΟΙ κόσμοι—έξω άπό μάς, γνώριμοι κι 'άχαροι 
πώς γίναν μυστικές χαρές τοΟ θείου; 

Τά πάντα νέα· καί γύρω μου καί μέσα μου 
πώς άλλαξαν καί πώς όρθοσταθήκαν; 
"Αγγελος ή ρ θ ε . . . Εντάφια πέτρα κύλισε 
κι' αναστήθηκαν!» 

θρίαμβος λοιπόν ή ανάσταση τής φύσης, ή άνοιξη, τό ξανάνιωμα του κόσμου! θρίαμ
βος καί χαρά καί όρμή καί μεθύσι! Μέθη χαράς γεννημένη άπό τή φύση. Μεθύσι χωρίς κρασί. 
Μεθά τώρα ή φύση, ή αιώνια φύση, πού ή άνοιξη τήν ξανανιώνει. Καί αυτό τό θειο μεθύσι ή 
Κ α Ίακωβίδη τό νοιώθει καί τό ύμνεΐ Ετσι: 

• Μεθύσι, έσύ μοΰ ανάστησες 
όσα γιά πεθαμένα είχα θρηνήσει 
καί τά ξαντρωτεύτηκα καί τάζησα 
μ' έσέ μεθύσι. 

Μεθύσι, έσύ μοΰ τάδωκες 
πρόσωπα, όνείρατα, ψυχές ένα μελίσσι 
γλυκό κ'ηδονικό βουίζει γύρω μου, 
ώραϊο μεθύσι. 

Μεθύσι, έσύ μοΰ πρόσφερες 
τά διαλεχτά, άπ ' Ανατολή καί Δύση, 
νά τά ρουφήξω τά πιοτά, τά νέχταρα 
μέ μιας, μεθύσι, 

Μεθύσι, έσύ μ' άν'βασες 
έκεΐ πού τρέχει τής απόλαψης ή βρύση, 
έσύ μ' έκαμες έκεΐ στά πάντα ρήγισσα, 
θεϊκό μεθύσι. 

μεθύσι, πού λουλούδισες 
τά πάντα ολόγυρα μου κ'έκαμες τ!) φύτη 
νά μοΰ μιλήση, μουσική άπό χρώματα 
καί φως, μεθύσι». 

Μάς τρελλάνατε, κυρία μου, π ιά . . . Τί άνοιξη ε ί ν ' α ύ τ ή ; Μάς μέθυσε πιά μέ μουσική 
άπό χρώματα καί φώς. Μάς τρέλλανε μέ όρμή καί πάθος στίχου, μέ μεθύσι άπό λυρικά 
λόγια. Φτάνει πιά! 

•Αρπάζω άλλο συμπαθητικό βιβλίο. Χλοερό ξώφυλο. 'Απάνω στό κιτρινωπό Εδαφος πρασι
νίζουν τά γράμματα τοΰ χλωρού τίτλου. Γράφει: « Δ ρ ο σ ι ά σέ φ ύ λ λ α » , ποιήματα ΑντωνΙας 
Κουντούρη. Χλοερό καί δροσερό τό πρόσωπο τοΰ κοριτσιού πού τάγραψε αυτά τα τραγούδια. 
Κάτω άπό Ενα πλατύ λαμπρό μέτωπο λάμπουν δυό ζωηρά μάτια καί τό χαμογέλιο της ποιή
τριας φωτίζει δλο τό βιβλίο. "Άς άφίσουμε τήν τεχνική τοΰ στίχου, άς σπάσουμε αυτό τόν 
αχάριστο διαβήτη καί τό υποδεκάμετρο.. . Αυτό τό χαμογέλιο ^του δροσερού κοριτσιού μας 
κάνει νά τά ξεχάσουμε. . . Μά υπάρχει καμμιά σταλιά άνοιξη έδώ μέσα; 

Νά, νά, Επαψε ή βροχή, ό χειμώνας φεύγει, ό ουρανός καθαρίζει. Κ υμνούμε 
βρόχο. Κ 'ή δ ν 1 ( : Άντωνία Κουντούρη γράφει: 

«Είναι στ' αλήθεια γιορτασμός 
τ 'άπόβροχο γιά τά λουλούδια! 
Σάν παύει τ'ούρανοϋ ό θυμός, 
καί τά παλιά λένε τραγούδια 

στό χωματάκι τ' απαλό 
σάν ποτισμένο λές σφουγγάρι 
έδώ κ'έκεϊ καμαρωτά 
ποζάρει κάποιο μ α ν ι τ ά ρ ι . . . · 

Κ' Επειτα ό ουρανός γαλάζιος ξεπροβάλλει καί φέρνει δλες τις ανοιξιάτικες 
μυρωδιές άπό λουλούδια καί φυτά. Καί α κ ό μ α : 

«Πεταλουδίτσες παρδαλές, 
τόν έρωτα τους στ'άνθη πλέκουν. 
Κι' αυτά σάν νάχουνε ψυχές, 
ζηλιάρικα θαρρείς τίς βλέπουν. 

Κι' δλα μαζί δέντρα, πουλιά, 
θάμνοι, λουλούδια καί χορτάρι 
γιορτάζουνε σάν μιά καρδιά 
τ'άπόβροχου τή θεία χάρι.» 

μά ή 
πνοέ 

Έδώ ή φύση γιορτάζει ανοιξιάτικα. Τό κορίτσι τά βλέπει, τά καμαρώνει, 
καρδιά του δέν μεθάει α κ ό μ α . . . Έ χ ε ι καιρό! Μά παρακάτω οί Μαγιάτικες 
ς γιομίζουν τήν ψυχή τής νεαρής ποιήτριας. Καί γράφει ή δ ν 1 ( : Κουντούρη: 

«Χρημάτων πλήθος, μυρωδιές και κελαΐδήματα, 
κρυφή πουλιών φωλιά, στά κλώνια τ' ανθισμένα. 
Παίζει ή χαρά, στά σκοτεινά καί στά θλιμμένα. 
Λουλούδια, μουσικές, παντού κρυφοφιλήματα. 

Μαγιάτικες πνοές, τοϋ Πλαστουργού μηνύματα, 
βλασταίνουν τά ξερά, περνούν ζωή τά νεκρωμένα. 
Ξυπνά ή ζωή, φιλά μέ χείλη ροδισμένα. 
Κυλούνε μ' απαλές πτυχές, τ' αγριεμένα κύματα. 

Φέρνει ή αύρα τό σκοπό, τόν ναύτη πού πλαγιάζει , 
σάν τό ψίγγάρι κολυμπά, στό μυρωμένο κϋμα, 
σάν τ ρ έ χ π πάλι στό βουνό, τ' αθόρυβο του βήμα, 
λούζει τ 'ασήμι τά θαμπά, μέ φέγγος τ ' α γ κ α λ ι ά ζ ε ι . . . 

Τό όνειρο τρϊλλή ψυχή, στής άνοιξης τή χώρα. 
Νέες ελπίδες, πού ρουφά ίριδα άπό τά κρίνα. 
Καί φτερουγίζει, λαχταρά, γιορτάζει σάν καί κείνα 
τής φαντασίας νέα ζωή, Μαϊοϋ πλούσια δώρα». 

"Ας άφίσουμε, λοιπόν, τή νεαρή ποιή
τρια μέσα στά πλούσια δώρα τής άνοιξης •· 

"Ας πάρουμε Ενα άλλο βιβλίο 
τώρα άπό τά πολλά πού βρί
σκονται αραδιασμένα στό τρα
πέζι. Νά, Ενα άλλο. Χαρούμε
νο κι' ανοιξιάτικο κι' αυτό. Τής 
χαριτωμένης Πολίτισσας μέ 
τά εκφραστικά μάτια καί 
τή λεπτή ψυχή, τής Δ [ δ ο < : 
Θάλειας Κεσίσογλου^ οί 
« Χ α ρ ω π έ ς νότες» . Ξε
χύνεται δέ άφθονη ή α
νοιξιάτικη χαρά μέ τά 
λουλούδια. Κ' Εχουμε 
καί αυτό τό «Κρυφομί-
λημα στά λουλούδια»: 

«θέαμα άβρό τών λουλουδιών 
Σέ χοώματα 
Κι' άρωυατα, 
Μέ τά φτερά τών τραγουδιών 
Κρυοομιλήστε τών καρδιών 
Πού όλο ποθούν 
ν' αγαπηθούν. 

Εκ υΓν (Χνκ) ; 
(«•ΚιΟ&ιδΗ-
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Φέρτε μιά αίθέρινη πνοή 
στά πνεύματα. 
Μέ νεύματα 
Γλυκύτερα γιά τή ζωή 
Ξυπνήστε πλέριο ένα πρωί 
Φως ουρανού 
Μέσα στό νοΰ. 

Κι' άπαλοσύνες μυστικές 
Κεράσματα 
Σάν άσματα 
Σταλάξτε σ' ώρες μαγικές. 
Κι'ονείρων φέρτε μουσικές, 
Χάδια, φιλιά, 
Στή σιγαλιά». 

της 
κάμπ 

Σέ άφθονες εικόνες ή δ*1ς Κεσίσογλου μάς δίνει τις χαρές 
φύσης, τής ανοιξιάτικης ζωής, τής ομορφιάς τού ανθισμένου 
που. Καί μέσα σ 'αυτές τις χαρές μάς λέει τόσο ήρεμα: 

«— Κ' έγώ, πού πάω $ένοιαότη, μ' ένα εύθυμο τραγούδι 
Στό δρόμο τόν εξοχικό, σάν κάτι νά προσμένω, 
Κυττάζω έδώ, κυττάζω έκεΐ, μά ώραϊα ξαποσταίνω 
Άφρόντιστα κι' απλοϊκά σάν κόβω ένα λουλούδι». 

"Αλλο βιβλίο μέ σταχτύ ξώφυλλο, μέ τελετουργικό λυπη
τερό ϋφος, ξεπροβάλλει πίσω άπό τά χαρωπά. « Σ π ί θ ε ς κ α ί 
τ έ φ ρ ε ς » , συντρίμματα θλίψης ευγενικά. Ποιήτρια τους μιά κυ
ρία, πού έγνώρισε τή ζωή όχι μόνο μέ τ' άνθια της μά καί^ μέ 
τ' αγκάθια της. Κ' ή ποίηση της είναι γιομάτη πικρή πείρα. 
"Ετσι δημιουργεί ή Κ α "Αθηνά Ταρσούλη. Καί σιγαλά θρηνεί σέ 
στίχους άφθονους τόν κρυφό πόνο της γιά χαμένες αγαπημένες 
υπάρξεις. Μά ή θλίψη της φέρνει μπροστά μιά παρομοίωση αρ
παγμένη άπό τήν άνοιξη: 

«Τό ρόδο, τοϋ Απριλίου τό χάϊδι 
άνοιγε αγάλια τήν καρδιά του, 
Γλυκά μεθούσε άπ' τά φιλιά του 
τό μαγεμένο κείνο βράδυ. 

Πώς τά φιλιά νλυκοαντηχοϋσαν 
στή βαθυστόχαστη καρδιά μου, 
μέσ'άπό τή θολή ματιά μου 
λαχτάρας δάκρυα κυλούσαν. 

Μά σάν έπεσαν μαραμένα 
τά ροδοπέταλα στό χώμα 
καί τά κλωνάκια τους ακόμα, 

τά μάτια πουσαν πρίν κλαμμένα 
πικρό Ινα χαμογέλιο άφήκαν 
γ ιά τΙς χαρές πού μαράθηκαν.. .» 

Μέσα δμως άπό τούς ελεγειακούς τόνους τής Κα<: Ταρσούλη 
προβάλλει κ 'ή χαρωπή υπόσχεση τής άνοιξης Ετσι: 

«. . . 'Επρόβαλλε φανταχτερή νυφούλα πλουμισμένη 
μιά μυγδαλιά, ίδια δειλή παρθένα δακρυσμένη. 
Τό δειλινό τούς πιό γλυκούς πόθους τής ψιθυρίζει 
κι' αυτή γλυκοανασαίνοντας ανάλαφρα ροδίζει.» 

Μά κ' ή άλλη διαλεχτή μας ποιήτρια, ή Κ α Κλεαρέτη Μα-
λάμου, φέρνει τή χαρά τής άνοιξης καί τής ζωής μέσα σ' Ενα 
περιβάλλον ελεγείου. Ακόμα καί τό θάνατο τόν φέρνει στήν 
ποίηση της σάν Ιππότη, πού αυτή τού προσφέρνει τήν καρδιά 
της σάν Ενα ανοιξιάτικο τριαντάφυλλο. Τό ποίημα είναι περί
εργο, μά καί ώραΐο. Διαβάστε το: 

«Πώς ήθελα νά πέθαινα! "Ετσι άπλά κι ω ρ α ί α . . . 
Νάναι τό πάρκο σιωπηλό, πεοίλυπη ή αλέα 
καί πέρα πρός τό σβύσιμο τών δένδρων, καβαλλάρη 
νά βλέπω νάρχεται σ' έμέ τό Χάρο νά μέ πάρο,. 

Νά ξεπεζεύη τό κομψά 
κορμί μέ σβελτοσύνη, 
νά μοΰ προσφέρη τ' άσαρκα 
τά δάχτυλα βοήθεια, 
κ' έγώ νά νοιώθω πλά'ί του 
μιά τέτοια εμπιστοσύνη, 
κ' έτσι σάν κύμα ανάπαψης 
στά μικραμένα στήθια. 

— Πόσο καθάριο τής ζωής 
τό νόημα μπροστά μου! — 
Κ' ένώ θά κάνη μου τιμές 
εκείνος σάν Ιππότης, 
έγώ καθώς τριαντάφυλλο 
θά βγάλω τ*ιν καρδιά μου, 
νά τοΰ τήν δώσω μέ όρμή 
μιανής αγάπης πρώτης!» 

"Αλλο βιβλίο πετιέται μπρο
στά μου. Γυναικείοι στίχοι κι' 
αυτοί. "Ασπρο τό ξώφυλλο. Κόκ
κινος τίτλος.'Αγνό τό βιβλίο στή 
λυρική του διάθεση, μά θυμίζει 
καί τις κόκκινες αγάπες καί τις 
πληγές τής ζωής Είναι οί « Τ Ω -

ρ ε ς α γ ά π η ς » της Κα<; Σοφίας Π χπαδάκη. Βέβαια έκεΐ μέσα 
οί θλίψεις τής ζωής, ή άποκάρδιωση κ' οί συλλογισμοί γ ιά τις 
αδικίες του κόσμου Εχουν θέση αρκετή. Μά υπάρχει θριαμβευ
τική κ' ή χαρά τής αγάπης, ή αναγέννηση τής ζωής μ' δλα 
τά δικαιώματα της. Κ 'ή άνοιξη υμνείται Ετσι: 

«Ανήσυχο, μά ώραΐο τό ξύπνημα μου. 
Ή κάααρά μου μύρα έχει γιο^ίσ^ι 
καί γύρω μου, νεογέννητη όλη ή φύση 
χαμογελάει στήν έκθαμβη ματιά μου. 

Λαχτάρες ανεξήγητες βαθειά μου, 
άθώρητο ένα χέρι έχει ξυπνήσει. 
Μιά προσμονή καιν->ύπα, ένα μεθύσι, 
Μιά γλύκα κι' ένας πόνος στήν καρδιά μου. 

Ξεχύνοντας παλτού τά θεία σου κάλλη, 
μέ πεθυμιές καί μ^ρα φορτωμένη, 
"Ανοιξη ξεπλανεύτρα, κ' ήρθες πάλι 

μέ νοσταλγίες τόν κόσμο νά γιόμισης 
στήν έρημη καρδιά τήν προδομένη 
τή γλύκα τής αγάπης νά θύμησης;» 

Ανοιξιάτικη πνοή χύνεται άνετα καί μέσα στήν ποίηση_τής 
δ ί 5 ο < : Διαλεχτής Ζευγώλη. Στά « Τ ρ α γ ο ύ δ ι α τ ή ς μ ο ν α ξ ι ά ς » , 
πού Εγραψε έκεΐ πάνω στό ήσυχο νησί της, τραγουδάει: 

«θυμάμαι κάποιες άνοιξες μέ ωραίους μπλάβους οϊρανούς, 
μ' αηδόνια γλυκολάλητα καί του βουνοΰ άσπρα κρίνα! 
Κρίμα, πού δέ στοχάστηκε ό αστόχαστος μου έτότε νοΟς 
νά κλείση στήν καρδούλα μου τοΰ ήλιου μιάν αχτίδα.» 

Καί παράλληλα μέ τήν ανοιξιάτικη νοσταλγία προβάλλει 
τό παραμύθι τής ηλιογέννητης. Έκεΐ ή άνοιξη κάνει τό θάμα 
της καί μέ τά μάγια της κοιμίζει τόν αράπη, πού φυλάει τήν η
λιογέννητη. "Ετσι εκείνη λευτερώνεται καί πάει πίσω άπό τή 
φωνή τής αγάπης της. . . Γι 'ακούστε πώς τό λέει ή ποιήτρια: 

«Γύρω ό κήπος. Τά πουλάκια κελαϊδοΰσαν 
τις χαρές καί τούς καΟμους ποϋχει ή αγάπη. 
Τά λουλούδια μυρωδιές βαρείες σκορπούσαν. 
Μιάν αυγή στερνή τοΰ ' Απρίλη, πρώτη Μάη 
μάγια μάγισσας κοιμίζουν τόν αράπη... 
Πήρε ό ξένος τή λιογέννητη καί πάει . . .» 

Ανοιξιάτικες πνοές, χαρούμενες καί ξεγελάστρες, προβάλ
λουν σ' δλα τά τελευταία βιβλία τών ποιητριών μας. 'Ακόμα και 
μέσα άπό τήν απογοήτευση καί τή θλίψη πού σκορπίζουν οί 
« Ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ς » , τά νέα ποιήματα τής Κ0* Μαρίας Περ. 
Ράλλη, ξεπροβάλλει τό πνεΰμα τής άνοιξης νοσταλγικό. . . Καί 
μέσα άπό τούς συλλογισμούς καί άπό τούς γαλλικούς επιγραμ
ματικούς στίχους τής δ ι & 0 ( : Λοβέρδου ή ανοιξιάτικη πνοή διαβαί
νει αραιά. . ."Επειτα καί μιά μικρούλα, δεκατεσσάρων χρονών, ή 
δνίς Ρένα Ε.Λεοντίδου στό πρώτο της βιβλίο «Πνοές» μάς τρα
γουδάει τά λουλούδια καί τ' ανοιξιάτικα συννεφάκια, τό φωτεινό 
ούρο. νό. "Ανοιξη λοιπόν καί λουλούδια κ' έδώ καί παντοΰ! 

θλιμμένη, μέ τό ντύμα τής απογοήτευσης καί της λυπητε
ρής ελεγειακής σκέψης ξεπροβάλλει τώρα κ' ή Μυρτιώτισσα,_ή 
δυνατή ποιήτρια, πού οί περισσότερες ποιήτριες μας θεωρούν 
πρώτη άπό δλες τους. Κι' αυτή μέσα άπό ελεγειακούς τόνους 
βλέπει τόν αθάνατο "Ερωτα καί τήν ανοιξιάτικη χαρά μαζί του. 
Κ' ύμνεΐ τήν ξελογιάστρα καί μαγεύτρα φύση Ετσι: 

«"Ω, ξελογιάστρα φοβερή, μαγεύτρα φύση, πού πλανάς 
κι' αυτούς ακόμα πού ώς τά ψές έλυωναν μές τά κλάμμα. . . 
Δέν είμαι κι' άλλο τώρα πιά, παρά δυό μάτια εκστατικά, 
πού δλο κι' ανοίγονται μπροστά στ'απίστευτο σου θάμμα. 

Ψυχή μου, τώλπιζες ποτέ μιά τέτοια νύχτα νά χαρής; 
Αναγαλλιάζε ι ό "Ερωτας· είν' ή δικιά του ή ώρα. 
Κάτω άπό τήν πεύκινη σκεπή ξεφεύγουν τρεμούλες κραυγές, 
κ' Ισκιοι σαλεύουνε διπλοί μές στά σκοτάδια τώρα.» 

Μά ά ς σταθούμε πιά. , .Τά βιβλία, φλύαρα καί χαριτωμένα, 
δέν παύουν γύρω μου νά υμνούν τήν άνοιξη πού φτάνει.. Και 
δλα είναι βιβλία μέ στίχους, μέ γυναικείους στίχους. ΟΙ ποιή
τριες μας λένε, λένε. . . Ή άνοιξη Ερχεται μέσα στά τραγούδια 
τους. "Ω, πόσες ανοιξιάτικες πνοές τού γυναικείου μας λυρι-
σμοΰ μάς ζώνουν, μάς περισφίγγουν, μάς παρασύρουν, μάς 
στροβιλίζουν καί μάς περνούν στά φτερά τους!.. 

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ 
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"Ενας ωραίος έφηβος μέ γαλανά μελαγχολικά μάτια, 
άφθονα καστανά μαλλιά, σαρκώδη χείλη, μάλλον ψηλό 
ανάστημα καί εϋγραμμο σώμα, παιδί μάλλον παρά νέος, 
18 έως 19 χρονών ηλικίας, μέ τή στρατιωτική στολή του, 
κάθεται μόνος, σοβαρός, σκεπτικός, σέ μιά μεγάλη πο
λυθρόνα, μ' ένα βιβλίο στό χέρι. 

Δέ μπορεί να συγκεντρωθη στό διάβασμα. 
Πολλή ώρα τώρα πέρνει τό βιβλίο καί πάλι τό αφήνει 

σ' ένα τραπέζι καί βηματίζει ανήσυχος στό μεγάλο δωμά
τιο, πλησιάζει στά παράθυρα, βλέπει έξω τόν ήσυχο δρόμο 
τοΰ Ναυπλίου, μισοσκότεινο πιά, γιατί βραδυάζει καί γυ
ρίζει πάλι στό κάθισμα καί ξαναπέρνει τό βιβλίο στά 
χέρια, ένώ τή στιγμή εκείνη, ένας ψηλός υπηρέτης μέ λι-
βρέα, χτυπά σέ μιά πόρτα καϊ μπαίνει μ' ένα ασημένιο 
πολύφωτο κηροπήγιο στά χέρια καί τό αφήνει σέ μιά κον
σόλα (μισοτράπεζο σκαλιστό μέ μάρμαρο, ακουμπισμένο 
στόν τοίχο) μπρος σ' ένα μεγάλο Βενετσιάνικο καθρέφτη. 
Ό νέος κυττάει τόν υπηρέτη ποΰ ετοιμάζεται νά βγη. 

— Είναι μέσα ό πνευματικός μου; τόν έρωτα. 
—Μάλιστα, Μεγαλειότατε. 
— Πές του πώς τόν παρακαλώ νάρθή. 
— Αμέσως, Μεγαλειότατε. 
Ό ωραίος έφηβος είναι ό πρώτος βασιλεύς τής Ελ

λάδος, μετά 
τήν άναγέ-
νησί της, ό 
"Οθων. 

"Επειδή δ
μως είναι α
νήλικος δέν 
έχει αναλά
βει ακόμη 
τά καθήκον
τα του. Κυ

βερνά ή "Αντιβασιλεία. Δηλαδή τρεις Βαυαροί, πού τούς 
διώρισε ό πατέρας τοΰ βασιληά, 6 Λουδοβίκος, βασιλεύς 
τής Βαυαρίας. 

Οί τρεις άντιβασιλεΐς είναι ό κόμης "Αρμανμσπεργ, 
ό νομομαθής Μάουερ καί ό στρατηγός "Εϋντεκ. 

Δέν κυβερνά ό "Οθων καί δμως είναι τόσο ανήσυχος 
καί μελαγχολικός. Τί τοΰ συμβαίνει; 

Είναι βράδυ τής Παρασκευής 25 Μαΐου 1834. 
Πέρα άπό τό πρόχειρο παλάτι τοΰ Ναυπλίου, πού 

μένει ό "Οθων, είναι τό «Βουλευτικό», ένα μεγάλο οικο
δόμημα, μέ μιά απέραντη σάλα, πού χωράει χιλιάδες 
θεατάς, καί στή σάλα αυτή γίνεται μιά μεγάλη δίκη. 

Δικάζονται δυό έλευθερωταΐ τής "Ελλάδος. 
Ό στρατάρχης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί ό συγ

γενής καί βοηθός του του στρατηγός Δημ. Πλαπούτας. 
Τούς κατηνόρησαν οί αντίπαλοι των, ό Κωλέττης, 

υπουργός τήν εποχή εκείνη, καί πρό πάντων οί 'Αντιβα-
σιλεΐς, δτι ήθελαν νά κάνουν έπανάστασι, γιά νά διώ 
ξουν τούς Βαυαρούς καί ν' άναλάβη τήν βασιλική εξουσία 
ό "Οθων. Αυτό θά τό ήθελαν οί κατηγορούμενοι, δμως, δέν 
τό έκαναν. Ή τ α ν αθώοι καί έπεσαν θύματα τής συκο
φαντίας τών έχθρων των. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε ή 
μακρά δίκη, ή οποία έπεισε, δχι μονάχα τούς άκροατάς, 
άλλά καί τόν πρόεδρο τοΰ δικαστηρίου 'Αναστ. Πολυζωΐδη 
καί τό δικαστή Γ. Τερτσέτη, εχθρούς καί τούς δύο τοΰ Κο
λοκοτρώνη, δτι οί κατηγορούμενοι ήσαν αθώοι. Τώρα τό 
βράδυ εκείνο ή συνεδρίασις εΐχε διακοπή άπό ένα σκάνδαλο. 

Ό είσαγγελεύς (Επίτροπος) Εδουάρδος Μάσσων εΐχε 
ϋποσχεθή νά δευτερολογήση. Οί συνήγοροι τών κατηγο
ρουμένων, Κλωνάρης καί Βαλσαμάκης, έπεφυλάχθησαν κι' 
αυτοί, ν' ακούσουν τή δευτερολογία τοΟ κατηγόρου, γιά 
νά συμπληρώσουν τά επιχειρήματα τής υπερασπίσεως. 

Ξαφνικά δμως ό Μάσσων, εϊτε κατόπιν εντολής, δέν 
ήθελε νά δευτερολογήση, αρνούμενος τό δικαίωμα αυτό 

καί στήν ύπεράσπισι. 
Οί συνήγοροι διεμαρτυρήθησαν. 
— Τότε νά τελειώσωμε μεΐς. 
Ό Μάσσων, δμως, επέμενε, δτι άφοΰ αυτός 

δέν αγορεύει πιά, δέν έχουν δικαίωμα καί κεί
νοι νά μιλήσουν. 

Ό πρόεδρος Πολυζωΐδης αντιλαμβάνεται δτι 
ή πλειοψηφία τών δικαστών (Δ. Σούτσος, Λ. Βούλ
γαρης, Φ. Φραγκούλης) έκτος δηλαδή τοΰ Γ. Τερ
τσέτη, είναι καταδικαστικοί. "Αν τελείωση έδώ ή 
διαδικασία οί δύο στρατηγοί, άν καί εχθροί του, 
ένώ είναι αθώοι, κινδυνεύουν. Ή συνείδησίς του 
εξεγείρεται. Ζητά άπό τόν Μάσσωνα νά συνέχι
ση. Ό Μάσσων, δμως, αρνείται, καί έπί τέλους 
διακόπτεται ή συνεδρίαοις γιά νά συνεχισθή τήν 
έπομένην. 

Ό "Οθων τά έμαθε δλ' αυτά.Ή νεανική καρ
διά του είναι μέ τό μέρος τών κατηγορουμένων, 

θέλει νά τούς σώση, 9έλει νά τούς άπαλ-
λάξη άπό τήν κατηγορίαν, άλλά δέν έχει 
ακόμη τή δύναμι. 

Ή συνείδησίς του, δμως, εξεγείρεται. 
«Νά καταδικασθούν δύο ήρωες πού έλευ-
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θέρωσαν τήν πατρίδα τους; . . Αυτό δέ μπορεί,, ν ά τό ύποφέρη ό νεαρός 
βασιληάς. Νά στιγματισθή τόσο βαρειά ή χώρα~πού πρόκειται νά κυβέρ
νηση: Τί θά πή ό κόσμος δλος, σάν μάθη τό μεγάλο αυτό κακούργημα;..» 

Μπήκε 6 πνευματικός του, ένας συμπατριώτης του κληρικός, ήμερος 
καί χριστιανικός τύπος, λίγο δάσκαλος τοΰ^βασιλέως, λίγο παιδαγωγός 
καί λίγο σύντροφος. 

Ό διάλογος πού έγινε μεταξύ τους διασώθηκε στήν'ίστορία. 
Ό Ό θ ω ν είπε άμάσως: 
—Σας χρειάζομαι, γιατί απόψε υποφέρω. 
— Δέν αμφιβάλλω πώς ή Μεγαλειότης σας, μέ τήν ευγενική της καρ

διά, λυπάται για τούς δύο στρατηγούς. 
—Ναι, τούς λυπούμαι, γιατί έμαθα νά τούς θαυμάζω. 'Από τούς 

δασκάλους μου ξέρω τά πολεμικά τους κατορθώματα. Ξέρω τήν ανδρεία 
καί τήν αρετή τους. Ά λ λ ά τούς λυπούμαι, γιατί τούς θεωρώ αθώους. 

— Ά , πόσο θά χαιρόταν ό Μεγαλειότατος πατέρας σας άν σας άκουε 
νά μιλάτε έτσι γιά τή δικαιοσύνη! 

Σώπασε γιά λίγο ό νεαρός βασιληάς καί έπειτα είπε: 
— Δέν υπάρχει λοιπόν έλπίς ν' αθωωθούν; 
Ό κληρικός μέ σκυφτό κεφάλι έκανε μιά κίνησι αμφιβολίας, μιά κί-

νησι μάλλον αρνητική καί ψιθύρισε βαθειά: 
—Όλοι μοΰ λένε πώς θά καταδικασθοΰν. 
Ό Ό θ ω ν σηκώθηκε άπό τό κάθισμα καί τοΰπιασε τό χέρι. 
— Πάτερ μου, δέ μποροΰμε νά τούς σώσωμε; 
Ό δυστυχισμένος κληρικός σηκώθηκε κι' αυτός. 
— Μεγαλειότατε, τό ξέρετε καλά, ή ευγενική σας θέλησις δέν έχει 

ακόμη τή βασιλική δύναμι... 
— Μά άν καταδικασθοΰν, φυσικά, θά τούς αποκεφαλίσουν αμέσως! 

—Είναι φοβερό. 
Έσφιξε τούς γρόνθους του, άλλά μέ δλη τή παιδική 

του όρμή κατάλαβε πώς δέ μπορεί νά κάνη τίποτε. 
Μέ τά πρωτοφανή γιά δικαστήριο σκάνδαλα τής "Αντι

βασιλείας οί δύο στρατηγοί καταδικάστηκαν εις θάνατον. 
Είναι γνωστά τά επεισόδια τής περιβόητης δίκης. 
Ό πρόεδρος καί ό Τερτσέτης, αρνούμενοι νά συντε

λέσουν στή δολοφονία τών δύο κατηγορουμένων, ώδηγή-
θηκαν στήν έδρα, άπό τούς χωροφύλακας, καί έμειναν έκεΐ, 
μέ τίς λόγχες απάνω στό λαιμό τους,έως δτου άπαγγελθή, 
άπό τόν γραμματέα Ζώτον, ή καταδικαστική άπόφασις. 

Ό τ α ν ό Γέρος τοΰ Μωρηά εΐδε τό θέαμα αυτό καί 
άκουσε τήν καταδίκη του, ψιθύρισε: 

—Κύριε έλέησον.. . Μνήσθητί μου, Κύριε, δταν έλθης 
είς τήν βασιλείαν σου. 

'Η έκτέλεσις, σύμφωνα μέ τό νόμο, έπρεπε νά γίνη 
αμέσως ή «εντός 24 ωρών». 

Ή τ α ν βράδυ πιά 8 ή ώρα, δταν οί χωροφύλακες πή
ραν τούς δύο κατάδικους καί τούς μετέφεραν στό φρούριο 
τοΰ "Ιτς Καλέ, δηλαδή στή φυλακή τους. "Ανεβαίνοντας 
είδαν τό δήμιο πού έτρόχιζε τό λεπίδι τής λαιμητόμου. 

Αυτό τούς έκανε νά νομίσουν πώς θά τούς έκοβαν 
τήν 'ίδια νύχτα, γιά νά μή προφτάση νά αντίδραση ό λαός. 

Ό τ α ν δέ είδαν καί τό δείπνο πού τούς πρόσφεραν 
στό κελλί τους, πολυτελέστερο άπ' τό συνειθισμένο, έπεί-
σθησαν πώς εϊνε τό τελευταίο τους. 

Ό Κολοκοτρώνης, ούτε τίς ώρες εκείνες άφησε τή 
θυμοσοφία του καί τή χαριτολογία του. 

Ό τ α ν τέλειωσε τό δείπνο, πήρε μιά μπουκιά ψωμί, 
τήν έβαλε στό στόμα του καί είπε στόν Πλαπούτα: 

— Πάει, ξάδερφε, φάγαμε πιά τό ψωμί μας. 
Έγραψαν έπειτα τίς διαθήκες τους, προσευχήθηκαν, 

φιλήθηκαν αναμεταξύ τους καί.. .περίμεναν. Ό Βαυαρός 
φρουρός των δέν ήξερε ελληνικά, καί έτσι δέ μπορούσαν 
νά μάθουν τίποτε. Τά μεσάνυχτα έφτασαν καί ή πόρτα 
δέν άνοιξε. Κατάλαβαν δτι ϊσως άνεβλήθη ή έκτέλεσις 
καί πλάγιασαν στίς πενιχρές στρωμνές τους. 

"Εξω στό Ναύπλιο, μεγάλη άναστάτωσις. 
Στήν "Αντιβασιλεία διαφωνούσε ό πρόεδρος Ά ρ μ α ν -

σμπεργ. Στό Υπουργικό συμβούλιο ό πρωθυπουργός 
Μαυροκορδάτος. Ή σ α ν καί οί δύο υπέρ τών στρατηγών. 

Ή πλειοψηφίες δμως ήσαν εναντίον. 
"Επενέβησαν κι* οί πρέσβεις "Αγγλίας, Βαυαρίας καί 

Ρωσσίας, υπέρ τών καταδίκων. Ό Κωλέττης είχε φίλους 
τούς Γάλλους καί δέν άφησε τόν πρέσβυ τους ν' άναμιχθή. 

Έπί τέλους δόθηκε ή άπόφασις γιά τήν έκτέλεσι. 
Μόλις τό έμαθε ό Ό θ ω ν αναστατώθηκε. "Αν καί νέος, 

άν καί ανίσχυρος, έννοιωσε πώς θά ήταν τερατώδες νά 
καρατομηθοΰν δύο αθώοι καί έλευθερωταί τοΰ Έθνους. 

Παρακάλεσε αμέσως νά παρουσιασθοΰν οί 'Αντιβα-
σιλεΐς, πού είχαν εκδώσει τήν τρομερή άπόφασι. 

Μπήκαν στήν αίθουσα πού τούς περίμενε. 
Πρώτος ό'Άρμανσμπεργκι'άμέσωςέπειτα οί άλλοι δύο. 
Ό "Αρμανσμπεργ, καθώς είπαμε, ήταν υπέρ τών κα

ταδίκων, κι' αυτός ό Ίδιος είχε αναγγείλει στόν "Οθωνα 
τήν άπόφασι τής πλειοψηφίας, δηλαδή τοΰ Μάουερ καί 
τοΰ Έϋντεκ. Ή τ α ν συγκινητικό τό θέαμα ενός έφηβου νά 
συζητή καί νά προσπαθή να πείση δύο ηλικιωμένους κυ
ρίους, έκ τών όποιων 6 ένας, ό Μάουερ, εθεωρείτο σοφός 
νομομαθής καί ό άλλος ήταν ανώτερος στρατιωτικός. 

Τούς μίλησε μέ τά επιχειρήματα τής νεότητος, τοΰ 
αισθήματος, τοΰ ανθρωπισμού. 

"Αλύγιστοι καί οί δύο, ψυχροί καί μ' ένα χαμόγελο 
επιεικείας τόν άκουσαν, άλλά δέν έφαίνοντο νά πείθονται. 

Ό νεαρός συνήγορος εΐδε πώς έχανε τήν «ύπόθεσί» 
του. Τόν έπνιξε τότε τό συναίσθημα, πού τοΰ γεννούσε ή 
αδικία καί τό ανεπανόρθωτο. 

— θ ά τό μετανοιώσετε, τούς είπε, άλλά τά κεφάλια 
θάχουν κοπή πιά . . .Τότε . . .τί θά κάνετε;.. 

Τό θέαμα πιά καταντοΰσε σπαρακτικό. 
Οί δύο ανόητοι άνθρωποι, πού έφαίνοντο επίμονοι 

καί απαθείς σάν πέτρινοι, έκάμφθησαν. Τά δάκρυα ενός 
παιδιοΰ τούς συνεκίνησαν, έμάλαξαν τή σκληρή ψυχή τους, 
καί'^άλλαξαν ένα βλέμμα ύποχωρήσεως. Ή ποινή τού θα
νάτου έμετριάσθη, γιά τούς δύο στρατηγούς, είς ε'ίκοσι 
ετών δεσμά. Ό "Οθων, έσπευσε αμέσως νά καλέση ένα 
αξιωματικό τής υπηρεσίας του. 

—Τρέξε, τοΰ είπε, στή φυλακή, στό φρούριο τοΰ "Ιτς-
Καλέ καί πές στό Γέρο Κολοκοτρώνη, στό δοξασμένο 
Γέρο τοΰ Μωρηά καί στόν Πλαπούτα, πώς δέ θά γίνη ή 
έκτέλεσις. Ή ποινή τους μετριάσθηκε σέ 20 χρόνια. 

Ή τ α ν νύχτα πάλι, νύχτα αγωνίας, γιατί οίδύο στρα
τηγοί δέν είχαν μάθει τίποτε, άπό τήν προηγούμενη βραδυά. 
Καταλάβαιναν πώς κάτι σοβαρό γίνεται έξω. Κάθε βήμα 
πού άκουαν τούς έκανε νά κυττάζουν μέ αγωνία τή βα
ρεία κλειστή πόρτα καί νά περιμένουν τό τραγικό άνοιγμα. 

Τραγικό γιατί θά παρουσιαζόταν ό αξιωματικός νά 
τούς παραλαβή γιά τήν καρμανιόλα. Καί πραγματικά, 
άκουσαν τά βήματα. Τό κλειδί μπήκε στήν κλειδαριά, ή 
πόρτα άνοιξε . . . παρουσιάστηκε*ό... αξιωματικός. 

— Μπρος, ξάδερφε, πάμε . . . ε ίπε ό Γέ
ρος στό σύντροφο του. Κι' ετοιμάστηκαν 
κι* οί δύο νά βγουν άπ' τό κελί. Ά λ λ ά ό 
αξιωματικός τούς συνεκράτησε. 

— Σταθήτε, είπε. Έρχομαι, κατ'έντο-
λήν τής Αυτού Μεγαλειότητος τού βασι
λέως Ό θ ω ν ο ς νά σάς αναγγείλω δτι ή 
ποινή σας έμετριάσθη είς είκοσι ετών 
πρόσκαιρα δεσμά. 

— Δέ θά μάς κόψουν; ρώτησε - Γέρος. 

—Όχι , είπε ό αξιωματικός. Ή Αυτού Μεγαλειότης 
έμεσολάβησε κι' έκανε τήν ποινή σας είκοσι χρόνια. 

Μικρή σιγή. 
Σέ λίγο, ό Γέρος, επανέλαβε μέ τό συνειθισμένο παι

χνιδιάρικο υφος του: 
— Ε'ίκοσι χρόνια; Σάν πολλά, βρέ παιδί μου...ΓΙές 

στό Βασιληά, πώς τόν ευχαριστώ, άλλά φοβάμαι μή 
τόν γελάσω. . . Δέν πιστεύω νά ζήσω τόσα πολλά χρόνια. 

Έπειτα άπό ένα χρόνο, στίς 20 Μαΐου 1835 ό "Οθων 
ενηλικιώθηκε. Ή πρώτη του πράξις ήταν νά δώση πλήρη 
χάρι στους δύο στρατηγούς. Τήν Κυριακή 27 Μαΐου τό 
Ναύπλιο έπανηγύρισε μιά αλησμόνητη γιορτή. Κατέβηκε 
ό Γέρος τοΰ Μωρηά άπό τή φυλακή του, καί ελεύθερος 
τώρα έσπευσε στήν Αθήνα νά ευχαρίστηση τόν "Οθωνα. 

Φαντάζεστε τί στίγμα θά ήταν γιά τήν Ε λ λ ά δ α άν 
έπεφτε στή λαιμητόμο τό κεφάλι τού Κολοκοτρώνη; Υπεύ
θυνοι απέναντι τής ιστορίας θά ήταν οί δύο Άντιβασιλεΐς, 
πού εθεωρούντο πολιτικοί άνδρες, σοβαροί καί σοφοί. 

Τήν Ελλάδα, δμως, τήν φήμη της κι' αυτούς τούς 
ίδιους τούς έσωσε άπό τήν καταισχύνη, ένα παιδί, ό ανήλι
κος βασιλεύς Ό θ ω ν . Κι' έτσι ό 
ρωμαντισμός καί τά αισθήματα 
ενός έφηβου ά ν α π λ ή ρ 0 σ α ν μιά 
σοβαρή πολιτική πράξι. 

Καί ό Γέρος σώθη
κε άπό ένα μικρό παιδί. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 
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Δέν υπάρχει άνθρωπος πού 
νά μή νοιώθη μιάν αλλόκοτη 
συγκίνηση σάν γυρνά τή σκέψη 
του στό παρελθόν. Τά περασμέ
να κρύβουν μιά τόσο παράξε
νη γοητεία, Ενα τέτοιο μίγμα 
τρυφερότητος μαζί καϊ πίκρας, 
πού μάς θέλγουν σάν κάτι πολύ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ » ^ ™ 
όμορφο, μά γιά πάντα χαμένο. 
Γι* αυτό κι 'δλοι μας στρεφόμαστε μέ λαχτάρα πρός τό παιδί. 
Σ 'αύτό ξαναζούμε οί ίδιοι μας τά ωραία περασμένα χρόνια. Τό 
παιδί πού μεγαλώνει, πού ανακαλύπτει δλο καί μιά καινούργια 
πτυχή τοΰ πολύμορφου κόσμου, πού λύνοντας σήμερα μερικές 
απορίες του, βλέπει νά όρθώνωνται μπροστά του μύριες άλλες, 
είναι Ενας καθρέφτης, πού μέσα του βλέπουμε νά ξεχωρίζη 
άχνά τόν ίδιο μας τόν εαυτό, μέ τίς παιδιάστικες αγωνίες καί 
τίς παιδιάστικες χαρές μας. "Ετσι σάν βλέπουμε τά μωρά νά 
μεγαλοπιάνωνται, θυμόμαστε μέ κάποια σαρκαστική διάθεση 
τόν εαυτό μας δταν είχαμε τήν ίδια νοοτροπία, πού σάν εϊμασταν 
καί μείς μωρά, αποδίδαμε μιάν ολότελα Ιδιαίτερη σημασία σέ 
κατακτήσεις πού τώρα καταλαβαίνουμε τή ματαιότητα τους. 

Τό κοριτσάκι αυτό παιδεύεται μέ τό τηλέφωνο. Ξέρει, πώς 
τό μηχάνημα αυτό δέν Εχει τίποτα τό μαγικό, ξέρει δτι μέσα 
δέν είναι κρυμμένος κανένας διαβολάκος, καί, τό σπουδαιότερο, 
βλέπει τούς μεγάλους νά παίρνουν τό τηλέφωνο, νά τό ακουμ

πούν στό αυτί τους, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ καί ύστερα νά λένε 

διάφορα πράματα 
πού τά περισσότε
ρα τό μικρό κο
ριτσάκι δέν τά κα
ταλαβαίνει. Ποιος 
ξέρει τί ώρσϊα πρά
ματα ν' άκοΰν! Για
τί νά μήν τ' άκούση 
καί τό κοριτσάκι. 
"Ενα άλλο άπό τά 

I 
ΟΛΑΚΕΡΟ-

μαρτύρια δλων τών παιδιών είναι τό πλύσιμο, θαρρε ί κανένας 
πώς τά μικρά αποφεύγουν τό νερό σάν τόν διάβολο τους. Κι'ό 
χαριτωμένος μορφασμός τής μικροσκοπικής ντεμουαζελίτσας, 
πού τά Εβαλε μέ τήν σαπουνάδα, είναι τόσον εύγλωττος. "Αν 
συχαίνωνται τό νερό, τρελλαίνονται κυριολεκτικώς γιά τίς λι
χουδιές. Καί ποιος ξέρει τί λιχουδιά κρύβει ή ορεκτική αυτή μαρ-
μίτα τήν όποια μέ εμβρίθεια περιεργάζεται ό μπέμπης πριν κα-
θίση, σοβαρός-σοβαρός, στό πιάνο. Τό περίεργο εκείνο Επιπλο, 
μέ τά αστραφτερά πλήκτρα πού τά ποικίλλουν οί μαύρες ρα
βδώσεις τών διέσεων, τά χρυσά κανδηλέρια, προκαλούν τόν 
απεριόριστο θαυμασμό του. Τά μικρούλικα χεράκια χαϊδεύουν 
τώρα τά πλήκτρα καί ξαφνικά ακούγεται Ενας τόνος, βγαλμένος 
άπό τά κατάβαθα τοΰ παράξενου εκείνου τέρατος. Ό Μπέμπης 
παίρνει αμέσως θάρρος. . . κι' άντηχοΰν ξαφνικά πολλοί ήχοι, μιά 
τρομερή κακοφωνία πού δμως πλημμυρίζει άπό χαρά καί υπερη
φάνεια τήν ψυχή τοΰ μικρούλη. Κάθε καινούργιος ήχος γεννά κι' 
Ενα ευτυχισμένο χαμόγελο στό μουτράκι τού μπέμπη. Σέ λίγα 
δμως χρόνια, ό ίδιος αυτός μπέμπης, θά στραβομουτζουνιάζη 
μπροστά στά ϊδιώ 
πλήκτρα δπου θά 
τόν κρατά ώρες ό 
δάσκαλος μέ τις α
νιαρές κλίμακες. Τά 
μωρά μεγαλοπιά-
νονται καί δέν ξέ
ρουν τήν μεγάλη 
τους ευτυχία τού νά 
είνε ακριβώς μωρά. 
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Κάθε πέτρα στήν Ε λ λ ά δ α έχει τήν ιστορία της καί κάθΑ.; 
άνθρωπος στόν τόπο μας εΤν'απόγονος τών ηρώων πού δημιούρ
γησαν τήν πατρίδα μας. Γιά νά πεισθήτε, δέν Εχετε παρά νσϊ 
διαβάσετε οποιαδήποτε σελίδα τής ιστορίας της. "Ολοι πολέ
μησαν γ ιά τή Μεγάλη ιδέα, δλοι υπέφεραν έξ αίτιας της καϊ 
θυσίασαν τά πάντα γιά νά δημιουργήσουν τήν "Ελλάδα. Στό 
Λονδίνο, στό Παρίσι, στήν Πετρούπολι, οί χρονικογράφοι εκεί
νης τής εποχής είχαν άσχοληθή μέ τούς τολμηρούς αγωνιστές, 
πού είχαν σηκώση τό κεφάλι γ ιά ν ' αποτινάξουν τό ζυγό τής 
πανίσχυρης "Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κ' είναι γνωστό δ τ | 
πολλοί φιλέλληνες σκοτώθηκαν σ' αυτό τόν κλεφτοπόλεμο, δπως 
ό Λόρδος Βύρων πού πέθανε σ' Ενα κρεββάτι εκστρατείας στό 
Μεσολόγγι. Τώρα, βέβαια, οί Τούρκοι είναι «φίλοι» μας, μά ή 
σημερινή φιλία μας δέ μπορεί νά σχίση τις πιό ηρωικές σελί
δες τής ιστορίας μας κι' ούτε μάς είναι βολετό νά ξεχάσουμε 
δλους εκείνους τούς άνθρώπους-ήρωας πού δημιούργησαν τή Με
γάλη "Ελλάδα μας. 

Ά π ό τό Δεκέμβριο τού 1770, δταν στήν Όδησσό οί "Ελλη
νες Εμποροι Ν. Σκουφάς άπό τήν Ά ρ τ α , Άθ . Τσακάλωφ άπό τά 
Γιάννενα κι' ό 'Εμμ. ξανθός άπό τήν Πάτμο, ίδρυσαν τήν Φι
λική "Εταιρία καί σκεφτόντουσαν νά προστατεύσουν τούς "Ελ
ληνες μέχρι τής 22ας "Ιανουαρίου (3 Φεβρουαρίου μέ τό σημε
ρινό ημερολόγιο) τοΰ 1830 δπου υπεγράφη στό Λονδίνο τό πρω
τόκολλο τής ιδρύσεως τοΰ ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους καί 
σταματοΰσεν ό επαναστατικός αγώνας, πού είχε αρχίσει τήν 
άνοιξι τού 1821, πέρασαν πολλά, πάρα πολλά ονόματα, πού Εμει
ναν αξέχαστα στήν Ιστορία μας. Ά ς σάς αναφέρουμε μερικά: 
Αίνιάν, Χρ. Αναγνωσταράς, Ό δ . Ανδρούτσος, Ν. Αναστασό
πουλος, Μ. Βόδας, Δ. Βουρβάχης, Βλαχόπουλος, Γ. Βαλτινός, 
Λ. Βεΐκος, Ί . Βλάχος, Γ. Γεννάδιος, '!. Γκοόρας, θ . Γρίβας, Κ. 
Γκιοΰτσος, Ν. Γαλάτης, Ά . Γεωργίου, Ν. Δεληγιάννης. Μ. Δε-
ληγιώργης, Γ. Δράκος, Ά θ . Διάκος, Γ. Δημητρόπουλος, Μ. Δού
κας, Ί . Δυοβουνιώτης, Μ. Ζαχαρίας, Ά . Ζαΐμης, Ά . Ζωγράφος, 
Γ. Καλλιμάχης, Κριεζώτης, I. Καψάλης, Ά . Κορνέλλος, θ . Κολο
κοτρώνης, θ . Κανακάρης, Δ. Καλέργης, Ί . Κυριάκος, Δ. Κιοσές, 
Γ. Κωνσταντής, Ί . Κατσαρός, Β. Καραβιάς, Καραϊσκάκης, Κανά
ρης, Κριεζής, Γ. Κουντουριώτης, Ά . Λόντος, Λ. Λογοθέτης, Ν. 
Μπουρνιάς, Β. Μαυροβουνιώτης, Β. Μελέτης, Μαμούρης, Γ. Μαυ
ρομιχάλης, Μικέλης, Χατζηγιάννης, Μέξης, Κν#1πασδέκης, Μια
ούλης, Κ. Μεταξάς, Μπουμπουλίνα, Ά . Μαυροκορδάτος, Μ. Μπό
τσαρης, Νικοτσάρας, Ν. Νταλερόπουλος, Π. Ί . Νοταράς, θ . Νέ
γρης, Νικηταράς, Γ. Νάκος, 'Εμμ. -άνθος, Γ. "Ολύμπιος, Β. Πε-
τμεζάς, 'Εμμ. Παπάς, Γ. Παπατσώνης, Ί . Παπαρηγόπουλος, Πα
παφλέσσας, Β. Ροΰφος, Ί . Στράτος. Μ. Σιίουφας, Μ. Σούτσος, Τ. 
Σαχτούρης, Σαχίνης, Κ. Τζαβέλλας, '! . Τομπάζης, Σ. Τρικούπης, 
Γ. Τσαμαδός, Δ. Τσακάλωφ, Τζιράς, Τουρκολέκος, Δ. Υψηλάν
της. Κ. Φωτομάρας. Ά . Φαρμάκης, Σ. Χαραλάμπης, Χατζηπέτρος, 

Γ. Ψύλλας κ' Ενα σωρό άλλοι. Ποιοι δμως άπ ' αυτούς Εχουν 
αφήσει απογόνους καί πώς ζουν σήμερα οί άνθρωποι πού 
Εχουν συνδέσει τ' δνομά τους μέ τήν ιστορία τής πατρίδος μας; 
Αυτός είν' ό σκοπός τής σημερινής μας Ερευνας. 

Ή αλήθεια είναι πώς γ ι ά ν ά γράψη κανείς τό «λίμπρο ντ' 
όρο» τής "Ελλάδος δέν είναι καί τόσο εύκολο πράγμα. Γι" αυτό θά 
περιορισθοΰμε νά σάς αναφέρουμε μερικούς μόνο απογόνους τών 
αγωνιστών μέ τήν Ιστορία τους, γιατί δυστυχώς, έκτος άπ ' τή 
μεγάλη πίστωσι.. . χρόνου πούθάπρεπε νάχαμε στή διάθεσί μας, 
δέν μάς παραχωρείτε ούτε ό αναγκαίος . . . χώρος. 

"Ας αρχίσουμε, λοιπόν, άπ ' τό παλιό πρόεδρο τής "Ελλη
νικής Δημοκρατίας, πού ξεκουράζεται σήμερα στό ήρωϊκό νησί 
του. Ή οικογένεια Κουντουριώτη είναι ή πιό Ενδοξη οικογένεια 
τής "Υδρας κ' &χει γράψει μερικές άπό τις πιό συναρπαστικές 
σελίδες τής Ιστορίας "μέ τά ήρωϊκά κατορθώματα της καί γε
νικώς μέ τό ρόλο πού Επαιξε στήν πολιτική τοΰ τόπου μας. Οί 
αρχηγοί της ό Λάζαρος κι' ό Γεώργιος Κουντουριώτης ήταν 
άπό τούς εξέχοντες πολίτες τής άναγεννομένης Ελλάδος . Τό 
πραγματικό όνομα τους ί,ΐναι Ζέρβας. "Οσο γιά τ' δνομα Κουν
τουριώτης αυτό δόθηκε σνιν παπποΰ τους Χατζή - Γιώργο δταν 
γύρισε άπό τήν Κουντούρα τής Μεγαρίδος, δπου είχε πάει νά 
περάση λίγο καιρό κοντά α' Ενα παλιό φίλο του. Ό γυιός, λοι
πόν, τού Χατζή Γιώργου, Ανδρέας, παντρεύτηκε μιά άπ ' τις κό
ρες τοΰ Λαζάρου " Κόκκινη κι' άπ ' αυτό τό γάμο γεννήθηκαν 
τά δύο αδέλφια πού επρόκειτο νά παίξουν σπουδαίο ρόλο στόν 
απελευθερωτικό αγώνα. Ό Λάζαρος Κουντουριώτης τό 1769 μό
λις δεκατεσσάρων χρόνων ανακατεύτηκε στις εμπορικές υπο
θέσεις τοΰ πατέρα του κ' Εγινε αντιπρόσωπος του στήν "Υδρα, 
γιατί εκείνος Εφυγε άπό τό νησί κ'εγκαταστάθηκε στή Γένουα. 
Μά στό 1799 ξαναγύρισε πάλι στήν "Υδρα γιά νά παρευρέθη 
στους γάμους τοΰ γυιοδ του Λάζαρου. Έκεΐ, δμως, ό Χατζή-Γιώρ-
γος δολοφονήθηκε άπό κάποιον, γιατί τόν εμπόδισε νά έπιτεθή 
σ' Εναν άπό τούς μουσικούς πού είχαν Ερθη γιά τό γάμο. Τά 
δυό αδέλφια, ό Λάζαρος κι' ό Γεώργιος Κουντουριώτης δαπά
νησαν, δπως είναι γνωστό, τά τρία τέταρτα σχεδόν τής περιου
σίας τους γ ιά τήν Έπανάστασι . Ό πρώτος πέθανε τήν 6 Ιου
νίου τοΰ 1852. Ό δεύτερος τό 1858. Ό Ανδρέας Γ. Κουντουριώ
της, ό γυιός τοΰ Γεωργίου, γεννήθηκε τό 1820, Ελαβε ενεργό μέ
ρος στόν αγώνα καί τέλος πέθανε κ' εκείνος τό 1895. Ό Παύλος 
Κουντουριώτης είν' εγγονός τού Γεωργίου Κουντουριώτη. Γεν
νήθηκε τόν Απρίλη τοΰ 1855 στήν "Υδρα. Σπούδασε στήν Αθή
να καί τό 1874 κατετάχθη ώς δόκιμος τοΰ ναυτικού. Ή τ α ν μαθη
τής στά ναυτικά τού Λεωνίδα Παλάσκα. Κατά τήν έπιστράτευσι 
τού 1886 ήταν άρχικυβερνήτης τών δύο κανονιοφόρων Α. καί Β. 
κι'ύπηρέτησε συνεχώς σέ διάφορα πλοία, πότε ώς αξιωματικός 
και πότε ώς κυβερνήτης τους. Τό 1897 στάλθηκε στήν Κρήτη μέ 
τόν άτμομυοδρόμονα «Αλφειό» καί τό 1901 ώς κυβερνήτης τοΰ 
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Μιαούλη επεχείρησε τό πρώτο 
εκπαιδευτικό ύπερωκεάνειο τα
ξίδι μέχρι τήν Αμερική. 

Τό 1905 προσελήφθη ώς υ
πασπιστής τού βασιλέως Γεωρ
γίου του Α'. Τό 1910 ανέλαβε τήν 
άρχηγίαν τής μοίρας γυμνασίων 
κι' ΰστερ' άπό Ενα χρόνο στάλ
θηκε στήν Α γ γ λ ί α γιά νά παρα
λαβή τόν «Αβέρωφ». Στις πα
ραμονές του πολέμου τοΰ 1912 
ή κυβέρνησι τοΰ ανέθεσε τήν 
αρχηγία τοΰ στόλου κι' ύψωσε 
τήν σημαία έπί τοΰ «Αβέρωφ». 
Μέ τήν κήρυξι τοΰ πολέμου προ
ήχθη σέ υποναύαρχο. Ό Παύλος 
Κουντουριώτης είνε ό ήρως τής 
ναυμαχίας τής «Έλλης» (3 Δε
κεμβρίου 1912). Στόν έλληνο-
βουλγαρικό πόλεμο ήταν αρχη
γός πάντοτε τοΰ στόλου κι'Ελα-
βε μέρος σ' δλες τις επιχειρή
σεις στά παράλια τής Θράκης. 
Μετά τόν πόλεμο προήχθη σ' 
άντιναύαρχο καί άπό τό Σεπτέμ
βριο τοΰ 1915 μέχρι τοΰ Ιουνίου 
τοΰ 1916 διετέλεσε υπουργός τών 
Ναυτικών. Τόν ίδιο χρόνο Ελαβε 
μέρος στό κίνημα τής θεσσα
λονίκης κι 'απετέλεσε τήν τριαν
δρία τής Εθνικής Αμύνης μέ τό 
Βενιζέλο καί τόν στρατηγό Δαγ
κλή. Μετά τήν έπικράτησι τοΰ 
κινήματος ανέλαβε πάλι τή διεύ-
θυνσι τού υπουργείου τών Ναυ
τικών μέχρι τοΰ 1919 κι' Εγινε 
ναύαρχος. "Υστερ' άπό τό θάνα
το τοΰ βασιλέως Αλεξάνδρου 
ώς στις εκλογές τής 1ης Νοεμ
βρίου τοΰ 1920 εξελέγη _άντιβα-
σιλεύς. "Επειτα μέχρι τής άπο-
μακρύνσεως τοΰ βασιλέως Γεωργίου Β' ξαναγύρισε στήν ιδιωτική 
ζωή του. Κατόπιν Εγινε πάλι άντιβασιλεύς μέχρι τής ανακηρύξεως 
τής Δημοκρατίας. Τόν Μάρτιο τοΰ 1924 ή 'Εθνοσυνέλευσις ανέθεσε 
στόν Π. Κουντουριώτη τήν προσωρινή προεδρία τής Δημοκρατίας 
μέχρι τοΰ Μαρτίου τοΰ 1926. Τόν Αύγουστο δμως τοΰ ίδιου χρόνου 
παρητήθη. Ά λ λ ά καί πάλι παρεκλήθη ν ' άναλάβη τά καθήκοντα 
του. Καί πράγματι, ό Κουντουριώτης παρέμεινε ώς τακτικός Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας μέχρι τής 10ης Δεκεμβρίου του 1929 οπότε 
παρητήθη διά λόγους υγείας καί πήγε στήν "Υδρα γιά νά ξεκου-
ρασθή. Ή σημερινή ζωή του είνε απλή. Κι' Εχει μιά αδυναμία: Δέν 
χωνεύει τούς γιατρούς καί κανείς δέ μπορεί νά τόν πείση νά 
πάρη τά φάρμακα του. Ή λέξι «κανάγιας» είνε ή μόνη μέ τήν 
οποίαν χαρακτηρίζει τούς φίλους του καί τούς γνωστούς του. Οί 
πατριώτες του τόν λατρεύουν σάν άγιο κι' ορκίζονται στ" όνομα 
του. Ά λ λ ά καί ποιος δέν αγαπάει αυτόν τόν άνθρωπο πού θυσίασε 
τά πάντα γιά τήν πατρίδα του; 

Ό αδελφός τοΰ Παύλου Κουντουριώτη, Ιωάννης, γεννήθηκε 
τό 1866, σπούδασε νομικά στό Πανεπιστήμιο, συμπλήρωσε τις 
σπουδές του στό Παρίσι. Τό 1899 εξελέγη βουλευτής "Υδρας καί 
22 χρόνια έπανεξελέγετο συνεχώς. Τό 1917 διωρίσθηκε πρεσβευτής 
στή Σερβία. "Υστερ' άπ ' τήν ανακωχή, δμως, καί μετά τήν άποκα-
τάστασι στό Βελιγράδι τής Σερβικής κυβερνήσεως απεχώρησε τής 
υπηρεσίας. Ό Ιωάννης Κουντουριώτης είνε σήμερα πρόεδρος τοΰ 
διοικητικού συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής "Εταιρίας. 

"Ο "Αλέξανδρος Ζαΐμης, ό σημερινός Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας, κατάγεται άπό παλιά αρχοντική οικογένεια τών Καλαβρύτων, 
τής όποιας αρχηγός ήταν ό Κωνσταντίνος Ζαΐμης. Άκολουθοΰν κα
τόπιν οί Φίλιππος, Παναγιώτης κι 'Άνδρουτσος Ζαΐμης.Ό τελευταίος 
στραγγαλίσθηκε άπό τούς Τούρκους. Ό Ασημάκης Ζαΐμης ήταν 
μύστης τής Φιλικής Εταιρ ίας . Πέθανε στό Ναύπλιο τό 1826. 

Ό Θρασύβουλος Ζαΐμης ήταν πατέρας τοΰ Προέδρου τής Δη
μοκρατίας καί πέθανε τό 1880. "Ολοι αγωνίσθηκαν γ ιά τήν έπι
κράτησι τής επαναστάσεως. Ό Αλέξανδρος Ζαίμης σπούδασε 
στό Πανεπιστήμιο καί κατόπιν στή Λειψία, στό Βερολίνο καί στήν 
Άΐδελβέργη, νομικά καί πολιτικές επιστήμες. "Επειτα φοίτησε 
στή Σχολή Πολιτικών Επιστημών τοΰ Παρισιοΰ. Άνεμείχθη 
στήν πολιτική τό 1885. Τόν Όκτώβριο τοΰ 1890 Εγινε υπουργός τής 
Δικαιοσύνης, έπί κυβερνήσεως θ . Δεληγιάννη. Τό 1891 ανέλαβε 
τή διεύθυνσι τού υπουργείου τών Εσωτερικών. Τό 1895 εξελέγη 
πρόεδρος τής Βουλής. Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1897 Εγινε πρωθυ
πουργός κι' υπουργός τών Εξωτερικών καί διαπραγματεύθηκε 
τήν οριστική συνθήκη ειρήνης μέ τήν Τουρκία. "Εγινε ύπατος 
αρμοστής Κρήτης. Στις αρχές τών «Ευαγγελικών», τό 1901, Εγινε 
καί πάλι πρωθυπουργός διαδεχθείς τόν Γ. θεοτόκην καί παρέ
μεινε μέχρι τό φθινόπωρο του 1902, παρητήθη γιατί δέν Ετυχε 
πλειοψηφίας στις εκλογές. Τό 1906 διαδέχθηκε καί πάλι τόν 
πρίγκηπα Γεώργιο στήν άρμοστία τής Κρήτης. Τό 1909 γύρισε 
στήν Αθήνα καί παρασημοφορήθηκε μέ τόν ελληνικό μεγαλό
σταυρο. Τό 1913, μετά τό θάνατο τού Γεωργίου Α', ό Ά . Ζαΐμης 
στάλθηκε στις Ευρωπαϊκές αυλές γ ιά νά γνωστοποίηση τήν άνοδο 
στό θρόνο τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. Τό 1914 στάλθηκε στή 
Ρουμανία ώς εντολοδόχος γ ιά τό ζήτημα τών νησιών καί τόν ίδιο 

όνο διωρίσθηκε διοικητής τής "Εθνικής Τραπέζης. "Υστερ' άπ ' 
ς εκλογές τοΰ 1926 ανέλαβε τήν προεδρίαν τής Οικουμενι

κής κυβερνήσεως μέχρι τής 12ης 
Αυγούστου 1927. Τό 1929 εξε
λέγη άριστίνδην γερουσιαστής 
καί τόν ίδιο μήνα Εγινε πρώτος 
πρόεδρος τής Γερουσίας. Επίσης 
καί κατά τήν δευτέραν έκλογήν 
προέδρου τής Δημοκρατίας (1933) 
ό Α. Ζαΐμης κέρδισε πάλιν τό 

Α 

πρώτο αξίωμα τής πολιτείας μέ 
μεγάλην διαφοράν ψήφων. 

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας μας περνάει μιά ήσυχη οι
κογενειακή ζωή. Μένει στό Πα
λιό Φάληρο στήν όδό Άθηναΐ-
δος σέ μιά ώμορφη βίλλα κρυμ
μένη μέσα στόν κισσό καί δέν 
ανεβαίνει στό κυβερνείο, παρά 
τις μέρες τών ακροάσεων καί 
στις επίσημες δεξιώσεις. Ό κ. Ά . 
Ζαΐμης είνε φυσιολάτρης κι' Ενας 
άπό τούς καλύτερους πεζοπό
ρους μας. Τά παλιά χρόνια πή
γαινε συχνά στό Φάληρο μέ τά 
πόδια. Ά λ λ ά καί τώρα ακόμη 
κάνει κάθε πρωΐ Ενα περίπατο 
δυό ώρες, συνοδευόμενος άπό 
τόν αξιωματικό τής ασφαλείας 
του. Αγαπάε ι τό γάλα, τά φρού
τα καί τά γλυκά. "Εχει μεγάλη 
αδυναμία στά λουλούδια καίπο
τέ δέν τόν είδε κανείς θυμωμέ
νο. Τό καλοκαίρι, στό ανάκτο
ρο τού Τατοΐου, συνοδεύεται 
πάντα άπό τόν αχώριστο σκύ
λο του τόν «Λέοντα», τόν όποιο 
κυριολεκτικώς λατρεύει, άλλά 
καί σ' δλα τά κατοικίδια ζώα, ό 
κ. Ζαΐμης, Εχει μεγάλη συμπά
θεια. Τοΰ αρέσει επίσης νά πιά-
νη κουβέντα μ' δλους τούς α
πλοϊκούς χωριάτες πού συναν-
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τά στόν περίπατο του καί νά συζητάη μαζί τους γ ιά τίς 
υποθέσεις τους, χωρίς νά φαντάζωνται αυτοί οί άνθρωποι 
δτι συζητούν μέ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας! Στό πάρ
κο τής θερινής κατοικίας του έχει μιά αγαπημένη γωνιά, 
στήν οποία πηγαίνει κι' αφοσιώνεται στό διάβασμα. 
Εκείνη τήν ώρα κανείς δέν τολμά νά τόν άνησυχήση. Ό 
κ. Ά. Ζαΐμης αγαπάει τρία πράγματα στόν κόσμο: Τά βι
βλία, τά λουλούδια καί τό σκύλο του τόν «Λέοντα». Ή 
ζωή του είναι κανονισμένη σάν ρολόι κ'Εχει μιά υποδειγ
ματική απλότητα. 

Ό εγγονός τοΰ πυρπολητοΰ Κανάρη, ό Αλέξανδρος 
Κανάρης, γεννήθηκε στήν Αθήνα. Σπούδασε νομικά καί τό 
1891 εξελέγη γ ιά πρώτη φορά βουλευτής. Τό 1900 έγινε 
αντιπρόεδρος τής Βουλής. Έπ ί κυβερνήσεως Καλογερο
πούλου Ιγινε υπουργός τής Παιδείας, τό 1916 καί τό 1926 
έπί οικουμενικής κυβερνήσεως έγινε υπουργός τών Ναυ
τικών. Στό πολεμικό ναυτικό υπάρχει επίσης κ'ενας άλλος 
Κανάρης, ό όποιος είναι απόγονος τού ένδοξου ήρωοςτής 
Επαναστάσεως . 

Ή οικογένεια Δεληγιάννη επίσης διεκρίθη στήνΈπα-
νάστασι τού 1821. Έ ν α ς άπό τούς βλαστούς αυτής τής 
οικογενείας είναι ό Επαμεινώνδας Δεληγιάννης, ό πολι
τευτής Γορτυνίας, κι' ό όποιος είναι ανεψιός τοΰ θ . Δελη
γιάννη. Γεννήθηκε τό 1873 στήν Αθήνα. Άνεμείχθη στήν 
πολιτική τό 1895. Μετά τήν δολοφονία τοΰ θ . Δεληγιάννη 
κι' δταν Εγινε πρωθυπουργός ό Δ. Ράλλης, δηλαδή τό 1905, 
ανέλαβε τό υπουργείο τών Ναυτικών καί τό 1907 τό υπουρ
γε ίο τής Δικαιοσύνης. 

Ά λ λ ά κ' ή οικογένεια τοΰ Σ. Τρικούπη Εχει συνδεθή 
μέ τούς αγώνες τών Ελλήνων γιά τήν άνάκτησι τής ελευ
θερίας τους. "Ο "Ιωάννης Σ. Τρικούπης τό 1824 έλαβε μέ
ρος στους αγώνες τοΰ Μεσολογγίου. Ή ίδια οικογένεια 
μάς έδωσε ακόμη τόν πρώτο πρωθυπουργό τής "Ελλάδος, 
τόν Σπυρίδωνα Τρικούπη, ό όποιος γεννήθηκε τό 1788 και 
πέθανε τό 1873 κι' ό όποιος ήταν Ενας άπό τούς καλύτε
ρους Ιστορικούς. "Οταν μάλιστα βρισκόταν στό Παρίσι 
έξέδωκε κ'Ενα περίφημο ποίημα του, τόν «Δήμο», τό όποιο 
μάς αποκαλύπτει δτι ό μεγάλος αυτός πολιτικός ήταν καί 
πολύ καλός ποιητής. Επίσης καί τό μεγάλο πολιτικό Χα-| 
ρίλαο Τρικούπη, γιά τόν όποιο κάθε λεπτομέρεια είναι 
περιττή, είναι πασίγνωστος. "Εκτος κατά σειράν βλαστός 1 
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αυτής τής οικογενείας είναι ό Ν. Τρικούπης. Γεν
νήθηκε τό 1868, σπούδασε στή Σχολή τών Ευελ
πίδων κ' Εγινε αξιωματικός τοΰ πυροβολικοΰ. Έ 
λαβε μέρος στόν πόλεμο τοΰ 1913, στόν παγκό
σμιο πόλεμο καί τέλος στόν πόλεμο τής Μικρας 
Ασίας τό 1920-1922 μέ τόν βαθμό τοΰ υποστρατή
γου. Κατά τή διάρκεια τού πολέμου Εγινε αρχι
στράτηγος. Αίχμαλωτίσθη άπό τούς Τούρκους κι' 
δταν ξαναγύρισε στήν Ε λ λ ά δ α άπεστρατεύθη κ' 
Εγινε νομάρχης Άττικοβοιωτίας, Επειτα απεσύρ
θη στήν ιδιωτική ζωή του. Έβδομος κατά σει
ράν απόγονος τού Σ. Τρικούπη είναι ό πολιτευ
τής Σ. Κ. Τρικούπης. Γεννήθηκε τό 1893, σπούδασε 
νομικά, ασχολήθηκε μέ τή φιλολογία καί τό θέα
τρο, έξέδωκε τό φιλολογικό περιοδικό «Δάφνη» κ' 
Εγραψε επίσης Ενα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» μέ 
θέματα πού ενδιαφέρουν τήν Ε λ λ ά δ α . "Υπήρξε 
διευθυντής καί γενικός γραμματεύς τού υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, νΰν δέ είναι υφυπουρ
γός τού ίδιου υπουργείου. 

Ή ιστορία τοΰ Αντωνίου Κριεζή, τής ηρωι
κής οικογενείας τής "Υδρας, αρχίζει μέ μιά δρα
ματική αιχμαλωσία του άπό τούς Αλγερινούς πει-
ρατάς. Τό 1818 έμυήθη στή Φιλική εταιρία. Έ λ α 
βε μέρος μαζί μέ τόν Κανάρη στήν πυρπόλησι 
τού Αιγυπτιακού στόλου, στό λιμάνι τής Αλε
ξανδρείας (23 Ιουλίου 1825) καί στή ναυμαχία 
τών Σπετσών. Ό γυιός του Δημήτριος διετέλεσε 
υπουργός τών Ναυτικών έπί κυβερνήσεως Δελη
γιάννη. Ό Κωνσταντίνος Κριεζής ήταν τρισέγγο
νος τοΰ Αντωνίου Κριεζή. Ό Εμμανουήλ Κριε-
ζής γεννήθηκε τό 1880, σπούδασε στήν ανωτάτη 
τεχνική σχολή τοΰ Μονάχου. Τό 1917 διωρίσθηκε 
καθηγητής τής οικοδομικής στό Πολυτεχνείο. 

Ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ό αδελφός 
τοΰ Πετρόμπεη, ήταν Ενας άπό τούς πιο θρυλι
κούς πολεμιστάς τοΰ αγώνος. Δέκατος Εβδομος 
κατά σειράν βλαστός αυτής τής ήρωϊκήο οικογε
νείας είναι ό Πέτρος Κ. Μαυρομιχάλης. Γεννήθη
κε τό 1887. Σπούδασε νομικά στήν Αθήνα, τε-
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λειοποίησε τις σπουδές του στήν Γαλλία καί στήν "Αγγλία καί τέλος εξελέγη 
βουλευτής Λακωνίας. Διετέλεσε επίσης κι' υπουργός τής Εθνικής Οικονομίας. 
Ό Π. Μαυρομιχάλης είναι σήμερον βουλευτής. 

Ή Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ήταν κόρη τού Σταυριανοΰ Πινότση. Παν
τρεύτηκε πρώτα τόν πλοίαρχο Δ. Γιαννόζο καί κατόπι τόν καπετάνιο τών 
Σπετσών Δ. Μπούμπουλη, ό όποιος δολοφονήθηκε σέ μιά συμπλοκή μέ τούς 
Αλγερινούς πειρατές, πού κούρσευαν τότε τΙς θάλασσες. Ή Μπουμπουλίνα, 
ώς γνωστό, έναυπήγησε τή φρεγάτα «Αγαμέμνονα», μέ τήν οποία Εγινε ό φό
βος κι' ό :ρόμος τών Τούρκων θαλασσινών. Ό γυιός της Γιάννης Γιαννόζος 
δολοφονήθηκε τό 1825 στίς Σπέτσες. Ό βουλευτής κ. Μπούμπουλης είναι συγ
γενής τής ηρωικής αύτίϊς καπετάνισσας. Καί κάθε τόσο στίς θυελλώδεις συ
νεδριάσεις τής Βουλής δέν παραλείπει νά λάβη μέρος! 

Ό Άθ . Διάκος δέν άφησε απογόνους. Καθώς πληροφορούμεθα, δμως, στήν 
Άρτοτίνα υπάρχει Ενας α π ό γ ο ν ο ς του, ά λ λ ά άπό τήν αδελφή τοΰ ήρωϊκοΰ 
παλληκαριοΰ τής Αλαμάνας . 

Ά π ό τήν οικογένεια τών Μαυροκορδάτων υπάρχει σήμερα ό Ιωάννης 
Μαυροκορδάτος, ό όποιος άπό τής Εδρας τοΰ Κοραή, στό Βρεττανικό κολλέγιο 
τοΰ Λονδίνου, δίδαξε σύγχρονο ελληνική ιστορία.Ό δέκατος κατά σειράν από
γονος τού Ά . Μαυροκορδάτου είναι κ'Ενας άπό τούς καλυτέρους ζωγράφους. 

Επ ίσης άπό τούς Άνιάνες, οί όποιοι διέπρεψαν στόν αγώνα δέν υπάρ
χουν απόγονοι. Ά π ό τίς αδελφές τους μόνον υπάρχουν σήμερα οί οικογένειες 
Μαζαράκη, Δεδούση, τοΰ πολιτευτοΰ, καί ή οικογένεια τοΰ καθηγητού Ευαγγέ
λου Παναγιωτοπούλου. Ό κ. Μαζαράκης Αίνιάν είναι πασίγνωστος γιά τις 
υπηρεσίες του πού προσέφερε στό στράτευμα. Ή οικογένεια τού κ. Δεδούση 
είν' εγκατεστημένη στό Μαρούσι. "Οσο γιά τόν κ. Εύάγγ. Παναγιωτόπουλο 
εΐν' Ενας άπό τούς καλύτερους καθηγητάς τών Αθηνών. 

Ά π ό τή Σουλιώτικη οικογένεια τοΰ Μ. Μπότσαρη κατ'εύθείαν απόγονος 
είναι ό Δ. Νότης Μπότσαρης, πολιτευτής Ηπείρου. Γεννήθηκε τό 1889, σπού
δασε φυσικομαθηματικά, ενεγράφη στή Σχολή τών Ευελπίδων καί βγήκε αν
θυπολοχαγός τοΰ μηχανικού. Τελειοποίησε τίς σπουδές του στή Γαλλία κ' 
Ελαβε μέρος στους πολέμους τού 1912-1913. Τό 1923 άρχισε νά πολιτεύεται. 
Τό 1924 Εγινε υπουργός τής Συγκοινωνίας καί υπουργός τών Ναυτικών τό 
1929. Επίσης κι'ό Σάββας Μπότσαρης είναι δέκατος κατά σειράν απόγονος 

τού Μ. Μπότσαρη, γεννήθηκε τό 1894. Σπούδασε ζωγραφική στή Νεάπολι καί τό Παρίσι κι' Επειτα ασχολήθηκε μέ τή γλυπτική. Τό 
1929 εξέθεσε τά Εργα του στό Λονδίνο. Είναι Ενας άπό τούς πιό γνωστούς καλλιτέχνες μας. 

Γιά τήν οίκογένεια τοΰ Ί . Τομπάζη υπάρχει τό ακόλουθο δημοτικό τραγούδι: 
Μαρτυράτε το Φραντσέζοι 
πέστε το κ' έσεΐς Ίγγλέζο ι : 
ή γολέττα τοΰ Τομπάζη 
τήν Τουρκιά τηνέ τρομάζει. 

Κι' αλήθεια, ό ηρωικός καπετάνιος της "Υδρας ήταν ό φόβος κι' ό τρόμος τών Τούρκων. Αυτή ή οικογένεια μάς Εδωσε κα
τόπιν ναυάρχους καί τέλος Εναν εργοστασιάρχη παραγωγής αιθέριων ελαίων, ό όποιος Εγινε κατόπιν_βουλευτής τό 1912 μέχρι τό 
1915. Καθώς επίσης καί συγγραφείς. Σήμερα υπάρχει Ενας απόγονος τοΰ Ί . Τομπάζη αξιωματικός τοΰ Ναυτικού. 

Ή οικογένεια τών Δράκων επίσης έδωσε πολλούς άγωνιστάς στήν ελληνική έπανάστασι. Κυριώτεροι άπ ' αυτούς είναι οί 
ακόλουθοι: Στουραΐτης Νικόλαος, ό όποιος καταγότανε άπό τά Στύρα τής Εύβοιας, Θεόδωρος, ό όποιος άνεδε(χθη_ταξίαρχος καί 
δ όποιος Ελαβε μέρος σ ' δ λ ο τόν αγώνα, Βασίλειος Δράκος, ό όποιος καταγότανε άπό τίς Σπέτσες 1 Χρήστος Δράκος, ό όποιος 
καταγότανε άπό τή'Χειμάρα. Ά π ό τή Σουλιώτικη οικογένεια επίσης ήταν οί Πούλιος, Γεωργάκης, Δήμος_καί άλλοι. Ό Γιάννης 
Δράκος ήταν υπασπιστής τού Ό θ ω ν ο ς καί τόν ακολούθησε στήν εξορία του. Μετά τό θάνατο, δμως, τοΰ "Οθωνος γύρισε στήν 
Αθήνα καί τό 1871 Εγινε υπουργός τών Στρατιωτικών. Πέθανε τό 1873. "Ενας άπό τούς απογόνους αυτής τής οικογενείας είναι κι 'ό 
στρατηγός Μ. Δράκος. 

ΟΊ απόγονοι τοΰ θ . Γρίβα είναι αξιωματικοί. "Ενας άπό τούς απογόνους του ΖΕΙ σήμερα στό Παρίσι κι' είναι μάλιστα Ενας 
άπό τούς πιό καλούς έλληνογάλλους ποιητάς. 

Ά π ό τήν οίκογένεια τού διασήμου άρματωλοΰ Ί . Δυοβουνιώτη ΖΕΙ σήμερα τέταρτος κατά σειράν απόγονος του, ό Κωνσταν
τίνος Δυοβουνιώτης, καθηγητής τής θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στήν Πάτρα τό 1872. Έμαθήτευσε στή Ριζά-
ρειο Σχολή καί σπούδασε θεολογία καί φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο τής Λει
ψίας. Τό 1902 διωρίσθηκε ελληνοδιδάσκαλος καί κατόπι καθηγητής. Τό 1903 
διωρίσθηκε υφηγητής τής "θεολογικής σχολής τού Πανεπιστημίου καί τού 
Πρακτικού Λυκείου τό 1914 καί τής Ριζαρείου Σχολής τό 1915. "Εντεκα χρόνια 
διηύθυνε τό εκκλησιαστικό περιοδικό τής Μητροπόλεως Αθηνών «Ιερός Σύν
δεσμος». Τό 1920 διωρίσθηκε τακτικός καθηνητής τοΟ Πανεπιστημίου. Το 1927 
διωρίσθηκε επίσης διευθυντής τών θρησκευμάτων στό υπουργείο Παιδείας καί 
τό 1928 Εγινε ακαδημαϊκός. Ό κ. Δυοβουνιώτης ζει σήμερα μιά ήσυχη οικο
γενειακή ζωή καί λατρεύει κυριολεκτικώς τις δύο κόρες του. 

Μετά τή δολοφονία τού Μ. Ζαχαρία, ή οποία Εγινε κατ' εντολή τής Πύ
λης, τά παιδιά του Εφεραν τ' δνομα Ζαχαρόπουλοι κ* Ετσι τούς βρίσκουμε στά 
χρόνια τής Επαναστάσεως νά διαπρέπουν ώς στρατηγοί. Υπάρχει μάλιστα 
καί θρύλος πού αναφέρει δτι ή κόρη τοΰ Ζπχαριά τό 1821, στό Λεοντάρι, ύψω
σε μιά λευκή σημαία μ'Ενα γαλάζιο σταυρό καί ξεσήσκωσε τούς άνδρες καί 
τίς γυναίκες νά έπιτεθοΰν κατά τών τυράννων τους. Πράγματι, κυρίεψε τό Λε
οντάρι καί γκρέμισε τά τζαμιά καί τούς μεδρεσέδες τών Τούρκων. Σήμερα 
στή Σπάρτη ζει Ενας δισέγγονος τοΰ Ζαχαρία, ό δικηγόρος Ζαχαρίας. 

Ό κ. "Ιπποκράτης Καραβιάς είναι ό ενδέκατος κατά σειράν απόγονος τής 
παλιάς κ' ηρωικής οικογενείας τοΰ Β. Καραβία, άπό τήν Ιθάκη, κ 'ή οποία Εχει 
τήν καταγωγή της άπό τούς Καλλέργηδες τής Κρήτης. Γεννήθηκε τό 1866, 
σπούδασε νομικά στήν Αθήνα, στι'ιν Ι ταλ ία καί στή Γαλλία, αντιπροσώπευσε 
τήν "Ελλάδα σέ διάφορα διεθνή συνέδρια κ' εϊνε Ενας άπό τούς δρώντες στή 
φιλολογική καί καλλιτεχνική κίνησι τής πρωτευούσης. 

Ό κ. Γεώργιος Καραϊσκάκης, ό πολιτευτής Καρδίτσης, είναι απόγο
νος τού ένδοξου στρατηγού Καραϊσκάκη. Σήμερα Εχει άποτραβηχθή άπό 
τήν πολιτική καί ζει μιά περιωρισμένη οικογενειακή ζωή. Μένει μέ τή σύ
ζυγο του στό ξενοδοχείο «Αυτοκρατορικό». Ή δίς Καραϊσκάκη, ή κόρη του, 
παντρεύθηκε πρό ολίγου καιρού τόν κ. Λεωνίδα. 

Ό μακαρίτης Ά γ γ ε λ ο ς Βλάχος κι' ό γυιός του, ό κ. Γ. Βλάχος, ό διευ
θυντής κ'ιδιοκτήτης τής «Καθημερινής», είναι κατ 'εύθείαν απόγονοι τοΰ Ί . 
Βλάχου, ενός άπό τούς εξέχοντας δημογέροντας τών Αθηνών. Ό Ί . Βλάχος 
στους χρόνους τής Επαναστάσεως χρημάτισε καί πληρεξούσιος τών Αθηνών 

(Τό τέλος στή σελίδα 64) 
θ . ΔΡΑΚΟΣ 
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Παληάτσος! "Αν ύπάρ-

χη καμμιά λέξις πού νά τής 
προσέδωσαν δση μπορούσαν 
περισσότερη καταφρόνηση οί 
άνθρωποι, ασφαλώς αυτή θά εί
ναι. Ό παληάτσος είναι ό άνθρωπος 
πού δέχεται νά ταπεινώνεται γ ιά νά γε
λούν οι άλλοι, πού χρηματίζεται θυσιάζοντας 
τό πιό ακριβό αγαθό τοΰ άνθρωπου, τήν αξιοπρέπεια, 
πού κερδοσκοπεί γ ιά νά βγάλη τό ψωμί του, εις βάρος τοΰ 
ίδιου του τοΰ φιλότιμου. 

Τήν Ιδιαίτερη μοίρα αύτοΰ τοΰ άνθρωπου θέλησε νά έναρ-
μονίση ό Ι ταλός συνθέτης Λεονκαβάλλο καί δλοι μας ξέρουμε 
τήν Εκφυλη καί ευτελή αντίθεση πού κάνει μεταξύ τών δύο 
«έγώ» τοΰ παληάτσου: τοΰ έξωτερικοΰ, πού γελά γιατί «ό κό
σμος πληρώνει» καί τοΰ έσωτερικοΰ, πού σπαράζεται ή καρδιά 
του γιά τήν απιστία τής Κολομπίνας. 

Αυτά, δμως, δλα δέν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μόνο φι
λολογία. Ή τέχνη—γιατί περί πραγματικής τέχνης πρόκειται— 
τών παληάτσων, η μάλλον τών «κλόουν» δπως θά Επρεπε καλύ
τερα ^ νά ονομασθούν, Εχει σήμερα πάρει μιά καθωρισμένη 
μορφή, αριθμεί ήδη τούς «κλασσικούς» της καί εξελίσσεται πιά 
σέ καινούργια άχνάρια, δπως κάθε άλλη τέχνη. Τό «μιοΰζικ-χώλ» 
πού γ ιά τούς κλόουν είναι δ,τι καί τό θέατρο γ ιά τούς ηθο
ποιούς, Εχει καταλάβει δικαιωματικά μιάν έπίζηλη θέση ανά
μεσα στις σύγχρονες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καί δέν υπάρ
χει σήμερα μεγάλη ξένη έφημερίς, πού κοντά στις κανονικές 
παληές στήλες κριτικών πρόζας, ποιήσεως, θεάτρου, μουσικής, 
δέν Εχει προσθέσει καί μιά στήλη κριτικής τοΰ μιοΰζικ-χώλ, 
στήλη, πού συνήθως τήν γράφουν οί πιό ξακουστοί συγγραφείς. 

Μεταπολεμικούς Εχει ίδρυθή μιά ολόκληρη σχολή αισθητι
κής που έζήτησε νά βγάλη άπό τήν τέχνη τών κλόουν καινούρ
για πορίσματα γ ιά τήν μελέτη τοΰ κάλλους. Κι' άπό τότε μπο
ρούμε νά ποϋμε πώς οί κλόουν Εχουν αποτελέσει άντικείμενον 
μελέτης, Ετσι πού νά ύπάρχη σήμερα ογκώδης βιβλιογραφία. 

Τό μεγάλο προσόν τής τέχνης τών κλόουν είνε δτι πρόκει
ται γ ιά κάτι τό εντελώς λαϊκό ή μάλλον γιά κάτι πού μιλά 
άπ ' ευθείας στήν λαϊκή ψυχή χωρίς νά χρειάζωνται μεγάλες 
πνευματικές αναλύσεις ή άλλης φύσεως διανοητική άνωτερότης. 
Τό κωμικό στοιχείο τών κλόουν είναι εντελώς εξωτερικό καί Ερ
χεται αμέσως σέ επαφή μέ τήν ψυχοσύνθεση τού θεατού.'Αδιάφο-
ρον αν μιά εκλεπτυσμένη άνάλυσις θά μάς πείση, δτι τό κωμικό 
τούτο στοιχείο ενέχει κάποτε πάρα πολύ βάθος καί αποτελεί τό 
καλύτερο δπλο πού διαθέτει ή σατυρική φλέβα του άνθρωπου 

Γιά τήν καταγωγή τών κλόουν δέν χρειάζεται νά λεχθούν 
πολλά πράγματα: δέ χωρεί καμμιά αμφιβολία δτι πρόκειται 
γ ιά τήν συνέχιση τών βαρειών αστείων πού έσυνηθίζονταν στις 
λαϊκές γιορτές τοΰ μεσαιώνος καί ακόμα παληότερα τής αρ
χαιότητος. Τήν πραγματική δμως πηγή τών σημερινών κλόουν 

πρέπει νά τήν αναζητή
σουμε στό ιταλικό θέατρο 

τής Αναγεννήσεως, πού μάς 
έκληροδότησε καί τούς κλασ

σικούς τύπους τών παληάτσων: 
τόν Πιερόττο, τόν Αρλεκίνο, τήν Κο

λομπίνα, τόν «Καπετάν -Φρακάσα», τόν 
παλληκαρά κλπ. 

Οί κλόουν τής σχολής αυτής, τής ιταλικής σάν νά πούμε, 
είναι πρώτα άπ ' δλα Εξοχοι μουσικοί: βιρτουόζοι τής κιθά
ρας, ανυπέρβλητοι στους λαρυγγισμούς καί στήν παθητικότητα 
τοΰ αθάνατου «1>ρ1 οαηΐο», πού τήν κάποια μονοτονία του τήν ποι
κίλλουν μέ μερικές τούμπες, αδέξια σκαμπίλια καί άλλες τέτοιου 
είδους καταστροφές, πού βλέπει κανένας στά ιπποδρόμια καί 
τσίρκολα, καί πού αποτελούν τήν ρουτίνα τού επαγγέλματος, τά 
απομεινάρια τής τέχνης τών παληάτσων τού Μεσαιώνος. 

Παράλληλα στήν ιταλική αυτή σχολή υπάρχει ή γαλλική, 
τής όποιας _τήν άρχή πρέπει ν ' αναζήτηση κανένας στά παληά 
λαϊκά πανηγύρια τής Λυών. Οί κλόουν της σχολής αυτής δέν 
εργάζονται ποτέ μόνοι, άλλά πάντοτε δύο-δύο. Οί ρόλοι καί 
τών δύο είναι σαφώς καθωρισμένοι άπό μιά παληά παράδοση: 
ό Ενας είναι ό «Φουτίτ»· καί ό άλλος ό «Ώγκύστ. Ό πρώτος εί
ναι κατά κανόνα παχύς κι' ό άλλος αδύνατος, αυτός ροδοκόκ
κινος, εκείνος χλωμός σάν τό φώς τής σελήνης. Κατά βάθος κου
τοπόνηροι κ' οί δύο' ό «Φουτίτ», Εχοντας ύπό τήν προστασία του 
καί βασανίζοντας συνεχώς τόν ανυπεράσπιστο «'Ωγκύστ», ψευ-
τοπαλληκαράς^ ψευτοέξυπνος, ανυπόφορος μέ μιά λέξη καί εκ
μεταλλευτής τής άγαθότητος τού συντρόφου του. 

Αυτή ή κωμική δυάς Εχει τόσο έπιβληθή, ώστε Εδωσε 
άφθονα κωμικά στοιχεία καί σ' αυτόν ακόμα τόν υπερμοντέρνο 
κινηματογράφο. Δύο τέτοιοι κλόουν, Ενας «Φουτίτ» κ' Ενας 
«Ώγκύστ» είναι οί περίφημοι αστέρες Στάν Λώρελ καί "Ολιβερ 
Χάρντυ, δημοφιλείς στήν "Ελλάδα καί γνωστοί σ'δλο τόν κόσμο 
ώς «Λιγνός» καί «Χοντρός». Μέ τήν διαφορά δτι οί δύο αυτοί 
κλόουν, καί κυρίως ό Λώρελ, ό Λιγνός, Εχουν πολύ εκλεπτυσμένη 
κωμική φλέβα, καθαρά διανοητικής προελεύσεως. 

Τέλος, μπορούμε νά ξεχωρίσουμε μιάν ακόμα σχολή κλόουν, 
τήν άγγλοσαξωνική, ή όποια είναι ή πιό ενδιαφέρουσα άπ'" δλες, 
γιατί πηγάζει άπό τά βαθύτερα ανθρώπινα αισθήματα, καί άκί μα 
γιατί έπαρουσίασε πραγματικά μεγαλοφυείς κλόουν, πού τιμούν 
πράγματι τήν ανθρωπότητα, δσο κι' άν φαίνεται περίεργος ό 
τρόπος αυτός γιά τόν όποιο μιλούμε γιά απλούς «παληάτσους»... 

Βασιλεύς τής κατηγορίας αυτής τών κλόουν, μά καί τών 
κλόουν δλων τών ειδών ύπήρξεν ό μικρόσωμος Ε γ γ λ έ ζ ο ς 
Λίττλ Τίτς πού πέθανε στά 1928. Ό άνθρωπος αυτός τού όποιου 
ό θάνατος έθρηνήθηκε σάν ό θάνατος τοΰ μεγαλυτέρου καλλι-
τέχνου τής εποχής του, ήταν κυρίως Ενας «χορευτής μπυρλέσκ» 
καί κατώρθωνε μέ τήν εμφάνιση του νά προκαλή ακράτητα γε
λοία μαζί μ' Ενα μυστικό ύγραμα τών ματιών. 
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"Αντίζηλος στήν δόξα καί στήν φήμη ύπήρξεν ό "Ελ
βετός Αδριανός Βέτταχ, πασίγνωστος καί σήμερα στά 
καλλιτεχνικά κέντρα τής Ευρώπης μέ τό δνομα Γκρόκ. 
"Οπως ό Λίττλ Τίτς ήταν Ενας χορευτής «μπυρλέσκ», δ 
Γκρόκ είναι Ενας «μουσικός έξαντρίκ». Πραγματική μου
σική μεγαλοφυία πού άν ήθελε νά εμφανίζεται σέ ρε
σιτάλ μέ μεγάλα μακρυά μαλλιά καί άψογο φράκο, 
θά είχε κατακτήσει έπίζηλη θέση ανάμεσα στους κα
λυτέρους συγχρόνους βιρτουόζους. Είναι πραγματικός 
μαέστρος στά πνευστά όργανα: κλαρινέτο, τρόμπα, 
φλάουτο, τρομπόνι, σαξοφών καί παίζει σάν αληθινός 
Αργεντινός ακορντεόν. Τραγουδά ακόμη, χορεύει, 
παρωδεί καί είναι σπουδαίος ταχυδακτυλουργός. 
Καί είναι τόσο περίεργη ή τέχνη τού κλόουν, ώστε ό 
Γκρόκ τήν τεραστία του φήμη δέν τήν χρωστά τόσο 
πολύ στά παντοειδή χαρίσματα του δσο στόν τρόπο, 
τόν εντελώς ιδιαίτερο καί προσωπικό, μέ τόν όποιο 
προφέρει μερικές ασήμαντες καί τετριμμένες λέξεις. 
"Εκατοντάδες χιλιάδων θεατών ξεσπούν σέ ομηρικό γε
λοίο σάν άκοϋν νά προφέρεται άπό τόν Γκρόκ τό γαλ
λικό «ροιιτςυοί» καί τό γερμανικό «νν&πιη», δηλαδή τό 
απλούστατο καί κάθε άλλο παρά αστείο δικό μας «γιατί; 

"Αλλοι κλόουν επίσης περίφημοι είναι οί τρεις αδελφοί 
Φρατιλίνι, πού αριθμούνται μεταξύ τών πλουσιωτέρων Γάλλων. 
Οί τρεις αυτοί κλόουν Εχουν ό καθένας τους χωριστά χαρίσματα, 
καί Ετσι συνδυάζοντας τά χαρίσματα τους αυτά κατώρθωσαν νά 
σχηματίσουν Ενα ανυπέρβλητο στό είδος του τρίο. Τό περίεργο 
στήν περίπτωση τους είναι δτι πρό πενταετίας τσακώθηκαν μεταξύ 
τους καί ηθέλησαν νά εργασθούν ό καθένας χωριστά. Τό αποτέλεσμα 
ύπήρξεν ή τραγική τους αποτυχία, Ετσι πού αναγκάσθηκαν νά τά ξανα
φτιάξουν καί νά συνεχίσουν τήν σταδιοδρομία τους. | 

Ό Δανός Μπαγκέσεν είχε κατακτήσει τόν τίτλο τοΰ «Μάγου». Κι 

μεταφέρη καμμιά τριανταριά πιάτα άπό Ενα τραπέζι στό άλλο. Τωρα, το πως _ 
τό κατώρθωνε αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι τό μεγάλο μυστήριο του κωμικού 
στοιχείου πού κ ' ο ί πιό μεγάλοι ακόμα φιλόσοφοι δέν κατώρθωσαν νά τό λύσουν. 

Μά μήπως δέν είναι Ενας κλόουν ό μεγαλείτερος ηθοποιός, ό μεγαλείτερος καλ^ 
λιτέχνης τής εποχής μας, ό δαιμόνιος Τσάρλι Τσάπλιν, ό πασίγνωστος Σαρλω;_Γιά τήν 
τέχνη τοΰ παληάτσου αύτοΰ, πού ή μορφή του Εχει γίνει θρυλική, Εχουν γράφει τόμοι ολο-
κλήροι κι' Εχουν δημιουργηθή ογκωδέστατες αισθητικές κοσμοθεωρίες προσπαθώντας να την 
ερμηνεύσουν καί νά τήν ολοκληρώσουν σ'Ενα σύστημα. Μέ τόν καιρό και_ την δημιουργική εργα
σία ό Σαρλώ τής πρώτης εποχής μέ τά εντελώς εξωτερικά κωμικά στοιχεία Εχει εξελίχθη σ Εναν 
καλλιτέχνη πού πλησίασε τήν τελειότητα καί εναρμονίζονταν τό κωμικό καί τό τραγικό, ετσι που 
νά άποτελή μιά θαυμαστή εκδήλωση τής κωμικοτραγικής αυτής άρλουμπας που λέγεται «Κόσμος». 
Γι* αυτό, άδικα ή λέξις «παληάτσος» ενέχει τήν καταφρονεμένη σημασία που της οόθηκε. 2.την 
τοΰμπα καί στό χαστούκι τοΰ πρώτου τυχόντος πιερόττου δέν πρέπει να βλέπουμε ενα χαμερπες 
αστείο- είναι πραγματικά χοντρό αυτό τό αστείο, ανάξιο γιά ανθρώπους κάπως προηγμένους, μα δέν 
πρέπει νά λησμονούμε πώς άπό τό αστείο αυτό γεννήθηκε μιά τέχνη που τολμηρά μπορεί να διεκ
δίκηση μιά τιμημένη θέση στόν κόσμο τών καλών τεχνών, μιά τέχνη που Εχει νά^παρουσιάση πολύ
τιμα κεφάλαια, Ενα Λίττλ Τίτς, Εναν 
Γκρόκ, Εναν Τσάρλι Τσάπλιν, πού είναι 
ζήτημα άν Εχουν παρόμοιους τους νά 
παρουσιάσουν οί άλλες καλές τέχνες. . . 

Λ. ΠΗΝΙΑΤΟΓΛΟΥ 
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Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Τ Η Σ Ζ Ω Ο Φ Ι Λ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α 

Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Α 
Ι Κ Υ Λ Λ Α Κ Ι Α ! 

Ή ώρα 11 μ.μ. ^αφνικά τό 
κουδούνι τού τηλεφώνου χτυπά 
δαιμονισμένα. Ποιος νάναι τέ
τοια ώρα; Ό γιατρός παίρνει τό 
ακουστικό. Ά π ό τήν άλλη άκρη 
τοΰ σύρματος μιά ταραγμένη 
φωνή ακούεται: 

— Γιατρέ! Αρπάξτε ταξί 
αμέσως καί τρεχάτε. "Επιασαν 
πόνοι τήν Λευκή. "Εχει μεγάλη 
δυστοκία, θ ά τήν χάσουμε άν 
αργοπορήσετε. 

— Αμέσως έφτασα, κύριε 
Λάζαρε! 

Καί ό γιατρός, πού δέν ήταν άλλος άπό τόν γνωστό κτη
νίατρο κ. Κιάππε, έσπευδε ολοταχώς στό σπίτι τοΰ κ. Λαζάρου, 
πού δέν ήταν άλλος άπό τόν δημοφιλή βουλευτή κ. Κριεζή γιά 
νά ξεγεννήση τήν δίδα Λευκή, πού δέν ήταν άλλη άπό τήν.. . 
χαριτωμένη σκυλίτσα του! 

Ή Λευκή, χάρις στίς φροντίδες τοΰ κ. Κιάππε Ετεκεν αισίως 
άρρεν στίς πρωινές ώρες τής 1π? Ιανουαρίου 1935. "Ηδη—άν εν
διαφέρεσθε γιά τή κατάσταση της—χαίρει άκρας υγείας. 

Ή σκηνή είναι έκ τοΰ φυσικοΰ καί συνέβη δπως ακριβώς 
σάς τήν μεταδίδουμε. Στους μή ζωόφιλους άναγνώστας μας θά 
κάμη ίσως εντύπωση. Έ ν τούτοις είναι μιά άπό τίς σκηνές πού 
επαναλαμβάνονται καθημερινώς. "Οσοι Εχουν σπίτι τους σκύλο 
ή γάτα καί τ' αγαπούν σάν μέλη τής οικογενείας τους, μόνο 
αυτοί ξέρουν τί θά πή ν ' άρρωστήση τό ζώο τους. Κι' εύτυχΛς 
οί Αθηναίοι ζωόφιλοι δέν είναι λίγοι. Αυτό τουλάχιστον διαπι
στώσαμε άπό μιάν επίσκεψη μας στήν πρότυπη Κλινική κυνών 
τού κ. Κιάππε κι' αυτό μάς επι
βεβαίωσαν καί οί αριθμοί τών . . . 
«διελθόντων πελατών» πού εί
δαμε στά κατάστιχα τής κλι
νικής. 

Δέκα χιλιάδες διακόσιοι 
τρεις αθηναίοι έφεραν κατά τό 

διάστημα τεσσάρων ετών πού λει
τουργεί ή κλινική τά ζώα τους νά 
τά έξετάση, νά τά κουράρη καί νά 
τά γιατρέψη ό γιατρός. 

Δέκα χιλιάδες διακόσιοι τρεις 
άνθρωποι χτυποκάρδησαν σάν εί
δαν τό λατρεμένο γατάκι τους ή 
τήν χαϊδεμένη σκυλίτσα τους μέ 
πυρετό κι' έσπευσαν νά εξακριβώ
σουν τήν αίτια καί νά λάβουν δλα 
τά ενδεικνυόμενα άπό τήν επιστή
μη μέτρα γ ιά νά θεραπεύσουν τά 
αγαπημένα ζώα τους. 

Καί τό προνόμιο αυτό τήςζωο-
φίλίας, τού έξαιρετικοΰ αυτού δεί
γματος πολιτισμοΰ, δέν τό είχαν 
μόνο αριστοκράτες κύριοι καί κο
σμικές κυρίες τής ανωτάτης καί 
ανωτέρας κοινωνίας. 

— Μοΰφεραν τά σκυλάκια τους νά τά γιατρέψω, μάς λέει ό 
κ. Κιάππε, δχι μόνο άνθρωποι πού είχαν δλα τά μέσα νά τό κά
νουν αυτό, άλλά καί φτωχότατοι εργατικοί καί κακόμοιρες γυναι-
κοϋλες τού λαοΰ, πού αμφιβάλλω, άυ θά ήσαν σέ θέση τόν εαυτό 
τους νά φροντίσουν πριν άπ ' τό σκύλο τους. Κ' είχαν δλοι στήν 
έκφραση τους τήν ίδια λαχτάρα νά δουν τό ζώο τους καλά, νά 
μάθουν άπό τί έπασχε, πώς καί πότε θά θεραπευόταν ολότελα. 

Περίεργοι νά διαπιστώσουμε ιδίοις δμμασι τό γεγονός, ξε
φυλλίζουμε τό βιβλίο επισκέψεων τής κλινικής. Κι' έκεΐ, γίνον
ται . . . τά αποκαλυπτήρια. 

Πλάϊ στό δνοιια ενός ελαιοχρωματιστή συναντάμε τό δνομα 
τού διευθυντού τού Αμερικάνικου Κολλεγίου Ψυχικοΰ_Κ. ϋβνϊδ, 
στό δνομα μιάς άσηαης νοικοκυροπούλας, τό δνομα τής κυρίας 
Άλεξ . Χωρέμη, τής δίδος Σοφίας Δεληγιώργη καί έπεται συνέ
χεια. "Ολοι αυτοί έφεραν έκεΐ τά σκυλάκια ή τις γάτες τους, 
άρρωστα άλλα άπό. . . τύφο, άλλα άπό πνευμονία, άπό καλααζάρ, 
άπό νευρίτιδα ή άπό μόρβα. Καί πέρασαν στιγμές αγωνίας πε

ριμένοντας τήν ανάρρωση τους. Τηλεφωνήματα 
πέντε φορές τήν ήμερα, αποστολή υπηρεσιών άλ
λες τόσες, προσωπική επίσκεψη άλλες τόσες. Καί 
τέλος, δταν τό καύμένο τό άρρωστο γίνηκε καλά, 
αγκαλιάσματα, φιλιά, διαχύσεις κι' ευχαριστίες 
στόν γιατρό πού τό έσωσε. 

"Αλλωστε είναι πολύ φυσικό δλο τό.. .πολυτε
λές αυτό ενδιαφέρον, δταν πρόκειται γιά τόν περί
φημο γάτο «Μαύρο» τού εισαγγελέως τού Αρείου 
Πάγου κ. Γεωργιάδη, ή τήν γάτα τής γνωστής γα-
τοφίλου (έχει σπίτι της τουλάχιστον μιά δωδεκά
δα) κυρίας τέως υπουργού Βασιλειάδου, ή τό σκυ
λάκι τής κόρης τού μεγαλοβιομηχάνου Παπαστρά-
του, κυρίας Ν. Δημητριάδου, δταν πρόκειται γ ιά 
πλουσίους ζωόφιλους σάν τήν γατόφιλον δίδα Σο
φία Δεληγιώργη, κ. Πολίνα Ζωγράφου, κ. Αγγελι 
κή Ράλλη, κ. Ά γ η Ταμπακοπούλου, κ. Χρ.Άπέργην, 
κ. Πάνον Σαββίδην, κ. Μάρκογλου. κ. Αθανασοπού
λου, τής κ. Βο£<3ειπ, συζύγου τού γραμματέως τής 
Ουγγρικής Πρεσβείας κ.ά. 

"Η ζωοφιλία στήν Ε λ λ ά δ α καί ή μέριμνα γ ιά 
τήν προστασία τών ζώων δέν έχει μεγάλο παρελ
θόν. Ώ ς τό 1916, χρονολογία ιδρύσεως τής «Εται
ρίας Προστασίας τών Ζώων», οί άνθρωποι πού εί
χαν σπίτι τους σκυλιά καί ή ξ ε ρ α ν νά τά περιποιη
θούν ήσαν ελάχιστοι. Ά λ λ ά καί κείνοι πού διατη
ρούσαν κατοικίδια ζώα στό σπίτι τους καί ήθελαν 
νά τά περιποιηθούν, δέν μπορούσαν γιατί δέν υπήρ
χαν τά μέσα. Γιά νά γιατρέψη Ενα άρρωστο σκυ
λάκι Ενας οιοσδήποτε κτηνίατρος γύρευε τά. , .μαλ-
λοκέφαλα τού ιδιοκτήτου του. Κ' Ετσι, απροστά
τευτα καί δίχως περιποίηση τά φτωχά τετράποδα 
Επεφταν στήν δυσμένεια τού κυρίου των καί στήν.. . 
τσιμπίδα τοΰ μπόγια. 

Ά π ό τής συστάσεως, δμως, τής «Εταιρίας Προ
στασίας Ζώων» ελήφθησαν πολλά προστατευτικά 
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μέτρα καθιερώθηκε μάλιστα, δπως, είναι γνωστό κ'«Ήμερα ζώων», τό δε κράτος ψήφισε 
ειδικό νόμο πού προστατεύει κάθε αδίκως βασανιζόμενο ζώο. Διά του νόμου αυτού κάθε 
παραβάτης καί βασανιστής τών ζώων τιμωρείται αυστηρά. Επίσης , ή «Εταιρία Προ
στασίας Ζώων» ανέλαβε τήν δωρεάν περίθαλψη καί θεραπεία των ασθενών ζωων των 
μελών της. "Ολα αυτά συνετέλεσαν στό νά δημιουργηθή μιά αρκετά εύρεια «ζωοφίλικη 
συνείδησις» καί νά έκτιμηθή, δσο Επρεπε ή αξία τών πιστών τετραπόδων φίλων μας. 

Ή δλη αυτή κίνησις συνετέλεσε στό νά λάβη ώρισμένα μέτρα προστασίας και το 
Υπουργείο Υγιεινής, τά όποΐα δμως, δυστυχώς, πολύ λίγο εφαρμόζονται σήμερα. 

"Ενα άπ ' αυτά είναι καί ό τρόπος πού πρέπει νά θάπτωνται τα νεκρά σκυλιά για 
νά μή μεταδίδουν τά νοσήματα άπό τά όποΐα τυχόν Επασχαν. 

Χάριν τής ιστορίας παραθέτουμε καί τήν σχετική διαταγής του Υπουργείου. Ά ς την 
προσέξουν εκείνοι πού Εχουν τήν χειρίστη συνήθεια, μόλις ψοφήση 
τό σκυλάκι τους νά τό πετούν στό κάρρο τοΰ σκουπιδά.. . 

Ύπουργεϊον Υγιεινής 
Δ/σις Υγε ίας Πόλεως Αθηνών 

Πρός τήν Δ/σιν Αστυνομίας Πόλεων 

4540/2540 
Άριθ. 2816/1421 

«..."Οσον άφορα τά τυχόν έν τω νοσοκομείω_θνήσκοντα ζώα, 
ταΰτα δέον νά περιτυλίσσωνται εντός στέρεας οθόνης, έμπε-
ποτισμένης μέ διάλυσιν όξικυανιούχου υδραργύρου καί άπο-
τιθέμενα εντός καταλλήλου κιβωτίου έπενδεδυμένου εσωτε
ρικώς διά ψευδαργύρου παραδίδονται πρός ταφήν. 

Νομίατρος Άττικοβοιωτίας 
Κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

Δηλαδή, άν εφαρμοζόταν ό νόμος, θά Επρεπε να μην 
ύπάρχη πιά στό καθημερινό ελληνικό λεξιλόγιο ή φράση 
«πέθανε σάν τό σκύλο», άφοΰ οί σκύλοι θά πέθαιναν.. .καλ
λίτερα άπό τούς ανθρώπους. 

Τέλος τό 1930 ήρθε νά συμπλήρωση τό δλον Εργον της 
προστασίας τών ζώων ή ΐδρυσις τής προτύπου Κλινικής κυ
νών τοΰ προοδευτικού κτηνιάτρου μας κ. Κιάππε. 

Μιά σύντομη περιγραφή τής κλινικής δέν θάταν άσκοπη. 

Ή κλινική αυτή Εχει κτισθή προ τετραετίας κατά 
τό πρότυπο τών ευρωπαϊκών, διαφέρει δέ πλεονεκτικώς 
αυτών, στό δτι Εχει γίνει γ ιά νά νοσηλεύη α π ο κ λ ε ι σ τ ι 
κ ώ ς σκύλους καί γάτες. "Εχει μιά πολύ ευχάριστη καί 
πρακτική διαρύθμηση. "Η είσοδος της είναι ενας ωραιό
τατος κήπος γύρω άπό τόν όποιο βρίσκονται τά διά
φορα τμήματα τής κλινικής. Πρώτον τμήμα είναι ή αί
θουσα αναμονής. "Ακολουθεί Ενα πλήρες χειρουργείο 
καί έξεταστήριο, δπου γίνονται οί εγχειρήσεις τών. . . 
πελατών. Κατόπιν Ερχονται τά γραφεία, τά όποΐα συνέ
χονται μέ τόν θάλαμο τών ασθενών. Ό θάλαμος αυτός 

αποτελείται άπό 20 ειδικά κλουβιά, έφωδια-
σμένα μέ θερμάστρα στό μέσον καί ειδικά μα
ξιλαράκια, δπου αναπαύονται τά καλομαθημένα 
σκυλάκια. Απέναντι τοΰ θαλάμου ασθενών υ
πάρχει άλλος, ό θάλαμος μεταδοτικών νοσημά
των, δπου απομονώνονται οί σκύλοι πού Εχουν 
μεταδοτικές άρρώστειες. Πλάϊ στόν θάλαμο 

ασθενών βρίσκεται ή αίθουσα.. . λου
τρού, δπου τά άρρωστα σκυλιά παίρ
νουν τά λουτρά θεραπείας ή καθαριό
τητος, τό . . . κουρείο καί τό καλλωπι-
στήριο! Τέλος κοντά στήν αίθουσα α
ναμονής βρίσκεται τό μαγειρεΐον δ
που παρασκευάζονται τά ειδικά φαγη
τά γιά τά ασθενή σκυλιά. 

Ή κλινική πληροί δλους_ τούς 
δρους υγιεινής, τό δέ δνομα τοΰ εξαί
ρετου έπιστήμονος ίατροΰ_ κ. Κιάππε 
πού τήν διευθύνει αποτελεί μιάν έπί 
πλέον εγγύηση γιά τήν συστηματική 
εργασία καί τό πολιτισμένο Εργο πού 
επιτελείται έκεΐ μέσα. 

Οί "Ελληνες ζωόφιλοι πρέπει νά
ναι πολύ ευτυχείς, γιατί_ απέκτησαν 
τό ιδεωδέστερο νοσοκομείο τών.. .παι
διών τους! 

Καί δέν είναι τολμηρή ή παρο
μοίωση μας τών σκυλιών μέ παιδιά, 
άφοΰ σέ δλους μας είναι γνωστό κι' 
άπό τό λαϊκό ρητό δτι «δποιος δέν Ε
χει παιδιά Εχει σκυλιά». 

ΜΙΧ. ΧΑΝΝΟΥΣΗΣ 

41 



Α Π Ο Τ Η Ζ Ω Η 
Τ Η Σ π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Υ Σ Η Σ 

η περιπέτειες 
ΗΡΩΙΣΜΟΙ 

Τ Ω Ν 

"Ωρα δυό υστερ' άπό τά μεσάνυχτα. Στήν Πυρο
σβεστική Υπηρεσία βασιλεύει απόλυτη ησυχία. Κάτω άπό 
τ' ασθενικό Φώς τοΰ ηλεκτρικού τής εισόδου φέρνει βόλ
τες ό σκοπός πυροσβέστης. Τό χαλύβδινο κράνος του 
αστράφτει μέσα στήν παγωμένη νύχτα κ' ή δερμάτινες 
μπόττες του κτυπούν ρυθμικά πάνω στό λιθόστρωτο. 
Στους θαλάμους οί συνάδελφοι του έχουν βυθισθή σ' ένα 
μακάριο ϋπνο. Στόν τηλεφωνικό θάλαμο, μονάχα, αγρυ
πνεί ό τηλεφωνητής τής βάρδιας. Ξαφνικά κάποιος κα
λεί τήν υπηρεσία. Εΐν' ένας πόλισμαν. Ειδοποιεί δτι στόν 
αριθμό τάδε τοΰ άλφα δρόμου έπιασε φωτιά. Ό τηλε
φωνητής μ' αστραπιαία ταχύτητα πιέζει ένα κουμπί. Τήν 
ϊδια στιγμή σ' δλους τούς θαλάμους αρχίζουν νά ήχοΰν 
δαιμονισμένα ένα πλήθος σειρήνες. Οί πυροσβέστες πετά
γονται άπό τά κρεββάτια τους, ντύνονται βιαστικά κι' αρ
χίζουν νά κατεβαίνουν τις σκάλες."Οσοι δέν προφταίνουν 
βγαίνουν άπ' τά παράθυρα τοΰ θαλάμου, πιάνονται άπό 
κάτι ειδικούς στύλους καί γλυστροΰν γλήγορα ώς τό προ
αύλιο τοΰ κτιρίου καί παρατάσσονται. Ό αξιωματικός τής 
υπηρεσίας τούς δίνει τις σχετικές οδηγίες. Ό καθένας 
ξέρει τί πρόκειται νά πάρη μαζί του. Μέσα σέ λίγα δευ
τερόλεπτα ή «πρώτη έξοδος». Τά πρώτα αύτοκίνητα-άν-
τλίες βγαίνουν άπ' τό γκαράζ κι' όρμοΰν μέ ιλιγγιώδη 
ταχύτητα ανάμεσα στους αθηναϊκούς δρόμους, τούς ανα
στατώνουν μέ τις κωδωνοκρουσίες των καί φτάνουν στόν 
τόπο τής πυρκαϊάς. 

Αυτή τήν εικόνα παρουσιάζει σχεδόν κάθε βράδυ τό 
κτίριο τής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οί "Αθηναίοι βλέ
πετε . . . άγαποΰν τόσο πολύ τή φωτιά! "Ενας έμπορος, 
παραδείγματος χάριν, βάζει φωτιά στό κατάστημα του γιά 
νά είσπραξη τ' ασφάλιστρα καί νά γλυτώση άπό τή 
χρεωκοπία! "Αλλος, μακάριος άνθρωπος, αφήνεται στήν 
αγκαλιά τοΰ μορφέως, ξεχνώντας τ' αναμένο τσιγάρο 
του πάνω στά σκεπάσματα τοΰ κρεββατιοΰ του καί δέν 
εννοεί νά ξυπνήση παρά δταν πιάση φωτιά τ ό . . . ξενοδο
χείο ή τό σπίτι του! "Ενας τρίτος,'γιά νά έκδικηθή κά
ποιον εχθρό του, βάζει φωτιά στό σπίτι του γιά νά τόν 
κάψη ζωντανό! Κ' οί "Αθηναίοι άπό ένα σωρό απροσε
ξίες καί τυχαία δυστυχήματα αναστατώνονται καί γιά 
νά γλυτώσουν τό θάνατο άπό τή φωτιά πετάγονται μέ 
τά νυχτικά στους δρόμους. Ή 'Αθήνα έχει τόσο παλιά 
σπίτια, τόσο τελείως απροφύλαχτα άπό τήν πυρκαϊά, 
ώστε μπορεί μέσα σέ λίγες ώρες νά καη οάν πυροτέ
χνημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τήν σπουδαιότητα τής Πυ
ροσβεστικής "Υπηρεσίας καί τή βοήθεια πού προσφέρει σ' 
δλους τούς "Αθηναίους, θ ά προσπαθήσωμε λοιπόν νά 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ... 
ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΡ-
ΚΑΪΕΣ.— ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟ-
ΣΒεΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑΣ.—Ο ΛΟΧΟΣ ΠΥ
ΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΙ' ΟΙ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝ
ΤΛΙΕΣ.-ΜΙΑ ΑΠΟΚΑ
ΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙ
ΚΗ.—ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΕΡ
ΧΟΝΤΑΙ.— ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΠΥΡΚΑίΕΣ ΤΟ ΧΡΟ
ΝΟ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ!— 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΙ 
ΠΑ ΤΟ ΣΒΥΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ. 
-ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΥΡ
ΚΑίΕΣ ΚΑΙ ΤΑ, ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. 

σάς δώσουμε σήμερα μιά εικόνα αυτής τής 
υπηρεσίας καί τοΰ τρόπου τής λειτουργίας της. 

Στήν άρχή τό Πυροσβεστικό Σώμα λε
γόταν Λόχος Πυροσβεστών κ' οί πυροσβέ
στες ήσαν στρατιώτες πού έκαναν τή θητεία 
τους, σβύνοντας τις φωτιές τών σπιτιών καί 
τις φλογισμένες καρδιές δλων τών καλλιπά-
ρειων δουλικών τους. Φορούσαν άσπρες 
γκέττες, λευκά γάντια καί στό αριστερό 
χέρι τους έφεραν κεντημένα ένα πέλεκυ, τό 
διακριτικό τους. Ό Πυροσβεστικός λόχος 
εΐχε τότε χειροκίνητες αντλίες, πού σερνόν-
τουσαν άπό άλογα κι' άν σβυνόντουσαν 
εκείνο τόν καιρό ή πυρκαϊές αυτό οφείλε
ται περισσότερο στόν ηρωισμό τών πυροσβε
στών παρά στά τεχνικά μέσα πού διέθεταν. 
Τό 1914, τέλος, ήρθε ή πρώτη αντλία στήν 
'Αθήνα κ' οΐ εφημερίδες εκείνης τής εποχής 
δημοσίευσαν τή φωτογραφία της κ' έγραψαν 
ένα σωρό καλά λόγια γι* αυτό τό χρήσιμο 
σώμα. Καί, τέλος, τό 1923 ήρθαν τέσσερες αν
τλίες, εννέα βυτία τοϋ νεροΰ καί διάφοροι 
σκευοφόροι. "Ετσι, σύμφωνα μέ τήν αυξησι 
του πληθυσμού τών Αθηνών καί τήν έπέ-
κτασί τους, ή Πυροσβεστική υπηρεσία άρ
χισε νά τελειοποιήται καί νά έξελείσσεται 
σ' ένα υποδειγματικό σώμα εφάμιλλο,τών 
Ευρωπαϊκών. Τό 1931 αυτή ή υπηρεσία έγι
νε διά νόμου Πολιτικό Σώμα, γιατί καταλά
βαιναν πιά οΐ αρμόδιοι δτι οί πυροσβέστες 
έπρεπε νά έχουν γυμνασθη ειδικώς καί νά 
έχουν έξοικειωθη μέ τήν χρήσι τών διαφόρων 
αντλιών καί τών πυροσβεστικών οργάνων. 
Σήμερα αυτή ή υπηρεσία διοικήται άπό τόν 
κ. Δ. Αντωνόπουλο, έναν άπό τούς πιό πα
λιούς καί τούς πιό καλούς αξιωματικούς. 
Ύποδιοικηταί της είναι οί κ. κ. Ντουσόπου-
λος καί Λοΰμος κι' αξιωματικοί οί κ. κ. Σα-
ρακατσάνης, Καρδίτσης καί Τσιρογιάννης. 
Επίσης Γενικός επιθεωρητής της είναι δ κ. 
Κοκκινάκης, ό όποιος είνε κι' ό οργανω
τής αυτής τής υπηρεσίας. Ή δύναμις τής 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας απασχολεί 125 άν
δρες, άπό τούς οποίους οί 30 είναι οδη
γοί. "Ολοι τους έχουν παραμείνει έξη μή
νες στήν ειδική Σχολή Πυροσβεστών κ' έ-
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χουν μορφωθή θεωρητικώς καί πρακτικώς γιά τήν έκτέλεσι τοϋ καθήκοντος τους. 
Οί μισθοί τους είναι 1900 δραχμές τών δοκίμων καί 2035 τών μονίμων πυρο
σβεστών. "Ολοι τους είναι διαλεγμένοι μέ προσοχή, έχουν αθλητικά σώματα 
κ' είναι σωστά πάλληκάρια. Ό διοικητής τους κ. "Αντωνόπουλος μάς μιλεί μ' εν
θουσιασμό γιά τόν ηρωισμό τών ανδρών του καί τήν αυτοθυσία τους. "Επειτα 
μάς εξηγεί πώς λειτουργεί ή Πυροσβεστική Υπηρεσία καί μάς δίνει ένα σωρό 
πληροφορίες γιά τόν τρόπο τής εργασίας των. 

— Σήμερα, μάς λέγει, εφαρμόζουμε ένα σύστημα αυλών, πού περιορίζει τήν 
άσκοπη κατανάλωσι τοΟ νεροΟ κ' ελαττώνει ταυτοχρόνως καί τις ζημίες πού μπο
ρεί νά προκαλέση. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε έναν ειδικό άφρό, 
πού είναι επίσης πολύ αποτελεσματικός. Ό αφρός αυτός προκαλείται άπό μιά 
χημική σκόνη κλεισμένη μέσα σέ μεταλλικά δοχεία, πού μπορεί νά μεταφέρη στήν 
πλάτη του κάθε πυροσβέστης. Τά δοχεία αυτά συνδέονται μ' ένα σωλήνα μέ 
τόν αυλό τοΰ νεροΰ και μέ μιά λαβή κανονίζεται ή έκσψενδόνισι τής σκόνης του 
μαζί μέ τό νερό ύπό τύπον άφροΰ. Κάθε «έξοδος» έχει ένα τέτοιο δοχείο. 

— Τί εΐν' αυτές ή «έξοδοι»; ρωτούμε τόν κ. "Αντωνόπουλο. 
— Είνε τά τμήματα τής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ή κάθε μιά αποτε

λείται άπό μιά αντλία, τρία βυτία τοΰ νεροΰ καί μιά σκευο-
φόρο. "Οταν μάς ειδοποιούν δτι κάπου έπιασε πυρκαϊά φεύγει αμέ
σως ή «πρώτη έξοδος». "Αν ή φωτιά είνε μεγάλη τότε στέλνουμε ^ 
καί δευτέρα άπ' αυτές. "Εχομε έν δλω τέσσερες «εξόδους» έτοιμες 
πάντα μήπως τυχόν εκραγούν ταυτοχρόνως στήν πρωτεύουσα δυό 
καί τρεις πυρκαϊές, ώστε νά μπορούμε νά τις σβύσουμε. 

— Σημειώνονται πολλές πυρκαϊές στήν 'Αθήνα; 
— Τό 1932 είχαμε 139 μικρές πυρκαϊές, 29 μέσες καί 5 με

γάλες, καθώς καί 40 σέ διαφόρους συνοικισμούς. Ε 
πίσης έξεδηλώθη πυρκαϊά σέ 45 καπνοδόχους. Τό 1933 
είχαμε 170 μικρές πυρκαϊές, 13 μέσες, 6 μεγάλες κι' 29 
έκτος τής πόλεως. Καθώς επίσης κ' έκδήλωσι πυρκαϊάς 
σέ 19 καπνοδόχους. Στά δύο αυτά χρόνια είχαμε καί 43 
εμπρησμούς! Μερικοί "Αθηναίοι, πού φαίνεται πώς θέ
λουν νά υποδυθούν τό ρόλο τών «έξυπνων φαρσέρ», ένώ 
κατά τή γνώμη μου μόνον εγκληματική μπορεί νά χαρα-
κτηρισθη ή πράξις τους, πολλές φορές μάς μεταδίδουν 
τήν εϊδησι μιάς ψεύτικης πυρκαϊάς καί μάς κάνουν νά 
χάνουμε άδικα τόν καιρό μας. Τό 1932, λοιπόν, είχαμε 
32 ψεύτικες πυρκαϊές, τό 1933 40 καί μέχρι του Σεπτεμ
βρίου τοΰ 1934 είχαμε άλλες 69! Καταλαβαίνετε βέβαια 
τήν δυσφορία καί τήν άγανάκτησί μας γιά τούς «αστείους», 
άς τούς ποΰμε έτσι, φαρσέρ! Ευτυχώς δτι τώρα κατορ
θώνουμε νά έξακριβώνουμ' εύκολα άν πρόκειται περί 
φάρσας ή είναι αληθινή πυρκαϊά. Τόν καιρό, δμως, πού 
εΐχε βρει κυριολεκτικώς τό διάβολο της ή Πυροσβεστι
κή "Υπηρεσία, ήταν δταν εΐχε τοποθετήσει στους δρό
μους τηλέφωνα. Ό κάθε μεθυσμένος μ' έλαφρή τή 
συνείδησι τούς έκανε νά τρέχουν χωρίς λόγο 
στή γειτονιά του καί νά ξυπνοΰν τούς κατοί
κους της μέ τή φασαρία τών αυτοκινήτων. 

— Ποιες μέρες τής εβδομάδος παρα
τηρούνται συνήθως πυρκαϊές; / 

— Τό Σάββατο καί τήν Κυριακή. 
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"Οσο γιά τήν ώρα; Σχεδόν πάν
τοτε τό βράδυ μετά τό κλείσι
μο τών καταστημάτων. 

— Ά π ό τί προέρχονται; 
— Ά π ό τις ηλεκτρικές εγ

καταστάσεις, άπό καπνοδόχους, 
άπό εμπρησμούς, άπό εύφλεκτες 
ϋλες κι' άπό τσιγάρα! 

— Ά π ό τσιγάρα; Ρωτούμε 
τόν κ. Διοικητή κατάπληκτοι. 

—Σάς φαίνετε περίεργο; 
Κι' δμως ορίστε: Τό 1932 ση
μειώθηκαν 29 πυρκαϊές άπό τσι
γάρα καί τό 1933 έφτασαν στις 
31. "Ολόκληρα καταστήματα 
έχουν πυρποληθή άπό ένα τσι
γάρο. Κ' οί περισσότερες άπ' 
αυτές ώφείλονται σέ απροσε
ξίες τών υπαλλήλων! 

— Πώς εργάζονται γιά τό 
σβύσιμο μιάς πυρκαϊάς; 

— Μόλις φθάσουν οτόν τό
πο τής πυρκαϊάς ό αξιωματικός 
τής υπηρεσίας κανονίζει τό σημείο προσβολής. Τά μέρη 
δηλαδή άπό τά όποια θ' αρχίσουν νά εντοπίζουν τή φωτιά 
γιά νά τή σβύνουν. "Επειτα τρεις πυροσβέστες φορώντας 
ειδικές προσωπίδες μ' οξυγόνο καί κρατώντας τούς αυ
λούς τοΰ νεροΰ αρχίζουν τήν κατάσβεσι τής φωτιάς, ένώ 
οί άλλοι συνάδελφοι τους μέ σκάλες προσπαθούν ν' α
νέβουν στά παράθυρα καί μπαίνοντας μέσα νά σώσουν 
τούς ανθρώπους καί τά πράγματα. 

— Μέ τί τρόπο κατεβάζουν τους ανθρώπους; 
— Οί πυροσβέστες χρησιμοποιούν τούς «σάκκους δια

σώσεως» καί τά «σεντόνια διασώσεως». Οί σάκκοι διασώ
σεως είναι κάτι μακρυές σωλήνες άπό καραβόπανο μή
κους δέκα περίπου μέτρων, οί όποιες προσδένονται στα 
παράθυρα ή στό μπαλκόνι τοΰ καιομένου σπιτιοΰ. Οί 
πυροσβέστες βάζουν μέσα όρθιους έναν-έναν τούς ανθρώ
πους καί τούς αφήνουν νά γλυστρήσουν μόνοι τους μέχρι 
τοΰ εδάφους. Τά σεντόνια πάλι διασώσεως είναι κι' αυτά 
άπό καραβόπανο κ' έχουν γύρω λαβές, τις όποιες κρα
τάει μιά ομάς πυροσβεστών. Έκεΐ μέσα πέφτουν οί άνθρω
ποι άπό τό μεγαλείτερο υψος χωρίς νά πάθουν τίποτε! 

— Εΐν' αρκετός γιά τήν 'Αθήνα αυτός ό μοναδικός 
σταθμός τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

— Μέ τήν τεραστία έξάπλωσίτης ασφαλώς δχι. Πρέ
πει νά ιδρυθούν κι' άλλοι σταθμοί. "Ηδη πρόκειται νά 
ίδρυθη ακόμη ένας σταθμός στήν πλατεία Αμερικής. 

—Σέ ποιες πόλεις έχουμε Πυροσβεστικές "Υπηρεσίες; 
— Στή θεσαλλονίκη, στήν Καβάλλα, στήν Πάτρα καί 

στό Ηράκλειο τής Κρήτης. 

Καθώς κοιτάζουμε άπό τό παράθυρο τοΰ γραφείου 
τοΰ κ. Διοικητού, βλέπουμε στήν άκρη τοΰ προαυλίου 
έναν πύργον ύψους περίπου 20 μέτρων. Σ' αυτόν εξα
σκούνται σήμερα οί δόκιμοι πυροσβέστες καί συνειθίζουν 
ν' ανεβαίνουν γρήγορα στις στενές σιδερένιες σκάλες καί 
νά πηδούν μ' δλη τήν έξάρτησί τους στό τεντωμένο κα
ραβόπανο. Κι' ωστόσο γι'αυτόν τόν πΰργο υπήρχε ή πλη
ροφορία δτι εΐχε κτισθή γιά νά βλέπουν οί πυροσβέστες... 
σέ ποιό σημείο τής Αθήνας έπιασε φωτιά! "Οταν δμως ή 
άνέγερσί του έφτασε ώς τά 20 μέτρα είδαν δτι τό σπίτι 
τοΰ κ. Πεσμαζόγλου, πού είναι μπροστά στό Σταθμό, 
εΐχε 25 μέτρα υψος! Καί γιά νά μή ανακαλύψουν κατόπι 
κ' υψηλότερα σπίτια, πού θά εμπόδιζαν τή γενική άποψι 
τής πρωτευούσης, σταμάτησαν τήν άνέγερσί του καί τόν 
χρησιμοποιούν γιά τις ασκήσεις τών δοκίμων! 

Ό διοικητής τής Πυροσβεστικής "Υπηρεσίας προθυμο
ποιείται νά μάς διηγηθη ένα σωρό πυρκαϊές, άπό τις 
όποιες περιοριζόμεθα νά σάς αναφέρουμε έδώ μερικές. 
Μιά άπ' αυτές είναι κ' ή πυρκαϊά τοΰ Χημείου. "Εγινε στις 
15 Αυγούστου τοϋ 1911 καί τό κατέστρεψε κυριολεκτικώς. 
Τό τραγικό είναι δτι σ' αυτή τή μεγάλη πυρκαϊά κάηκαν 
τρεις πυροσβέστες/καί τραυματίστηκαν αρκετοί. "Εκείνο 
τόν καιρό, δπως σάς αναφέραμε, δέν υπήρχαν τά σημε
ρινά τεχνικά μέσακ'οί πυροσβέστες διακινδύνευαν πάντα 
τή ζωή τους. Τ' άτυχα θύματα αυτής τής πυρκαϊάς άψη-
φόντας λοιπόν τή φωτιά είχαν χωθή μέσα στις φλόγες, 
μέ τούς αυλούς του νεροΰ καί προσπαθούσαν νά τή σβύ-
σουν. Μά δέν στάθηκαν τυχεροί. Οί δυό κάηκαν ζων

τανοί. "Οσο γιά τόν τρίτο αυτόν τόν πήρε στό 
λαιμό του ένας Ί'λαρχος, ό όποιος χωρίς .νά έχη 
ιδέα πώς σβύνεται μιά πυρκαϊά, τόν διέταξε ν' 
άνεβή στή μαρμάρινη σκάλα τοΰ Χημείου γιά νά 
έξακοντίση καλύτερα τό νερό. Ό στρατιώτης-πυ-
ροσβέστης άν κ' ήξερε τόν κίνδυνο πού διέτρεχε, 
γιά νά μή τόν θεωρήσουν δειλό έξετέλεσε τή δια
ταγή τοΟ ανωτέρου του. Καί φυσικά δέν άργησε 
νά καταπλακωθή στά συντρίμματα τής σκάλας, ή 
οποία εΐχε καεί άπό τή δυνατή φωτιά! Μιά άλλη 
επίσης μεγάλη πυρκαϊά ήταν τών Βασιλικών 
σταύλων, πού έγινε τόν Ιούλιο τοΰ 1920 καί στήν 
οποία τραυματίστηκαν δυό πυροσβέστες καθώς 
καί ό ϊδιος ό Αντωνόπουλος. Μά κι' δλοι οί άλ
λοι έχουν νά επιδείξουν ένα πλήθος ηρωικών πρά
ξεων, οί όποιες τούς τιμούν. Ή σημερινή Πυρο
σβεστική "Υπηρεσία, μπορούμε νά ποΰμε, δτι είναι 
εφάμιλλος τών Ευρωπαϊκών. "Οταν δέ γίνουν κ' 
οί άλλοι σταθμοί της οί Αθηναίοι δέν θά φοβούν
ται πειά τήν πυρκαϊά σάν ένα τρομαχτικό εφι
άλτη, θ ά είναι αρκετό νά τήν καλέσουν γιά νά 
σπεύση σέ λίγα δευτερόλεπτα σέ βοήθεια τους. 
Καί τώρα θά σάς δώσουμε μιά συμβουλή: Μόλις 
άντιληφθήτε πυρκαϊά ειδοποιήστε αμέσως τήν Πυ
ροσβεστική "Υπηρεσία. Καί πρός θεοΰ, μήν αστει
εύεστε μέ τούς άτυχους πυροσβέστες. Εΐν' ένα α
ληθινό έγκλημα τό όποιο κ' έσεΐς οΐ Ιδιοι καμμιά 
μέρα μπορεί νά τό πληρώσετε ακριβά... 

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
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• ζ Ι Ω Π Η Τ Η Ρ Ι Ο Μ.Μ. 
«Μάλιγχερ καϊ τρομπλόν 
χειροβομβίδες, λεμπέλ 
καί στή δόξα αυτά 
μάς οδηγούν . . . μάς όδηγοΰν.» 

Ποιος δέν έχει ακούσει αυτό τό στρατιωτικό εμβατή
ριο; Ποιά καρδιά δέν έχει αίσθανθή τά ρίγη τού ενθουσια
σμού στό άκουσμα του; Πόσοι καί τί πόθοι δέν γεννιωνται μέσα 
στις ψυχές τού καθενός, δσο κι' άν τά χρόνια θέλουν νά τις κοι
μίσουν ή είνε άγνωρες ακόμα στόν κόσμο, δταν τό τύμπανο ή 
ή σάλπιγγα άναμέλπουν τό γοργό καί ρυθμικό τους τόνο, ένώ 
άργά μέ βαρειά βήματα, ήλιοψημένα, χαρούμενα, προχωρούνε 
τά φανταράκια πού γυρίζουν άπ ' τό πεδίο τών ασκήσεων; Πό
σες παλιές θύμησες δέ φέρνουν στό νού, πόσα παλιά λησμονη
μένα γεγονότα άπό μιά ζωή πού έσβυσε πιά, ανάμεσα σέ λόγ
γους καί βουνά, μέσα στ' αμπρί καί τό χαράκωμα; Κι' ακόμα 
πόσα ματάκια δέν βουρκώνουν, γιατί θυμούνται κάποιες άλλες 
μάκρυνες μισοσβυσμένες μέρες: ένα παλληκάρι, δλο ομορφιά 
καί νειάτα, γεμάτο δροσιά καί υγεία—σάν κι' αυτά τά χαρού
μενα πάλληκάρια πού περνάνε στό δ ρ ό μ ο - π ο ύ κάποια μέρα 
τ ' αποχαιρέτησε γιά τελευταία φορά γιά νά χαθή στά κορφοβού
νια τής Μακεδονίας, στό Κιλκίς, στό Λαχανά, στα Γιαννιτσά, 
τής Ηπείρου, στά Πέντε Πηγάδια, στό Μπιζάνι, τής Θράκης καί 
τής Μικράς 'Ασίας, προσφέροντας τό αίμα του, τά όνειρα του, 
τήν ίδια τή ζωή του γιά τά μεγάλα ιδανικά τής Πατρίδας, γ ιά 
τό ξεσκλάβωμα τών αδελφών πού μαρτυρούσαν; 

Κι' δλες αυτές τις θύμησες, όνειρα, χαρούμενες καί λυπη
μένες αναμνήσεις, κι' άλλες ακόμα μέ κάποιο ατομικό χρωμα
τισμό άπό τή ζωή τοΰ καθενός, μάς τις δίνει τό γοργό τραγου
δάκι, πού δσοι τό ξέρουν καί δέν τούς είνε πρωτόγνωρο, οσοι 
« υ π η ρ έ τ η σ α ν » , τό σιγοτραγουδούν, ένώ ή καρδιά τους χίλια 
δυό χαρωπά σκιρτήματα νοιώθει καί χοροπηδά άπό άγαλλίασι. 

Κι' ένώ οί φαντάροι, αμέριμνοι, άφρόντιδοι, χαρούμενοι καί 
γελαστοί περνούνε μέ τό ρυθμικό τους βήμα, δείχνοντας έτσι 
δτι αυτοί είναι παρόντες γιά νά υπερασπίσουν τήν πατρίδα, τούς 
δικούς τοας, νά εκπληρώσουν τά εθνικά ιδεώδη, τά ποτισμένα μέ 
τό αίμα χιλιάδων άλλων εύσταλών παλληκαριών, πόσοι άραγε 
άναλογιστήκανε, τή στιγμή αυτή ή καί αργότερα, πώς περνά ό 
φαντάρος στό στρατώνα, πώς ζή, πώς διασκεδάζει; 

"Οσοι «έκαμαν τή θητεία τους» ποιος λίγο ποιος περισσό
τερο τήν έζησε αυτή τή ζωή κι' έχει τις ατομικές του αναμνή
σεις. Κι 'άπ 'τή ζωή αυτή φεύγοντας πήρε καί μερικά διδάγματα 
πού τοΰ χρησίμευσαν στήν κατοπινή του έξέλιξι. Ά λ λ ά γιά 
κείνους πού δέν τήν έζησαν, δέν τήν γνώρισαν ή τή γνώρισαν 
λίγο ή σέ πολύ μάκρυνα χρόνια, τότε πού ό στρατιώτης πολε
μούσε μέ τά έμπροσθογεμή καί τούς γκράδες, δέ θάταν άσκοπο 
νά αναφέραμε έδώ τή ζωή τού σημερινού φαντάρου, τό εικοσι
τετράωρο του, παραθέτοντες κάποια γεγονότα, μερικές φάρρες, 
λίγα άπό τά τόσα τους παιχνίδια, πού σ' δλες τις εποχές είνε 
τά ίδια μέ μόνη τή διαφορά δτι αλλάζουν τό «ντεκόρ» καί τά 
πρόσωπα. 

Ε λ ά τ ε λοιπόν μαζί μου. Ά ς μπούμε μέσα στό στρατώνα 
κι' άς δοΰμε άπό κοντά τή ζωή τοϋ φαντάρου. Ά ς τόν παρακο

λουθήσουμε σ' δλες του τις ασχολίες άπό τό πρωί στις έξη ώς 
τό βράδυ άργά στις 9 μέσα στό θάλαμο. "Ας δοΰμε τό φαντάρο 
δλων τών είοικοτήτων, άπό τό φαντάρο τού Επιτελείου ώς τό 
μάγερα, άπό τό φρόνιμο καί ταχτικό φαντάρο, ώς τό «στραβό
ξυλο», τόν ταχτικό θαμώνα τού πειθαρχείου κι' αχώριστο σύν
τροφο τής «Καλλιόπης». 

"Εκτη πρωινή! 
"Ενα γοργό ρυθμικό «τάα-τά-τάαα» ακούγεται. "Ερχεται 

άπό τό προαύλιο, τρυπώνει μέσα στους θαλάμους καί χαϊδεύει 
γλυκά τ 'αυτιά τών φαντάρων πού μαχμουρλήδες ακόμα κουκου
λώνονται μέ τις κουβέρτες, ένώ στή πόρτα αυστηρός, έτοιμος 
κι' δλας, εμφανίζεται ό λοχίας ή ό επιλοχίας τής υπηρεσίας 
πού τούς προτρέπει νά σηκωθούν. Δέν περιμένουν νά τούς τό 
πή δεύτερη φορά. Πετούν γρήγορα τά σκεπάσματα, σηκώνονται, 
πλύνονται, στρώνουν τά κρεββάτια τους. Σέ 10 λεπτά δλα είνε 
έτοιμα. Κάποιος, δμως, καλομαθημένος—λές κι' είνε στό σπίτι 
του—σηκώνει λίγο τή κουβέρτα καί φωνάζει: 

—Αί, τί φασαρία είν' αυτή, πρωΐ-πρωΐ! Δέ μπορεί κανείς 
νά κοιμηθή μιά στιγμή μέ τις φωνές σας... 

Τά λόγια του τά υποδέχεται γενική πρόγκα, κι' δλοι μαζί 
τρέχουν στό κρεββάτι του, τόν ξεσκεπάζουν, τού παίρνουν τις 
κουβέρτες, τοΰ κρύβουν τή μιά άρβύλλα καί τό πηλίκιο. 

"Ενας—ό πιό έξυπνος—ακούγεται νά λέη: 
— Τό καΰμένο τό παιδί, τοϋ χαλάσαμε τόν Οπνο. Ποιος ξέ

ρει ποΰ τριγυρνούσε δλη νύχτα. 
Καί συνεχίζει: 
— Μαρία, φέρε τό γάλα τοΰ κυρίου... 
Στήν τελευταία φράσι ξεσπούν στά γέλια, ένώ αυστηρή 

άπό τήν πόρτα ακούγεται ή φωνή τοΰ λοχία: 
— Σκασμός! Εμπρός τώρα. 
Κι' όλοι μαζί τώρα μέ γέλια καί φωνές χαρούμενες— 

σάν παιδιά—προχωρούνε στήν έξοδο. 
Στό ίδιο αυτό διάστημα ή σάλπιγγα έχει σημάνει προσκλη

τήριο. Τό προαύλιο γεμίζει άπό φαντάρους μέ τίς καραβάνες 
στό χέρι ένώ λίγα μέτρα μακρυά τους αχνίζουν τά καζάνια μέ 
τό τσάϊ. Ό λοχίας αφού διατάξει προσοχή καί άνάπαυσι, αρ
χίζει νά έκφωνή τά ονόματα. 

Ό εύθυμος τύπος τής διμοιρίας—ποιος δέν τόν θυμάται 
άραγε—φωνάζει δυνατά απών ή παρούσα, οπότε επακολουθούν 
οί διαμαρτυρίες τών θιγομένων καί γίνεται αναπότρεπτη ή έπέμ-
βασι τοΰ λοχία μ' ένα «σκασμός, είπα!». Ά λ λ ά ό φίλος δέν φαί
νεται νά σκάη καί λέγει στους διπλανούς του: 

—"Ολο ευγένεια είνε σήμερα ό τσαούσης. 
— Τέλος, τό προσκλητήριο τελειώνει καί στήν πόρτα φαί

νεται ό καθυστερημένος μέ μιά άρβύλλα, μέ τό άμπέχωνο μι-
σοκουμπωμένο καί φωνάζει «παρών». Οί φαντάροι_ γελούνε μέ 
τό κωμικό του υφος καί ό λοχίας τόν καλεί καί τού λ έ γ ε ι ς 

— Δέν μοΰ λές, παιδάκι μου, τί χάλια είνε αυτά; Ποΰ νο
μίζεις δτι είσαι, στό σπίτι τοΟ πατέρα σου καί μοΰρχεσαι στό 
προσκλητήριο τοιουτοτρόπως;. . Δυό μέρες περιορισμό κι 'άλλη 
φορά νά μή σέ δούνε τά μάτια μου.. . 
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Λ/Β 
Ό φαντάρος τά 

χάνει καί μουρμου
ρίζει -παρακλητικά: 

— Μά, κύριε λο
χία, τί φταίω έγώ, άν... 

—Είπα σκασμός! 
Πήγαινε τώρα.. . Με
ταβολή ! 

Οι άλλοι έχουν 
πάρει τό τσάι τους 
κι' έχουν σκορπιστή 
σέ διάφορα σημεία. 
Ό λ ο ι έχουν γεμίσει 

τήν καραβάνα μέ τή μισή κουραμάνα ποΰ δέν καταλαβαίνει κανείς άν έκεΐ μέσα 
είνε τό τσάι. "Εχει γίνει μιά καλή « π α π ά ρ α » μοναδική γιά κατάπλασμα! 

Ή σάλπιγγα πάλι σημαίνει ένα καινούργιο «τάα-τά-τάα» πιό άργό, ρυ
θμικό κι' αυτό. ΟΙ φαντάροι τρέχουν στή γραμμή, μασσουλίζοντας. Ά π ό τό 
διοικητήριο κατεβαίνουν άργά-άργά οί αξιωματικοί πού θά τούς οδηγήσουν 
στά γυμνάσια. "Ενα δυνατό, άργό «—Προοσοχήη!» τοΰ λοχία κι' δλοι στέ
κονται κλαρίνο. Κάθε διμοιρίτης αξιωματικός επιθεωρεί τή διμοιρία του 
καί λαμβάνει τήν αναφορά. 

Δίδεται τό σύνθημα τής αναχωρήσεως κι' άρχεται ή συνεργασία λο
χιών καί αξιωματικών γιά τήν καθημερινή αγγαρεία μαγειρείου, καθαριό
τητος προαυλίου, κοιτώνων καί δλων τών λοιπών. 

Κατά προτίμησι πάντοτε τήν αγγαρεία τήν εκτελούν οί τιμωρηθέντες. 
Καί πάντα εϊνε αρκετοί οί τιμωρηθέντες γιά χίλιους δυό λόγους, τίς πιό 

πολλές φορές γιά ψύλλου πήδημα. Εϊνε στρατός έκεΐ, τάξις, πειθαρ
χία, υπακοή, σεβασμός στους ανωτέρους. Ά λ λ ά κι' άν τύχη οί 

φαντάροι αυτή τή μέρα νά είνε δλοι καλόπαιδα, καί τά 
«στραβόξυλα» ακόμα, δέν είνε δύσκολο νά βρεθή ή α

φορμή γιά τήν τιμωρία καί τήν αγγαρεία. "Ετσι αρ
χίζει ή έκφώνησι τών άγγαρειούχων. "Οσοι α

κούν τά ονόματα τους προχωρούνε δυό βή
ματα εμπρός. Ό λοχίας διατάσσει «προ

σοχή!» καί κατόπι προσθέτει: 
- Σεις οί πέντε γιά τό θη

ρίο», σεις οί τρεις γ ιά τήν 
καθαριότητα και οί υ

πόλοιποι στό μα
γειρείο γιά 

τά φασό
λια. 

Τήν ίδια στιγμή ένας άπό τή γραμμή λέγει σιγά: 
— Μά πάλι φασουλάδα θάχουμε σήμερα! 
— Σκασμός, είπα! φωνάζει άγριεμμένος ό λοχίας, ένώ δ 

διπλανός του αναλαμβάνει νά δικαιολόγηση τήν προτίμησι αυτή. 
—Ό στρατός, πατρίδα, δέν είνε σπίτι σου νά τρώς δτι σοΰ 

γουστάρει. Έκτος τούτου, θάχης ακούσει δτι πρέπει νά προτι
μούνται τά ελληνικά προϊόντα καί καταλαβαίνεις δτι ό στρατός 
πρέπει πρώτος νά δώση τό καλό παράδειγμα. 

— Μά τά φασόλια έρχονται άπό τή Σερβία, δέν είνε ελλη
νικά προϊόντα. 

— Τό ίδιο κάνει. Είνε εθνικό φαγητό! Και ό στρατός είνε 
εθνικός, ώστε πρέπει νά προτιμάη τά ελληνικά φαγητά. 

Μέ τή δικαιολογία αυτή δσο'ι τήν άκουσαν ξεσπούν στά γέ
λια, ό λοχίας νευριάζει καί μουγκρίζει, ένώ συνεχίζει τήν τα-
κτοποίησι τής αγγαρείας . 

— Γιά μένα τό λές; πετιέται ένας. 
— Δυό μέρες περιορισμό! 
—Έγώ; 
— Ναι, έσύ κι' ό άλλος ό διπλανός σου. 
— Μά, κύριε λοχία . . . 
— Δέν έχει μά. . . Ακούσατε, μοΰ φαίνεται. 
Περισσότερα δέ χρειάζονται. "Αν πής δυό λέξεις ακόμα 

ό περιορισμός μεγαλώνει, κι' άν τύχη ό «τσαούσης» νάναι στά 
νεύρα του, επακολουθεί αναφορά πρός τόν διοικητή τού Συντά
γματος. Απείθε ια κατά διαταγής ανωτέρου καί τότε φυλάκισι 
καί. . . καί . . . "Οθεν βγαίνει άπό τή γραμμή γιά τό καθάρισμα 
τών «όσπριων» καθώς ονομάζονται τά φασόλια, ένώ οί μουρ-
μούρηδες εξακολουθούν. 

—"Αν δέν αφήσω δλες τις πέτρες μέσα! 
Δίδεται τό σύνθημα τής ετοιμασίας καί αναχωρήσεως άπό 

τόν επόπτη τών ασκήσεων. Προχωρούν οί σάλπιγγες καί τά 
τύμπανα, ένώ πίσω οί φαντάροι μέ γοργό ρυθμικό βήμα τρα
γουδούν τό: 

«Βάρκα θέλω ν' αρματώσω 
νά σέ κλέψω μιά βραδυά . 

Καί σέ λίγο νάτοι πάλι οί ίδιοι μέ τό ίδιο πάντα χαρού
μενο ύφος στό πεδίο τών ασκήσεων. Ό αξιωματικός διμοιρίτης 
μοιράζει τούς άντρες σέ δύο ομάδες. Οί μισοί θά υποδυθούν 
τούς εχθρούς κι 'οί άλλοι μισοί τούς "Ελληνες. 01 εχθροί κρα-
τοΰν κάποιο ύψωμα πού πρέπει οπωσδήποτε, μέ οποιεσδήποτε 
θυσίες, νά κυριευθή. Δίδονται οί διαταγές καί οί άντρες κατα
λαμβάνουν τις θέσεις τους. Οί βαθμοφόροι παίρνουν καθένας 
τήν ένωμοτία τους καί μέ διαφόρους ελιγμούς προχωρούνε σύμ
φωνα μέ τίς οδηγίες . Δύο φαντάροι, δμως, παρά τήν εντολή νά 
προχωρούν έρποντες — υποτίθεται δτι ό εχθρός τούς άνεκάλυψε 

καί βάλλει ταχέως δ ιάτων 
πολυβόλων, ένώ άνω I-
πτανται τά εχθρικά αερο
πλάνα—προχωρούν όρθιοι 
αδιαφορώντας γ ι ά τ ό . . . 

κακό πού γίνεται. Ό λοχίας κι' ό αξιωματικός έχουν φρενιάσει 
καί τούς διατάσσουν νά πέσουν πρηνεΐς. Αυτοί δμως τό «χαβά» 
τους. Τέλος τούς πλησιάζει ό λοχίας καί τούς λέγει : 

— Δέν βλέπετε δτι έκτίθεσθε στόν κίνδυνο νά σκοτωθήτε; 
— Καλέ τί μάς λές ; . . Τόση ώρα δέ σκοτωθήκαμε. Είνε 

δικοί μας . . . 
— Μά είνε εχθροί αυτοί! 
— Μπά, ό Γιάννης είνε πατριώτης μου. Δέν τόν ξέρω έγώ 

καί τόν ξέρεις έσύ! 
Έ ν τέλει συμμορφοΰνται—διαταγή ανωτέρου—-καί ή έξέλιξις 

τών ασκήσεων συνεχίζεται κανονικώτατα. Κατά τις 11 δίδεται 
τό σύνθημα τής συγκεντρώσεως γιά νά επιστρέψουν στό σύντα
γμα δπου τούς περιμένει άχνίζουσα, άνυπομόνως, ή φασουλάδα. 

Εκείνη τή στιγμή φαίνεται κι' ό τεμπέλης πού μόλις άρ
χισε ή ψευτομάχη, πήγε καί κρύφτηκε σ' ένα χαντακάκι. 

— Πού ήσουν, σύ; ρωτά ό αξιωματικός. 
— Είχα τραυματισθη στό πόδι, κύριε λοχαγέ, φώναξα τόν 

τραυματιοφορέα νά μέ πάρη άλλα δέν άκουσε, συνελήφθηκα 
αιχμάλωτος καί μέ πήγαν στά μετόπισθεν. Μόλις κατώρθωσα 
νά δραπετεύσω καί νάμαι. 

— Τρεις μέρες κράτησι, γ ιά νά μάθης άλλη φορά νά μήν 
κρύβεσαι. . . 

Κι' έτσι ή αγγαρεία τής «επομένης ημέρας» απόκτησε άπό 
σήμερα τόν πρώτο της πελάτη. 

Τό απομεσήμερο μετά τό φαγητό καί τήν άνάπαυσι, γίνε
ται ή θεωρία. Σέ μιάν άκρη ό λοχίας, ανάμεσα σέ καμμιά εικο
σαριά φαντάρους, τούς κάνει θεωρία γ ιά τό οπλοπολυβόλο. Πώς 
μεταχειρίζεται, πώς ονομάζονται τά διάφορα εξαρτήματα του, 
πώς λύνεται καί πώς δένεται. 

— Πού λέτε, μόλις βγάλουμε τό κινητόν ούραΐον ... 
— Ποΰ είνε ό αρουραίος, συνάδελφε; Έ γ ώ δέν τόν βλέπω! 

έρωτα ένας μαντράχαλος. 
— ΤΙ, δέν τόν ε ίδες; Ρώτα τόν λοχία νά σου πή, δέν ξέρω 

κι' έγώ, λέγει ό ερωτηθείς γιά νά κάνη κέφι. 
— Μέ τό συμπάθειο, κύριε λοχία, άλλά έγώ δέν τόν είδα 

τόν αρουραίο. 
— Ποιόν αρουραίο, ζώον. Κινητός ουραίος λέγεται! 
— Καλά, μέ συμπαθάς. Έμε ΐς στό χωριό μου τό λέμε αρου

ραίο, τό ποντίκι πού γυρίζει στά χωράφια καί τρώει τά γεννή
ματα. Δέν τώξερα, 
πώς σεις έδώ τό λέτε 
άλλοιώτικα. 

"Ολοι γελούνε 
καί μαζί τους καί ό 
λοχίας. 

Επιβάλλεται σύν-
(Τό τέλος στή σελίδα 64) 

Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ 
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Καλώς τά χελιδόνια 
στόν αττικό ουρανό! 

Στους δρόμους τής "Αθήνας 
πάλι νά τριγυρνώ 

μέ ήβρανε μέ τόν ίδιο 
τόν παλιό, τόν τρανό 

τόν πόθο: χελιδόνι 
στόν κόσμο νά γενώ -

Τοΰ Μάρτη τό αεράκι 
φυσάει — πόσον καιρό, 
ξερόφυλλο, νά τρέμεις 
στό δέντρο σέ θωρώ! 

Του Μάρτη τό αεράκι 
πάλι φυσάει — και νά, 
καινούργιων πόθων μύρια 
μπουμπούκια μάς ξυπνά. 

πέλαγα νά διαβαίνω, 
νά χαιρετώ βουνά" 

νά φτάνω, νά μισεύω 
και νά γυρνώ ξανά. 

"Αχ, έρμο απομεινάρι, 
όποιος μας δέ μπορεί 
ν "αναστηθεί τό Μάρτη, 
άς πέφτει άπ ' τό κλαρί! 

Φ Α Ο Υ Σ Τ 

Τά νέφια, οί έγνοιες, σκόρπισαν 
καί ό ήλιος πάλι έφανη· 
τής λεύκας τό ξερόκλαδο 
καινούργια φύλλα βγάνει. 

Καί στήν καρδιά πού ακόμα χτές 
τή βούβαιναν τά χιόνια — 
πρασίνισαν οί κάμποι της, 
πετούν τά χελιδόνια. 

Καί φτάνει ένα χαμόγελο 
στής Μαρουλιώς τ'άχεΐλ', 
γιά νά γίνουνε μιά στιγμή 
Ζωή καί Χάρος φίλοι. 

0 
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"Ο «τύπος» μας ήταν ό πιό καλός κι' ό πιό αγαθός άνθρω
πος. Μά ανάμεσα στόν απέραντο πραγματικά κόσμο της άπειρης 
καλωσύνης καί αγαθότητας του, ξεπετούσε μιά μικρή Ιδιοτροπία, 
μιά μανία, μιά «πίστη» ή καί μιά «λόξα» έστω—χαρακτηρΐστε 
την δπως σας γουστάρει— πού τόν έφερνε πολλές φορές στό 
σημείο νά μεταβάλλεται ξαφνικά σέ σκληρόκαρδο, κακό, φθο
νερό, ανυπόφορο καί επίφοβο. Είχε τήν «πίστη» ή τή «λόξα»— 
είνε τόσο κοντά τά δυό αυτά πράγματα πού δύσκολα μπορεί 
κανείς νά τά ξεχωρήση— νά γράψη ένα έργο, ένα έργο πού θά 
τυπωνότανε σέ βιβλίο ή θά παιζότανε στό θέατρο καί πού δλη 
ή Ε λ λ ά δ α στήν άρχή καί πιό ύστερα δλος ό κόσμος θά μιλούσε 
καί θά ενδιαφέρονταν γιαυτό καί γ ιά τόν συγγραφέα του. Κι* ή 
επιθυμία του αυτή—πές «πίστη», πές «λόξα»—δέν ήταν ούτε τυ
χαία, ούτε επιπόλαιη καί ξώφαρτση. Τ Ηταν βαθειά ριζωμένη 
μέσα του, σέ βαθμό πού δέν παραδεχότανε ούτε μιας λέξης αν
τίρρηση, πού Θ3ι μποοοΰσε νά θέση ζήτημα αμφιβολίας, τόσο 
γιά τή δυνατότητα τής συγγραφής τού έργου, δσο καί γ ιά τή 
δυνατότητα τής επιτυχίας του. "Α! δλα κι' δλα! Ό «τύπος» μας 
θάστεργε νά παραδεχτή δ,τι δήποτε άλλο, μά μιάν τέτοιαν εκ
δοχή δέν τοΰ ήταν βολετό δχι μόνο νά τή συζήτηση μά ούτε 
καί νά τή φαντασθή κάν. Τ Ηταν τόσο βέβαιος γιά τή πραγματο
ποίηση τής επιθυμίας του καί γ ιά τήν επιτυχία, πού μοιραία θά 
επακολουθούσε, πού δέν επέτρεπε ούτε στους άλλους μά ούτε 
καί σ' αυτόν τόν Ιδιο τόν εαυτό του τόν παραμικρόν έστω εν
δοιασμό. "Ετσι, κάθε τόσο, χανότανε ξαφνικά άπ ' τό κύκλο τής 
συνηθεισμένης καί καθημερινής γνώριμης παρέας του καί δέν 
εμφανίζονταν ξανά, παρά μόνο άφοΰ συμπληρώνουνταν ένα 
κομπολόϊ διαφόρων, μά πάντα Ιδιων, γεγονότων. Καί τά γεγονότα 
αυτά άρχιζαν, δπως είπαμε, πρώτα άπ ' τή ξαφνική του έξαφά-
νηση, ύστερότερα άπό κάτι μικρές αναγγελίες στά ψιλά τών 
εφημερίδων καί μερικές πληρωμένες ρεκλάμες, πού πληροφο
ρούσαν τήν προσεχή έκδοση, άπό τόν τάδε εκδοτικό οίκο ή τό 
προσεχές ανέβασμα άπό τής σκηνής τού τάδε θεάτρου, τοΰ νέου 
έργου του καί πού τελείωναν καί σταματούσαν σιωπηρά ύστερα 
άπό κάμποσες ήμερες, πού περνούσαν χωρίς ούτε τό βιβλίο νά 
έκδοθή ούτε τό θεατρικό Ιρνο νά άνεβασθή, μέ τό ξαναγύρισμα 
τοΰ «τύπου» μας στό συνηθισμένο καί καθημερινό κύκλο τής 
γνώριμης παρέας του. Στό διάστημα αυτό πού μεσολαβούσε, 
άλλες φορές μακρύχρονο κι' άλλες βραχύτερο, ό «τύπος» μας 
ήταν ολότελα αθέατος. Κανένας δέν κατόρθωνε νά τόν δή ή κι" 
αν ά<όμα τύχαινε κάποιος καί τόν συναντούσε ήταν τό Ιδιο 
σάν νά μή τόν είχε συνάντηση..Τού πετούσε γρήγορα-γρήγορα 
ένα χαιρετισμό καί έτρεχε βιαστικά νά χαθή άπό μπροστά του. 
Πώς ζούσε σ' δλο αυτό τό καιρό; Τ Ηταν μυστήριο. Μυστήριο 
πού κράτησε μέ μιά φιλάργυρη σκληρότητα τό μυστικό του τόσα 
καί τόσα χρόνια καί πού μιά αναπάντεχη σύμπτωση ήρθε μιά 
φορά ξαφνικά νά μάς τό αποκάλυψη. 

θ ά χ α ν περάσει πάνω κάτω καμμιά τριανταπενταριά χρό
νια άπό τότε, πού στό μυαλό τοΰ «τύπου» μας είχε ριζωθεί ή 
έμμονη λόξα ή πίστη γιά τή συγγραφή τοΰ έργου πού θά τόν 
δόξαζε καί πού ταυτόχρονα είχαν αρχίσει νά σημειώνονται κι' ή 
παροδικές του εξαφανίσεις άπ ' τή παρέα μέ συνακόλουθα δσα 
είπαμε παραπάνω, τις αναγγελίες δηλαδή, τις διαφημίσεις καί τε
λικά τις αναβολές τής εκδόσεως ή τοΰ ανεβάσματος τοΰ ύπό δια-
φήμηση έργου. Τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια, μιά ζωή όλάκαιρη, 
πού ή ίδια αυτή Ιστορία έπαναλαμβάνουνταν τουλάχιστο τρεΐς-
τέσσερες φορές κάθε χρόνο μέ μιά μαθηματική θαρρείς ακρίβεια, 
καί πού παρ" δλες τις προσπάθειες καί τούς κόπους πού κατέβα
λαν κατά καιρούς οί φίλοι καί οί γνώριμοι του, στάθηκε αδύνατο 
νά μαθευτούν οί λεπτομέρειες κι" ό τρόπος τής ζωής πού περ
νούσε ό «τύπος» ιιας στά μακρύχρονα ή βραχύτερα διαστήματα, 
πού διαρκούσε κάθε φορά ή απουσία του. Τόση μεγάλη δέ ήταν ή 
έλλειψη καί τής παραμικρής, έστω, πληροφορίας, πού στό τέλος 
κατήντησε νά θεωρήται άπ ' δλους σάν ένας θρύλος, ένας θρύ
λος πού ήταν αδύνατο νά βρεθή ούτε ή άρχή, ούτε τό τέλος του. 

Καί τότε, τότε συνέβη δ,τι συνέβη. Μιάν ήμερα, τή δεύτερη 
ή τήν τρίτην ήμερα μιας καινούργιας του εξαφανίσεως, κάποιος 
άπ ' τή παρέα μας, ανταμώνοντας τον ένα βράδυ νά περπατά 
μόνος του ανάμεσα στις άλλέες ενός δημόσιου κήπου, είχε τήν 
υπομονή νά τόν πάρη άπό πίσω καί φροντίζοντας πάντα νά μένη 
απαρατήρητος άπ ' αυτόν, νά τόν συντροφέψη στήν νυχτερινή 
εκείνη έξοδο του, πού κράτησε Ισαμε τις πέντε τό πρωΐ. Τό τί 
στάθηκ» σ' δ λ · ς αυτές τις ώρες, μάς τό διηγήθηκ· τό απόγευμα 

τής Ιδιας ημέρας πού ξενύχτησε κάνοντας τόν αστυνομικό, τό 
πιστοποιήσαμε δέ καί μεΐς δλοι. αμέσως τή νύχτα πού επακο
λούθησε, πηγαίνοντας στό Ιδιο μέρος καί παρακολουθώντας στίς 
Ιδιες ώρες τή ζωή τού «τύπου» μας. 

θάναι γ ιά μένα μιά άπ ' τίς πιό αξέχαστες νύχτες πού πέ
ρασα στή ζωή μου. Μιά νύχτα άπ ' αυτές πού χαράζονται μέσ' 
στή θύμηση μας τόσο ζωηρά, πού θαρρείς κι' άποτελοΰν ολό
κληρα κι' ατόφια κομμάτια τής ίδιας μας τής ζωής. Μιά νύχτα 
άπ ' αυτές πού εξισώνονται μέ νύχτες πολλές, νύχτες ολόκληρων 
χρόνων, νύχτες μιάς ζωής δλάκαιρης. "Ημασταν δλοι, δλοι 
πέντε αυτοί πού αποφασίσαμε νά υποστούμε τό ξενύχτι πού 
μάς προανήγγειλε ό φίλος μας—ένας άπό μάς—καί πού χρησί
μευε κιόλας γιά οδηγός μας, ό Ιδιος ό φίλος μας. 

Φύγαμε άπό νωρίς, μόλις άρχισε νά σουρουπώνη καί τρα
βώντας στό δημόσιο κήπο τοποθετηθήκαμε ό καθένας σέ διάφο
ρες μεριές, σέ τρόπο πού νά μήν είνε δυνατό νά μάς ξεφύγη ή 
νά περάση απαρατήρητος ό ερχομός τοΰ «τύπου» μας. Καθένας 
μας είχε αναλάβει τήν υποχρέωση, μόλις αντιλαμβάνονταν τήν 
εμφάνιση του νά σπεύση καί νά ειδοποίηση τούς άλλους. Μάς 
φαινότανε σ' δλους αστεία ή αποστολή μας καί σ' δλων τίς 
σκέψεις ήταν βαθειά ριζωμένη ή πεποίθηση πώς άπ ' δλην αυ
τή τήν περιπέτεια, πού θύμιζε λίγο αστυνομικό διήγημα ή ευ
θυμογράφημα, στό τέλος θάβγαινε μιά διασκεδαστική Ιστορία 
πού θά μάς προσέφερε δλα τά στοιχεία νά «σπάζουαε κέφι»— 
δπως κάποιος είπε—κάμποσες βραδυές ύστερα, σάν θά ξαναγύ
ριζε στήν παρέα μας ό «τύπος» μας, κοροϊδεύοντας τον. 

Μέ τις σκέψεις καί τήν ελπίδα αύτη, αποχωριστήκαμε καί 
τράβηξε ό καθένας μας στή μεριά, πού θά του χρησίμευε γιά 
κρυψώνας. Πόση ώρα περιμέναμε ώσπου έπί τέλους νά φανή, 
δέν θυμάμαι, θυμάμαι μόνο πώς είχε σκοτεινιάσει γ ιά καλά 
κι 'οί μικρές άλλέες τού δημόσιου κήπου είχαν ολότελα έρημωθή 
άπ ' τούς αργόσχολους καί τούς ρωμαντικούς περιπατητές των. 

Ξαφνικά τότε άκουσα άπό πίσω μου, τό ελαφρό σφύριγμα 
κάποιου άπ' τήν παρέα μας. Ή τ α ν τό σφύριγμα τής αναγνωρί
σεως, πού μάς ειδοποιούσε πώς είχε φανεί ό «τύπος» μας, καί 
μάς καλούσε νά πάμε καί μεϊς. "Εστρεψα καί μέ γρήγορα κι' α
νάλαφρα βήματα πλησίασα πρός τό μέρος πούτσν κρυμμένος. 
"Εκεΐ ήταν κι' δλας μαζεμένοι οί υπόλοιποι τρεις. "Ολοι μαζί 
τότε σκύψαμε, μ' δση περισσότερη προφύλαξη καί προσοχή μπο
ρούσαμε καί κυττάξαμε ανάμεσα άπ ' τις πυκνές φυλλωσιές ενός 
δένδρου, τήν ξουρισμένη λουρίδα τής γής πού απλωνότανε ανά
μεσα άπ ' τις δενδροστοιχίες. Ή χαρά πού νοιώσαμε άντικρύ-
ζοντάς τον ήταν απερίγραπτη. "Αρκεί κανείς νά φαντασθή πώς 
ό θρύλος ποΰχε δημιουργηθή γύρω ά π ' τ ή ν ζωή τοΰ «τύπου» 
μας, καί πού έπί τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια είχε κατορθώ
σει νά κράτηση τό μυστικό του, μάς αποκαλύπτονταν τώρα, γ ιά 
νά καταλάβη πόσο καθολικά μεγαλοπρεπής ήτανε ή χαρά μας. 

Κάποιος θέλησϊ τότε νά πή κάτι, μά εμείς δέν τού δώσαμε 
καιρό. Τοΰ κλείσαμε δλοι μέ μιά κίνηση τό στόμα άπό φόβο 
μήπως γίνει αντιληπτή άπ ' τό «τύπο» μας ή παρουσία μας καί 
χάσουμε τήν τελευταία στιγμή τό παιχνίδι. Μέ καρδιές πού άλυ-
κτούσανε σάν σκυλιά μπροστά στόν αφέντη τους καί μέ μάτια 
ορθάνοιχτα μέναμε βουβοί κι' ακίνητοι στίς θέσεις μας, προσπα
θώντας κι' αυτήν ακόμα τήν αναπνοή μας νά τήν σταματήσουμε. 

Πέρασαν έτσι κάμποσα λεπτά. Στό διάστημα τους ό «τύ
πος» μας, άφοΰ έκανε πάνω, κάτω κάμποσες βόλτες, λές κ' ή
θελε νά κατατοπισθή ή νά πεισθή πώς ήταν ολομόναχος, προ
χώρησε καί κάθησε σ' ένα πέτρινο παγκάκι. "Υστερα, ρίχνοντας 
ακόμα μερικές γρήγορες ματιές γύρω του, θαρρείς γ ιά νά βεβαι-
ωθή ξανά ολότελα γιά τή μοναξιά του, έχωσε δειλά τό χέρι του 
στήν εσωτερική τσέπη τοΰ σακακιού του καί βγάζοντας άπό κει 
μέσα ίνα μάτσ · χειρόγραφα, άρχισι νά τά χαϊδεύει μέ τά μα
κρυά κι" αδύνατα χέρια του, τρυφερά καί στοργικά, λές καί χάϊ-
δευι κάτι αγαπημένο, τό ρυτιδωμένο χέρι μιάς μάνας, τό προ-
σφιλέςπρόσωπο μιας γυναίκας, τό φλογάτο στήθος μιας ερωμένης, 
τό όλόσγουρο κεφάλι ενός παιδιοϋ.Στά μάτια του λαμπύριζε ή 
λαχτάρα καί σ' δλο του τό πρόσωπο καθρεφτίζονταν διάχυτη 
μιά ατέρμονη ευτυχία. Τά χάιδεψε, τά χάιδεψε ώρα πολλή κι' 
έπειτα ανοίγοντας τα άρχισε νά τά φυλλομετρά καί τά χείλη 
του κινήθηκαν προφέροντας λέξεις καί φράσεις, πού στήν άρχή 
δέν ακούγαμε, μά δσο περνούσε ό καιρός τόσο ζωήρευε ή φωνή 
του καί στ" αυτιά μας φτάνανε ολοκάθαρα δλα τά λέει του, δλα, 
δλα, Ισαμϊ καί τή παραμικρότκρη λέξη. 
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. . . « Σ ' α γ α π ώ απόψε, άπάγγελνε μέ φωνή ζωηρή και τρυ
φερή, σ' αγαπώ απόψε αγαπημένη σάν ποτές άλλοτες. Ή νύχτα 
αυτή είναι ή ζωή μου. Ή ζωή μου, είναι ή α γ ά π η σου..». 

Σώπασε κι' έγειρε τό κεφάλι. Στά μάτια του καθρεφτί
στηκε ό έναστρος ουρανός. Έ ν α ς ουρανός κατάστικτος άπό τά 
πιό λαμπερά πετράδια. Τά χείλη του ξανακινήθηκαν. Μά τή 
φορά αυτή δέν άπαγγέλνανε φράσεις άπ ' τό κείμενο τού έρ
γου του, μά φράσεις, φράσεις άπ ' τήν ίδια τή ζωή του, λές καϊ 
τό βλέμμα του, άντικρύζοντας κάποιον αόρατο φίλο, τούδινε τό 
κουράγιο νά άπευθυνθή σ' αυτόν καί νά τού έκφραση τόν πόνο 
του, τις λαχτάρες του, νά τοΰ φανέρωση τά όνειρα του, τούς 
πόθους του, νά τοϋ έκμυστηρευθή τήν α γ ά π η του καί τό μεγάλο 
μυστικό τής ζωής του. Καί τά χείλη του λέγανε: 

— Γιατί, γιατί, νάμαι τόσο άτυχος; Τί έκανα; Γιατί; Κι' 
δμως νοιώθω μέσα μου τέτοια δύναμη, τέτοια πίστη, τέτοια πε
ποίθηση! Φτάνει μιά φορά, ναι, μόνο μιά φορά, νά θελήσουν νά 
μ'ακούσουν κι 'ε ίμαι βέβαιος πώς θά μέ νοιώσουν! Δέ μπορεί 
νά γίνη άλλοιώς! θ ά μέ νοιώσουν! Μά πότε; Πότε θεέ μου!. . 
Πότε θά γίνη αυτό; . . Ή ατυχία πού μέ συντροφεύει δέν μ' 
άφίνει. "Οχι! Δέν μ' άφίνει. Μά γιατί ; Γιατί καί γώ νά μή 
μπορώ νά φτάξω κάπου; Γιατί;.. 

Καθώς πρόφερε τις τελευταίες αυτές λέξεις ή φωνή του 
έβγαινε βραχνή καί υπόκωφη άπ ' τό λαρύγγι του, λές καί κά
ποιος τοΰ πίεζε τό λαιμό σφιχτά γ ιά νά τόν πνίξη. Σώπασε 
καί ξανάστρεψε τό κεφάλι πάνω στό μάτσο τών χειρογράφων 
πού κρατούσε ανοιγμένα πάνω στά πόδια του. Ή ησυχία τής 
νύχτας ήταν απόλυτη. Ό ουρανός λαμποκοπούσε ά π ' τ ή χαρά 
του. Τά λουλούδια έρωτοτροποϋσαν. Τά πουλιά είχαν ξεχαστή 
μέσ' τις φωλιές των μεθυσμένα άπ ' τήν ευτυχία τους. Ή ζωή 
κυλούσε μέ τόν ίδιο μονότονο ρυθμό. Οί άνθρωποι ζούσαν ό κα
θένας τή ζωή του, μέ τό δικό του τρόπο, άλλος χαρούμενα, 
άλλος θλιμμένα. Καί τότε, τότε στάθηκε κάτι τό αναπάντεχο. 
Κάποιος άπό μάς, έμπηξε ένα δυνατό γέλοιο πού έμεΐς δέν 
προλάβαμε νά τό συγκρατήσουμε. Είδαμε τότε τό «τύπο» μας 
νά πετάγεται απάνω, λές καί κάποιο γιγάντιο έντομο τόν κέν-
τρησε σκληρά καί τά μάτια του άστραψαν γεμάτα μίσος. 

— Ποιος είνε αύτοΰ; έκανε πνιχτά μέ φωνή ποΰμοιαζε σάν 
μουγκρητό. 

Κανένας μας δέ βρήκε τή δύναμη νά προφέρη ούτε μιά 
λέξη. Ανασηκώσαμε μόνο τά σκυμμένα κορμιά μας καί βγαί
νοντας άπό μέσα άπ ' τις πυκνές φυλλωσιές τοΰ δένδρου πού 
μάς έκρυβαν, προχωρήσαμε βουβοί καί σταθήκαμε πάνω στήν 
στενόμακρη επιφάνεια τής ξουρισμένης γής. Ό «τύπος» μας, μάς 
άφησε νά βγούμε έξω καί τό εξαγριωμένο βλέμμα του έστρεφε 
κυττάζοντας μιά τό πρόσωπο τού ενός καί μιά τό πρόσωπο 
τοΰ άλλου. Κανένας δέ μιλοΰσε. Ούτε αυτός ό ίδιος. 

Πέρασαν έτσι κάμποσα λεπτά. Καί ξαφνικά ό «τύπος» μας 

ξέσπασε σ ' ένα δυνατό κ λ ά μ μ α , σ ' έ ν α δυνατό λυγμικό κλάμμα. 
Ά π ' τά χείλη του ξέφευγαν κάμποσες λέξεις. 

— Γιατί τό κάνατε αυτό, μουρμούρισε πνιχτά, γ ιατ ί ; . . . 
Σέ τί σάς έφταιξα καί θελήσατε νά μοΰ καταστρέψετε τή μο
ναδική μου ευτυχία.. . Σέ τί; . . . 

Τά μάτια δλων μας βουρκώσανε. Πιό πολύ αύτουνοΰ, πού 
πριν είχε μπήξει τό απαίσιο εκείνο γέλοιο. Νοιώθαμε ένα ασή
κωτο βάρος νά πιέζη τήν ψυχή μας καί τά γόνατα μας λύγι
ζαν, λές κ' ήθελαν νά ριχτούν χάμω στό χώμα καί γονατίζον
τας μπροστά του, νά μάς υποχρεώσουν νά τού ζητήσουμε συγ
γνώμη. Ή εύθυμες σκέψεις, πού μ' αυτές πριν είχαμε αρχίσει 
τήν περιπέτεια μας, παραχωρούσαν τή θέση τους σ' ένα σωρό 
θλιβερούς συλλογισμούς. Κι'ή φάρσα πού υπολογίζαμε, μεταβάλ
λονταν ξαφνικά σέ τραγωδία. . . 

Κάποιος άπό μάς θέλησε τότε κάτι νά πή. Μά ή λέξεις 
πνίγηκαν μέσ' τό λαρύγγι του πριν προφτάξουν νά εκδηλωθούν. 
Δέν ξέρω καί γώ τότε πώς σέ μιά στιγμή στρέψαμε δλοι, κι 'ο ί 
πέντε μας, ταυτόχρονα καί μέ γρήγορα βήματα τρέξαμε σ' δλο 
τό μήκος τής λουρίδας τής ξουρισμένης γής καί βγήκαμε έξω 
στό πλατύ ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Οί προβολείς τών αυτοκινή
των, πού περνούσαν, ζάλισαν τό βλέμμα μας. Ό θόρυβος τής κι
νήσεως μάς ξανάδωσε μιάν ηρεμία. Προχωρήσαμε κι' οί πέντε 
σκυφτά καί χωρίσαμε λίγο, προφέροντας μόνο μιά «καλυνύχτα». 

"Ολη εκείνη τή νύχτα, θυμάμαι, πώς δέ μπόρεσα νά κλείσω 
μάτι. Τά λόγια τοΰ «τύπου» μας, αντηχούσαν αδιάκοπα μέσ' τό 
μυαλό μου. Τό λυγμικό κλάμμα του, λές κ' ήταν διάχυτο μέσ' 
τή σκοτεινή ατμόσφαιρα τής κάμαρας μου. 

Λίγες ήμερες αργότερα μάθαμε πώς ό «τύπος» μας ήταν 
άρρωστος. Κι' ακόμα ύστερα άπό πιό λίγες πώς πέθανε. Στήν 
κηδεία του δέν πήγα. Καταλάβαινα πώς θά μοΰ ήταν αδύνατο 
ν' άντικρύσω, έστω καί νεκρό, τό θλιμμένο πρόσωπο του. Τό 
βράδυ, στήν παρέα μας, αποφύγαμε ν ' αναφέρουμε έστω καί τό 
όνομα του.. . Κι' άπό τότε, άπό τότε πέρασαν δυό, τρεις μήνες. 
Κ' ένα πρωΐ διάβαζα στις εφημερίδες πώς τό ίδιο εκείνο βράδυ, 
δίδονταν σ' ένα άπ ' τά κεντρικά θέατρα, ή «πρεμιέρα» τοΰ έρ
γου του. Στήν άρχή σκέφτηκα πώς θάταν πολύ θλιβερό γ ια μένα 
άν πήγαινα. Μά δσο τό σκεφτόμουνα, τόσο έβλεπα πώς θάπρεπε 
νά πάω. "Ισως, ίσως αυτό νάταν τό μόνο πού θά μπορούσα νά 
κάμω γιά τόν «τύπο» μας. "Ενας φόρος στή μνήμη του. Καί τό 
βράδυ πήγα. Τό θέατρο ήταν κατάμεστο άπό κόσμο. Σέ λίγο άρ
χισε τό έργο. Γιά μιά στιγμή άκουσα, τή γνώριμη ποιητική φράση: 

...«Σ' αγαπώ απόψε. Σ ' αγαπώ απόψε αγαπημένη μου σάν 
ποτές άλλοτε. Ή νύχτα αυτή είνε ή ζωή μου. Ή ζωή μου είνε 
ή αγάπη σου...... 

Τήν έλεγε κάποιος αδύνατος καί κοκκαλιάρης ηθοποιός 
πού θύμιζε τό «τύπο» μας. Ά π ' τή θύμηση μου πέρασε δλη ε
κείνη ή νύχτα, δλη, μέ τήν παραμικρότερή της λεπτομέρεια. 

Χ . 
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"Εκλεισα τά μάτια μου καί νόμισα πώς άκουα «εκείνον», εκεί
νον μέ τήν ζωηρή καί τρομερή φωνή του, πού τήν άπήγγελνε. 

Δέ μπορούσα νά μείνω περισσότερο. "Εννοιωθα νά μ' εγ
καταλείπει ή δύναμη μου. Σηκώθηκα άπ ' τή θέση μου καί προχώ
ρησα στήν έξοδο. Δέν έφυγα δμως. "Εμεινα έκεΐ ίσαμε τό τέλος. 

Τό έργο σημείωσε πραγματική επιτυχία. Ό κόσμος χει
ροκροτούσε σάν τρελλός. Μερικοί φώναξαν γιά νά έμφανισθή 
στή σκηνή ό «συγγραφεύς». Κάποιος τότε είπε πώς ό συγγρα
φεύς, είχε πεθάνει καί οί άνθρωποι σώπασαν κι' άρχισαν 
νά φεύγουν. Ακολούθησα μηχανικά τό πλήθος πού έφευγε καί 
βρέθηκα δίχως νά τό καταλάβω έξω στό δρόμο. Προχωρούσα 
άσκοπα μέσ' τή νύχτα. Γιά μιά στιγμή ανασήκωσα τό κεφάλι 
καί στά μάτια μου καθρεφτίσθηκε ό έναστρος ουρανός. Λαμπο
κοπούσε. Στ ' αυτιά μου ξαναγύρισαν τά λόγια του: 

— Γιατί, γιατί νάμαι τόσο άτυχος ; Τί έκανα; Γιατί ; Κι' 
δμως νοιώθω μέσα μου τέτοια δύναμη, τέτοια πίστη, τέτοια πε
ποίθηση ! Φτάνει μιά φορά, ναι, μόνο μιά φορά, νά θελήσουν νά 
μ' ακούσουν κι' είμαι βέβαιος πώς θά μέ νοιώσουν! Δέ μπορεί 
νά γίνη άλλο ιώς ! θ ά μέ νοιώσουν! Μά πότε ; Πότε θεέ μου!... 
Πότε θά γίνη αυτό Ή ατυχία πού μέ συντροφεύει δέν μ' άφί
νει. "Οχι! Δέν μ' άφίνει. Μά γ ιατ ί ; Γιατί καί γώ νά μή μπορώ νά 
φτάξω κάπου ;... Γιατί ;... 

"Εννοιωσα τότε τήν επιθυμία νά φωνάξω δυνατά, πολύ δυ
νατά τόσο πού νά μ' άκούση δλος ό κόσμος. "Ολος ό κόσμος. 
"Ολοι οί άνθρωποι. Κι' αυτοί ακόμα ποϋταν πεθαμένοι. Ό «τύ
πος» μας. Νά φωνάξω δυνατά: 

— Νά, φίλε μου, ή φορά πού ζητούσες ! Νά, πού ή επιθυ
μία σου γίνηκε. Νά, πού τό δνειρό σου πραγματοποιήθηκε. Τό 
έργο σου παίχτηκε. Οί άνθρωποι τάκουκαν. Σ ' άκουσαν. Καί σ' 
έννοιωσαν. Σ ' έννοιωσαν δπως έσύ πίστευες πώς θά σέ νοιώ
σουν. Καί σέ χειροκρότησαν. Καί σέ ζήτησαν νά σέ δουν στή 
σκηνή. Νά, νά, φίλε μου, τό όνειρο σου. Νά τό έργο σου.;Νά ή 
ζωή σου!... 

Μά δέν φώναξα τίποτα. Ά λ λ ω σ τ ε , γ ια ποιό λόγο να 
φώναζα κι' δλας. Αυτός, αυτός, ό μ ό ν ο ς , πού 
θάπρεπε νά μ' άκούση, δέ μπορούσε πιά νά μ' ά
κούση. Ή φωνή μου θάταν αδύναμη νά φτάξη 
ϊσαμ' αυτόν. 

*Η επιτυχία πού ζητούσε σ' δλη του τή ζωη, 
ή επιτυχία αυτή πού τή δυνατότητα τής πραγ
ματοποιήσεως της, άλλοι τήν χαρακτήριζαν γιά 
«λόξα» κι 'άλλοι γ ιά «πίστη», ή επιτυχία αυτή πού 
στάθηκε αυτή ή ίδια ή ζωή του, ερχότανε άργά. 
Λίγο άργά άπ ' δ,τι έπρεπε. Λίγο άργά . . . 
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Α Π Ο Τ Α Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Α Σ Π Ο Ρ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο'ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ · ΣΚΙ.-ΤΑ ΠΑΓΟΠΕΔΙΛΑ 
Μι ΤΙΣ ΚΟΚΚΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΕΣ.—Η ΑΓΙΑ ΛΟΥΤΒΙΝΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ.— ΠΟΙΟΣ -ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟ-
ΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΟΔΡΟΜΩΝ.— Η ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ — Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΓΟΠΕΔΙΛΟ. - ΙΌ ΠΡΩΤΟ «ΣΚΑΙΤΙΝΓΚ - ΚΛΑΜΠ» ΤΟΥ 
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ.— ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΠΑΤΙΝΑΡΟΥΝ Η ΓΥ
ΝΑΙΚΕΣ. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΑΙ ΤΟΥ 

ΠΑΤΙΝΙΟΥ Κ.Λ.Π 

Κάθε χειμώνα στίς παγωμένες εκτάσεις τοΰ 
ΣαμονΙ και τοΟ ΣαΙν-Μόριτς μαζεύεται δλ ' ή διε
θνής αριστοκρατία γ ιά νά χαρή τήν ομορφιά τών 
χειμερινών σπόρ. Τό σκί, τά τραινιό, τό μπόσλεϊ 
είναι τά σημερινά παιγνίδια τής νεολαίας μας. 
"Οσο γ ιά τό πατίνι, αυτό έχει έγκαταλείφθή καϊ 
χρησιμοποιείται μόνο άπό τούς διάσημους χορευ
τές καί τίς όμορφες «βεντέττες» πού επιδεικνύουν 
στίς παγωμένες πίστες τήν επιδεξιότητα τους 
καί τή χάρι τους. Κι" ωστόσο, τό πατίνι έχει τήν 
πιό παλιά καί τήν πιό ενδιαφέρουσα ιστορία. Τ Η-
ταν ένα άπό τά λίγα σπόρ πού αγαπήθηκε μέ 
πάθος, πού υμνήθηκε άπό τούς ποιητές καί πού 
άποθανατίσθηκε στους πίνακες τών διασήμων ζω
γράφων. Ευτυχώς δμως δτι ή μόδα του αρχίζει 
καί πάλι σιγά, σιγά νά κατακτά τόν κόσμο. "Ε
τσι στήν Μπάλ καί στή Βέρνη εγκαινιάσθηκαν 
τόν τελευταίο χειμώνα ή ειδικές πίστες τοΰ πα-
τινιοΰ. Επ ίσης καί στή Ζυρίχη καί στό Νιουσά-

τελ, οί λάτρεις τοΰ πατινιοΰ, μποροΰν νά διασκεδάζουν μ'^αύτό τό 
μισό χρόνο. Κι'ωστόσο, έχει άποδειχθή πειά, δτι άν αυτό τό σπόρ 
κόντεψε νά λησμονηθή αιτία ήταν τό σκί. 01 παγοδρόμοί; μας δέν 
μπορούσαν νά ευχαριστηθούν άπό τις δμορφες φιγούρες καί τά 
καλλιτεχνικά σχήματα πού έκαναν στις πίστες· ήθελαν νά αισθαν
θούν τή γοητεία τοΰ Ιλίγγου καί τόν κίνδυνο. Κι' δμως τό πατίνι 
είναι ό πρόγονος τοΰ σκί. Στήν άρχή οί άνθρωποι πού καθόντουσαν 
κοντά σέ λίμνες πού πάγωναν καί σέ ποτάμια χρησιμοποιούσαν πα
τίνια, τά όποια είχαν στή θέσι τής σημερινής μεταλλικής λάμας, μιά 
λάμα άπό κόκκαλο. Μ'αύτά διέσχιζαν τίς παγωμένες εκτάσεις βοη
θούμενοι άπό ειδικά μπαστούνια μ' αιχμηρές άκρες. Στά φιόρδ τών 
Σκανδιναυϊκών χωρών, αυτά τά πατίνια, ήταν αφορμή ν'άνακαλυφθή 
τό σκί, γιατί οί κυνηγοί έκεΐ πέρα μεταχειριζόντουσαν πατίνια μέ 
πιό μακρυές κοκκάλινες λάμες γιά νά μποροΰν νά γλυστροΰν πάνω 
στίς χιονισμένες εκτάσεις."Οταν δέ ή μεταλλική λάμα αντικατέστησε 
τήν κοκκάλινη έκανε τό πατίνι νά ξεχωρίζει άπό τό σκί. Αυτή ή άν-
τικατάστασι έγινε κατά τόν ΙΕ'αιώνα στήν Ισλανδία. Ή κοκκάλινη, 
δμως, λάμα τοΰ πατινιοΰ δέν άντικατεστάθηκε τόσο εύκολα καί στίς 
άλλες χώρες. Στήν Α γ γ λ ί α καί στίς Σκανδιναυϊκές χώρες παρέμεινε 
μέχρι τόν ΙΖ' αιώνα. "Οσο γ ιά τήν Ουγγαρία, οί χωρικοί της εξακο
λουθούσαν γιά πολύ καιρό ακόμη νά χρησιμοποιούν τό πρωτόγονο 
πατίνι γ ιά νά κινούνται πάνω στις παγωμένες εκτάσεις της. Κι' 
δμως τό μεταλλικό πατίνι ήταν πολύ ανώτερο, γιατί μ' αυτό ό 
παγοδρόμος μπορούσε νά γλυστρά πάνω στους πάγους χωρίς τή 
βοήθεια τών ειδικών μπαστουνιών. Ή λάμα του ήταν κομμένη μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε μέ κατάλληλες κινήσεις μπορούσε κανείς νά 
αύξηση τήν ταχύτητα του ή νά τήν ελάττωση. Κι' αυτό τό πατίνι 
φαίνεται δτι εφαρμόσθηκε κατά τό 1396, γιατί μιά φωτογραφία 
τής εποχής εκείνης παρουσιάζει μιά δεσποινίδα τής "Ολλανδικής 
αριστοκρατίας νά πατινάρη χωρίς τή βοήθεια τών απαραιτήτων μπα
στουνιών. Τ Ηταν ή πρώτη παγοδρόμος καί 6 χρονικογράφος αναφέ
ρει καί τ 'δνομά της. Τή λέγανε Λουτβίνα. Αύτη δμως ή όμορφη Ό λ -
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λανδέζα φαίνεται δτι ήταν υπερβο
λικά άτυχη γιατί ένώ διασκέδαζε 
μιά μέρα μέ τούς φίλους της πάνω 
στόν πάγο έχασε τήν Ισορροπία της 
καί κυλίστηκε καταγής, σπάζοντας 
τό πόδι της. Τ Ηταν τό πρώτο θύμα 
τοΰ Ιλίγγου! Ή δεσποινίς Λουτβίνα 
αναγκάσθηκε τότε ν' άποτραβηχθή 
άπό τήν κοσμική ζωή καί ν ' άφοσιω-
θη σ' αγαθοεργές πράξεις καί στήν 
λατρεία τής θρησκείας. Τ Ηταν δέ 
τόσο καλή καί τόσο ενάρετη ώστε 
τό 1890 ή εκκλησία τήν άνεκήρυξε 
"Αγία. Ή "Αγία Λουτβίνα, λοιπόν, θά 
ήταν ή προστάτις τών παγοδρόμων, 
άν αυτή τήν τιμή δέν τήν είχε πολύ 
πρωτίτερα άπ 'αυτήν δ "Αγιος Κρί-
σπους, δπως αναφέρει ό χρονικογρά
φος 'Εστιέν Μπουαλώ, στό «βιβλίο 
τών επαγγελμάτων» πού εξεδόθη 
στό Παρίσι τό 1868. Στήν "Ολλανδία 
μέχρι τά μέσα τού Ι ί ' αιώνος οί πα
γοδρόμοί χρησιμοποιούσαν ξύλινα 
πατίνια μέ μεταλλικές λάμες. 'Από 
τόν ΙΖ'δμως ώς τόν ΙΗ'αιώνα τό πα
τίνι διεδόθηκε σ 'δλες τίς κοινωνικές 
τάξεις κι' ήταν μιά άπό τίς πιό ευ
χάριστες καί ταχτικές διασκεδάσεις. 

Στή Γαλλία τό πατίνι τήν επο
χή τοΰ "Ερρίκου Β' ήταν τό σπόρ τής 
μόδας γιά τούς ανθρώπους τής Αυ
λής. Ό "Ερρίκος Β' μάλιστα διορ
γάνωνε μεγαλοπρεπείς γιορτές 
στις παγωμένες εκτάσεις τού 
πύργου του πρός τιμήν τής ά 
γαπημένης του Ντιάν ντέ 
Πουατιέ κι' έκανε νά ύποφέρη 
τρομερά άπό τή ζήλεια της 
ή βασίλισσα, ή Αικατερίνη 
τών Μεδίκων. Οί μεγάλοι 
ζωγράφοι Μπουσσέ καί 
Βαττώ σ' ένα πλήθος υ
πέροχων πινάκων τους έ
χουν αποθανατίσει πάλι 
τις μεγαλοπρεπείς παγο-

Κ α τ ά ο ι ι ρ α ν : Έ κ τών ά ν ω : 
Τό περίφημο γαλλικό ζευγάοι τοΰ 
•πατινάζ· Μπρυνε-Ζολύ σέ μιά αρ
κετά δύσκολη ακροβατική του 
στάσι. Έ ν α στιγμιότυπο άπό τίς 
προπονήσεις τοΰ ζεύγους Μπ̂ >-
γιερ-Χέρμπερ. Ή νεαρά Γερμανίς 
Μάξι Χέρμπερ στή δύσκολη στάσι 
τοΰ γλάρου πού παίρνει βου.ιά. 
Ή Σαρλόττα Νόϋμαν, σοβαρός αν
τίπαλος τής Μάζι Χέρμπερ, προ-
πονουμένη στις παγωμένες εκτά
σεις τή 'Αρόνας τής υ. Ί αλίας. 

" Ε ν α ν τ ι : Κ α τ ά σ ε ι ρ ά ν : Πώς πα 
γοδρομοΰσαν αέ πατίνι κ^τά τ ν 
I Ε' αιώνα οί κάτοικοι τής Αμβέρ
σας. ίΠίναξ τοΰ ζωγράφου Μπρέ-
χελ 1510- 1570). Το «βίλς» π ί ν ω 
στλν πάγο. Γιά πολλά χρό\ ια ι I 
λάτρεις τοΰ «πατινάζ» χόρευ αν 
μόνοι χ^ρίς ντάμεο. (Χαλκογραφία 
τοΰ Ζ Λ . Κλάϊν 1792 - 1875). Ό 
Γκαίτε σέ νεαοή ηλικία πατινά-
ροντας στή Φρανκφούρτη. (Πί-
ναξ τοΰ ζωγράφου Κάουλμπαχ). 

δρομίες πού γινόντουσαν στήν Αυλή τού 
βασιλέως Ήλιου καί τών διαδόχων του. "Ε
κείνη δμως τήν εποχή ή γυναίκες δέν μπο
ρούσαν νά λάβουν μέρος σ' αυτό τό σπόρ 
γιατί τις εμπόδιζαν ή τουαλέττες πού 
φορούσαν καί τά γουναρικά τους. Επε ιδή 
δμως δέν έπρεπε νά υστερήσουν άνεκα-
λύφθη γιά χατήρι τους τό μικρό έλκυθρο. 
"Ετσι έγινε τής μόδας ή κυρίες τής αρι
στοκρατίας νά κάνουν τόν περίπατο τους 
πάνω στό χιόνι μέσα σέ καταστόλι-
στα έλκυθρα μέ βαρύτιμα γουναρικά. 
Στήν Αυλή επίσης τής Γερμανίας αυ

τές ή δμορφες γιορτές δέν άργησαν νά γί
νουν τής μόδας, γιατί δλ' οί πρίγκηπες τότε 
έμιμοΰντο κάθε τί πού γινόταν στήν γαλ
λική Αυλή κι 'ό καθένας ήθελε νά έχη τίς 
«μικρές Βερσαλλίες» του. Καθώς βλέπετε 

λοιπόν τό πατίνι άπό μέσον κινήσεως έξε-
λείχθηκε σ' ένα όμορφο παιγνίδι, μιά διασκέ-

δασι. "Ακόμη, δμως, δέν είχε γίνει σπόρ. "Εκεί
να τά χρόνια βέβαια διοργανο'ντο άπό τούς 

παγοδρόμους αγώνες ταχύτητος, μά ό σκοπός 
τους δέν ήταν άλλος άπό τό νά κερδίζουν οί διορ-

γανωταί τους τεράστια χρηματικά ποσά. Μά ή τέχνη 
τοΰ πατινάζ ήταν ακόμη άγνωστη καθώς κι" δλες ή 

δμορφες επιδείξεις του. "Εκείνη τήν εποχή δέν είχε 
γεννηθή ακόμη τό καλλιτεχνικό πατινάζ. Δέν ήταν ακό

μη οργανωμένο. Πρώτοι οί "Αγγλοι απεφάσισαν νά τ ' ορ
γανώσουν. Κι'έτσι τό 1743 ίδρυσαν στό "Εδιμβούργο τό πρώτο 
«σκαίτινγκ κλαμπ». Αυτή ή λέσχη τών παγοδρόμων είναι ή 
αρχαιότερη άπ ' δλες δσες υπάρχουν σήμερα στόν κόσμο. Μέ
χρι τά μέσα τού Ιθ ' αίώνος ή γυναίκες δέν ελάμβαναν μέ
ρος σ' αυτές τις δμορφες επιδείξεις. "Ετσι τό 1890 στήν Πε-
τρούπολι, δταν έγιναν διεθνείς αγώνες πανοδρομίας, έλαβαν 
μέρος σ'αυτόν μόνον άνδρες. Τέλος τό 1908 στή Βιέννη ορ
γανώθηκε ό πρώτος άγων πρωταθλήματος ζευγαριών στόν 
όποιο τόλμησαν νά μετάσχουν καί γυναίκες. 

Σήμερα δμως δλα έχουν αλλάξει. Ή γυναίκες γυρίζουν 
μ' ένα μικρό μαγιώ μέσα στά χιόνια καί μπορούν νά επιδει
κνύουν δλη τήν ομορφιά τους καί τή χάρι τους. Γι* αυτό κι 'οί 
σημερινοί πρωταθληταί φορούν είδικά κοστούμια τόσο ελαφρά 
ώστε νά τούς επιτρέπουν νά κάνουν δλες τις αξιοθαύμαστες 
επιδείξεις τους. ΟΙ πρωταθληταί τού παγοπέδιλου είναι σήμερα 
ό κ. καί ή κ. Μπρυνέ, οί Σκανδιναυοί Σάλκοβ, Γκρσφστράϊμ 
κι' ή δεσποινίς Σόνια Χέννι, οί "Ελβετοί Γκαούτσκι καί Μεγ-
κρόζ, οι Γάλλοι Μανιούς καί Ρισάρ, οί Αυστριακοί Σέφερ κα 
Μπέκλ καθώς καί πολλοί άλλοι οί όποιοι προκαλούν τό θαυ
μασμό τών θεατών μέ τή χάρι τους καί τήν Ικανότητα τους. 
Σήμερα δλες οί μεγάλες πόλεις έχουν αποκτήσει πίστες γιά 
τό πατινάοισμα κι 'έτσι τό παγοπέδιλο άρχισε πάλι νά γίνεται 
τής μόδας. Στά σχολεία, μάλιστα, τής Ζυρίχης οί μσθηταί μα
θαίνουν νά παγοδρομοΰν περίφημα. "Αλλωστε, αυτό τό σπόρ 
είναι ή καλύτερη γυμναστική γ ι ά τ ό σώμα καί γ ιά τήν υγιεινή 
άνΊπτυξι τοΰ πνεύματος μαο. Τό παγοπέδιλο μάς χαρίζει τις 
πιό δμορφες συγκινήσεις. Γι 'αύτό εξακολουθεί νά παραμένη 
αθάνατο καί νά θεωρήται ώς ένα άπό τά πιό ευγενή σπόρ. 
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Πολλοί Εχουν πή 
πώς ή κίνησις είναι 
ό νόμος τής ζωής 
καί ή ακινησία ό νό
μος τοϋ θανάτου. Ή 
σωματική κίνησις εί
ναι απαραίτητη γιά 
τήν άκάκτησι καί 

διατήρησι τής υγείας. Είναι, έπί πλέον, ό σπουδαιότερος συν
τελεστής στή μακροβιότητα. Ή κατάστασις τοϋ σώματος δέν 
ανταποκρίνεται στά χρόνια τής ζωής, άλλά στήν ελαστικότητα 
τών κυττάρων, τών Ινών, τών αρτηριών καί τών φλεβών, τών 
νεύρων καί τών μυών. μέ δυό λόγια στήν ελαστικότητα καί 
τήν ευλυγισία τοΰ Ιδιου τοΰ όργανισμοϋ. Τέτοιο σπουί,αϊο 
ρόλο παίζει ή σωματική κίνησις στή ζωή μας, ώστε δσο καλά 
κι' άν τρέφεται κανείς κι' δσο κανονικά άν τηρήση τις λοιπές 
υγιεινές συνθήκες, άν δέν γυμναστή αρκετά, σ' Ενα χρονικό 
διάστημα, θά τόν κυρίευση ή σκλήρωσις, πού είναι ό αγγελια
φόρος τών γηρατειών. Τά χρόνια δέν Εχουν καμμιά σημασία. 
"Οσοι μετά τά τριάντα σταματούν νά έξασκοΰν τό σώμα τους, 
παρουσιάζουν σημεία γήρατος προτοϋ φθάσουν τά σαραντα-
πέντε τους χρόνια. 'Ενώ, εκείνοι πού Εχουν τήν κινησιοθεραπεία 
σάν απαραίτητη καθημερινή τακτική καί στά εβδομήντα, τά 
ογδόντα καί πλέον ακόμη χρόνια διατηρούν τήν ευλυγισία τοΰ 
σώματος τους κι' αισθάνονται πολύ πιό νέοι καί ζωηρότεροι 
άπό τούς άλλους, πού στά πενήντα είναι σκλαβωμένοι άπό τή 
σκλήρωσι, τό δώρο τής ακινησίας. Δέ θέλουμε νά πούμε, βέ
βαια, πώς ή γυμναστική είναι τό πάν, γιατί δέν λείπει ποτέ 
άπό τό νοΰ μας τό ζήτημα τοϋ ενιαίου, δηλαδή τό δτι δλες οί 
συνθήκες τής ζωής μαζί άποτελοΰν Ενα ενιαίο σύνολο, άπό τό 
όποιο εξαρτάται ή καλή, ή ομαλή έκδήλωσις καί λειτουργία τής 
ζωής στόν οργανισμό, άλλά λέμε πώς ή σωματική κίνησις είναι 
μία άπό τις κυριώτερες συνθήκες πού άποτελοΰν τό ενιαίο σύνολο. 

"Αν πάρωμε Εναν ύγιέστατον άνθρωπο καί τόν βάλλουμε 
στό κρεββάτι, χωρίς νά κινηθή Ενα μήνα, θά εξαντληθούν οί δυ
νάμεις του καί θά πάθη άπό γενική σωματική κατάπτωσι καί 
νευρική αδράνεια. Τέτοια εκτεταμένη ακινησία δέν είναι ξεκού-
ρασις, άλλά μούδιασμα, έξασθένησις. Ό άνθρωπος πρέπει νά 
ξεκουρασθή μόνο γ ιά νά διόρθωση καί νά ισορρόπηση τήν χη-
μικήν ανισορροπία πού επέρχεται στό σώμα άπό τήν καθημε
ρινή κίνησι κι' Ετσι ν ' άνανεώνωνται οί δυνάμεις του. Κα] μόλις 
αίσθανθή κανείς πώς ξεκουράσθηκε, πρέπει πάλι νά ύπο-
βάλλη τό κορμί του ξανά σέ κίνησι, γιατί άλλοιώς ή 
μεταβολή τής υλης χάνει τήν Ισορροπία της, πού επη
ρεάζει πάντα τήν υγεία. Αυτή ή τακτική είναι αναγ

καία στους υγιείς κι' ά-
πτραίτητη στους ασθενείς. 

Είναι πολύ εγκληματι
κό κι 'απάνθρωπο τό σύ
στημα πού εφαρμόζει τήν 

ακινησία γιά τήν θεραπεία διαφόρων άσθεν-ιών, δπως 
τής φυματιώσεως, τού λευκού όγκου κ.τ.λ. Γιά νά θε

ραπεύσουν τούς δυστυχισμένους πού πάσχουν άπό τέτοιες άρ-
ρώστειες τούς δένουν μέ σίδερα καί μέ λουριά πάνω στό κρεβ
βάτι γιά πολύν καιρό, γιατί νομίζουν πώς ή παραμικρή κίνη-
σις θά έπιφέρη έξασθένησι. Περιπλέον οί θεράποντες, δντες 
οπαδοί τής ιδέας του ύπερσιτισμοΰ, αναγκάζουν τούς πάσχον
τας νά τρώνε μέτό παραπάνω, πράγμαπού μόνο τούς πρίζει, 
άλλά δέν τούς θεραπεύει. Μάλλον τούς χειροτερεύει. 

Ή κινησιοθεραπεία είναι Ενας άπαροίτητος συντε
λεστής στήν επαναφορά τής υγείας σ' δλες τις πε
ριπτώσεις τής άρρώστειας. "Ασχετα μέ τις φάσεις 
τής ασθενείας καί τήν κατάστασι τοϋ άρρωστου, 
πάντοτε επιβάλλεται ή κινησιοθεραπεία, γ ιατ ί 
άλλοιώς ή βελτίωσις τής ύγείος δυσχεραίνεται. 

Τά τόσα καταστρεπτικά πειράματα πού 
Εχουν γίνει ώς τώρα απέδειξαν, πώς απολύ
τως καμμιά ασθένεια δέν θεραπεύεται μέ 
τήν έκτε ταμένη ακινησία πεύ εφήρμοζε και 
εφαρμόζει ακόμη ή παλιά ορθόδοξος ια
τρική. Αύτη ή μέθοδος Εχει φέρει αφάν
ταστο κακό. Ή αδιόρθωτη ζημία εί
ναι ανυπολόγιστη, γιατί ή τακτική 
αυτή Εχει μαράνει τή ζωτικότητα, 
σέ τόσους καί τόσους όρνανι· 
σμούς κι' Εχει σακατέψει καί 
χαντακώσει αναρίθμητες υπάρ
ξεις. ΟΙ λίγες φαινομενικά 
βελτιώσεις είναι πάντα προ
σωρινές, πρόσκαιρη παρη
γοριά μόνο κι' δχι ριζι
κή θεραπεία. Ή ακινη
σία, αντί νά θεραπεύ-
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ση, εξαντλεί περισσότερο τούς πάσχοντας καί τούς έπιφορ-
τώνει μέ νωθρότητα, άγκιλώσεις, παραμορφώσεις καί νοσηρά 
πάχη πού οφείλονται έν μέρει καί στόν ύπερσιτισμό. 

Καί τώρα τί πρέπει νά γίνη; 
Πρώτα-πρώτα τό σύστημα τής εκτεταμένης ακινησίας καί 

τοΰ ύπερσιτισμοΰ πρέπει νά έγκαταλειφθή κοί νά μή θεωρηθή 
πλέον θεραπεία, γιατί είναι κρίμα νά πέσουν κι' άλλα θύματα. 
Καί γιά τήν άποκατάστασι τής υγείας στους άρρωστους νά λο-
γισθή σοβαρώτερα τό ζήτημα τής υγιεινής. Δηλαδή νά προσπα
θήσουμε μέ τις υγιεινές συνθήκες νά τούς έπαναφέρωμε στήν 
υγεία τους άντί νά καταπολεμηθούν τά σ^'μιττώματα τής άρρώ-
στειας τους δπως γίνεται τώρα. Νά μή λησμονώμεν, δτι οί συν
θήκες πού διατηρούν τήν υγεία στόν άνθρωπο είναι οί ίδιες πού 
τήν επαναφέρουν δταν τήν Εχει χάσει. Πώς μπορεί, λοιπόν, Ενας 
ασθενής νά γιατρευθή δταν παραμελή τήν κινησιοθεραπεία πού 
παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο, δπως εξηγήσαμε; Καί πώς, έπί 
πλέον, είναι δυνατόν ν ' απόκτηση δυνάμεις καί ζωτικότητα Ενας 
αδύνατος μέ τήν αναγκαστική πολυφαγία, πού ώς τώρα Εχει 

, στείλει στρατιές ανθρώπων πρόωρα στόν "Αδη; 
Γενικά δλοι οί ασθενείς, γιά ν ' απαλλαγούν άπό τις πα

θήσεις τους, πρέπει νά υποβληθούν σέ συστηματική καθημερινή 
κινησιοθεραπεία, έν άπαραιτήτω συνδιασμώ, βέβαια, μέ τήν 
κατάλληλη δίαιτα, δπως έξηγοϋμε στό βιβλίο μας «Φυσική 
υ γ ι ε ι ν ή » πού θά έκδόσουμε λίαν προσεχώς. Επαναλαμβά
νουμε δέ πώς έξαίρεσις δέν χωρεί σέ καμμιά περίπτωσι. 

"Ενας φυματικός, άφοΰ γιά πολύ καιρό προσπάθησε νά θε-
ραπευθή μέ τό παλιό σύστημα θεραπείας—μέ τήν ακινησία, 
τόν ύπερσιτισμό άπό ζωικές τροφές, τά τεχνικά τονωτικά κ.ά. 
— κι' άφοΰ τοΰ χρησιμοποίησαν καί πνευμοθώρακα, χωρίς βέ
βαια νά βελτιωθή ή υγεία του παρά νά χειροτέρευση, γυρνώντας 
μετά στή φυσική' θεραπεία, κατώρθωσε καί θεραπεύτηκε εντε
λώς. Καί νά τί περίπου Εκαμε: Κάθε πρωί νηστικός Εκαμε πεζός 
μακρυνούς περιπάτους στό ύπαιθρο, ώς πού πεινούσε καλά, 
οπότε κι' Ετρωγε, φυσικά, μέ δρεξι γερή αρκετά σταφύλια. 
'Αφού ξεκουράζετο λίγη ώρα, έπανελάμβανε τήν πεζοπορία μαζί 
μέ διάφορες σωματικές ασκήσεις συνωδευμένες πάντα μέ βα-
θειές αναπνοές, γ ιά νά γυρίση πάλι μέ ηράκλειο όρεξι. Γενικά 
ή τροφής του άπετελείτο άπό φυσικές τροφές καί μάλιστα ώρι
μα φρούτα. Στήν άρχή, πού ή αντοχή του ήταν περιωρισμένη, οί 
ασκήσεις γίνονταν ανάλογες. Μέρα μέ τήν ήμερα, δμως, μαζί μέ 
τήν αύξησι τής ζωτικότητος αύξανε καί 
τις κινήσεις. Δέν παρέλειψε καμμιά μέρα 
τ' άερόλουτρα καί τά ήλιόλουτρα. Τώρα 
ό άνθρωπος αυτός θυμάται τά βάσανα 
τής παλιάς θεραπευτικής μεθόδου μέσα 
άπό Ενα γεμάτο εφιάλτες κακό καί 
μακρυνό δνειρο—ακριβώς δπως ξεχνιούν
ται δλα τά δυσάρεστα μέ τόν καιρό. 

"Ολα τά φαινόμενα τοϋ σύμπαν
τος, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ άν
θρωπου, είναι αποτέλεσμα μιάς διαρκοϋς 
κινήσεως ή ενεργείας, πού ελέγχεται 
πάντα άπό τήν Αιωνία Σοφία. Ή ομαλή 
έκδήλωσις τής ζωτικής δυνάμεως, δη
λαδή τής ζωής, στό σώμα τοϋ άνθρωπου 
εξαρτάται άπό τήν καλή κατάστασι πού 
λέγεται υ γ ε ί α . Αντίθετα ή ά ρ ρ ώ σ τ ε ι α 
είναι σημείο τής ακανόνιστης σωματι
κής λειτουργίας ή ενέργειας. Ή άρρώ
στεια δέν είναι τίποτε άλλο παρά μιά 
ανώμαλη έκδήλωσις τής ζωτικής δυνά
μεως. Ή αίτια είναι ή κακή κατάστασις 
του οργανισμού κι' όχι ή ζωή. Δηλαδή 
δταν τά όργανα τοϋ σώματος Εχουν τήν 
ελαστικότητα των, οί αρτηρίες είναι 
ελεύθερες άπό εμπόδια καί τό αίμα 
καθαρό καί αλκαλικό, ή ζωή εκδηλώνε
ται ομαλά. Αυτό τό σώμα Εχει υγεία. 
'Ενώ Ενα σώμα πού Εχει έξηντλημένα ή 
σκληρά τά όργανα του, τά κανάλια τής 
κυκλοφορίας φορτωμένα τοξίνες κι' ά
λατα καί τό αίμα γεμάτο ανόργανες ου
σίες, δέν επιτρέπει τήν ομαλή λειτουρ
γία κι' έκδήλωσι τής ζωής. Αυτό ακρι
βώς είναι άρρώστεια. Καί γ ιά καλλί
τερη ακόμα κατανόησι θά συγκρίνωμε 
τό σώμα μέ τό ποτάμι. "Οπου ό πυθμέ
νας είνε ίσιος, τό νερό ρέει ήσυχα κι' αθόρυβα, ένώ 
δπου ό πυθμένας είναι γεμάτος βράχους μέ εσοχές κι' 
έξοχες τό νερό τό ίδιο ρέει όχι πλέον ήσυχα, παρά στε
νόχωρα, βουίζοντας, αφρίζοντας. Ή αίτια τής διαφοράς 
δέν είναι τό νερό άλλά ή κοίτη, ό πάτος του ποταμού. 

Γιά νά διορθώσωμε λοιπόν μιάν ανωμαλία—μιά φάσι 
τής άρρώστειας—τό μόνο πού χρειάζεται νά κάμωμε είνε 
νά έλευθερώσωμε τά κανάλια τοϋ σώματος — τις αρτη
ρίες καί τις φλέβες—άπό τά εμπόδια πού Εχουν. Ή κινη
σιοθεραπεία έδώ μαζί μέ τήν δίαιτα παίζουν τόν σπου
δαιότερο ρόλο. Ή δίαιτα άλκαλοποιεΐ τό αίμα καί οί 
κινήσεις επιταχύνουν τήν κυκλοφορία γιά τήν επιτυχία 
τής άποτοξινώσεως τοΰ οργανισμού μέ τά άποχωριστικά 
δργανα. "Ολων αυτών δέ τό ευχάριστο αποτέλεσμα είναι 
ή άποκατάστασις τής ομαλής λειτουργίας τών διαφόρων 
οργάνων τού σώματος, ή υγεία. 

01 περισσότερες παθήσεις προέρχονται άπό τήν ανε
παρκή κίνησι, δπως Εχουμε πεί, κι' αυτό γιατί ό πολιτι
σμένος άνθρωπος σήμερα, μέ δλα τά κομφόρ ζή ζωή άπο-
χαυνωτική κι' όχι ζωτική. Οί αναρίθμητες ειδικές μηχα

νές πού Εχουν έφευρεθή, τόν εξυπηρετούν, απαλλάσσοντας τον 
—άλλά καί χαντακώνοντας τον—άπό τήν ώφελιμωτάτην σωμα-
τικήν ένέργειαν πού θά άπητεΐτο άν λείπανε οί εφευρέσεις αυτές. 
"Αντί νά κινηθή ό άνθοωπος δουλεύει τό κουμπί τώρα. Πατά τό 
κουμπί καί τό φως, ή θερμότης, ή ηλεκτρική ή άλλη μηχανική δύ-
ναμις υπακούουν τυφλά, τόν εξυπηρετούν πειθήνια. Τό κουμπί 
φέρνει τόν σωφέρ στήν πόρτα τοΰ κυρίου. Ό αυτόματος ανελκυ
στήρας τόν ανεβοκατεβάζει δ,τι ώρα θελήση τόν σημερινό άνθρω
πο, χωρίς Ετσι νά ύπάρχη ανάγκη νά κινηθή καί νάκοπιάση. Κι' 
αυτή τήν έξυπηρέτησι τών διαφόρων εφευρέσεων δέν τήν απαιτεί 
μόνο στή συνήθη του ζωή ό άνθρωπος άλλά καί σέ περιπτώσεις 
πού είναι απαραίτητη ανάγκη νά τήν άποφεύγη. Καί νά Ενα πα
ράδειγμα: Δέν υπάρχει μεγαλείτερη μωρία άπό τό νά ζητοΰμε 
ν ' ανεβούμε σέ βουνοκορφές μέ οδοντωτό σιδηρόδρομο. Ή εκ
δρομή Εχει σκοπό τό περπάτημα στόν ανήφορο, τόν κατήφορο, 
παντοΰ. Μέ μιά Εντονη κίνησι δλων τών μελών του τό σώμα 
επωφελείται καλλίτερα άπό τόν ήλιο καί τόν καθαρό α έ ρ α τοΰ 
υπαίθρου. Δέν είναι κρίμα ή άνθρωπότης νά πληρώνη ακριβά 
αυτόν τόν ύπερπολιτισμό της μέ τά τόσα εκφυλιστικά κομφόρ; 

Οί περισσότεροι άνθρωποι μόλις περάσουν τά σαράντα 
χρόνια τής ηλικίας τους εγκαταλείπουν τήν τακτική τους σωμα
τική ενέργεια, περνούν στό Ενα χέρι τό μπαστούνι καί στό 
άλλο τό κομπολόγι καί λένε: «"Ας δουλέψουν τά παιδιά μας 
τώρα, ήμεϊς θά κάνωμε γηράματα πιά!» Δηλαδή θέλουν οί ίδιοι 
τους συνειδητά νά γηράσουν πρόωρα καί ό πόθος τους πραγ
ματοποιείται, γιατί ή σωματική ακινησία φέρνει αδράνεια καί 
σκλήρωσι πού οδηγούν στά δυσάρεστα γηράματα. 

Αυτό τό θλιβερό πράγμα οφείλεται περισσότερο στή κοινή 
σφαλερή άντίληψι. "Ενας άνδρας συνήθως ντρέπεται άπό τόν κό
σμο νά έπιδοθή στή γυμναστική. Νομίζει πώς άν κάμει διάφο
ρες σωματικές ασκήσεις—πού δέν πρέπει νά παραμεληθούν 
σ' δλη μας τή ζωή—θά προκαλέση ειρωνείες καί γέλοια είς 
βάρος του. Αυτή ή άντίληψις επικρατεί στους καθυστερημένους 
λαούς γενικά καί Ιδιαίτερα στόν Ρωμηό. Ξεσκλαβωθήτε μιά ώρα 
άρχήτερα άπό τις υστερικές δσο κι' επιβλαβείς αυτές Ιδέες κι' 
έπιδοθήτε μέ νεανική αίσθησι καί ζήλο στήν υγιεινή γυμναστική. 

Ή γυμναστική είναι τό μέσο πού θά μάς δώση τό σφρίγος καί 
τή νεότητα άλλά καί τή μακροζωία. Λίγες γυμναστικές ασκή
σεις, μέ σύστημα καί μέτρο, είναι απαραίτητες γιά τόν άνθρωπο 
εκείνον πού δέ θέλει νά δή τόν εαυτό του γηράσκοντα άπό τά 

σαράντα του χρόνια. Μέ τή γυ
μναστική, έν συνδυασμώ μέ τήν 
μάλαξιν τοΰ ανθρωπίνου σώμα
τος, αποκαθίσταται ή ευκινησία 
τών οργάνων τού σώματος, ή κα
νονική λειτουργία τοΰ ανθρωπί
νου οργανισμού καί συντελείται 
ή άνάπλασις τών μυών, ή άρσις 
τής δυσκαμψίας τών αρθρώσεων, 
ή άνάπτυξις τής αναπνευστικής 
ικανότητος καί χωρητικότητος 
τοΰ θώρακος καί τών πνευμόνων 
κα ίπολλα ίάλλα ι παθήσεις ή κα
νονικοί λειτουργίαι του οργα
νισμού τοΰ άνθρωπου. 

Δυστυχώς ό χώρος δέν μάς 
επιτρέπει νά ασχοληθούμε εκ
τενέστερα μέ τις διάφορες ασκή
σεις τής γυμναστικής εξετάζον
τας τις επιδράσεις πού Εχουν 
σέ κάθε μιά πεοίπτωσι. Γιαυτό 
άφίνουμε τήν έξέτασι αυτή νά 

τήν πραγματευ 
θοΰμε σέ μιά άπ' 
τις προσεχείς 
μελέτες μας. 

ΗΛ. ΠΕΤΡΟΥ 
ο.ρ.,ο.η . Ρ·1·0· 
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Ή δημοσίευσις της εκθέσεως τοΰ διοικητού τής Τραπέζης 
τής Ε λ λ ά δ ο ς κ. Έμμ. Ί . Τσουδεροΰ, πρός τήν Ζ' τακτικήν νενι-
κήν συνέλευσιν τών μετόχων τοΰ μεγάλου μας πιστωτικού Ιδρύ
ματος, άπετέλεσεν ασφαλώς τό σημαντικώτερον γεγονός τής 
οικονομικής ζωής τής χώρας μας, καθ" όσον είς τήν έκθεσιν 
αυτήν, ή όποΐα διακρίνεται διά τήν έζαιρετικήν διαύγειαν καί 
έπιγραμματικότητα τών αναφερομένων απόψεων, ό ερευνητής 
δύναται νά εΟρη δλα τά στοιχεία εκείνα πού προδίδουν τήν άπό 
διετίας σημειουμένην καί συνεχώς έζετεινομένην πρός τό καλύ-
τερον οίκονομικήν άνάρρωσιν τής "Ελλάδος. 

Ή έκθεσις τοΰ κ. Τσουδεροΰ, διαπνεόμενη άπό μίαν λελο-
γισμένην αίσιοδοζίαν, τήν οποίαν δικαιολογούν τά έπιτευχθέντα 
ήδη αποτελέσματα, χάρις είς μίαν συνετήν πολιτικήν περισυλ
λογής, δέν μεταπίπτει καί εις ύπεραισιοδοζίαν, τής όποιας τούς 
κινδύνους, ή δυστυχής αυτή χώρα, έγνώρισεν εις τό πολύ πρό-
σψατον παρελθόν. Ό διοικητής τής Τραπέζης τής "Ελλάδος, είναι 
πρόδηλον δτι εμπνέεται άπό τήν Ιδέαν, δτι πάς κίνδυνος δέν 
παρήλθεν εισέτι οριστικώς καί δτι πάσα παράτολμος πρωτο
βουλία θά ήτο δυνατόν νά περιαγάγη τήν χώοαν εις τό βάρα-
θρον τής πλήρους οικονομικής έζουθενώσεως. "Αποτελεί δέ εθνι
κών πράγματι ευτύχημα τό γεγονός, δτι τό έκδοτικόν μας Ιδρυμα 
διοικείται ήδη έπί τή βάσει τών υγιών άρχων τής κλασσικής 
οικονομίας, άρχων αϊ όποϊαι έν συνδυασμώ μέ τήν άξιοθαύμα-
στον κυβερνητικήν προσπάθειαν καί τήν θεληματικότητα τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ, επέτρεψαν μίαν οίκονομικήν άνόρθωσιν, πιστόν 
κάτοπτρον τής όποιας ευρίσκει κανείς εις τάς σελίδας τής περί 
ής ό λόγος εκθέσεως. 

Τό χαρακτηριστικόν γεγονός τού λήξαντος έτους άπό νο
μισματικής απόψεως ύπήρξεν τό δτι ή εξωτερική άξια τής δρα
χμής παρέμεινε καθ" δλον τό Ετος σχεδόν σταθερά, Εναντι τών 
νομισμάτων τής χρυσής βάσεως. Ή διαπίστωσις αύτη αποτελεί 
τήν κυριωτέραν Ενδειξιν τής ηρεμίας μέ τήν οποίαν εξελίχθη ή 
χώρα οικονομικώς καί τήν βασιν έπί τής οποίας έστηρίχθη ή 
διάγνωσις περί γενικωτέρας βελτιώσεως τής καταστάσεως. Τό 
αποτέλεσμα τοΰτο επετεύχθη χάρις είς τήν πρό τίνος έγκαινια-
σθεΐσαν δαπανηράν μέν, άλλ 'άναγκαίαν πολιτικήν τής μετατρο
πής τών συναλλαγματικών αποθεμάτων εις αύτούσιον χρυσόν. 
"Ηδη τό μέγιστον τμήμα, άν δχι τό σύνολον, τοΰ αποθέματος 
τής Τραπέζης τής "Ελλάδος, άποτελούμενον έξ αυτούσιου χρυ
σού, ευρίσκεται είς τά ενταύθα θησαυροφυλάκια τής Τραπέζης. 
Τό απόθεμα τοΰτο κατά τήν 31 Δεκεμβρίου τοΰ παρελθόντος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ Σ Ο Υ Δ Ε Ρ Ο Υ 

Ετους άνήργετο εις 99.599.582 ελβετικά φράγκα, άνώτερον κατά 
1.379.331 ελβετικά φράγκα του αποθέματος τού τέλους του έτους 
1933.Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου διετέθησαν 19.342.019 ελβετικά φράγκα 
διά τήν είσαγωγήν 253.150 τόννων σίτου. Τό γεγονός δτι κατά 
τά Ετος 1933 ήγοράσθησαν έκ τοΰ έξωτερικοΰ 444 370 τόννοι σί
του, αξ ίας 39.824.873 ελβετικών φράγκων, αποδεικνύει τήν σταθε-
ράν αύξησιν ή όποια παρετηρήθη εις τήν παραγωγήν δημητρια
κών τής χώρας καί ή όποια,δικαίως,μάς επιτρέπει νά έλπίζωμε 
κάποτε τήν έξασφάλισιν τής αυτάρκειας μας έπί τού σημείου 
τούτου, τοΰ τόσον ζωτικού. Επ ίσης ίκανοποιητικωτάτη ύπήρξεν 
ή σχέσις τοΰ αποθέματος πρός τήν κυκλοφορίαν χαρτονομισμά
των άνελθουσαν εις 78% καθώς καί ή σχέσις του αποθέματος 
πρός τάς υποχρεώσεις δψεως καί τήν κυκλοφορίαν, περιστρα-
φεΐσα περί τά 46%. 

.Τό δεύτερον μέρος τής εκθέσεως τού κ. Τσουδεροΰ, ασχο
λείται μέ τά συυψηφιστικά γραφεία ανταλλαγής προϊόντων μέ 
τό έξωτερικόν. Ή "Ελλάς Εχει συνάψει ήδη δεκαπέντε συμβάσεις 
καί συμφωνίας συμψηφισμοΰ μέ διαφόρους χώρας, έπί τή βάσει 
δέ αυτών διενεργούνται αί πλεΐσται τών εμπορικών πράξεων 
μετά τοΰ εξωτερικού. Κατά τό παρελθόν Ετος αί είσαγωγαί τής 
χώρας διά τών οίεαπηρ;!* άνήλθον εις 4198 εκατομμύρια δραχμών 
καί αί έξαγωγαί είς 3206 εκατομμύρια. ΤαύτοΥρόνως μέ τριά
κοντα διαφόρους χώρας έπραγματοποιήθησαν ίδιωτικαί άνταλ-
λαγαΐ, δηλαδή έκτος τής δικαιοδοσίας τών επισήμων συμψηφι
στικών γραφείων. 

Ό Διοικητής τής "Εκδοτικής Τραπέζης, αποδίδων ίδιαιτέ-
ραν δλην σημασίαν εις τό σημεΐον τοΰτο^ αναφέρει τά έξης: 

«Τά ο1εειππρ;3 είς ώρισμένην στιγμήν εθεωρούντο ώς ή πα
νάκεια τής ενθαρρύνσεως τών εξαγωγών. Σήμερον παρ" δλας 
τάς δυσχέρειας πού προεκάλεσαν καί αύτάς ακόμη τάς παρεκ-
τροπάς τάς όποιας ύπεβοήθησαν εις βάρος τής εμπορικής κα'ι 
συναλλαγματικής κινήσεως, παραμένουν άναγκαΐον κακόν, τό 
όποιον δέν δύναται νά καταργηθή μονομερώς ύπό μιάς χώρας, 
ασθενούς μάλιστα εμπορικού Ισοζυγίου». 

"Οσον άφορα τ ό ζήτημα τοΰ ισοζυγίου τών πληρωμών, 
τό όποιον δίδει πλήρη άν καί συνοπτικήν εικόνα τής οικονομι
κής κινήσεως τής χώρας, τοΰτο παρουσιάζεται μειωμένον κατ ' 
δγκον απέναντι τοΰ παρελθόντος έτους. Τό σύνολον τών εξω
τερικών πληρωμών τοΰ 1933 είχεν ανέλθει είς 420.768.000 ελβετι
κών φράγκων. Διά τό 1934 ό κάτωθι πίναξ περιλαμβάνει τά κον
δύλια τοΰ Ισοζυγίου πληρωμών είς χιλιάδας ελβετικών φράγκων: 
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Κ ε φ α λ α ί α 'Ενεργη-
τικόν 

/. Κϊνησις εα.-τορενμάτων και 'υπηοεπίών 

1 Ε ξ α γ ω γ ή εμπορευμάτων 159.000.-
2 ΕΙσαγωγή εμπορευμάτων 
3 Μεταναστευτικά εμβάσματα . . . 46.000.-
4 Κέρδη εμπορικής ναυτιλίας ι 25.000. 
5 Τουρισμός 30.030.-
6 Ασφάλιστρα 
7 "Έξοδα Ελλήνων ταξιδιωτών 
8 Τόκοι τών είς συν. διαθεσίμων 'Εκδ. Μδρύμ. . . 100.-
9 Τόκοι διαθεσίμων Τραπεζών. 434. 

10 Τόκοι "Ελλην. κεφαλαίων είς έξωτερικόν 30.000. 
11 Τόκοι καί μερίσματα ξένων κεφαλαίων έν Ελλάδι 
12 Υπηρεσία Δημοσίου Χρέους 
13 Τόκοι 'Εθν. Δανείων πληρωθέντων έν Ελλάδι . 5.079.-
14 Λογαριασμός Δημοσίου I 4.382.-
15 Λοιπαί άνάγκαι Δημοσίου 

Παθητικόν 

//. ΚΙ 

Μείωσις διαθεσίμων 01ε&ππ83 . . . ^ . . 
Μείωσις διαθεσίμων συναλ. Τραπεζών . 
'Εξόφλησις παλαιών εμπορ. οφειλών . . 
Τραπεζιτικά! πιστώσεις (άνακληθεϊσαι). 
Εξαγορά χρεωγράφων 
Παλιννόστησις κεφαλαίων έν Ελλάδι . . 
Αϋξηαις τοΰ καλύμματος τής Τραπέζης . 

23.300. 
10.000.-

23.000.-

250.0Ο0.— 

1.000.-
6.800.-

25.000.-
37.652.-

6.623. 

25.000.-
150. 

2.400.-

1.670.-

Σύνολον 356.295.- 355.295.-

'Η έκθεσις πρός τούς μετόχους τής Εκδοτικής Τραπέζης 
αναφέρει ώς πρός τό κεφάλαιον τούτο τά έξης: 

«Κατά τό 1933 ή κίνησις τών κεφαλαίων είχεν άντίθετον 
κατεύθυνσιν καταλιποΰσα ένεργητικόν. Τοΰτο άποδοτέον είς 
τήν τότε άθρόαν είσαγωγήν κεφαλαίων έκ τοΰ εξωτερικού ανη
κόντων είς Έλληνας» . Ή πηγή αυτή, μή στερήσασα εισέτι, ενί
σχυσε τό ίσοζύγιον τού 1933 διά 23 εκατομμυρίων ελβετικών 
φράγκων. Δέν δυνάμεθα έν τούτοις νά περιμένωμεν δτι θά εξα
κολούθηση νά μάς βοηθή πάρα πολύ καί εις τό μέλλον ό άδη
λος αυτός πόρος, ώς έκ τοΰ είδους του, άλλά καί διότι μικρόν 
κατά μικρόν υποχωρούν οί λόγοι, οί ώθήσαντες τά κεφάλαια 
πρός παλιννόστησιν. Τό δυσάρεστον είναι δτι καί τά μετανα
στευτικά εμβάσματα εμειώθησαν έν σχέσει πρός τό 1933 (77.5 
έκατομμ. μέ 46 έκατομμ.) καθώς καί τό συνάλλαγμα τό είσελ-
θόν άπό τούς ταξιδιώτας (51,9 έκατομμ. μέ 30 έκατομμ.)». 

Έ κ τοΰ ανωτέρω πίνακος είδικωτέρα άνάλυσις αναφέρει 
δτι ή εισαγωγή τής χώρας άνήλθεν εις 8.035 έκατομμ. δραχμών 
Εναντι εξαγωγής 4.766 έκατομμ. Τό έκ 3.268 έκατομμ. Ελλειμμα 
είνε τό μέγιστον τής περιόδου τής κρίσεως, κατά τι δέ μικρό-
τερον τών ετών 1928-1932 τής ευημερίας. Ή έκθεσις τού κ. Τσου
δεροΰ διαπιστώνει δτι τό ζήτημα τού εμπορικού Ισοζυγίου καί 
ιδιαιτέρως τών εξαγωγών είνε ζήτημα καλής παραγωγής, δσον 
καί απορροφήσεως, Ιδιαιτέρως δέ τών εκλεκτών μας προϊόντων. 

Ή κρατική πολιτική τών περιορισμών τών εισαγωγών— 
αναφέρεται έν τή εκθέσει—τροποποιείται άπό 1ης Απριλίου. 
Αίρονται όλοκληρωτικώς οί περιορισμοί, οί άφορώντες τήν εί
σαγωγήν τροφίμων καί μεταβάλλεται τό σύστημα τών δυνα
μικοτήτων, τό οποίον Εδωκεν άφορμήν εις καταστρατηγήσεις 
καί έδημιούργησε πρωτότυπον έμπόριον έν τή χώρα. Ή άρσις 
τών περιορισμών, δσον άφορα τά είδη διατροφής, ύπαγορευ-
θεΐσα, κυρίως, διά νά καταστολή ή άνύψωσις τοΰ τιμαρίθμου 
τής ακριβείας τής ζωής, καί ώς πείραμα ακόμη είναι σκόπιμος. 
Κατά τά λοιπά, δμως, οί περιορισμοί, αποτέλεσμα διεθνούς 
ανάγκης, άλλά καθώς παρατηροΰμεν, καί τής ακαταστασίας δχι 
μόνον τοΰ εμπορικού, άλλά καί τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τής 
χώρας μας, δσον καί άν είναι μισητοί, φοβούμεθα δτι δέν δύ
νανται νά άρθώσι παρά βραδύτατα καί σύν τή βαθμιαία αποκα
τασταθεί όμαλότητος είς τάς διεθνείς καί τάς εσωτερικός οίκο-
νομικάς συνθήκας». 

Ίδέαν τής μεγάλης εξαπλώσεως τής γεωργίας δύναται νά 
δώση ή διαπίστωσις, δτι κατά τό 1923 ή έν Ε λ λ ά δ ι καλλιεργού
μενη" Εκτασις ήτο 1.269.000 εκτάρια, ένώ κατά τό 1934 ή Εκτασις 
αύτη άνήλθεν τουλάχιστον είς 2.175.000 εκτάρια. Κατόπιν τούτου 
ή σιτοπαραγωγή τής χώρας άπό 300.000 περίπου τόννους. ώς ήτο 
πρό πενταετίας, Εφθασε κατά τό λήξαν Ετος τούς 742.000 τόν
νους, τής ε!σαγωγής μειωθείσης ταυτοχρόνως άπό 663.000 τόν
νους μόνον είς 260.000. 

Ή αυτή βελτίωσις έσημειώθη καί εις τά δσα αφορούν τήν 
έγχώριον βιομηχανίαν. Κατά τό 1934 ή αξία τής βιομηχανικής 
μας παραγωγής άνήλθεν εις 9.540 εκατομμύρια δραχμών, κατά 
Ενα περίπου δισεκατομμύριον δραχμών ανωτέρα τής περισυνής. 
Παρ' δλα ταΰτα, καί ή βελτίωσις αύτη περιλαμβάνει ώρισμέ-
νους κινδύνους τούς οποίους, ό κ. Τσουδερός, μνημονεύει εις τήν 
άκόλουθον παράγραφον τής εκθέσεως του: 

«Ή βιομηχανία μας ούτω παρίσταται ενισχυμένη καί ύπο-

ίΐοηθοΰσα τήν χώραν εις τήν βελτίωσιν τής παραγωγικής της 
κανότητος καί τοΰ Ισοζυγίου αυτής. Δέν έπανερχόμεθα είς τάς 

περί μή επεκτάσεως τών εγκαταστάσεων συστάσεις, ούτε θά 
τονίσωμεν έκ νέου τήν ανάγκην τής ύπό τών βιομηχάνων μειώ
σεως τών δανειακών υποχρεώσεων τών επιχειρήσεων. Ή σύνε-
σις τών Ελλήνων βιομηχάνων, κατοπτριζομένη είς τάς σημειω
θείσας προόδους, εγγυάται δτι δέν θά τούς ώθηση ε'ις ακινητο
ποιήσεις κεφαλαίων καί μάλιστα έκ δανεισμού προερχομένων. 
Ή μείωσις τού κόστους τής βιομηχανικής παραγωγής, πλήν δι' 
άλλων μέσων άλλά καί διά τού περιορισμού τών υποχρεώσεων 
αποβαίνει ανάγκη. Ή δέ μετά σωφροσύνης καί περισκέψεως 
άνάπτυξις τών παγίων εγκαταστάσεων επιβάλλεται, μέχρις οδ 
καταστή βέβαιον, δτι αί επιχειρήσεις έστερέωσαν τήν κατανά-
λωσίν των έν τω έσωτερικώ καί έξωτερικώ, δχι μόνον διά τής 
φήμης τής καλής ποιότητος τής παραγωγής, άλλά καί διά τοΰ 
υποβιβασμού τών τιμών εις τά δρια τών διεθνών». 

"Αλματώδεις υπήρξαν πράγματι κατά τό 1934 αί πρόοδοι 
τής ελληνικής ναυτιλίας, ή οποία, άπό απόψεως χωρητικότητος, 
κατώρθωσε νά καταλάβη τήν ένάτην σειράν εις τόν κατάλογον 
τών μεγάλων ναυτικών κρατών καί άπό απόψεως αριθμού, τήν 
πέμπτην. Ή δύναμις τοΰ εμπορικού στόλου κατά τό 1934, έν 
σχέσει πρός τό 1933, ηύξήθη κατά 34 ατμόπλοια καί είς χωρητι
κότητα κατά 126.419 τόννους. Τά ακαθάριστα έσοδα τής ελλη
νικής ναυτιλίας κατά τό 1934 άνήλθον είς 245 έκατ. δραχμών 
καί 7.569.000 λιρών Α γ γ λ ί α ς , τό εντεύθεν δέ εισαχθέν ναυτιλια-
κόν συνάλλαγμα άνήλθεν είς λίρας Α γ γ λ ί α ς 1.600.000. 

Τά δσα εξετέθησαν συνοπτικώς ανωτέρω περιλαμβάνονται 
είς τά δεδομένα του γενικού δείκτου τής οίκονομικής δραστη
ριότητος τής χώρας. Ό δείκτης ούτος καταρτισθείς ύπό του 
"Ανωτάτου οικονομικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δώδεκα είδι-
κωτέρους δείκτας «τών κυριωτέρων εκδηλώσεων τού ρυθμού τών 
οικονομικών διακυμάνσεων», δεικνύει δέ μεταξύ τών ετών 1925 
καί 1929 γραμμήν ελαφρώς άνιοΰσαν άπό 99.1 μέχρι 103.5, άπό 
τοΰ 1930 κάμπτεται μέχρι τοΰ 1932 μεταξύ 99.9 Εως κατώτατον 
91.5, άπό δέ τοΰ 1933 μέχρι τοΰ 1934 ανέρχεται άπό 97 μέχρις 
101.6. Καί ή Εκθεσις τοΰ κ. Τσουδεροΰ συνεχίζει: 

«Ό ύπό τής "Υπηρεσίας τών Οίκονομικών Μελετών τής Τρα
πέζης καταρτισθείς γενικός δείκτης μέ βάσιν 100 τω 1928 ση
μειώνει 105,3 τω 1930 διά νά κατέλθη μέχρι τού 86,9 τω 1932. 
Έ κ τ ο τ ε ανέρχεται εις 88,9 τω 1933 καί είς 96,6 κατά τό πρώτον 
έννεάμηνον τού 1934 (δρα Δελτίον Τραπέζης μηνός Ιανουα
ρίου). Ό , τ ι δεικνύουν οί δεΐκται αυτοί, δέν ανατρέπει εκείνο, τό 
όποιον διεκρίναμεν άπό τήν συναλλαγματικήν κίνησιν καί άπό 
τό ίσοζύγιον τών πληρωμών. Σημειοΰται καί παρ ' ήμϊν βελτίω-
σις εσωτερική, λόγω προσαρμογής πρός τάς νέας οικονομικός 
συνθήκας ή καί πρό παντός, ένεκα τών καλών εσοδειών καί γε
νικώς τής αυξήσεως τής γεωργικής καί βιομηχανικής παραγω
γής. Τό έθνικόν δμως εισόδημα είς χρυσόν δέν βελτιοΰται άλλά 
σμικρύνεται. Ιδού διατί τήν δλην κατάστασιν πρέπει νά έξετά-
ζωμεν άπό τών δύο παρατηρητηρίων, έχοντες δέ πρό ημών τά 
δεδομένα τού ισοζυγίου τών πληρωμών νά μή παρασυρώμεθα 
είς άμετρον αίσιοδοξίαν έκ τής πιστοποιήσεως τής σημειωθεί
σης άνατάσεως τής παραγωγής». 

Έκ παραλλήλου πρός τήν τοιαύτην γενικήν άνόρθωσιν, αί 
έργασίαι τών "Ελληνικών Τραπεζών σημειώνουν άξιόλογον πρό-
οδον, μέχρι τοΰ σημείου νά προσεγγίζουν τά επίπεδα τά πρό τής 
νομισματικής κρίσεως. Επίσης κατά τό λήξαν έτος παρετηρήθη 
βελτίωσις τών τιμών τών έν τώ Χρηματιστήρια) διαπραγματευόμε
νων άξιών.Ό μέσος χρηματιστηριακός δείκτης τοΰ 1934 συγκρινό
μενος πρός τόν μέσον δείκτην τοΰ 1933 παρουσιάζει κατά μέσον 
δρον αύξησιν κατά 40% τών τιμών τών μετοχών καί κατά 23% 
τών τιμών τών ομολογιών. Ή γενική δέ αύτη βελτίωσις είχεν 
εύεργετικόν άντίκτυπον είς τά δημόσια οικονομικά τής χώρας, πε-
ριορισθέντος σημαντικώτατα τοΰ έλλείματοςτοΰπρούπολογισμοΰ. 

«Ίδιαίτατα ενδιαφέροντες, λέγει ό κ. Τσουδερός, είναι οί 
έν τφ έπομένω πινάκι περιλαμβανόμενοι αριθμοί, οί όποιοι δει
κνύουν καί τήν έν τφ μέσω τής έκ τής κρίσεως ανωμαλίας κα-
ταβληθείσαν φορολογικήν προσπάθειαν τής χώρας χάριν τοΰ 
κατανοηθέντος γενικωτέρου συμφέροντος, τό οποίον προκύπτει 
άπό Ενα ίσοσκελισμένον προΰπολογισμόν: 

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

1 9 2 9 - 1930 ΜΕΧΡΙ 1 9 3 4 - 1935 
(Είς εκατ. Δραχμών 

Χρήσεις Άμεσο ι 
φόροι 

Έμμεσοι 
φόροι 

Μονο
πώλια 

Χαρτό-
ση μα 

Σύνο
λον 

Λοιπά έσοδα 
έκ τακτικών 
τής I κατη

γορίας 

Γενικόν σύ
νολον τακτι
κών I Κατη
γορίας (πρα

γματικών) 

1929-30 1.256 4.370 368 597 6.591 2.651 9.242 
1930-31 1.203 4.347 369 590 6.509 2.503 9.012 
1931-32 1.266 5.183 447 677 7.578 973 8.551 
1932-33 1.282 4.451 517 600 6 850 939 7.789 
1933-34 1.513 4.524 562 627 7.226 910 8.136 
1934-35* 1.705 4.637 600 702 7.644 961 8.605 

* Προϋι τολογισθέντα 

Έ ν συνεχεία ή Εκθεσις, έπί τού Ισολογισμού τής "Εκδοτι
κής Τραπέζης τού Ετους 1934, ασχολείται μέ τό ζήτηυα τοΰ τι
μαρίθμου, ό όποιος έσημείωσεν άσήμαντον αύξησιν 0.53%· Κατά 
τόν κ. Τσουδερόν, «πανταχόθεν διατυποΟνται παράπονα δτι ή 
τιμή ειδών τινών τής εγχωρίου παραγωγής αύξάνουσι διαρκώς 
χωρίς ούτε αί τιμαί τών πρώτων υλών, ούτε τά λοιπά έν τφ 
τόπω Εξοδα τής παραγωγής νά Εχωσιν αύξηθή αναλόγως. Πρός 
τούς αισχροκερδείς, είς τούς οποίους οφείλεται τό ώς άνω γε
γονός, απευθύνει τήν έξης προειδοποίησιν: 

«Έπί τής έκδηλουμένης τοιαύτης τάσεως θεωροΰμεν καθή
κον ημών νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών ενδιαφερομένων 
παραγωγικών κύκλων, καθότι ούτε ή Κοινωνία ούτε τό Κράτος 
θά δυνηθή νά παρακολούθηση αδρανώς τήν συνέχισιν αυτής. Ή 
προκληθησομένη κατ' ανάγκην άντίδρασις δέν θά είναι συντε
λεστική τής αναπτύξεως καί προόδου τής ελληνικής παραγωγής, 
ήν έπιθυμοΰμεν καί πρός έπιτυχίαν τής οποίας κατευθύνομεν 
πάντες τάς προσπαθείας ημών». 

Τά πορίσματα είς τά Οποία καταλήγει ό κ. Τσουδερός απο
τελούν τήν καλυτέραν διάγνωσιν τών ασθενειών, άπό τάς οποίας 
πάσχει ή ελληνική οικονομία, ταυτοχρόνως δέ υποδεικνύουν τά 
μέσα πρός θεραπείαν των. Είς τό σημεΐον δέ τοΰτο δέν δυνάμεθα 
ή νά έξάρωμεν τόν ρόλον τόν όποιον έπαιξεν ό διαπρεπής Διοι
κητής τής "Εκδοτικής Τραπέζης, έν συνεαγασία μετά τής Κυβερ
νήσεως καί σύμπαντος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, διά τήν οίκονομικήν 
άνόρθωσιν ή οποία θά έπιτρέψη εις τήν χώραν νά προχώρηση 
πρός τά μεγάλα της πεπρωμένα. 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
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Δύο ελληνικά έργα έπροκάλεσαν αρκετά ζωηρή θεατρική 
κίνηση τόν περασμένο μήνα. Τό ένα παλιό, ό «Βασιλικός» τού 
Άντ . Μάτεση, τό άλλο καινούριο, τό «Παραμύθι τής ευτυχίας» 
τοΰ κ. Δημ. Ίωαννοπούλου. Ά λ λ ά καί γ ιά τά δυό εργάστηκαν 
μ* ευσυνειδησία καί μέ κέφι τά καλύτερα θεατρικά συγκροτή
ματα πού έχουμε αυτή τή στιγμή: τό Εθνικό θέατρο κι' ό θία
σος Άλίκης-Λογοθετίδη-Μουσούρη. 

Είχα 'δή τό «Βασιλικό», δταν τόν έδωσε ό μακαρίτης ό 
Φώτος Πολίτης μέ τήν Επαγγελματ ική Σχολή θεάτρου. Κι' δπως 
τότε, δέ βρήκα καί τώρα αδικαιολόγητη τή διδασκαλία του. 
Τόσο άπό τήν υπόθεση, δσο κι' άπό τις σκέψεις τών ηρώων του 
δέ λείπουν, βέβαια, κάποιες άπλοϊκότητες καί κάποιες αδεξιό
τητες, πού θά ήταν πιό αισθητές κι' ενοχλητικές σέ έργο χωρίς 
τό ζωηρό εκείνο ηθογραφικό χρώμα πού μάς κάνει νά βρί
σκουμε ενδιαφέρον καί σέ μερικά εντελώς ασήμαντα πράγματα 
ή σέ άλλα πού θά τά κρίναμε μέ μεγαλύτερη αυστηρότατα, άν 
ήταν τοπεθετημένα στήν εποχή μας. Μερικές επαναλήψεις, μά
λιστα, θά κούραζαν 
πολύ τό θεατή.Άλλά 
στό «Βασιλικό» υπάρ
χει σύνολο στερεό, 
προπάντων, υπάρ
χουν άνθρωποι ζων
τανοί. Κ' οί άνθρω
ποι αυτοί, μέτίς χα
ρές καί μέ τις λύ
πες τους, μέ τά λό
για καί μέ τά έργα 
τους, δέ σ'άφίνουν νά 
σταθής σέ λεπτομέ
ρειες. Προχωρείς στις 
μεγάλες γραμμές του 
έργου, βλέπεις έκεΐ 
πραγματική θεατρική 
τέχνη καί μένεις ικα
νοποιημένος. 

Ό Μάτεσης έ
γραψε τό «Βασιλικό» 
του μέώρισμένο σκο
πό. Καί α σ φ α λ ώ ς τόν 
επέτυχε, θέλησε νά 
δώση μιά εικόνα τής 
πάλης δύο κόσμων, 
τών ευγενών, πού έ
χαναν διαρκώς τό έ
δαφος στις αρχές τού 
περασμένου αιώνος, 
καί τοΰ λαού πού ό-

"Ανω: Δυό σκηνές οπό 
τήν όπερέττα τοϋ Μεσ-
σαζέ «Βεοονίκη». 

Κ ά τ ω : Ή 'Αλίκη καί ό 
Μουσούρης σέ μιά σκηνή 
τοΰ έργου τοΰ κ. Δημ. 
Ίωαννοπούλου Τό «Πα
ραμύθι τής Ευτυχίας». 

" Ε ν α ν τ ι : Μιά σκηνή άπό 
τό έργον τοϋ 'Αντ. Μά
τεση « Ό Βασιλικός.πού 
παίζεται στό «Εθνικό». 

λοένα τό κέρδιζε. Καί τήν 
εικόνα αυτή τήν έδωσε μέ 
τρόπο πολύ ζωηρό καί χαρακτηριστικό. Ό Ζακυνθινός άρχον
τας—ό Κοντέ Ρονκάλες—πού κραυγάζει, πού απειλεί, πού κρα
τάει σέ μεγάλη απόσταση ακόμα καί τούς πιό οικείους του, πού 
όε δίνει κανένα δικαίωμα καί καμμιά ελευθερία ούτε στή γυ
ναίκα του και τά παιδιά του, είνε ό αντιπρόσωπος μιάς ράτσας 
που θα παραδωση σέ λίγο τά δπλα της. Τόν τρέμουν δλοι, άλλά 
κι αυτός τρέμει μπροστά στή νέα κοινωνία, πού έρχεται, στις 
απαιτήσεις και στις επιτυχίες της. Κάνει δ,τι μπορεί γ ιά νά σταθή 
έκει που στάθηκε ό προπάππος του, ό πάππος του,ό πατέρας του'. 
Καί είνε έτοιμος νά τούς άκολουθήση στήν τακτική τους, δηλαδή 
να μή λογαριάση τούς γύρω του γιά ανθρώπους καί νά τούς διά
θεση δπως νομίση αυτός, νά τούς στέρηση κάθε χαρά, νά τούς 
φυλάκιση στο σπίτι του, νά τούς φορέση, στήν ανάγκη, τό κα
λογερικό ρασο καί νά τούς στείλη μακρυά, μακρυά άπό τά συμ
φέροντα και τις φιλοδοξίες του. ΟΙ καιροί, δμως, έχουν αλλάξει 
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01 εχθροί είνε πολλοί κ' επικίνδυνοι. Κι' ό πιό επικίνδυνος άπ ' δ
λους βρίσκεται πλάι του, μέρα καί νύχτα. Είνε ό γυιός του, 
έν' αρχοντόπουλο μέ νέες Ιδέες, μέ τις Ιδέες πού κυκλοφορούν 
στους δρόμους κ' ένθουσιάζουνε τά πλήθη, καί σέ μιά κρίσιμη 
στιγμή, δταν ό γέρο-Ρονκάλες θέλει νά στείλη στό μοναστήρι 
τήν κόρη του αντί νά τήν δώση στό νέο πού τήν α γ α π ά καί 
θέλει νά τήν κάνη γυναίκα του, υψώνει τή φωνή καί τό ανά
στημα του καί τόν αναγκάζει νά γίνη διαλλακτικώτερος καί 
σιγά-σιγά νά υποχώρηση σέ δλη τή γραμμή. 

"Εχουν περάσει εκατόν πέντε χρόνια άπό τότε πού έγραψε 
ό Αντώνιος Μάτεσης τό «Βασιλικό». Ωστόσο διατηρείται πάν
τοτε δροσερός κι' ό θεατής του δέ μένει μόνο ικανοποιημένος 
άλλά κ 'έκπληκτος. Ή έκπληξη, δμως, αυτή δέν είνε δικαιολο
γημένη. Καί φτάνει νά σκεφθή κανείς δτι ό Μάτεσης κι' ό «Βα
σιλικός» του βγήκαν άπό τήν πνευματική ζωή τής Ζακύνθου τού 
1830, δηλαδή άπό έναν τόπο καί μιά εποχή πού είχαν πνευμα
τικούς ηγέτες των τό Σολωμό καί τούς άλλους λογοτέχνας πού 
αποτελούσαν τή συντροφιά του, γ ιά νά έξηγήση τις α ρ ε τ έ ς τής 
παλιάς αυτής ελληνικής κομεντί, πού συγκινεί καί διασκεδάζει 
δσο λίγα άπό τά σημερινά νεοελληνικά θεατρικά έργα. 

Ό κ. Δημ. Ίωαννόπουλος μέ τό νέο έργο του μάς έδωσε 
μιά χαρά καί μιά λύπη. Τό «Παραμύθι τής ευτυχίας» έχει μιά 
πρώτη πράξη πού προκαλεί ενθουσιασμούς. Είνε γραμμένη μέ 
αρκετή τέχνη καί στις γοργές, στις πρωτότυπες σκηνές της κλεί
νει μιά ολόκληρη ζωή, δλο τό δράμα τών δυστυχισμένων γυναι
κών, πού περιμένουν στό παγκάκι ενός πάρκου τόν άγνωστο, 
άλλά μαζί μ' αυτόν τήν ειρωνεία, τήν περιφρόνηση, τή σκληρό
τητα του. "Εχει δμως τό «Παραμύθι τής ευτυχίας» κι' άλλες δυό 
πράξεις. Κι' δποιος έχειροκρότησε μέ τήν καρδιά του τήν πρώτη, 
μένει μέ σταυρωμένα τά χέρια στή δεύτερη καί στήν τρίτη κά
νει τό σταυρό του. . . Πώς βρεθήκαμε άπό τό όνειρο, άπό τήν 
ποίηση, στήν πιό ασήμαντη, στήν πιό ακατανόητη πραγματικό
τητα; "Η πτώση είνε μεγάλη καί ή κατάπληξη μας μεγαλύτερη. 
Πώς ό νέος συγγραφεύς, πού έδωσε στήν πρώτη πράξη περί
φημο διάλογο καί βαθύτατες συγκινήσεις, άρχισε έπειτα νά 
γράφη τις πιό συνηθισμένες καί άδειες φράσεις, νά «κατα-
σκευάζη» τά πιό απίθανα γεγονότα καί νά έπιμένη στήν πιό 
φτηνή φιλοσοφία; Μυστήριο! Δέν εΐχε αγαπήσει αρκετά τούς 
ήρωας του, δέν εΐχε πάρει στά σοβαρά τις ψυχικές τους περι
πέτειες, δέν είχε προσέξει δσο έπρεπε τήν «περίπτωση» τους; 
Δέν ξέρω. Φανερό μόνο είνε δτι άλλοι άνθρωποι _ζοΟν καί κι
νούνται στήν πρώτη πράξη του «Παραμυθιού τής ευτυχίας» 
κι' άλλοι στή δεύτερη καί στήν τρίτη. "Ενας νέος, πικραμένος 
κι' απογοητευμένος,—ή αρραβωνιαστικιά του προτίμησε κάποιον 
άλλον μέ καλύτερη θέση καί μεγαλύτερο μισθό— 
γιορτάζει τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς μέ μιά 
«χαμένη», μέ μιά δυστυχισμένη ύπαρξη πού περιμέ
νει στό σκοτάδι τών πάρκων τό ψωμί της άπό τόν 
άγνωστο πού θά σταθή, θά τήν προσέξη καί θά πέ
ραση μαζί της τή βραδυά του. Ή συνάντηση αυτή δέ 
μένει χωρίς συνέχεια. Κ' ή γυναίκα τοΰ δρόμου, άφοΰ 
διηγηθή τά βάσανα της στόν άνθρωπο πού πέρασε 
κοντά της τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, στό «ι
διαίτερο» ε νός απόκεντρου εστιατορίου, τόν ακολου
θεί στό σπίτι του καί σιγά-σιγά γεμίζει τή ζωή του 

"Ως έδώ τά πράγματα πηγαίνουν καλά. Ά λ λ ' 
ή συνέχεια είνε απροσδόκητη. Φυσικά, πολλοί έχθρο 
κυκλώνουν κάθε ευτυχία. "Οχι δμως αυτοί πού μάς 
παρουσιάζει ό κ. Ίωαννόπουλος. Ή άρραβωιιαστι 
κιά, πού γυρίζει στόν πρώτο της έρωτα, επειδή ό 

δεύτερος έχασε τήν εξαιρετική θέση καί τό σπουδαίο μισθό, 
μπαίνει στή σκηνή, βγαίνει, φωνάζει, φοβερίζει, παρακαλεί, άλλά 
κανένα δέν πείθει. "Ολοι τήν παρακολουθούν μέ απορία καί δυσ
πιστία. Καί ή απορία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, δταν ό κ. Ίωαν
νόπουλος μάς πληροφορεί δτι ό καλός κόσμος κλείνει τά σπίτια 
του στό νέο πού συζή μέ μιά γυναίκα πού βρήκε στό δρόμο καί, 
τό χειρότερο, δτι ή σχέση αυτή τόν ζημιώνει φοβερά στις δου
λειές του! Μά πού συμβαίνουν αυτά; Στήν εποχή μας; "Οπωσ
δήποτε, ό κ. Ίωαννόπουλος, έτσι βλέπει τή ζωή κ' έτσι τή δίνει. 
Κ' ένφ αρχίζει τό έργο του μέ τόν καλύτερο τρόπο, τό τελειώ
νει μέ τις πιό φανερές άπιθανότητες, μέ μιά τρίτη πράξη, γε
μάτη ρωμαντικές φράσεις καί τραγικά γεγονότα, πού μπορού
σαν νά λείπουν εντελώς, καί προπάντων μέ μερικές παρα
χωρήσεις πρός τήν κοινωνία, πού κανείς δέν τις ζητάει πιά 
κι' δλοι τις θεωρούμε γελοίες. Μάς έδωσε, δπως έσημ_είωσσ, 
ό κ. Ίωαννόπουλος μιά χαρά, μέ τήν πρώτη πράξη τοΰ «Πα
ραμυθιού τής ευτυχίας», καί μιά λύπη, μέ τις άλλες δύο. Κι' ή 
χαρά δμως κι' ή λύπη μας υποχωρούν σέ μιά απορία: πώς ένας 
νέος συγγραφεύς, πού έχει δοκιμάσει αρκετές φορές τις δυνά
μεις του στό θέατρο, δέν κατώρθωσε νά 'δή αυτό τό άσπρο καί 
τό μαύρο πού υπάρχει στό έογο του, τό αληθινό καί τό ψεύτικο, 
τό ώραΐο καί τό άσκημο; Καί μόνο δταν άρχίση νά έχη τήν 
ίδια απορία κι' ό κ. Ίωαννόπουλος, μόνο τότε ν ' άποφασίση 
νέες εξορμήσεις. Διαφορετικά, θά βρίσκεται στόν κακό δρόμο. 
Καί δέν πρέπει στό δρόμο αυτόν νά κάνη ούτε ένα βήμα παραπάνω. 

Δυό λόγια καί γ ιά τήν εμφάνιση του όπερεττικοΰ συγκρο
τήματος του Καλλιτεχνικού Γραφείου Άποστολίδη-Νικολαΐδη. 
"Εγινε στό «Κεντρικό» μέ τή «Βερονίκη» τοΰ Μεσσαζέ καί 
έδωσε αφορμή σέ πολλές συζητήσεις. Περισσότερο δμως άπό 
τις συζητήσεις καί τις κρίσεις γιά τό έργο καί τούς έκτελεστάς, 
μάς ενδιαφέρει ό σκοπός πού επιδιώκει τό νέο θεατρικό συγ
κρότημα. Καί ό σκοπός αυτός είνε σπουδαίος: ή απομάκρυνση 
τοΰ μεγάλου κοινοΰ άπό τις βαναυσότητες καί τις χυδαιότητες 
πού τοΰ προσφέρουν δλοι σχεδόν οί αθηναϊκοί θίασοι όπερέττας 
καί ή επαναφορά του στό πραγματικά ελαφρό μουσικό θέατρο. 
Τά αποτελέσματα, φυσικά, δέ μπορούν νάρθουν πολύ σύντομα, 
έτσι μόνα τους. θ ά χρειασθή ίσως ίσως νά περιμένουμε γιά 
αρκετό καιρό ακόμα. Ωστόσο δμως δέν μπορεί παρά νάρθοϋν. 
Καί θόρθοΰν, μόνον, έπειτ ' άπό μεγάλους κ' επίμονους αγώνες. 
Συνθέτες καί ηθοποιοί τοΰ έλαφροΟ μας μουσικού θεάτρου έχουν 

κατεβάσει τόσο 
χαμηλά τό γού
στο τής πελα
τείας των! 

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ 
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01 δύο τελευταίοι μήνες υπήρξαν αρκετά πλούσιοι σέ 
μουσική κίνηση καί Ικανοποίησαν μέ τό παραπάνω τούς 

μουσοφίλους εκείνους, πού άπό τήν σποραδική εμφάνιση 
διαφόρων ξένων αστέρων, Εστω καϊ πρώτου μεγέθους, προ

τιμούν τήν παρακολούθηση μιάς άγνά ελληνικής μουσικής 
κινήσεως. Κι' άπ ' αυτής τής απόψεως μπορεί παρά πολύ 

καλά νά λεχθή, δτι οί Έ λ λ η ν ε ς καλλιτέχναι έξεδηλώθησαν 
τώρα τελευταία πολύ Ικανοποιητικά. 

Τό μεγάλο γεγονός τής προσφάτου μουσικής κινήσεως, γεγο
νός πού είχεν ασφαλώς παγκόσμια σημασία καί απήχηση, ήταν 

τά διάφορα κονσέρτα Σοπέν πού δόθηκαν σέ δλα τά μέρη τοΰ 
κόσμου, γιά τήν ανέγερση ενός μνημείου καί Μουσείου Σοπέν στήν 

Σελασόβα-Βόλα τής Πολωνίας, δπου είδε τό φώς ό μεγαγχολικός Φρει
δερίκος. Ή πρωτεύουσα μας φυσικά, πού Εχει καταστεί τά τελευταία 

αυτά χρόνια, Ιδίως, σοβαρό μουσικό κέντρο, δέ μπορούσε νά μείνη στό 
περιθώριο τής δλης αυτής μουσικής κινήσεως, κι' Ετσι ό μαέστρος κ. Μη-

τρόπουλος διηύθυνε μιάν Εκτακτη συναυλία τής ορχήστρας, αφιερωμένη έξ Ο
λοκλήρου σέ Εργα τού Μεγάλου Πολωνού δασκάλου. Βέβαια, τό νά καταρτισθή τό πρό

γραμμα μιάς συμφωνικής συναυλίας μέ Εργα αποκλειστικώς καί μόνον του μεγάλου αύτοϋ διδασκάλου, τού Σοπέν, αποτελεί 
πρόβλημα αρκετά σοβαρό, πού κι' αυτός ακόμα ό δαιμόνιος Έ λ λ η ν μαέστρος δέν κατώρθωσε νά τό λύση σέ τρόπο ώστε νά 
μάς Ικανοποίηση ολοκληρωτικά. Έκτος άπό τά δυό κλασσικά του κονσέρτα, ό Σοπέν δέν Εγραψε κομμάτια" γ ιά ορχήστρα. Δαι-

πιανίστας, έπλούτησε μέ ανάκατα αριστουργήματα 

άφορες διασκευές γιά ορχήστρα, πιανιστικών 
δέ μποροΰν_ νά θεωρηθούν ώς άρτιες. Μά καί 

μόνιος, ό ίδιος κι^νιυιυιν,, ειΐΛυυτ.ηυ6. μΐι ανάκατα αριστουργήματα τήν φιλολογία τοϋ πιάνου, ένώ ή συμβολή του στήν φιλο
λογία τών άλλων οργάνων καί τής ορχήστρας γενικά Εχει χαρακτήρα μάλλον άσήμαντον. 

Γι 'αύτό, μεγάλο μέρος τής πανηγυρικής αυτής συναυλίας ήταν αφιερωμένο σέ διάφορε 
Εργων τοϋ έραστοΰ τής Γεωργίας Σάνδη, διασκευές, πού κατά γενικόν κανόνα δέ μπορο 
γενινώτερα ή συναυλία αυτή δέ μπορεί νά τεθή στό ενεργητικό τοΰ κ. Μητροπούλου, τοϋ οποίου ή μοναδική Ιδιοσυγκρασία 
δέν φαίνεται νά προσαρμόζεται, πολύ καλά, μέ τό ταμπεραμέντο τοΰ μεγάλου συνθέτου τών «'Ετύντ». 

Σολίστ τής συναυλίας αυτής ήσαν δυό νεαρές Ελληνίδες , πού άποτελοΰν τις καλύτερες ελπίδες γιά τήν μουσική μας, ή 
κάθε μιά στήν είδικότητά της. Τά Πολωνέζικα τραγούδια Εδωσαν τήν ευκαιρία στή δεσποινίδα Ήρώ Τσόχα νά μάς επίδειξη τά 
πλουσιώτατα μουσικά της χαρίσματα καί τήν καταπληκτική λυρική διάθεση άπό τήν οποία διαπνέεται. Ή δεσποινίς Μπαχάουερ 
πάλι, ή λαμπρή αυτή πιανίστρια, είναι φτιαγμένη γ ιά μουσική πολύ έξωτερικώτερη άπό τή μουσική τοΰ Σοπέν. Τά τεχνικά της, 
δμως, χαρίσματα τής επέτρεψαν νά άνταπεξέλθη ίκανοποιητικώτατα στό κονσέρτο σέ μί Ελασσον, παρά τήν ψυχική διαφορά 
μεταξύ τής εμπνεύσεως τού Εργου αυτού καί τής εκτελέσεως του. 

Έ ν α άλλο σημαντικό γεγονός γιά τή μικρή Ε λ λ ά δ α μας, ύπήρξεν ή εμφάνιση ε νός νεαρού συνθέτου. Είναι γνωστόν, δτι άπό 
τής δημιουργικής απόψεως, ή μουσική μας ζωή είναι πάρα πολύ καθυστερημένη. Γι" αυτό Εχουμε κάθε λόγο νά χαιρώμεθα μέ τήν 
εμφάνιση νέων συνθετών, καί ή χαοά μας είναι ολότελα δικαιολογη 
μένη, δταν οί νέοι αυτοί συνθέται είναι τής αξ ίας τοϋ νεαρού έκ Γερ
μανίας κ. Περπέσα. Τόν κ. Περπέσαν έννώρισεν πρός τό έλληνικόν κοι-
νόν ή Ακαδημία Αθηνών, ή οποία τοΰ απένειμε τό Μπενάκειον βρα-
βεΐον γ ιά Ενα συμφωνικό του Εργο, τό όποιον αργότερα μάς έπα-
ρουσίασεν ό κ. Μητρόπουλος κατά τήν Ε' συναυλίαν Συνδρομητών. 

Ό κ. Περπέσας, άν καί νεώτατος, είναι άνθρωπος πολύ πονεμέ
νος. Μαθητής τοΰ πρωτοπορειακοΰ Γερμανού μουσικού Σόεμπεργκ, κα
τώρθωσε νά μή παρασυρθή άπό τόν άκρατο διανοητισμό, τήν μαθηματι-
κότητα τής δλης σχολήςτοΰ Χίντεμιτ, καί νά δώση Ενα Εργο ζυμωμένο 
μέ αληθινή μουσική καί βαθειά ανθρώπινο μουσικό στοιχείο. Βέβαια, 
πολλοί υπερσυντηρητικοί μουσόφιλοι ύπεδέχθησαν κάπως ψυχρά κά-
ποιαν έπαναστατικότητα τού νεαροΰ συνθέτου. Ή έπαναστατικότης 
αυτή, δμως, είναι απολύτως καλλιτεχνική, καί αποτελεί Εναν άπό τούς 
κυριότερους λόγους γ ιά τούς οποίους ατενίζουμε τό μέλλον τοΰ κ. 
Περπέσα μέ πεποίθηση γιά τήν πλήρη επιτυχία του, επιτυχία πού θά 
άποτελέση Ενα σημαντικώτατο γεγονός γιά τήν Ελληνική συνθετική μου
σική. Πάντως τό «Κομμάτι γ ιά ορχήστρα» τοΰ κ. Περπέσα είναι ασφαλώς 
τό καλύτερο ελληνικό κομμάτι πού ακούσαμε κατά τά τελευταία Ετη. 

Ξένους καλλιτέχνας αυτή τή φορά δέν φιλοξενήσαμε πολλούς 
Έ ν α ς μόνον αξίζει ν 'άναφερθή, άλλ 'αυτός είναι πραγματικά εξαίρετος. 
Πρόκειται γ ιά τόν τυφλό πιανίστα "Ιμρε Ούγκαρ, πού απεδείχθη απα
ράμιλλος ερμηνευτής τών Εργων τοΰ Σοπέν. Γι 'αύτό Εχουμε κάθε λόγο 
νά θλιβώμεθα, γιατί δέν συμπεριελήφθη μεταξύ τών σολίστ τής Συναυ
λίας Σοπέν, τήν οποία πραγματικά θά τιμούσε. Ό "Ιμρε Ούγκαρ, δταν 
παίζη πιάνο φωτίζεται άπό Ενα άπλετο εσωτερικό φώς, ασύγκριτα υπέρ
τερο" άπό εκείνο τοΰ οποίου στερήθηκαν τά σβυσμένα του μάτια. 

Τό σημείωμα αυτό, αφιερωμένο στή μουσική κίνηση, δέ μπορεί νά 
παρασιώπηση μιά σοβαρή προσπάθεια, Εστω καί σέ 
Ενα επίπεδο κάπως κατώτερο. Πρόκειται γ ιά τήν 
παράσταση τής δημοφιλούς σέ δλο τόν κόσμο, έκ
τος τής Ελλάδος , γαλλικής όπερέττας «Βερονίκη». 
Τ Ησαν γνωστά τά χάλια τής ελληνικής όπερέττας 
— καί ό χαρακτηρισμός του μουσικοΰ αύτοΰ είδους 
μόνον κατ" εύφημισαόν μπορεί νά δοθή στά διάφορα 
άνοστα καί αισχρά κατασκευάσματα πού εμφανίζον
ται τακτικά άπό τό ελαφρό θεατρό μας. 

Μέ τήν «Βερονίκη», δμως, τά ποάμματα α λ λ ά 
ζουν. Βέβαια, δέν πρόκειται νά εκδηλώσουμε κανένα 
ενθουσιασμό, γιατί πραγματικά ενθουσιασμός δέν 

"Ανω: Ό μουσουργός 
Φρειδερίκος Σοπέν. 

Κάτω: Ό "Ελλην μαέ
στρος κ. Μητρόπου
λος πού διηύθυνε 
τήν ορχήστρα κατά 
τήν έκτέλεσιν τε
μαχίων τοΰ Σοπέν. 

" Ε ν α ν τ ι : Μία χαρα 
κτηριστική σκηνή 
άπο τή «Βερονί
κη» τοΰ Μεσσαζέ. 
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νωοεΐ σ' αυτή τήν υπόθεση. Πάντως στό «Κεντρικόν» μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά παρευρεθούμε σέ μιά ευπρόσωπη παράσταση. 
Ευπρόσωπη καί ευπρεπή. ΟΙ πρωταγωνισταί είχαν βέβαια κάτι τό ερασιτεχνικό. Είχαν δμως φωνές, οί γυναίκες ί δ ι ω ς - ή κ̂  
Μάνκη Καρατζά, ή κ. Ναυσικά Γαλανού καί ή δεσποινίς Ξένη Δράμαλη. "Υπό τήν μπαγκέτα του μαέστρου κ. Σπάθη μιά ορχήστρα 
άπό 28 όργανα μας Εδωσε τήν ευκαιρία νά διαπιστώσουμε, δτι τό περιφρονημένο άπό τους Ελληνικούς θιάσους καί κατ 
Ανάνκη καί τό "Ελληνικό κοινό, είδος της όπερέττας, Εχει μουσική, καί μάλιστα μουσική πάρα πολύ καλής ποιότητος._ 

Ποανματική δμως αποκάλυψη γιά τόν Έ λ λ η ν α ακροατή ύπήρξεν τό κόρο, αποτελούμενο άπό 40 άνδρες καί γυναίκες που 

ι ρ ω τ α γ ω ν ^ . „ . . . . _ - . 0 , 
οιν τής αναγεννήσεως του "Ελληνικού μουσικού θεάτρου. 

> γεγονός, θλιβερό αυτό, τής μουσικής μας κινήσεως ύπήρξεν ό θάνατος του Ιδρυτού καί όργανωτου της όρχή-
.αο καί διευθυντοΰ τού "Ωδείου Αθηνών Γεωργίου Νάζου. Ή μουσική ζωή τοΰ τόπου μας οφείλει πολλά στόν άείμνηστον 

Λνδοα ό όποιος ολόκληρη τή ζωή του είχεν αφιερώσει στήν εξυπηρέτηση τοϋ μεγάλου του αυτού πάθους, της Μουσικής 
άνδρα, ό δ ^ ο ς ο ^ , Α έξετελέσθη άπό τήν ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου τό πένθιμον 

έαβατήριον άπό τήν "Ηρωϊκήν Συμφωνίαν τοϋ Μπετόβεν. "Η εκτέλεση του αριστουργήματος αυτού υπηρξεν 
απαράμιλλος, κι* ήταν καταφανής ή συγκίνηση τοΰ μαέστρου, συγκίνηση ή όποια προσέδωσε τήν Ιδιότυπη 

ϊφραγίδι >, στήν μεγάλην αυτή επιτυχία. 
γάλη περιέργεια, αναμενόμενη συναυλία τής κ. Λαλαούνη - Καραντινοΰ έσημείωσε αληθινό 

θρίαμβο. "Η νεαρά καλλιτέχνις μετεπήδησε άπό τό στάδιο τής πρώιμης δεξιοτεχνίας στό ά λ λ ο , 
τό πολύ σημαντικώτερο, της αληθινής τέχνης. Χάρις στά θαυμάσια προσόντα της ή πιανίστρια 

αυτή μάς Εδωσεν μιάν ωραιότατη ερμηνε ία τών βαριασιόν Χοΰντελ - Μπράμς, καί συνεπλή-
ρωσε τόν θρίαμβο της στό δεύτερο μέρος τής συναυλίας της, μέ τούς Κυθηραϊκούς χορούς 

Γ~ϋ Μητροπούλου, τό Πρελούντιο τοΰ Πονηρίδη καί κυρίως τή διασκευή άπό τό «Ροζενκα-
χλίρβαλς», διασκευή οφε ιλομένη στήν ίδια τήν καλλιτέχνιδα. "Από τό δεύτερο της ρε-
πτάλ ξεχωρίζουμε τή μαγευτική ερμηνεία τοϋ ωραιότατου Εργου τοΰ Ντεμπισσύ, «"Αν
ταύγειες στά νερά». "Αλλη επιβεβαίωση παλαιών ελπίδων: ή_επίσης νεαρωτάτη δεσποινίς 
Ρένα Κυριακού, ή όποια βραβευθείσα μέ τό Α' Βραβείο του Κονσερβατουάρ τών Παρι
σίων, μάς κατέπληξε μέ τήν λαμπρή της τεχνική, τήν μουσικότητα καί τήν ευαισθησία 
της. Ποτισμένη μέ τή γαλλική παράδοση, ή δεσποινίς Κυριακού, Εχει δλα τά χαρίσματα 
ευγένειας καί λεπτότητος χάρις στά όπο ια , αμέσως, κατέκτησε τήν συμπάθεια τοϋ 
κοινοϋ μας. Ά π ό τις άλλες εμφανίσεις, είτε σέ ρεσιτάλ, είτε σέ συναυλίες ώς σολίστ 
πρέπει νά αναφέρουμε τόν λαμπρό μας βιολονίστα κ. Φρ. Βολωνίνη, πού απεδείχθη 

υπέροχος στό κονσέρτο σέ λά τού Μόζαρτ. Ό ίδιος καλλιτέχνης μαζί 
μέ τόν κ. Φαραντάτο (πιάνο) καί τήν Δ α Κουρούκλη (βιολοντσέλλο) μάς 
παρουσίασε τήν ωραιότατη σονέτα τών Μαρσάν-Μπαζλαίρ κατά τήν 
δεύτερη εμφάνιση τοΰ «Τρίο Αθηνών». "Επίσης μέ μεγάλη ευχαρίστηση 
ακούσθηκε άπό τούς ίδιους καλλιτέχνας τό «Τρίο» τοϋ Σωσαί. 

Ή_δεσποινίς Κατσημανή, διπλωματούχος τής Μουσικής Ακαδη
μίας τής Βιέννης Εκανε τήν εμφάνιση της ώς σολίστ στόν «Αποχαι
ρετισμό» καί «θάνατο τής Διδοϋς» τοΰ παλαιοΰ Ά γ γ λ ο υ μουσουργού 
Πάρσελ, δπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Τό ρεσιτάλ πού επακολούθησε 
συνεπλήρωσε τήν επιτυχία αυτή. 

"Ακόμα πρέπει νά αναφέρουμε τόν κ. Μαρή πού Επαιξεν ίκανο
ποιητικώτατα τό «Κονσέρτο ύπ' άρ. 1» τοϋ Ραχμανύνωφ, καί συνώδευσε 
στό πιάνο τήν κ. Στλατκάνοβα δταν ή τραγουδίστρια αυτή, αρκετά εν
διαφέρουσα, ενεφανίσθη στό «Κεντρικό». Ή συναυλία μέ δυό πιάνα τοϋ 
ζεύγους Σκόκου κατέδειξε τις καταφανείς προόδους πού κάνουν οί 

δυό αυτοί λαμπροί καλλιτέχνες, τούς όποιους διακρίνει μιά εξαιρε
τική μουσική ομοιογένεια κατ' άναλογίαν ήχου. 

Ή κυρία Κλειώ Καραντινοΰ στό «Ατελιέ» επανέλαβε τήν μεγάλη πε-
ρισυνή της επιτυχία καί Εκανε νά καταχειροκροτηθή ό «θρύλος α

γάπης» τοΰ καλοΰ μας μουσουργού Πετρίδη. Τέλος δέν πρέπει νά 
παρασιωπηθή ή συμβολή τής κ. Ζάχου, ή όποια μέ ζωντανώ-

τατο ρυθμό Επαιζε τό Β' Κονσέρτο γιά πιάνο τού Σαίν-Σάΐνς. 
"Ηδη ή ζωηρότατη μουσική μας κίνηση θά γνωρίση κάποιο 
σταμάτημα: ό κ. Μητρόπουλος, άφοΰ εργάσθηκε μέ τόν δυνα

μισμό εκείνο πού τόν διακρίνει Εφυγε γιά τήν τακτική πιά 
ετησία περιοδεία του στό εξωτερικό δπι,υ θά διεοθύνη τις 
περιφημότερες ορχήστρες. 01 ευχές μας τόν ακολουθούν. 

Γιατί ό κ. Μητρόπουλος, σημειώνει θριάμβους Εστω καί 
μακρυά τής "Ελλάδος καί εργάζεται γ ιά τήν ανάπτυξη καί 

τό μεγαλεϊον τής "Ελληνικής Μουσικής. 
Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

\ 
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Μ - Β Ι Τ Ρ Ί Π ^ ν Τ η 
ο μ α ν ά β η ς 

Ό μανάβης είνε...κολορίστας, ποιητής τοΟ χρώμα
τος, ζηλωτής τών λαμπρών καί θερμών αποχρώσεων, 
ζωγράφος καρπών καί λάχανων. Ή ανοικτή επικλινής 
βιτρίνα του ομοιάζει μέ παλλέταν ζωγράφου δπου πα
ρατάσσονται δλα τά χρώματα. Τό κόκκινο καί τό κίτρι
νο, τό πράσινο καί τό ιώδες, τό κυανοΰν καί τό κα
στανό, εις δλους τούς τόνους καί είς δλας τάς απο
χρώσεις. Πόσος πλοΟτος χρωμάτων καί σχημάτων, πόσοι 
συνδυασμοί, πόσα έργα! Μήλα καί λεμόνια καί κουνου
πίδια μεγαλοπρεπή καί ντομάτες κατακόκκινες καί μα
ρούλια μέ καρδιά τρυφεράν καί λαχανίδες μέ 'υφος 
καγκελαρίου. Έδώ ένα τετράγωνον άπό μήλα τοΰ αύ· 
τοΰ αναστήματος, παρακεΐ μία πυραμΐς άπό ντομάτες, 
παρακάτω ένα άραβούργημα άπό φασολάκια καί τέλος 
μία κόφα μπάμιες μέ πολύν έξπρεσσιονισμό. 

Είνε ό έκτακτος απεσταλμένος τής χλωρίδος μέσα 
είς τήν πόλιν. Τό δροσερό καί ανθηρό κατάστημα του 
είνε μία τερπνή δασις μέσα είς τήν Σαχάραν τής ασφάλ
του. Ό ίδιος, Ομως, δέν είνε ούτε ανθηρός ούτε δροσε
ρός. Έννενήντα τοις εκα
τόν θά τόν ευρετε αξύρι
στο,μέ κόμην άτακτον, μέ 
ρυτίδας πολλάς είς τό πρό
σωπον καί μέ περιβολήν 
ζαρωμένην καί λερήν. Τό 

κατάστημα του κεί
ται συνήθως μεταξύ 
ενός παντοπωλείου 
καί ενός κρεοπωλείου, ώς συμπλήρωμα αμφοτέρων. Ά λ λ ά 
καί ό τύπος του κυμαίνεται μεταξύ παντοπώλου καίκρεο-
πώλου.Ένας κανονικός μανάβης δέν είνε ποτέ διαχυτι
κός καί μειλίχιος δπως ένας μπακάλης, άλλά συγχρόνως 
δέν είνε καί βαρύς καί αρειμάνιος δπως ένας χασάπης. 
"Ισταται είς τό μέσον τών δύο αυτών επαγγελματιών. ^ 

Ταΰτα περί τοΰ τυπικοΰ μανάβη, ό όποιος διαθέτει 
πρατήριον, έμπροσθέλλαν καί βιτρίνσν. Υπάρχει, δμως, 
καί άλλος μανάβης, ό πλανόδιος. Ούτος δέν διαθέτει 
κατάστημα άλλά δνον, μετά τοΰ οποίου εξέρχεται εις 
περιοδείαν άνά τάς οδούς. Εμπρός προχωρεί ό γάιδα
ρος φορτωμένος καρπούς καί λαχανικά και πίσω ακο
λουθεί ό μανάβης, κρατών συνήθως τήν ούράν τοΰ υπο
ζυγίου δίαλαλών τά διάφορα είδη τοΰ εμπορίου του. 
Είνε ό μελωδικώτερος δλων τών πλανοδίων έμπορων 
καί διαθέτει φωνήν Στέντορος, μέ τήν οποίαν καλύπτει 
δλους τούς θορύβους τοΰ δρόμου. Συνήθως είναι όξύ-
φωνος, ενίοτε δμως, τυγχάνει βαρύτονος ώς ό δνος του 
ή καί βαθύφωνος, δταν δέ θά διαλαλη τά κολοκυθάκια 
του νομίζεις δτι εκτελεί άριαν ή σερενάδαν. 

Ο ΜΑΓΟΣ 
Ό μάγος είνε επάγγελμα ευρύ καί γενικό, μέ πολ

λάς ποικιλλίας καί διακλαδώσεις. Οί ύπνωτισταί, οί προ-
φήται, οί φακΐραι, οί γόητες τών φειδιών είνε «μάγοι», 
μάγοι ειδικευμένοι είς τόν ύπνωτισμόν, είς τήν μαντικήν, 
είς τόν φακιρισμόν, είς τά φείδια. Πίσω άπ' δλας αύτάς 
τάς εμφανίσεις υπάρχει μία μορφή, μία προσωπικότης κεν
τρική, ό μάγος, ό άνθρωπος πού δαμάζει τό μυ-
στήριον καί επικοινωνεί μέ τό υπερπέραν. Ού
τος δέν ξεκινά πλέον άπό τήν Περσίαν καί δέν 
κομίζει σμύρναν, χρυσόν καί λφανον . Ξεκινά 
άπό δλα τά μέρη τής γης, έμφα ν 1 ς ε τ αιπεριοδικώς 

δπως οί κομήται καί οί ακρίδες καί 
κομίζει μαγικά σκονάκια καί φεί
δια. "Ενίοτε καταλύει είς μεγαλο
πρεπές ξενοδοχεΐον καί εϊνε μαρ
κήσιος, κόμης ή βαρώνος. Συνήθως 
δμως τρυπώνει είς μυστηριώδη οί-
κϊσκον μακρυνής συνοικίας καί 
είνε μάγος απλώς. Ά λ λ ο τ ε πάλιν 
ζητεί νά σταυρωθη είς τό Στάδιον 
καί άλλοτε αρκείται νά άνέλθη ε
πάνω είς μίαν ,καρέκλαν καί νά 
δώση διάλεξιν μετά ...μαγικών ει
κόνων. Είς τήν τελευταίαν περί-
στασιν φορεί ίνδοπρεπές φακιό-
λιον καί ποιεί σημεία καί τέρατα. 
Τρώγει βάμβακα καί «βγάζει» φυ-
τήλιον, θερμαίνει δφεις είς τούς 
κόλπους του, τρυπά διαμπερώς 
τάς παρειάς του χωρίς νά χυθη 
σταγων αίματος.Είνε ό παραγγελιοδόχος τοΰ "Αγνώστου, 
ό πράκτωρ καί ό έμπορος τοΰ μυστηρίου. Διαδίδει καί πω
λεί τό μυστήριον, τήν ύποβολήν, τήν συγκίνησιν, τό ρίγος 
τοΰ υπερφυσικού. "Οταν δέν υπάρχει αρκετή πελατεία διά 
τό μυστήριον τότε πωλεΤ σκονάκια. "Εννοείται δτι καί είς 
τό εμπόρευμα αυτό υπάρχει πολύ μυστήριον, διότι ουδείς 
γνωρίζει τί περιέχουν τά σκονάκια του καί ποία αποτελέ
σματα θά έχουν έπί τοΰ άσθενοΰς πελάτου, ή έπί τών έν 
δυμάτων του έάν διά τά τελευταία ταΰτα προορίζονται" 

ο μάγε ιρος 
Φορεί έμπροσθέλλαν καί λευκήν τιάραν καί ίερουρ-

γεΐ άνωθεν τής άχνιζούσης παρατάξεως τών τεντζερέ-
δων. Αυτόν έδώ τόν κινεί διά νά «μή πιάση» παρακεΤ 
ανακατώνει τόν άλλον, ρίπτει αλάτι είς τόν τρίτον καί 
εξάγει τόν τέταρτον άπό τήν πυράν. Συγχρόνως σπρώ
χνει τά ταψιά είς τόν φοΰρνον, αναποδογυρίζει τά ψά
ρια καί ζυμώνει τόν κυμάν ή δέρνει τήν μαγιονέζαν. 

Είνε ολίγον θερμαστής, ολίγον χημικός, ολίγον χα
σάπης, ολίγον μανάβης καί ολίγον ίχθυοπώλης. Κατέχει 
γνώσεις χημικάς άλλά καί κηπουρικός καί κτηνιατρικός 
καί ύδροβιολογικάς. Είνε αυτός πού μεταβάλλει τόν τρά-
γον είς αρνάκι τοΰ γάλακτος, τόν άροτήρα βοΰν είς μό-
σχον, τό χθεσινόν ψητόν είς σημερινήν έντράδαν, τήν σοΰ-
παν είς πιλάφιον καί τό δυσώδες έλαιον είς ευοσμον σάλ-
τσαν. Είνε συνήθως παχύς καί λιπαρός, ροδοκόκκινος ώς 
μήλον φυρίκιον καί εύθυμος καί άνοικτόκαρδος ώς εύτυ-
χισμένον παιδίον. Καί δμως δέν τρώγει πολύ, τρώγει μά
λιστα κάτω τοΰ συνήθους. Τοΰτο συβαίνει διότι έχει πάν
τοτε είς τήν διάθεσίν του δ,τι φαγητόν έπιθυμήση καί 
διότι χορταίνει μέ διαφόρους μεζέδες κατά τήν διάρκειαν 
τής παρασκευής τών φαγητών. Σπανίως θά συναντήσητε 
μάγειρον έπιπίπτοντα λαιμάργως εναντίον οιουδήποτε 
εδέσματος, θ ά τόν ΐδετε νά τρώγη έρασιτεχνικώς, νά 
τσιμπά κάτι άπ' έδώ καί κάτι άπ' έκεΐ σάν πουλάκι. 

ΘΕΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 
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21 Ιανουαρίου.—Υπουργικών Συμβούλιον διά τό ζήτημα τών τμηματικών γερου-
σιαστικών εκλογών. Ή επιδημία γρίππης έξαπλουται επικινδύνως^ 

23 Ιανουαρίου.— Σύσκεψις τών πολιτικών αρχηγών διά τό ζήτημα του_ εξωτερι
κού χρέους. Δημοσία συζήτησις διά τό ζήτημα τών συνταγματικών μεταρ
ρυθμίσεων. 'Απαγόρευσις πανυπαλληλικής συγκεντρώσεως διά τόν έκτοπι-
σμάν τοΰ γραμματέως τής πανυπαλληλικής κ. Δαμασκοπούλου. 

Μ Ιανουαρίου Συνεργασία τοΰ Πρωθυπουργού κ. Τσαλδάρη μετά του υπουρ
γού τών ΟΙκονομικών κ. Πεσματζόγλου διά τόν δριστικόν καθορισμόν των 
"Ελληνικών απόψεων διά τάς συνομιλίας τοΰ Λονδίνου. _ 

25 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ . - Μεγίστη έξέγερσις διά τό ζήτημα τών γεγονότων της Καλυ-
μνου. 'Αναχώρησις τοΰ ύπουργοΰ τών ΟΙκονομικών κ. Πεσματζόγλου είς 
Λονδϊνον πρός διεζαγωγήν συνεννοήσεων μετά τών ομολογιούχων. 

26 Ιανουαρίου Συνέχισις τής δημοσίας συζητήσεως διά τάς συνταγματικός 
μεταρρυθμίσεις. Λιθοβολισμός τής Κάζα ντ' Ίτάλια καί αποδοκιμασία υπό 
Δωδεκανησίων φοιτητών τοΰ ΊταλοΟ καθηγητού κ. Πάτζι. _ 

27 Ιανουαρίου "Ανππειθαρχική κίνησις μεταξύ ευάριθμων αξιωματικών ίου 

28 εναντίον τής Ηλεκτρικής Εταιρίας. Διεξαγωγή αναπληρωματικής βουλευ
τικής εκλογής Ε Ι Σ τόν νομόν Ρεθύμνης πρός άντικατάστασιν του θανόντος 
βουλευτού Γοβατζιδάκη. Διακοπή τών διαπραγματεύσεων διά τήν συναψιν 
Έλληνοσοβιετικής εμπορικής συμφωνίας. Συλλαλητήριον είς τας Αθήνας 
διά τό Δωδεκανησιακόν ζήτημα. 

29 Ιανουαρίου Απειλή κηρύξεως πανελλαδικής δημοσιοϋπαλληλικής απεργίας 
διά τό ζήτημα Δαμασκοπούλου. Σοβαρώταται πλημμύραι του Έβρου. Διάψευ-
σις τών φημών περί παραιτήσεως τοΰ υπουργού τών "Εξωτερικών κ. Μάξιμου. 

30 Ιανουαρίου.— Βαρυσήμαντοι δηλώσεις τοΰ Πρωθυπουργού κ. Τσαλδάρη διά 
τό ζήτημα τής διενεργείας γενικών βουλευτικών εκλογών. Έναρξις των 
εργασιών τοΰ Αγροτικού Συνεδρίου Δράμας. _ 

31 "Ιανουαρίου Συνεχίζεται ό αναβρασμός τών δημοσιοϋπαλληλικών κύκλων όια 
ιό ζήτημα Δαμασκοπούλου. "Απόφασις περί απελάσεως ανεπιθύμητων ξένων. 

1 Φεβρουαρίου.—Επεισόδια κατά τήν συγκέντρωσιν τών δημοσίων υπαλλήλων 
είς τό ύπουργεϊον τών Εσωτερικών. 'Αναχώρησις πολλώνύπουργων διά 
Καλάμας δπως παραστούν κατά τόν έορτασμόν τής Υπαπαντής. 

2 Φεβρουαρίου.— Διάψευσις τών φημών περί συνεργασίας Θεοτόκη-Καφαντάρη. 
3 Φεβρουαρίου.—Εκλογή τοΟ Λαϊκού υποψηφίου κ. Βαρβιτσιώτη κατά τήν έπα-

ναληπτικήν βουλευτικήν έκλογήν Λακεδαίμονος. · 
4 Φεβρουαρίου "Ανακάλυψις αντικανονικών ενεργειών του κυβερνήτου του 

υποβρυχίου «Γλαϋκος> πλωτάρχου κ. Λάσκου. 
5 Φεβρουαρίου.— Διαψεύδονται τά περί διενεργείας βουλευτικών εκλογών. Μέγας 

αναβρασμός έξ αφορμής τής είσπράξεως τοΰ δεκαλέπτου τών τροχιοδρομικων. 
6 Φεβρουαρίου Αποστολή νέων οδηγιών πρός τόν άρχηγόν της έν ΛονδΙνω 

ελληνικής αντιπροσωπείας. Προαγωγή του Είσαγγελέως Εφετών Κρήτης 
κ. Καπραλή Ε Ι Σ 'Αντεισαγγελέα τοΰ Αρείου Πάγου. . 

8 Φεβρουαρίου — Δηλώσεις του κ. Τσαλδάρη διά τήν δίκην της απόπειρας. Ζωη
ρός αναβρασμός έξ αφορμής τών ανθελληνικών διώξεων τής Καλύμνου. 

9 Φεβρουαρίου 'Επί τή συμπληρώσει Ετους άπό τής υπογραφής του Βαλκανι
κού συμφώνου, τά καθήκοντα τοΰ Προέδρου τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως 
μετεβιβάσθησαν άπό τόν κ. Μάξιμον είς τόν κ. Τιτουλέσκο. 

10 Φεβρουαρίου Νέα προσπάθεια πράς συνεννάησιν τοΰ πολιτικού κόσμου. Δια-
λυσις ύπό τής αστυνομίας τοΰ συλλαλητηρίου τών Δωδεκανησίων είς Πειραιά. 

11-12 Φεβρουαρίου.—Συνεχίζονται αϊ συνεννοήσεις τοΰ πολιτικού κόσμου. 
13 Φεβρουαρίου.—'Επίδειξις ελληνικών ναρκών έφευρεθεισών παρά του ανθυπο

πλοιάρχου κ. Μωραΐτου. _ 
14 Φεβρουαρίου 'Απόφασις περί άμεσου άχυρωσεως των συνόρων. £υσκεψις 

τοϋ ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών μετά του άρχηγοΰ τοΰ Γενικού Επιτελείου 
κ. Καθενιώτη. Παραίτησις τοΰ υπουργού τής Παιδείας κ. Μακροπουλου. 

15 Φεβρουαρίου Νέαι συνεργασίαι διά τό ζήτημα τής όχυρωσεως των συνό
ρων. "Απόφασις περί εκδόσεως άναγκασπκοΰ διατάγματος πρός ματαίωσιν 
νέας αναβολής τής δίκης διά τήν άπόπειραν τής 6 Ιουνίου. Συνεργασία του 
Πρωθυπουργοΰ κ. Τσαλδάρη μετά του Τούρκου πρεσβευτοΰ κ. Ρουσέν Εσρέφ. 

16 Φεβρουαρίου.—'Απόφαοις περί λήψεως αυστηρών μέτρων διά τήν διασφάλισιν 
απρόσκοπτου διεξαγωγής τής δίκης τής απόπειρας. Διάψευσις των φημών 
περί παραι-ήσεως τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Γενικού Επιτελείου κ. Καθενιώτη. 

17 Φεβρουχρίου 'Ανάληψις ύπό τοΰ κ. Χατζίσκου τοϋ υπουργείου της Π Α Ι 
δείας Διακοπή τών διαπραγματεύσεων μετά τών ξένων ομολογιούχων. 

18 Φεβρουαρίου "Εκδοσις αναγκαστικού διατάγματος διά τήν δίκην της άπο-
πείρας. Νέαι σεισμικοί δονήσεις Ε Ι Σ τήν Χαλκιδικήν. 

19 Φεβρουαρίου.— Κατόπιν τής επιμονής τών ομολογιούχων δπως λάβουν το 
50» ο των οφειλομένων τόκων, αί διαπραγματεύσεις οριστικώς έναυάγησαν. 

20 Φεβρουαρίου.— Διακανονισμός τών τελευταίων λεπτομερειών διά τήν άπρο-
σκοπιον διεξαγωγήν τής δίκης διά τήν άπόπειραν τής 6ης Ιουνίου. 

ΑΓΓΛΙΑ 

22 Ιανουαρίου.— Λήξις τών εργασιών τής Ναυτιλιακής Διασκέψεως τοϋ Λονδίνου! 
31 Ιανουαρίου.— Σύσκεψις μεταξύ τής Ελληνικής αντιπροσωπείας καί της έπι 

τροπής τών Δανείων διά τό ζήτημα τοΰ εξωτερικού χρέ-υς. _ 
I Φεβρουαρίου Άφιξ ι ς Ε Ι Σ Λονδϊνον τοϋ Γάλλου πρωθυπουργού κ. Φλαντέν 

κα'ι του υπουργού τών Εξωτερικών κ. Λαβάλ. 
3 Φεβρουαρίου.—'Επίτευξις 'Αγγλογαλλικής συμφωνίας και υπογραφή αεροπο

ρικής συμβάσεως δια τήν περίπτωσιν αιφνιδιαστικής κηρύξεως πολέμου. 
4 Φεβρουαρίου.—'Αναχώρησις τών Γάλλων υπουργών διά Παρισίους. 
5 Φεβρουαρίου.—Πρώτη επίσημος σύσκεψις διά τά ζήτημα τοΰ Ελληνικού εξωτε

ρικού χρέους. Έλπ ' ν «ς τών Αγγλικών πολιτικών κύκλων περί επανόδου της 
Γερμανίας είς τήν 'ΤΞ.. . 

6 Φεβρουαρίου ΑΊ 'Ελλ ρ .αγγλικαί συνεννοήσεις διά τό ζήτημα του εξωτερι
κού χρέους βαίνουν πρός ναυάγιον. 

7 Φεβρουαρίου 'Απαγό^υσις παρά τής Διοικήσεως Κύπρου της διδασκαλίας 
τής Ελληνικής Ιστορίας καί Γεωγραφίας είς τά σχολεία τής μεγαλονήσου. 

9 Φεβρουαρίου.—Δημιουργία ανωμάλου πολιτικής κατόπιν τής επανόδου του κ. 
Λόϋδ Τζώρτζ είς τήν πολιτικήν. Προσωρινή αναστολή τών διαπραγματεύ
σεων διά τά ζήτημα τοΰ έλληνικοΰ εξωτερικού χρέους. 

II Φεβρουαρίου Πρότασις τοϋ κ. Πεσματζόγλου πράς τούς ομολογιούχους Ο Ι Α 
τήν σύναψιν μιάς διετοΰς προσωρινής συμφωνίας. _ 

12 Φεβρουαρίου.—"Απόφασις περί διπλωματικού διαβήματος άπό κοινού μετά της 
Γαλλίας πρός άποτροπήν τής ίταλοαιθιοπικής συρράξεως. 

16 Φεβρουαρίου.—'Αναχώρησι-, τοΰ κ. Πεσματζόγλου έκ Λονδίνου λογω της επι-
δειχθείσης ύπό τών όμολογ -,ύχων αδιαλλαξίας. · , 

17 Φεβρουαρίου.—'Επίτευξις σιμφωνίας μεταξύ "Αγγλων και Ελλήνων εφοπλι
στών διά τό ζήτημα τών ναύλων. 

ΑΒΗΣΣΥΝ1Α 
11 Φεβρουαρίου.—Ή κυβέρνησις τοΰ Αύτοκράτορος απηύθυνε διαμαρτυρίας πράς 

ήν Κ Τ.Ε. διά τήν κινητοποίησιν τών Ιταλικών στρατευμάτων. 
13 Φεβρουαρίου "Αρνησις τής 'Αβησσυνιακής Κυβερνήσεως διιως προβη εις επα

νορθώσεις τών ζημιών1 Ά Σ διατείνονται οί Ιταλοί δτι υπέστησαν. 
1* Φεβρουαρίου Κινητοποίησις 'Αβησσυνιακοΰ στρατού. 
15-21 Φεβρουαρίου.— Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων πρός είρηνικήν λυσιν της 

[ταλοαβησσυνιακής διαφοράς. ΑΥΣΤΡΙΑ 

9 Φεβρουαρίου.—Έναρξις τής δίκης τοϋ τέως πρεσβευτοΰ είς Ρώμην ΡΙτελεν, 
άνομιχθέντος είς τήν δολοφονίαν τοΰ κσγκελλαρίου Ντόλφους. 

12 Φεβρουαρίου Αιματηρότατα επεισόδια Ε Ι Σ Βιέννην έπί τή έπετειω των περι-
συνών γεγονότων. 'Ανατίναξις γεφυρών. Διενέργεια αθρόων συλλήψεων. 

13 Φεβρουαρίου.—'Αθρόαι συλλήψεις κομμουνιστών είς Βιέννην καί Γκράις. 

22 Ιανουαρίου Παραίτησις τής κυβερνή 
εντολής Ε Ι Σ τόν στρατηγόν Ζλάτεφ. 

23 Ιανουαρίου.— Σχηματισμός τής κυβερν 
ταγματάρχου ΒίλτσεΦ ώς έτοιμάζοντο 

26 'ίανουαρίου.— Δηλώσεις τοΟ πρωθυπο 
πολιτικής πρός ΒουλγαρονοτιοσλαυΙκ 

Γ Α Λ Λ Ι Α 
21 Ιανουαρίου Ζωηρότατη συγκίνηι: 

Γάλλου υπαλλήλου καί δέκα δκ· 
22 Ιανουαρίου.— Πτώσις γαλλικού 

νας πλησίον τοΰ Τάραντος. 
29 Ιανουαρίου.—Μυστηριώδης θάι 

νου είς τά σκάνδαλον Σταβίσκ. 
31 Ιανουαρίου.—'Αναχώρησις δι* 

τοϋ ύπουργοΰ τών 'Εξωτερικι" 
6 Φεβρουαρίου Αιματηρά γεγο 

μάσυνον τών πεσόντων κατά " 
9 Φεβρουαρίου.—Πτώσις τών ά 

10 Φεβρουαρίου— Συνεχίζεται 
Μυστηριώδης έκρηξις είς τό 

12 Φεβρουαρίου.—"Απόφασις τ 
τής Α γ γ λ ί α ς πρός άποτροπ 

13 Φεβρουαρίου.— Διάβημα τοϋ 
τής απειλούμενης συρράξεω 

15 Φεβρουαρίου.—Αποστολή σ 
20 Φεβρουαρίου.—'Απόφασις χ< 

κατά τήν άναμενομένην έπί 

23 Ιανουαρίου.— Βιρυσήμαντι 
θεώρησις τής Συνθήκης Β 

24 Ιανουαρίου.— Λάγος τοΟ κ 
δημοφίσματος είς τήν περί 

25 Ιανουαρίου.—'Αναχώρησις 
27 Ιανουαρίου.—Εορτασμός 

γεννήσεως τοΰ τέως Κάΐζ. 
28 Ιανουαρίου.—'Ανακάλυψί' 
9 Φεβρουαρίου.—Απειλητικό 

διά τό ζήτημα τοϋ "Ανσλ 
15 Φεβρουαρίου.— Φήμαι πε 

Γκαϊριγκ ώς άντικαγκελ 
18 Φεβρουαρίου Ύπογραφ 

του Σάαρ είς τήν Γέρμα 
Π Ο Υ Γ Κ Ο Σ Λ Α Υ Ϊ Α 

25 Ιανουαρίου.— Μακρά Γ 
κου υπουργού τών Έ ξ 

27 Ιανουαρίου.—'Αναχώρ 
29 Ίανουαοίου.— Διαφυγή 

ύπασπιστού του 'Αχμέι 
6 Φεβρουαρίου.—Δημόσιε 

προκηρύξεως βουλευτ 

21 Ιανουαρίου. —'Ορκωμ 
γραμματέως τής Κσ 

26 Ιανουαρίου.— Σοβ^ 
Κ.Τ.Ε. Τεφβήκ 'Αρι 
τών τελευταίων δι· 

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛ1Τ* 
26 Ιανουαρίου. —Να 
10 Φεβρουαρίου.— Κ 

μένου διά τήν ά'> 
14 Φεβρουαρίου.— Υ 
19 Φεβρουαρίου.—" 

τριον Μέλλον, . 

22 Ιανουαρίου.— 
θείας πρός άν 
συμπλοκαί με 

23 Ιανουαρίου.-
24 "Ιανουαρίου. 
27 Ιανουαρίου. 

καί είς Κά· 
3 Φεβρουάριο 
9 Φεβρουάριο, 
11 Φεβρουάριο 

Έρυθραίαν 
12 Φεβρουαρίΐ 

τήν 'Αβησ· 
13 Φεβρουαρί 

νάμεων ε, 
14-20 Φεβροι 
Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α 

4 Φεβρουαρί 
Γενεύης 
τάντ—Βα' 

9 Φεβρουαρί.. 
νικής Συ· 

21 Ίανουαρ 
ΤΈΩΣ Τ ? 

27 Ίανουα 
2 Φεβρουα 

ΜΟΥΝΙΣ 
7 Φεβρου: 

ΤΡΌΠΩ 
8 Φεβρου 

ΔΑΣ 1 % 
9 Φεβρου^ 

'Επαν 
19 Φεβρο 

ΆΝΤΕΠΙ: 
Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α 
22 Ίανουαρί. 

Κ Α Τ Ά ΤΆΣ 
24 Ίανουαρί 
4 Φεβρουάριο 

Ε Ί Σ ΤΉΝ Τ 
ΤΟΰ Π Α Π Γ 

6 Φεβρουαρί 
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τχΒΞΖΞζ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ: ξ ϊ ϊ ξ ε ξ ξ ξ ξ ξ η ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ε 

" 5 ΕΛΛΑΔΟΣ . Λ Ε ; ^ ™ Ζ „ = Σ ΕΝΑ 240Ρ0 ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΝΕΣ 
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 47) 

Ο Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ : 

Μ Ι Χ Α Η Λ Δ. Β Ο Λ Ο Ν Α Κ Η Σ 
ςκ 'ήταν τομα σιωπή καί δ λοχίας συνεχίζει τήν 
-ο0 1826. ο Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ό Σ : θ ε ω ρ [ α τ ο υ γ ι ά χ ο οπλοπολυβόλο, άνα-

->υ, τόν ΑΜΒ. Φ Ρ Α Ν Ζ Η Σ κατεύοντας ποΰ καί ποΰ καί λίγη 'πτορία 
•χιδής ο ι Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Ί : γιά τή δράσι του κατά τούς πολέμους. 
»γρα- Κ Ω Σ Τ Η Σ Π Α Λ Α Μ Α Σ Ή ώρα είνε 4 μ.μ. Οί φαντάροι είνε 

τ ή ζ Γ Ρ Η Γ . Ξ Ε Ν Ο Τ Τ Ο Υ Λ Ο Σ μαζεμένοι γύρω άπό τόν αξιωματικό πού 
ντα τούς μιλεί περί πατρίδος, 

αί ο ι
 ' Ε Ν Ο ' Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Α Ι : —"Ωστε, παιδιά μου, πατρίς είνε ό 

ιι Η Ε Ν Π Ι Η 0 1 Ι 5 3 Α Υ Ε τόπος πού γεννηθήκαμε, πού μεγάλωσα· 
Ί (τής Γαλλικής -Ακαδημίας) με. ™ ύ έχουμε τούς δικούς μας. Τήν 

- 0 Μ ΑΝ Ρ Η Ε ϋ 5 0 Η Ε Ν Κ Ε Β πατρίδα μας πρέπει νά τήν αγαπούμε 
Ν Μ Α Ν Γ - Η ^ Ρ καί νά θυσιαζώμαστε γ ι ' αύτήν .Ή πατρίς 

ΚΑΙ ο ι κ κ, ϋ Ο Τ Ο υ Η Τ Ε είνε ή μεγάλη μητέρα μας καί γιά τή 
μητέρα μας πρέπει νά δώσουμε καί τή 

ΧΡ. Α Γ Γ Ε Λ Ο Μ Α Τ Η Σ , ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ζωή μας, δταν κινδυνεύη. 
Φ. Γ Ι Ο Φ Υ Λ Λ Η Σ , Θ. ΔΡΑΚΟΣ, Ν.ΤΤ. ΕΥΣΤΡΑ- Σέ μιά στιγμή γιά νά ίδή άν έκατά-
ΤΙΟΥ, Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ, Ν. ΚΑ- λ α Ρ α ν ° 1 Φ^τάροι , σταματά τήν ομιλία 

του και ρωτα ένα φαντάρο. 
Σ Τ Α Ν Α Κ Η Σ , ΝΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ. _ Δ

Ρ

έ μ ο 0 λές έσύ. Τί είνε ή πατρίς; 
Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν Τ Ο Λ Η Σ ΝΙΚΒΑΣ, ΟΙΚΟΝΟ- —Ή πατρίς, κύριε λοχαγέ, είναι ή 
Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ , ΣΤΤ. ΤΤΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Θ Ε Μ . Π Ο Τ Α - μάνα μου! 

ΜΙΑΝΟΣ, Λ. Π Η Ν Ι Α Τ Ο Γ Λ Ο Υ , Π Ρ Ω Τ Ε Σ Ι Λ Α Ο Σ , - Μ π ρ ά β ο ! Καί σύ, Μήτρο, τ( είνε 

ΗΛ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ , Μ. Χ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ , Π . ΧΑΡΗΣ π ( " Ρ 1 ' Π α τ ρ ί ς είνε ή μάνα τοϋ Γιάννη, 
κύρ Λοχαγέ. 

ίος, ώς γνωστό, συν- "Ετσι αντιλαμβάνεται ό Μήτρος τήν πατρίδα, 
τό τήν επικράτησα- Οί μάγειροι σ' αυτό τό διάστημα έχουν ετοιμάσει τό βρα-
ίτεδικάσθη μαζί μέ δυνό φαγητό καί ή σάλπιγγα τούς φέρνει δλους στή γραμμή 
-. είς θάνατον. "Ε- μπροστά στά άχνίζοντα καζάνια. Γίνεται ή διανομή τού συσσι 

:ς καί στόν Εύρω- τίου κι' δλοι διασκορπίζονται στίς γωνίες κι' άλλοι γρήγορα 
πολιτικής ίστο- άλλοι άργά τρώνε τό δείπνο τους. "Οσοι τελειώνουν πιό νωρίς 

:ή Ιστορία αυτού πλένουν τήν καραβάνα τους γ ιά νά τήν έχουνέτοιμη γιά τό αύ 
ε μέ τή ζωή του ριανό τσάι καί προχωρούν στήν έξοδο νά δούνε «λίγο κόσμο» 
>υ... Σήμερα άπ ' Σέ μιά ώρα θά χτυπήση προσκλητήριο καί μετά κατάκλισι. 
->πάρχουν πολλοί Στις δχτώμιση είνε δλοι στά κρεββάτια τους στό θάλαμο 
>ς Ν. Στράτος, ό Στήν πόρτα ό θαλαμοφύλακας κάνει συνεχώς βόλτες. Οί φαντά 

ροι άπό τά κρεββάτια τους λένε διάφορες ιστορίες καί παρα 
•>ς. Ό γυιός του μύθια καί οί πατριώτες συζητάνε τά νέα τού χωριού τους 

άπό τό βασιληά Ξαφνικά, ένα άργό ρυθμικό «τά-τά-τάαα» σπάζει γ ιά τελευ 
>η. Έκεΐ δμωςπέ- ταία φορά τήν ησυχία τής νύχτας. Είνε τό « σ ι ω π η τ ή ρ ι ο » . Ό 

λοχίας τής υπηρεσίας μπαίνει μέσα στό θάλαμο καί διατάσσει 
ιγου τής Σάμου απόλυτη σιωπή. Οί φαντάροι σκεπάζονται μέ τίς κουβέρτες. Νε-
ίκογένειες Άρ- κρική ησυχία. Ά λ λ ά οί μουρμούρηδες,_ κάτω άπό τίς κουβέρτες, 
ιες του. Ό Λ. ψιθυριστά εξακολουθούνε τήν διακοπείσα συζήτησί τους. Σέ λίγο 
ίάμου. Διετέ- κι' αυτοί έχουν βαρεθή κι' αποκοιμιούνται, κουρασμένοι άπό τά 
ιηλάντου καί γυμνάσια. Στίς 12 γίνεται ή έφοδος γιά νά διαπιστωθή άν οί 
•ρίαν έμυήθη άντρες είνε στίς θέσεις τους καί κοιμούνται ή μήπως κανένας 

υποδείξεως μετά τό προσκλητήριο τώσκασε, πράγμα πού συμβαίνει δχι σπά-
5ν τοϋ 1822 νια. "Ολα είνε ήσυχα. Τά φανταράκια κουρασμένα άπό τά γυ-
/ παρεκίνη- μνάσια καί τίς ασκήσεις έχουν πέσει στά κρεββάτια τους καί 

έπηκολού- κοιμούνται τόν ύπνο τού δικαίου γιά νά ξυπνήσουν τό πρωί 
-.κα τούτου ν' αρχίσουν πάλι τά ίδια έως δτου τελειώσει ή θητεία τους καί 
ερον, κατά γυρίσουν στά σπίτια τους καί στους δικούς τους. 
) καί τόν Αυτή είνε μέ λίγα λόγια ή ζωή τού φαντάρου. Ακριβώς 
χκτος έπί- έτσι μέ ελάχιστες ασήμαντες παραλλαγές ζουν τά φανταράκια, 
έξανδρος πού δλοι τά καμαρώνουμε σάν περνούνε στους δρόμους γυρ-

<οπος Σύ- νώντας άπό τά γυμνάσια. Σ ' οποιοδήποτε δπλο κι' άν άνήκη, 
σ' οποιαδήποτε εποχή, ό φαντάρος θά ζήση δμοια. Μιά είνε ή 

ων είνε ζωή στό στρατό γ ιά δλους. "Οπως ό εγγράμματος έτσι κι' ό 
..ΰ ύπερα- αγράμματος, δπως ό χωριάτης, ό αγρότης, έτσι κι' δ γυιός τού 
γιά τήν εκατομμυριούχου εργοστασιάρχη, τού είσοδηματία. Στό στρατό 
τούς Κε- δέν υπάρχουν κοινωνικές βαθμίδες. "Ολοι είνε ένα. Κάτω άπό 
ιμίλητος. τό χακί σβύνει δλη ή προηγούμενη ζωή τού καθενός γ ιά ν' άρ-

χίση μιά καινούργια, ή ζωή τοΰ φαντάρου, 
οΰ σφίγ- * "Ετσι περνούν δσοι μένουν στίς έδρες τών συνταγμάτων, 
καί σέ μέσα στίς πόλεις. Ά λ λ ά οί « ά κ ρ ι τ ε ς » μας, εκείνοι πού φρού
το στό- ροί φυλάνε πάνω στίς βουνοκορφές, στή Μακεδονία, στόν Έ β ρ ο , 
φέρνει στήν "Ηπειρο. Γι' αυτούς ή ζωή είνε διαφορετική.Τό εικοσιτετράω

ρο τους κυλάει μονότονα.Σέ κάθε φυλάκιο είνε ελάχιστοι, 10-25 τό 
αρα- πολύ. "Ολη τήν ήμερα ασχολούνται, τίς περισσότερες ήμερες, σέ 

τα- φιλικές συνδιαλέξεις μέ τούς απέναντι φρουρούς Σέρβους, Βουλ; 
ιτο γάρους, Τούρκους, μέ τήν παρακολούθησι τών εισερχομένων καί 
τά εξερχόμενων τά σύνορα καί μέ τό νοικοκυριό τους. Κάπου-κάπου, 
Ό καί δχι σπάνια και μέ επισκέψεις στά απέναντι φυλάκια καί 
ήν λίγο πρός τά κοντινά χωριά καί χαρούμενα μικτά γλέντια, 
-ι Κι' έτσι περνούν οί μέρες κι' οί μήνες μέχρις δτου έρθει ή 
ι μέρα τής συμπληρώσεως τής 14μήνου στρατιωτικής υποχρεώσεως, 

οπότε δακρυσμένοι, καί χαρούμενοι μαζί, εγκαταλείπουν τούς 
/ο- στρατώνες, παραχωροΰντες τή θέσι τους στους νέους κληρωτούς 

;ρω- πού κι' αυτοί θά ζήσουν τήν ίδια ζωή. Κι' αυτούς αργότερα θά 
, γεν- τούς αντικαταστήσουν άλλοι κι' άλλοι, έως δτου γεράσουν, δη-

.ολι. Ό μιουργή,σουν οικογένεια, στείλουν τούς δικούς τους βλαστούς νά 
ι840 ύπό προσφέρουν δ,τι κι' οί ίδιοι προσέφεραν στήν πατρίδα, έως δτου 
στασίαν. τό διάβα τών φαντάρων στους δρόμους τούς φέρνει στή μνήμη 

είναι ύπε- κάποιες άλλες ήμερες,κάποια παλιά λησμονημένα ή μισοσβυσμένα 
τους, ποιος γεγονότα, πού κι' οί ίδιοι τά έζησαν, τότε πού περνούσαν στους 
ελευθερία δρόμους χαρούμενοι καί γελαστοί γυρνώντας άπό τό πεδίο τών 
τάζουμε.. . ασκήσεων, πορευόμενοι πρός τήν άχνίζουσαν.. . φασουλάδα!.. 
' Α Κ Ο Σ Μ. Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ 
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