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ΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ
Έξοδος. "Οχι τών ’Ισραηλιτών έκ τής χώρας 

τον Χειλού. Εξοδος έθελουσία τών άξιωματικών 
τον στρατού ξηρας και. θαλάσσης. "Εξοδος μάλιστα

γενική, έπεκτεινομένη και μέχρι τών ύπαξιωματικών. Εις 
δλους τους κλάδους δέ.

Πράγματι: Διά τόν έν ειρήνη στρατόν τά στελέχη ήσαν 
υπερπληθωρικά. Έπενοήθη λοιπόν, δπως διά νόμου άνοιχθή 
μία βαλβίς πρός διαφυγήν. ”.-1ι· θέλετε μάλιστα, θά ήμπο- 
ροϋσε κανείς νά χαρακτηρίση αυτήν τήν άφαίμαξιν καί ώς 
ένα είδος έκκαθαρίσεως.

Ή έξοδος αυτή τών άξιωματικών καί υπαξιωματικών θά 
γίνη πρός μίαν νέαν Γην Χαναάν, μίαν νέαν Γην τής’Επαγ
γελίας, την «Ύπεσχημένην Γήν». Διότι διά νά παρορμήσονν 
τους άξιωματικούς καί ΰπαξιωματικούς πρός έθελουσίαν 
έξοδον παρέχουν διά τον καταρτιζόμενου νόμου αμύθητα 
ανταλλάγματα. Προαγωγήν είς τόν άνώτερον βαθμόν με 
συντάξεις, άντιστοιχούσας είς έτη υπηρεσίας πλειότερα τών 
πραγματικό»· καί είς έφ’ άπαξ Αποζημιώσεις σεβαστοτάτας

Ένας άνώτατος αξιωματικός τού ’Υγειονομικού κλάδου, 
τόν όποιον γνωρίζω, μου ΰπελόγιζε, δτι έξερχόμενος θά λάθη 
τόν βαθμόν τοΰ υποστρατήγου, σύνταξιν Αναλογούσαν είς 
πεντήκοντα καί ενός έτους υπηρεσίαν, εκατόν πεντήκοντα 
δέ χιλιάδα»· δραχμών άποζημίοιοιν.

Λεωτατος δέ. Κατεταγη τό 1909 μέ τόν κατώτατον βαθμόν 
καί εντός 20 έτών είναι συνταγματάρχης. Φαντασθήτε τώρα : 
Μέ είκοσι ετών υπηρεσίαν καί μέ πραγματικήν ηλικίαν'43 
ετών, λαμβάνει, χάρις είς τά δίπλα έτη τών πολέμιον καί είς 
τό έκ τοϋ ύπό κατάρτισιν νόμου ευεργέτημα, σύνταξιν ανα
λογούσαν είς 51 έτη υπηρεσίας! ! !

Άλλ ό έν λόγω φίλος μον είναι καί έκ τών ϊκανωτέρων 
υγειονομικών αξιωματικών. "Αν λοιπόν τό ίδιο γίνη καί είς 
τά άλλα σώματα, ό μετά τής Αφαιμάξεως συνυπολανθάνων 
σκοπός έκκαθαρίσεως αποτυγχάνει. Καί φοβούμαι πολύ δτι 
τό στράτευμα θά μείνη μέ μόνους τούς ανικάνους νά ζήσουν 
Ανευ τών έκ τοϋ Δημοσίου ταμείου Αποδοχών των.

φ

Δεινόν αδίκημα έξαπέλυσε ή Σύγκλητος τοϋ Πανεπιστη
μίου κατ’ ευαρίθμου όμάδος φοιτητών καί δή τελειόφοιτων, 
έτοιμασθέντων διά διπλωματικός έξετάσεις.

Διά διαφόρους λόγους, Ασθένειας, άνεχείας ίσως, βιωτικών 
τέλος ή οικογενειακών περισπασμών, δέν είχαν Ανανεώσει 
τήν εγγραφήν τοϋ τελευταίου έξαμήνου τού ’Ακαδημαϊκού 
έτους 1927 1928 καί άλλοι τοΰ 1928 · 1929. Ή Σύγκλη
τος λοιπόν τούς Απέκλεισε σχεδόν, εύσχήμως, τών έξετάσεών 
τα»·, διά νά καταβάλουν δλα τά πρός άνανέωσιν έξάμηνα 
μέχρι τής ήμέρας, καθ’ ήν θά προσέλθουν πρός έξέτασιν, 
έπί τή βάσει δμως τοΰ νέου νόμου, ό όποιος ηύξησε καί τά 
δίδακτρα, νά είποΰμε, καί τά έξέταστρα.

Οϋτω οί τελειόφοιτοι τοϋ 1927-1928, οί. όποιοι έδει νά 
καταβάλουν χιλίας δραχμάς διά νά Ανανεώσουν καί προσέλ
θουν είς εξετάσεις, ύπεχρεοΰντο νά καταβάλουν 5 χιλιάδας 
περίπου δραχμών !

Έπήγαν οί φτωχοί είς τήν Πρυτανείαν >·ά παραπονεθοΰν, 
άλλ’ έξαπελύθη έναντίον των ένας Βορράς ασυναίρετος, ιτα
μός, ό όποιος μέ Σαΰλωκικήν έμπορικότητα τούς ώμίλησε 
περί τών ζημιουμένων συμφερόντων τού Πανεπιστημίου 
έκ διαφεύγοντος κέρδους του, τόκων κλπ.

Ευτυχώς εύρέθη έν τψ υπουργεία) τής Παιδείας ό διά 
τούς Αδικούμενους φοιτητάς Φρειδερίκος ό Μέγας καί ό 
Αίολος Γόντικας, ό όποιος συνέλαβε τόν Ασυναίρετου Βορραν 
και τόν περιωρισεν έντος τοΰ Ασκού του μαζή μέ τάς κολυ- 
βιστικάς διαθέσεις του. δι’ ενός νόμου.
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Οί κομμουνισταί διεισδύουν παντού καί διεγείρουν ορέξεις 

ανόμους και υποκινούν τάξεις είς έξέγερσιν διά νά προκα- 

λοΰν ταραχάς καί δικαιολογούν τάς έκ Μόσχας άποδοχάς των. 
’Έχω τήν πληροφορίαν, δτι μετά τάς μέχρι τοΰδε αποτυ

χίας των, προσπαθούν νά έπιτύχουν διείσδυσιν μεταξύ τών 
τροχιοδρομικών καί τών άλλων έργατών τής κινήσεως, φω
τισμού κλπ.

Τό Κράτος επί τέλους πρέπει νά έξέλθη άπό τήν νηφα- 
λιότητά του καί ν’ άφήση τήν μετριοπάθειαν, πού έπέδειξε 
έως τώρα, δίδον είς δλους νά έι νοήσουν, δτι είναι Κράτος.

Είς τήν Βουλγαρίαν είδα πρό έτών τό στρατιωτικόν σιδη
ροδρομικόν σώμα έκτελονν μεγάλα γυμνάσια. Είχε κληθεί 
υπό τά δ'π/.α καί απ’ δπου έπερνούσαμε, πλάϊ στόν σταθ
μάρχη. στον κλ.ειδοΰχο, στον μηχανοδηγό, ατούς κοντυκτέρ 
κλπ. ήτον καί ένας στρατιωτικός δμοιόβαθμος,

Διατί δέν συγκροτεί ή κυβέρνησις ένα Ανταπεργιακόν σώμα 
έξ εφέδρων τοϋ στρατόν καί τοΰ ναυτικού; Ό στρατός καί 
τό ναυτικόν καταρτίζουν έτησίως εκατοντάδας σωφέρ, μηχα
νοδηγών, ηλεκτροτεχνιτών κλπ.

φ
’ κρατήσομιεν την αναπνοήν μας! Μέγα ’Εθνικόν ζήτημα 

τίθεται έπί τάπητας. Ή ’Ελληνική Κύπρος αναπηδά μ’ ένα 
πρωτοφανή παλμόν, διά νά ζητήση τήν μετά τής Μητρός 
’Ελλάδος ένωσίν της άπό τήν ’Εργατικήν Κυβέρνησιν τής 
Μεγάλης Βρεττανίας.

Ό Αρχηγός τού ’Εργατικού Κόμματος, τό όποιον ευρίσκε- 
ται σήμερον έν τή άρχή, διαχειριζόμενον τά Βρεττανικά συμ
φέροντα Μάκ Ντόναλδ, πολλάκις έξεδηλώθη ύπέρμαχος τών 
έξ αλογίστου πολιτικής καταπατηθέντων ή παραβλεφθέντ ων 
δικαιωμάτων υποδούλων πληθυσμό»·.

Ό τελευταίος άλλως τε Πανευρωπαϊκός πόλεμος άπέδει- 
ξεν, δτι ή Κύπρος, ή οποία παρεκρατέΐτο ύπό τών Αστικών 
κυβερνήσεων, διά λόγους πολεμικούς κατ’ ουσίαν, ουδόλως 
έχρησίμευσεν είς τά Βρεττανικά συμφέροντα.

ΤΙ πρόσφατος άλλως τε χειρονομία τής έργατικής κυβερ- 
νήσεως διά τήν Αίγυπτον, άπό τής όποιας ήρε πάσαν σχεδόν 
επικυριαρχίαν παρέχει πολλάς έλπίδας, δτι οί πόθοι τών 
αδελφών Κυπρίων θά ευνοηθούν.

Άλλ’ έχομεν καί άλλα πρόσφατα παραδείγματα έκ τοΰ 
παγκοσμιοο πολέμου.' Ποιος ήμπόδισε τόν ίσγυρότ.ερον ΐ’ά 
παραβιάση έν ι’όρα ανάγκης πάσαν διάταξιν τοΰ Διεθνούς 
Δικαίου καί νά καταπατήση καί καταλάβη έδάφη ξένα;

Διότι ουτό ήτο διά τήν Αγγλίαν τό ιψητό».Άς άποδείξη 
τώρα τό έργατικόν κόμμα, έκδηλοΰν καί έμπράκτως τάς 
άρχάς καί θεωρίας του, δτι δέν ξέρει πολλά τραγούδια έξω 
άπό τόν χορόν μόνον. Καί ήμεϊς ιίς προπέμφωμεν μέ διά
πυροι· τήν ευχήν τούς είς Λονδϊνον μεταβαίνοντας Κυπρίους 
διά νά ζητήσουν τά απαράγραπτα δίκαιά των, υπέρ εν'οδώ- 
σετος τοΰ σκοπού των. το κεντρί
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Ο ΜΑΥΡΟ ΓΑΤΑΚΙ
-■----------- ==.--------- — ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ —

'Υπήρξαν καί υπάρχουν ακόμη οί πιστεύοντες εις τήν 
Μετεμψύχωσιν. Πιστεύουν δηλαδή, δτι διά λόγους αγνώ
στους, καίτοι διηρευνήθησαν καί διερευνώνται, ή ψυχή. 
χωρισΟεϊσα τοϋ σώματος ένσαρκοΰται έκ νέου είς άλλο

σώμα. Από τό σημεϊον αυτό ξεκινούν πολλαί παραφυάδες σκέ- 
ψεως και θεωρίας έπί τής Μετενσαρκώσεως. Οί μέν πιστεύουν, δτι 
η ψυχή πλανάται κάπου άναλόγως τής θείας οργής ή εύμενείας 
και κατόπιν ένσαρκοΰται. Άλλοι πρεσβεύουν, δτι ένσαρκοΰται 
αμέσως μετά τόν θάνατον είς άλλο σώμα.

Ολοι αυτοί, έννοεΐταη δέχονται, δτι ή Μετενσάρκωσις χρησιμεύει 
διά τήν έξέλιξιν τής ψυχής, ή όποια πρέπει νά περάση άπό διάφορα 
στάδιά, μέχρις δτου έξαγνισθή, δτε παύει πλέον αυτί] ή άπό σώμα, 
τος είς σώμα μεταπήδησις.
, ’Αληθινός κυκεών δογμάτων καί θεωριών. "Ολων αυτών βάσις- 
εννοεΐται, είναι, δτι ή ψυχή προϋπάρχει κακή κατά διαφόρους δια
βαθμίσεις, καί δτι διά τής μετενσαρκιόσεως έξαγνίζεται.

Αλλοι τώρα τήν μετενσάρκωσιν τήν θέλουν έπί τού πλανήτου 
μας, άλλοι άπό πλανήτου εις πλανήτην, άλλοι άπό ανθρώπου είς 
άνθρωπον γενικώς, άλλοι έντός τής αυτής οικογένειας, καί άλλοι 
άπό ζώου είς ζώον γενικώς, καί οΰτω καθεξής.

*
Δέν ξέρω τί,λέγουν ή τί θέλουν νά πουν οί όκκυλτίστ, οί μέ τάς 

Μεταφυσικός Έπιστήμας άσχολούμενοι καί οί είς αύτάς μεμυημένοι. 
Θά σάς άφηγηθώ άπλούστατα καί ξερά-ξερά τί μου συνέβη μέ τό 
μαύρο γατάκι καί βγάλετε μόνοι σας τό συμπέρασμα.

Είχε, θυμούμαι, σουρουπώσει πειά. Ζέστη άσφυκτική. Έκαθή- 
μεθα δλοι απ’ έξω, στό πεζοδρόμων, σέ πλιάν καί ψάθινα φωτέϊγι.

"Εξαφνα, καθώς ή νύκτα είχε άρχίσει ν’ άπλώνη τήν μαύρη διά- 
φανη γάζα της, μέσα στό σκοτάδι φάνηκε μιά πειό μαύρη σκιά, 
χαμηλή, ποΰ γλυστροΰσε στό λιθόστρωτο ανάλαφρα κι’ άθόρυβα.

Ή πόρτα ήτον άνοικτή καί ή μαύρη σκιά χώθηκε μέσα στό χώλλ 
καί στό έντονο φώς φάνηκε καθαρά ένα κατάμαυρο γατάκι.

— "Ενα μαΰρο γατάκι! φώναξαν τά παιδιά καί γυρίσαμε δλοι 
πρός τό χώλλ.

Ήτον πράγματι ένα κομψότατο μαΰρο γατάκι. Είχε ενα τρίχωμα 
κατάμαυρο, χωρίς τό παραμικρό άσπρο. Νόμιζε κανείς πώς ήτον 
άπό λούτρ. ’Εγυάλιζε στό φώς καλήτερα κ.Γ άπό τό άκριβώτερο 
γουναρικό. Ώς καί τό στόμα του καί ή γλώσσα του ήσαν μαύρα.

Καί μέσα σ’ έκεϊνο τό μαΰρο φόντο έλαμπύριζαν δυό πράσινες 
χάνδρες, δυό τονρκουάζια μάλλον, ποΰ νόμιζες πώς άντανακλοΰσαν 
κάποια φωτεινή θάλασσα.

Τοΰ βάλαμε μιά κορδελλίτσα κατακόκκινη στό λαιμό- Κι’ έμεινε 
μαζή μας... Μά έμεινε;. . Ή έγινε κάτι άπό τήν οικογένεια;

Σέ μισή ώρα ήτον ζωντανό, κάτι έμψυχον, τοΰ σπιτιού. . . Καθώς 
έκάθησα στό γραφείο γιά νά γράψω, ήλθε σιγά - σιγά στα. γόνατά 
μου καί άμέριμνο. χωρίς κανέναν φόβο, πήρε τόν πρώτο ύπνον, μά 
έναν ύπνον τοΰ δικαίου.

Σαν τελείωσα τό γράψιμο, τό χάϊδεψα κι' άρχισε τά παιγνίδια 
του. μά παιγνίδια, ποΰ δέν τά είχα ξαναϊδεΐ.

Ή γάτα, δπως ξέρετε, έν άντιθέσει πρός τόν σκύλλο, ποΰ σοΰ 
μιλεϊ μέ τήν έκφρασί του καί τόν νοιώθεις, άν είναι χαρούμενος ή 
άν είναι θλιμμένος, δέν έξωτερικεύει τίποτε στή μορφή της. Καί 
δμως αύτό τό μαΰρο γατάκι έλεγε κάτι πολύ εκφραστικά. Στήν 
μορφή του ήτον διάχυτη μιά μακαριστής. 'Ένοιωθε τόν έαυτό του 
ευτυχισμένο.

"Ολοι τ’ άγαπήσαμε. Τ’ άγαπήσαμε γιά τήν ομορφιά του, για της 
χάρες του. Μά έγόι τό άγάπησα γιά τήν όμορφη ψυχή του. Δέν ξε
κολλούσε άπό κοντά μου. Τήν νύκτα πήδαγε άνά- 
λαφρα στό κρεβάτι μου καί τό πρωί τωβρισκα νά 
κοιμάται στά πόδια μου.

Καί μόλις ξυπνούσαμε δλοι, τεντώνονταν κι’άμέ- 
σως έτρεχε στήν πόρτα, φωνάζοντας νά τού άνοί- 
ξουν. Έβγαινε τότε στον δρόμο, έσκάλιζε τό χώμα 
σέ μιά γωνίτσα, έπειτα σκέπαζε τή λακουβίτσα 
πάλι μέ χώμα καί γύριζε νά παίξη πειά.

’Αληθινά όμορφη ψυχή! Τοΰσφιγκες τήν ουρά 
καί σοΰγλυφε τό χέρι.

*

Δεκαπέντε μέρες πέρασ' έτσι μέσα στά χέρια 
μου ... Ήτον πειά κάτι τοΰ σπιτιού μας, κάτι 
δικό μας. Έξαφνα ένα βράδυ, καθώς είχε άπομα- 
κρυνθεϊ άπό τήν πόρτα, πέρνει άπό μακρυά μιά 
φόρα, δπως δταν πηδοΰσ’ επάνω στά γόνατά μου 
γιά νά τοΰ κάνω τά χαδάκια του, χώνεται μέσα 
στό χώλλ, τεντώνεται, πέφτει κάτω καί μένει άψυχο.

Αύτό ήτον δλο:.. Τόσο σύντομη ήτον ή ζωή 
του;.. Γιατί τότε ήλθε στόν κόσμο; , ,

Λέγουν, δτι μιά ψυχή κακή σ’ άλλον κόσμο, θά περάση σ άλλον 
γιά νά τιμωρηθή μέ τυραννίες, κακουχίες, στερήσεις, κλπ.

"Οσοι δηλαδή ζούν σ' αυτόν τόν κόσμο ζωή τυραννισμένη, σημαί
νει, δτι έκτίουν κάποιαν ποινήν. "Οτι είναι κατάδικοι κάποιου υπερ
κόσμιου δικαστηρίου.

Τότε τό μαΰρο γατάκι μέ τήν πανόμορφη ψυχή, ποΰ ήλθε στόν 
κόσμο γιά δυό μόλις μήνας ; Μέ τήν καλωσύνη τής ψυχής του έξη- 
γόρασε τήν ποινή του. ΓΓ αύτό δέν έζησε περισσότερο.

Καί γι’ αύτό τό κλάψαμε μέ τήν καρδιά μας.
ο ΙΔΙΟΣ
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ΙΑ ΝΕΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ p
—----- --------- —---------- ---- “»

Ή 30 Σεπτεμβρίου 1929 θά μείνη ιστορικός 
σταθμός διά τήν αεροπορίαν. Κατά τήν ημέραν 
αυτήν δ γνωστός Γερμανός φίλαθλος Φρίτς φόν

"Οππελ κατώρθωσε νά άνέλθη είς τόν άέρα μέ άεροπλάνον 
προωθούμενον διά συστήματος πυραύλων (ρουκετών) καί νά 
πετάξη έπάνω άπό τό άεροδρό,Μον Ρύσσελσχαϊμ, είς ένα 
ύψος πεντήκοντα μέτρων.

Ή ’ιστορική αυτή πτήσις διήρκεσε μόνον ολίγα λεπτά τής 
άίρας. Άλλα πρέπει νά σημειωθή έδώ, δτι καί ή πρώτη πτή
σις τοϋ άνευ κινητήριου μηχανής αεροπλάνου τοΰ Γερμανού 
μηχανικού Λίλιενταλ, ώς καί ή πρώτη πτήσις τοϋ διά κινη- 
τήρος έφωδιασμένου άεροπλάνον τών έίδελφών Ράϊτ δέν 
διήρκεσαν περισσότερον.

Ό Φρίς φόν "Οππελ έξετέλεσε τρεις δοκιμαστικός πτήσεις. 
Αλλά τούτων, έννοείται, είχον προηγηθεϊ πολυετείς μελέται 
και μακροχρόνιος έργασία.

Τήν πρώτην δοκιμήν τής έφευρέσεώς του διά πυραύ
λων ό Φρίτς φόν "Οππελ έκαμε δΤ αυτοκινήτου προωθού
μενου διά πυραύλων είς ανοικτόν δρόμον. Κατόπιν έδοκί- 

μασε μέ αύτοκίνητον προωθούμενον πάντοτε διά πυραύλων, 
όλιοθάϊνον δ’ έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής. Καί κατέ
ληξε τέλος είς τήν πρώτην πτήσιν τον, ή όποια άνοτμολο- 
γήθη, είς παρακεκινδυνευμένον τόλμημα.

Παρ’ δλην τήν μικράν διάρκειάν της ή πριότη αυτή 
πτήσις διαφέρει πολύ τών προσπαθειών δλων τών άλλων 
σκαπανέων τής άεροναυτικής. Μί πτήσεις τού Αίλιενταλ καί 
τών αδελφών Ράϊτ δέν ήσαν παρά απλά καί ασήμαντα πηδή
ματα έν συγκρίσει πρός τήν ίλιγγιώδη τοΰ Φρίτς φόν "Οππελ.

Καταντά, οντω ή πρώτη αυτή πτήσις του απαρχή μιας 
νέας πτητικής έποχής, ή όποια επιφέρει αληθή έπανάστασιν 
είς τήν άεροπορίαν, διανοίγουσα ορίζοντας άτέρμονας είς τήν 
συγκοινωνίαν τοϋ μέλλοντος.

Έκ παραλλήλου ή έπιτευχθεϊσα πτήσις άπέδειξεν, δτι δέν 
υπάρχει πλέον άνάγκη άχανών άεροδρομίων. Τά πυραυλοαε- 
ρόπλοια ή διά πυραυλοσυσκευής έφωδιασμένα μηχανικά 
άεροπλάνα τής α'ύριον δέν θά χρειάζωνται μεγάλας άκτίνας 
άπογειώσεως ή προσγειώσεως. Θά άποσπώνται άμέσως έκ 
τοϋ εδάφους.

Μόνον μία μικρά σιδηροτροχιά μήκους ολίγων μέτρων 
θά χρειάζεται διά τήν άπογείωσίν των, ακόμη καί έκ τού 
καταστρώματος ένός άτμοπλοίου, τής στέγης μιας οικίας, 
καί άπό ένός φορτηγού αύτοκιτήτου.

’Όσον άφορζι τήν προσγείωσα· καί κατ’ αυτήν άκόμη δέν 
χρειάζεται χώρος άναπεπταμένος. Τό πυραυλοαεροπλανον 

ΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΥΡΑΥΛΟΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΙΤΣ ΦΟΝ ΟΠΠΕΛ

τού Φρίτς φόν "Οππελ ^φρενάρει» δι’ άναφλέξεως πυραύλων 
καί προσγειοΰται σχεδόν έπί τόπου.

Ή έξέλιξις, έννοείται, τοΰ πυραυλοαεροπλάνου "Οππελ καί 
ή χρησιμοποίησίς του, ώς τοΰ ταχυτέρου μέσου συγκοο·ωνίας, 
έξαρτάται έκ τής έξελίξεως τών χρησιμοποιούμενων πυραύλων.

Διά τήν πρώτην πτήσιν του έχρησιμοποιήθησαν πυριτιδο- 
πύραυλοι, άλλ’ άμέσως έξ αυτής διεπιστώθη, δτι οί τοιούτου 
είδους πύραυλοι δέν είναι οί καταλληλότεροι.

Τό ζήτημα τούτο άπησχόλησε τόν τεχνικόν συνεργάτην 
τοΰ έφευρέτου Φρίτς φόν "Οππελ μηχανικόν Σάντερ, δστις 
μελετά καί δοκιμάζει τήν χρησιμοποίησα· ρευστού πυραύ
λου, είδους πυραυλομοτέρ διά μίγματος άερίου, μή έκκρη- 
γνυμένου, άζΑά φλεγομένου βραδέως, κατά τρόπον δμως 
ι’όστε νά είναι δυνατή ή έπαύξησις ή μείωσις τής ολκής αυτού, 
πραγμα τό όποιον είναι αδύνατον έντελώς διά τον πυρι- 
τιδοπύραυλον.

‘Ο μηχανικός Σάντερ καί ό Φρίτς φόν "Οππελ έλπίζουν, 
δτι θά δυνηθοϋν νά συντομεύσουν τάς δόκιμός τού νέου 
πυραυλομοτέρ των, ώστε τήν προσεχή άνοιξιν νά ήμπορέσουν 
νά πετάξουν υπέρ τήν Μάγχην, οπότε ή δλη ά,εροπλοΐα άνα- 
τρέπεται έκ βάθρα»·.

ip ip ip

Ή ‘Ελλάς μας τί παράγει τί γεννή και τί εξάγει.

Βγάνει πρό πάντων ή ' Ελλάς — όσες ποτέ μαρίδες

τό ξενρει καί ό Βαλαλάς — δεν βγάνουν, κί άλλα ηιαρικά,

πολιτικούς καί βουλευτάς καί είς τά δύο Φάλ.ηρα !

καί κοινωνιολόγους Άν πής δέ γιά λογίους

όσους καί γυρολόγους.' καόιίις καί κριτικούς
ΖΉΣ TQ

Βγάνει κι ίφημερίδες περνούν καί τούς Άγιους

καί περιοδικά, τούς μεσαιωνικούς.■

ποΰ κυνηγούν τά τάλληρα, ΜΩΜΟΣ (κ.κ.)
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(Συνέχεια άπό xqoηγούμενον]

Εγνώρισα δλους σχεδόν τούς έν Ζακύνθφ Τέκτονας. Μοΰ 
άνοιξαν στοργικά τήν αδελφική τους αγκαλιά. Έγνώρισα 

επίσης καϊ άλλους Ζακυνθίους, τήν Κυρίαν Μαριέτταν Σπ. 
Μινώτου, τήν δοκιμωτάτην Λογογράφον καϊ ΙΙοιήτριαν καί 
τόν ευγενέστατον κ. Σπ. Μινώτον καϊ τόν κ. Εύστ. Αυγου
στίνον καί άλλους άκόμη, δλους μέ μιά εύγενικιά, ανυπό
κριτα πρόσχαρη ψυχή, δπως είναι πρόσχαρο τό νησί τους, 
ποΰ άπό τό άγέρι του καί τής ομορφιές του ένεπνεύσθησαν 
δ Σολωμός, ό Φώσκολος καί τόσοι άλλοι.

Έγνώρισα έπίσης καί τόν ποιητήν ’Άγγελον Σαλούτσην’ 
Θεωρώ έμαυτόν ευτυχή, δημοσίευση’ τήν εικόνα τοΰ έκλεκτοΰ 
μας συνεργάτου, δστις πάντοτε συνοδεύει τήν εικόνα του μέ 
κάτωθεν αύτής στίχους πρό; τήν άγαπητήν του Ελλάδα. Ό 
Σαλούτσης άπό τριακονταετίας καί πλέον ήρχισε νά σκορ- 
πίζη άπό τό μυροβόλο νησί τής ποιήσεως καί τών 
άνθέων εΐς διαφόρους Εφημερίδας καί Περιοδικά τά θαυ
μάσια εκείνα ερωτικά καί λυρικά ποιήματά του, τά όποια 
άπλήστως άνεγινώσκοντο καί άναγινώσκονται.’Από τοΰ 1908 
και έντεϋθεν έπεδόίϊη εις τήν ’Εθνικήν ποίηση·, εις τήν 
οποίαν κατήγαγεν άληθή θρίαμβον, παρασημοφορηθείς διά 
τάς πρός τήν Πατρίδα ύπηρεσίας διά τοΰ Αργυρού Σταυ
ροΰ τοΰ Σωτήρος. Πολλά έκ τών ποιημάτων του άπήγγειλεν 
διά τής ώραίας του άπαγγελίας εΐς τήν Λέσχην τών Φιλε
λευθέρων, εΐς τήν Μητρόπολιν, πρό τοΰ άγάλματος τοΰ 
Εθνοψάλτου Σολωμοϋ, εΐς τά πεδία τών μαχών, εις τάς 

Πάτρας, Πύργον 'Ηλείας, Κεφαλληνίαν, Μεσολόγγιον, είς τά 
έ’μπεδα Πατρών, κτλ. Τά ωραιότερα ποιήματα τοϋ ’Αγγέλου 
Σαλούτση εΐναι: «Ή Σημαία», τό άληθές αριστούργημα 
έμπνεύσεως καί φαντασίας ποιητικής, «'Η Σημαία τοΰ 
Φιρκά», «Τό κατέβασμα τής σημαίας τοϋ Φιρκά», (ποίημα 
τό όποιον κατετέθη είς τό Μουσεΐον ’Αθηνών), «Ό Ύμνος 
τής Κρήτης», «Ό Μακεδονικός "Υμνος», «Στό Στόλο», 
«Στήν ’Ελευθερία», «Ό ’Αντάρτης», «Τά Ελληνόπουλα», 
<Στή Δόξα», «21 Μαΐου», 25 Μαρτίου», «1912-13-14 
15-16» «25-27-29». «Τό Μπιζάνι», «Στή Θεσσαλία», 
«Στό Μαρμαρωμένο Βασιληά», «Στή γαλλική σημαία», 
«Στή Νίκη», «'Ύμνος είς τήν Μεγάλην Ελλάδα», έκ 218 
στίχων εΐς τό ίδιον μέτρον τοΰ ’Εθνικού'Ύμνου, «Ή παρά- 
δοσις τής σημαίας στούς Προσκόπους Ζακύνθου», «Στό Σο
λωμό τό λιμπρέττο», «'II Μνηστή τοϋ ’Αντάρτη», τό όποιον 

έμελοποίησε ό Μουσουργός Δ. Λαυράγκας, «’Εθνικός διά
λογος», «Ό Νάσος καί Διάκος», «Ό Νικητής τοϋ Κιλκίς», 
' Στόν Βύρωνα».

Φ

Ώ τί μυστήριο! Τί κρύβει τάχα μέσα του αύτό τό ζων
τανό πτώμα, ποΰ τό ανθρώπινο μυαλό, μηδαμινό, τιποτένιο, 
δέν μπορεί νά διερευνήση!

Κυττάζω προσεκτικά τή γαλήνια μορφή του, άπό πολύ 
κοντά καί μέσ’ άπό τά μισοκλεισμένα μάτια του μέ άνατρι- 
χίλα νοιώθω τύ βλέμμα του νά διεισδύη μέσα μου καί διαι
σθάνομαι πώς κάποια υπερφυσική δύναμιςφωληάζει μεσάτου.

Κατά τό 1887 ό ’Άγγλος φυσιοδίφης· ψυχολόγος, άρχαιο- 
λόγος καί συγγραφεύς Dr William Britton, δστις είχε 
κατέλθει είς τήν Ζάκυνθον και έξήτασε έπισταμένως τό 
"Αγιον Λείψανόν, έγραψε τάς εντυπώσεις του είς τό μέγα 
περιοδικόν «Οί δύο κόσμοι» ύπό τόν τίτλον «Τά μυστήρια 
τοΰ Άγ. Διονυσίου».

Ό Άγγλος σοφός τήν «διαρκή υπαρξιν τοϋ νεκρού καί 
άναλλοιώτου άμα σκήνους τοϋ Διονυσίου, χαρακτηρίζει ώς 
έν έκ τών μεγαλειτέρων έπί τών ημερών μας προβλημάτων, 
μή έπιδεχόμενον έπιστημονικήν τινα ή πνευματιστικήν έξήγη- 
γησιν», άναφέρει δέ καί θαύμα του, δπερ έτελέσθη παρου- 
σίρ του.

Βέβαιοί ό Άγγλος σοφός άκόμη, πώς ^ρρ’ δλας τάς 
έρευνας καί προσπάθειας του, ούδέ ίχνος ταριχεύσεως άνεκά- 
κάλυψε ή τέλος τήν χρήσιν άλλης τίνος χημικής σκευασίας.

Είς τό τέλος τής επιστημονικής του μελέτης ό Dr Britton 
άναφέρει καί τό πάθημα τοϋ ’Άγγλου Διοικητοΰ τής 
νήσου, δστις είχε στείλει δύο ύψίστης σημασίας έγγραφα 
κατά λάθος είς άλλας διευθύνσεις, παρά τάς προτροπάς τής 
Ζακυνθίας συζύγου του δέ, δπως έπικαλεσθή τήν άντίληψιν 
τοΰ 'Αγίου, ήσέβησε πρός τόν Άγιον καί δταν έπί τέλους 
προσήλθε ευλαβικός πρό τοϋ Άγίου Λειψάνου καί λαϊλαψ 
δεινή μετ’ ολίγον ήνάγκασε τά δύο άπεσταλμένα σκάφη 
νά ποδίσουν εις Ζάκυνθον καϊ νά μή φθάσουν εις τόν πρός 
δν δρον τά έμπιστευτικά έγγραφα, έγονυπέτησε καί άνήρτησε 
άπό τοϋ τραχήλου τοϋ Άγίου βαρύτιμον μετάλλιον, τό όποιον 
είχεν άπονείμει αύτφ ό Βασιλεύς τής Αγγλίας καί τό 
δποϊον φέρει ό Άγιος έπί τοϋ στήθους του σήμερον.

Καϊ εΐναι προαιώνιου τό μυστήριον! Δέν διατηρείται 
τό σώμα τοϋ Αρχιεπισκόπου Διονυσίου άφθαρτου άπό δεκα
ετίας, πεντηκονταετίας, εκατονταετίας. Τριακόσια έπτά ολό
κληρα έτη διατηρείται άναλλοίωτον τοΰτο·

Έγεννήθη ό "Αγιος τώ 1547 έν Αίγιαλφ, δπως ώνομά
ζετο τότε ή σημερινή πρωτεύουσα τής νήσου Ζακύνθου, 
ώνομάσθη δέ Γραδενϊγος ή Λραγανϊγος. Τρεις Ζακύνθιοι 
έχουν γράψει τήν βιογραφίαν του. Οί Άνδρ. Άβούρης, 
Αντ. Μπισκίνης καί Λέων. Ζιόης, ό σοφός ιστοριοδίφης καϊ 
Διευθυντής τοΰ ’Αρχείου Ζακύνθου. ’Εμβριθέστερος δμως 
ό τελευταίος. ’Έχει έξιχνιάσει τά τοΰ βίου του μέχρι σχεδόν 
τής παραμικρής λεπτομερείας, παραθέτων είς τήν ιστορικήν 
μονογραφίαν του περί τοΰ Άγίου καί δλα τά σχετικά δοκου- 
μέντα, έγγραφα, συμβόλαια, ληξιαρχικός πράξεις κλπ.

Άρχοντόπουλο ήτον ό "Αγιος Διονύσιος. Νορμαννός τήν 
καταγωγήν. Οί Νορμαννοί ή ’Άνθρωποι τοΰ Βορρά, είχαν 
δομηθεί άπό τήν Δυτικήν Σκανδίαν καί έλυμαίνοντο τήν 
Γαλλίαν, έπί Καρόλου τοΰ Απλού. Τό 912 έλαβον διά συν
θήκης παρ’ αύτοϋ τήν Βεστρίαν, τήν καί Νορμανδίαν κλη- 
θεϊσαν, δπου καί έγκατεστάθησαν, έκχριστιανισθέντες άργό- 
τερον. Μετέσχον κατόπιν τής πρώτης Σταυροφορίας, υπό 
τόν άνεψιόν του έξ Hautevile Ταγκρέδον, δταν δέ έπέστρε
ψαν άπό τούς Αγίους Τόπους έξεδίωξαν τούς "Ελληνας έκ 
τής Άπουλίας, Καλαβρίας, καί Σικελίας, καί έγκατέστησαν 
έκεΐ τό βασίλειον τών Νορμαννών, δπου διά τήν θηριωδίαν 
των όνομάσθησαν «Λύκοι τοΰ Βορρά».

Μεταξύ τών 24 ιπποτών Σταυροφόρων τοΰ Ταγκρέδου 
ήτο καί ό Φάβιος Σεγκύρ, δστις διά τήν ανδρείαν του έλαβε 
τά βαρωνάτα τής Πρεσίτζε τής έπαρχίας Lecce καί τοϋ 
Κουρσάνου·

Άπό τήν ’Ιταλίαν ό οίκος τών εύγενών Σεγκύρ, δπου είχε 
μεταγλωττισθή είς Σιγοΰρο, μετεφυτεύθη εις Ζάκυνθον. 
Πράγματι ό κ. Ζιόης ευρίσκει πρώτον τόν ’Αρχοντα τής 
Ζακύνθου Νούκιον, πρός δν ό Αύθέντης τής Άρτης Κάρο
λος Α' Ντε Τόκκο έχάρισε χωράφια τινα τών Δατίων, τά 
όποια πάλιν ή σύζυγός του Ιωάννα Νουκίου Σιγούρου άφιέ- 
ρωσε τό 1461 είς τόν Ναόν τού Σωτήρος.

Επακολουθούν άνά τά Ίόνια μεγάλαι μεταβολαί. Οί 
Τούρκοι τά προσβάλλουν καί ό Κάρολος Ντε Τόκκο κατα
φεύγει είς ’Ιταλίαν, παραδίδων τήν Ζάκυνθον εΐς τόν Ενε
τόν Πέτρο Μπρουόλιο, έως δτου ό Ενετός ναύαρχος Άντό- 
νιο Λορεντάν καταλαμβάνει τήν νήσον έξ ονόματος τής 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας—1484 — καί ό κατά τό 1485

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κ. ΔΙΟΝ. ΙΘΑΚΡΙΣΙΟΣ

άποβιβασθείς Προβλεπτής τής Ένετικής Δημοκρατίας Πέτρο 
Σαγκρέντο καταρτίζει τό Λίμπρο Ντ’ Όρο τών εύγενών 
οικογενειών, μεταξύ τών οποίων τήν πρώτην θέσιν κατέλαβε 
καί ή οικογένεια Σιγοΰρο, έξ ής πολλοί έγένοντο ορθόδοξοι.

Ό ’Ιάκωβος Σιγοΰρο, σημειώτέον, υίός τοϋ Μάρκου, 
άφήκεν υιούς τόν Κωνσταντίνον, Νούτσιον καί Ίωάννην, 
πρός οΰς διά διαθήκης έκληροδότησε καί τόν τίτλον τοϋ 
βαρώνου.

Έκ τούτιον ό Νούτσιος Σιγοΰρος ένυμφεύθη τή 2 ’Ιου

νίου 1539 τήν Παυλίναν Μάρκου καί Κατερούτσας Βάλβη, 
εύγενών έπίσης. Καί έξ αύτών ήλθον είς τόν κόσμον ό Κων
σταντίνος, ό Δραγανϊνος καί ή Σίγουρα.

Τά πρώτα γράμματα — κατά συμβόλαιον τοΰ κ Λ. Ζιόη, 
άπό 27 'Οκτωβρίου 1557 — έμαθε δ Δραγανϊνος άπό τής 
ηλικίας τών 10 έτών παρά τοΰ «κύρ νικόλα ’Αναγνώστη Και
ρός ύλα» «ήτοι γράμματα τής Εκκλησίας, ήγουν προοιμιακόν, 
δκτόηχον, ψαλτήριον, άπόστολον» καί γράψιμον καί άνά-

Ο ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ κ. ΑΓΓ. ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

*Παντ9 άπό κάτου άπ9 τά καϊ'μένα οπΐϋα στη στάχτη μένει κρυφή 

και περιμένει μιά μέρ αγέρα φωτιά μεγάλη τα ξαναφτ/ΐ ...»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

γνωσιν «άνεμποδίστως μέ αντιμισθίαν, διά τόν κόπον του 
φλουριά Ζ' κουρέντε.»

Βραδύτερον, έννοεϊται, τόσον ό Δραγανϊνος, δσον καί δ 
άδελφός του Κωνσταντίνος, έτυχον εύρυτέρων σπουδών, πλη
σίον άνδρών λογίων καί ιδία θεολόγων, μηδέποτε άπομα- 
κρυνθέντες τής νήσοι' δΓ εύρυτέρας σπουδάς.

Σύν τφ χρόνφ δ Δραγανϊνος έξεδήλωσε κλίσιν πρός τά 
Θεία καί είς ήλικίαν είκοσι ένός έτους, δτε πλέον είχε στε- 
ρηθή τών γονέων του, παρητήθη τών έγκοσμίων καί τών 
άγαθών του υπέρ τοΰ άδελφοΰ του Κωνσταντίνου, ύπό τόν 
δρον νά νυμφεύση τήν άδελφήν των Σιγοΰραν καί έκάρη 
μοναχός τό 1568, λαβών τό όνομα Δανιήλ.

Μετ’ δλίγας ημέρας ή Κσινότης Ζακύνθου, τιμής ένεκεν, 
έξεχώρησεν είς αύτόν«πούμπλικο γιούς πατρονάτο» ήτοι κατά 
«δημόσιον κυριαρχικόν δικαίωμα», τήν ορεινήν μονήν τής 
Θεοτόκου Άναφωνητρίας, δπου άπεσύρθη καί έμόνασε.

Έν τφ μεταξύ έγένετο 'Ηγούμενος τής Μονής Στροφά- 
δων καί ειτα πάλιν Ηγούμενος τής’Αναφωνητρίας. Καί τέλος 
απέρχεται είς 'Ιεροσόλυμα ως προσκυνητής τοΰ Παναγίου 
Τάφου- Άλλά είς Αθήνας φθάσας, προβάλλεται εις ’Αρχιε
πίσκοπον Αίγίνης ύπό τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών Νικά- 
νορος, κυρωθείσης τής χειροτονίας του διά διατάγματος τοΰ 
Δόγη τής Βενετίας Νικολάου Δαπόντη άπό 19 ’Απριλίου 
1581, κληθείς Διονύσιος, έπί βραχύ διάστημα.

Είς τήν Αίγιναν, δπου έποίμανε ύπερόχως, έκτιμιόμενος 
καί σεβαστός, ό αείμνηστος Σπϋρος Λάμπρος άνεκάλυψεν 
εΐς τήν έγκαταλελειμμένην Παληόχωραν,"τήν Μητρόπολιν τής 
παλαιός Αίγίνης καί έξωθεν αύτής έδραν πωρίνην, τήν 
δποίαν ό λαός έλεγε «Θρόνον τοΰ Άγίου Διονυσίου».

*
'II Ζάκυνθος καί ή Κεφαλληνία ήσαν άπό παλαιοτάτων 

χρόνων έπισκοπαί καί κάθε μία είχε ’ίδιον επίσκοπον, έτέ- 
λουν δέ καί αί δύο ύπό τόν Μητροπολίτην Κορίνθου. Άλλά 
μετά τά έπακολουθήσαντα πολιτικά γεγονότα, καί τήν‘ύπό 
τών Ενετών κατάληψιν αύτών, επειδή δ έν Κεφαλλήνιο; 
Λατίνος ιεράρχης έφερε τόν τίτλον τοΰ επισκόπου Κεφαλ
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ληνίας — Ζακύνθου. καί ό ορθόδοξο; ’Επίσκοπος, χηρευού- 
<τ,|ς τής επισκοπής Ζακύνθου, έλαβε αύθαιρέτως τόν τίτλον 
τοΰ Επισκόπου Κεφαλληνίας — Ζακύνθου.

Ό ’Επίσκοπος Διονύσιος έπανελθών εις τήν γενέτειράν 
του, δπου έγινε δεκτός μετ’ ενθουσιασμού, ήρχισε ασκών τό 
φιλάνθρωπον καί άλτρουϊστικόν έργον του, ώς Χωρεπίσκο- 
πος καί Πρόεδρος Ζακύνθου, ώς αναφέρει ό παρά τοΰ 
ΙΙατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου Β ’, διορισμός 
του, χειροτονών Αφιλοκερδώς διακόνους καί ιερείς. Άλλά 
τοΰτο έθιγε τά υλικά συμφέροντα τοΰ τότε ’Επισκόπου 
Κεφαλληνίας Φιλοθέου καί τή προτροπή τούτου μετέβη εις

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ*

Βενετίαν πρεσβεία. Καί ό Δόγης, κατόπιν τών διαμαρτυριών 
ταύτης, άπηγόρευσε εις τόν 'Ηγούμενον τής Άναφωνήιρίας 
καί ’Αρχιεπίσκοπον Αιγίνης πάσαν Ιεραρχικήν πραξιν:** 1

Ό 'Ιεράρχης συνεμορφώθη πρός ταΰτα καί τό επόμενον 
έτος έξελέγη υπό τών ενοριτών εφημέριος τοΰ σταυροπηγεια- 
κοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Μώλου, δπου είναι εκτε
θειμένα είς προσκύνημα σήμερον τά ιερατικά του άμφια.

Τό 1582 άπεβίωσεν δ ’Επίσκοπος Κεφαλληνίας Φιλόθεος 
καί κατά προτροπήν τών Ζακυνθίων ό ηγούμενος Δανιήλ 
ύπέβαλεν υποψηφιότητα διά τόν θρόνον. Άλλ’ άπέτυχε καί 
τότε άπεσύρθη είς τήν Μονήν του, δπου 
έζησε βίον άσκητοΰ, συχνά κατερχόμενος 
εις τήν χιίίραν καί σπανίως μεταβαίνων 
εις Στροφάδας, αλλά διευθύνων καί τάς 
δύο μονάς καί βοηθών άπορα παιδιά είς 
τά γράμματα καί έν γένει έκδηλώνων παν
τού καί πάντοτε δλας τάς άρετάς του.

’Άπειρα θαύματά του ή λαϊκή παράδο- 
σις περιέσωσε κατά τήν εγκόσμιον αυτήν 
ζωήν του. Άλλ’ υπέροχος είναι ή άλτρουϊ- 
στική του στάσις κατά τόν φόνον τοΰ 
άδελφοΰ του, πρό τής οποίας δ φανταστι
κός Επίσκοπος Μυριήλ τής Έμ σΰρ Έμ 
τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ ώχριφ κυριολεκτικώς.

"Ενα δλόφωτο πρωί, ποΰ ό ηγούμενος 
Δανιήλ, μετά τόν ό’ρθρον, αφού προσηυ- 
χήθη, έπήγαινε στο κελλί του μέτήν καρδιά 
σφιγμένη άπό κάποιο κακό προαίσθημα, 
ακούει πίσω του βήματα καί βλέπει κάποιον 
νά τρέχη πρόςτό μέρος του φοβισμένος.

— Σκότωσα άνθρωπο στή χώρ "Αγιε 
Γούμενε" τοΰ λέγει Μέ κυνηγάνε! Κρύψε 
με’ δπου νάναι φθάνουν οί σολντάδοι! Καί τοΰ φιλούσε 
τά χέρια.

Καθήκον καί ψυχή τόν συγκλονίζουν τώρα τόν 'Ηγού
μενον Δανιήλ. 'Ο φονεύς τρέμει κοντά του. Κατισχύει 
δμως ή αγία ψυχή του.

— Μετανόησε παιδί μου, τοΰ λέγει, καί δ Θεός θά σέ 
συγχώρηση.

Και τόν έκρυψέ. Σέ λίγο ένας καλόγερος τού αναγγέλλει, 
δτι οί σολντάδοι έμπλοκάρανε τό μοναστήρι κΓ ένας φιτσιά- 
λος γυρεύει τήν Άγιωσύνη του.

Ατάραχος δ 'Ηγούμενος υποδέχεται τόν Βενετσιάνο, δ 

όποιος τοΰ άνακοινοΐ, δτι θέλει τήν συνδρομήν του, διά νά 
συλλάβη έναν κοπολέρο, πού γι’ άγνωστη αιτία σκότωσε 
στή χιόρα τόν "Αρχοντα Κωνσταντίνον Σιγούρο.

'Ο Ηγούμενος έσκέπασε τό πρόσωπο μέ τά χέρια του καί 
έξερράγη είς πικρό κλάμμα-Μά γρήγωρα ή γαλήνη απλώθηκε 
πάλι στή μορφή του.

Μά καί τί δίνη! Τί τραγωδία μέσα του! ’Έμεινε άφω
νος καί τέλος έβεβαίωσε τόν Αξιωματικόν, δτι δέν είχε έμφα- 
νισθή κανένας ύποπτος στά πέριξ.

Τό άπόσπασμα φεύγει καί τά μάτια του σπινθηροβολούν 
άπό χαράν. ’Έσωσε έναν άνθρωπον άπό τήν αμαρτίαν. 

Τρέχει στο κελλί του, γονατίζει μπρος στον ’Εσταυ
ρωμένο καί δέεται διά τόν αδελφόν του. Καί τό βράδυ 
άνοιξε την πόρτα στον φονηά.

— Τόν εϊξερες αυτόν ποΰ σκότωσες; τόν έοωτά.
-;ό·ζ>·
— Ήταν δ άδελφός μου παιδί μου !
Ο Ηγούμενος κλαίει καί δ φονηάς τρέμει. Μά τόν 

φυγαδεύει έν ασφαλεία καί τόν σιόζει άπό τήν αμαρτίφ
Εκεί στό μοναστήρι τής Άναφωνήτρας, καταβλη

θείς άπό διαφόρους νόσους, μετεφέρθη είς τήν έν τή 
πόλει οικίαν I. Μακρή δ Ηγούμενος Δανιήλ-Αρχιε
πίσκοπος Αιγίνης Διονύσιος, δπου έκοιμήθη έν Κυρίφ 
τήν 17 Δεκεμβρίου 1622 μέ τελευταίαν επιθυμίαν νά 
διακομισθή δ νεκρός του καί ταφή εις τήν Μονήν 
Στροφάδων, είς ήν κατέλιπε καί τήν περιουσίαν του. 

"Ολη ή Ζάκυνθος συνώδευσε τόν νεκρόν τού 'Ιε
ράρχου της μέχρι τής Αποβάθρας, δπόθεν τήν 18 
Δεκεμβρίου έπεβιβάσθη φρεγάτας καί έτάφη είς τόν 
έν τή μονή τών Στροφάδων νήσων ναόν τού 'Αγίου 
Γ εωργίου.

Πέντε χρόνια, υπολογίζει δ άλλος βιογράφος τοΰ Αγίου 
Μπισκίνης, έπέρασαν άπό τοΰ θανάτου του, πέντε χρόνια, 
κατά τήν διάρκειαν τών δποίων δ Ηγούμενος Στροφάδων 
έβλεπε καθ’ ύπνους τόν Άγιον. Τέλος άπεφάσισε τό ήγόυ- 
μενοσυμβούλιον νά έκθάψη τόν νεκρόν. Τότε δέ κατάπλη
κτοι έμειναν δλοι. Τό λείψανον διετηρεΐτο άνέπαφον τελείως 
καί άφθαρτον, άναδίδον θαυμασίαν άπόπνοιαν. Άπετέθη 
λοιπόν ό'ρθιον έπί τοΰ επισκοπικού θρόνου, προσκυνούμενον 
εύλαβώς καί τιμώμενον. Ό ιστορικός Φερράρη άναφέρει, 
δτι, δταν ό Ένετικός στόλος προσηγγισεν εις τάς Στροφά- 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ (ΦΟΤΟΓΡ. ΛΕΦΑΙ

δας δλίγας ημέρας πρό τής υπό τών Τούρκων φοβερός λεη
λασίας τής μονής, δ ναύαρχός του Πιζάνη, άποβιβασθείς 
είδε τόν νεκρόν ιεράρχην έπί τού θρόνου του άρτιον, μέ ένα 
μόνον ξέσμα είς τήν μύτη, προφανώς άπό άδέξιον χειρι
σμόν τής σκαπάνης κατά τήν εκταφήν καί μέ δύο δδόντας 
έλλείποντας.

Κατά τό 1645 ήρχισε, έξ αιτίας τής Κρήτης, δεινός πόλε
μος μετάξι' Τούρκων καί Ενετών. Οί μοναχοί, φοβηθέντες, 
παρέλαβον τό 'Ιερόν Σκήνωμα καί τά τιμαλφή τής μονής καί 
μετέβησαν εις Ζάκυνθον, δπου ανεπισήμους έναπέθησαν αυτό 
είς τόν έντός τοΰ μετοχιού Καλυτέρου ναόν τής Θεοτόκου’ 

Ό κίνδυνος παρήλθε μετ ’ ολίγον καί οί πατέρες έπέστρεψαν 
μετά τοΰ 'Ιερού Λειψάνου είς τήν μονήν των. Κατά τό 
1703 Κοινότης, Κλήρος καί λαός έζήτησαν άπό τόν Πατριάρ
χην Γαβριήλ νά κανονισθή ώς 'Άγιος δ 'Ιεράρχης καί ή 
Σύνοδος τόν άνεκήρυξεν "Αγιον πράγματι, δρίσασα ώς έορ- 
τάσιμον ημέραν τήν 1 7 Δεκεμβρίου ημέραν τοΰ θανάτου του.

’Αλλά τό 1716 νέος πόλεμος έκρήγνυται μεταξύ Ένετίας 
καί Τουρκίας. Ό Τουρκικός στόλος υπό τόν Καπουτζάν 
Τζάνουμ Χότζα πασάν περιπλέει τά Ίόνια, κατευθυνόμενος 
πρός έκπόρθησιν τής Κερκύρας, άπειλών δέ τήν Ζάκυνθον. 
Οί πατέρες τών Στροφά
δων κρύπτουν εις σπή
λαια τούς θησαυρούς των 
καί τό 'Ιερόν Αείψ’ανον.

Πράγματι δέ. δ Τούρ
κος στόλαρχος, άποκρου- 
σθείς έκ Κερκύρας διά 
θαύματος τοΰ Άγ. Σπυ
ρίδωνος, κατευθ ύ νέτα ι 
εις Κωνσταντινούπρλιν. 
Άλλά μοίρα έκ δέκα 
σκαφών έπέρχεται κατά 
τών Στροφάδων. Λεη
λατούν τά πάντα, άπο- 
κόπτουν τάς χεϊρας τοϋ 
Αγίου, καί τό σώμα του 
τοποθετούν έπί βαρελιού 
μέ πυρίτιδα καί θέτουν 
πύρ Καί θαύμα τότε 
μέγα σημειοϋται.'Η πυ- 
ρίτις δέν έξερράγη καί 
μόνον άπό άλλας φλόγας 
κατεκάησαν τά γένεια καί 
τά μαλλιά τοΰ 'Αγίου· 
Τήν έπομένην 24 Αύγού- 
στου 1717, αφού έφυγα 
τσιάνικη κορβέτα, υπό κυβερνήτην τόν Ίω. Μπαλάβα, ήτις 
παρέλαβε καί μετέφερε είς Ζάκυνθον τούς σωθέντας μέ τό 
Ιερόν Λείψανον.

Λαός, Κλήρος, Προβλεπτής, στρατιωτικά! καί πολίτικα! 
άρχαί έδεξιώθησαν τό 'Ιερόν Σκήνωμα μετά τιμών λαμ
πρών, τό περιέφερον έν λιτανεία καθ’ δλην τήν πόλιν καί 
τό άπέθεσαν είς προσκύνημα έντός τού Μητροπολιτικοΰ 
ναοΰ τοΰ Άγ. Νικολάου τών Ξένων έπί τριήμερον.

Κατόπιν τό μετέφεραν είς τόν ναόν τής Παναγίας τοΰ 
Καλητέρου, δπου είναι καί τό Μετόχι τών Στροφάδων. 
Έκεϊ άφέθη έπί τριετίαν, έως οΰ έκτίσθη δ κατά τόν Άμμον 
ναός τοΰ Αγίου Διονυσίου.

*

Είχαμε καί ομιλίας. Ό κ. Γ. Σχοινάς, Γεν. Γραμματείς 
τής Γεωγραφικής 'Εταιρίας περί «Ζακύνθου άπό γεωγραφι
κής καί γεωλογικής άπόψεως», δ καθηγητής κ. Κ. Γερογιάν- 
νης περί Σολωμοΰ, δ κ. Λ. Ζώης περί τοϋ βίου τοΰ Αγίου, 
δ στρατηγός κ. Νικ. Καλομενόπουλος περί συμβολής τής 
Ζακύνθου εις τούς εθνικούς άγώνας. Καί μνημόσυνου εις 
τόν Μητροπολιτικόν ναόν τοΰ ιστοριογράφου ΙΙαν. Χιώτη, 
μέ άποκαλυπτήρια πλακός έντειχισθείσης είς τήν οικίαν του.

Άλλά καί άλλην μίαν τού κ. Λ. Ζώη εις τό Βυζαντινόν 
Μουσεϊον. Ίτ θησαυροί είναι έκεϊνοι! Ευλαβικά χέρια συνε- 
κέντρωσαν μέσα εις ένα παλαιόν βυζαντινόν ναόν δλα τά έν 
τή νήσφ εύρεθέντα Βυζαντινά αριστοτεχνήματα.

Μάρμαρα καί θραύσματα είς τό προαύλιον. Άλλά μέσα 
κατάπληξις καί θαυμασμός! Κατάφορτο τό δλόχρυσο τέμπλο 
άπό εικόνας, καί δλόγυρα οί τοίχοι, γεμάτοι καί αυτοί κατά 
χρονολογικήν τάξιν, ποΰ φαίνεται ή έξέλιξις. Καί προθήκαι 
μέ κειμήλια, εκκλησιαστικά σκεύη, σκαλιστά, διάγλυφα.

Εικόνες βυζαντινής τέχνης, τών διασημοτέρων Κρητών 
ζωγράφων, τής μικτής σχολής, τής έλευθέρας καί τής έπιρ- 
ρεασμένης άπό τήν ’Αναγέννησιν. 'II «Γλυκοφιλοΰσα» 
πραγματικόν Αριστούργημα. Καί ή «Ναυμαχία τοΰ Λέπαντο» 
τοΰ 1640 τοΰ Στιλ. 'Ρωμανού καί ή Θεία Λειτουργία τοΰ 
Φίλο». Σκούφου, αξίας έκάστη 200 χιλ. δρ. καί πλέον, θαυ- 
μασίως διατηρημένοι, χάρις είς τόν περίφημων ανακαινιστήν 

ΙΙελεκάσην. Τινές έξ αυτών εΰρέθησαν είς τό δάπεδον ναών 
μέ παχύ στρώμα λάσπης.

24 Αύγούστου πρωί. « ΚΓ ό Άγιος σημαίνει». Σημαί
νουν δλες ή εκκλησίες. 'Εορτάζει δ "Αγιος!

— Καλημέρ’ αφέντη. Βοήθειά σόι1 δ "Αγιος!
Στούς δρόμους πωληταί. λουλουδιών γιά τόν «"Αγιο». 

'Ο Άγιος είναι διά τόν Ζακύνθιον δ θεός του. 'Ορκίζεται, 
στό όνομά του: Μά τόν "Αγιο!

"Ολο τό νησί έχει συγκεντρωθή κάτω στή χιόρα. ΚΓ άπ. 
άκρου εις άκρον μιά μυρωδιά χύνεται στό διάστημα, παντού, 
από τά φιόρα, ποΰ καταιβάζουν γιά τόν "Αγιο. Καί σημαϊαι 
ριπίζονται στήν πνοή τοΰ Ανέμου καί μπαλκόνια διακοσμούν
ται. τάπητες βαρύτιμοι άναρτώνται, συνεργεία τοΰ Δήμου 
σκουπίζουν τούς δρόμους.

Μυριάδες σημαιών καί σημάτων φτερουγίζουν στον αέρα 
καί νομίζεις, δτι ή Ζάκυνθος πετάει από χαράν.

"Ωρα 6 μ. μ. Μεγαλειώδης ή παράταξις τής Λιτανείας. 
Συρρέει δ κόσμος πρός τόν «"Αγιον». 'Η Στράτα Μαρίνα 
μηρμυκιφ. Χωρικοί, αστοί, γυναίκες κορίτσια, καλογεράκια 
«ταμένα», τρέχουν. Άγημα ναυτών, μουσική, αστυνομικά 
όργανα, άρχαί, εκατόν φανοφόροι, έξαπτέρυγα, φλάμμουλα, 
ξεκινούν.

— Βγαίνει δ «"Αγιος» !
Ή καμπάνες σκορπίζουν τά αρμονικά κύματά των, ό λι

βανωτός πλημμυρίζει τό διάστημα. Σταυροκοπηματα, γονα- 
τίσματα, χείλι) κινούμενα

ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΝΤΕ 

Ό χαριτωμένος Πίπης τοϋ κ. Διον. Ρένεση, 
Διευθυντοΰ τής έν Ζακύνθφ έκδιδομένης 

Έφημερίδος ή «Επτάνησος».

διά τής Στράτα Μαρίνα φθάνει

άπό μυστική δέησι.
Καί μάσκουλα καί κα

νονιές καί πυροβολισμοί 
καί ψαλμοί, καί σειρή
νες άτμοπλοίων καί αυ
τοκινήτων καί πέταλα 
λουλουδιών αΐωρούμενα.

Τό 'Ιερόν Σκήνωμα 
μέσα είς τήν κρυσταλλό- 
φρακτον καί κατάχρυσον 
θήκην του τό άνέχουν 
τέσσαρες ιερείς έκ περι
τροπής, υπό χρυσοκέντη
του «ουρανόν»."Οπισθεν 
δ Μητροπολίτης θυμιαί- 
νων καί ευλογών, μέ τά 
κατάχρυσά του άμφια, 
καί δλος δ κλήρος είς 
δύο στίχους εκατέρωθεν 
καί οί έπίσημοι, καί κό
σμος άπειρος.

Ή ιερά πομπή άπό 
τόν Άμμον εισρέει είς 
τήν «Πλατεία Ρούγα», 
ποΰ ευωδιάζει όλη άπό 
τά σπορπισμένα έπιμε- 
λείφ τής Δημοτ. Αρχής 
μύρτα.

Τρίζει, βεβαιοΰν, τό 
σωζόμενον εις τήν πα
ράλληλον οδόν Φωσκό- 
λου σπίτι τοΰ 'Αγίου 
μέ υπόγειον μυκηθμόν, 
σαν περνά ή λιτανεία 
από τόν άλλον δρόμον.

Καί χύνεται ή λιτα
νεία πάντοτε αργά-άργά 
εις τόν Πλατύφορον καί 

βράδυ πειά είς τόν ναόν.
Τότε δή τότε! 'Η Ζάκυνθος καίεται.! Ή «φωτίες». Θαυ

μάσια πυροτεχνήματα καίονται, πολύχρωμα, μέ κρότους 
Αλλεπαλλήλους, ποΰ σοΰ δίδουν τήν έντύπωσιν μάχης καί 
μέσα άπό τούς καπνούς καί τήν πολύχρωμον Ανταύγειαν δ 
ναός μέ τό «καμπαναριό», άπό μακρυά δίνει κάποια υπερ
φυσικήν έντύπωσι.

Καί ολοταχώς γιά τόν Πειραιά. ΔΗΜΟΣ
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ο

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ MAS Κ. IQ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Τ?Οί ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ο σοφός καί άκαταπόνητος έφορος τών αρχαιοτήτων 
κ. Άλες. Φιλαδελφεύς είχε τήν έμπνευση· νά έ.πισκεφθή 

προ τριμήνου καί μελετήση τό πεδίον τών Θερμοπυλών. Ό 
Νομάρχης Φθιώτιδος καί Φωκίδας κ. Γ. Κουράτος καί εγώ 
ηύτυχήσαμεν νά συνοδεύσωμεν τον σοφόν ερευνητήν κατά 
την επιστημονικήν του τούτην εκδρομήν, ή οποία ήτο 
δΓ όλους διδασκαλία άμα καί προσκύνημα.

Τό ηρωικόν δράμα τής Αλαμάνας καί ή μεγάλη επο
ποιία τών Θερμοπυλών έζωντάνευον υπό την θριαμβευτικήν 
λάμψιν τού Ελληνικού ήλιου καί ύπό τό άπλετον φώς, τό 
οποίοι· έρριπτε τοΰ σοφού έπιστήμονος ή βαθεΐα παρατή- 
ρησις. Εις τήν σκέψιν μας, τά δύο ιστορικά γεγονότα, τόσον 
άφιστάμενα χρονικώς άπ’ άλλήλων, προσελάμβανον τήν ση
μασίαν συμβόλων μιας μάκρος καί αδιάλειπτου πάλης τού 
έθνους, ενός ατελεύτητου άγώνος τών ηθικών δυνάμεων κατά 
τής υλικής βίας, πού προσεγγίζει τά μακρυνά σημεία τής 
Ιστορίας καί τά εμφανίζει ώς μίαν ίνι,αίαν έκδήλωσιν τής 

εθνικής ψυχής.
Μια μελαγχολική έντύπωσις έν τούτοις μάς ύπελείφθη 

από τήν έλλειψη· έστω καί μιας στήλης αναμνηστικής.
’Αλήθεια. Τίποτα δεν ενθυμίζει σήμερον εις τον διαβάτην 

τήν ιερότητα τών χώρων αυτών. "Ο,τι τό βαθύ θρησκευτικόν 
αίσθημα τών αρχαίων προγόνων μας άνέθηκεν εις τον Ήρα- 
κλεα καί τούς Θεούς, πάν δ,τι ή 'Ελλάς, ευγνωμονούσα, άνή- 
γειρεν εϊς μνήμην τής Θυσίας τών Τριακοσίων, δ,τι ακόμη ή 
παλαιά 4 Κοινωνία τών εθνών», ολίγον περαιτέρω εις τήν 
Άνθήλην, τήν μικράν Γενεύην τής άρχαιότητος ·, έδραν τών 
φθινοπωρινών Άμφικτυονιών, συνεκέντρωσε, διά νά λαμ- 
πούνη τήν μικράν πολίχνην, εϊς τήν οποίαν οί λαοί συνέρ- 
ρεον διά νά ζωογονήσουν τό εϊρηνιστικόν ιδανικόν, τό όποιον 
εμπνέει καί σήμερον τήν παγκόσμιον συνείδηση·, τά μαρ
μάρινα λουτρά, πού 'ιδρύσει· ή γενναιόδωρος τού Ήρώδου 
’Αττικού διάθεσις, δλα αυτά αναθήματα, στήλας, καί ιερά 
καί ναούς καί μαρμάρινους λέοντας καί βωμούς καί πο
λυανδρία καί πολυτελή λουτρά καί τείχη έκρήμι ισε τών επι
δρομέων ή βάρβαρος μανία καί κατεκάλυψεν ό μέγας κατα- 
λυτής ό Χρόνος. Γαλάται, Γότθοι, Βούλγαροι, Ναυαροί, 
Καταλανοί, Γοϋρκοι, 42 έν δλφ έπιδρομαί έπέρασαν καί 
έκερμάτισαν τά έργα τής Τέχνης, δσα εϊχον διαφύγει τών. 
Ρωμαίων τήν ληστρικήν ορμήν. Καί επί τών έρειπίων ό 
Χρόνος άφήκε τήν σφραγίδα του. Τερά
στιοι προσχώσεις μετέβαλον ούσιωδώς 
τήν εδαφικήν μορφολογίαν τού ιστορι
κού πεδίου καί κατεκάλυψαν αυτό. Δεν 
απομένει τίποτε. Μόνον ή ιστορική άνά- 
μνησις διεσώθη, τήν οποίαν ό επισκέ
πτης ανακαλεί εις ευλαβές μνημόσυνον 
προς τούς μεγαλομάρτυρας τής Ελευθε
ρίας τών Λαών.

Κατ’ ’Ιούνιον 1929 τά μέλη τού Συν
δέσμου τών έν Άθήναις Φθ ιωτών, έπ’εύ- 
καιρία τής εις Λαμίαν εκδρομής των, 
έτέλεσαν κοινόν προσκύνημα εις Θερμο
πύλας καί ’Αλαμάναν. "Ερριψα τότε, καί 
ό Σύνδεσμος άπεδέχθη καί υιοθέτησε, 
τήν ιδέαν τής άναστηλώσεως ενός μαρ
μάρινου λέοντος επί τού Κολωνού, δπου 
είχε στηθή καί κατά τήν αρχαιότητα ό 
λίθινος λέων, άν δεν ήθελε εύρεθή ούτος. 
Ο δέ κ. Φιλαδελφεύς εις δύο γλαφυρά 

άρθρα του (Messager d’Atlienes 14 
καί 21 ’Ιουλίου 1929) μαζί μέ τάς Ιστο
ρικός καί. αρχαιολογικός του παρατη
ρήσεις έξέφρασε τήν ευχήν άνεγέρσεως 
αναθηματικών στηλών έν Θερμοπύλαις 
καί Αλαμάνα μέ τήν προτομήν τοΰ Λεω

ΤΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΙ 

στημένον εϊς τόν τόπον άκριβώς δπου έμαρτύ- 
ρησεν ό παρθ ενικός ήρως.

νίδα έκεΐ, μέ τήν προτομήν τού Διάκου εις ’Αλαμάναν. Καί 
αυτί) μέν είναι από πολλοΰ έτοιμος ώς καί αί μαρμάριναι 
στήλαι τοΰ περιστυλίου, ελπίζω δέ μέχρι τών εορτών τής 
Εκατονταετηρίδος νά στηθή εις τό αρκτικόν προγεφύρωμα 

τής ’Αλαμάνας. Ήτο μεγάλη ή καθυστέρησις, διά τήν οποίαν 
δεν είμαι αμέτοχος τής ευθύνης.

’Αλί.’ έν Θερμοπύλαις θά έπρεπε νά στηθή τοΰ Λεωνίδα 
ή προτομή, έκτυπον τής έν Σπάρτη άποκαλυφθείσης τελευ
ταίοι ωραίας προτομής, κατατεθειμένου ήδη έν τφ ’Εθνολο
γικά» Μουσείο.», ώς προτείνει ό κ. Φιλαδελφεύς ή μήπως είναι 
ένδεδειγμένον νά γείνη μία γενναιότερα προσπάθεια, μία 
εύρυτέρα αρχαιολογική έρευνα, ή οποία θά έφερεν ίσως εις 
τό φώς τό όλον ή μέρος τοΰ λίθινου λέοντος, τών στηλών 
καί άλλων ίσως μνημείων, π >ύ θά διήγειρον τό ενδιαφέρον 
τής παγκοσμίου επιστημονικής γνώμης; Καί πάντως, πού θά 
έπρεπε νά στηθή ή προτομή ή ό λέων; Εις τόν Κολωνόν 
βεβαίως, δπου ήτο καί κατά τήν αρχαιότητα· ’Αλλά πού 
πρέπει νά άναζητηθή ό Κολωνός; ’Ιδού μερικά σημεία, έπί 
τών οποίων αί γενόμεναι Ιστορικά! καί άρχαιολογικαί έρευ- 
ναι άφίνουσι βαθεΐαν σκιάν αμφιβολίας.

’Αληθώς δλαι αί μέχρι σήμερον ενεργή θεϊσαι άνασκαφαί 
άπέβησαν άτελεσφόρητοι. Ό αείμνηστος Schliemann τώ 
1883, ό μακαρίτης Α. Σκιάς μετέπειτα καί τέλος ό κ· II. 
Καστριώτης τφ 1899, κατ’ εντολήν, νομίζω, τής ’Αρχαιολο
γικής 'Εταιρίας ένήργησαν άνασκαφάς προς έξακρίβωσιν τοΰ 
χώρου, έν φ εΐχεν έγερθή ό τάφος τού Αεωνίδου καί αί 
περιώνυμοι στήλαι. Έγένετο σκαφή έπί τοΰ νομιζομένου 
Κολωνού έν τή εΐσόδφ καί κατά τήν θέσιν Καλύβια Δρα- 
κοσπηλιάς, άλλ’ ούδαμοΰ εύρέθη τι δυνάμενον ν’ άναχθή εις 
τούς χρόνους εκείνους τών Μηδικών πολέμων. Αί οχυρωμα
τικοί αυτόθι έργασίαι τοΰ Ελληνικού στρατού, αί γενόμεναι 
τφ 1897 "^ατά τήν ανατολικήν έξοδον τών στενών, έφεραν 
εις φώς αρχαίους τάφους, περιέχοντας κτερίσματά τινα, ήτοι 
κυάθους, πήλινα αγγεία τύπων διαφόρων τών τής καλής 
εποχής, ξίφη σιδηρά καί νομίσματα Ρωμαϊκής εποχής, ών έν 
τών Δελφών, φέρον τήν επιγραφήν Πυθία. ’Εκ τούτων δ 
τάς άνασκαφάς ένεργήσας τφ 1899 κ. Καστριώτης συνεπέ- 
ρανεν, δτι τά έν Θερμοπύλαις Ιδρυμένα πολυάνδρων τε καί 
ό λέων τοΰ Λεωνίδα καί αί ανεπίγραφοι πλάκες ήσαν απλά 
κενοτάφια τών ήρωϊκώς πεσόντων καί ούδέν πλέον, ά'τινα 

συν τφ χρόνφ έξηφανίσθησαν, ό τάφος 
δέ τών ήρώων τούτων δέον νά ζητηθή 
αλλαχού, έν τή πεδιάδι τοΰ Σπερχειού» 
(Πρακτικά τής έν Άθήναις Άρχαιολ. 
Εταιρίας τοΰ 1899 σελ. 76 καί έπ).

Μέ δλην τήν βαθεΐαν έκτίμησιν προς 
τό έργον σοφών έπιστημόνων, άς μοΰ 
συγχωρηθή νά ρίψω εις τήν συζήτηση· 
αυτών σκέψεις τινας καί παρατηρήσεις 
πολλών ετών. Δέν θά είναι ίσως άνωφε- 
λεΐς. Άλ?.ά προ τούτου νομίζω χρήσιμον 
νά ύπομνησθώσιν ίστορικαί τινες καί 
τοπογραφικαί λεπτομέρειαι.

Αί Θερμοπύλαι ήσαν μετά τά Τέμπη 
ο προσφορώτερος διά τήν άμυναν τής 
'Ελλάδος χώρος κατά τήν Αρχαιότητα. 
Ήτο στενωπός μήκους πέντε περίπου 
χιλιομέτρων, κείμενη εις τά αρκτικά κρά
σπεδα τού Φθιωτικοΰ Καλλιδρόμου, δι’ής 
διήκεν ή από Θεσσαλίας εις τήν λοιπήν 
Ελλάδα οδός, ακολουθούσα περίπου τήν 

χάραξη·, τήν οποίαν κατά τό σημείον 
τούτο έχει, καί ή σημερινή οδός Λαμίας- 
Θερμοπυλών-Αταλάντης. Ή στενωπός 
έσχηματίζετο από τάς άποκρήμνους πα
ρειάς τοΰ Καλλιδρόμου, αί όποίαι προσήγ- 
γιζον τήν άβαθή καί άλίμενυν μέση μ- 

βρινήν παραλίαν τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου. Μεταξύ βουνού καί 
τής θαλάσσης κατά τήν είσοδον τών στενών, ήτοι κατά τό 
13ου χιλιόμετρ. τής σημερινής από Λαμίας εις Θερμοπύλας 
οδού κατελείπετο τόσον στενός χώρος, ώστε ή οδός είχε 
τό εύρος μόλις μιάς άμάξης εις μήκος χιλιομέτρου.

Αύτη ήτο ή είσοδος τών στενών, ή βορειοδυτική πύλη.
Κατά τήν έξοδον επίσης τών στενών, παρά τό χιλιόμε- 

τρον 17.500 μ. τής σημερινής οδού, προσήγγιζε πάλιν τό 
όρος προς τήν θάλασσαν καί έσχημάτιζε δευτέραν στενωπόν, 
τήν ανατολικήν πύλην, εγγύς τοΰ Άλπηνού, τής πρώτης μετά 
τάς Θερμοπύλας Λοκρικής πόλεως παρά τό σημερινόν χωρίον 
Χρακοσπηλιά- Είναι άδηλον, άν κατά τήν είσοδον καί τήν 

έξοδον ήσαν πραγματικοί πύλαι. Βέβαιον είναι, ότι ύπήρχον 
καί εις τάς δύο στενωπούς καί κατά τό μέσον τείχη, τών 
οποίων κατά μέν τήν έξοδον σώζονται έρείπια τινά καί 
σήμερον, κατά δέ τήν είσοδον καί παρά τόν Κολωνόν λίθους 
τινας άνεύρομεν μετά τοΰ κ. Φιλαδελφέως έντός τού άρκτι- 
κώς τής όδοϋ τενάγους, καλυπτομένου πάλαι ύπό θαλάσσης.
Εντεύθεν δέ δύναταί τις νά εικάση, ότι καί πραγματικοί 

πύλαι έπί τών τειχών ύπήρχον, άφ’ ού δΓ αυτών διήρχετο ή 
μόνη οδική αρτηρία μεταξύ Θεσσαλίας καί τής λοιπής Ελ
λάδος· 'Ο έν τφ μεταξύ τών δύο στενών χώρος ήτο ευρύτε
ρος, έκαλύπτετο δέ ύπό ιαματικών θειούχων πηγών, έκ τών 
οποίων όλος ό χώρος έλαβε τήν τοπωνυμίαν Θερμοπύλαι 
καί αί όποιοι ήσαν γνωστοί καί κατά τήν ’Αρχαιότητα.

’Έστι δέ έν τή εΐσόδφ τούτη θερμά λουτρά, τά χύτρους 
καλέουσιν οί έπιχιόριοι καί βωμός ϊδρυται Ήρακλέους 
έπ’ αύτοϊσι». (Ήρόδοτ. βιβλίον, VII, 176). Διότι κατά τήν

ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ.— Κολαχνός κατά τήν είσοδον τοΰ στενού.

παράδοσιν «τφ Ήρακλεϊ μογήσαντιή Άθηνά θερμά λουτρά 
έπαφήκεν». Προδήλως ή εις τόν Ήρακλέα άφιέρωσις είναι 
συμβολική έκφρασις τής αληθώς ισχυρός Ιαματικής δυνά- 
μεως τών λουτρών, δπου μετέπειτα ύπό τοΰ Ηρώδου τού 
Αττικού κατεσκευάσθησαν λαμπροί μαρμάριναι δεξαμεναί 
καί βαλανεΐα. Σήμερον είναι άτυχώς έγκαταλελειμμένα, όπως 
αί πλεΐσται ιαματικοί πηγαί τής 'Ελλάδος.

Τοιαύτη περίπου ήτο ή μορφή τοΰ ιστορικού πεδίου κατά 
τούς χρόνους τών Μηδικών πολέμων, μορφή τής οποίας 
ευκρινή τοπογραφικήν εικόνα παρέχει ήμΐν ό Ηρόδοτος. 
Άν ή έκθεσις αύτη τοΰ μεγάλου ιστορικού δέν διεσώζετο, 
δέν θά ήτο δυνατόν νά έννοήσωμεν, πώς ολίγοι "Ελληνες άντε- 
τάχθησαν κατά μεγίστης στρατιάς. Διότι ή όψις τοΰ χοίρου 
τούτου έχει σήμερον ούσιωδώς άλλοιωθή. Ό μυχός τοΰ Μα- 
λιακοΰ κόλπου, έξικνούμενος τότε μέχρι τής σημερινής όδοΰ 
Λαμίας-Άμφίσης διά συνεχών προσχώσεων μετετοπίσθη 
προς άνατολάς καί ή προς τόν Καλλίδρομον άβαθής παρα
λία αυτού κατεκαλύφθη εις πλάτος 5-6 χιλιομέτρων ύπό 
προσχιύσεων, άποτελοΰσα σήμερον ελώδη κατά τό πλεΐστον 
έκτ,ασιν.

Εις τά στενά ταΰτα άντέταξαν οί “Ελληνες τήν κατά 
ξηράν άμυναν κατά τής ύπό τοΰ άλαζόνος καί κούφου Ασια
νού βασιλέως έπαγομένης τρομακτικής δυνάμεως, τής οποίας 
τόσον σαφή καί ένδιαφέρουσαν απεικόνιση· διέσωσεν ο 
'Ηρόδοτος. ’Επιθυμώ νά τονίσω άπό τοΰδε, ότι κατ’ έμέ 
ή μάΐ,λον αξιόπιστος πηγή είναι ή συγγραφή τοΰ Πατρός τής 
'Ιστορίας, πάσα δέ ιστορική ή αρχαιολογική μελέτη περί Θερ
μοπυλών άπό τήν πηγήν ταύτην πρέπει νά άντλή στοιχεία. 
Διότι, αν ό Ηρόδοτος δέν είχε τοΰ Θουκυδίδου τήν βαθυ
στόχαστοι· πολιτικήν κρίσιν, εΐχεν όμως χάριν καί σαφήνειαν 

εύσυνειδήτου ιστορικής ακρίβειας. Ζήσας καί συγγράψας 
ολίγον μετά τούς Μηδικούς πολέμους, σύγχρονος σχεδόν 
αυτών, είναι άδύνατον νά περιέγραιρε τοσοΰτον εύκρινώς 
τούς ιστορικούς τόπους, χωρίς νάτούςέπισκεφθή. Ήσαν άλλως 
τε καί εύλόγως κοινόν τών Πανελλήνιον προσκύνημα, ώστε 
δύναταί τις μετά πεποιθήσεως νά εϊπη, ότι ό Ηρόδοτος

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ
εϊς τό προγεφύρωμα της όποιας έπεσε ήρωίκό>τατα ό Αθανάσιος Διάκος.
Τά ί»ύο Ακραία τόξα σώζονται ώς εϊχον έπί Τουρκοκρατίας, (φώτ. Ζάχου] 

περιέγραψε τάς Θερμοπύλας έξ ιδίας αΰτοΰ άντιλήψεως καί 
τόν ’Αγώνα τώ»ν Τριακοσίων έκ τών μάλλον προσφάτων καί 
αξιόπιστων άφηγήσεων.

Κατά τόν Ηρόδοτον, λοιπόν, ό Ξέρξης, αφού έπί τέσσαρας 
ημέρας ήπράκτησεν, έλπίζων άνοήτως εϊς ύποχώρησιν τών 
‘Ελλήνων, κρατούντων τό τείχος τής εϊσιίδου, έρριψε τήν 
πέμπτην καί έ'κτην ημέραν τά κράτιστα στατεύματα αυτού 
εις επίθεση· καί έν τέλει τούς λογάδας, τούς άδυνάτους, 
«έντειλάμενος σφέας ζωγρήσαντας άγειν εις ό'ψιν τήν εαυ
τού5. "Ολαι αί επιθέσεις συνετρίβησαν, ή δίοδος έμεινεν 
άπόρθητος καί ή αμηχανία τοΰ χέρξου έκορυφοΰτο, δτε Μα- 
λιεύς τις, ό ’Εφιάλτης, άπεκάλυψεν αύτφ τήν ύπαρξη· ατρα
πού, διηκούσης διά τής χαράδρας τοΰ Ασωπού εϊς τό όρος 
Άνώπαιαν καί άπό ταύτης εϊς τά νώτα τών · Ελλήνων. Τήν 
οδόν ταύτην ήκολούθησεν ό Ύδάρνης, στρατηγός τοΰ Ξέρξου, 
έπί κεφαλής ισχυρός μοίρας Περσικού στρατού, μεθ’ ής τήν 
έπομένην εύρέθη εις τά νώτα τοΰ Αεωνίδου.

Άλλ’ ούτος πολύ πρότερον είχε μάθει τήν δεινήν άγγε- 
λίαν τής έπικειμένης κυκλώσεως καί άπό τής στιγμής ταύτης 
άρχεται ή δραματική φάσις τής μεγάλης εποποιίας. 'Ο Λεω
νίδας, φειδόμενος τών μαχητικών δυνάμεων τής Ελλάδος, 
άπέπεμψε μέγα μέρος τών ύπ’ αυτόν άνδρών, έκράτησε δέ τούς 
τριακοσίους Σπαρτιάτας μετά τών ψιλών ειλώτων, τούς Θε- 
σπιεΐς καί Θηβαίους, έτοιμος διά τήν ύπερτάτην θυσίαν. 
Αντί τοΰ άμυντικοΰ άγώνος άνέλαβεν έπίθεσιν, έξελθών δέ 
τοΰ τείχους έμάχετο εϊς εύρύτερον τοΰ αι’χένος. Άλλ’ <ϊς άφή- 
σωμεν εϊς τόν Ηρόδοτον τήν περιγραφήν τής κρίσιμου 
ώρας: « ... οΐ τε δή βάρβαροι, οί άμφί Ξέρξην, προσήισαν,

καί οί άμφί Λεωνίδην "Ελληνες, ώς τήν έπί θανάτφ έξοδον 
ποιούμενοι, ήδη πολλφ μάλλον ή κατ’ άρχάς έπεξήισαν εϊς 
τό εδρύτερον τοΰ αύχένος. Τό μέν γάρ έρυμα τοΰ τείχεος έφυ- 
λάσσετο, οί δέ άνά τάς προτέρας ημέρας ύπεξιόντες εϊς τά 
στενόπορα έμάχοντο, τότε δέ συσμίγοντες έξω τών στενών 
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έπιπτον πλήθεϊ πολλοί τών βαρβάρων' δπισθεν γάρ οι ηγε
μόνες τών τελέων, εχοντες μάστιγας έρράπιζον πάντα άνδρα, 
αϊει ές τό πρόσω έποτρυνοντες. Πολλοί μέν δή έσέπιπτον 
αύτών εις τήν θάλασσαν και διεφθείροντο, πολλφ δ’ έτι 
πλεΰνες κατεπατέοντο ζωοι ύπ’ άλλήλων, ήν δέ λόγος ούδείς 
τοΰ άπολλυμμενου. Άτε γάρ έπιστάμενοι τόν μέλλοντα σφι 
έ'σεσθαι θάνατον έκ τών περιιόντων τό ούρος, άπεδείκνυντο 
ρώμης δσον εϊχον μέγιστον εις τούς βαρβάρους, παραχρεό- 
μεθανοί τε και άτέοντες. Δοΰρατα μέν νυν τοΐσι πλέοσι 
αύτών τηνικαΰτα έτυγχανε κατεηγότα ήδη, οί δέ τοΐσι ξίφεσι 
διεργάζοντο τούς ΙΙέρσας, και Λεωνίδης τε έν τουτφ τώ 
πόνω πίπτει, άνήρ γενόμενος δρ ιστός... Ξέρξεώ τε δη δύο 
άδελφεοΐ ένταΰθα πίπτουσι μαχόμενοι υπέρ τοΰ νεκρού τοΰ 
Αεωνίδεω, Περσέων τε και Λακεδαιμονίων ώθισμός έγένετο 
πολλάς, εις δ τούτον τε αρετή οί Έλληνες ύπεξείρυσαν και 
έτρέψαντο τούς εναντίους τετράκις. 'Γούτο δέ συνεστήκεε 
μέχρις ον οί συν ’Εφιάλτη παρεγένοντο. 'Ως δέ τούτους ήκειν 
έπύθοντο οί "Ελληνες, έντεϋθεν ήδη έτεροιοΰτο τό νεΐκος.Ές 
τε γάρ τό στενόν τής όδοΰ άνεχώρεον δπίσω, καί παραμει- 
ψάμενοι τό τείχος, έλθόντες ϊζοντο έπί τόν Κολωνόν πάντες 
ιίλέες οί άλλοι πλήν Θηβαίων. Ό δέ Κολωνός έστίν έν τή 
είσόδφ δπου νΰν λίθινος λέων έστηκεν έπί Λεωνίδη’ έν τοΰτω 
σφέας τώ χώρο.» άλεξομένους μαχαίρησι, τοΐσι αύτών έτι 
έτύγχανον έτι περιεοΰσαι καί χερσ'ι και στόμασι κατέχωσαν 
οί βάρβαροι βάλλοντες, οί μέν έξ έναντίης έπισπόμενοι, καί 
τό έρυμα τοΰ τείχεως συγχώσαντες, οί δέ περιελθόντες πάν- 
τοθεν περισταδόν » (Ηρόδοτος VII 223. 225).

’Από τήν ζωντανήν αύτήν άφήγησιν κατ’ έμέ δέν απομέ
νει αμφιβολία:

1) 'Ότι ό Κολωνός έκειτο κατά τήν είσοδον τών στενών. 
Άλλ’είσοδος δέν εΐναι δυνατόν νά νοηθή ή ανατολική πρός 
Άλπηνόν πύλη, άλλά τουναντίον ή άρκτικοδυτική τοιαύτη, τό 
πρώτον άνασχετικόν τών άπό Βορρά έπερχομένων έρυμα.

2) Έπί τοΰ τείχους τούτου τής εισόδου διεξήχθηΈικη- 
φόρος ό διήμερος αμυντικός άγων καί έξω τούτου πρός τό 
εύρύτερον τοΰ αύχένος, παρά τάς ιαματικός πηγάς, καλουμέ- 
νας σήμερον Ψωρονέρια έγένετο ή «έπί θανάτφ*  τοΰ Λεω

---------^9^ —

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ

Δύναται τις νά εΐπη, δτι ή παιδιά τής ποδοσφαιρίσεως είναι 
ή μόνη αθλητική παιδιά, ήτις προκαλεΐ καί ένθουσιά- 

ζει τόν φίλαθλον κόσμον.
Άπό τοΰ 1000 π. χ. ή παιδιά τής ποδοσφαιρίσεως έπαί- 

ζετο έν Έλλάδι - διαφόρου τύπου άπό τόν σημερινόν - άπ’ 
δπου είσήχθη είς τήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν.

Οί Ρωμαίοι πρώτοι είσήγαγον τήν άθλητικήν ταύτην 
παιδιάν είς τήν ’Αγγλίαν τφ 41 - 54 μ. χ.

Οί Άγγλοι, φαίνεται, δέν τήν ύπεδέχθησαν εύχαρί- 
στως, πράγμα δπερ άποδεικνύεται έκ τής άρθρογραφίας τοΰ 
Sir Thomas Clyot, δστις άπεκάλεσε αύτήν*  βάναυσον παι
γνίδι».

Ή τοιαύτη πολεμική κατά τοΰ ποδοσφαίρου δέν έπαυσεν. 
Μετά πεντηκονταετίαν είς τό Stratford - on - Aven, δτε 
ό Shakespeare ήτο νεανίας δνόματι Philip Stutbes, έπε- 
τέθη δριμύτατα κατά τής παιδιάς τής ποδοσφαιρίσεως διά 
μακρών άρθρων, είς ά άπεδείκνυεν, δτι δέν είχεν άλλα απο
τελέσματα πλήν τοΰ τραυματισμού καί ένίοτε τοΰ θανάτου 
τών παικτών.

Ή σταυροφορία αύτη κατά τής ποδοσφαιρίσεως έπέτυχεν 
τόσον ώστε ό Shakespeare είς έν έκ τών έργων του έπι- 
θυμών νά χαρακτηρίση σοβαράν δβριν έθεσεν είς τό στόμα 
τοδ πρωταγωνιστοΰ του τάς λέξεις «ταπεινέ ποδοσφαιριστά». 
Τόσον τό ποδόσφαιρον έθεωρεϊτο «πρόστυχο παιγνίδι», ώστε 
ούδείς κύριος ήδύνατο νά παίξη.

Ίσως διότι ό άρχικός τρόπος τοΰ παίζειν ήτο βάναυσος. 
Διότι κατά τούς έν Shester διοργανωθέντας ποδοσφαιρικούς 
άγώνας, κατά τόν 9ον αιώνα, μετεχειρίσθησαν άντί ποδο- 
σφαίρας τό κρανίον Δανοΰ στρατιώτου.

Παρά ταΰτα έξηπλώθη τόσον, ώστε κατέστη προβλημα
τικόν είς τήν ’Αγγλίαν, πώς θά άπηλλάσοντο τής χυδαίας 
αύτής παιδιάς. 'Π μόνη λύσις έξευρέθη διά τής έκδόσεως 

νίδα έξοδος καί τών συν αύτώ τήν τρίτην ημέραν. Έκεΐ περί
που έπεσεν δ Λεωνίδας καί έκεΐ περί τό σώμα του διεξηχθη 
σφοδρός άγιόν, άποβάς καί πάλιν υπέρ τών Ελλήνων.

3) Ότι εύθύς ώς ήγγέλθη, δτι οί σύν Εφιάλτη κατελθόν- 
τες έξ Άνοπαίας όπισθεν τής ανατολικής πύλης καί εντεύθεν 
τοΰ Άλπηνοΰ έπήρχοντο κατ’ αύτών, ύπεχιόρησαν έντός τοΰ 
τείχους τής βορειοδυτικής πύλης εις τόν Κολωνόν, έπί τοΰ 
όποίου βραδύτερον έστήθη ό λίθινος λέων. Καί ό Κολωνός 
ούτος, κατ’ έμέ, εΐναι ό δεσπόζων τής όδοΰ κατά τήν άπό 
βορρά είσοδον λόφος, έπί τοΰ όποίου σώζονται τά έρείπια 
βυζαντινού φυλακείου ή σταθμού, ή «Παληοκαζάρμα» ώς 
άποκαλεΐται.

Είναι άληθές, δτι κατά τήν άνατολ. πύλην ευρηται κολω
νός τις, άλλ’ ή πύλη αύτη αποτελεί τήν έξοδον τών στενών 
καί ούχί τήν είσοδον. Είσοδον δέ εννοεί ό 'Ηρόδοτος καί πάς 
τις τήν άπό βορρά είσοδον τοΰ εισερχομένου. Εΐναι φυσικόν 
άλλως έκεΐ νά ήμύνθη ό Λεωνίδας. Διότι δέν εΐναι λογικόν 
νά υποτεθή, δτι έγκατελείφθη έκείνη ή πρώτη άμυντική 
θέσις, διά νά διεξαχθή ή άμυνα κατά τήν έξοδον τών στενών.

Φρονώ αρα δτι ό λόφος ούτος ή Ιίαληοκαζάρμα», εΐναι ό 
Κολωνός, ό άναφερόμενος ύπό τοΰ 'Ηροδότου. Έκεΐ άνεκομί- 
σθη ό νεκρός τοΰ Λεωνίδα, έκεΐ έπεσον οί ύπολειφθέντες 
Σπαρτιάται καί Θεσπιεϊς, κυκλωθέντες «πάντοθεν περιστα- 
δόν», έκεΐ βραδύτερον ή Ελλάς ευγνωμονούσα έστησεν τόν 
λίθινον λέοντα. Τόν λέοντα τούτον δέν έσύλησαν ξένοι, ώς 
άλλα έργα άρχαίας τέχνης. Τουλάχιστον δέν είναι γνωστόν 
τι. Εΐναι έπομένως πιθανιότατον, δτι ύπό τόν Κολωνόν ή 
έγγύς αύτοϋ κρύπτει ή Ελληνική γή ζηλοτύπως τόν λέοντα 
τούτον ή τεμάχια αύτοϋ. Καί ένηργήθη μέν έπί τοΰ λόφου 
άνασκαφή ύπό τοΰ κ. Καστριώτου πρό έτών, ήτις άπέβη άτε- 
λέσφορος, άλλ’ίσως πληρεστέρα έρευνα ύπό τήν «Παληοκα- 
ζάρμαν» ή είς τό παρακείμενον έλος νά άπεκάλυπτε τούτον, 
κερματισμένον πιθανώς. Πάντως άν ήθελε στηθή έν Θερμο- 
πύλαις μνημεΐον τι άναμνηστικόν — μαρμάρινος λέων ή προ
τομή τού Λεωνίδα καί εί τι άλλο — νομίζω, δτι πρέπει έπί 
τοΰ Κολωνοΰ τούτου τής εισόδου νά στηθή.

Έν Λαμίφ ’Οκτώβριος 1929 ι. μακροττουλος

Βασιλικής έντολής. Όχι βεβαίως διότι ό Βασιλεύς ένδιε, 
φέρετο διά τά μωλωπίσματα τών ύπηκόων του, άλλά διότι 
παρημελεΐτο ή έκγύμνασις τών ύπηκόων του είς τό τόξον- 
πράγμα δπερ έμείωνε τήν στρατιωτικήν άξίαν τής ’Αγγλίας.

Άντί δμως νά φέρη τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα, τού- 
ναντίον ηύξησε τούς όπαδούς αύτοϋ.

Όπότε ό Βασιλεύς ’Ιάκωβος ό Α'. ήναγκάσθη νά άπο- 
κλείση τής Αύλής του πάντας τούς άσκουμένους είς τό 
ποδόσφαιρον.

*
Τό 1550 οί ’Ιταλοί έδημιούργησαν νέον τύπον ποδοσφαίρου, 

δπερ ώνόμασαν Giocco del Calcio.
Κατά παλαιάν χαλκογραφίαν οί παΐκται έκάστης όμάδος 

άνήρχοντο είς 26. Ό άγων είχε λάβει χώραν είς μίαν έκ 
τών κεντρικωτέρων πλατειών τής Φλωρεντίας.

Είς τήν πρώτην γραμμήν ί'σταντο οί έμπροσθοφύλακες 
(Anti guardia) είς τρεις σειράς άνά 5. Όπισθεν τούτων 
εύρίσκοντο οί μέσοι (Gagliardi) καί οί οπισθοφύλακες 
(retroguardia), οϊτινες έφύλαττον τό τέρμα. 'Ως τέρματα 
μετεχειρίζοντο κωνικάς σκηνάς, είς άς έδει νά είσέλθη ή 
σφαίρα, διαμέτρου 12 πόντων καί βάρους 10 ούγγιών.

Οί παΐκται ήσαν ένδεδυμένοι μέ ώραία χρωματιστά ένδύ- 
ματα, είς τήν κεφαλήν δέ έφόρουν πίλους κεκοσμημένους διά 
πτερών. Οί θεαταί ί'σταντο δπισθεν τών ξύλινων φραγμάτων, 
οί δέ δορυφόροι καί σαλπιγκταί έκατέρωθεν τών τερμάτων.

*
Κατ’ έντελώς διάφορον τρόπον ή παιδιά τής ποδοσφαιρί

σεως έπαίζετο έν Σκωτία.
Ό άγων ήρχιζε τήν 2αν άπογευματινήν καί έληγε περί 

τήν δύσιν τοΰ ήλιου.
Είς μέν τό έν μέρος εύρίσκετο ή όμάς τών έγγάμων, είς 

δέ τό άλλο ή τών άγάμων. Ό κατέχων τήν σφαίραν έτρεχε 
μέχρις δ,του συνελαμβάνετο υπό τών άντιπάλων του, όπότε 
έρριπτε ταύτην, μή δυναμένου ούδενός νά τήν λακτίση.

Σκοπός τών έγγάμων ήτο ή έμβάπτισις αύτής τρις έντός 
τοΰ πλησίον κειμένου βάλτου, ένώ τούναντίον οί άγαμοι 
ώφειλον νά βυθίσουν ταύτην τρις είς τό βαθύτερον μέρος τοΰ 
ποταμού.

Έάν μέχρι τής λήξεως τοΰ άγώνος ούδείς άνεκηρύσσετο 
νικητής, ή σφαίρα έκόπτετο είς δύο ίσα μέρη.

Έν Έλλάδι είσήχθη τό 1902 καί έπαίζετο ύπό τής άνω- 
τάτης κοινωνικής τάξεως. Κατά φυσικήν συνέπειαν ό «κοσμά
κης» δέν είδε μέ «καλό μάτι» τό νέον τοΰτο σπόρ.

Βεβαίως και έδώ ή διάβοσίς του συνήντησεν εμπόδια, 
ών τό σπουδαιότερον ήτο ή πεί- 
σμων άσκησις τών νέων είς τά 
αθλήματα τοΰ στίβου.

Έν τούτοις κατώρθωσε νά 
είσέλθη καί είς τά έπίσημα 
γυμναστήρια, ών οί διευθυνταί 
διωργάνωνον συναντήσεις ποδο- 
σφαιρικάς, μή βασιζομένας έπί 
ούδενός έπισήμου ή άνεπισήμου 
κανονισμού καί άνευ διαιτητών.

Κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 1905 
είς τό γυμναστήριον τοΰ ’Εθνι
κού Γ. Σ. παρουσιάσθησαν οί 
άδελφοί Μπόταση καί Βρυώνη, 
ό κ. Καστριώτης καί άλλοι, ο'ί- 
τινες, ένθερμοι ποδοσφαιρισταί 
δντες καί έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
προερχόμενοι, μετέδωσαν τάς 
γνώσεις των είς τούς καί σήμε
ρον γνωστούς κ. κ. θ. Νικολαΐ- 
δην και Γ. Καλαφάτην.

Ούτω δέν παρήλθε πολύς 
χρόνος καί ή παιδιά τής πο
δοσφαιρίσεως είχε καταλάβη τήν πρωτεύουσαν θέσιν είς τά 
γυμναστήρια. Ένεκα τούτου συνεστήθησαν όμάδες, τόσον έν 
τώ Έθνικώ Γ. Σ. δσον καί είς τόν Πανελλήνιον τοιοϋτον, 
έξ ών ίσχυροτέρα ήτο ή πρώτη, λόγω τής συμμετοχής τών 
άνωτέρω άναφερομένων κυρίων.

Κατά τούς προκριματικούς Πανελληνίους άγώνας τοΰ 
1906 δ ’Εθνικός άνεδείχθη νικητής, είς αύτόν δέ άνετέθη 
ή άντιπροσώπευσις τών 'Ελληνικών χρωμάτων κατά τούς 
'Ολυμπιακούς άγώνας τοΰ 1906. 'Η πρώτη αύτη ’Εθνική 
μας όμάς, συναντηθεϊσα μετά τής ποδοσφαιρικής όμάδος τοΰ 
Άγγλικοΰ Στόλου, ήττήθη διά τερμάτων 18-0. ’Επίσης 
ήττήθη ύπό τής ’Εθνικής όμάδος τής Δανίας διά τερμάτων 9-0, 
παίξασα μόνον έν ήμιχρόνιον. Αί συναντήσεις έλαβον χώραν 
είς τό ποδηλατοδρόμιον Ν. Φαλήρου, προκαλέσασαι τό ένδια- 
φέρον τών φιλάθλων.

Μετά τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας οί άποτελούντες τήν 
ποδοσφαιρικήν ομάδα τού ’Εθνικού, διαφωνήσαντες πρός τούς 
γυμναστάς τοΰ Συλλόγου, παρητήθησαν καί προέβησαν είς 
τήν ί'δρυσιν τοΰ Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «Γουδί κατά 
μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 1906.

Ό πρώτος ούτος καθαρός ποδοσφαιρικός σύλλογος διά 
τής συστηματικής του προπονήσεως έπεβάλλετο έπί πασών 
τών άλλων όμάδων μέχρι τοΰ 1910, όπότε κατά πρώτην 
φοράν ήττήθη ύπό τοΰ έν τφ μεταξύ ίδρυθέντος Ποδοσφαι
ρικού 'Ομίλου Αθηνών.

Ή ή'ττα αδτη ήρκεσε νά διαλυθή δ Π. Σ. Γουδί, ένια δέ 
έκ τών άποχωρησάντων μελών του ίδρυσαν τό νέον Γουδί.

Ή όμάς τοΰ νέου Γουδί ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ κ. θ. 
Νικολαΐδη κατήντησε ή ίσχυροτέρα ποδοσφαιρική όμάς, ήν 
ποτέ έσχε τό Ελληνικόν ποδόσφαιρον.

Οί παΐκται τοΰ νέου Γουδί ήσαν τοιαύτης ποδοσφαιρικής 
ίκανότητος, ώστε παρ’ δλην τήν συστηματικήν καί έπίμονον 
έργασίαν τών άλλων σωματείων κατώρθωσαν είς τούς άγώ
νας πρωταθλήματος 1911 νά έπιβληθώσι, νικήσαντες άπάσας 
τάς άντιπάλους όμάδας.

Φαίνεται, δτι « δ τράχηλος τοΰ "Ελληνος ζυγόν δέν ύπο- 

φέρει“ καί άποτέλεσμα τής νίκης τοΰ νέου Γουδί ύπήρξεν 
ή διάλυσις τής ισχυράς όμάδος τοΰ Ιΐοοοσφαιρικοΰ 'Ομίλου 
καί ή συγχώνευσις αύτοϋ μετά τής νικήτριας όμάδος.

Ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Μαρινάκη καί τή ισχυρά 
συμβολή τών άδελφών κ. κ. Ε. καί Ν. Μπαλτατζή ή νέα 
σύνθεσις τής όμάδος τοΰ Γουδί κατήγαγε νέας νικάς.

Άπασαι σχεδόν αί ξέναι ποδοσφαιρικαί ομάδες καί αί 
Έλληνικαί τοιαΰται ήττώντο.

Ή παιδιά τής ποδοσφαιρίσεως μετά ταΰτα ήρξατο διαδι- 
δομένη τόσον, ώστε νά ίδρύωνται έν Άθήναις, δσον καί έν 
Πειραιεΐ, νέα ποδοσφαιρικά Σωματεία.

Άτυχώς ή πολεμική περίοδος άπό τοΰ 1912 καί έφεξής 
έπέδρασε καί έπί τοΰ ποδοσφαίρου, καταδικάσασα αύτό είς 
τέλειον μαρασμόν. Τόν μεγαλύτερον άντίκτυπον έσχε τό Γουδί, 
δπερ άπό τής έποχής έκείνης έπαυσε νά θεωρήται σωμα-

Ο ΘΑΝΑΤΟΙ

ΕΝΟί ΜΕΓΑΛΟΥ

Ό νεκρός τοΰ Στρέζμαν είχεν άπο- 
τεΦή έντός τής αΐΰούσης τών σννε- 
δριάσεων τοΰ Ράϊσταχ, είς δημόσιον 
προσκύνημα καϊ δλο; ό πληθυσμός 
τοΰ Βερολίνου έπέρασε συντετριμ

μένος πρό τής σοροΰ του.

Άπέθανεν ·» Υπουργός τών Εξωτε
ρικών της Γερμανίας Φόν Στρέζμαν, 
δστις ύπερήσπισε μέ ΰπεράνΟρωπον 
όύναμιν τά Γερμανικά συμφέροντα 
καί έπέτυχε μίαν έπωφελή διευθέτη- 
σιν τών πολεμικών άποζημιώοειον καί 
τήν ύπό τών Γαλλικών στρατευμά
των έκκένωσιν τοΰ Ροΰρ. Ό έκλιπών 
διπλωμάτης ήτ° μόχ υπέροχος φυσιο
γνωμία καί ό θάνατός του είναι 
δεινόν πλήγμα διά τήν Γερμανίαν.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Στρατάρχης φόν Χίντεμπουργ μετά τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου είς τήν εκφοράν τού νεκροΰ τοΰ Στρέζμαν έκ τοΰ Ράϊσταχ. 

τεΐον πρώτης κατηγορίας. Άπαντες οί παΐκται καί τά μέλη 
του τό έγκατέλειψαν τελείως, πλήν τοΰ κ. Ν. Τραγάλου, δστις 
κατώρθωσε δΓ όπερανθρώπων προσπαθειών νά άνακόψη τήν 
πρός τήν άφάνειαν κάθοδόν του.

Ούχ ήττον δμως κατωρθώθη ή συμμετοχή τής Ελλάδος, 
τόσον είς τούς Πανσυμμαχικούς ’Αθλητικούς Άγώνας τών 
Παρισίων (1919), δσον καί είς τούς 'Ολυμπιακούς Άγώνας 
τής Άμβέρσης κατά τό 1920. Βεβαίως τό άποτέλεσμα τών 
συνεννοήσεων τών δύο ’Εθνικών μας όμάδων ύπήρξε, οίον 
άνεμένέτο.

Καί κατά τούς Πανσυμμαχικούς ήττήθημεν άπό τούς 
Γάλλους (9-1)„ Ιταλούς (7-0), Ρουμάνους (3-2), ένική- 
σαμεν δέ τούς Σέρβους, διότι.......  δέν προσήλθον.

Κατά τούς 'Ολυμπιακούς τής Άμβέρσης έσχομεν τό 
ίδιον άποτέλεσμα, ήττηθέντες άπό τούς Σουηδούς διά τερ
μάτων 9-0 'Η ’Εθνική μας όμάς, έπιστρέφουσα έξ Άμ
βέρσης, συνηντήθη είς "Αμστερνταμ μετά τής έθνικής όμάδος 
τής 'Ολλανδίας, παρ’ ής ήττήθη.

Παρελθούσης τής πολεμικής περιόδου, τό Ελληνικόν ποδό- 
σφαιρον έπανήρχισε τήν δράσιν του, ήτις δέν ήτο δυνατόν νά 
είναι τόσον ικανοποιητική, κατόπιν τής ’Εθνικής καταστροφής.
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Οΰτω κατά τό 1922 ίδρύθη ή Ποδοσφαιρική Ενωσις 
’Αθηνών-Πειραιώς, υπαγόμενη είς τόν Σ.Ε.Γ.Α.Ε., ήτις διώκει 
τό ποδόσφαιρον ανευ Καταστατικού καί Έσωτ. Κανονισμού.

Τά γραφεία τού κ. Ψύχα έχρησιμοποιούντο διά τήν 
σύσκεψιν τών Αντιπροσώπων τών Σωματείων ’Αθηνών - Πει
ραιώς, τόσον διά τήν προκήρυξιν αγώνων πρωταθλήματος 
μεταξύ τών δύο πόλεων, δσον και διά τόν προσδιορισμόν 
φιλικών συναντήσεων.

Είς τήν νέαν τούτην ποδοσφαιρικήν κίνησιν ήθέλησε νά 
είσέλθη καί ή Θεσσαλονίκη, όρίσασα μάλιστα καί Αντιπρο
σώπους της έν τή πρωτευούση.

'Η έξακολουθοΰσα δμως Αδιαφορία τού Σ. Ε. Γ. Α. Σ. 
διά τήν παιδιάν τής ποδοσφαιρίσεως ήγαγε τούς τότε ποδο
σφαιρικούς παράγοντας καί τών τριών πόλεων είς τήν ίδρυσιν 
τής Ποδοσφαιρικής 'Ενώσεως τής Ελλάδος, ήτις καί Απε- 
σπάσθη τού Συνδέσμου.

Πρώτον μέλημα αυτής ύπήρξεν ή προκήρυξις Αγώνων 
πρωταθλήματος μέ διπλάς συναντήσεις, αΐτινες θά έλάμβανον 
χώραν είς τά γήπεδα Ν. Φαλήρου, Παναθηναϊκού καί Γουδί.

-»>» ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΕΞΩ ««<-

Β. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ. —Άπό έτους και πλέον την έπικράτειάν 
μας Αντιπροσωπεύει παρά τή Αυλή τής Σόφιας ό κ. Βασ. 
Δενδραμής μέ τόν τίτλον και τόν βαθμόν τοΰ Πρεσβευτού.

Πάντοτε ή Πρεσβεία τής Σόφιας είχε ζητήματα σοβαρά. 
Άλλ’ έξαιρετικώς ή μεταπολεμική περίοδος τής έδημιούρ-

ΒΑΣ. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΣΟΦΙΑ,

γησε αληθινόν κυκεώνα, διά τόν όποιον έχρειάζετο διπλω
μάτης ου τής τυχούσης άξίας.

Διά τήν θέσιν αυτήν ήτο ένδεδειγ μένος ό κ. Β. Δενδρα
μής. Και ίσως μόνος αυτός.

Τό στάδιόν τον τό ήρχισε άπό τό μεγάλο σχολείο τής Δη
μοσιογραφίας. Τόν ένθυμούμεθα ρεπόρτερ τον «Σκρίπ >, 
δταν ή έφημερις αυτή ήκμαζε υπό τόν αείμνηστον Ιδρυτήν 
της Ευάγγελον Κουσουλάκον. Ευφυής, σεμνός τό ήθος, Αγε
νέστατος, ακαταπόνητος, έρευνητικώτατος, είχε δημιουργήσει 
γύρω του συμπαθεστάτην Ατμόσφαιραν και έλκύσει τήν έκτί- 
μησιν τών συναδέλφων του.

Είς τόν κατά τήν έποχήν εκείνην δρώντα Σύνδεσμόν τών 
Συντακτών» ήγείτο τής άντιπολιτεύσεως καί διεκρίθη διά τε 
τήν πολεμικήν, τήν οποίαν διεξήγε κατά τής κρατούσης μερί
δας, δσον και διά τήν πολιτικότητα καί τήν ρητορικήν του.

Κατόπιν, καταρτισθεις περισσότερον και περατώσας έκ 
παραλλήλου τάς έν τφ Πανεπιστήμιο) σπουδάς του, είσήλθε 
είς τόν διπλωματικόν κλάδον, είς δν διεκρίθη.

Τά πολλά επίκτητα προσόντα του και τά φυσικά του χαρί
σματα τόν έξεχώριζαν είς κάθε θέσιν καί είς κάθε βαθμόν, 
ποΰ υπηρετούσε. Καί ή ’Υπηρεσία, τήν φοράν τούτην δχι 
μητρυά, άλλά σάν στοργική μητέρα, τόν ένηγκαλίσθη και τοΰ 
ένεπιστεύετο τάς καλυτέρας θέσεις, μέχρι καί τής, έκ τών 
έπικαιροτέρων, Πρεσβείας τής Σόφιας.

Άτυχώς οί τότε διοικούντες τό ποδόσφαιρον, άποβλέποντες 
μόνον είς τήν ικανοποίησιν προσωπικών των παθών, έματαΐω- 
σαν τό πρωτάθλημα καί διέλυσαν τήν Ένωσιν τής Ελλάδος.

Ή ϊδρυσις καί άλλων ποδοσφαιρικών σωματείων έδωσε 
τοιαύτην ώθησιν είς τό ποδόσφαιρον, ώστε έπεβλήθη ή Γδρυσις 
τοπικών Ενώσεων είς ’Αθήνας, Πειραιά και (Θεσσαλονίκην.

Κατόπιν όλιγοχρόνου δράσεως τών Ανωτέρω ενώσεων 
ίδρύθη ή Ελληνική Ποδοσφαιρική 'Ομοσπονδία, χάρις είς 
τήν όποιαν επετράπη ή κάθοδος ξένων ποδοσφαιρικών δμά- 
δων καί ή ταχυτέρα πρόοδος τού Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Άτυχώς τό Ελληνικόν ποδόσφαιρον, παρά τό πλούσιον 
υλικόν του, δέν ήδυνήθη νά κρατήση σχετικήν διεθνή θέσιν.

Καί πολύ δικαίως έρχεται τό έρώτημα: Διατί δέν κατωρ- 
θώθη τούτο μέχρι σήμερον ;

Διότι παραμερίζεται ή φίλαθλος ιδεολογία υπό πολλών 
συγχρόνων ποδοσφαιρικών παραγόντων, οΓτινες πρός ίκανο- 
ποίησιν τής φιλοδοξίας των παροτρύνοουν τό πλεΐστον τών 
ποδοσφαιριστών μας, δπως αίτώσιν ανταλλάγματα έναντι τής 
Αθλητικής αύτών ίκανότητος. Α. γαγγαδης

Δέν είναι καιρός άκόμη νά σταθμίσωμεν καί τό έκεϊ συν- 
τελεσθέν ύπ’ αύτοΰ έργον. Μάς έξένισε μόνον ό κυκλοφορών 
ήδη θρύλος περί μεταθέσεώς του είς τήν θέσιν τοΰ . Ιιευθυν- 
τοΰ τοΰ παρά τώ ' Υπουργείς) τών 'Εξωτερικών Γραφείου 
τοΰ Τύπου, μέλλοντος έκ βάθρων ν’ άναδιοργανωθή, μέ τόν 
βαθμόν τοΰ Πρεσβευτού καί ΙΙροσέδρου υπουργού. Ή υπη
ρεσία είναι είς θέσιν καλήτερον ήμών νά κρίνη, ποΰ απαι
τείται έπιτακτικώτερον ή παρουσία τοΰ κ. Δενδραμή, άν 
μάλιστα τό έν Σόφια, έργον του συνετελέσθη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ. — Είς τήν Τρίπολιν τής ’Αφρικής 
καί τήν Βεγγάζην τής Κυρηναϊκής, όπόθεν μετεφέροντο άλ
λοτε αί άγριαι όρδαί τοΰ Χαμίτ, τοϋ ’ Εμβέρ καί τοΰ Κερίμ 
Άγα, διά τάς σφαγάς τών ’ 
καί τό μπουϊκοτάζ κατά τών 
ραις άδελφών μας, τό Έλλη- 
νικόνέμπόριον έχει καθημερι
νώς άπειρίαν συμφερόντων καί 
ζητημάτων, ή έπίλυσις τών 
όποιων άναδεικνύει τό έν Τρι- 
πόλει ’Υποπροξενείου, σημείον 
λίαν έπίκαιρον.

’Π ί. Εικονογραφημένη » μέ 
χαράν έμαθε, δτι πρό τίνος ή 
διεύθυνσις τοΰ' Υποπροξενείου 
τούτου άνετέθη είς τόν Προ
ξενικόν κ. ’Ιω. Πετρίδην, τήν 
φυσιογνωμίαν τοΰ όποιου σπεύ
δει νά γν ωρίση είς τους άνα- 
γνώστας της, διότι γνωρίζει 
αυτή καί τάς ύπ’ αυτού παρα- 
σχεθείσας υπηρεσίας έως τώρα 
καί τήν άξίαν του.

Ό κ. I. Πετρίδης έγεννήθη 
έν Νοκόβφ, τού Άργυροκά- 
στρου τής Βορ. ’Ηπείρου. Διή- 
κουσε τά έγκύκλια μαθήματα 
έν Κωνσταντινουπόλει έν τφ 
Ζωγραφείο) Γυμνασίφ, άποφοιτήσας τό 1907ίΕπεδόθη κατό
πιν είς τόν Κερδώου 'Ερμήν καί διηύθυνε έπιχείρησιν γαιαν
θράκων έν ’ Ηρακλείρ. τού Πόντου.

Τά έν Μ. ’Ασία γεγονότα τοΰ 1914 άνέκοφαν τό στάδιόν 
του, έξαναγκάσαντα αυτόν >-ά έπιστρέφη εις τήν γενέτειραν 
καί εΐτα είς ’Αθήνας.

Κατά τάς άρχάς τού 1915 διωρίσθη γραφεύς τοΰ έπί τών 
’Εξωτερικών Υπουργείου. ’Εν τφ μεταξύ συνεπλήρωσε τάς 
σπουδάς του έν τή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου καί 
τό 1921 είσήλθεν είς τόν Διπλωματικόν καί Προξενικόν 
κλάδον. Είργάσθη εύδοκίμως έν τή Κεντρική 'Υπηρεσία τού 
’Υπουργείου, έλκύσας τήν έκτίμησιν δλων, διηύθυνε τά Προ
ξενεία Σφάξ καί Αύλώνος, νΰν δέ διευθύνει τό έν Τριπόλει 
τής ’Αφρικής τοιοΰτον λίαν εύδοκίμως.

’Αρμενίων καί τών Χριστιανών 
έν ταίς έλευθερωθείσαις χώ-

I. ΤΓΕΤΡΙΔΗΣ, ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΕΧΕΙΡΙΖΟΝΤΟ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΔΙΟΠΤΡΑ;

Πολλοί, στηριζόμενοι έπί τινων χωρίων ή απλώς λέξεων 
αρχαίων συγγραφέων καί ποιητών πιστεύουν, δτι οί 

αρχαίοι έγνιόριζον καί έχρησιμοποίουν τά δίοπτρα, κοινώς 
ματογυάλια. Τοιαΰτα χωρία είναι π. χ. τοΰ ποιητοΰ ’Αλκαίου: 

Οίνος γάρ άνιΐρώποις δίοπτραν (Άπ. 53) (δ οίνος διά τούς 
ανθρώπους είναι δίοπτρον).

Τοΰ Αισχύλου : Κάτοπτρου είδους χαλκός έστ οίνος δέ νοΰ 
(παρά Στοβαίφ: III. 13 ’Απ. 327 ) ('Ο χαλκός χρησιμεύει 
ώς κάτοπτρου διά τό πρόσωπον, ό δέ οίνος διά τόν νοΰν).

Τοΰ Άριστοφάνους: Ήδη παρά τοισι φαρμακοπιόλαις τήν 
λίθον ταύτην έφρακας, τήν καλήν, τήν διαφανή, άφ’ ής τό 
πΰρ απτουσι; — Τήν ύαλον λέγεις; (Νεφέλαι 766).

(Θά έ'χης ϊδεϊ είς τά καταστήματα τών φαρμακοπωλών 
αυτήν τήν ώραίαν, διαφανή πέτραν, διά τής όποιας άνά’ 
πτουσι τό πΰρ ; — ’Εννοείς τήν ύαλον;

Ό Αναγνωστάκης, μελετών τήν οπτικήν τών ’Αρχαίων καί 
στηριζόμενο; είς τοιαΰτα καί άλλα ανάλογα χωρία συμπε
ραίνει, δτι οί Αρχαίοι μετεχειρίζοντο δίοπτρα διά νά βλέπουν 
καλλίτερου. Τό αυτό φρονεί καί δ Κοστομοίρης καί άλλοι 
μελετήσαντες τά ζητήματα ταΰτα.

Ημείς δμως φρονοϋμεν, δτι, έάν έρμηνευίέώσι καλώς δλα 
τά σχετικά χωρία τών Αρχαίων έξ ούδενός άποδεικνύεται, 
δτι μετεχειρίζοντο δίοπτρα διά τήν δρασιν.

Βέβαιον είναι μόνον, δτι έγνώριζόν τήν ύαλον, ήτις κατά 
τόν Πλίνιον άνεκαλύφίΐη υπό τών Φοινίκων (36. 45) ώς καί 
τούς κυρτούς φακούς, διά τών όποιων έγνώριζόν νά άνά- 
πτωσι πΰρ, δπως δεικί'ύει τό ανωτέρω χωρίον τοϋ Άριστο
φάνους, ώς καί είς επιπεδόκυρτος φακός, εύρεθείς εις τά 
ερείπια τής Φοινικικής πόλεως Τύρου, περί τοϋ όποιου δ 
’Αναγνωστάκης λέγει, δτι χρονολογείται άπό 22 αιώνων. Φαί
νεται μάλιστα, δτι ή ύελουργία ήτο αρκετά προηγμένη, διότι δ 
’Αριστοφάνης αναφέρει ύάλινα κύπελλα (Άχαρ. 74) ό δέΉρό- 
δοτος «χυτά λίθινα άρτήματα (σκεύη) > έθεώρουν δηλ· τήν 
ύαλον ώς είδος λίθου, δυναμένου νά τακή καί χυθή εις τύπους.

Έννώριζον επίσης τουλάχιστον κατά τήν Ρωμαϊκήν επο
χήν τήν ιδιότητα τών φακών νά μεγεθύνωσι τά αντικείμενα. 
'Ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκος π.χ. τοΰ πριότου μ. X. αίώ- 
νος λέγει, δτι γράμματα μικρά καί δυσανάγνωστα φαίνονται 
μεγαλείτερα, όριΰμενα διά μέσου σφαιρικής φιάλης πλήρους 
ύδατος. Αγνοεί δμως δτι, τοΰτο οφείλεται είς τό σχήμα τής 
φιάλης, άποτελούσης άμφίκυρτον φακόν, καί αποδίδει τό 
φαινόμενον είς τό ύδωρ, παρατηρών, δτι δλα τά αντικείμενα 
φαίνονται μεγαλείτερα δριόμενα διά μέσου τοΰ ύδατος. Οί 
Ρωμαίοι παντοπώλαι επίσης μετεχειρίζοντο τό μέσον τοΰτο, 
ϊνα κάμνωσι καλίατέραν έντύπωσιν τά εμπορεύματα αύτών. 
’Έθετον π. χ. τά ωά έντός δοχείων πλήρων ύδατος, ϊνα φαί- 
νωνται μεγαλείτερα. Εύρέθησαν επίσης αρχαίοι τινές δακτυ
λιόλιθοι καί-σφραγίδες, κεχαραγμέναι, τόσον λεπτής εργασίας, 
ώστε τινές φρονοΰσιν, δτι μόνον δΓεϊδους τίνος φακών ήδύ- 
ναντο νά χαραχθώσιν.

Ούδαμοΰ δμως άπαντώμεν παρά τοϊς άρχαίοις μαρτυρίαν 
τινά, δεικνύουσαν, δτι μετεχειρίζοντο καμπύλας ύαλους πρός 
διόρθωσιν τών ανωμαλιών τής διαθλάσεως. Έάν κρίνωμεν 
έκ τών θεωριών, τάς όποιας άναγιγνιυσκομει· εις τά συγ
γράμματα αύτών, αί όπτικαί γνώσεις αύτών ήσαν άτελέστα- 
ται, ιδία δέ ούδέν σχεδόν ακριβές έγνώριζόν περί τής φυσιο
λογίας τοΰ οφθαλμού, ούδέ περί τών ανωμαλιών τής δρά
σεως. Πώς θά ήδύναντο λοιπόν νά διορθώσωσι ταύτας;

Τά χωρία λοιπόν, έφ’ ών στηρίζονται οί ύποστηρίζοντες 
τό αντίθετον, πρέπει νά έρμηνευθώσιν άλλως. Ούτω π.χ. ή 
λέξις «δίοπτρον» τοΰ ’Αλκαίου, φαίνεται, δτι σημαίνει απλώς 
«κάτοπτρον >, άφ’ού ό Αισχύλος εκφράζει τήν αύτήν σκέ- 
ψιν περί τοΰ οίνου, μεταχειριζόμενος τήν λεξιν «κάτοπτρον».

'Ο Πλίνιος επίσης άναφέρει, δτι ό Νερών παρηκολούθει 
τούς άγώνας τών μονομάχων εις τό άμφιθέατρον, φέρων 
πρό τοΰ οφθαλμού σμάραγδον καί θά ήδύνατό τις νά 'ύπο- 
θέση, δτι ό Νέρων ήτο μύωψ καί δτι ό σμάραγδος εκείνος 
ήτο γεγλυμμένος, ώστε ομοίαζε πρός κοινόν φακόν, ούδέν 
δεικνύει, δτι δμως έγλύφοντο οί σμάραγδοι. ’Επειδή μάλιστα 
δ Πλίνιος λέγει, δτι δ σμάραγδος θέλγει τήν δρασιν διά τοΰ 
ωραίου πρασίνου χρώματος αυτού, φαίνεται, δτι μόνον χάριν 
τούτοι· έφερεν αυτόν δ Νέρων.

Τό άρχαιότερον ιατρικόν σύγγραμμα, έν ώ γίνεται λόγος 
περί διόπτρων είναι τό σύγγραμμα τοΰ Bernard Gordon, 
καθηγητοΰ έν Montpellier τής Γαλλίας, γραφέν κατά τό 
1305 = Lilium medicinae, de possionibus oculorum 
III, de debilitate et corruptionis visus, έκδοσις ΓΙαρι- 
σίων 1542 (Κρίνον ’Ιατρικής, περί παθών τών οφθαλμών, 
άδυναμίας καί φθοράς τής δράσεως). 'Ο συγγραφεί·ς λέγει, 
δτι έφεΰρε κολλύριόν τι, διά τοΰ όποιου οί γέροντες δύναν- 
ται νά βλέπωσι ά'νευ διόπτρων.

Κατά τό 136.3 ώσάύτως δ Guy de Chauliac έδημοσίευσε 
σύγγραμμα, έν ο> άναφέρει τά δίοπτρα: Chinirgia magma, 
tractatus VI de aegritudinibos oculi ex guibus pro- 
venit debilitatio et nocumentuni in visit, έκδοσις Βενετίας 
1553 (Μεγ.Χειρουργία· ΙΙραγματείαι ΑΊπερί τών νόσων τοΰ 
οφθαλμού, έξ ών προέρχεται άδυναμία καί βλάβη τής δράσεως.

Ήσαν λοιπόν γνωστά τά δίοπτρα ήδη κατά τάς άρχάς 
τοΰ 14ου αίώνος, πολλοί μάλιστα φρονοΰσιν, δτι άνεκαλύ- 
φθησαν ολίγον πρότερον, κατά τόν 130ν αιώνα, υπό τοΰ 
περιφήμου μοναχού Roger Bacon, δστις, άποτελών θαυμα
στήν έξαίρεσιν διά τών αιώνα καθ’ δν έζη, έπεδόθη είς τήν 
παρατήρηση- καί τήν πειραματικήν μελέτην τίής Φύσεως, 
δι’ ι") καί πολύ κατεδιώχθη υπό τών συγχρόνων αύτοΰ μονα
χών, κατηγορούμενος μάλιστα έπί μαγεία.

’Όντως ό Βάκων εκθέτει λεπτομερώς τήν πορείαν τών 
άκτίνων έντός κυρτών καί κοίλων ύάλων καί λέγει έν τή 
«Διοπτική» αύτοΰ, άκριβώς τά εξής: 'Όταν ή κυρτότης τοΰ 
διαθλαστικού σιόματος είναι έστραμμένη πρός τόν οφθαλ
μόν, τό δέ άντικείμενον εύρίσκεται μεταξύ τοΰ κέντρου καί 
τοΰ δφθαλμοΰ, ή είκών φαίνεται μεγαλειτέρα καί υπό μεγα- 
λειτέραν γωνίαν (Rogeri Baconis Angli, Perspectiva, 
Francfurti 1614, opus majns, Londres 1732).

ΊΙ παρατήρησις είναι άκριβής, σφάλλει δμως δ Bacon 
είς τινας λεπτομέρειας, δταν π.χ. λέγη, δτι, ϊνα φανή τό 
άντικείμενον μεγαλείτερον, πρέπει ή είκών νά είναι μεγαλει- 
τέρα καί δτι, διά νά είναι ή είκών σαφεστέρα, πρέπει ή άπό- 
στασις άπό τσΰ δφθαλμοΰ νά εΐνάι μικροτέρα.

Κατ’ Άλλους πρώτος δ Salvino degli Arniati έκ Φλω
ρεντίας, έδωκεν είς τάςύάλους τό σχήμα φακού κατά τό 1285. 
Ούτος άπέθανε τό 1317 καί έτάφη έν Φλωρεντίφ εις τόν 
ναόν Santa Maria Maggiore έπί τοΰ τάφου δέ αύτοΰ 
έτέθη ή εξής έπιγραφή : ’Ενθάδε κείται δ Salvino degli 
Annati, έφευρέτης τών διόπτρων. *0  Θεός συγχωρήσει τάς 
αμαρτίας αύτοΰ. Έτει 1317». 'Ο Pansier δμως λέγει, δτι 
Salvino degli Arniati ήτο άπλοϋς εργάτης ύελουργός, 
δστις έτελειοποίησε τήν χρήσιν τών διόπτρων καί διέδωσε 
τήν χρήσιν αύτών. Καίτοι δμως τά δίοπτρα δέν ήσαν γνω
στά πρό τής έποχής αύτής, τοΰτο δέν ή μπόδισε ζωγράφους 
τινάς, διαπράττοντας βαρύ'σφάλμα αναχρονισμού, νά παρα- 
στήσωσιν άρχαίους φέροντας δίοπτρα. Ούτω π.χ. δ Domi- 
nico Chirlandajo (1449 —1498) έξωγράφησεν εις τινα 
εικόνα, εύρισκομένην εις τινα εκκλησίαν τής Φλωρεντίας τόν 
"Αγιον ’Ιερώνυμον, ζήσαντα 331—420 μ.Χ., μετά διό
πτρων, δι’ δ έμπορός τις οπτικών οργάνων έν Βενετίφ περί 
τό 1600, άφιέρωσε τό κατάστημα αύτοΰ εις τόν "Αγιον 'Ιε
ρώνυμον, έφευρέτην τών διόπτρων.»

Είς τό μουσεΐον τοΰ Λούβρου επίσης έν Παρισίοις εϊδο- 
μεν εικόνα, (άρ. 2011) παριστώσαν τόν Ίησοΰν έκδιώκοντα 
τούς πωλητάς έκ τοΰ Ναοΰ, μεταξύ δέ αύτών υπάρχει γυνή 
φέρουσα δίοπτρα. Είς δέ τό ’Εθνικόν Μουσεΐον τοΰ Λονδί
νου υπάρχει είκών τοΰ 'Αγίου Πέτρου μετά διόπτρων.

Τοιοΰτοι δμως άναχρονισμοί δέν είναι σπάνιοι, παρά τοΐς 
καλλιτέχναις. Ένθυμούμεθα π.χ. δτι κατά τήν παιδικήν ήλι- 
κίαν ήμών εϊδομεν είς λαϊκόν τι θέατρον τόν Λεωνίδαν 
ώπλισμένον διά . . . καραμπίνας!

Έν συνάψει δυνάμεθα μέν νά δρίσωμεν περίπου τήν 
έποχήν τής έφευρέσεως τών διόπτρων, περί τά τέλη τοΰ 13ου 
ή άρχάς τοΰ 14ου αίώνος, άγνοοΰμεν δμως τόν έφευρέτην 
αύτών. Οίοσδήποτε καί άν ήναι δμως ούτος, πρέπει νά θεω- 
ρήται ώς μέγιστος εύεργέτης τής Άνθρωπότητος.

Τά δίοπτρα άτελή, ώς ήτο φυσικόν, έν αρχή, έτελειοποιή- 
θησαν βαθμηδόν, ώστε σήμερον έκπληροΰσι τελείως τόν 
προορισμόν αύτών.

ΣΤΤΗΛΙΟΣ I. ΧΑΡΑΜΗΣ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΣ
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Ο διπλωματικός κλάδος νρηνεϊ την απώλειαν επιιρανοΰς μέλους 
αυτού, διά τόν θάνατον τοΰ Εύγ-νίου Καβαλλιεοάτου.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ

Ό μεταστάς είχε δια- 
κριβεϊκαίϊ’δλην τήν άπό 
τών κατωτάτων έν τφ 
Διπλωματικά) σιόματι μέ
χρι τών άνωτέρων βαθ
μιδών αΰτοΰ σταδιοδρο
μίαν του.

Γόνος εύγενοΰς καί 
αρχαίας οικογένειας τής 
Κεφαλληνίας, ύπηρετή- 
σας εΰδοκίμως εις πλεϊ- 
στα κέντρα τού εξωτερι
κού, μέχρι τού ανώτατου 
βαθμού τοΰ Πρεσβευτού 
καί Προσέδρου 'Υπουρ
γού. εΐχεν έλκύσει τήν 
γενικήν έκτίμησιν, μέ 
τήν ακεραιότητά του, 
αλλά καί τήν μόρφωσιν 
καί τήν ικανότητά του, 
τής Υπηρεσίας.

Ή · Εικονογραφημέ
νη», ή όποια είχε στε· 
νωτάτους δεσμούς μέ 
τόν πολύκλαυστον φίλον 
της, είλικρινώς θρηνεί 
τόν θάνατόν του καί 
συμμερίζεται τήν συν
τριβήν τής οικογένειας 
αυτού.

«· ·«· *

Δεινώς έπληγη ό σεβαστός καί σοφός τής «Εικονογραφημένης» 
συνεργάτης καί φίλος κ. ίάκ. Δραγάτσης. Ό σκληρός καί αδυσώ

πητος θάνατος τοΰ άφήρπασε τόν δευτερότοκου υιόν του Αιμίλιον. 
Νεαρός ό Αιμίλιος Ίακ. Δραγάτσης είχε μέ τάς έπιθεωρήσεις

ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΟ ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΟ

.................. ... ’Έστεκε τώρα ολομόναχος, βουβός, ακίνητος 
Τό ατελιέ, ποΰ αντηχούσε, νά, ίσα, μέ προχθές, άπό τό σαν 
γλυκόλαλου πουλιοΰ κελάδημα της, ήτον έρημο κι’ αυτό, 
σαν την έρημη ψυχή του, μουγκό κι’ αυτό, σαν τό άλαλο 
στόμα του, άδιατάρακτο κι’ αυτό σαν τό ακίνητο κορμί του. 
Καί ολόγυρα, στους τοίχους, κρεμασμένα, σέ καβαλέττα, σέ 
μικρά πυπίτρ, σ’ εταζέρες, κάτω στα περβάζια, σωρούς προ
πλάσματα, ά'λλα στον πηλό κι’ ά'λλα στο γΰψο, κεφάλια, 
ολόσωμα, γυμνά, κοστυμέ, σέ δλες της πόζες, σ’ δλες τής 
έκφράσεις.Ένα-έ'να τά κυτταζε προσεκτικά. Σ’ δλα ήτον μιά, 
ή ιδία σ’ δλα, μορφή. Σ’ δλα ή ίδιες γραμμές, μέ τήν ίδια 
κίνησι. Σ’ δλα ή ίδια σιλουέττα. Σ’ δλα ή ίδια γυναίκα.

Όλα είχαν βγή άπό τά χέρια του. Σ’ δλα είχε μεταγ
γίσει τήν ψυχή του...Πόσες πόζες..! Πόσες., .ώρες! Πόση 
ευτυχία !.. Νά, εκείνη ή καμπύλη τοΰ ώμου..! Net, εκείνο τό 
άγαλματένιο, άληθινά, ίσχίον της..! Κι’ εκείνο τό γόνατο!.. 
Πόση αισθησιακή άπό πηλό!

Τό μάτι του άκολουθοΰσε τό κοντούρ κάθε κομματιού... 
Σέ κάθε περιφορά ξυπνούσε μέσα του ή περασμένη ζωή. ■. 
κι’ έτρεχε σαν κορδέλλα κινηματογράφου.

Νά ή πρώτη του συνάντησις. ■.! Νά κι’ ή Μανόν Λεσκώ 
στο χέρι!... Τό ποτάμι τής Κολοκυθοΰς.. ·Ή φωτογραφία 
ποΰ μάζευε παπαρούνες... Ό Σκαραμαγκάς. ..Τό τσάι τοΰ 
ΤατοϊΌύ.. .Τά μαθήματα τής Ρωσσικής...’Εκείνη ή βροχή 
μέ τό τουλούμι, ποΰ τήν σκέπασε μέ τό άδιάβροχό του...Ό 
"Αγιος Άνδρέαζ μέ τής μπανάνες i... Τό έρημο εκκλησάκι 
τού χωριού...Τό μενουέπιτο...‘Η βάρκα τοΰ καπετάν Παύ- 
λου·..Τό Πέραμα...! Καί ή πράιτη πόζα !..

Τώρα;.........’Ερημιά γύρω του...........Μιά ξένη αγκαλιά
θά τήν κλείση.........'Ολόγυρά του τό Χάος! . . . Στην καρ
διά του τό Χάος ’... Παντού τό Χάος!...

’Εδώ τινάχθηκε σύγκορμος καί μέ τό χέρι του έκανε μιά 
κίνησι σαν νάθελε νάπομακρύνη άπό τό εκράν τής φαντα
σίας του τήν ταινία, ποΰ ξετυλίγονταν.

του καί τά σατυρικά του έργα, τά όποια έπαίζοντο άπό σκηνής 
Αθηναϊκών θεάτρων έπί συναπτούς μήνας, δημιουργήσει περίο-

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΙΑΚ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ «-

πτον θέσιν. Καί άνηρπάγη μέσα εις μίαν ζηλευτήν δράσιν, εις 
τήν ακμήν τής ηλικίας του καί ένώ έμεσουρανούσε εις τό συγγρα
φικόν στερέωμα.

Ή «Εικονογραφημένη», ποΰ έχαιρε τόσα χρόνια μαζή μέ τόν 
Διαγόραν - Πατέρα, συντετριμμένη τώρα, συμμερίζεται τήν οδύνην 
τοΰ σοφού φίλου της.

Τιόρα;... "Ολα τά γύρω του έμειναν άψυχα. . . "Ολα 
είχαν' χάσει τή μαγική άχτίδα, ποΰ τά εμψύχωνε.. . “Ολο τό 
άτελιέ είχε χάσει τήν ψυχή του. . . Τοΰ κάκου προσπαθούσε 
νά σκορπίση αυτός τήν ψυχή του σ’ δλα.

Όλόγυρά του είχαν μείνει μόνον τ’ άψυχα ... ’Άψυχα 
στής εταζέρες, άψυχα στά καβαλέττα, άψυχα στά πυπίτρ, 
παντού άψυχα .. !

"Αψυχα καί μέσα στήν κασετίνα. .. Σωρός φωτογραφίες! 
... Μιά καί μιά δλες .. . Όλες ταμπλώ . .. «Στή ρεμματιά. ».. 
«Γιά τά βάζα» ■. · «Γυρισμός άπό εκδρομή» . .. Μιά πλε
ξούδα μαλλιά... Καί κάτω-κάτω στο βάθος, άψυχο κι’ αυτό, 
τό «Νεκρολούλουδο».

Σάν ήτον κάτω στήν Αίγυπτο, τό βρήκε σέ μιά εκδρομή, 
ποΰ είχαν κάνει μέσα σέ κάτι άρχαϊα χαλάσματα· "Ενας 
γέρο Μπεντουΐνος θέλησε νά τοΰ τό πληρώση άκριβά καί 
στο τέλος τοΰ είπε κάθε λεπτομέρεια, πού άπό παράδοσι 
εϊξερε γι’ αυτό.

«’Εξωτικό λουλούδι! Οί Αιγύπτιοι έθαβαν τούς νεκρούς 
τους μ’ αυτό. Μαραίνεται... μά ζή. Ζή αιώνια καί φέρνει 
ευτυχία, δσο ζή· Φθάνει νά τό ραντίζης κάπου - κάπου μέ 
λίγες σταλαγματιές νερό. Ζωντανεύει τότε καί νομίζει κανείς 
πώς μόλις κόπηκε ... Ζή αιώνια καί φέρνει ευτυχία, δσο 
ζή ... Μά καί συμφορά, σάν βγάζοντας έν’ άγκάθι στήν 
καρδιά του μέσα, πεθάνη».

Τό τράβηξε μέσ’ άπ’ τό βάθος τής κασετίνας, δπως ήτον 
μπερδεμένο μέ τά μαλλιά της, καί τό πέταξε μακρυά. Τό 
ξωτικό λουλούδι έπεσε δίπλα στον πηλό μέ τό βρεγμένο 
πανί κοντά στήν κανάτα μέ τό νερό.

Ό φτωχός καλλιτέχνης συντρίμμι τοΰ πόνου καί σκλά
βος τής δεισιδαιμονίας έτρεξε κοντά κ’ έσκυψε . .. Τά δύο 
τρία φύλλα του ξεκατσάρωναν, τό κοτσάνι τεντώνονταν, τά 
πέταλά του έπερναν μιά λάμψι, σάν κάποια ψυχή νά χυνό
ταν καί νά κυκλοφορούσε μέσα στά τριχοειδή του· Το 
Νεκρολούλουδο ζωντάνευε.

Ί ί τραγική εϊρωνία!. . .
Τό Νεκρολούλουδο ζωντάνευε, γιά νά φέρη ευτυχία στήν 

κρισιμότερη στιγμή . . . Στή στιγμή, πού αυτός είχε άπο- 
φασίσει τό τραγικάιτερο τέρμα.

(θυμήθηκε τότε τή λεπτομέρεια τοΰ άγκαθιοΰ καί τό πήρε 
στά χέρια του. Τό Νεκρολούλουδο έλαμπε τιόρα στο φώς άπό 
ζωή! Τό κύτταξε καλά, τό φύσηξε μέσα στήν καρδιά, μά 
πουθενά δέν έβλεπε τίποτε·

Ξαφνικά έτριξε ή σκάλα .. . Τινάχθηκε, σάν νά τόν κτύ- 
πησε ρεύμα. Βιαστικά τάχωσε μέσα στήν κασετίνα κι’ 
έτρεξε στήν πόρτα, έτοιμος, σάν πριν, νά τήν κλείση 
στήν άγκαλιά του. Καί σέ λίγο . . . «Γιά τό τελευταίο φιλί-.

"Ενα γειάσου» σβυσμένο, πένθιμο, άνάμικτο μέ λυγμό, 
έβγήκε ψιθυριστά άπό τό στόμα της. Μά κρατήθηκε, χωρίς 
νά πέση, σάν πριν στήν άγκαλιά του. Τοΰ πήρε μονάχα τό 
χέρι, κόλλησε τά χείλη της κι’ έξέσπασε σ’ έν’ άγριο κλάμμα, 
μ’ ev’ άναφυλλητό, ποΰ τήν τίναζε άδιάκοπα σύγκορμη.

Ν’ άποχωρισθοΰν! Ά δχι! Μόνο ένας θάνατος θά τούς 
χώριζε... Νά γύρη σέ ξένη άγκαλιά!.. Νά πή ενός άλλου 
τδνομα!

Μπορούσε ποτέ νά γίνη αυτό! Μέσα στά φιλιά, μέσα 
στιλ χάδια, μόνο τό δικό του όνομα, θά τής έρχεται στά χείλη!

Καί δμως ή άνάγκη είναι αδυσώπητη. Κάθε ευτυχία του 
τή θυσίαζε γιά τή δική της... Κρατηέται αυτός... Παιδιά θά 
γίνουν τιόρα!.. Είναι ά’νδρας..! Αυτός πρέπει νά σώση τήν 
κατάσταση

Είχαν άγκαλιασθεΐ σφιχτά. Τό κορμί της τινάζονταν άπ’ 
τ’ άναφυλλητό καί τά δάκρυά της τρέχαν ποτάμι στον ώμο του.

’Εκείνος κρατηώταν... 'Η πίκρα τούσβυνε τή δίψα, κάθε 
φιλιού, καί τοΰ στερνού φιλιού μακάρι. ’Αγκαλιασμένη έτσι, 
δπως τήν είχε, τήν έσερνε άσυναίσθητα προς τό βάθρο ποΰ 
ποζάριζε... ’Ανέβηκαν... "Ολα γύρω θύμιζαν τά περασμένα. 
Τά δάκρυά της στέρεψαν...Θά ποζάριζε.

Ναι.. . Μιά στερνή πόζα... Κι’ έπειτα;. .Τό στερνό φιλί!
’Ετοιμάσθηκε βιαστικά... ’Ανάλαφρη καί γοργή σάν πρίν... 

Ό πηλός ήταν σκεπασμένος μέ τό βρεγμένο πανί. .. 
Κι’ έγύρισε...

Τά μάτια του άστραψαν στό φώς τής σάρκας. ’Αντίκρυ 
του έστεκε ακίνητο, σάν άγαλμα, εκείνο τό κορμί, ποΰ τόσα 
χρόνια τώρα είχε στά χέρια του... Μά είχε κάποια ξωτική 
έκφρασι τώρα τό άγαλμα... Κάποια κίνησι... Σκυμμένο τό 
κεφάλι προς τό στήθος... Οί ώμοι σηκωμένοι λιγάκι... Γυρτό 
τό κορμί... Είχε χυθεί απάνω του ή πικραμένη ψυχή... Είχε 
χυθεί άπάνω του δ πόνος.

Τήν κύτταζε καλά - καλά .. Μά καλά... Προσεκτικά.. Σάν 
νάθελε νά τήν φωτογράφηση μέ τό μάτι του πόζα. .. Είχε 
μισοκλείσει στήν άρχή τά βλέφαρα.. ’Έπειτα σάν νά μήν 
τούφθανε τό φώς, άνοιξε τό διάφραγμα... ’Άνοιξε τά μάτια 
διάπλατα, καί άπλωσε τό χέρι στήν διπλανή του εταζέρα.

Δέν τόν είδε... Χωρίς νά ξεκαρφώση τά μάτια του άπό 
πάνω της, πήρε τό μπουκαλάκι, τό ξεβούλωσε καί τό άδειασε 
βιαστικά στά μάτια του.

'Ο πόνος ήτον φρικτός..! Έβαλε μιά φωνή σάν ουρλιαχτό 
κι’ έπεσε χάμω.

Σωριάσθηκε πάνω στό κορμί, ποΰ σπάραζε άπ’ τόν πόνο 
τό φρικτό, ολόγυμνη, κλαίοντας...

Τοΰ κάκου προσπαθούσε νά τόν συνεφέρη .. Έκανε σάν 
τρελλή.

Εξω σούρπωνε... "Επρεπε νά φύγη...Πώς!.. Ποΰ νά τόν 
άφήση μόνο '■.. ’Αχ καί νά μπορούσε ν’ άφήση κοντά του τήν 
ψυχή της!

Καμμιά φορά κουνήθηκε. Τό χέρι του μηχανικά πήγε 
στά μάτια του... Είχε συνέλθει... Πονοΰσε φρικτά, μά σάν 
τήν έννοιωσε άπό πάνω του, κρατήθηκε.

Τόν φιλούσε τώρα. Τόν ρωτούσε, άν πονή... Γιατί τώκανε 
αυτό;.. Πώς νά τόν άφήση μόνο !

— Φύγε πειά· τής είπε. Πρέπει νά φύγης!

Ό καιρός περνάει γοργά. Τά μάτια σβυσμένα πειά επου
λώθηκαν ... Μά τά τραύματα τής ψυχής δέν έπουλιόνονται, 
σάν μιά φορά ξεματώση.

Κλεισμένος τώρα μέσα του, δ καλλιτέχνης, ζή μέ τόν εσω
τερικό του κόσμο. Τίποτε πειά δέν τόν ά—ισχολεϊ. Τίποτε 
πειά δέν τοΰ περισπά τήν προσοχή.

Καί έργάζ παι...’Εργάζεται μέ τά μάτια τής ψυχής... Μέσα 
του, επάνω οί μιά φανταστική οθόνη, μέ τό έντονο φώς τής 
μνήμης, κάθε φορά, ποΰ θά ξεσκεπάση τό δημιούργημά 
του, δρθώνεται τό < Κορμί τοΰ Πόνου», πού δλόγυρά του πε- 
τάει τή λάμψι τής σάρκας.

Καί τά δάκτυλά του τρέχουν επάνω στον πηλό, γλυστρούν 
καί μαλάζουν ανάλαφρα, σάν νά χαϊδεύση ζωντανό κορμί καί 
πλάθουν καί διορθώνουν καί τό πρόσωπο μέ τά σβυσμένα 
μάτια κάθε τόσο σηκώνεται σάν νά κυττάη στό βάθρο.

Σέ μιά γωνιά τώρα τού Σαλόν, μ’ ένα μαύρο φόντο άπό 
πίσω, επάνω σ’ ένα βάθρο ξύλινο, φιγουράρει τό βραβευ
μένο «Κορμί τού Πόνου».

Ό δημιουργός δέχεται τήν έκδήλωσι τοΰ θαυμασμού 
δλων. Είναι δ νέος Δημόκριτος.

Μά δέν βλέπει.
"Εξαφνα, καθώς τούσφιγκαν τό χέρι, δ τυφλός Μαιτρ 

άνατρίχιασε. ’Ανάμεσα στά πολλά χέρια, κάποιο τόν τίναξε, 
σάν ηλεκτρικό ρεύμα.

—Ευγνωμονώ ποΰ δέν ξεχνάς’ τοΰ είπε μιά φωνή φευ
γαλέα.

"Αχ, τί ευτυχία ! Ητον ή φωνή της .. ! Τό χέρι της .. ! Τό 
μάτι γελιέται καμμιά φορά . . . μά ή ψυχή ποτέ.

’Ανέβηκε λοιπόν στον ’Όλυμπο δ Διαγόρας αυτός τής 
Ευτυχίας. "Εφυγε άπό τήν Έκθεσι γρήγωρα, γιά νά τρέξη 
στό άτελιέ του καί νά κάτση, δπως συνείθιζε, απέναντι στό 
βάθρο του, βλέποντας μέ τής ψυχής του τά μάτια τήν άξέ- 
χαστη άγάπη του, νά μοιράση μ’εκείνην τήν ευτυχία του.

"Ολα τοΰ τά είχε πή τό Νεκρολούλουδο ... Γι’ αυτό είχε 
ζωντανέψει κείνη τήν φρικτή μέρα πούχασε τό φώς του . . . 
’Αληθινά λοιπόν είναι, δσα λένε γι’αυτό.

Σάν τί τάχα νάλεγε σήμερα;... Ανοιξε τήν κασετίνα, 
έψαξε μέ τά δάκτυλα, τό βρήκε. ’Έπειτα τό ράντισε μέ λίγο 
νερό καί τώκλεισε στά χέρια του.

Μέσα στής χούφτες του τώρα τώνοιωθε νά ξεκατσαρώνε- 
ται.’Ένοιωθε στής παλάμες του κάτι, σάν νάτρεχαν μηρμύκια. 
.. . Ζωντάνευε τό Νεκρολούλουδο.

Μά ξάφνου στό δάκτυλό του ένοιωσε κάτι σάν τσίμπημα. 
.. . "Ενα άγκάθι είχε φυτρώσει. . . Τό άγκάθι τής συμφο
ράς. ! Τό άγκάθι τού Θανάτου!

Μέσα στό κορύφωμα τής ευτυχίας ήλθε δ Χάρος νά τού 
κτυπήση τήν πόρτα.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
ili Ψ Ψ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ·

Ο ΟΡΗΝΟΧ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ

Ιίοιός είδε τέτοιο θάμασμα, παράξενο, μεγάλο,

νά κλαΐν τά μαύρα τά βουνά, παρηγοριά νά μ' έχουν!

Δέν κλαϊνε γιά το ψήλωμα, δέν κλαϊνε γιά τά χιόνια' 

την Κλεφτουργιά π τ άρνήθηκε καί ροβολάει στοές κάμπους. 

Ή Λ ιάκουρα τ' ς Άράχωβας κ η Γκιώνα τοΰ Σαλώνου 

καί τά Βαρδούσια τα ψηλά, πώχουν τες καταβό&ρες.

Ή Γκιώνα λέει τής Αιάκουρας κι' ή Αιάκουρα τής Ι'κιώνας :

— Βουνό μου, πούσαι πειό ψηλό καί πειό ψηλά 'γναντεύεις, 

ποΰ είναι, τί νά γίνωνται οί δόλιοι Ανδρουτσαιοι;

Σάν ποΰ νά ψένουν τά σφαχτά, νά ρίχνουν στό σημάδι; 

Ποιους κάμπους νά στολίζουνε μέ Τούρκικα κουφάρια;

— Τί νά σου πώ βρέ Αιάκουρα! Τί νά σου πώ βουνό μου!

Τήν Κλεφτουρια τη χαίρονται οί ιμωριαομένοι κάμποι.

Ή Λ ιάκουρα σάν τάκου σε πολύ τής κακοφάνη'

κυτάει δεξιά, κυτάει ζερβά, κυτάει κατά τους κάμπους:

— Βρέ κάμπε άρρωστιάρηκε, 6ρέ κάμπε μαραζιάρη, 

μέ τή δίκη μου λεβεντιά νά στολισ&ής γυρεύεις !

Γιά βγάλε τά στολίδια μου, δός μου τή Λεβεντιά μου 

μή λνώσω ολα τά χιόνια μου καί θάλασσα σέ κάνω.

• Ή <. Εικονογραφημένη*  θεωρεί έαυτήν εΰτνχή διά τήν άπόκτησιν συλλογής 
πλονσιωχάτης εις δημοτικά τραγούδια. Φίλος της στοργικός άπό τήν Άράχωβα τής 
Βοιωτίας, ό χ. Λίέγας Κόνιτσας, ‘ Εργοστασιάρχης κλ. έκά&ησε και τής τά ΐμάζκη>β 
μτ ηολλήν ίπιμέλτιαν, γύρω άπό τόν Παρνασσό. Είναι ολα γνήσια, άνεηίτήδευια 
καί Α^τοπνεονν τά μΰρα τής παρ&ενικής βλαστήσεως τοΰ Φρνλικοΰ βοννοΰ.



χι ι ο ιίλΝτογ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ

Κάποιος δισταγμός συνέχει τούς "Ελληνας, τοϋ Εξωτερικού ιδίως, 
περί τίϊς ζωτικότητος τής ■ Εικονογραφημένης». Τόν διαισθανό
μενα. Δέν τούς άδικοΰμεν δέ.

Διάφοροι λυμεώνες, δρμηθέντες έντεϋθεν, έπέδραμον είς τά έν τώ 
έξωτερικώ μεγάλα κέντρα τοϋ Ελληνισμού, καί ώργίασαν είς βάρος 
των. Μεταξύ αύτών είναι καί ό περίφημος «Λεκές», ό όποιος tai- 
κλεψε καί τόν τίτλον τοΰ Περιοδικού μας. εφοδιασμένος δέ καί μέ 
συστατικά γράμματα επισήμων, τούς έλήστευσε κυριολεκτικός, είς 
τρόπον όίστε τώρα καέντες · είς τόν χυλόν. όπως λέγει καί ή παροι
μία, φυσούν καί τό γιαούρτι».

Εΐμεθα λοιπόν υποχρεωμένοι νά τονίσωμεν άλλην μίαν φοράν, 
ότι ή «Εικονογραφημένη» τοϋ κ. Δήμου Βρατσάνου. ποϋ έξεδόθη 
ανελλιπώς άπό τοΰ 1904 έως τοϋ 1921. δτε διέκοψε λόγιο τών σω- 
ρευθεισών έπί τής χειμασθείσης Πατρίδος συμφορών τήν έκδοσιν 
της. ή άσπιλος καί λευκή 'σάν τό γιαούρτι - Εικονογραφημένη · αυτή, 
μέ τό φωτεινόν δεκαεπτατές παρελθόν της, ποΰ έπανέλαβε τήν έκδο
σή· της ύπό τήν διεύθυνσίν πάντοτε τοΰ κ. Δήμου Βρατσάνου, δέν 
έχει καμμίαν άπολύτως σχέσιν μέ. τόν βρωμερόν χυλόν τοΰ περίφη
μου λεκέ. ό όποιος έλπίζομεν νά καθαρισθή τήν φοράν ταύτην, 
μετά τήν έν Αύστραλία σύλληψίν του.

Η “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ,,
Αΐ Έλληνίδες λοιπόν αποκτούν τήν εφημερίδα των. ’Όχι περιοδι

κόν. ’Εφημερίδα μέ οκτώ σελίδας εΐς σχήμα έφημερίδος, μέ τό

eaenh Ανδρ. πουρναρα

ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΟΝ

άρθρον της, τό χρονογράφημά της, τά πλάγιοτιτλά της, τάς ειδή
σεις της, τής καμπανιές της, τά ζητήματα της. εικόνας κλπ. Τέλειον 
δηλαδή δημοσιογραφικόν όργανον. διά τοΰ όποίου θά διερμηνεύε
ται ή κοινή γυναικεία γνώμη.

Αγγέλλεται ήμϊν ή έκδοσις τής Έφημερίδος τών Έλληνίδων, καί 
μέ χαράν μανθάνομεν, δτι τήν έκδοσιν ταύτη ν πραγματοποιεί ή Κυ
ρία Ελένη Α. Πουρνάρα.

Τό νέον τούτο δημοσιογραφικόν όργανον θά έκδίδεται καθ’ εβδο
μάδα καί θά συγκεντριόνη δλην τήν γυναικείαν κίνηση· είς τά ζητή
ματα τής φυλανθρωπιας, τής έκπαιδεύσεως. τής υγιεινής, τής οίκο- 
κυρικής, τής φιλολογίας, τής τέχνης, τής μουσικής, τοϋ γυναικείου 
αθλητισμού, τής μόδας, τής κοσμικής κινήσεως κλπ.

Έπί πλέον ή Έφημερίς τών Έλληνίδων διαθέτει ιδιόκτητα τυπο
γραφεία καί πιεστήρια καί περιλαμβάνει είς τό έπιτελεϊον της τούς 
διαπρεπεστέρους δημοσιογράφους καί λογογράφους, εις τρόπον 
ώστε νά θεωρείται έφάμιλλος μέ τάς έξω. έν Ευρώπη καί ’Αμερική 
γυναικείας εφημερίδας.

Μέγα κενόν υπήρχε παρ' ήμϊν εΐς τήν δημοσιωτέραν διερμήνευσιν 
τής γυναικείας κοινής γνώμης καί έν γένει είς τήν εξυπηρέτηση· τών 
συμφερόντων τών Έλληνίδων καί όμολογοΰμεν. ότι λίαν έπικαίρως 
έρχεται νά πληρώση τό κενόν τοΰτο ή «Έφημερίς τών Έλληνίδων».

ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩΜΕΝ
Έξακολουθοΰμεν τά διπλά τεύχη. Δέν υπάρχει δυστυχώς άλλος 

τρόπος διά νά γίνωμεν ενήμεροι καί νά έκδίδωμεν είς τήν αρχήν
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έκαστου μηνός τό φύλλον τού προηγουμένου. Είς τήν καθυστέρηση· 
αύτήν συνετέλεσαν βέβαια τεχνικοί λόγοι, ανώτεροι τών προσπα
θειών μας, ώς ή άρχικώς έπισυμβάσα βραδύτης περί τήν μεταφοράν 
τοΰ χάρτου μας. Άλλά δέν είναι άμέτοχος καί ή διστακτικότης 
μεγάλης μερίδος συνδρομητών, ούχί πιθανώς αστήρικτος κατά τό 
δλον, περί ής γράφομεν αλλαχού.

Τήν διστακτικότητα ταύτην θά έξο δετερώσωμεν διά τής επιμο
νής καί υπομονής μας, έδραιοΰντες τήν έπί τό Περιοδικόν έμπιστο- 
σύνην αύτών.

"Οσον αφορά τήν ένημερότητα τοΰ φύλλου, δηλοΰμεν μέ τόν κατη- 
γορηματικώτερον τρόπον, δτι, πλήν τοΰ άνά χείρας. δύο έτι τεύχη, 
τά τοΰ Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου έ. έ. θά έκδοθοΰν συγχωνευμένα 
είς έν. τό όποιον Οά κυκλοφορήση κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου, 
έφεξής δέ. άπό τοΰ προσεχούς δηλονότι Μαρτίου κατά τήν άρχι
κώς τηρηθεΐσαν άπαρεγκλίτως τάξιν. έντός τοΰ πρώτου δεκαημέ
ρου έκαστου μηνός. θά έκδίδεται τό εΐς τόν λήξαντα μήνα άντι- 
στοιχοΰν φύλλον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
— Τρία κομψά τευχίδια μάς άπέστειλε έξ 'Αλεξάνδρειάς ό εκδοτι

κός οίκος Α. Κασιγόνη. Άλλά καί μέ περιεχόμενον έκλεκτόν. Τό ένα 
ύπό τόν τίτλον «'Εγκράτεια - Γάμος» είναι μονογραφία τού ίατροΰ 
κ. Μ. Μουσείδου. Διευθυντοΰ τοΰ Περιοδικού «Ύγιεία». Τά δύο 
άλλα ύπό τόν τίτλον «Ή Επιτυχία είς τήν Ζωήν καί ή «Ευτυχία» 
είναι μελέται τοΰ ίδιου τοϋ κ. Α. Κασιγόνη, δηλαδή πορίσματά του 
άπό τήν πείραν τής ζωής.

— Τήν 13 Απριλίου 1927 είς τήν αίθουσαν τοΰ Φιλολ. Συλλόγου 
«Παρνασσός» είχε κάμει ώραιοτάτην διάλεξιν ό συνάδελφος κ· Δημ. 
I. Καλογερόπουλος, Γεν. Γραμματεύς τοϋ άριστα δρώντος «Εθνι
κού Συνδέσμου» μέ θέμα: «Ό Εθνικισμός είς τήν Φιλολογίαν καί 
τήν Τέχνην», τήν όποιαν διάλεξιν έπανέλαβε τήν 6 Μαΐου ίδιου 
έτους καί είς τήν αίθουσαν τών Τελετών τοΰ ’Αρσάκειου.

Τήν ώραίαν αύτήν διάλεξιν ό συμπαθής κομφερανσιέ έξέδωκε είς 
κομψόν βιβλιάριου διά τών έκδοτικών Καταστημάτων «Ελλάς» 
κατ’ αύτάς.

ΓΛΩΣΣΑ 200 ΔΡΑΧΜΩΝ
Ό καθηγητής τής Μαιευτικής καί Γυναικολογίας έν τώ Πανεπι

στήμιο) κ. Πετσάλης, είναι παλαιός συμμαθητής τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 
Περιοδικοΰ μας. Οταν έπανεξεδόθη λοιπόν ή «Εικονογραφημένη», 
ή Διεκπεραίωσις έφρόντισεν, έπί τή βάσει μακροΰ πίνακος φίλων 
τής Διευθύνσεως νά σταλοΰν τά πρώτα φύλλα. Έστάλησαν λοιπόν 
καί πρός τόν κύριον καθηγητήν.

Έν καιρφ ή άρμοδία υπηρεσία τής «Εικονογραφημένης» τοϋ 
προσεκόμισε καί τό γραμμάτων είσπράξεως τής έκ δρ- διακοσίων 
ετήσιας εγγραφής του. Ό κύριος καθηγητής τής Μαιευτικής καί 
Γυναικολογίας τότε ήρνήθη —κατά δικαίωμά του ακέραιον — νά 
δεχθή τήν εγγραφήν του, καί δ υπάλληλος τών εισπράξεων τοΰ έζή- 
τησε νά μάς έπιστραφοϋν τά φύλλα.

— Έγω έλειπα είς τό έξωτερικόν καί δέν ξέρω δν τά έλαβα. 
Αύτό είναι έκβίασις. Μπορεί νά τά έχω πετάξει καί στόν.. ..

Παραθέτομεν έπί λέξει τάς φράσεις του. Εΐμεθα έκβιασταί, διότι 
ό κύριος Καθηγητής τής Μαιευτικής καί τής Γυναικολογίας δέν 
θέλει νά άνασύρη τά φύλλα τής «Εικονογραφημένης» άπό έκεΐ ποΰ 
τά έπέταξε, κατά τήν ανάρμοστου γλώσσαν του.

Άν άπουσίαζεν ή όχι είς τό έξωτερικόν, ίσως διά νά γίνη κάτοχος 
περισσοτέρων γλωσσών καί νά δύναται νά έκφράζη σαφέστερον τά 
διανοήματα του καί έξοιτερικεύη τήν ψυχήν του καλήτερα, μάς 
είναι άδιάφορον.

Ή «Εικονογραφημένη, δέν έχρειάσθη διά νά έκμαιευθή τήν γυ- 
ναικολογικήν συνδρομήν του καί τήν γλώσσαν του, τήν όποιαν άπε- 
τίμησεν ό ίδιος άντί 200 δρ.

Τό λάθος βαρύνει ημάς, διότι ένομίσαμεν, ότι ήμπορούσαμεν νά 
τόν κατατάξωμεν είς τήν χορείαν τών φίλων καί πελατών τοϋ 
Περιοδικού.

ΔΩΡΕΑΙ ΤΗΣ «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ»
Ούτε γνωρίζομεν ποιος έξελέγη κατά τήν τελευταίαν δημαιρεσίαν 

Δήμαρχος Μεγάρων. Φαίνεται δμως νά είναι πολύ μορφωμένος καί 
πολύ προοδευτικός. 'Ίσως μάλιστα νά φορή καί στενοβράκια. Τά 
συμπεραίνομεν αύτά δλα άπό τήν άπάντησιν, ποΰ έδωκε είς κάποιον 
γνώριμόν τον, σχετικώς μέ τήν «Εικονογραφημένην.

Τοΰ συνέστησεν ό γνώριμός του νά έγγραφή συνδρομητής τοΰ 
Περιοδικού.

— Νούκου παρά' άπήντησε ό πο/.υμορφωμένος Δήμαρχος.
"Οταν δέ δ γνώριμος τοΰ {υπέδειξε, δτι πρέπει νά έγγραφή ό 

Δήμος, ό προοδευτικός Δήμαρχος παρετήρησε, «δτι ή βιβλιο
θήκητής Δημαρχίας δέν έχει άνάγκη άπό φυλλάδες».

Κάτι παρόμοιον είπε καί δ νέος Δήμαρχος Αίγιου, διά τήν «Εΐκο- 
νογραφημένην». Καί ή Διεύθυνσις τοΰ Περιοδικού άναγγέλλει δη- 
μοσίφ μεγάλην δωρεάν πρός τούς δύο αύτούς Δημοτικούς "Αρχον
τας, συνισταμένην ε’ις τό εμβριθές σύγγραμμα έκ δύο τόμων, κατά 
νεωτάτην έκδοσιν, πολυτελή, «Οί Άθλοι τοΰ Γιαγκούλα».

Έν Άθήναις, Τνπογραφβΐον «Έοτια» —


