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Εί άναγκαΐ- 
ον είη άδι- 
κεΐν ή άδι- 
κεϊσθαι, έ- 
λοίμην αν ά- 
δικεΐσθαι·.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ XI ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.-Ό Βωμός τής Ό- 
λυμπϊας, άπό τόν όποιον έλήφθη ή ΓΙερά φλόξ καί μετεφέρϋη είς Βερολΐνον.

LA XI OLYMPIA DE DE BERLIN. — L’ancicn autel d’Olympie oil briile 
la flamme saer&.

A XI OLYMPIADE IN BERLIN. — Der Altar in Olympia von welchem THE XI OLYMBIC GAMES OF BERLIN. — The ancient altar with 
die olympsche Flamme geuonimen und nach Berlin gebracht wurde. the sacred flame.



Λυσσαλέο; καί αιματηρό; συνεχίζεται ήδη άπό μηνά; ο εμφύλιο; πό- 
λεμο; elg τήν ’Ισπανίαν,

Τό Κράτος αϊτό τή; Ίβηρική; Χερσονήσου, είς τό όποιον άλλοτε ά 

ήλιο; δέν έδυε .ποτέ ήρχιοε νά παρουσιάζη σημεία παρακμής καί κατα- 

πτώοεω; άπό τοΰ 19αϊώνος, οπότε, διδούσης τό σύνθημα τή; Βενεζουέ

λα;, όλαι αί άποικίαι τή; Νοτίου Αμερική; ιίπεοπιίσθηοαν άπό τήν μη

τέρα πατρίδα.

Μετά του; Ναπολεοντίους πολέμου; ό νόμιμο; βασιλεύ; τή; ’Ισπανίας 

Φερδινάνδο; τών Βουρβώνων έξεθοονίσθη καί άντ’ αύτοϋ ό Ναπολέων 

επέβαλε βασιλέα τή; 'Ισπανία; τόν Αδελφόν τον ’Ιωσήφ Βοναπάρτην.

Οί Έθνικιοταί όμως σχηματίσαντε; 1 κόμμα, ή μάλλον παριίταξιν με 

έπί κεφαλή; τον αδελφόν τοΰ εκθρονισθέντο; βαοιλέω; Κάρολον, έξηκο- 

λούθησαν ένοπλον καί ιίγρίαν άντίδρασιν κατά τών Γάλλων,

"Εκτατέ ή λέξι; - Καρλισταί · έσήμαινε τούς άκρω; έθνικιοτα; καί 
συντηρητικού;, εκείνου;, οί όποιοι ήκολούθουν τά; εθνικά; παραδόσεις καί 

τά πάτρια.

Ή τελευταία έπανάστασις τών Καρλιστών μέ διεκδικητήν τοΰ θρό

νον τόν Κάρολον 7ον Ιξερράγη τό 1871 καί έπνίγη είς τό αίμα.

Οί σημερινοί έ.ταναστάται ένιοχνονται είς τό»’ αγώνα των ύπό τιδν 

Καρλιστών, οί όποιοι μάχονται μετ' ενθουσιασμού υπέρ τή; εθνικιστικής 

Ιδέας.

Ό πόλεμος, ό όποιο; μαίνεται σήμερον είς τήν Ισπανίαν καί ιϊπειλεΐ 

νά μεταβάλΐ], τήν με τόσον λαμπρόν καί ιστορικόν παρελθόν αυτήν χώ

ραν εις ερείπια, είναι άχώ>· μεταξύ νεωτεριστικών ιδεών καί τιδν εθνι
κών παραδόσεων, μετάξι' συντηρητισμοί) καί αριστερισμού, μετάξι' τοΰ 

νέου καί τοΰ παλαιού πνεύματος. Είναι άγιον δύο κόσμων, δύο παρατά

ξεων, θανάσιμοι; άλληλομισουμένων και ριζικοί; διαφορετικών.

Ή Ισπανία είναι ή χο'ιρα τών μεγαλογαιοκτημόνων, τών κληρικό- 

φρόνων, τώ>· ποτισμένων μέ τό φεουδαρχικόν, ίπποτικόν, πνεύμα τάξεων, 

τοΰ μεγάλου πλήθους τών αμαθών καί φανατικοί; προσηλωμένων είς τήν 

θρησκείαν χωρικών καί τών σοσιαλιζόντων και άριστεριζόντοιν εργατών, 

οί όποιοι υποκινούνται καί έξεγείοονται υπό τιδν πρακτόρων τής Μό

σχα; καί τών η·ευτοδιανοουμένων.

Μετά τήν επανάσταση· τοΰ 1931 καί ανατροπή»· τής Βασιλείας άνε- 
κηρύχθη εί; τήν Πατρίδα τοΰ θερβαντέ; ή Δημοκρατία, ή όποια όμοι; 

παραποιούσα καί ιιηδεμίαν αισθητήν μεταβολήν πραγματοποιήοασα διά 

τήν οικονομικήν άνόρθωσιν τοΰ λαού, ήρχιοε νά βαίνη κατά κρημνών. Τό 

1934 έξερράγη ή έπανάστασις τών εργατών, ήτις κατεπνίγη εις τό αίμα.

Αί εκλογαί τή; 16ης Φεβρουάριου 1936 έδωσαν τήν νίκην εί; τό 
κόμματα τή; Αριστερά;. Είς τους Κομμουνιοτιις.

"Εκτατέ περίοδο; πλήρους αναρχία; έπηκολούθησε. Άπεργίαι καί δυ- 

ναμιτιοτικαί άπόπειραι, δολοφονίαι καί συγκρούσεις, πυρπολήσεις ναών 

βαρβαρότητες καί ίεροσυλίαι, Ιδού ό απολογισμός τής μετεκλογικής πε

ριόδου. Αυτά προεκάλεσαν τήν ίπιινάστασιν τών συντηρητικών στοιχείων.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. — Στρατεύματα καί πολεμικά τής Τουρκίας ανακαταλαμβάνουν τά Δαρδανέλλια. 
DER TORKEN GROSSER TAG : Militilr und Kriegsschiffe der TUrken bei der Wicderbestzuog der P.rdanellen.

LA GRANDE JOURNEE DES TOURCS.— L'entree Soiennelle des troupes.Turqucs a Dardaneiles.
THE GREAT DAY OF THE TURKISH.— Solemn entering oi the Turkish troops in Callipoli.

'Η έπελθοΰσα^πολιτική μεταβολή τή; ή Αύγουστου ήτο ή φυσική συ

νέπεια τή; χρεωκοπία; του κοινοβουλευτισμού καί τών πολιτικών κομ

μάτων. ιό; τούτο ίτονίσθη εϊ; τό διάγγελμα του κ. πρωθυπουργού πρό; 

τόν 'Ελληνικόν λαόν.

II ανικανότη; τής Βουλής νά Λώσ// κυβέρνηση1 εις τήν χώραν, αί 

διαιοινιζόμεναι καί μηδέποτε καταλήγουσαι διεπραγματεύοει; πρός συνει-

11 ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Πώς νπεόιχίίηοαν ατά Λαρδανίλλια 
τόν στρατόν τής άνακαταλήψεως ή Τουρκάλες.

1>ER TCRKEN GROSSER TAG: Wie die Tiirkinnen die Tnippen der 'Viclerbeselzung 
der Dardaucllen empfangcn habrn.

LA GRANDE JOURNEE DES TURCS. L’accueil entbouaiastc de la {population. 
THE GREAT DAV OF THE TURKISH. —Tbr entbonsiasm*  of the j>eodlc.

rtitjon· ιιεταξν τών μεγάλων κομμάτων, ό κίνδυνος την κομμοντιομοΐι, υοτις 

θρασύς ήγειρε τήν κεφαλήν καί ήπείλει νά αίματοκυλίοη τήν ’Ελλάδα, 

ήγαγαν τόν κ. Μεταξαν, Αρθώ; καί πατριωτικοί; σκεπτόμενον, είς τήν άπό- 

φασιν νά συγκέντρωση ολόκληρον τήν εξουσίαν του Κράτους, εχων δέ καί 

τήν εγκρισιν τοΰ Στέμματος νά προβή Απερίσπαστος, μετά σθένους καί 

αποφασιστικότητα; εις τό άνορθωτικόν του έργου, είς τήν Αναγέννησιν τής 

•/ίλης Πατρίδας.

Εύχόμεθιι-εϊμεθα βέβαιοι-ότι ό κ. Πρωθυπουργό; θά φέρη εις αίσιοι 

πέρας τήν βαρεϊαν καί. ΰψηλην Αποστολήν, ήν άνέλαβε.

"Ας είναι βέβαιος, ότι θά έχη συνεπίκουρον είς τό έργον του όλον τόν 

λαόν καί τά; έργαζομένας καί πτωχά; ίδιοι; 

τάξεις, αί ό.τοΐαι τόσον έδοκιμιίσθησαν καί ετα- 

λαιπωρήθησαν είς τό παρελθόν.

Τά ραγδαίοι; εξαγγελλόμενα καί λαμβανό- 

μενα μέτρα τής Κυβερνήσεως τής 'Αναγεννή

σεως, τόσον διά τήν ανύφωοιν τοΰ επιπέδου 

τή; ζωής, ίίσον καί διά τήν καταπολέμησιν τή; 

ανεργίας καί τήν προστασίαν τοΰ· εργάτου, ο 
άγόιν, τόν όποιον αρχίζει κατά τής ελονοσίας 

καί τή; ακρίβειας τής ζοιής, ή μεγάλη τη; 

προσπάθεια πρός τόνωσιν τής Εθνικής Οικονο

μία; καί πρός άνόρθωοιν τών Αημοσίιον Οι

κονομικών, αί αιματηροί οικονομίαι καί ή μεί- 

ωσις τή; φορολογίας πού υπόσχεται, ΐ) εκκε.η- 

σίς της, όπως όλοι διά θυσιών συμβάλουν εί; 

τϊμ· άνόρθωσιν, ολα αυτά αποτελούν ένα θε

τικόν καί πλήρες πρόγραμμα, τό όποιον εφαρ

μοζόμενου απαρεγκλ,ίτως, εΐιιεθα βέβαιοι ότι 

θά όδηγήση τήν ’Ελλάδα είς τήν εί’ρεΐαν λεω

φόρον τή; προόδου, τής ευημερίας καί τοΰ εκ

πολιτιστικού προορισμού της.

Ουδόλως ΰπερβάλλομεν ύποοτηρίζοντες, 

ότι παρεοκευά.ζετο εν Έίλάδι δεύτερα έκδοσις 

τοϋ ισπανικού αιματοκυλίσματος.

Ό κ. Μεταξάς άναλαβιον είς τάς χεϊρας 

του τόν οΐακα τής ΤΙολπείας πηδαλιούχε! νΰν 

τό σκάφος της, διά μέσου σκοπέλοιν βέβαιοι; 

καί ιίπείρων δυσκολιών, είς λιμένα σωτηρίας.

Σαλπίζει τό σάλπισμα τής εθνεγερσίας. 

Κηρύττει τό φλογερόν κήρυγμα τής ιιφυπνί- 

οεω; τοΰ "Εθνους.

Μας καλεΐ όλους, πλουσίου; καί πτωχούς, 

μικρούς καί μεγάλους, είς τόν τραχύν, ευγενι

κόν καί ιόραΐον άγώνα τής αυτοθυσίας, τή; 

αναδημιουργίας, τής ιίναπλάοεως.

Είκοσι ολόκληρε; μέρες έ.τάλλειο ή Γερμανική πρωτεύουσα, 
σάν νά ένεσαρκώΟη μέσα της τό δαιμόνιο'· τον ’Αρχαίου Ελληνικόν 
’Αθλητισμού. Μόνον οί Γερμανοί μέ τό σηύζον στής φλέβες τους 
σφριγηλό Τευτονικό αΤμα ήταν Ικανοί νά κάνουν αύτό τό παγκόσμιο 
μνημόσυνο τοϋ 'Αρχαίου πολιτισμού.

»

ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Πρόεδρος τον Υπουργικόν Συμβουλίου.

Άνεβίωσε στό Βερολίνου ή ’Αρχαία 'Ολυμπία καί άπό τά ερείπια 
της μετελαμπάδευσαν τήν ίεράν φλόγα.

Ζαλίζεται κανείς καί νά σκεφθή, οτι έστράτευσαν τρεισήμισι) χι
λιάδες περίπου λαμπαδηφόρους από ολα τά μέχρι Βερολίνου ενδιάμεσα 
κράτη, γιά νιι μεταφέρουν άσβεστη τήν ιερή φλόγα τής 'Ολυμπίας στό 
στάδιό τους, διανύοντες τρεισήμισι) χιλιάδες περίπου χιλιόμετρα.

Ό μπαρόν ΓΙιέρ Ντέ Κουμπερντέν τό 1890, όταν συνελάμβανε 
τήν έμπνευσι τής άναβκίισεως τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, πού είχε 
θεωρηθή στήν άρχή ώς χίμαιρα, δέν θά είχε όνειρευθεϊ τέτοιο στε
φάνωμα τών.... δικών του άγώνων.

Πλά'ί στον Διαγόρα, πού ανέβηκε στον “Ολυμπο τής Δόξης, στον 
Μίλωνα τόν Κροτωνιάτη καί τούς άλλους Όλυμπιονίκας τής ’Αρχαίας 
έποψής, ποΰ έπέρασαν στήν Αθανασία, πέρνει θέσι τώρα καί <> συμ
παθής Γαλάτης.

Δόξα καί Τιμή σ’ αύτόν! Ή Ελλάς τού είναι εύγνώμων.
'Αλλά καί ατούς Γερμανούς ή‘Ελλάς εύγνωμονεΐ, γιά τήν τιμή πού 

τής έκαναν. Ή Ιερή Φλόγα τής ’Ολυμπίας, γιά νά μεταλαμπαδεύσω τό 
φώς τοΰ ’Αρχαίου Πολιτισμού, έπέρασε άπό βουνά καί λαγκάδια ξενικά 
κι’ εφθασε στους δρυμούς τοΰ Βορρά.

I
’Επί τέλους έτελείωσαν οί ’Αγώνες τοϋ Βερολίνου καί Οά ήσυχά- 

σωμε οί. ’Αθηναίοι. Δυό μήνες τώρα όλη ή ’Αθήνα είχε καταληφθώ 
άπό...........άγωνίτιδα.

Σέ κάθε γειτονιά, σέ κάθε τετράγωνο, είχαμε άγώνες Βερολίνου. 
Ντάλα μεσημέρι έτρεχαν τά παιδιά τής γεινονιάς γύρω - γύρω στό τε
τράγωνό τους, μεταφέροντας έκ περιτροπής, δπως καί στή σκυταλοδρο
μία, τό ιερό.... κούτσουρο τοΰ πλυσταριού τους.

Καί είς τό τέλος γιά στεφάνωμα έδέχοντο στό κεφάλι τό... τσό
καρο τής μητέρας.

Αύτό εννοείται, δέν έκοβε τόν πυρετό τών φιλάθλων κι’ έτσι όλη 
ή πρωτεύουσα είχε μεταβληθή σ’ ένα στάδιο απέραντο.

Τί έκαμαν καί οί Γερμανοί ; Έχρειάσθηκαν ένα έτος ολόκληρο 
κι’ έδαπάνησαν τά μαλλοκέφαλά τους, γιά νά κάμουν τό Στάδιο τοΰ 
Βερολίνου. Ή 'Αθηναϊκή μαρίδα έχρειάσθηκε μονάχα δυό μήνες γιά 
νά μεταβάλχι σέ στάδιο τό ιοστεφές τής Παλλάδας Άστυ.

Έδαπάνησε δμως κΓ αύτή τά μαλλοκέφαλά της, πού κατά κανόνα, 
έμεναν στά.... δάκτυλα τής μητέρας.

***
Εύοί! Εύάν! Μέ μιά μονοκονδυλιά ό τέως 'Υφυπουργός τής ’Αγο

ρανομίας κ. Μπακόπουλος μάς έγλύτωσε άπό τή δυναστεία τής πατρο
παράδοτης μπαλάντζας.

Πάει λοιπόν τό βαρύδι. Άλλά κυρίως πάει τοΰ πλανόδιου πωλη- 
τοΰ ό.... μαγικός δάκτυλος, ό όποιος ούτε Αγγλικός, ούτε Γαλλικός 
δάκτυλος ήτον, ούτε είχε καμμίαν σχέσιν μέ τόν μετρικόν ή τόν ποιη
τικόν δάκτυλον.

Τόν κυριώτερον ρόλον εις τήν εντός τών πόλεων αύτήν ληστείαν 
τόν έπαιζε ό Ελληνικός δάκτυλος τοΰ μανάβη καί τοϋ καρβουνιάρη 
καί χάρις σ’αύτόν έπλήρωνε μέν ή Αθηναία νοικοκυρά μιά οκά κάρ
βουνα, έλάμβανε δμως τριακόσια δράμια μονάχα.

*%
Άλλ’ ό κ. Υφυπουργός, πού έδειξε ότι κήδεται πολύ τής τσέπης 

ιια;, δπως καί τών στομαχιών μας, άναδεικνυόμενος οΰτω Ιατοός.... 
στομάχων καί πορτοφολιού, έπρεπε νιι σκεφθή, πώς θά μάς άπήλλασσε 
καί άπό τούς άλλου; προκρούστας.

’Εννοώ τούς μπακάληδε; μέ τής ξύκικες ζυγαριές, πού γιά νά 
συγκαλύπτουν τής ληστρικές διαθέσεις τους, ξεχνούν - τί σύμπτωσις!- 
άνελλιπώς τά σταθιιά τους μέσα στήν τρυτάνη.

Άλλος προκρούστης είναι ό περιποιητικώτατος χασάπης, ό όποιος 
άπό ύπεοβάλλουσαν εύγένειαν. σάς τυλίγει σάν ντολιιά, μισή οκά κιμά 
ή ένα μπουτάκι σέ στράτσο, πού βαραίνει 20-3Ω δράιιια.

Άν κάνη έναν πρόχειρο λογαριασμό κανείς, θά εΰρη, δτι ένας 
τόσο περιποιητικός χασάπης, αγοράζοντας τό στράτσο του 4,50 δραχ. 
τήν οκά κ.αί πουλώντας το στήν τιμήν τοΰ κιμά ή τοϋ -αμνού τού 
γάλακτος· κερδίζει πολύ περισσότερα, παρά όσα κερδίζει άπό τό κρέας.

Άς τούς φορολογήση αύτούς τούς κυρίους ώς χαρτεμπόρους, γιά 
νά ίδοϋμε, βάζουν ή δέν βάζουν μυαλό;

***
Τί νά πή δέ, κανείς γιά τούς ταχυδακτυλουργούς όπωροπώλσς ; Διά

γετε τά ροδάκινα ένα-ένα, τά βάζετε μόνος σας στή σακούλα, παοα- 
κολουθεΐτε σάν κέρβεοος τό ζύγισμα καί όταν πάτε σπίτι νά τά βά
λετε στον πάγο, τά βρίσκετε σάπια μέχρις ένός

Πώς γίνεται αύτό, είναι άληθινό μυστήριο.
Άμ εκείνοι οί πλανόδιοι φρουτατζήδες ; Μόλις σάς παραδώσουν 

τή σακκούλα, τρέπονται είς φυγήν πανικόβλητοι δήθεν, διότι κατα
φθάνει ό διώκτης πόλισμαν, συναποκομίζοντες καί τό νόμισμα, πού 
τούς έδώκατε, άνευ ρέστων.

Ξέχασα δμως. Άρχων Τουρισμός 'διατάσσει. Άπηγορευσε τά 
διαφημιστικά πανώ. Άπηγορευσε καί τούς κουλουοτζήδες. Σιγά-σιγά 
Οά περιορίση καί τούς κατοίκους τοΰ τρισόλβιου άστεως είς τά σπί
τια τους χάριν εύπρεπείας.

ΚΩΝ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί Υπουργός τών Οικονομικών.

’Έτσι σιγά-σιγά, χάρις καί είς τήν πολεοδομικήν ’Επιτροπήν καί 
τούς μηχανικούς σχεδίου πόλεως, πού έδημιούργησαν αληθινό τραγέ
λαφο μέ τής πολυκατοικίες, τά γερμανικά σπίτια καί τούς ούρανοξύ- 
στας, είς βαθμόν ποΰ νά μήν ξέρη κανείς αν είναι κινέζικη ή άλα- 
μπουρνέζικη πόλις, ή ’Αθήνα μας χάνει τό χρώμα της.



1833. Λάβετε μιά εικόνα τοϋ · Πόρτο Δράκου · - έτσι έλεγαν τόν Πειραιά - κατά τήν εποχή 

εκείνη. 'Αμμουδιά ολόγυρα. Οϋτε κρηπίδωμα, οϋτε τίποτα. Λόφοι καί βουναλάκια γύρω - 

γύρω, σπανά. Στό βάθος τοϋ λιμένος, ακριβώς εκεί πού είναι σήμερα τό Δημαρχείο μέ τό 

ρολόϊ, μιά μπαράγκα ξύλινη, σαραβαλιασμένη. Τό ■ Κουμερκάκι ·. "Ο έστί: Τελωνείο. Οϋτε 

μισό σπίτι. Τό μόνο κτίσμα ήτον τό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, έκεΐ πού σήμερα όρ 

θώνεται ή ώραία ομώνυμος εκκλησία.

Καί ρηχά... Τόσο ρηχά, ποΰ δταν τήν 1 Δεκεμβρίου 1834 ήλθε ό'Όθων άπό τό Ναύπλιο, 

γιά νά έγκαταστα&ή μονίμως στή νέα πρωτεύουσα, ή βάρκά του έκά&ισε στήν άμμο και τοΰ 

έβαλαν σανίδες γιά νά βγή στή στερηά. Καί δταν πάλι τήν 2 Φεβρουάριου 1837 έφερε ό 

"Ο&ων τήν 'Αμαλία, μέ τήν 'Αγγλική φρεγάτα ■ Πότλαντ , ‘Εγγλέζοι ναύτες τήν πήραν στά χέ

ρια τή Βασίλισσα καί τήν άπεβίβασαν στήν ξηρά.

Τότε βρήκε ό ’Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής τήν ευκαιρία νά θυμηίΐή τήν Άναδυομένην Άφρο- 

δίτην , μία δ’ Έλβετις περιηγήτρια νά εξύμνηση τά ποδαράκια της : · 'Η Φύσις τής έχάρισε πόδα 

τέλειον έντός υποδημάτων έξ όλοσηρικοΰ μαύρου, μικρού παιδός ·.

Αύτά τά χάλια, παρουσίαζε πρό εκατό περίπου έτών ό πρώτος λιμήν τοΰ Κράτους. Μόλις 

δμως μετεφέρ&η στήν Άϋ-ήνα ή πρωτεύουσα, άρχισε νά πέρνη ζωή, πρώτα ώς έμπορική σκάλα, 

έξειλίχ&η έπειτα είς βιομηχανική πάλι καί τώρα . . . διαβάστε παρακάτω :

Σ ΙΤΑΠΟΘ Η ΚΑΙ-ΣΙΛΟ

Ε
χλ τεράστιον τεχνικόν έργον, πράγματι μνημειώδες, -τοϋ προορίζεται 

νά έξυπηρετήοη πολλαπλά συμφέροντα καί νά φέρη τόν Πειραιά εις 

τό επίπεδον τών μεγάλων λιμένων τον έξωτερικόν, έτελείωσε καί παρα

δίδεται εΐς δημοσίαν χρήσιν

"Οταν έγιναν άπό τό 1924 μέχρι τον 1931 τά λιμενικά έργα τής βο

ρείου πλευράς τον προλιμένος Πειραιώς, αμέσως ώρΟώϋη πρό τών αρ

μοδίων τό ζήτημα τής έκφορτώσειος τών σιτοη ορτίων.

Μέχρις έσχατων ακόμη τό θέαμα τής έκφορτώσεως ιών σιτηρών είς 

τόν Πειραιά, έδιδε όλην τήν έντύπωσιν τής άρχεγόνου καταστάσεως.

Τά σιτοφόρα σκάφη επλεύριζαν εΐς τήν δυτικήν πλευράν τοΰ λιμέ

νος τών Αλών, εις το μυχιαίτερον βάθος του, εΐς χώρον προορισμένου 

δια πλοία γενικοί φορτίου. Έκεΐ αδέιαζαν τό φορτίον τους μ'ε τά συνη

θισμένα μέσα, γερανούς ή βίντσια, σέ δοχεία σιδηρά ή σέ λούκια προσαρ

μοσμένα στά πλευρά τους. Καμμιά φορά εξέχυναν τό στάρι μέσα σε μαού

νες, ουνηθέοτερα δμως τό Αδέιαζαν στό κρηπίδωμα τής προκυμαίας.

Βουνά ολόκληρα έβλεπε κανείς τό στάρι. Άπό κεΐ τό έσάκκιαζαν 

καί καμμιόνια τής <Τ Ενώσεως Φορτοεκφορτωτών· ιό μετέφεραν στούς 

αλευρομύλους.

Έπειτα ; Ή σειρά τής φτωχολογιάς. ‘Επιδρομή η τωχών ! Μέ σκού

πες έοάρωναν άπό τή γή τό στάρι, λασπωμένο καί άνάμικτο μέ γιόματα 

κί έτρεχαν σπίτι τους να το κόψουν καί νά ζυμώσουν.

Έκεΐ τά σιτηρά, εκτεθειμένα στής ατμοσφαιρικές μεταβολές έμού- 

σκευαν άπό τή βροχή, άναβαν καί. . . έτρώγαμε ιμωμϊ.

ΤΛ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΆΣ. - Γενική 4κοψκ τ.ϊ,ν σιταποθηκών. 
ΓΗΕ TECHNIC WORKS of the harbour of Piraeus. 
LES TRAVAUX TECHNIQEUS du porr du 1-iree.

NEUBAUTEN IM HAFEN von Piraus. — Die neuen Getreisilos

Τα νεώτερα όμως μέσα μεταφοράς αντικατέστησαν τόν συνήθη τρό

πον ενοακκισμοΰ τοϋ μεταφερομένου σίτον καί έτσι επιτυγχάνεται σπου

δαία οικονομία άπό τήν αξία τών σάκκων, ι’ιπό τά εργατικά καί κυρίως 

εις χρονον τής εκφορτωοεως καί ένσακκίσεως. Τό στάρι θά μεταφέρεται 

πλέον είς χύμα καί Οά φορτώνεται καί Οά εκφορτιόνεται είς χύμα.

Διάφορά μηχανικά μέσα χρησιμοποιούνται, γενικεύεται όμως βαθμη

δόν ή χρήσις τών Απορροφητικών μηχανημάτων ή διά καταθλίφεως.

’Ιδού μερικοί άριθμοί πού δίδουν αμ υδράν ιδέαν τής τελειότητας τών 

μεταφορικών μέσων:

Είς τόν λιμένα τής Άμβέρσης λειτουργούν 20 άναοροη ητικοί ύψω- 

τήρες (Aspirateurs ά Grains) δυνάμεως 300 τόννων καθ' Λίραν. ’Ομοιας 

άποδοτικότητος Ανυψωτήρες εύρίσκονται εΐς δλους τούς μεγάλους λιμένας. 

Εις τήν Κωνοτάντζαν τής Ρουμανίας π. χ. τό πετρέλαιον καί τά σιτηρά 

φορτώνονται μέ μηχανήματα εκροής.

Αυτό τό κομπογιαννίτικο καθεστώς τοϋ Πειραιώς έπρεπε να λειψή. 

Έμελέτησαν λοιπόν τήν κατασκευήν ειδικών έργων τεχνικών μέ μηχα

νικά μέσα, άνιιρροφητήρας κλπ. δ.ά τήν έκη όρτωοιν τών σιτηρών καί 

τήν άποθήκευσιν αύτών είς κυφέλας χωρητικότητος 20-40 χιλ. τόννων.- 

έξετελέσθη ήδη τό έργον δι' 20 χιλ. τόννους-καί τήν II Μαρτίου 1929 

τό Ύπουργεϊον Συγκοινωνίας προεκήρυίε διεθνή μειοδοτικόν διαγωνισμόν, 

έπί τή βάσει τής υπό τής τότε Λιμενικής Επιτροπής Πειραιώς καταρ- 

τισθείοης συγγραφ ής υποχρειόοεων.

Τήν 15 'Ιουνίου ίδιου έτους διενηργήθη ό διαγωνισμός, ιινεδείχθη 

δέ κατιότατος μειοδότης ο κ, Λ. 
Γαβαλάς καί αί μετ’ αύτοϋ συνερ- 

γαζόμεναι εταιρίαι Ζίμενς Μπαου 

Οΰνιόν τοϋ Βερολίνου καί Μαοίνεν- 

φιαμπρικ Χάρτμανν τοϋ “Οφεμπαχ. 

Ένεκρΐθησαν κατόπιν τα πρακτι

κά τής δημοπρασίας, ύπεγράφη τήν 

17 Ιουνίου 1931 ή σχετική σύμβα- 

σις μετά τοΰ 'Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς, διαδόχου τής Λιμενικής 

'Επιτροπής καί τοΰ μειοδότου καϊ 

διά Προεδρικού Διατάγματος άπό 23 

'Ιουλίου 1931 έπεκυρώθη ή σύμβαοις. 

Ήρχισαν άμέσως κατόπιν τά 

έργα. Ειδική θέσις διά τάς εγκα

ταστάσεις ώρίσθη είς τήν βόρειον 

πλευράν τοΰ προλιμένος παρά τάς 

Μονίμους Δεξαμενάς καί ό 'Οργα

νισμός Λιμένος Πειραιώς διέθεσε 

τάς πρώτας δαπάνας, έναντι άξίας 

μηχανικών εγκαταστάσεων κλπ. έκ 

τών ιδίων του πόρων, ήτοι περί τα 

8 έκ. δρ.

Λόγιο ταμιακής όμως άνεπαρ- 

κείας τά έργα διεκόπησαν. Έγινε 

τότε σκέψις περί δανείου καί ό 'Ορ

γανισμός επραγματοποίησε τοΰτο δα

νειστείς άπό τά Ταμιευτήρια τών 

Τ. Τ. Τ. ποσόν 50.01)0 000, τό ό
ποιον πρόκειται ν’ άποσβεσθή έντός 
12 έτών.

Ιταρέλκει, νομίζομεν, νά τονι- 

σθή ή σημασία τής διά συγχρονι

σμένων μέσων εκφορτώσεως τών 

σιτηρών, δια μακρών.

Πολλά είναι τά ωφελήματα, 

πού θά προκύφουν διά τόν Ο. Λ. Π. 

εκ τής κατασκευής καί χρήσιμο- 

ποιήσεως τιον Σιλό.

‘Ο μέχρι σήμερον κατεχόμενος ύπό τΰ»· σιτοφ'όρων πλοίων χοίρος 

ήτο διπλάσιος εις έκτασιν τοΰ γρησιμοποιουμένου ά.τό τά Λ/Ζο.
Έν πρώτοις έγινε οικονομία χώρου κρηπιδωμάτων εξ 109 μέτρων, 

ι'ιπό τάς άνεγερθείσας δέ άποθήκας χωρητικότητας <>0.000 τόννων ο Ο. 

Λ. II. θά έχη άνάλογον έσοδον. ’.4.τό τήν ταχύτέραν εκφ όρτωοιν τών 

σιτοφόρων πλοίων ό Ο. .1. II. δέν Οά έχη ιινξησιν εσόδων, μουον ή έκ- 
φόρτωσις Οά γίνεται ταχύτερα, τοΰ κρηπιδιόμιιτος δνναμένου νά χρησι- 

μοποιηθή δι άλλ.ας ίκφ ορτωτικάς άνάγκας.

Λιιμβανομένου όμως ύπ’ ϊίηιιν, οτι ό ναύλος τι·>ν σιτοφώρων πλοίων 

σνμη ωνείται μέ τί/ν προϋπόθεσιν ώρισμένων ημερών δια τήν εκφ άρτω

ν,ιν, ή αλευροβιομηχανία εκ τής κατασκευής τών Σιλό, 

τά όποϊά θά συντομεύσουν τό χρονικόν διάστημα τής 

έκφορτώσειος, Οά έχη σπουδαίαν έκπτωσιν ναύλον 

τιΐιν σιτοφορτίο»'.

Έκτός όμως τούτου μέχ.ρι σήμερον, δι' έκάστην 

ημέραν καθ' ύπέρβασιν τοϋ χρόνου έκη ορτωσεως, 

επληρώνοντο αί λεγόμενοι κόντρα-οταλίαι.

"Ολαι αύται αί επιβαρύνσεις τοΰ σιτοφ ορτίου 

εκλείπουν τιάρα διά τής λειτουργίας τών σιλό καί 

προκύπτει ούτω έτερον ώφ έλημα τοΰ σιτεμπορίου καί 

τής άλευρομηχανίας καϊ άυα Οά πρέπη νά ηθηνήνη 
καί το φ'ωμί.

Διά τής ύπάρξεως δμως σιλό μεγάλης χωρητι

κότητας Οά είναι δυνατόν μεγάλοι εισαγωγείς σίτου, 

ιός είναι τό γραφεϊον τών Σοβιέτ, ή .A. Ε. Γρανά- 
ρια iDveyfussi, ή Α. Ε. Μποϋγκε καί άλλοι, νά δια

τηρούν απόθεμα σίτον είς τά σιλό, εκ τοϋ όποιοι· να 

πιολ.οϋν μικράς ποσότητας είς τάς τιμάς τής ημέρας.

Μέχρι σήμερον οι περισσότεροι άγορασταί rjvay- 
κιίζοντο νά συνάπτουν σιτοδάνεια μέ τόκους καϊ προ
μήθειας. πού επιβαρύνουν τήν τιμήν τοϋ σίτου.

Ένφ τώρα έχοντες τήν ευχέρειαν ν' ι’ιγοράζουν 

είς τάς τρέχουσας τιμάς, θ' άποφνγονν τίμ· επιβα

ρύνατε. 'Η μεταφορά έξ άλλου έκ τίδν σιλό εις τους 

μύλους δύναται >·ά γίνη είς χύμα δι’ ειδικών οχη
μάτων / Tanks) πρός αποφυγήν του σακκιασματοι

Έκ τής τοιαύτης ενχερείας διά τήν άγοράν μι 

κρών ποσοτήτο»· έχουν κυρίως νά ώφ εληθονν οί μι

κροί επαρχιακοί μύλοι, οί όποιοι πληρώνουν μέχρι 

σήμερον έπί ναύλου δί’ ολόκληρον τό φορτίον. Οι 

μικροί αύτοί επαρχιακοί μύλοι είναι νοικοκνρευμέ- 

νοι καί έχουν μικροτέρας δαπάνας τών μύλων τοΰ 

Πειραιώς. Μή διαθέτοντες πολλά όμως κεφάλαια 

πρός άγοράν μεγάλοιν ποσοτήτων σίτου, νηϊστανται 

τήν σχετικήν έκμετάλλευσιν.

Ή λειτουργία τιον σιλό θά βοηθήση τήν βιομηχανικήν αύτήν ιίπο- 

κέντρωσιν.

Προβλέπεται επίσης ή ταχύτερα μεταφορά καί έγκατάστασις μύλων 

πλησίον τών Σιλό. Είς πολλούς λιμένας τά Σιλό άποτελοϋν εξαρτήματα 

αλευρομύλων, τούς όποιους έξυπηρετοϋν καί έκ τών όποιων η φόρτωσις 

Αλεύρων γίνεται μέ έλαχίστην έπιβάρυνοιν μεταφορικών.

Διά τής κατασκευής λοιπόν έπιλιμενίων μύλο>ν πλησίον τών Σιλόι θά 

έξυπηρετηθή πληρέστερου καί καλύτερον ή κατανάλωσις.

Τό δλον έργον έστοίχισε 65.00(1.00(1 δραχμών. Είναι πιθανόν να 

έμφανίζγ) ετήσιον τι έλλειμμα κατά τά πρώτα έτη.

Έπομένως καί τά έσοδα τοϋ Ο. Λ. Π. θά ύπερβοϋν κατά πολύ τά

Ε/ΛΦΑΝΙ^ΙΧ
Ύπερηφανεύεται ή «Εικονογραφημένη ·. Τό φύλλο της αύτό- 

όπως καί είς τό μέλλον - είναι ή τελευταία λέξις τής εκδοτικής. "Εκαμε 
ό,τι ή μπορούσε γιά νά έχη τελειότατη άπόδοσι. Χαρτί πολυτελέστατο. 
Ενημερότητα είς φωτορεπορτάζ τελεία. ’.Οτι έγινε σπουδαίο καί έδώ 
καί στόν έξω κόσμο μέσα στό δεκαπενθήμερο 15-31 Αύγουστου, τό 
έχει. Διαλεκτή καί πλούσια ϋλη δέ. Εγκυκλοπαιδική καί Ελληνική.

Πήτε μας μέ ποιό άπό τά γύρω περιοδικά μπορείτε νά τήν συγ
κρίνετε. Είναι λοιπόν υπερήφανη ή .Εικονογραφημένη», γιατί σάς πα
ρουσίασε πράγματι ένα θαύμα. Καί τό αληθινό αύτό θαύμα τό οφεί
λει κατά πρώτον λόγον είς τά τυπογραφεία της.

Δυό λόγια λοιπόν γιά τό «Έργαστήριον Γραφικών Τεχνών · 
Στεφ. Ν. Ταρουσσοπούλου, συνεχίζοντος μέ τούς δύο υιούς του τήν 
πατρική βιοτεχνία.

Δυναστία Καλλιτεχνών στό είδος τους οί Ταρουσόπουλοι. Έδώ 
καί πενήντα ίσως χρόνια τά Τυπογραφεία Ταρουσοπούλου έφημίζοντο 
γιά τήν τέχνη τους.

Η ΚΟΙΝΟΝΙΚ
Τό ύπουργεϊον Κρατική; Υγιεινή; και Άντιλήψεω; εόρεν έπϊ τέλου; 

τόν κατάλληλον άνθρωπον έν τώ προαώπω τοϋ 'Γποϊιοικητοϋ τή; Εθνική; 
Τραπέζη; κ. Ά'ΐπξ. Κοριζή.

Γνωρίζομεν καί ένθυμούμεθα τήν όράοιν τοϋ νέου υπουργού άπό τόν 
'Οργανισμόν Σταφιίοτ, ό όποιο; έπϊ τών ημερών του έγνώρισε έποχήν άκμή; 
καί ευημερία;, άπό τήν θεμελίωσιν τή; Αγροτική; ΙΙιστεω; έν τή Έθν. 
Τραπέζιο καϊ ή φωτεινή του ό'.άβασι; άπό τόν “Εόαγγελισμόν„.

Ίΐίη ό κ. Κοριζή; εξαγγέλλει σειράν μέτρων, ποΰ προτίθεται νά λάίη 
οιά τήν έςεύρεσιν πόρων, μέ τοΰ; όποίου; θά τροφοόοτηθή ό οργανισμό;, 
τοϋ όποίου τό εργον και ή ίικαιοόοσία θά είναι εΰρυτάτη.

προ'ΰπολογιζόμενα καί θα καλνιμουν τά πρρβλε.τόμενα έλλείμιιατιι.

Τό έλλειμμα όμως τούτο δύναται νά μειωθή καϊ νά έκλειψη τελείως 

διά τής επιβολής προσθέτου δικαιιόματος άποθηκενσεως σίτου εΐς τά 
Σιλό. II είσαχθεΐσα κατά τά τρία τελευταία έτη ποσότης σίτου ανέρχε

ται εις 200.01)0 τύννονς έτησίως κατά μέσον όρον.

Λα/ιβανημένιιν ύπ' ιίψιν, ότι ή τριετία αύτή υπήρξε περίοδος εξαι- 

οΡΤίκήί EVf/onia^, ι·κ εκ τής ρπεογομενης αυταμάτον ην^ηοεως της κα- 

ταν(ΐλιοαει·)ζ καί ·»: εκ κακώ»“ ανγκαμιδιο»· αί όποΐαι, Λνοτνχώς, όεΐ'

Ihi /.ειψονί' είς τ·· μΒλλο»\ δνναμεΟα να ειπωμελ· >'»· .τειτοιβησει, υτι 

Εΐς ΙΙειααια εϊηαγέαγί! ηιτηοών 1)α ν.τεοβη ε·/ έτος και εις τέ> μέλλον κατα 

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Άποψις τών άναρροφητικών 
μηχανημάτων διά τά σιτηρά.

I HE TECHNICS WORKS of tqe war bourg of Pireaus. 
I.ES TRAVAUX TECHNIQUES du port du Piree. 

NEUBAUTEN IM HAFEN von Piraus.

πολν τάς 2(f(l.(l00 τόννων.

Πρέπει να τονισ&η αφ ετέρου ιδιαίτατα τό γεγονός, οτι Ϊ7ά ώγεληΰή 

κναίιος ό ΙΙειραιεύς, ό λιμήν ο όποιος δέν οννεπλι}ρο>σεν ακόμη τήν άνά-

ττνξιν και την αποστολήν τοτι και t/α .taoovOtaovB !,ε αοίστονς οιιανονς 

Λιά τέι μέλλον τον ά.τό απόγεως ύιαμετακομιατικοϋ έμ^οοίον.
Σ^ονδαιοτάτη ι7ά είναι άφ' έτερον έ) ουμβολη τών Σιλό διά την τα- 

γεϊαν έκγόρτιοαΐν καί απο^ηκευαιν αϊτού έν καιρω πολέμου.

Υπάργονν ιός βλέπετε, πολλοί σνντελεοταϊ, οί όποιοι όνναντιιι να έξα· 

οη αλιοονν την οικονομικήν επάρκειαν τον εργον, γιορις η έκψόρτιοαις να 

ατοιγϊοιι .ιεοιοοοτέρας τών σήμερον όαπανιομένων όρ. 58.70 κατα τόννον.

Πάντως τά υφιστάμενα σέμιερον τιμολόγια &ά ΛιατηρηΟονν μέχρι 

νειοτέριον σκεη·εων.

/ν\ΙΑ ΦΟΡΑ!
Έκεΐ στό Νέο Φάληρο έχουν τώρα μιά τεράστια καί άπολύτως 

συγχρονισμένη έγκατάστασι. Πέντε μεγάλα τελειότατα έπίπεδα πιεστή
ριο, μέ πλήθος κυλίνδρων γιά νά δουλεύουν τό μελάνι, άλλα τόσα μι
κρά καί 4-5 λιθογραφικά, βιβλιοδετείο πλήρες, αίθουσα στοιχειοθε
σίας, ένα σωρό άλλα μηχανήματα, συστηματικά τοποθετημένα, ιδιό
κτητη κίνησι.

Αρκεί νά μάθετε, οτι πολλές χρωματιστές καί τρίχρωμες έκδόσεις 
τού Τουρισμού κ.λπ. έκεΐ έχουν δή τό φώς.

Σεμνύνεται ή .Εικονογραφημένη· πού έξησφάλισε τήν έκτύπωσι 
καί βιβλιοδεσία της έκεΐ.

Δέν μπορούμε δμως τώρα νά μήν έξάρωμε καί τήν έργασία τού 
Φωτοτσιγκογραφείου Έλ. Καζάνη. "Αλλη φίρμα πάλι αύτή. "Αλλη δυ
ναστία. Μόνον καμμιά πενηντάρια χρόνια μεσουρανεί στό καλλιτεχνι
κό στερεέωμα.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ
ΊΙ "δρυσι; συσσιτίων, ή παροχή όωρεάν ιατρική; πτριθάλψεω; καϊ 

άαρμάκων τί; τά; πτωχά; καϊ εργατικά; τάξει;, ή καταπολέμησ·.; τών άσΰτ- 
νειών ίιά τή; πυκνώστω; τών νοσοκομείων καί ιατρείων, καί 8ιά τή; έξυ- 
γιάνστω; τών νοσογόνων έστιών, θά είναι πιστεύομε·? άπό τά πρώτα μέτρα, 
τά όποια προτίθεται νά έφαρμόση ό κ. ύπουργό;, ό όποιο; ά; είναι βέβαιο;, 
ότι εί; τήν ΰψηλήν του αΰτήν άποστολήν θά εχη άμέριστον τήν ΰποστήρι- 
ξιν καϊ ένίσχυσιν ολου τοϋ 'Ελληνικοΰ λαοΰ.



Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ.ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥαΓΓΕΛΙλΤΡΙΑΣ 
THE CHURCH OF ANNUNCIATION - DAY IN TINOS 
DAS WUNDERTATIGE BILD DER EVANGELISTRIA 

I.’EGLIsE DE L’ANNONCIΑ ΠΟΝ A TINOS

Kai έφέτος χιλιάδες ευσεβών προσκυνητών ουνέρρευσαν άπό δλα τά 

μέρη τής 'Ελλάδος τις τήν Τήνον δια νά προσκυνήσουν τήν 'Ιεραν Ει

κόνα τής Θεοτόκον, νά πάρουν ελπίδες καί παρηγοριάν είς τό άντίκρυσμιι 

τής θείας μορφής τής Παναγίας, νά γλνκανθοΰν άπό τό φωτεινόν μειδί

αμά της καί νά ένισχυθοϋν είς τήι· πίοτιν τών πατέρα»· το>ν άπό ’Εκείνην 

.τού είναι τών θλιβομένοιν ή χαρά καί τών πιστά»· ή ελπίς.
Είς τριάντα πε

ρίπου χιλιάδες υπο

λογίζονται οί μόνον 

εκ τοΰ Πειραιώς ΛΓ 
είκοσι ατμόπλοια»· 

μεταβάντες είς Τή

νον φιλόθρησκοι καί 

ευλαβείς χριστιανοί.

Εις τόν τόπον 

δπου εύρέθη ή θαυ

ματουργός είκών 

τής Ευαγγελίστριας 

υπήρχε αρχαίος ναός 

τοΰ Άγ. Ίωάννου 

ό όποιος έκάη κατά 

τό 1200 υπό τών 

Σαρακηνών ’Αρά

βων. Είς τά ερείπια 

τον ναοΰ αΰτοϋ εύ- 

ρέθησαν πολλά τε

μάχια μαρμάρων 

καί συνάγεται, δτι 

εκεί έκειτο ό λαμ

πρός ναός τοΰ Πο- 

σειδώνος, τόν όποιον 

άναφέρει όΙστορικός 

Ά θήναιος.

Κατά τό 1821 

ένας γέρος κηπου

ρός ογδοντάρης καί 

ενάρετος, δ Μιχάλης 

ΙΙολυζώης, δ όποιος 

κατήγετο άπό τήν 

Άνδρον, άλλ' ήτο 

Εγκατεστημένος είς 

Τή νον άπό πολλών 

ετών, είδε τήν νύκτα 

στον ύπνο του τήν 

Θεοτόκον. Ή Πα

ναγία ασπροφορεμένη στάθηκε μπροστά του καί τοΰ είπε: «Πήγαινε στό 

χωράφι τοΰ Άντώνη τοΰ Δόξασα, σκάψε καί θά εϋρης μιά εικόνα μου. 

Έκεϊ νά κτίσετε εκκλησία».

Ό γέρο Μιχάλης τρόμαζε κι' έξύπνησε σταυροκοπούμενος. Σέ λίγο 

αποκοιμήθηκε, άλλά ξαναβλέπει πάλι τό θειον δραμα. Ή Παναγία, μέ 

τήν παρθενική της μορφή, περιβαλλόμενη άπό έναν φωτοστέφανον καί μέ 

μάτια γεμάτα γλυκύτητα, είπε στον έντρομο γέρο : «Γιατί φοβάσαι; Ό 

φόβος σου προέρχεται άπό τήν απιστία σου. ’Εγώ είμαι ή Παναγία. Πή

γαινε στό χωράφι τοϋ Δοξαρα, σκάψε καί θά βρής τήν εικόνα μου. Έκεϊ 

>·ά κτίσης εκκλησία».
Ό γέρος σηκώθηκε πρωί’-πρωί καί πήγε στον Ιερέα τής πόλεως, είς 

τόν δποϊον διηγήθε/ τό όνειρό του. Ό ίερεύς τόν έσυμβούλευσε νά κοινωνήση 

τών Άχράντων Μυστηρίων, διά νά καθαρισθή άπό τής αμαρτίες τον.

Ό μπάρμπα Μιχάλης διηγήθη τό δραμά τον στους συγχωριανούς του. 

Δυό άπ' αυτούς τόν έπίστευοαν καί τόν έβοήθηοαν είς τήν άνασκαφή. 

Άφοΰ δμως είργάσθησαν πολλές ώρες, δέν ηύραν παρά πλίθους.

Είχε περάσει ένα ολόκληρο έτος άπό τήν έποχή τοΰ δράματος τοΰ 

μπάρμπα Μιχάλη. Τόν Ιούνιο τοΰ 1822 ή Θεοτόκος έπεφάνη σέ μία 

ενάρετη καλόγρηα, όνομαζομένην Πελαγίαν, ή όποια έμόναζε είς τήν γυ

ναικείου Μονήν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, κειμένην είς τό δρος Κε- 

χροβούνι. 'Π μοναχή ήτο ενάρετος καί ευσεβής. Ή Θεοτόκος' ένεφα

νίοθη λοιπόν είς τήν Πελαγίαν καί τής είπε : «Σήκω αμέσως καί πή

γαινε στον Σταματέλο Καγκάδη -ένα άπό τούς προκρίτους τής πόλεως καί 

επίτροπον τή Μονής-καί πές του ν’ άποκαλύψη τόν οίκον μου, πού είναι 

στό χωράφι τοΰ Δοξαρά καί ν’ άνεγείρη λαμπρόν ναόν».

Έπειτ’ άπό επτά άκριβώς ημέρες ή Θεοτόκος ένεφανίοθη πάλι στήν 

Πελαγία. ’Επειδή δέ ή μοναχή δέν άνεκοίνωσε σέ κανένα τά τοΰ δράμα

τος, ή Θεοτόκος ένεφανίοθη καί τρίτη φορά καί τήν έπέπληξε διά τήν 

δυσπιστία της : · Πήγαινε, καθώς σοΰ είπα». Τρέμουσα καί σταυροκοπου- 
μένη η μοναχή, σηκώθηκε άπό τό κρεββάτι καί έτρεξε αμέσως στήν 
ήγουμένη νά διηγηθή τό όνειρό της. 'Η ήγουμένη έπίστευσε καί έκάλεοε 

αμέσως τόν Καγκάδη, δ όποιος έσπευσε να συνάντηση τόν Αρχιερέα τής 

νήσου Γαβριήλ, Άνδρα ευσεβή καί ένάρετον.

Ό Δεσπότης έκάλεοε τήν έπομένην είς σύσκεψιν τούς προκρίτους 

τής νήσου. Ολοι έμειναν σύμφωνοι, νά γίνουν άνασκαφαϊ πρός άνεύρεοιν 

τής είκόνος. Δι’ Εγκυκλίου δ Άρχιερεύς Γαβριήλ παρώτρυνε τούς κατοί-

Ο ΕΝ ΤΗΝΩ ΝΑΟΣ ΤΙΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, 
δπου ί'πάρχει ή άνακαλυφ&εϊοα θαυματουργός 

εϊχών τής Θεοτόκου.
THE ICONOSTASE OF THE TEMPLE OF HOL- 

IDAM OF ANNUNCIATION DAY IN TINOS 
DIF. K1RCHE DIR EVANGELISTRIA (GOTTES- 
M UTTER) AUF DER INSEL TINOS IN WELCHER 
SICH AUCH DAS WUNDERTATIGE BILDNIS 

DER -OTTESMUTTER BEFINDET 
L'ICONOSTASE DU TEMPLE DE LA Stu VIERGE 

DE L'ANNONCIATION A TINOS

κους τής νήσου νά συντρέξουν δλοι είς τό θεάρεστου έργου τής ιίνευρέ- 

σεοις τής Πανοέπτου Είκόνος.

Έτσι σνυελέγη αρκετόν χρηματικόν ποσόν καί τόν Σεπτέμβριον~τοΰ 

1822 ήρχισαν αί άναοκαι/ αί υπό τήν ίπίβλεψιν τοΰ Σ. Καγκάδη, σέ λίγες 

μέρες δέ άνεκαλύφθησαν τά θεμέλια αρχαίου ναοΰ τοΰ Προόρο’μον.
Τά χρήματα έξηντλήθησαν, χωρίς ν’ ’ινευρεθή ρ είκών, καί αί έρ- 

γασίαι έγκατελείφθησαν.

Πανώλης έξαφνα ήρχισε νά μαονίζη τήν νήσον καί πολλοί ιίπέθνη- 

σκον κάθε ημέραν.

ΊΙ Πελαγία είδε καί πάλιν είς τόν γ.τιό της τήν Παναγία, ή όποια τής 

έπανέλαβε, δτι ρ επιθυμία της είναι τά ευρεθή η είκδ»' της καί νά κτισθή, 
εκκλησία. ’() Δεσπότης, είς τόν όποιον ή Πελαγία άνεκοίνιοσε τό δνειρόν της, 

προοεκάλεσε τούς κατοίκους να συνεισφέρουν πρός ιινέγερσιν ναοΰ. Έτσι 

έκτίσθη ένας μικρός ναός, δ όποιος έτιμήθη επ’ όνόματι τοΰ Ίοχίννου 

καί τής Σωοδόχου Πηγής, διότι άνέβλυσε ί'δυτρ, τό όποιον έκλήθη Άγιασμα.

Τήν 30 Ιανουάριου 1823, κατά τΐμ· ίσοπέδωσιν τον εδάφους τοϋ 

ναοΰ, ένας εργάτης, δνομαζόμενος 'Εμμανουήλ Μάτσας ή Σπανός αντιλαμ

βάνεται, δτι ή άξίνη του προσέκρουσεν είς ξΰλον, τό δποϊον καί έσχισε είς 

δύο. Τό καθαρίζει καί βλέπει δτι είναι είκών. 'Ητο ή Είκών τοϋ Ευαγ

γελισμού τής Θεοτόκου.

"Ολοι έν κατανύξει σπεύδουν νά προσκυνήσουν τήν Αγίαν Εικόνα, 

ά.τό τής στιγμής δέ τής εύρέσεώς Της τά κρούσματα τής πανο'ιλους παύουν.
Μέγας καί ιερός ενθουσιασμός καταλαμβάνει παντας τούς κατοίκους 

τής νήσου και άποφασίζεται ή άνέγερσις είς τήν θεομήτορα περικαλλούς 

ναοΰ. 'Ιερείς, πρόκριτοι, πτωχοί άνθροιποι, γι ναϊκες ευλαβείς, δλοι σπεύ

δουν νά εισφέρουν, διά ν’ άνεγερθή Ί μέχρι σήμερον υπάρχων ναός τής 
Ευαγγελίστριας. Παρ' δλην δμως τίμ· προθυμίαν καί τί,ν γενναιοδωρίαν 

τών ευσεβών χριστιανών τά χρήματα δέν επαρκούν. Ή Παναγία βοη- 

θεΐ τούς κατοίκους είς τό ευλαβικόν έργον των. Ό πλοίαρχος ενός 

αγγλικού πλοίου, τό όποιον ιός έκ θαύματος έσοιθη άπό καταποντισμόν, 

ενώ ήτο ήγκυροβολημένον είς τήν τότε αλίμενου Τήνον, προσέφερεν εις 

τούς επιτρόπους τοΰ ναοΰ 100 δίστηλα, διά τδιν όποιο»· έξηκολούθησεν ή 

έργασία τής άνεγέρσεως. Ό Άλεβίζος Καλαύριος, Τήνιος, πλούσιος έμπο

ρος, πάσχων άπό λοιμικήν νόσον, έπικαλεΐται τήν Παναγίαν καί θεραπεύε

ται. Εκποιεί δλην τήν περιουσίαν του καί διαθέτει τά χρήματιί του πρός 

πληρωμήν τών ημερομισθίων τών εργατών.

"Οσοι μετέβησαν είς προσκύνημα θά έχουν ίδή είς τό προαύλιου τοΰ 

ιδρύματος μαρμάρινο συντριβάνι, δπου γίνεται δ Μέγας Αγιασμός κατά τΐμ· 

ημέραν τών θεοφανείων. 

Ό πίδαξ αύτός είναι άφιέ- 

ροιμα τοΰ Τούρκου χι

λίαρχου Μουσταφα, ό ό
ποιος έφθαοε παραλυτικός 

καί είίεραπεύθη.

Έτσι διά τών προσφο

ρών καί τών δωρεών ε- 

περατο'ιθη έντός τοΰ 1823 

ό ναός, περίκομψος καί 

καλλιμάρμαρος, καί ό Άρ- 

χιερεύς Γαβριήλ, περιατοι- 

χούμενος υπό τοΰ ίεροΰ 

κλήρου έτέλεσε τά εγκαίνια 

έν μέσω πρωτοφανούς συρ
ροής δλο»· τών κατοίκων 
τής νι')θου.

Τό ιερόν καθίδρυμα 

τής Ευαγγελίστριας, άνο- 

μασθέν «Δημόσιον» διά 

Κυβερνητικού θεσπίσμα

τος, φροντίζει διά τόν καλ

λωπισμόν τοΰ ναοΰ καί διά 

γενικά τοΰ τόπου καλά, ήτοι 
πλακοστρώσεις οδών, κατα

σκευήν λιμένας, έκπαίδευσιν 

πτωχών παιδιών, συντήρη- 

σιν όρφανών καί χηρών.

Διά τών δαπανών τον 

Ιδρύματος έσπούδασαν οί 

μεγάλοι καλλιτέχναι Γκΰ- 

ζης, Λύτρας, Σώχος, καί 

πολλοί επιστήμονες.

Πιδς ευρέθη έκεϊ μέσα 

στό χωράφι τοΰ Δοξαρα ή 

θαυματουργός αύτή Είκών; 

Ποιου ζωγράφου έργον εί

ναι ; Είναι πολύ παλαιά ; 

Ούτε δνομα καλλιτέχνου, 

ούτε χρονολογία φαίνεται. 

Ούτε καμμιά πιθανοφάνεια 

υπάρχει, δτι είναι άπό τής πέντε, ποΰ έζωγράερισε μέ κερί καί χρώματα 

<5 Απόστολος Λουκάς, θαυματουργεί δμως!

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1938 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Η ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Τήν 19 παρελθόντος 'Ιούνιοι· έσημειώΟη μια ολική έκλειψις ήλιου 
όρατή καί άπό τήν Ελλάδα. Αυτή καθ' έαντήν μία έκλειψις ήλιου, 
δπιος καί τής Σελήνης, δέν είναι σπουδαίο γεγονός. Συμβαίνει, κα
θώς ιά ούράνια σώματα τρέχουν στό "Απειρο τρελλά, ακολουθώντας 
τήν απαρέγκλιτη τροχιά τους, νά μπαίνη τό ένα έν σχέσει πρός τή 
Ι'ή μας, μπροστά στό άλλο.

Ή Σελήνη περνρ μεταξύ τής Γής καί σκεπάζει μερικώς ή όλικώς 
τόν Ηλιο. Μιά έκλειψις ήλιου είναι μερικώς ή όλικώς δρατή άπό ένα 
μέρος τής γής, άναλόγως τής θέσει»;, πού έχει αυτό έπάνι» στον πλα
νήτη μας.

Είναι προφανές, ότι καθώς στρέφεταιπερΐ τόν άξονά της ή γή μας 
έκ δυσμών πρός άνατολάς, μιά πόλις, πού κεϊται δυτικιότερα άπό τήν 
’Αθήνα, θά έλθη αργότερα στή θέσι μας, κατά τό γύρισμα τοϋ πλα
νήτου μας’. ΊΙ Σελήνη δμως προχωρεί έν τψ μεταξύ κι’ έτσι οί κάτοι
κοι τοϋ δυτικωτέρου αύτοΰ μέρους δέν θά προφθάσουν νά ίδοΰν τήν 
έκλειψι. Ό "Ηλιος θά έχη ξεσκεπασθεΐ έν τω μεταξύ.

Κάτι παρόμοιο γίνεται καί κατά τήν έκλειψι σελήνης. "Ολοι ξέ
ρομε δτι ή Σελήνη σβυσμένη πειά, είναι, δπως κοί ή Γή σώμα ετερό
φωτο. Δέν έχει δικό της φώς, δπως ό Ήλιος, ό όποιος είναι μιά τερά
στια πυρόσφαιρα.

Τό μελιχρό ηώς, ποΰ μάς ρίχνει τά βράδυα σάν άσήμι άναλυω- 
μένο, είναι το φώς τοΰ ήλιου, πού πέφτει έπάνω της και αντανακλά
ται στή γή. Φαντασθήτε τή σελήνη, σάν ένα τεράστιο καθρέφτη.

Συμπίπτει λοιπόν καμμιά φορά, ώς έκ τής θέσεως τοΰ Ήλιου, τής 
Σελήνης καί τής Γής στο "Απειρο, νά σκεπασθή άπό τόν πλανήτη μας, 
ώς πρός τή σελήνη, τελείως σχεδόν ό "Ηλιος. Τότε ή σκιά τής γής σκε
πάζει τή σελήνη καί τήν χάνομε. Αυτό είναι έκλειψις σελήνης.

'Εννοείται, δτι, άν υπήρχαν κάτοικοι έπί τής σελήνης, γι’ αύτούς 
θά ήταν έκλειψις ήλιου.

Μιά έκλειψις ήλιου ολική, ώς φαινόμενον, είναι πραγματικά άξιο 
περιέργειας. Καί άγριο μαζύ όμως. Στά καλά καθούμενα, μέρα - με
σημέρι, σκοτεινιάζει γιά μερικά δευτερόλεπτα γή καί ουρανός καί φαί
νονται τά άστρα.

Στά παληά χρόνια, μέσα στήν άμάθεια, ιδίως τοΰ Μεσαίωνας, μιιί 
ολική έκλειψις ήλιου, έθεωρείτο σάν κάτι τό υπερφυσικό. Μόλις άρ
χιζε νά λιγοστεύη τό φώς τής ήμέρας, ούρλιαζαν τά σκυλιά, χλιμιν- 
τροΰσαν τά άλογα καί ή κόττες αλαφιασμένες έτρεχαν νά κρυφθούν 
στής φωληές τους βουβές κΓ άλαλες. "Οπου ή Άνθρωπότης ένόμιζε, 
ότι έφθανε τό τέλος τοΰ Κόσμου.

Οί άγριοι λαοί έπίστευαν, δτι ένας πελώριος δράκος, κάποιο μυ
θικό θηρίο, ώρμοϋσε γιά νά ρουφήξη τή Σελήνη ή τόν Ήλιο- "Αρ
χιζαν λοιπόν νά κτυποΰν ξύλα καί μέταλλα, γιά νά φοβηθή τό θηρίο.

Αύτά εννοείται, γιά λίγες στιγμές. Ή Σελήνη καί ή Γή άν.αζαν 
θέσι κΓ άφιναν πάλι τόν Ήλιο νά φωτίζη τούς..... Άδικους.

Τά χρόνια διαβήκαν γοργά. Ή Άνθρωπότης άνοιξε τά μάτια της 
Άλλά ξύπνησαν καί τά ζώα φαίνεται και δέν φοβούνται πλέον. Τιόρα 
μόνο οί ποιηταί γράφουν στίχους γιά τά ούράνια ραντεβουδάκια τής 
σελήνης, τοΰ ήλιου καί τής γής.

"Οταν κατά τό 1δ60 στή Ι'αλλία άνηγγέλθη. δτι τήν 31 Λύγούστου 
θά γίνη ολική έκλειψις ήλιου, δλη ή Εύρώπη έτρομοκρατήθηκε. "Αλ
λοι έπερίμεναν γενική καταστροφή τοΰ Κόσμου, άλλοι έναν νέον κατα
κλυσμό καί άλλοι γενική πυρκα'ίά δλου τοΰ Κόσμου.

Ή τελευταία φάσις τής έκλείψεως.

Μερικοί δοκησίσοφοι είπαν, δτι θά δηλητηριασθή ό αέρας. Οί 
γιατροί λοιπόν βρήκαν τήν ευκαιρία. Έκαναν πώς τό πιστεύουν κι’έ- 
συμβούλευσαν νά κλεισθοΰν οί πελάται τους σέ υπόγεια - καταφύγια, 
καλή ώρα σάν τά τοΰ άεροχημικοΰ πολέμου - ερμητικά, νά αρωματί
ζουν τό εσωτερικό καί νά τά θερμαίνουν καλά.

“Οσο έπλησίαζε ή μέρα, έννοεϊται, τής έκλείψεως, τόσο έγίνοντο 
πιό πανικόβλητοι. Πολλοί έκαναν τή διαθήκη τους. Άλλοι έπήγαιναν 
νά εξομολογηθούν καί νά κοινωνήσουν τών Άχράντων Μυστηρίων.

"Ενας παπάς κάποιου χωριού, επειδή δέν έπρόφθαινε νά έξομολο- 
γήση δλο τό Χριστεπώνυμο ποίμνιό του, τούς άνεκοίνωσεν δτι ή έκλει- 
ψις, λόγφ τής μεγάλης συρροής τών πιστών. .. . άνεβλήθη γιά δεκα
πέντε μέρες.
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Ή έκλειψις. έννοεϊται, έγινε καί τά μέτρα τών γιατρών έχρησί- 
μευσαν μόνον γιά νά βγάλσΤν πολλοί τήν Ιλερη, ποΰ Αύγουστο μήνα 
έσωριάσθηκαν στά υπόγεια καί τά έθέρμαιναν.

Ακόμη αρχαιότερα στά χρόνια τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, άναφέ- 
ρεται, δτι οί λεγεώνες τού Μακεδόνος στρατηλάτου κατά τήν έν Άρ- 
βήλοις περίφημη*μάχη  παρ' ολίγον νά τραπούν είς φυγήν, διότι έτυχε 
νά γίνη μία ολική έκλείή'ΐς Ήλίου.

Ό Αθηναίος στρατηγός Νικίας τήν έπαθε στήν εκστρατεία του 
κάτι» τής Σικελίας ένεκα μιας έκλείψεως τής σελήνης. Ό ίδιος έσκο-

Ιΐιΐ,ς έιμϊνηκαν αί φλογώδεις ποοε-Λβολαί τοϋ φωτοοτεφάνου του 'Ηλίου.

τώθηκε καί ή στρατιά του κατεστράφη. Άπό τότε μάλιστα άρχισε καί 
ή παρακμή τών Αθηναίων.

Ό Χριστόφορος Κολόμβος έπαιξε τό παν σέ μιά έκλειψι σελήνης. 
Στή Ζαμάϊκα, πού ήταν, έκινδύνευε νά πεθάνη άπό τήν πείνα μ’ δλα 
τά πληρώματά του. Οί Ιθαγενείς Καραίβαι δέν τού έδιναν τρόφιμα.

Μολονότι, όπως καί παραπάνω είπα, μία έκλειψις ήλίου, αύτή 
καθ’ έαυτήν δέν είναι κανένα υπερφυσικόν ή έστω καί φυσικόν γεγο
νός, άπλώς δέ ώς φαινόμενον εμφανίζει γιά τόν πολύ λαό κάποια πε
ριέργεια, έν τούτους γιά τούς ’Επιστήμονας, Αστρονόμους, Φυσικούς, 
Χημικούς, Όρυκτολόγους καί λοιπούς φυσιοδίφας έχει μεγάλη σπου- 
δαιότητα.

Ό "Ηλιος, ένας άπό τά 12,000,000 έκ. ήλιους-μονάχα ό Γαλαξίας 
ποΰ βλέπομε κι’ ασπρίζει τή νύκτα στον ουρανό, άποτελεΐται άπό 18 
έκ. ήλιους-ποΰ μπόρεσαν οί αστρονόμοι νά υπολογίσουν στό "Απειρο, 
είναι μιά τεράστια πυρόσφαιρα κατ’ επιφάνειαν 12.000, κατ’ όγκον 
130.0o0.000. καί κατά μάζαν 332.000 φορές μεγαλήτερη άπό τή γή 
μας καί απέχει άπό μάς 149.500.000 χιλιόμετρα.

Ό κόμης Λαπλάς, περίφημος Γάλλος φυσιοδίφης, μετά τόν Πο
λωνέζο Νικολάς Κοπερνικ, ποΰ απέδειξε, έκεϊνο ποΰ είχε πρώτος ίσχυ- 
ρισθή ό Γαλλιλαϊος, δτι ή Ι’ή κινείται γύρω άπό τον "Ηλιο, καθιέρωσε 
τή θεωρία, δτι άπό τόν "Ηλιο άπεσπάσθησαν ή Γή καί οί άλλοι κό
σμοι τού πλανητικού μας συστήματος.

Ή θεωρία αύτή τής Κοσμογονίας τού Λαπλάς έπεκράτησε. Ή 
Γή είναι κόρη τού 'Ηλιου. Άρα όσα συστατικά έχουν βρεϋή έπί τής 
Γής, πρέπει νά υπάρχουν καί στόν ήλιο. Καί άντιθέτως : "Ο,τι υπάρ
χει στον ήλιο, πρέπει νά βρεθή καί στή γή.

Αύτό άπεδειχθη. Μέ τή βοήθεια τοΰ ήλιακοΰ φάσματος, ποΰ με
ταξύ σκοτεινών ραβδιΰσεων γνωστών στοιχείων, διέκριναν καί ραβδώ
σεις στοιχείων, πού δέν είχαν βρεθή στή γή, προσδιόρισαν τά άτομικά 
καί ειδικά βάρη τους καί είς το τέλος τά άπεμόνωσαν αύτά τά στοι
χεία. Ράδιον, Σελήνιον, Τελλούριον, Νέον, Κρυπτόν, "Ηλιον κ.λπ.

Είς τήν πυρόσφαιρα τοΰ Ήλίου συμβαίνουν κάθε στιγμή φοβερά 
καί τρομερά φαινόμενα μαγνητικά, ηλεκτρικά, χημικά, φυσικά, μη
χανικά.

Καύσεις, ενώσεις, αποσυνθέσεις, εκρήξεις. Φλόγες τεράστιες ανα
πηδούν - φλογιίιδεις1 προεξοχαί-I’rotuberences-πρός τά έξω. Τό Βό
ρειον Σέλας, ή πλημμύρες, ή θεομηνίες, ή έλξις, τά ψύχη, ή μεγάλες 
ζέστες, τό εκτυφλωτικό φώς τον, ή πυράκτωσις τών ακτινών του, ή 
άλλοίωσις τής φωτογραφικής πλακός, το χαλάζι, δλα είναι άποτελέ- 
σματα τών φαινομένων αύτών τοϋ ήλίου. Αυτός σχεδόν κανονίζει τή 
ζωή μας.

Κάπου - κάπου παρατηρούνται στήν πυρόσφαιρα αυτή καί κηλΐδες 
σκοτεινές, συμπεραίνουν δέ, δτι ό "Ηλιος άρχίζει νά παγώνη καί ή σκο
τεινές αύτές κηλΐδες, πού έχουν επιφάνεια χίλιες φορές μεγαλύτερη άπό 
τή Γή, είναι σώμα στερεόν.

Αύτό τό γεγονός φυσικά έχει ώς αποτέλεσμα νά έλαττωθή καί ή 
θερμοκρασία τής Γής. Έπειτα ή κηλΐδες αυτές, πού κινούνται περι- 
στροφικώς μαζύ μέ τόν "Ηλιο, χάνονται. Συμπεραίνουν λοιπόν, δτι λυ- 
ώνουν έκ νέου.

Άπό τό άλλο μέρος κάθε στιγμή άναπηδοΰν φλόγες. Φλόγες, ποΰ 
έχουν μήκος δεκάδες χιλιάδων χιλιομέτρων. Κατά τήν όλική έκλειψι 
τοΰ ήλίου, - Απρίλιος 1928,-ποΰ ήτον ορατή άπό τή Σουμάτρα καί 
έτρεξαν άπό ολον τόν κόσμον οί σοφοί, έκινηματογράφησαν καί έφω
τογράφησαν φλογώδη προεξοχήν δψους 88 χιλιάδων μιλιών καί μήκους 
140 χιλιομέτρων, ή όποια μετεκινεΐτο μέ ταχύτητα 4 χιλιομέτρων στό 
λεπτό.

Μά πώς νά μελετήσουν αύτά τά φαινόμενα, ποΰ τό φώς τοΰ Ήλίου 
τυφλώνει; ΓΓ αύτό μιά έκλειψις όλική, ποΰ σκεπάζει δλη σχεδόν 
τήν πυρόσφσιρά του, άφίνοντας μονάχα μιά στεφάνη δλόγυρα, είναι 
μονάχα μιά, αλλά σπουδαία εύκαιρία γιά τούς σοφούς.

Κ.
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Η ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ
Τήν ύαχτολοοκοπίαν, ήτοι τήν έξέταοιν τών θηλοεώών γραμμών τών 

άκρολοφιών τών δακτύλων αποτυπουμένων έπί επιφάνεια;. εχομεν νδν άλάν- 
θαατον μέσον τή; βέδαιώοεως τή; ταύτότητο;.

Κατάδηλον καθίσταται όποιαν σημασίαν έχει ή έξακρίβωαι; τή; ταύ- 
τότητος. κατ' εξοχήν, έγκληματΐου δρώντο; ού^ί ύπό τά πραγματικά στοιχεία 
τή; ταύτότητο; του, άλλά ύπό διάφορα. Ή άξια, ήν ϊχει τό δαχτυλικόν απο
τύπωμα εί; τήν δίωξιν τού έγκληματΐου, "σω; άποτελέσει ίδιον θέμα μα; 
άλλοτε. '0 γερμανό; ουγγραφεύ; Heindl λέγει: “Ό δεινότερο; τού έγκλημα- 
τίοο εχθρό; είναι ή ίδια αυτού χείρ„. (Ιράγματι τό δακτυλικόν άποτύπωμα, 
δηλαδή τό ίχνο; τό έξ έπιθέοεω; τή; άκρολοφϊα; τού δακτύλου έπί λεία; 
επιφάνεια; αχηματιζόμενον, άποδεικνυει τήν ατομικότητα τοϋ προσώπου.

Διά τοΰ δακτυλικού άποτυπώματο; ή ταύτότη; κακοποιών, ώ; δραστών 
εγκλημάτων, έπιβεβαιοϋται, ή ταύτότη; αγνώστων ατόμων άποδεικνύετα·., ή 
πραγματική ταύτότη; πλαστοπροσώπων φανερούται, έφ’ δσον βεβαίως οί ώ; 
άνω άπεβλήθηταν ποτέ εί; έγκληματολογικών σήμανσιν.

Διά τήν βεβαίωσιν τή; ταύτότητο; άτομοο έφηρμόσθη τό πρώτον έν 
Εύρώπη τό 1885 ύπό τοϋ Alphonse Bertillon ή ανθρωπομετρική καλού
μενη σήμανσι; καί ή περιγραφική, σύστημα μέ πολλά μειονεκτήματα ώ; 
άπεδείχθη έν τή πράξει. Διά τοϋτο το σύστημα Bertillon άντικατεστάθ-η 
σύν τφ χρόνιο διά τή; δακτυλοσκοπία;. Σύστημα εύχερέστερον έν τή πράξει 
καί άχριβέστερον, άπό άρχαιοτάτων χρόνων έν /^ρήαει άπαντών ώ; αποδει
κτικόν μέσον τή; ταύτότητο;. ΊΙ δακτυλοσκοπία εγενετο δεκτή ϋφ’ όλων σχε
δόν τών Κρατών, διά τήν δίωξιν τών έγχληματιών.

Πού στηρίζεται δμω; ή άξια τή; διά δακτυλικού άποτυπώαατο; βεβαι
ώσει»; τή; ταύτότητο;; ΊΙ βεβαίωσι; τή; ταύτότητο; διά τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων στηρίζεται εί; τά; τρεις ιδιότητα; τών θηλοειδών γραμμών 
τών άκρολοφιών τών δακτύλων. άλλά καί τή; παλάμη; καί τοϋ πέλματος. 
Είδικώτερον ώ; πρό; τά; άκρολοφϊα; τών δακτύλων, τά; συνηθίστερον χρη
σιμοποιούμενα; διά τήν έξακρίβωσιν τή; ταύτότητο;. εχει γίνει άποδεκτόν 
δτι καί τά θηλόγραμμα τούτων εχουσιν τά; τρεϊ; ιδιότητα;. Είναι αμετά
βλητα, άδιάφθ-ορα καί διάφορα εί; έκαστον άτομον καί εις έκαστον δάκτυλον 
τούτου ώ; καί μεταξύ τών δακτύλων τοϋ αύτοϋ άτόμου.

Έφ’ δσον ό άνθρωπο; ζή, τά θηλόγραμμα, σχηματιζόμενα. κατ’ άλλου; 
μέν εύθύς ώ; κατά τόν χρόνον τή; κυήσεω; σχηματίζεται ή έπιδερμί;, κατ’ 
άλλου; δέ τόν τέταρτον ή έκτον μήνα, δέν μεταβάλλονται. Άκολουθοϋσι τήν 
φυσιολογικήν άνάπτυξιν τοϋ άτόμου, πάντοτε δέ άμεταδλήτω; μεγεθυνόμενα 
καταστρεφονται μετά θάνατον διά τή; άποσυνθέσεω;. Τά θηλόγραμμα δέν 
φθείρονται, ζώντο; τού άνθρώπου. ’Εάν έξωτερικώς έπενεργήση τι π. χ. 
έγκαυμα, έκδορά κλπ. θά έπέλΟη βεβαίως φθορά τοϋ θηλογραμμου, θερα
πευόμενου δμω; τού έγκαύματο; ή τή; έκδορά;. τό θηλογραμμον άποκαθί- 
σταται εί; τήν προτέραν του κατάστασιν.

ΊΙ σπουδαιότερα δμω; ίδιότη; τοϋ άποτυπώματο;, έφ’ ή; συνήθως στη
ρίζεται ή δακτυλοσκοπία, είναι ή διαφορά ή παρατηρούμενη εί; τά δακτυ
λικά αποτυπώματα δύο ή πλειόνων δακτύλων διαφόρων ατόμων.

ΊΙ παρατήρησι; εί; δύο παραβαλλόμενα δακτυλικά άποτυπώματα πλέον 
τών δέκα κοινών χαρακτηριστικών κατά τόν Άγγλον Henry, πλέον τών 12 
κατά τόν Γάλλον Reiss, σημαίνει ύπαρξιν ταύτότητο; τών δύο δακτυλικών 
άποτυπωμάτων. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά πρόκειται περί ένό; καί τού αυ
τού άποτυπώματο;, άνήκοντο; εί; έν καί τό αυτό άτομον. καθ’ δσον θηλο
ειδείς γραμμαί ταύτιζόμεναι δέν εύρίσκονται, ώ; προβίπομεν, εί; δύο διαφό
ρου; δακτύλου; δύο άτόμων. '0 Gallon κατά τού; ύπολογισμού; του άπο- 
οεικνύει, δτι εί; 64 δισεκατομμύρια δακτυλικά άποτυπώματα θά ήτο δυνατή 
ή όμοιότη; δύο δακτυλικών άποτυπωμάτων. 'Ο Ramos άποδεικνύει εί; τό 
εργον του “Da identi ficavao„ δι’ υπολογισμών, δτι μέ ένα μέσον δρον 20 
χαρακτηριστικών σημείων δΓ έκαστον έπί δέκα άποτυπωμάτων άτόμων καί 
ύπολογίζει έπί τού πληθυσμού τού δπάρχοντο; εί; τήν γήν, δτι θά άπη- 
τοϋντο 4.660.337 αίώνε; διά νά εύρεθώσιν δύο άνθρώπων ολα τά δακτυλικά 
άποτυπώματα ταύτόσημα.

Άλλά έάν ύποτευή δτι συμπίπτει ταύτότη; δακτύλων μεταξύ δύο άτό
μων, δπερ άπίΟανον, καί τότε διά τή; ποροσκοπία;, διά τής διαφορά; δηλαδή 
τού άριβμού τών έπί τών θηλογράμμων διακρινομένων πόρων, θά άποδειχ&ή 
ή διαφορά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. "Ωστε ή ταύτότη; δύο δακτυλι
κών άποτυπωμάτων αποκλείεται, ή άτομικότη; διά τού δακτυλικού άποτυπώ
ματο; καταφανή; καί άλάνθαστος παρουσιάζεται καί ή βεβαίωσε; οδτω τή; 
ταύτότητο; διά τοϋ δακτυλικού άποτυπώματο; πασίδηλο; καθίσταται.

Έπί τή βάσει τών άνωτέρω, ή δακτυλοσκοπία έχει άποβή νδν ή καθ’ 
δλον τόν κόσμον μέθοδο; διά τήν βεβαίωσιν τή; ταύτότητο; ύποτρόπων εγκλη
ματιών. θά άναφέρωμεν μερικά; περιπτώσει; μέ άριθμούς έκ τή; έκθέσεω; 
πεπραγμένων τή; Διεοθύνσεω; Έγκληματολογικών Ί’πηρεσιών έτους 1935, 
"να καταδειχθή καί έμπρακτοι; ποια ή άξια τή; δακτυλοσκοπία;.

Οδτω; έπί συλληφθέντων κατά τήν διάρκειαν τοό έτου; 1935 κακο
ποιών καί δακτυλοσκοπηθέντων 38.154, έβεβαιώθη διά τή; έξετάσεω; τών 
ληφθέντων δακτυλικών αποτυπωμάτων των, οτι έκ τών ώ; άνω, διά πρώτην 
φοράν έσημάνθησαν δΓ άδίχημα 17.714, δτι ήσαν προσεσνιμασμένοι (ήτοι 
και άλλοτε ειχον συλληφθή δΓ άδίχημα δαχτυλοσκοπηθέντε;) καί έδωκαν 
κατά τήν τελευταίαν σύλληψιν των τήν άληθή ταύτοτητά των 20.121. "Οτι 
ίσαν προσεσημασμένοι καί έδήλωσαν κατά τήν τελευταίαν σύλληψιν των 

ευδή ταυτότητα 319, βεβαιωθειση; διά τή; δακτυλοσκοπία; τή; αληθούς 
τούτότητο; τούτων.

Έζητήθησαν εξακριβώσει; άπλώ; τή; ταύτότητο; δπό αστυνομικών άρ- 
χών τή; ημεδαπή; καί άλλοδαπή; κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτου; 1935 δα- 
κτυλοσχοπηθέντων άτόμων 1663. Έκ τή; ένεργηθείση; έξετάσεω; τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων τών άτόμων τούτων έβεβαιώθη, δτι 853 δέν ειχον 
άλλοτε εϊς έγκληματολογικήν σήμανσιν ύποβληθή, δτι 772 ειχον ύποβληθή, 
δώσαντα τά αύτά στοιχεία ταύτότητο; καί δτι 33 ειχον καί άλλοτε ύποβληθή 
εί; έγκληματολογικήν σήμανσιν, άλλά δώσαντα, δτε τελευταίως έδακτολο- 
σκοπήθησαν, ψευδή ταύτοτητα.

Έκ τών εδρεθέντων πτωμάτων άγνωστων κατά τό έτος 1935, διεπιστώθη 
επί τή βάσει τή; παραβολής τών ληφθέντων δακτυλικών άποτυπωμάτων τών 
θανόντων πρό; τά έν τοϊς δαχτολοσχοπιχοϊ; άρχείοε; δπάρχοντα, ή ταύτότη;

εγκλήματος ακόμη καί μετά παρέλευοιν αρκετού 
Ό Heindl αναφέρει έμφάνιοιν δαχτυλικού άπο- 

μετά δεκαετίαν. άφ’ ή; άπετυπώθη έπί

Ό συνεργάτης μας κ. Ν. ΚΙΝΝΑΣ 

Διευθυντής τον Τμήματος Σημάναεως.

24. Έπί ζητηθέντων πιστοποιητικών άπό τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών 
Ί'πηρεσιών δπό 8.871 άτόμων, "να διορισθώσιν εί; δημοσίαν ή ιδιωτικήν θέ
σιν, 880 έκ τούτων δακτυλοσκοπηθέντων εύρέθησαν δώσαντα τά άληθή στοι
χεία ταύτότητο; μέ έπιβεβαρυμένον δέ ποινικόν παρελθόν <5ντα, 35 δέ δώ
σαντα ψευδή στοιχεία μέ έπιβεβαρυμένον όμοίω; ποινικόν παρελθόν.

Καί άλ/.α παραδείγματα θά ήδύναντο νά προστεθώσι. άποδεικνύοντα τήν 
άξίαν τή; δακτυλοσκοπίας ώ; μέσου βεβαιώσει»; τή; ταύτότητο;.

Έπ: πλέον ά; προστεθή, ότι είς τά δάκτυλοσκοπικά άρχεΐα τή; Διευ- 
θύνσεως Εγκληματολογικών Ί'πηρεσιών εδρίσκομεν δάκτυλο σχοπικά δελτία 
212.000 διαφόρων άτόμων. Ί'πολογιζομένου δέ δτι εί; έκαστον δακτυλοσκο- 
πικόν δελτίον είναι άποτυπωμένα καί τά δέκα δάκτυλα, άνέρχονται τά' δα
κτυλικά άποτυπώματα εί; 2.120.000. Καί δέν παρετηρήθη εί; τόν άριθμόν 
αυτόν ταύτότη; ούο δακτυλικών άποτυπωμάτων καί ει; εκατομμύρια οακτυ- 
λοσκοπικών άρχείων ευρισκομένων άνά τά διάφορα Κράτη.

ΊΙ νομολογία πολλών κρατών τήν δακτυλοσκοπίαν τήν θεωρεί πλέον 
άναντιρρήτω; άπόδειξιν. Τείνει δέ ή δακτυλοσκοπία νά άποβή άπαραίτητον 
στοιχείον εί; τά; άστικά; σχέσεις, όλιγώτερον μέν μέχρι σήμερον έν Εύρώπγ], 
εύρύτατα δέ έν Αμερική καί τή Άπω ’Ανατολή.

Καί έν Έλλάοι φαίνεται δέν θά είναι μακράν ή ήμέρα, καθ' ήν ή δα
κτυλοσκοπία δέν θά θεωρήται μόνον ώ; ηθική μείωσι; τοϋ άτόμου, άλλά 
ώ; άπαραίτητον στοιχείον καί διά τά; άστικά; σχίσει; τούτου, έπιυαλλομένη. 
II δέ διοίκησι; δέν θά οκ-<ήσγ(, "να πρό; τήν δακτυλοσκοπίαν άποδλέψη εί; 

πλείστα; διοικητικά; τη; πράξει; πρό; έξασφάλισίν τη;, εί; ώρισμένα; περι- 
πτώσει;. Απαρχήν βλέπομεν εϊ; τό Εμπορικόν Ναυτικόν, εί; ο κατά τήν 
άπογραφήνήλων τών εργατών θαλάσσης καί τών'Αξιωματικών Ε.Ν. έχε·, 
έπιβληθή ή δποχρεωτική λήψις δακτυλικών άποτυπωμάτων τών άνωτέρω. 
άπό τοϋ 1927. Επιτίθεται δέ τό δακτυλικόν άποτύπωμα ε’.ς τά ναυτικά φυλ
λάδια καί ει; τά ναυτικά βιβλία τών Λιμεναρχείων, άτινα οΰτω κατέχουν 
πλήρη σειράν στοιχείων ταύτότητο; δλων τών άνδρών τοϋ Ε. Ν'.

Εϊ; τό Διάταγμα τή; 25η; Αύγούστου /21 Σεπτεμβρίου 1934 "περί 
τροποποιήσεω; τοϋ άπό 16 Νοεμβρίου 1935 Διαίάγματο; περί έφοδιασμοϋ 
τών άρτεργατών διά βιβλιαρίου επαγγελματική; ταύτότητο; „ υπάρχει διά
ταξε; καθ' ήν “ή παραλαβή βιβλιαρίου παρ' άρτεργάτοο αγραμμάτου 6ε- 
βαιοϋται διά τοϋ άποτυπώματο; τοϋ άντί-χειρος τοϋ δικαιούχου έπί τοϋ 
μητρώου η.

Ή δακτυλοσκοπία είναι εν τών σπουδαιότερων άποδεικτικών μέσων πρό; 
βεβαίωσιν καί τή; ένοχή; τοϋ δράστου έγκλήματος. Τά δακτυλικά άποτυπώ
ματα, άνευρισκόμενα εί; τόν τόπον τού έγκλήματο;, συμβάλλουσιν είς τήν 
άνακάλυψιν τοΰ ενόχου τοΰ έ·—'1~-------................ -'· —------ ---------■
χρόνου άφ' 8τοο άνεορέθη. 'L 
τυπώματος γενομένην παρ' αύτοϋ 
άνωνύμου έπιστολή; άποτει- 
νομένης κάποτε πρό; ύπουρ- 
γόν τής Σαξωνίας. Ό αύτό; 
συγγραφεύς άναφέρει, δτι πρός 
άνακάλυψιν τοΰ δράστου έγ
κλήματος έχρησιμοποήθησαν 
δακτυλικά άποτυπώματα, εύ- 
ρεθέντα είς τόν τόπον τού έγ
κλήματος τό πρώτον εϊ; τήν 
Κίναν τόν 8ον αιώνα μ. X. 
έν Εύρώπη δέ τίθενται έν χρή- 
σει διά τόν ώς άνω σκοπόν 
περί τό 1885. Τά δικαστή
ρια τών διαφόρων Κρατών 
τήν δακτυλοσκοπίαν δέν άπε- 
δέ-χθησαν άμέσως.

Έν Γαλλία τώ 1902 τό 
πρώτον γίνεται χρήσις τής 
άποδείξεως τής ταύτότητο; 
τοΰ δράστου εγκλήματος διά 
τής δακτυλοσκοπίας. Έν Δρέ
σδη τής Γερμανίας άπίι τοϋ 
1903 -1913 εϊς τριακόσια; 
δεκατέσσαρα; περιπτώσεις εγκληματικά; άνακαλύπτονται διά τή; δακτυλοσκο
πία; οί δράσται.

Εϊς τό Βερολίνο? καί τό Αμβούργου ηρχισε νά εφαρμόζεται ή δα
κτυλοσκοπία διά τήν βεβαίωσιν ένοχής έγκληματΐου άπό τό 1903. Έν Βελ- 
γίω τό έτος 1907, έν Νορβηγία τώ 1910, έν Ελβετία τφ 1912 κλπ.

Έν Έλλάδε δέν κατέχομεν βεβαιώσεις σαφείς έξ ών νά συνάγεται, δτι 
μόνη ή δακτυλοσκοπία άπετελεσεν άποδεικτιχόν μέσον ένοχής δράστου εγκλή
ματος. 'Εκείνο δπερ δύναταί νά βεβαιωθή είναι, δτι διαπιστώσεις δραστών 
άδικημάτων, στηριζόμεναι έπί τής δακτυλοσκοπίας, ήρχισαν έμφανιζόμενα·. 
άπό τοϋ έτους 1919.

Έκ τών στατιστικών τή; Διεοθύνσεω; Έγκληματολογικών Ί’πηρεσιών 
παρουσιάζονται αί κάτωθι άριθμητικώς διαπιστώσεις ένοχή; δραστών εγκλή
ματος, βάσει τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.

1930 διεπιστώθησαν 43 ένοχαί εγκληματιών
«6 »

102 „ 
03 „

112 „ 
107 η

Τό δακτυλικόν άποτύπωμα, δθεν, άφ’ έαοτοϋ καί μόνον δύναταί τήν 
άπόδειξιν ταύτότητο; νά δώση. Είναι ό βέβαιος, ό καλλίτερο; καί ό ειλι
κρινέστερο; μάρτυς.

Άθήναι, τή 1 Αύγούστου 1936.

ΝΙΚ. ΚΙΝΝΑΣ
Ιαυ^ν^της ' Αητννομίας ΙΙόλιων
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Τό ύαχτυλιχύν άποτύπωμα,
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ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ!
Μιά συντονισμένη προσπάθεια καταβάλλεται διά τον Τουρι

σμόν. Σωματεία εκδρομικά Ιδρύονται, γραφεία τουριστικά πολυ

τελή ανοίγουν και η πρωτεύουσα πυρετωδώς εξωραΐζεται. Τό σύν

θημα δίδει ό. Αυτόνομος 'Οργανισμός Τουρισμού καί βοηθούν 

ολοι. Οί σιδηροδρομικοί οργανισμοί, πρωτοστατούντων των ΣΙΙΑΙΙ, 

έξέπεσαν είς τό έλάχιστον τά εκδρομικά εισιτήρια καί ώδήγησαν 

τούς "Ελληνας έκδρομεΐς είς απρόσιτα εως χθες, λόγω του ακρι

βού εισιτηρίου, τοπεία. "Αν εξακολούθηση έτσι κατ’ αϋξουσαν 

πρόοδον καί με τήν ίδια μεθοδικότητα ό οργασμός αυτός, γρή

γορα θ' άναίβωμε καί μεΐς, άπό τουριστικής άπόψεως, στά επί

πεδα των χωρών, πού ελκύουν σ&ν μαγνήται τούς ξένους.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

I

Ό Τουρισμός γενικά διακρίνεται άφ’ ένός μέν είς εξωτερικόν, 
ποΰ κΓ αύτος υποδιαιρείται πάλιν είς έξαγωγικόν καί εισαγωγικόν, 
άφ’ ετέρου δέ είς εσωτερικόν.

Άς δούμε λοιπόν πρώτα τόν εσωτερικόν Τουρισμόν, ποΰ εκτός 
άπό τήν ψυχαγωγία καί τά Γουίκ-Έντ, έχει ώς σπουδαιότατου όφε
λος τήν Πατριδογνωσία.

Πρέπει νά τό όμολογήσωμε αύτό: Λίγοι "Ελληνες ξέρουν τήν 
ωραία καί Ιστορική Χώρα μας. Καταντφ μάλιστα, χωρίς νά είναι 
υπερβολή, πολλοί Αθηναίοι, παληοί, νά μήν ξέρουν καί αύτή τήν 
Αθήνα.

Διακεκριμένος ’Αθηναίος, έμπορος βαθύπλουτος, έχων μέγαρο 
μέ κήπο και έκκλησίτσα μέσα, είς τήν Λεωφόρο Διονυσίου ’Αρεοπαγί
του, δεν έχει αναιβή ούτε μιά φορά κάν στήν Άκρόπολι ποΰ όρθού- 
ται άπέναντί του.

Στά παληά χρόνια τά εκδρομικά ιδανικά τών ’Αθηναίων δέν ξε- 
περνουσαν τό ΠαΛηό Φάληρο, τήν άμμουδιά, τά Μελίσσια, τό Μαρούσι, 
τήν Πεντέλη καί μόλις έφθαναν στό Μπογιάτι.

’Ακόμη παλαιοτερα, τοπεία εκδρομής καί άναψυχής, ιδίως τών 
Εκπαιδευτηρίων, ήταν τό Πολύγωνο, ή Κυψέλη, τό περιβόλι τοΰ 
Μιχαήλ Βόοα, τοΰ ’Αγά ή Βρύση, ό "Αγιος Λουκάς μέ τά καλάμια 
του, ή Κολοκυθου, τό Πέραμα καί τό Δαφνί.

'Αμάξια, σούστες, καρρα, δίτροχα και τετράτροχα, λεωφορεία έπε- 
στρατεύοντο, αραιά καί σπάνια. Ή πειό συνηθισμένη εκδρομή τού 
’Αθηναίου ήτον : Τραίνο Κηφισσιάς - άνάγνωθι «Θηρίο· - καί άλ?.έ ρε- 
τούρ τρίτη θέσι 80 λεπτά έως στό Μαρούσι. Άπό κεί γαϊδουράκια, 
ένα τάλληρο ή οκτώ δραχμές τό πολύ όλη μέρα τό ένα καί γραμμή 
στήν άπρόσιτη λόγφ κακοτοπιάς Πεντέλη.

Αύτά εννοείται, στήν προκατακλυσμιαία εποχή, ποΰ δέν είχε 
άναπτυχθεΐ, δπως σήμερα, ή σιδηροδρομική συγκοινωνία καί δέν υπήρχε 
τό αύτοκίνητο.

Τώρα έχουν συντομευθεϊ ή αποστάσεις, λές κΓ έπλησίασαν ή πό
λεις ή μιά στήν άλλη κΓ δλες μαζύ στήν ’Αθήνα.

**»
Τό σύνθημα τών πατριδογνωστικών εκδρομών τό έδωκε πέρυσι ή 

έφημερ’ις «’Ανεξάρτητος·. Έπήρε γιά τήν Κόρινθο άπό τούς ΣΠΑΠ- 
μέ μιά εύγενικιά έκ μέρους τής ‘Εταιρίας αύτής συγκατάβασι - ένα 
έκτακτο τραίνο μ’έξη βαγόνι·, τρίτης θεσεως.

’Αληθινός συναγερμός ’Αθηναίων έγινε. Τότε τό εισιτήριο Αθη
νών-Κορίνθου μετ’ έπανόδου είχε κάπου 120 δρ. Μέ 50 δρ. λοιπόν 
μονάχα έπήγε κεϊ ό «Ανεξάρτητος» τριακόσιους έννενήντα εκδρομείς.

Τότε πρώτη φορά ό άρχηγός τής εκδρομής εκείνης καθιέρωσε 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΓΚΑΠΑ. - Φωτογραφία παρά τήν τεχνητήν λίμνην τοΰ 
Μαρα^ώνος, όπόΟβν ύδρεύονται αί ΆΌηναι καί ό Πειραιεύς.

LES GRECS D’AMERIQUE - Photographic des membres de G.A.P.A. devant le lac de Marathon. 
THE GREEK IN AMERICA.—The <Gapan’*> in excu tion to the loc of Marathon. 
DIE G.A.P.A. IN GRIECHENLAND. — Aufnahme am Wasserstauwerk in Marathon.

τό ήριθμημένο εισιτήριο μέ ταύτάριθμο κάθισμα, χωρίς έναν όρθιο, 
χωρίς καυγάδες, μέ ταξιθέτας προσκόπους, χωρίς «πατεϊς μέ πάτωσε·, 
καί μέ ζηλευτή τάξι.

Σαλπισταί πρόσκοποι, υγειονομική υπηρεσία, φωτογραφίες, κινη
ματογραφική ταινία, εύθυμία, τραγούδια, καλαμπούρια, χάχανα.

ΘΕΡΙΝΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ. — Τί> βαγόνι τοϋ Μπαλκάν Τουρίστ στά Τρίκκαλα. 
EXCURSION D’ETE. — Le vagon du Balkan Touriae i Tnccala.

THE TOURISM IN GREECE. — The wagon of Balkan Touri« in Triecala. 
SOMMERFREUDEN. — Der Auaflug - waggon dea Balkan-Tourist in Trikkala.

Ό Δήμαρχος Κόρινθου κ. Μάρκελλος, αί Άρχαί, κι’οί πρόσκοποι 
τής πόλεως παρατεταγμένοι στό σταθμό, έδεξιώθηκαν πρόσχαρα τούς 
’Αθηναίους έκδρομεΐς μέ μουσική.

Προσφωνήσεις έπειτα στό Δημαρχείο μέ αναψυκτικά, έπίσκεψις 
τής πόλεως, τών αρχαιοτήτων. Καί γλέντι.

Ό κ. Μάρκελλος έδειξε, δτι δχι μόνον τουριστική συνείδησι έχει, 
άλλά καί άνεπτυγμένο τό αίσθημα τής ξενίας.

*** -
Άμέσως τήν άλλη εβδομάδα οί ΣΕΚ άρχισαν τής εκδρομές Χαλ- 

κίδος κάθε Κυριακή. Τριάντα δραχμάς στήν άρχή άλλέ · ρετούρ τό 
εισιτήριο. "Εως τότε τό είχαν τά Σαββατοκύριακα 80 δραχμές!

Δυό αμαξοστοιχίες κάθε Κυριακή πρωί μέ 20 - 22 βαγόνια. Έκα
μαν επίτηδες οί ΣΕΚ εκδρομικά βαγόνια, εύάερα καί άνετα.

Στό άναμεταξΰ αύτό ιδρύεται τό εκδρομικό γραφείο «Μπαλκάν 
Τουρίστ». Εξακόσιες δραχμές περίπου ήτον τότε 
τό εισιτήριο τρίτης θέσεως γιά Θεσσαλονίκη μετ’ 
επανόδου. Τό «Μπαλκάν - Τουρίστ· τό πήρε τό 
εισιτήριο 180 δρχ. καί τό έβαλε 200 μόνο.

Τραίνο νυκτερινό' στή μετάβασι καί άδιά- 
πτωτο κέφι. Κανείς δέν έκλεισε μάτι άπό τά 
καλαμπούρια καί τά χάχανα. Ένας κΓ ένας δέ 
οί εκδρομείς. Ξημερώθηκαν στά Τέμπη. Σωστή 
μαγεία! Δένδρα αίονόβια, σκιά, δροσιά, ποτάμι, 
γεφύρια καί φωτογραφίες.

Άλλη εκδρομή κατόπιν τό «Μπαλκάν Του
ρίστ · στά Καλάβρυτα, τήν Άγ. Λαύρα καί τό 
Μέγα Σπήλαιον μέ τραίνο τοΰ ΣΠΑΠ καί τοΰ 
όδοντωτοΰ.

Άπό 600 δρ. περίπου κανονικό εισιτήριο, 
μόνον 220. Έπιβάται 80. Όνειρο ή διαδρομή! 
Γεφύρια κρεμαστά στον αέρα, καταρράκτες μυ- 
ριόχρωμοι, τοΰνελ, γκρεμοί άνατριχιαστικοϊ καί 
πλούσια βλάστησις.

’Εκλεκτός κόσμος δέ. Ό Κος Σπυρατος οί- 
κογενειακώς, ό κ. καί ή Κα Μαρούδα, δ κ Έμμ. 
Τρίφυλλης μέ τήν κόρη του τήν Γιάννα, οί κ κ. 
Φράγκου, Λαυρεντάκης, Χρ. Διαμαντόπουλος, 
άνώτεροι υπάλληλοι τής Πάουερ, καί δ κ. Άτσιν- 
σον οικογενειακούς, ποΰ ... δέν έπρόφθασε τό 
τραίνο κτλ. ’Εφέτος δέ; Στό προσεχές. 4. X

* \



Στην Ιστορία τής νεωτέρας 'Ελλάδος βρίσκει κανείς σελίδες δραματικές, άλλά βρίσκει και 

σελίδες εϋ&υμες, γεμάτες χιούμορ, ποϋ ϋά έκαναν γιά όπερέττα. Ετσι βρίσκει και τύπους. 

'Υπήρξαν άνδρες μεγάλοι, πού έπαιξαν ρόλο σπουδαίο και στόν 'Ιερό ’Αγώνα καί στήν άνελι- 

κτική σταδιοδρομία τής Φυλής κατόπιν καί πού είχαν καί τήν εύ&υμη πλευρά τους, με ανέκ

δοτα έξυπνα καί χιουμοριστικά. Ό Καποδίστριας, τραγικός ηρως, ήτον μέ τά ανέκδοτά του 

τά ευ&υμα, Τύπαρος. Καί ό Κωλέτιης, καί <5 Μέγας Διδάσκαλος τού Γένους Γεωργ. Γεννάδιος, 
πού πέ&ανε πάνω στήν έδρα τής Ριξαρείου Σχολής άπό χολέρα καί τόσοι άλλοι. 'Υπήρξαν έκ 

παραλλήλου καί οί φαιδροί τύποι τών δρόμων, καί αύτοί μέ άνέκδοτα κωμικά, μέ μιά δική 

τους θυμοσοφία δηκτική, κι άλλοι τραγικά Φύματα τής Μοίρας. "Ολοι αύτοί καί δλα τά εϋ- 

&υμα άνέκδοτα &ά παρελάσουν, ένα κά&ε τεύχος άπ’ αύτή τή σελίδα μέ σκιτσάκια καί 

καρικατούρες.

Χ'.Κάθ: ζδζο ενα γεγονός, υοβαρό ή ιΰθυμο, γίνεται άφορμή, ν.·.' άπό 
μιά λέξ·. άκόμη, νά τό παραλαβή ή λαϊκή αάτορα.

Δέν θά ξεχάυατε βέβαια τή λέξι “λοβιτούρα„ πού έπήρε θέαι ατό 
καθημερινό λεξιλόγιό μας κι’ άκόμη ζή . . . . έν χρήαει.

Έτσι τό έτος 1893 μάς γαριαε μιά άλλη λεξι. Είχαμε φθάαει ατό 
χείλος τής χρεωκοπίας. Μέ τής τρέλλες τού 1885-86 ατά σύνορα, τήν 
πολύμηνη επιστράτευσε καί τόν αποκλεισμό, δεν μπορούσαμε πειά νά πλη- 
ρώνωμε τά τοκοχρεωλόσια τών εθνικών δανείων.

II θέσις μας ήτον τραγική ! Μιλούσαν πειά γιά Διεθνή Έλεγχο στά 
οικονομικά μας. Τότε ξεχείλισε ό “ ύπερπατριωτιαμόςμας_. ’Λκούς έκεΐ! 
Έλεγχο ! 'Εθνικόν όνειδος ! Θά είναι προδότη: όποιος τόν δεχθή !

Ιόσο ψηλά τό είχαμε πάρει τό χεροοβικό, ποΰ καί ό αείμνηστος Γεώρ
γιος Α’ επηρεάσθηκε καί ηπειλει παραιτησι.

Οί ξένοι δμως εΐξεραν άπό μάς τούς ίδιους καλή- 
τερα τήν οικονομική μας δυναμικότητα καί άντοχή. Ει- 
ξεραν, δτι μπορούσαμε νά εΐμεθα συνεπείς στής δπογρεώ- 
σεις μας καί νά πληρώνωμε τά τοκοχρεωλόσια. Ειξεραν 
δηλαδή, δτι άπό τά έσοΟα τοΰ κρατικού προϋπολογι
σμού .........μασσούσαμε άγρίως Έτσι δέν έπερίσσευε τί
ποτε καί γιά τούς δανειστάς μας.

Τότε ό βουλευτής Σωτηρόπουλος, ό όποιος επειτ' 
άπό λίγο καιρό έσχημάτισε κυβέρνησι καί διεδέχθνι στήν 
εξουσία τόν X. Τρικούπη, έπρότεινε στόν Βασιλέα νά 
αυνάψη ή Ελληνική κυβέρνησις ένα νέο δάνειο “κε- 
φαλα·.ώσεως„.

Οί τόκοι τών είς τό εξωτερικό δανείων μας, ποΰ δέν 
μπορούσαμε νά πληρώσωμε, θά έγίνοντο κεφάλαιο, σάν 
ενα καινούργιο δάνειο. Αΰτό τό καινούργιο δάνειο θά 
τό έξωφλουσαμε πάλι μέ όμόλογα, τά όποια έλέγοντο 
’Αγγλικά “Φοΰντιγγ,, καί Γερμανικά “ Σκρίπ „.

Ήτον πολύ παιδιάστικο τό σχέδιο αΰτό. '0 Τρικού- 
πης μέσα στή Βουλή συνέχαρη τόν Σωτηρόπουλο μέ τό 
γνωστό ’Εγγλέζικο χιούμορ του.

— Εΐναι άξιος συγχαρητηρίων ό πατριάρχης τών 
οικονομολόγων' είπε.

— Εύχαριστώ, κύριε Πρόεδρε' κάνει σεμνά ό Σω
τηρόπουλος.

— Καί τόν άποκαλώ, συνεχίζει ό Τρικούπης, Πα
τριάρχην τών οικονομολόγων, διότι οί γνώσεις του καί 
αί θεωρία·, του περί τής οικονομικής επιστήμης εΐναι 
τόσον.........άπηρχαιωμέναι, ώστε νά έχη πάν δικαίωμα
έπί τοΰ τίτλου αυτού.

Ή Βουλή έχαχάνισε πλατειά. Καί παρέλαβε τόν 
Σωτηρόπουλο ή λαϊκή σάτυρα. Ή λέξεις “ Φοΰντιγγ „ 
καί “ Σκρίπ,, πέρασαν στήν πιάτσα.

Καλήτερα επιασε στή γλώσσα τοϋ λαού ή λέξις “ Σκρίπ „. Τήν 'Αγγλική 
Φοΰντιγγ τήν έλεγαν “ Μποϋντιγγ “Φοόλσπίγκ„.

Άκοοες λοιπόν δεξιά καί άριστερά :
— Δάνεισε μου έκατό δραχμές νά στής πληρώσω μέ σκρίπ.
Καί δπως στά χρόνια μας (κυριάρχησε ή βουμανική λέξις “ λοβιτούρα,. 

ή όποια σημαίνει “ βρωμοδουλειά “ ματσαράγκα „ έτσι έγινε τότε τής μό
δας ή λέξις "σκρίπ,..

Τότε ό μακαρίτης ό Ευάγγελο; Κουσουλάκος έβγαλε ένα γελοιογρα- 
ιρικό φυλλαράκι- “τό Σκρίπ„. 'Εκείνη τήν εποχή έβγαζε κι'ό περίφημος 
γιά τή σάτυράτου Κώστας Ρίσβης μέ τόν Γιώργη Μούχο, τόν “ Κώδωνα „ 
μέ ήρωά του τόν άλησμόνητο καμπούρη, τόν 1 ιώργη τόν Τσοκάνη.

Αργότερα ό “ Καμπούρης τού Κώδωνος „ έξειλί'χθη είς “ πολιτικόν κύ
κλον „ πάντοτε κάλλιστα πληροφορημένον. Είχε γίνει συμπα
θέστατος είς πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτάς καί πολι- 
τευτάς.

Ό Φώτης ό Μοσχοόλας μάλιστα τοϋ άπένειμε τόν τίτλον 
τού “πασά,.. “Τοοκάν πασά, τόν ελεγε.

Είς τάς πολιτικός ζυμώσεις ό Τσοκάν πασάς είχε καταν
τήσει μόκης, "Οταν ήταν υπουργική κρίσις οί δημοσιογράφοι 
ποΰ έκαναν πολιτικό βεπορτάζ, τόν κυνηγούσαν, δπως τά λαγω
νικά πού φερμάρουν γιά νά βρούν τόν ντορό τού λαγού, άπό τού 

Ζαχαράτου, πού έλημέριαζε. δταν ή πο
λιτική κατάστασις ήτον όμαλή, έως στά 
σπίτια, τά σαλόνια, τά γραφεία τών άρ- 
χηγών, τών δπουργών καί τών δπουρ- 
γησίμων.

Είχε καταντήσει πειά “ ράβδος έν

Ο ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ. - Ό Τυρταίος 
τοϋ Ίεροϋ Άγώνος.

"Οταν '' ‘‘Κ®μπ0“ΡΎ15« «ν ήτον στοΰ Ζαχαράτου, κ&Γ.σονέβαΐνε. 
'ότε άρχιζε τό κυνηγητό τών πολιτικών ρεπόρτερ:.

Αλλά ό Κουσουλάκος δέν είχε γιά τό σατυρικό του φυλλαράκι καμ
πούρη. όπως ό Ρίσβης. κι’ό Μούχο:. Έδανείσθηκε λοιπόν ψευδώνυμον άπό 
τήν 'Ιστορία.

Κατα, τή διάρκεια τής Έπαναστάσεως μέσα ατούς καπνούς τοΰ κάρυο- 
φιλιού καί άνάμεσα στά μπουλούκια τών παλληκαριών, έγινε ανάγλυφος 
ένας τύπος άδικημένος, άπό τή Φύσι άπονα.

Καμπούρης, κουτσός, μέ δεκανίκια, δύσμορφος, έτρεχε μαζύ μέ τούς 
καπετανέους καί τά παλληκάρια.

Ό Τσοπανάκος. Τό πραγματικό του όνομα ήτον II. Κόλλας. Είχε γεν
νηθεί στή Δημητσάνα τό 1789, “σημειωμένος..

Έ·φοίτησε στήν περίφημη Σχολή τής Δημητσάνης. 
Οταν έφθασε όμως στή οευτέρα ταξί τοΰ ’Ελληνικού, 

αναγκάσθηκε νά διακόψη τά μαθήματά του. Οί συμμα- 
θηταί του τόν ‘κοροΐδευαν, λέγοντας τον “σημαδεμένον,..

’Ητον δμως ανίκανο; γιά κάθε έργασία. Τί νά κάνη; 
•ύσις, ποΰ τοΰ φάνηκε τόσο σκληρή, τόν είχε προι- 
μ’ ένα ταλέντο' έκανε ποιήματα.
Επιασε λοιπόν μιά θέσι στήν άγορά τής γενετεί- 

ρας του, καί έσατύριζε τούς συμπολίτας του μέ στίχους 
εξυπνότατους.

Είχε καταντήσει γιά τήν πατρίδα του ένας Άρετΐνος 
τοϋ 1500, ποΰ ήτον τόσο φαρμακερός στή σάτορά του, 
ώστε τόν έφοβοΰντο ήγεμόνες καί ευγενεΐς καί δταν πέ- 
θανε στό Αρετσο τής Ιταλίας έγραψαν στόν τάφο του : 
“'Ενθάδε κείται ό Άρετίν, ποΰ μονάχα τόν Θεό δέν 
έσατύρισε, γιατί δέν τόν είχε δεΐ„.

Έτσι καί ό Καμπούρης τής Δημητσάνης έβγαζε 
τό ψωμάκι του, σατυρίζοντας τούς “μεγάλους, μέ τό 
ψευδώνυμο “Τσοπανάκος„.

Ποιός ήτο ό νουνός του; Γιατί έδιάλεξε αύτό τό 
ψευδώνυμο ; Δέν μπόρεσα νά βρώ.

Έξαφνα . .. άρχίζει τό τουφέκι. Στό δύσμορφο κΓ 
ελαττωματικό του κορμί έπαλλε μιά ψυχή πατριωτική.

Χάνεται άπό τή Δημητσάνα δ Τσοπανάκος καί βρί
σκεται στά πεδία τών μαχών. Τό σατυρικό του ταλέντο 
σδύνει στόν αντίλαλο του καρυοφιλιοΰ. 'Ενθουσιάζει τά 
παλληλάρια μέ φλογερά ποιήματα πατριωτικά.

Προσκυνά τόν Κολοκοτρώνη, λατρεύει τόν Νικη- 
ταρά, τραγουδάει τόν Κανάρη καί τόν Μιαοόλη' ένας 
σωστός Τυρταίος.

Μά φθάνει καί τό 1824. Τόν Φεβρουάριο τού έτους 
εκείνου οι δικοί μος συνάπτουν στή Δέντρα τό πρώτο 
δάνειο τής ’Ανεξαρτησίας. Ή όκτακοσιες χιλιάδες λίρες, 

ποΰ μάς ήλθον άπό τή Λόντρα ήλεκτριζουν τούς έκτός τής εξουσίας. Οι 
Έλληνες, μιά φούχτα τότε πού είχαν ελευθερωθεί άπ' τή σκλαβιά, χωρί
ζονται σέ δυό στρατόπεδα καί άλληλοσφάζοντα·..

Μέσα στόν σπαραγμό αύτόν πεινά δ Τσοπανάκος. Ποιος γυρίζει νά τόν 
κυττάξη. Τό 1825 πεθαίνει άπό τήν πείνα καί τόν πηγαίνουν στή Δημητσάνα.

Τό ψευδώνυμο τού Τσοπανάκου πήξε καί δ Κουσουλάκος γιά τούς στί
χους του. Τόσο φαρμακερή καί έξυπνη ητον ή σάτυράτου, ώστε τό “Σκρίπ. 
γινόταν άνάρπαστο γιά νά διαβάσουν τόν “Τσοπανάκο..

Είχε φθάσει νά πουλί 5-6 χιλιάδες φύλλα. Τότε τό έκαμε καθημε
ρινό φύλλο τό " Σκρίπ. καί διετήρησε μιά σατυρική ρουμπρίκα, πού έγραφε 
ό ίδιος πάντα μέ τό ψευδώνυμό του.

Τό πολιτικό Σκρίπ, μέ συνεργάτας του τόν Κωστή τόν Χαιρόπουλο, τόν 
Μ. Χατζόπουλο, τόν Ζαχ. Παπαντωνίου, έμεσουράνησε στό δημοσιογραφικό 
στερέωμα, μέ ιδιόκτητο πιεστήριο καί τυπογραφεία, έως τό 1903.

Τό έτος έκεΐνο ο ιδρυτής του, προσβεβλημένος άπό νεφρίτιδα, δπέκυψε 
εις τό μοιραίον, καλαμπουρίζοντας μέ τούς γιατρούς του, ποΰ τού έκαναν 
αλλεπάλληλες παρακεντήσεις.

'Εκείνη τήν εποχή μηχανικοί τού Δημοσίου, μέ τήν έλπίδα νά εδρουν 
νερό στό Θριάσιον πεδίον, πού οί επιστήμονες είχαν υπόνοιες, ότι άπό κάτω 
διηθούντο πρός τή θάλασσα τής Έλευσίνος τά νερά τής Πάρνηθος, έκαναν 
διατρήσεις μέ ειδικά τρυπάνια.

—Άλλη πάλι παρακέντησι θά κάνουμε γιατρέ ; παρατηρούσε παραπο
νιάρικα. Θριάσιον ... παιδίον... μέ καταντήσατε I

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΠΩΣ ΕΣΩΟΗ Η ΚΕΡΚΥΡΑ

Κατά τά τέλη τοΰ ’Ιουνίου 1716 οί Τούρκοι είχαν συμ
πληρώσει τήν κατάληψι τής Πελοποννήσου. "Εως τότε τήν 
κατείχαν οί Βενετσιάνοι.

Άλλά ή κατάστασις αύτή δέν μπορούσε νά είναι μόνιμη. 
Είς τήν Κέρκυρα είχαν σπουδαία στρατιωτική καί ναυτική 
βάσι ο'ι Βενετσιάνοι. Έπρεπε συνεπώς νά τούς βγάλουν οί 
Τούρκοι καί άπό κεΐ.

Συγκεντρώνουν λοιπόν δλη τήν αρμάδα τους, αποκλείουν 
μέ αύτή τό ώυορψο νησί καί τήν 24 ’Ιουλίου αρχίζουν τήν 
άπόβασι άγηλιάτων καί στρατού, άπό 33 χιλ. άνδρας. Έβγή- 
καν εις τό Γουβί καί στόν "Υψο. πέρασαν τό χωριό Ποταμός, 
έκυρίευσαν τά προάστεια ΜαντοΟκι καί Γαρίτσα κΓ ώρμησαν 
κατά τής πόλεως.

Ο! Βενετσιάνοι τήν είχαν οχυρώσει τήν Κέρκυρα καί τήν 
είχαν κάνει άπόρθητη. Είχαν στείλει μάλιστα γιά ύπεράσπισί 
της τόν Γερυανόν στρατάρχη Γιόχαν Σχούλευπουργκ. Πενήντα 
όλόκληρες υέοες τήν είχαν περισφίξει στενώτατα οί Τούρ
κοι καί τής έξαπέλυαν φωτιά καί σίδερο.

01 πολιορκημένοι, μέ φρουρά 8 χιλιάδες άνδρες. δέν μπο
ρούσαν ν’ άντισταθοΰν. Καταστροφή καί πείνα'. Καί δόστου 
παρακάλια στόν "Αγιο Σπυρίδωνα.

Στής 8 Αύγούστου οί Τούρκοι έπιχειρούν τρουερή έπί- 
θεσι κατά τοΰ νέου φρουρίου καί άποκρούονται. Είς έπίιιε- 
τρον μάλιστα τήν άλλη μέρα ενσκήπτει καταστρεπτική λαΐ- 
λαψ. Άλλά έτοιυάζονται γιά νέα έπίθεσι οί Τούρκοι.

Ό περίφημος Γερμανός στρατάρχης Σχοΰλεμπουργκ— σώ
ζεται ό άνδριάς του άκόμη στήν Κέρκυρα — ποΰ είχε σώσει 
άλλη υιά φορά τό ώμορφο νησί, δέν μπορεί αύτή τή φορά 
νά κάνη τίποτα. Άπό μέρα σέ μέρα ή θέσις τους χειροτε
ρεύει. Πρέπει νά παραδοθούν. Τώχουν πάρει άπόφασι. Αύ
ριο κιόλα θ’ άνοίξουν τήν πόρτα Ρεάλε καί πειά ό θεός νά 
βάλη τό χέρι του.

Μά ό Προστάτης τού νησιού, ό "Αγιος Σπυρίδων — ποϋ 
τό Σκήνωμά του άναπαύεται "σήμερα σέ πλούσια λάρνακα 
άπό πολύτιμα μέταλλα άγρυπνεΐ.

Τήν αύγή τής 11 Αύγούστου οί πολιορκηταί βλέπουν 
πάνω άπό τήν αιωνόβια πόρτα έναν καλόγεοο μέ μιά πύρινη 
σπάθα, ποϋ έξορμά στόν άέρα, έπί κεφαλής στρατιάς άγ- 
γέλων.

"Οπου φύγει-φύνει μέ άλαλαγμούς οί Τούρκοι. Αλαφια
σμένοι τρέχουν πρός τή θάλασσα, γιά νά προφθάσουν νά 
μποΰν στά καράβια τους, άφίνοντας δπλα, πυρομαχικά. σκη
νές. τρόφιμα. Άλλοι μέ βάρκες πατεΐς μέ πατώ σε, κι’άλλοι 
κολυμπώντας. ΚΓ άλλοι, χάνοντας τό δρόμο. τρέχουν στό 
έσωτερικό τού νησιού. Άφησαν έπί τόπου 15 χιλ. νεκρούς 
καί 64 κανόνια.

Ανοίγουν τή βαρειά πόρτα δειλά-δειλά καί τί νά ϊδούν ; 
Έρημη τήν κατασκήνωσι τών πολιορκητών καί στό στρατό
πεδο, πού έως χθές ήταν μηρουγκοφωλιά, μερικοί στρατιώτες 
πού έτρεμαν τά σαγόνια τους άπό ψόβο καί άμα ήλθαν στά 
συγκαλά τους, διηγήθηκαν πώς είχαν δή τόν «καλόγερο 
καί τούς έκυνήγησε.

ΚΓ έτσι δχι μονάχα άπό τήν καταστροφή σώθηκε τότε ή 
Κέρκυρα, άλλά καί άπό τήν πείνα καί τή γδύμνια. ΈΒνήκαν 
έξω οί κάτοικοι κΓ έλαφυραγώγησαν τό έρημο στρατόπεδο, 
ένφ ή περίφηαη άρμάδα έκανε πανιά. Καί γραμμή έπειτα 
στήν έκκλησία τοΰ Άγίου γιά δοξολογία.

Ή Σύγκλητος τής Βενετίας άνέγραψε «Νικητήρια · είς 
τόν πολιούχον Άγιον, έκρέμασε δέ ώς άνάθηαα ιιεγάλη άση- 
μένια κανδήλα, πού καίει νύκτα μέρα μπροστά στό Σκηνωιιά 
του. μέ τήν έπιγραφή: 01 - Servatum Corcvram - Divo Spiridi- 
oni Tutelari - Senatus Venetus - Anno MDCCXVII.

Καί ol εύγενεϊς τής Κερκύρας τοΰ έκρέμασαν πελώρια 
κανδήλα μέ έπιγραφή: Divo - Spiridioni Tutelari - Utraque 
Classa - Protecta - Andrea Pisani Supremo - Duce - Utriosque Clas
sis - Nobiles - Exvoto - Anno MDCCXVII.

Άς άφήσωμε πειά τής τιμές πρός τόν στρατάρχη Σχού- 
λεμπουργκ. Βενετσιάνικος νόμος άπηγόρευε άνδριάντας είς 
ζωντανούς άνθρώπους. ΚΓ δμως ή Σύγκλητος τής Βενετίας 
τόν κατήργησε αύτόν τόν νόμο καί τοΰ έστησε ύπερφυσικό 
άνδριάντα μαρμαρένιο μπρός στήν είσοδο τοΰ φρουρίου μέ 
έπιγραφή: Matthie Coiniti De Snlemburgio - Sninmo terestrium 
eopiarum praefecto - Christiane Ilepublicae - In Corcyrae obsidi- 
one laborantis - Fortissimo assertori - Adhuc viventi - Senatus- 
Anno MDCCXVII Die XII Mensis - Septerabris.

Στής 19 Μαρτίου 1717 ό γενναίος Καπετάνος τής Κερκύ
ρας ναύαρχος Άντρέα Πιζάνη έξέδωκε Διάταγμα καί «έπειδή 
έν_τή πολιορκία τοΰ φρουρίου όρατή έγένετο ή προστασία 
τοΰ ένδόξου Άγίου Σπυρίδωνος, διά πρεσβειών τοΰ όποίου 
ηύδόκησεν δ θεός νά δείξη σημεϊον τεράστιον έν τφ έπικει- 
μένφ κινδύνφ καί νά σώσή τό μέν φρούριον άπό τής Τουρ
κικής άλώσεως, τήν δέ νήσον άπό βαρβάρου κατακτητοΰ» 
ώριζε δπως στής 11 Αύγούστου κάθε χρόνο γίνεται λιτανεία 
τοΰ θαυματουργού Λειψάνου μέ δλο τόν Κλήρο, τούς Δημοσί
ους παραστάτας — Βενετσιάνους διοικητάς — τάς Άρχάς τής 
πόλεως δλας, τά δέ φρούρια καί πλοία νά κανονιοβολούν.

Έπίσης τό ίδιο Διάταγμα ώριζε νά μοιράζωνται αύτή 

τήν ήμέρα εις τούς Φτωχούς, καθολικούς καί όρθοδόξους, 
άπό τό Δηπόσιο Ταμείο 150 ρεάλια.

Άπό τότε στήν Κέρκυρα κάθε χρόνο στός 11 Αύνούστου, 
έπέτειο τής διασώσεώς της. γίνεται ή μεγαλυτέρα λιτανεία 
τού Άνίου Σπυρίδωνος, έκτίθεται δέ τρεις μέρες τό Σκήνωμά 
του στήν πόρτα τοΰ όυωνύυου ναοΰ.

Κτηιιατίας καί τσέλιγκας ήτον ό "Αγιος στήν Τρυιυθοΰντα 
τής Κύπρου. Μέ άρκετή αόρφωσι. Άλλά καί θεοσεβής. Μέ 
μιά ψυχικότητα Βιβλική, σάν του Δαβίδ. Έαελετοΰσε τής Γρα
φές. καί ύμνολο-νούσε τό θεό καί έξηγούσε τά εύαγγέλια 
στά κοπέλια. ποΰχε στής στάνες του καϊ στούς χωρικούς, 
μοιράζοντας τά ύπάρχοντά του, τό γάλα του, τά τυριά του, 
τά ζωντανά του. στούς φτωχούς.

Καμμιά φορά πανδρεύθηκε. μά πέθανε ή γυναίκα του. 
σέ λίγο, άφίνοντάς του ένα κοριτσάκι, τήν Είρηνούλα. Έπό- 
νεσε, μά περισσότερο άφιερώθηκε στά θεία.

Ό ’Επίσκοπος Τριμυθοΰντος τόν έπεισε νά γίνη παπάς 
κι’ δταν έκεΐνος πέθανε, κλήρος καί λαός διά βοής άνεκήρυ- 
ξαν τόν Σπυρίδωνα Επίσκοπο.

"Οταν έγινε ή Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος τής Νικαίας 
έπήγε στήν Κωνσταντινούπολι καί κατετρόπωσε μέ τήν εύ· 
φράδειά του τούς Άρειανούς. Σ’ αύτό τό άναμεταξύ δμως 
πέθανε ή Είρηνοΰλα του.

— Δόξα τφ θεώ πάντων ένεκεν' είπε.
"Εκλαψε κΓ έδόθηκε άμέσως στά θρησκευτικά_ έργα του. 

άπεδήιιησε δέ εις Κύριον τήν 12 Αύγούστου τού 350 μετά 
Χριστόν.

Τό Λείψανό του έμεινε λίγον καιρό στήν Τριμυθούντα 
κι’ έπειτα μετεφέρθη στήν Κωνσταντινούπολι, άνέπαφο, μαζύ 
μέ τό Σκήνωμα της Αγίας θεοδώρας, τής Αύγούστας—Αύτο
κρατείρας καί άλλα ιερά λείψανα στήν έκκλησία τών Αγίων 
’Αποστόλων, δταν δέ έτελοΰντο αί μεγάλαι άκολουθίαι είς 
μνήμην του, έπήγαινε «στή χάρι Του· καί δ Αύτοκράτωρ 
τοΰ Βυζαντίου μέ δλη τήν Αύλή.

"Οταν τό 1453 έπήραν οί Τοΰρκοι τήν Πόλι, κι’ έφυγαν 
δλοι σχεδόν οι κάτοικοι, ό παπάς Γρηγόριος Πολύευκτος 
έπήρε τά δύο λείψανα τοΰ Άγίου Σπυρίδωνος καί τής Αύτο
κρατείρας θεοδώρας κι’έπειτ’άπό μιά πραγματική όδύσσεια 
έφθασε στήν Παραμυθιά τής ’Ηπείρου.

Έκεΐ έμεινε δύο χρόνια καί τό 1456 έπέρασε άντίκρυ 
στήν Κέρκυρα, έπί Μεγάλου Πρωτοπαπά Άνδρέου Σωτηρια- 
νοϋ, άπέθεσε δέ τά δύο σκηνώματα στήν έκκλησία τοΰ Άγ. 
Αθανασίου.

Πριν πεθάνη ό Πολύευκτος έχάρισε τά λείψανα στόν συμ
πατριώτη του παπά Γεώργη Καλοχαιρέτο, ό γυιός του δέ 
αύτοϋ καί κληρονόμος του τά μετεβίβασε στήν άνηψιά του

Ή μεγά?.η Λιτανεία τοΰ Σεπτού Σκηνώματος κατά τήν 11 Αύγούστου. 

Ασημίνα, ή όποια έπήρε άνδρα τόν Σταματέλο Βούλγαρη.
Τό Σκήνωμα τής Άγιας θεοδώρας τό έχάρισαν στήν Κοι

νότητα Κερκύρας, τό δέ τοΰ Άγίου Σπυρίδωνος τό μετέφε
ραν είς τήν έκκλησία τής άριστοκρατικής συνοικίας Καμπιέ- 
λου τού Ταξιάρχου Μιχαήλ.

Ό Σταματέλος Βούλγαρης τό 1524 έκτισε κοντά στήν 
πόρτα Ρεάλε ναό τοΰ Άγίου καί έτοποθέτησε τό λείψανό 
του. Έκεΐ έμεινε έως τό 1537, δτε λόγφ τής πολιορκίας τής 
Νήσου άπό τούς Τούρκους, τό μετέφεραν γιά περισσότερη 
άσφάλεια στήν έκκλησία τών Αγίων Αναργύρων, μέσα στό 
Παληό Φρούριο.

’Αργότερα πάλι, τό μετέφεραν στήν έκκλησία τοΰ Άγίου 
Ρόκκου, δπου καί έμεινε έως τό 1575. Άλλά τότε οι Βενε- 
τσιάνοι διά λόγους όχυρωματικούς έγκρέμισαν διάφορες έκ- 
κλησίες, μαζύ μ’ αύτές δέ καί τήν τοΰ_ Άγίου Σπυρίδωνος. 
Τότε τό μετέφεραν στήν έκκλησία τοΰ Άγ. Νικολάου τής 
Γαρίτσας, έως δτου τό 1589 έγιναν μεγαλοπρεπέστατα τά έγ- 
καίνια τοΰ Ναοΰ τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος, μέσα στήν πόλι, 
καί τό έτοπαθέτησαν έκεΐ όριστικά, μέσα σέ μιά όλόχρυση 
θήκη καίίσέ μιά βαρύτιμη λάρνακα, μέ μυθώδη πλούτη.
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rO δρκος τών Λαμπαδηδρόμων στήν 'Ολυμπίαν. 
Der Schwur der Fackellaufer.

La prestation de sermant des coureurs de la fl am me sacree. 
The runners of the sacred flame taking oath.

Μία έναλλαγή τής φλογοφόρσυ σκυτάλης στής πλαγιέςζτοΰ 
Παρνασσού.

Ein Fackelwecbse! au ten Hiingeu des Pamass. 
La fl amine sacrAe passe les peutrs du Parnasse.

The sacred flame pass the Parnassus.

Στά Προπύλαια 
Vor den Propylaen. 
Drvant le* Propynes 
Before the Propvlea.

Ή Ιερά φλόξ στά βουνά τής 'Αρκαδίας. 
Die Olympische Flamme in den Bergen 

Arkadiens.
I.a flanunv sacree e*t  portee sur les inonts 

d’Arcadie.
Fhe sacred 1 fame pass t he montainsof Arcadia.

Τό Στάδιόν τοΰ Βερολίνου κατά τήν πρώτην ή μέραν τών άγώνων τής XI Όλυμπιάδος.

ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΗ. — "Επειτ* άπό 40 χρόνια ό 
Όλυμπιονίκης τοΰ Μαραύωνείου κατά τό 1800 Σπύρος Λούης 
είχε τό ευτύχημα νά μπή πρώτος στό Στάδιο τού Βερολίνου 

καί νά προσφερη στον Χίτλερ τόν κύττινον τής ’Ολυμπίας.

Ή Ιερά φλόξ βγαίνει άπό τόν Ναόν τής Παρθένου. 
Die hedge Flammc verlasst den Parthenon. 

La sortie du Parthenon.
The runner leaving Parthenon.

Ή νυκτερινή έορτή στό ’Αθλητικό χωριό του Βερολίνου. Ό χαιρετισμός τών σημαιών τών κρατών ποΰ μετέσχον τών 
άγώνων του Βερολίνου, είς τόν στίβον τοΰ Σταδίου.

Ό τελευταίος Βερολινέζος λαμπαδηφόρος κομίζων 
είς τό Στάδιόν τήν Πέραν Φλόγα τής 'Ολυμπίας.
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Τά έρεϊπια τοΰ έν Όλυμπίρ ναοΰ τοΰ Διάς. 
Die Trumme des Zeustempels in Olympia. 
Les mines du temple de Jupiter a Olympie. 

The ruins of the temple of Zupiter in Olympia.

7'ά ’Ολύμπια, οί άγώνες πού έτελοϋντο έν Όλυμπό} της Πελοπόν

νησου, πρός τιμήν τοΰ Jio;, έκαλοΰντο καί ’Ολυμπιακοί άγώνες, μετεϊχον 
δέ είς αυτού; δλοι οί Έλληνες, όχι μόνον τής κυρίως 'Ελλάδος, άλλά καί 

τή; ’ Ασίας, τής Μεγάλης Ελλάδος, τής Σικελίας κτλ. 'Hoar μαζί μέ τά 

Παναθήναια. τά Ίσθμια καί τά Νέμεα, ή με- 

γαλειτέρα καί έπισημοτέρα εορτή τών αρχαίων 

'Ελλήνων.

Οί άγώνες αυτοί εκτός τοΰ αθλητικού· των 

σκοπού, είχαν καί θρησκευτικόν χαρακτήρα, και 

εμπορικήν σκοπιμότητα.

Άπό τής 80'8 Όλυμπιάδος έπεϊχον θέσιν 

καί φιλολογικών διαγωνισμών, ρητορικών επι

δείξεων καί ποιητικών απαγγελιών. Άναφέρε- 

ται δτι ό 'Ηρόδοτος άνέγνωοε κατά τους ολυμ

πιακούς άγώνας τήν Ιστορίαν του περί τών 

Περσικών πολέμων.

Κατ’ άπομίμηοιν τής πανελληνίου ταύτης 

εορτής, άπό τή; 30ϋ- Όλυμπιάδος 1556 π. X.) 
είς δλην τήν 'Ελλάδα καί άπό τής 4'!'ί= 1516 

π. X.) δλοι οί "Ελληνες τής Μικρά; 'Ασίας, 

τής Μεγάλη; 'Ελλάδος καί τής Σικελίας, έτέ- 

λ.ουν κατά τόπους καί μέ τό όνομα ’Ολύμπια, 

μεγαλοπρεπείς έορτάς τών όποιων έπισημότεραι 

ήσαν αί έν Άθήναις, αί όποϊαι ίδρυθεϊοαι τό 

640 π. X. ΰπό Κύλωνος τοΰ Αθηναίου, προ- 

σέλαβον νέαν ακμήν καί μεγαλοπρέπειαν άπό 

τοϋ Αύτοκράτορος Άδριανοΰ, δστις περατιόσα; 

τό Όλυμπιεϊον ίκλήθη ·Όλύμπιος». Έτελοϋντο 

επίσης καί εωρτάζοντο 'Ολύμπια έν Αίι<> καί 

έν Αίγαΐς τής Μακεδονίας, συνεχισθέντα με 

αφανταστον μεγαλοπρέπειαν άπό τόν Μεγάλον 

’Αλέξανδρον. ’Αναφέρονται επίσης ‘Ολύμπια, 

πού έτελοϋντο είς ’Αλεξάνδρειαν, Έφεσον, Κύ- 

ζικον, Νίκαιαν, 'Γάρον, Πέργαμον, Θεσσαλονίκην καί είς άλλας άκμαζού- 

σας πόλεις τής αρχαιότητας.

Χορηγούντο; τον Ευαγγέλου Ζάππα έτελέοθησαν τόν 'Οκτώβριον τοΰ 

1859 άγώνες είς Αθήνας, οί όποιοι ώνομάσθησαν ’Ολύμπια, με αγωνί

σματα άλματος, δρόμου, δίσκου, ακοντίου καί άναρριχήσεω; ίστοΰ.

Κατά τού; κλασσικού; χρόνους οί ύλυμπιακοί άγώνες ήσαν οί ενδο

ξότεροι δλων καί τό ιερόν έθεωρεϊτο ώς πανελλήνιον καί παγκόσμιον κέν

τρου τής εποχής έκείνης.

Άπό τήν ημέραν πού οί σπονδοφόροι ενπατρίδαι Ήλεϊοι, έπιοκε- 

πτόμενοι έπιοήμω; τά; ελληνικά; πόλεις, έκήρυττον τήν εκεχειρίαν καί 

προσεκάλουν είς ’Ολυμπίαν τούς θεατός, τούς άθλητάς καί τούς θεωρούς, 

ή προπαρασκευή διά τήν άξιολογωτέραν έκεϊ έκπροσώπηοίν των ήτο γε

νική δι’ ολα; τάς πόλεις, είς τάς όποιας παρείχετο μοναδική ευκαιρία νά 

έπιδείξουν τήν ακμήν καί τόν πλούτον των.

Ή πανήγυρις διήρκει έπί 5 ημέρας. Ώς αρχή τοΰ ολυμπιακού 

έτους θεωρείται έν γένει ή 19»ι Ιουνίου.
Εις τού; ολυμπιακοί·; άγώνας μόνον ελεύθεροι Έλληνες έγίνοντο δε

κτοί, έξηροΰντο δμως οί άτιμοι, οί ασεβείς καί οί εναγείς. Αί νίκαι 

τών όλυμπιονικών, ιό; ή περίφημος άρματοδρομική νίκη τοΰ Άλκιβιάδου 

κατά τό 416 π. X., έθεωροΰντο λίαν τιμητικοί καί ώς εθνικοί έπιτυχίαι.

ζΐιά τών όλνμπιακών άγώνων έδίδετο ευκαιρία επικοινωνίας τοϋ πανελ
λήνιου κοινοΰ μέ τούς ένδοξους άνδρας τής εποχής, πολιτικούς, στρατη

γούς, ποιητάς καί ρήτορας. Αί έπιδείξεις τών καλλιτεχνών, σοφιστών καί 

ιστορικών ΰπερέβαινον είς ενδιαφέρον καί αυτών τών άγώνων.

Γ. ΛΒΕΡΟΦ. — ύ έάνικός ευεργέτης, δαπάναις τοΰ όποιου 
άνεμαρμαρώθη τό Παναθηναϊκόν Στάδιόν.

G. AVEROF1·'. — der Mesan auf desssen Kosten das Athener 
Stad ion aufgeoaut woraen ist.

G. AVEROFF. — le grand Bienfaiteur de la nation Greeque. 
The Great benefactor of the Greek nation G. AVEROFF.

Ή παρακμή τών 'Ολυμπιακών Άγώνων.
Κατα τούς χρόνου; ίίμως τή; Ρωμαϊκής κατακτήοεω;, οί άγώνες έ/ρ- 

χιοαν νά χάνουν τήν άρχαίαν των αίγλην καί έπισημότητα. Ό Σύλλας 

τό 8) π. X. έκάλεοε τούς άθλητάς είς Ρώμην διά νά κόσμηση τόν θρίαμ

βόν του. Ό Καλιγούλας ήθελε νά μεταφέρη^είς Ρώμην τό χρυσελεφάν- 

τινον άγαλμα τού Αιός, άλλά κατά τινα παράδοοιν ή ιεροσυλία άπεοοβήθη, 

διότι τό άγαλμα άνεκάγχασε καί οί μεταφέροντες αύτό έτράπησαν έντρο

μοι είς φυγήν. Γνωστή είναι καί ή κωμική έ.μφάνισις τού Νέρωνος είς 

τού; άγώνας, δπου δμως έστεφανώθη ώς νικητή; τεθρίππου άρματος, 

ακόμη δέ ώς τραγφδός καί κιθαρωδός.

Οί Βυζαντινοί Αύτοκράτορε;. ιδίως ό Ίουλιανός καί ό Ούάλης, νπε- 

στήριξαν τού; άγώνας, άλλά τό 393 μ. X. έοιρτάσθησαν διά τελευταίαν 

φοράν τά ’Ολύμπια, τά όποια κατελΰθηοαν διά παντός υπό Θεοδοσίου 

τοΰ Α'.

Άπό τής εποχής έκείνης αρχίζει τό έργον τής καταστροφής άπό τόν 

χρόνον καί τούς άνθρώπους. Τό 395 μ. X. εισέβαλαν είς τήν Πελοπόν

νησον καί τήν ’Ολυμπίαν τά ί·πό τόν Άλάριχον στίφη τών Γότθων, τά 

όποια διήρπασαν καί κατέστρεψαν παν τό πολύτιμον. Τό 426 ένεπρήσθη 

ό ναός. Κατά τόν ΣΤ' αιώνα συνέβησαν καταστρεπτικοί σεισμοί, οί όποιοι 

μετέβαλαν είς ερείπια τά καλλιμάρμαρα οικοδομήματα.

Πλημμύραι τοΰ Κλαδιού καί τοΰ ’Αλφειού παρέσυραν κατόπιν δλό- 

κληρον τόν ιππόδρομον καί τμήμα τοΰ σταδίου. Χριστιανική εκκλησία 

έκτίσθη είς τόν χοίρον τοΰ άρχαίου ιερού κατά τόν Ε' αίιϊινα καί οί Χρι

στιανοί διά νά προφυλαχθοΰν άπό τά; βαρβαρικάς έπιδρομάς ήγειραν, μέ 

τά αρχαία λείψανα τείχος πάχους 3 μ. Κατά τόν μεοαίωνα είχε λησμο- 

νηθή καί τό δνομα άκόμα τής ένδοξου ’Ολυμπίας.

'.4.ιό τόν 18»· όμως αιώνα οί λόγιοι τής Αύσεως αρχίζουν νά ένδια- 

φέρωνται ύπέρ τής άνασκαφική; έοεύνη; τού χώρου τής αρχαίας ’Ολυμ

πίας. Ό Γερμανός Winclcelman, ό πατέρας τής 'Ελληνικής άρχαιολογίας, 

ό όποιο; προετοιμάζει τήν άνασκαφήν, δολοφονείται τό 1768. Αί πρώται 

άνασκαφαί γίνονται τόν Απρίλιον 1829 άπό τούς καλλιτέχνας καί έπιστή- 

μονας ποί· ήκολούθησαν είς Πελοπόννησον τόν στρατηγόν Maison και 

μετά εξ εβδομάδας άποκαλνπτεται ό ναός τοΰ Αιός.

Τό 1874 υπογράφεται σύμβασις, διά τή; όποιας παρεχωρεϊτο ΰπότή; 

'Ελλάδος είς τήν Γερμανίαν τό δικαίωμα τής διεξαγωγής συστηματικών 

ανασκαφώ»', αί όποϊαι ήρχισαν τήν 22 Σεπτεμ

βρίου 1875 καί διήρκεσαν μέχρι τή; 8 Μαρ

τίου 1881. Είς τάς άναοκαφάς μετέσχον οί δια

πρεπείς Γερμανοί άρχαιολόνοι Fiirlicanfjler, Ad

ler, Boltioher, Treu, Dfrrp.feld κ. α.. Τά ευρή

ματα ήσαν έκπληκτικά. To άρχαϊον ιερόν κατωρ- 

θώθη ν’ άναπαραοταθή ενώπιον ήμώιν διά τής 

έμβριθονς μελέτη; τώιν ενδόξων ερειπίων. Σπου

δαία έργα τής αρχαίας τέχνης, μεταξύ τώιν ο

ποίων τά άετιόματα τον ναοΰ τον Αιός καί <S πε
ρίφημος Έρμης τοΰ Ποαξιτέλους, ήλθον είς 

φο>; καί άπήρτισαν πολύτιμον μουσεΐον. ίδρυ- 

θέν δαπάναις τοΰ Άνδρέου Συγγροΰ.

ΊΙ "Άλτις. τά κτίρια καί τά αγάλματα 
τής 'Ολυμπίας.

Ό κυρίως ιερός χώρος τής Όλυ/ιπίας, ό 

περιλαμβανων τούς ναούς τών θεών καί τά τε

μένη εκαλείτο "Αλτις (= άλσος/ καί περιεκλείετο 

διά πεοιβόλου.

Είς τήν Αυτικήν πλευράν τής Άλτεω; συ- 

ναντώμεν τό Γυμνάσιου καί τήν Παλαίστραν. 

Νοτίως τή; Παλαίστρας είναι ή Θεοκολεών, 

όπου διέμενον οί ΐερεϊ;. Πρό; Α. αυτής κεϊται 

τό Ήρφον, νοτιώτερον δέ τό Αεωνίδειον, τό 

οποίον εχρησίμευεν ιό; ξένιόν, ίίπου κατέλυον 

μεταγενεστέρως καί Ρωμαίοι μεγιστάνες.

Τό μεγαλοπρεπέστεροι· οικοδόμημα r τής
Αλτεω; ήτο ό ναό; τον Αιός, κατά τΐ/ν είσοδον τον όποιου υπάρχουν 

διάφορά ενεπίγραφα βάθρα, τά όποια έφερον'Άλλοτε εφίππους ανδριάντας. 

Ίο πρός Α. ίϊριον τής Άλτεω; άπετέλονν δύο οτοαί, έκ τών όποια»· μία 

έλέγετο Στοά τή; Ήχους Γ; Ποικίλη, ήτις έφερε κατά μέτωπον 44 δωρι-

Τΰ Παναθηναϊκόν Στάδιόν κατά τήν έποχήν τών πρώτων έν Άθήναις 
’Ολυμπιακών Άγώνων τοΰ 1896.

Das Athener Stadiun zur Zeit der ersten Olympiscbcn Spiele in Atben ιδρό. 
Le Stadum d’Athene» en 1896.

The Stadioum of Athens in 1896.

Ό θρίαμβος τοΰ άρχαίου Όλυμπιονίκου Διαγόρα. 
Der Triumph der alten Olympiouiken Diagoras. 

Le Triomphe de Diagoras.
'The Apotheosis of Diagora in the Antiquity.

κούς κίονας. "Αλλα κτίρια είναι τό Στάδιόν καί τό Μητρώον, δοιρικό; 

ναός, αφιερωμένο; είς τήν Κυβέλην.

Ό δεύτερο; κατα τό μέγεθος ναο; ητο τά περίφημου Ηραίου τή; 

’Ολυμπίας. "Εναντι τής ΝΑ. γωνίας τοϋ 'Ηραίου άνεκαλύφθη τό κυκλι

κόν κιγκλίδωμα τοΰ Φιλιππείου. Είς τό κέντρον σχεδόν τή; “Αλτεω; κεϊ

ται τό Ιίελόπειον, τέμενος άφιερωμένον είς τόν ΙΙέλοπα. Άνατολικιος 

τοΰ Πελοπείου εκειτο ό μέγας Βωμός τού Αιός.

Έντός τοϋ μεγάλου ναού τοϋ 'Ολυμπίου Αιός, τον μεγαλοπρεπεοτέ- 

οου έκ τών οικοδομημάτων τής Άλτεως, έφυλάοσοντο διάηιορα ιίναθή- 

ματα καί ΰπήρχεν έπίοης σύμπλεγμα τής 'Εκεχειρίας καί τού Ίφίτου.

Ό σηκός έχωρίζετο είς τρία μέρη, τό πρός τό βάθος δε μέρος κα

τείχε τό βάθρου τό φέρον τό χρυσελεφάντινοι· άγαλμα τοΰ Αιός, έργου 

τοϋ Φειδίαν. Ή φήμη τοΰ έργου καθ’ δλην τήν αρχαιότητα ήτο μεγίστη. 

Έθεωρεϊτο ώς έν άπό τά θαύματα τοΰ άρχαίου κόσμου. Κατά τήν περι

γραφήν τοϋ ΙΙαυσανίου, ό Ζευς έκάθητο έπί μεγαλοπρεπούς καί πολυτε- 

λεοτάτου θρόνου, κρατών είς τήν δεξιάν του χεϊριι νίκην καί είς τήν αρι

στερόν σκήπτρου με αετόν, εφόρει δέ είς τήν κεφαλήν 
χρυσοΰν στέφανον ελαίας.

“Οταν άπηγορεύθη ΰπό τοΰ Αύτοκράτορος Θεοδοσίου 

ή τέλεσι; τών 'Ολυμπιακών ’Αγώνων, τό αριστούργημα 

αύτό μετεφέρθη είς Καινσταντινούπολιν, δπου κατά τήν 

μαρτυρίαν τοΰ Κεδρωνοΰ, έπί πολλά ακόμη έτη έκόομει 

τό μέγαρον τοϋ Πατρικίου Λαϋοου, άλλά καταστρεπτική 

πυρκαϊά άπετέφρωσε τό περίφημου άγαλμα μαζί μέ τό 

μέγαρον καί ολόκληρον τμήμα τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ή πρό τοΰ ναοΰ τοϋ ’Ολυμπίου Αιός πλατεία ήτο 

γεμάτη αγάλματα, τών όποιων πολλά βάθρα άνευρέθηοαν.

Μεταξύ αυτών σημαντικόν είναι τό υψηλόν τριγωνι
κόν βόθρον, έπί τοΰ όποιου ί'στατο τό λαμπρόν άγαλμα 
τής Νίκης τοΰ Παιωνίου, άνιδρυθέν ήδη έν τφ Μουσείφ, 

αφιέρωμα τών Μεσοηνίων.

ΊΙ άναβίωσις τών ’Ολυμπιακών άγώνων.
Ή ιδέα τής άναβιώοεως τών ’Ολυμπιακών Άγώνων 

οφείλεται είς τόν βμρώνον Πέτρον ντε Κουμπερτέν. Ούτος, 

γόνος άρχαιοτάτης Γαλλικής οικογένειας, έγεννήθη τό 1862. 

Ό Κουμπερτέν ένέκιφε είς τά έν Αγγλία κρατούντα παι

δαγωγικά συστήματα καί διά πολλών συγγραμμάτων του 

ΰπεστήριξε τήν ανάγκην τή; μεταρρυθμιστώ; τής σχολικής 

εκπαιδεύσεως, ήτις κατ’ αυτόν θά έπρεπε νά συμπλη- 
ροΰται διά σωματικής άοκήσεως καί παιδιών.

Βαθύ; μελετητής τοΰ βίου τών αρχαίων Ελλήνων, συν

έλαβε τό οχέδιον τής άναβιο'ισεως τών ’Ολυμπιακό»· ’Αγώ

νων. Κατά τό 1892 έ.πέτυχεν άπόφασιν τής ·Ένα>σεως 

τών Γαλλικών ’Αθλητικών Σωματείων» περί ουγκλήσεως 
διεθνούς συνεδρίου διά τήν μελέτην τών αρχών τοΰ φι- 

λαθλητισμοΰ. Τό συνέδρων, διοργανωθέν τόν ’Ιούνιον τοΰ 

1894, περιέλαβε είς τό πρόγραμμά του θέμα περί τή; δυ- 

νατότητος τής ανασυστάσεως τών ’Ολυμπιακό»' ’Αγώνα»·.

7'ό σννίδριον, είς τό όποιον άντεπροοωπενθη καί ή 'Ελλά; διά τοΰ .1. 
Βικέ/.α, άπεδέχθη τήν άναούοταοιν τών Ολνμπιιικώ»· Άγιόνων καί ιιπε- 
φάοιοε τήν τέλεοίν των τό πρώτον έν Άθήναις τό 1896.

Ό εύγενή; βαρώνας, εκλεγεί; Γεν. Γραμματείς τή; Αιεθνοΰς ’Επι

τροπή;, κατήλθεν είς ’Αθήνας το 1894, οπού βοηθούμενος άπό τόν τότε 

διιίδοχον Κωνσταντίνον, κατώρθωοε νά παρακάμψη τά; πιιρουοιαζομένα; 

διοκολία; καί νά πραγματοποίηση τήν ούοτασιν επιτροπή; τών αγώνων 

ί-.ιό τΐ/ν προεδρίαν τοΰ διαδόχου. Οΰτω έτελέοθησαν είς τό πάλλευκον 

'Αθηναϊκόν Στάδιόν, έν μέσοι πρωτοφανούς συρροή; διεθνούς κόσμου 

καί άθλητών, ιϊντιπροσωπευόντο»’ όλα σχεδόν τά Κράτη καί δι ένθον- 

οιωδών έκδηλώοεων τοΰ 'Ελληνικού λαού, ό όποιο; κατέκλυσε τήν πρω

τεύουσαν, οί πρώτοι Ολυμπιακοί Άγώνες.
Τό 1909 έτελέοθησαν είς Παρισιού; άγώνε; τής Β' Όλυμπιάδος, 

τό 1904 εις τόν "Αγιον Λουδοβίκον έτελέοθη ή I" Αιεθνής ’Ολυμπίάς, 

τό 1906 ανεπίσημοι Ολυμπιακοί Άγιονες έλαβον χώραν είς 'Αθήνας, τό 

1908 έτελέσθη είς τό Λονδίνου ή Α 'Ολυμπίάς, το 1912 είς τήν Στοκ

χόλμην ή Ε'. Έκραγέντος τοΰ πολέμου έματαιώθη ή ΣΊ" Ολυμπίά; τού 

Βερολίνου. Τό 1920 έτελέοθη ή Ζ' ’Ολυμπίά; είς Αμβέρσαν, τό 1924 
ή 1Γ εις Παρισιού;, τό 1928 ή θ' είς Άμστερνταμ, καί τό 1932 ή Γ 

είς -Ιός ".4>·τζελες.
'Η ΓΕπιτροπή τών ’Ολυμπιακών Άγώνων τής Ελλάδος», τιμώσα 

τήν πρωτοβουλίαν τού εύγενοΰς Γαλιιτου, άπεφάσισε κατά τήν συνεδρία

σα· αύτής τή; 1'>‘9 ’Οκτωβρίου 1919 ν’ άνεγερθή έν Όλυμπό} στήλη 

άναμνηοτική, τή; όποια; τά αποκαλυπτήρια έτελέοθησαν έν πάση έπιση- 

μότητι, παρουσία καί τοΰ ιπέ Κουμπερτέν, τήν /Γρ·’ Απριλίου 1927.

,·1ιά τού; άγνοοΟιτας τό πράγμα, προσθέτομεν 6τι ένα; τών επισήμων 
θώκων τοϋ Σταδίου τής 9ηε κερκίδας διετέθη πρός τιμήν τοϋ ντε Κου

μπερτέν, άνεγράη η δέ έπ' αύτοΰ τό όνομιί τον, τό όποιον έδόθη καί είς 

μίαν τών όδιον τιόν ’Αθηνών.

Η ΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Έξεκίνησε τήν 20 Ιουλίου α.τό τήν ιίρχαίαν 'Ολυμπίαν ή ιερά φλόξ 

ή όποια ιιετεφέρθη διά τριών χιλιάδα»' εύσταλών ϊιθλητιον — πυρσοφό- 

ρων είς τό Στάδιόν τοϋ Βερολίνου, ίίπου ί·πό την συμβολικήν ακτινοβο

λίαν τη; καί λάμψιν έτελέοθησαν οί άγώνες τής ΙΑ' Όλυμπιάδος.

II 'Ελλάς, ή αιώνια 'Ελλάς, καλείται καί πάλιν νά γίνη ό χαλύβδινος 

κρίκος, ό όποιος θά ουνδέοη καί θά ένιόση τήν άλληλοοπαρασοομένην 

ανθρωπότητα με τήν ζωοποιόν καί γόνιμον ιδέαν τοΰ ειρηνισμού.

Σημαιοστόλιστος είναι ή ’Ολυμπία καί παρουσιάζει πανηγυρικήν οφιν. 
.Ιευχειμονοΰσαι παρθένοι έκ Πύργου, ακολουθούμενοι υπό μαθητριών τής 

κ. Πράτσικα, πού είναι άρχαιοπρεπίός ένδεδυμέναι είς έοτιάδας, εισέρχον

ται άπό τήν πλατείαν τής τελετή; είς τήν ίεράν "Αλτιν. Τό πΰρ ι’ινάπτε- 
ται διά κάτοπτρο»· καί μεταδίδεται διά τής ίερείας είς τόν βωμόν.

Ή εναρξις τών άγώνων.
Μέ αφάνταστοι· μεγαλοπρέπειαν έγινε τήν 1 Αύγουστου είς τό Στά- 

διον Βερολίνου ή έναρξις τής ΙΑ' Όλυμπιάδος.

Άπό τάς πρώτας μεταμεσημβρινά; ώρας δλη ή άπό τοΰ -ίούοτ- 

γκάρντεν μέχρι τοϋ Σταδίου περιοχή άντήχει άπό ζητωκρυυγιις, άπό εμ

βατήρια καί άσματα. Μόλις έσήμανε ό Ολυμπιακός κώδων, <5 υπουργός 
τής προπαγάνδα; κ. Γκαϊμπελ; ώμίλησε έν μέσω ένθουοιαομοΰ.

Τήν Ι'/ν μ. μ. δ ’Ολυμπιακός ραδιοφωνικός πομπός τοΰ Βερολίνου 

άνήγγειλεν είς τον κόσμον : « Τό Άπολλώνειον φώς τής ’Ολυμπίας διήλθε 

άπό τόσα κράτη χωρίς νά σβύση. Είθε νά παραμείνη πάντοτε άσβεστου 

καί νά ΰπενθυμίζ]! τό ιίθάνατον δίδαγμα τών Ελλήνων, οϊτινες «ού περί 
χρημάτων τόν αγώνα έποιουντο, άλλά περί αρετής», Γερμανοί, Γερμανί

δες καί Φασισταί τής Γερμανίας, χαιρετίζομεν τήν ’Ολυμπιακήν φλόγα 

μέ ύφωμένην τήν χεϊρα καί υψωμένα; τάς καρδίας, ένωμένοι είς μίαν 

σκέψιν, ή όποια έκφράζεται μέ μίαν λέξιν : «Ειρήνη ·. «Άνω σχιομει 

τά; καρδία;». Τήν 16 Αύγούστου έληξαν ο! άγώνες.

Τό Στάδιόν κατά τήν ήμέραν τοΰ Μαραθωνίου δρόμου τό 1896. 
Das Stadion am Tage des ersten Marathonlaufes im Jahre 1896.

L’entrie d Stadiun du vainqueur de la course de Marathon Spyros Louis en 1896. 
The triomphal entering in Stadium (1896) of Spyros Louis victor of the run of Marathon.
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Ο ΘΟΡΥΒΟΣ

κορυφαί τής ιατρικής επιστήμης, διάσημοι ιατροί 
Γάλλοι, “Αγγλοι, ’Αμερικανοί καί Γερμανοί έχουν 

ΓίΜτβ'Λ κηρύξει άμείλικτον πόλεμον κατά τοΰ θορύβου καί 
ΥΟΑ'Ϊλ '* νέλ(χβ°ν πραγματικήν σταυροφορίαν κατ’ αύτοϋ.
A-*-  Μελετούν καί έξετάζουν τά μέσα καί τούς τρό

πους μέ τούς οποίους δύναταί νά σωθή ή Άνθρωπότης άπό 
τόν μεγάλον αύτόν κίνδυνον, δ όποιος τήν απειλεί. Διότι ό ΰόρνβος, καί τούτο έχει διαπιστωθή μέ σοβαράς μελετάς καί 
συστηματικός στατιστικός, μάς εκνευρίζει, μάς κουράζει, προ- 
καλει διαρκή ερεθισμόν τοΰ νευρικού μας συστήματος, μάς 
καθιστά έν συντόμφ άρρωστους σωματικώς, πνευματικώς καί 
ψυχικώς.

Εις τήν Γαλλίαν ό καθηγητής Μπορντάς είναι ένας άπό 
τούς μεγάλους σοφούς, οι όποιοι εξαπέλυσαν τήν έπίθεσιν 
κατά τοΰ θορύβου.

“Ηδη άπό τοΰ έτους 1! 28, έχει υποβάλει είς τόν Εθνι
κόν ’Οργανισμόν τοΰ Τουρισμού, μακράν καί έμπεριστατωμέ- 
νην έκθεσιν, τήν όποιαν συνεπλήρωσε κατόπιν καί άνέπτυξε 
λεπτομερέστερα είς ένα υπόμνημα, τό όποιον υπέβαλε εις τήν 
'Εταιρίαν Δημοσίας 'Υγιεινής.

Ό σοφός καθηγητής είς τάς μελέτας του ταύτας τονίζει, 
δτι οί φυσιολογικοί κίνδυνοι, τούς όποιους προκαλοΰν αί 
συχναί καί ισχυροί ηχητικοί δονήσεις είναι μεγάλοι.

«"Ολοι, λέγει οί ύγιεινολόγοι καί οί ψυχίατροι απέδειξαν 
τήν έκτασιν τών ζημιών, αί όποϊαι οφείλονται εις τόν διαρκή 
έρεθισμόν τών άκουστικών οργάνων. Ή αΰξησις τοΰ άριθ- 
μοΰ τών ψυχοπαθών, τών νευρασθενικών, τών άνισορρόπων 
καί τών έξηντλημένων οργανισμών, προέρχεται κατά μέγα 
μέρος, είς τάς μεγάλος πόλεις, άπό τόν διαρκή θόρυβον».

Ό καθηγητής Μπορντάς συνεχίζων τήν άνάπτυξιν τοΰ έπι- 
στημονικοΰ του θέματος προσθέτει: Τό σοβαρώτερον καί 
σπουδαιότερου γεγονός είναι δτι δέν πρόκειται περί έπαγγελ- 
ματικής άσθενείας, ήτις θά ένδιέφερε μίαν μόνον τάξιν άν
θρώπων, άλλά περί ένός είδους επιδημίας πού πλήττει δλους 
έν γένει τούς κατικοΰντας είς θορυβώδη κέντρα, χωρίς νά 
φείδεται ούδενός κατοίκου πόλεως έχούσησ μεγάλην κίνησιν, 
ή οποία κατ’ άνάγκην είναι θορυβώδης.

Ή εκλεκτή καί άριστοκρατική τάξις, οί εύποροι καί οί 
οίκονομικώς άνεξάρτητοι, προσβάλλονται άπό τήν επιδημίαν, 
δπως καί οί άποροι καί ή έργατική τάξις.

Ό διανοούμενος, σοφός, έπιστήμων, συγγραφεύς, καλ
λιτέχνης, μηχανικός, ιατρός, δικηγόρος, εργάζεται ύπό ελεει
νός συνθήκας, ένφ ό υπάλληλος ή δ εργάτης, μολονότι ή 
μηχανική ή χειρωνακτική εργασία είς τήν όποιαν άπασχολεΐ- 
ται βλάπτεται δλιγώτερον παρά ή δημιουργική τοιαύτη τών 
διανοουμένων, ύφίσταται καί αύτός δργανικώς τόν δλέθριον 
κλονισμόν τόν όποιον έπιφέρει ό θόρυβος.

'Ο Γάλλος έπιστήμων σαλπίζει συναγερμόν καί καλεΐ είς 
τόν πόλεμον κατά τοΰ θορύβου δλους τούς ένδιαφερομένους.

«Πρέπει, τονίζει δ κ. Μπορντάς, νά λάβουν μέρος είς 
τόν πόλεμον αύτόν τόσον οί Σύλλογοι τών διανοητικώς έρ- 
γαζομένων, δσον τά Σωματεία καί αί ’Οργανώσεις τών ιδιω
τικών καί τών δημοσίων υπαλλήλων καί τά Συνδικάτα τών 
έργατών.

«Διότι δ θόρυβος είναι ίσως, μαζί μέ τήν άτμοσφαιρι- 
κήν κατάστασιν - υπερβολική ζέστη ή κρύο, ξηρασία ή ύγρα- 
σία-ό τρομερώτερος συντελεστής τής έλαττώσεως τής άποδο- 
τικότητος, εϊτε περί διανοητικής, εϊτε περί χειρωνακτικής έρ- 
γασίας πρόκειται.

«Τήν άπόδειξιν τής παραγνωρίσεως τοΰ συντελεστοΰ τού
του, εύρίσκομεν είς μίαν έκθεσιν άφιερωμένην εϊς τούς βιο
μηχανικούς θορύβους καί είς τήν όποιαν δ συγγραφεύς, ένας 
άπό τούς μεγαλειτέρους διευθυντάς γαλλικών έργοστασίων, 
άσχολεϊται μόνον μέ τήν ένόχλησιν πού αισθάνονται οί περίοι
κοι άπό τόν θόρυβον πού προκαλοΰν τά γειτνιάζοντα είς τάς 

κατοικίας των'έργοστάσια, καί εϊσηγεΐται τήν λήψιν διαφό
ρων μέτρων, τά όποια θά συντελέσουν είς τήν διόρθωσιν 
τοΰ άτοπου».

«Διατί δμως, προσθέτει δ κ. Μπορντάς. οί βιομήχανοι 
δέν δείχνουν τήν ιδίαν μέριμναν διά τό προσωπικόν των, τό 
όποιον έν τούτοις εύρίσκεται, περισσότερον άπό κάθε άλλην 
κατηγορίαν, είς τό κέντρον τοΰ θορύβου ;

«Τά άτοπα διά τούς περίοικους καί τούς γείτονας είναι 
πολύ μικρά, σχετικώς μέ τό ξεκούφαμα τό όποιον παθαίνουν 
έκείνοι πού έργάζονται μέσα είς τά έργοστάσια.

«Πόσο προτιμοτέρα θά ήτο μία έκθεσις, σχετικώς μέ τούς 
βιομηχανικούς θορύβους καί μέ τάς συνέπειας πού έχουν είς 
τήν άποδοτικότητα τοΰ έργάτου καί εϊς τήν έξασθένησιν τής 
νευρικής του ισορροπίας;

«Παραδείγματος χάριν: τά έργατικά δυστυχήματα δέν 
είναι περισσότερα είς τά έργοστάσια δπου δ θόρυβος είναι 
έντονώτερος; Καί τί νά ειπωμεν διά τούς λογιστάς, ταμίας, 
δακτυλογράφους, καί άλλους γραφειοκράτας πού έργάζονται 
εϊς τό έμπορικόν κέντρον τής πόλεως, δπου άκριβώς δ θό
ρυβος είναι έκνευριστικώτερος καί τούς ξεκουφαίνει κυριο- 
λεκτικώς;

«Τίποτε δέν τούς προστατεύει καί είναι άξιον άπορίας 
πώς μπορούν καί κάνουν τακτικήν καί σωστήν έργασίαν, οί 
έργαζόμενοι είς τά γραφεία τοΰ κέντρου τοΰ Παρισιού».

Αύτά λέγει δ καθηγητής Μπορντάς καί προσθέτει:
«Ό δημοσιογράφος Μωρίς Γκουϊνώ, διευθυντής τοΰ Je 

Sais tout έκαμε έσχάτως είς ένα συνέδρων υγιεινής μίαν έν- 
διαφέρουσαν άνακοίνωσιν, εϊς τήν όποιαν καθώρισεν δτι ή 
παραγωγική ίκανότης ένός έργάτου αύξάνεται κατά 30 /0 είς 
τά μέρη δπου έπικρατεί ήσυχία.

«'Ο “Αγγλος καθηγητής Στέβενς ύπελόγισε δτι λόγφ έλ- 
λείψεως άναπαύσεως, κοπάισεως, άνικανότητος πρός έργασίαν, 
καί τής έλαττώσεως τής άντοχής τού άτόμου, ό θόρυβος στοι
χίζει είς τήν ’Αγγλίαν 125 εκατομμύρια φράγκα τήν εβδομάδα.

«"Ολοι, λοιπόν, συμπεραίνει, πρέπει ένδιαφερόμεθα διά 
τήν έλάττωσιν τού θορύβου. 'Όλοι οί πνευματικώς καί σωμα
τικώς έργαζόμενοι, έχουν συμφέρον καί καθήκον νά καταπο
λεμήσουν τήν κοινωνικήν αύτήν μάστιγα, ή δποία γίνεται 
πρόξενος άνυπολογίστων ηθικών καί υλικών ζημιών είς τήν 
άνθρωπότητα.

«Επιβάλλεται λοιπόν ή ϊδρυσις ένός Συνδέσμου κατά τοΰ 
θορύβου, τοΰ δποίου τό Διοικητικόν Συμβούλων ν’ άποτε- 
λήται άπό άντιπροσώπους τοΰ Τουρισμού, τής Βιομηχανίας, 
τοΰ ’Εμπορίου καί τών διανοητικώς καί σωματικώς έργαζο- 
μένων.

«Σκοπός τοΰ Συνδέσμου τούτου θά είναι ή έξέτασις τοΰ 
προβλήματος είς δλας τάς πλευράς του, ή μελέτη καί ή έξεύ- 
ρεσις τών μέσων τής καταπολεμήσεως τοΰ θορύβου».

Τάς σοφάς αύτάς καί πρακτικάς σκέψεις τοΰ Γάλλου 
καθηγητού ύποβάλλομεν εϊς τήν κρίσιν τών άρμοδίων.

Τώρα ποΰ έγινε ή καλή άρχή καί τό Κράτος ήρχισε νά 
κινήται καί νά δείχνη ένδιαφέρον διά τήν λύσιν τοΰ κοινωνι
κού αύτοΰπροβλήματος, δέν είναι, ύποθέτομεν, δύσκολος καί 
ή ϊδρυσις ένός τέτοιου Συνδέσμου έν Άθήναις.

Ύπό τήν ίεράν σκιάν τής Άκροπόλεως, δ θόρυβος βα
σιλεύει κυρίαρχος καί τυραννικός.

Είναι κοινόν μυστικόν, δτι ή πόλις μας είναι μία άπό 
τάς θορυβωδεστέρας, άν δχι ή θορυβωδεστέρα τής Εύρώπης. 
’Εάν κατηρτίζετο μία προσεκτική στατιστική, θ’ άπεδεικνύετο, 
δτι πολλά δυστυχήματα καί έγκλήματα άκόμη οφείλονται εϊς 
τόν Εκνευρισμόν καί τήν διαταραχήν τών άκουστικών οργά
νων τών δυστυχών κατοίκων τής πόλεως ταύτης, ή δποία εϊς 
ώρισμένας στιγμάς καί εις τάς κεντρικός της άρτηρίας υπερ
βαίνει είς θόρυβον πολλάς Εύρωπαϊκάς πρωτευούσας, πού 
έχουν πληθυσμόν καί κίνησιν άσυγκρίτως μεγαλυτέραν τών 
’Αθηνών.

Η ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΜΑΣ

Πάλι εμφανίζεται στον ορίζοντα <> Μπαμπούλα^! Σταφιδική κρίσις !

Γενεές γενεών άντιπαρέρχονται καί κάθε τόσο αίοθανόμεθα αύτόν τόν 

βαρύε· εφιάλτην. Τό Σταφιδικόν ζήτημα !
Ήτον μιά εποχή, ποΰ όλοι έτρεμαν μήποις βρες η. Είχαν απλωμένη 

στ αλώνια τή σταφίδα τους ο! οταφιδοπαραγοιγοί γιά στέγνωσα. Αλλοί

μονο καί τρισαλλοίμονο στήν 'Ελλάδα, άν έκανε δτι βρέχει.

ώ
Ί

>

Ί ςΧυ"-"· Λ Λ1
,Ή άποξή2ανΟι£ βταφίδος.'.

καίΟ Μωρηας Ί/τον γιά τόν τόπο ;ιας μιά παχειά άγελάς. Πλούτη 

μπερκέτια .' Μεγαλεία καί διηγώντας τα νά κλαΐς. "Οποιος δέν έζησε τήν 

εποχή έκείνη, δέν μπορεί νά συλλάβη τήν έννοια τού Παραδείσου έκείνοι·. 

Άναβαν τσιγάρο μέ χάρτινο είκοσιπεντιϊρικο, κι’ έβραζαν καφέ στή φλόγα 

ένός πεντακοσάρικου.

Α", όταν πειά ήρχοντο καί τά δύσκολα χρόνια, καμμιά βροχή, κα
νένας περονόσπορος, τότε..... Ραχήλ, τά τέκνα κλαίει. ^Πεινούμε !... Αμάν; 

Χαθήκαμε ! » Σταφιδική κρίσις .'
Έπέραοαν έτσι άπό άτελείοττη σειρά περιπετειών οί σταφιδάδες. Έν 

τώ μεταξύ όμως τά μπερκέτια τής περασμένης χρονιάς τούς έζάλιζαν 

καί εδόστου σταφίδα*.  "Ολος <ί δϊοτρηάς είχε γεμίσει άπ’ άκρη σ’ άκρη 

σταφίδα. Καί αποτέλεσμα : 'Υπερπαραγωγή καί κρίσις λόγιο.... Άκριαίας.

Άς πούμε λίγα λόγια τώρα γιά τό εύγενικό αύτό προϊόν τοϋ τόπου 

Οταν ήλθαν στήν Έ/λ.άιδα οί Βενετοιάνοι, άνεκάλυψαν τήν σταφίδα

μας. L—, ,-------
κατά τα μέοα τοΰ δέκατου τρίτου αίώνος στήν περιοχή τής 

Κορίνθου. Γι’ αύτό καί τήν ιόνόμασαν Κορινθιακή σταφίδα.

Ήτον, έννοεϊται, ακόμη τότε σέ αΰτοφυά κατιίστασι. Μέ 

συστηματική λοιπόν καλλιέργεια κατά τόν δέκατο πέμπτο αιώνα 

έγινε στά χέρια τών Βενετοιάνων είδος γενικοί: εμπορίου.

Στά χρόνια τής Τούρκικης σκλαβιάς περιωρίσΟηκε ή καλ

λιέργεια. Διγόστεφε λοιπόν καί ή παραγωγέ). Κατά τό διάστημα 

μάλιστα τής Έπαναοτάσεοτς, έμειώθη ατό έλάχιστον. ΙΙοιός είχε 

τό νοΰ του στή σταφίδα.'
"Οταν δμως έπαυσε ν' άντιλαλή τό καρυοφύλλι, τά αίμα- 

τοβρεγμένα εδάφη τοϋ Μωρηιϊ, καλλιεργημένα οτόν "Ηλιο τής 

’Ελευθερίας, άπέδωκαν πλούσια συγκομιδή. Και έφθασε ή πα

ραγωγή στής 180 χιλιάδες τόννους τόν χρόνο.

Άπό αυτές 91) χιλ. χάννοι βγαίνουν στό έξωτερικό επρός 

βρώοιν». Ή άλλες 90 χιλ. χάννοι μένουν στον τόπο - «παρα

κρατούνται» — καί πρός βρώοιν καί γιά βιομηχανικούς σκοπούς.

Ή Αγγλικές Αγορές μιά φορά τραβούσαν τήν περισσότερη 

σταφίδα. Οί "Αγγλοι έκατάλαβαν, οτι τό προϊόν μας αυτό άπό 

V. ; : ’ ■ ’ ...........................................

τ<ϋ>' τροφίμων.

οάκχαρον, 2,95 ° „ λεύκωμα, 0,61 ° „ ~... 

οξέα, 0,56 ·/„ μή άζωτούχονς ουσίας, 1,6-1" 

ι,75·) ...Κ.;.....................22,:?·,..... _

Άλλά καί τό σπουδαιότερο καί πολυτιμότερο : Εχει 3000 

στό κιλό καί βιταμίνες.
Όταν ή φυλλοξήρα κατέστρεφε τ’ άμπέλια στή Γαλλία, άρχισε άπό 

τό Έξωτερικό μεγάλε) ζήτησις σταφίδος. Τότε πειά τό πήρε καί τό σή

κωσε. "Επεσαν μέ τά μούτρα στή σταφίδα.
Αί αύτό ήτο ! Ή Γαλλική αναπαραγωγή άποκιιθίσταται καί ή Ευ

ρώπη δέν τραβάει πειά σταφίδα. ’Αρχίζει τρομερή κρίσις. Μέτρα έπί 

μέτρων. Τό τελευταίου ήτο ή < Προνομιούχος Ανώνυμος 'Εταιρία Διαχει- 

ρίσεως τής Σταφίδος*  τό 1905. Είχε άποτύχει πρό αυτής Σταφιδική

οταφιοα. mi exutu/.upur, «·» —
ι?ρεπτικ>;ί καί τονωτικής άπόψεως είναι στήν πρώτη βαθμίδα

Ό Δρ. Κρύους ανέλυσε τήν σταφίδα καί εΰρήκε 65,75α„ 

λεύκωμα, 0,61 !α λίπος, 1,53αΙ0 μηλικά 

- „ , , „ - ' . ‘ 0 ώ'ΐίρχα»·»? οΰο/«ί,
κυτταρίνη καί πυρήνες καί 20,19·/, νερό.

Τράπεζα τοΰ 1899. Άπέτυχε όμως καί ή 'Ενιαία. ΊΙ πρώτη είχε, καταν

τήσει όργανό συναλλαγής, ή δεύτερη έπιγείρηοις κεφαλαιοκρατών.

Τότε τό Κράτος έακέφθηκε νά πάρη αύτό στά χέρια τον τή διαχεί- 

ρισι τού προϊόντος. Είχαν όργανοεθή στό αναμεταξύ αύτό αί σταφιδοπα

ραγωγοί. Τό 1924, ποΰ έληγε ή σύμβασις τής ’Ενιαίας, είχαν ίπτακοσίους 

προμηθευτικούς καί εμπορικούς συνεταιρισμούς, ποΰ διεχειρίζοντο εκα

τοντάδες εκατομμύρια.

Τότε κατάλαβαν δλοι, δτι αύτοί οί συνεταιρισμοί ήταν σπουδαία οικο

νομικά όργανα καθημερινής χρήσεως στά χέρια τών παραγωγών καί στη

ρίγματα εδραία τής Αγροτικής Πι'στεως.

"Ολο αυτό τό συγκρότημα δμως ήθελε έναν ανώτατου ρυθμιστήν, ό 
όποιος ν’ άναλάβη ώς εκπρόσωπος τής σταρ ιδοπαραγοιγής τήν τύχη τοΰ 

προϊόντος
Τότε 10 Αύγούστου τού 1925 — ίδρύθη διά Νομοθετικού Διατάγ

ματος πρώτα κι' έπειτα διά κυρωτικού Νόμου, ό Αυτόνομος Σταφιδικός 

’Οργανισμός, ό ό.τοΓοί θά ήτο ή οριστική πειά λύοις τοΰ προβλή/ιατος.
Ό σκοπός του ύφηλός. Προστασία τής παραγωγής καί τής εμπο

ρίας. Ό σταφιδοπαραγωγός, γιά νά κα/λ.ιεργήοη καί νά ραπίοη μέ θειεικό 

χαλκό τό κτήμα τον, ήτοι· στά νύχια τον εμπόρου τοκογλύιγου. Έπρο- 

πωλοΰοε σέ χαμηλή τιμή, ποΰ· τοΰ ωριζε ό τοκογλύφος — έμπορος, μέ 

τή μεοολάβησι παρασίτων — αεριτζήδων, μεοιτιον κ.λ. Καταντούσε γιά νά 

φθάση άπό τόν παραγωγό της ή σταφίδα στόν Άγγλο καταναλωτή νά 

περνάιη άπό όκτό» δέκα χέρια.
Καί ή ΐσορρόπηοις τής προσφοράς πρός τϊ) ζήτηοι σκοπός τοΰ Αύ- 

τονό/ιον Σταφικοΰ ’Οργανισμού. Καί ή διαφή/ιιοις στό έξωτερικό καί ή 

δημιουργία νέων κέντρο»· καταναλώοεως καί ή βελτίιοσις τής ποιότητος 

καί ή έλάττωσις τον κόστους τής καλλιέργειας, καί ή γενική ι’ιοφάλιοις 

τοΰ προϊόντος άπό διαφόρους κινδύνους, καί ή προμήθεια εργαλείων και 

καί.... καί.....
'Επί κεφαλής τοΰ όργανιομοΰ αύτοϋ έταξαν τόν κ. Κοριζήν, άνώ- 

τερον υπάλληλον τότε τής ’Εθνικής Τραπέζης καί σηιιερινόν υποδιοικη

τήν τοΰ άνωτάτου πιστοιτικοΰ μας Ιδρύματος, ιός Πρόεδρον τον Δ. Συμ

βουλίου, μέ Γεν. Διευθυντήν τόν κ. Βασ. Σιμωνίδην, Γεν. Επιθεωρη

τήν τόν κ. Κων. Φραγκόπουλον κι’ ένα Συμβούλων άπό (ίντιπροσιόπους 

τών σταφιδοπαραγωγών, τών υπουργείων κλςτ.

Χωρίς πεντάρα στίμ· άρχή μέσα στό τα/ιεϊο του υπό το στιβαρο χέρι 
τοϋ κ. Κοριζή καί τοΰ κ. Σιμωνίδη, μ’ ένα )ΐικρό φινανοάρισ/ια εκ μέ

ρους τής ’Εθνικής Τραπέζης, χύμηξε οάν άτι εμπρός κι’ έκανε θαύματα. 

Αποθήκες, εργαλεία, θειεικό Χαλκό, σταφιδόπανα, δάνεια, Ίνοτιτοντο, 

διαφήμισι στό έξωτερικό, νέα κέντρα καταναλώοεως, μέσα σέ τέσσερα έτη.

"Εφθασε νά είναι έπικεη αλής 700 περίπου συνεταιριομών παραγω

γό»· ποΰ αντιπροσώπευαν 30 χιλιάδες οικογένειες.

Πριν νά ίδρυθή <5 όργανωμός αύτός, ή ’Εθνική Οικονομία έπί έξα- 
γωγής 180 έκ. ένετικιόν λιτρών είσέπραττε 2500000 λίρας καί /ιέσα στά 

τέσσερα χρόνια έφθασε νά είσπράτΤ)/ -1500000 λίρες. Καί μόνον μέ αυτό 
δηλαδή ιΰφέληοε τήν Εθνική Οικονομία 2 έκατ. λ(ρες τόν χρόνον.

’.■ίΖΙά ένας άπό τούς σκοπούς του ήτο καί ή άπολύτρωσις τοΰ πα- 
ραγοτγοΰ άπό τά νύχια τοΰ τοκογλύφου - έ/ιπόρου. Τό αιπελήρ-θηοαν αύτό 

οί Σταφιδάδες καί άρχισαν σταυροφορίες ίναντίον τον. Πρώτα ή διαβολή :

OenuiAe^

ΑΙ άποίΐήκαι τοΰ Σταφιδικόν Όργανιομοΰ.

«Διασπαθίζουν έκεΐ μέσα τό χρήμα τοΰ ϊδροιτος τοΰ παραγωγού. Τό τριόνε 

σέ ρεκλάμες .'! »
Καί όταν έφθασε ή κατιίλληλη στιγμή, τόν έτορπίλλιοαν. Έδελέαοαν 

τούς παραγωγούς μέ ένα χρυσωμένο χάπι : "Οτι μόνο αυτοί είναι ένδε- 

δειγμένοι διά νά διευθύνουν τάς τύχας του.
Έν τώ μεταξύ ό κ. Κοριζής διωοίσθη υποδιοικητής τής Εθνικής 

Τραπέζης καί παρητήθη άπό τόν Όργανωμόν. Τότε πειά άφησαν καί τά 
προσχήματα καί τοέ’δωκαν τήν χαριστική βολέ) καί πνέει τά λοίσθια.

Συμπέρασμα : Σταφιδικόν ζήτημα ντά κάπο.
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Η IΙΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Είναι έπιστη,ιυνιχώς έξηχριβωμένον οτι τά βουνά, μέ τήν πάρο
δον τοϋ χρόνου, χάνουν εΐς όγκον, εως δτου ισοπεδωθούν. Αί "Αλπεις, 
π. χ. ήσαν άλλοτε ογκωδέστεροι καί υψηλότεροι.

'Ο,τι ισχύει γιά τά βουνά, ισχύει και διά τάς θαλάσσας τοϋ πλα
νήτου μας.

Ή σημερινή Μεσόγειος δέν είναι παρά τό υπόλειμμα μιας θα
λάσσης άσυγκρίτως μεγαλειτέρας.

ΊΙ μεγάλη έκείνη θάλασσα, τής όποιας τό υπόλειμμα εΐναι ή ση
μερινή Μεσόγειος, ήτο ή Τηθύς.

Ή Τηθύς πρό πολλών δεκάδων χιλιάδων έτών, λόγιο τών μεγάλων 
ήπειρογενετικών κινήσεων τοϋ έδάφους, τών καλούμενων άλπικών πτυ-

Η ΕΠΛΝΑΣΤΑΣ1Σ Τ11Σ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.—Έξΐιθαψαν οΐ Κομμουνισταί-ύαινες τής 
Βαρκελώνης κ«ΐ τούς νεκρούς τών κληρικών καί τούς σκόρπισαν στούς δρόμους.

χώσεων, ήρχισε νά έλαττοΰται. Είχαν αρχίσει δηλαδή εξάρσεις τοϋ βυ
θού σχηματιζομένων ξηρών, είς τρόπον ώστε ή Τηθύς έπαυσε ν’άπο- 
τελή συνεχή θάλασσαν καί διεσώθη σποραδικώς υπό μορφήν άβαθών 
λεκανών γεμάτων υφάλμυρου ΰδατος.

Μετά τήν λήξιν τής περιόδου τών άλπικών πτυχώσεων, ήρχισε νά . 
χαμηλώνη ή ξηρά καί τοΰτο είχε ώς φυσικήν συνέπειαν νά απλωθούν 
καί πάλιν τά νερά καί νά έπεκταθή ή θάλασσα.

Μέ τήν διαρκώς συνεχιζομένην καταβύθισιν τής ξηράς, ή θάλασ
σα έπεξετάθη πολύ, καλύψασα τήν ’Ιταλίαν καί ολόκληρον τήν 'Ελλάδα. 
Ό γεωγραφικός σχηματισμός τής Μεσογείου ήτο τότε πολύ διαφορε
τικός άπό τόν σημερινόν.

Άπό τήν θάλασσαν τήν έποχήν έκείνη, έξεϊχον ώς νήσοι, ή Τυρ- 
ρηνική ξηρά, λείψανα τής όποιας είναι σήμερον ’ή Σαρδηνία, ή Κορ
σική κ.λπ. Έκτός τής Τυρρηνικής ύπήρχε καί ή ΑΙγηΐς ξηρά, διά τής 
όποιας ή 'Ελλάς ήνοΰτο μέ τήν Μ. ’Ασίαν.

Άλλ’ άν ύπήρξε-πρό πολλών, δπως εϊπομεν, χιλιετηρίδων - έποχή 
κατά τήν όποιαν ή Μεσόγειος ήτο άσυγκρίτως μεγαλύτερα τής σημε
ρινής, ύπήρξε έπίσης έποχή, πού ή Μεσόγειος είχε τελείως έξαφανισθή 
άπό τήν περιοχήν είς τήν όποιαν διπλώνεται σήμερον.

Μία απέραντος ξηρά κατείχε 
τήν θέσιν, δπου απλώνεται σήμερον 
ή Μεσόγειος καί έπί τής ξηράς αυ
τής έζοΰσαν ένα σωρό ζώα. Δέν έχει 
έξακριβωθή άν είχε έμφανισθή τήν 
έποχήν έκείνην έπί τής γής ό άν
θρωπος. Είς τά ζώα αύτά έπεφυ- 
λάσσετο μία καταστροφή ανάλογος 
πρός τήν τής μυθικής Άτλαντίδος. 
Ή ξηρά καταδύεται, καλύπτεται ύπό 
ψυχρών ύδάτων προερχόμενων έκ 
τοΰ Άτλαντικοΰ. Τήν έποχήν έκείνην 
έβυθίσθη ή ΑΙγηΐς ξηρά καί μέσα 
άπό τήν θάλασσαν παρέμειναν έξέ- 
χουσαι μόνον αί νήσοι της. Είς τό 
άλλο άκρον, εΐς τόν ’Ατλαντικόν’Ω
κεανόν, έβυθίσθη ή μυθολογουμένη 
ήπειρος Άτλαντίς, ή δποία πα- 
ρεχώρησε τήν θέσιν της είς μίαν 
θάλασσαν ανεξάρτητον τής Μεσο
γείου. Μετά τάς γεωλογικός αύτάς 
αναστατώσεις καί καταστροφάς, ή 
Μεσόγειος προσέλαβε δλίγον κατ’ δ
λίγον τήν σημερινήν της μορφήν.

"Ενας "Αγγλος περιηγητής άνεκάλυψεν εΐς τήν Τασμανίαν, εΐς τάς 
δχίΐας .ενός μικρού ποταμού, κοντά στό.δρος Ούέλιγκτων, τά υψηλό
τερα δένδρα τοΰ κόσμου.

Αύτά τά δένδρα άνήκουν στήν οικογένεια τών ευκαλύπτων. Ό "Αγ- 
νλος περιηγητής είπε στούς ιθαγενείς νά κόψουν ένα δένδρο, πού τοΰ 
■ φάνη άπό τά υψηλότερα. Τό έμ-τρησε καί είδε ότι ήτο'μήκους >ΗΙ 
μέτρων. Άπό τή ρίζα έως τούς πρώτους κλάδους τό ΰψος τοϋ ευκα
λύπτου ήτο Οΐ μέτρα. Στή βάσι του ό κορμός είχε διάμετρο ίΙ μέτρων 
καί 4 περίπου μέτρων έκεΐ πού άρχιζε δ πρώτος κλάδος.'

Διά νά κατανοήσετε πόσο γιγάντων ήτο αΰτό τό δένδρο, πρέπει νά 
έχετε ύπ’ όψι δτι ήτο 11 μέτρα ΰψηλότερον άπό τήν κορυφή τοΰ γαλ
λικού Πανθέου καί 24 μ. ι'ιπό τήν Παναγία τών Παρισίων.

Ένα άλλο δένδρο εΐς άπόστασιν ένός μέτρου άπό τό έδαφος είχε 
περιφέρεια 31 μέτρων. Έχρειάζοντο έπομένως είκοσι άνθρωποι γιά 
νά τό άγκαλιάσουν.

Ό περιηγητής κυβομετρήσας τό άποκοπέν δένδρο ύπελόγισε, ότι 
έζύγιζε 446, 986 κιλά.

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΙΩΝΕ

Ό Γάλλος φιλόσοφος Μονταίνιος ταξίδευε πολύ γιά λόγους ύγείας. 
Μετέβη κατ’ έπανάληψιν καί παρέμεινε εΐς τά λουτρά τοΰ Βάδεν, τοΰ 
Λιούκ καί τού ΙΙλομπιέρ. Έπεχείρησε δμως καί πολλά ταξίδια χάριν 
αναψυχής.

Τό 1580 μετέβη στήν ’Ιταλία καί έπέστρεψε στή Γαλλία τόν ’Οκ
τώβριο. Όταν άρχισε ν' άνεβαίνη τό όρος Τζένι, ή κορυφή τοϋ πε
ράσματος ήτο σκεπασμένη μέ χιόνια. Έκάθητο μέσα σ’ ένα φορείο, τό 
οποίον κρατούσαν οκτώ άνθρωποι.

\ιά νά κατέλθη τό βουνό έχρησιμοποίησε έλκυθρο, πού γλυστροϋσε 
πάνω στις πλαγιές τοΰ βουνού σέ ίσια σχεδόν γραμμή.

ΊΙ λίμνη τής Μωριάννας έγοήτευσε τόν φιλόσοφον μέ τά ψάρια 
της καί τά θαυμάσια κρασιά της.

Στή Λυών αγόρασε τέσσερα άλογα γιά νά εξακολουθήσω τό δρόμο 
του. ’Από έκεΐ έφθασε στήν Ί'ιέρ, έπειτα στό Κλερμόν καί τέλος στή 
Λιμόζ. "Αρχισε νά αισθάνεται δτι δέν εύρίσκετο πιά στήν ’Ιταλία’ ό 
άνεμος φυσούσε δυνατά, τά δένδρα ήσαν χωρίς φύλλα. Γι’ αύτό έφθασε 
στόν Πύργο του, στό Περιγκόρ, μέ μεγάλη εύχαρίστησι στής 30 Νο
εμβρίου.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ (ΚΙΛΟΤΙΝΑ
ΊΙ πρώτη θανατική έκτέλεσις μέ τήν γκιλοτίνα έγινε στό Παρίσι 

στής 25 'Απριλίου 1792.
'Ο πρώτος... έγκαινιάσας τό θανατικόν αύτό όργανον ήτο κάποιος 

Νικολάς ΙΙελλετιέ, πού είχε ληστέψει ενα διαβάτη. Προηγουμένως 
είχαν γίνει πειράματα μέ πτώματα, τά όποια είχαν επιτύχει, κ’ έτσι 
έτεθη έπισήμως εΐς ενέργειαν ή λαιμητόμος.

'() είσαγγελεύς έθεώρησε καλόν νά κόμη γραπτάς συστάσεις στόν 
γενικό διοικητή τής έθνφρουράς, έπειδή «τό νέον αύτό σύστημα σατα
νικής έκτελέσεως θά προσείλκυε, κατά πάσαν πιθανότητα, πολύν κό
σμο στήν πλατεία τής Γκρέβ. "Επρεπε, έπομένως, προσέθετε ό είσαγ
γελεύς, νά ληφθοΰν μέτρα διά νά μή συμβή καμμία βλάβη είς τό μη
χάνημα (λαιμητόμον). Οί χωροφύλακες, οί όποιοι θά παραστοΰν στήν 
έκτέλεσι πρέπει νά είναι πολλοί είς τό μέρος, δπου Οά στηθή ή λαι
μητόμος καί είς τάς παρόδους διά νά ευκολύνουν τό στήσιμο τού μη
χανήματος καί τήν άνέγερσι τοΰ ικριώματος».

"Ετσι καί έγινε καί τό απαίσιο μηχάνημα έξετέλεσε.τό μακάβριου 
έργον του.

Η ΕΠΑΝΛΣΤΛΣ1Σ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.— ’Αλλά καί οι Έχαναατάται τουφεκίζουν άράδα αύτά τά τέρατα.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
Τόν Νοέμβριο τοΰ 1834 ήλθε άπό τό Ναύπλιο, τήν πρώτη πρω-

ΓΠ έπί τής όδοΰ ΙΙαπαρρηγοπούλου 7 «Μεγάλη οΙκία Βουρου» ή όποια έχρησίμευσε 
ώς Άνάκτορον τών πρώτων Βαοιλέων.

Ή έ.τί της όδοΰ ’Αδριανοΰ παλαιά οικία, είς τήν όποιαν κατέλυαε ό "Οθιον, μόλις 
ήλθε άπό τύ Ναύπλιο στήν ’Αθήνα,

τεύουσα, έδώ ένας πεζοπόρος καί άνεκοίνωσε στόν Πρόξενο τής Γαλ
λίας, δτι ό Βασιλεύς Όθων, ή άντιβασιλεία, ή Αυλή, οί Γραμματείς 
τής ’Επικράτειας, οί υπουργοί δη
λαδή, καί ήάλλεςάρχές θά έλθουν 
νά εγκατασταθούν τήν 1 Δεκεμ
βρίου.

Είχαν αδειάσει πειά οί Τούρκοι 
έκείνη τή χρονιά τήν ’Αθήνα. ’Από 
τήν έποχή άκόμη τοΰ Καποδίστρια 
είχε άποφασισθεΐ νά μεταφερθή 
έδώ ή πρωτεύουσα. Είχαν τότε 
χαλάσει τόν κόσμο δλες ή μεγάλες 
πόλεις, Πάτρα, Μεσολόγγι, Σπάρτη, 
Καλαμάτα, καθεμιά μέ τής περ
γαμηνές της, γιά νά γίνη πρω
τεύουσα.

Μά ό Καποδίστριας είχε πά
ρει τήν άπόφασι. "Ηλθε μάλιστα 
καί μιά-δυό φορές έδώ, δταν 
έτουρκοκρατεϊτο άκόμη τό ιοστε
φές άστυ, ανέβηκε δε καί στήν 
Άκρόπολι.

Τήν τότε ’Αθήνα μέ τής Β
ΙΟ χιλ. ψυχές της τήν είχαμε αγο
ράσει άπό τούς Τούρκους μαζή
μέ δλη τήν ’Αττική, τή Φθιώτιδα καί τήν Εύβοια.... δωδεκάμιση 
εκατομμύρια δραχμές.

Ό Όθων ήλθε πράγματι έδώ, άπό τόν Πειραιά έφιππος, τήν I 
Δεκεμβρίου τοϋ 1831. ΊΙ ’Αθήνα είχε πλημμυρίσει άπό επαρχιώτες. 
Καραβάνια ήρχοντο διά ξηράς καί στολίσκοι άπό καΐκια διά θαλάσσης.

Τρεις μέρες καί τρεις νύκτες έπανηγύριζαν καί γλεντούσαν οί 
’Αθηναίοι. Καμπάνες, κανονιές, φωτιές στούς δρόμους, πυροτεχνήματα, 
κλαπαδόρες, καί φωταψίες μέ καντηλάκια.

Κάποιος πλούσιος γκάγκαρης ξαπλωμένος μέσα σ’ έν' αμάξι τής 
έποχής, μέ αναμμένα τέσσερα μεγάλα κεριά στις γωνιές του, έγύριζε νύ
κτα μέρα φέσι άπό ενθουσιασμό, άλλά κυρίως... άπό ρετσίνα. Ξυ
πνούσε δμως κάπου - κάπου γιά ν’άδειάση στόν άέρα τήν κουμπούρα 
του καί νά.. ... τόν ξαναπάρη βαρύν - γλυκόν.

Άλλά δέν ύπήρχε τότε παλάτι στήν Αθήνα. Όλα τά σπίτια εί
χαν τά σημάδια τής καταστροφής. 'Ένα μόνον βρισκόταν τής προκο
πής, έκεΐ στή γωνία Μνησικλέους καί ’Αδριανοΰ. Ήτο τό κονάκι τοΰ 
Τούρκου Στρατιωτικού Διοικητοΰ. ’Εκείνη τήν έποχή έσώζοντο στήν 
πρωτεύουσα τό σπίτι αΰτό, τό 'Ιεροσπουδαστήριο ή ό Μεντρεσές, πού 
τόν έκαναν φυλακή καί τόν κατήντησαν 'Ελληνική Βαστίλλη, κλείνον
τας μαζή μέ τούς κοινούς κακούργους καί ληστάς. τούς άντιπολιτευο- 
μένους τόν Όθωνα καί τό κονάκι τοϋ Βοεβόδα τοϋ Καζά τής Αττι
κής Χασεκή, στό Βοτανικό.

Σώζεται άκόμη τό Κονάκι τοΰ Τούρκου Στρατιωτικού Διοικη- 
τοΰ, καί έκ περιτροπής είχε περιέλθει στήν κυριότητα τών αδελφών 
Βουσάκη, τών αδελφών Ζαλοκώστα κλπ. μέ τό αιωνόβιο φαρμακείο ή 
« "Ελαφος ».

Είχε άπό τό πίσω μέρος μιά μεγάλη αύλή μ’ έναν γέρο - πλά
τανο, ποΰ οί κλώνοι του συχνά έκαρποφοροΰσαν . . . άνθρώπους. Έκρε- 
μοϋσε άράδα Χριστιανούς ό Στρατ. Διοικητής.

"Επειτ’άπό λίγον καιρό έφυγε δ "Οθων γιά τό Μόναχο καί χω
ρίς νά πάρη κανείς χαμπάρι πανδρεύθηκε μέ τή Μεγάλη Χούκισσα 
τοϋ Όλντεμπουργκ ’Αμαλία.

ΊΙ γλιυσσίτσες τής έποχής βεβαιώνουν, οτι ιί πατέρας τοΰ Όθυ>· 
voc. Βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουβοδΐκος, έκαμε αύτό τό συνοικέσιο έν 
πάση μυστικότητι, γιά νά προλάβη τόν γάμο τοΰ γυιοΰ του, ποΰ είχε 
ξετρελλαθεΐ μέ τήν κόρη τοΰ Προέδρου τής Άντιβασιλείας κόμητος 
Αρμάνσμπεργκ.

'Οπωσδήποτε δ Όθων έγύρισε - καθώς λέμε συνήθως - διπλός 
στήν Αθήνα τήν 2 Φεβρουάριου τοΰ 1837

Πάλι δμως δέν ύπήρχε παλάτι. Ενοίκιασαν λοιπόν καί επίπλω
σαν τήν - Μεγάλην οικίαν», γιά τήν έποχή έκείνη, Βούρου-στήν οδόν 
ΙΙαπαρρηγοπούλου, τότε Νομισματικοπείου - καθώς καί τήν διπλα
νή οικία Άφθονίδου, τούς έκαμαν δέ καί Βασιλικό περιβόλι», τόν 
σημερινό κήπο τοΰ Κλαυθμώνος.

’Επειδή δμως χρειαζόταν καί αίθουσα χορού, έκαμαν μια μεγάλη 
ξύλινη μπαράγκα μέσα στόν περίβολο τής σημερινής Βουλής, άκριβώς 
πίσω άπό τό - Παλάτι .

ΊΙ «Μεγάλη Μπαράγκα- έκείνη αργότερα έχρησιμοποιήθηκε γιά 
τής συνεδριάσεις τών Νομοθετικών Σωμάτων άπό τό 1844, ποΰ έγινε 
ή Μεταπολίτευσις τής I" Σεπτεμβρίου 1843, έως δτου τύ 1856 επιασε 
φωτιά. Τότε Βουλή καί Γερουσία έγκατεστάθησαν μέσα στό Πανεπι
στήμιο, στή θέσι δέ τής «μπαράγκας - έκτισαν τή Βουλή.

Έν τώ μεταξύ δλους άπασχολοΰσε τό ζήτημα τοϋ οριστικού Πα
λατιού». Μερικοί έπέμεναν νά κτισθή έπάνω στήν Άκρόπολι. Σ’αύτό 
έπρωτοστατοϋσε ό άδελφός τού Όθωνος Μαξιμιλιανός.

Αύτή τήν ιεροσυλία τής Άκροπόλεως έπρόλαβε ό φιλέλλην καί 
άρχαιόφιλος πατέρας τοϋ "Οθωνος βασιλεύς Λουδοβίκος. Ήλθε στήν 
Αθήνα καί διάλεξε μόνος του τήν κατάλληλη θέσι.

Ή παράδοσις λέει, δτι γιά νά διαπιστώσουν ποιό μέρος τής πό
λεως, ποΰ απλωνόταν γύρω άπό 
τήν Άκρόπολι, ήτον τό υγιεινό
τερο, έβαλαν σέ διάφορα σημεία 
κομμάτια ωμό κρέας καί τ’ άφησαν 
δυό-τρεις μέρες, περιμένοντας νά 
ίδοΰν ποιο θά βρωμήση γρηγο
ρότερα.

Πειό πάνω άπό τήν πλατεία 
του Συντάγματος ήτον ένας λοφί
σκος λιγάκι χαμηλότερος άπό τόν 
Λυκαβητό καί στήν κορφή του 
ήταν ένα έρημοκλήσι τοΰ "Αη 
Θανάση.

"Εβιιλαν καί σ’έκεΐνο τό ψηλό 
μέρος, στήν κορφή, κρέας καί 
επειτ’ ι’ιπό τέσσερεις μέρες δέν είχε 
αποσυντεθεί.

Κάπου δεκατέσσερα χρόνια 
δλόκληρα χρειάσθηκαν γιά νά 
τελειώση ή οικοδομή. Άφοΰ τή 
βραδυά τής Γ' Σεπτεμβρίου τοϋ 
1843 είχαν άκόμη σκαλωσιές. Δέν 
είχε τελειώσει ό δεύτερος δροφος.

Έν τώ μεταξύ δμως οί Βασιλείς έγκατεστάθησαν στό πρώτο πάτωμα. 
Μόλις τό 1849-11 Ίανουαρίου-έβαλαν τό πρώτο δοκάρι τής στέγης

Τό «Παλάτιον τοΰ *00ωνοσ,  τό όποιον έσχάτως μετεακευάσϋη εΐς Βουλήν και 
Πολιτικόν Γραφεϊον τοΰ Πρωθυπουργού.

καί έπ’εύκαιρίρ οι Βασιλείς έκαναν λουκούλλειο τραπέζι στούς έργάτας. 
Τδ «Παλατιον» έκεΐνο έστοίχιοε δέκα εκατομμύρια δραχμές έν 

δλφ, ή δέ έπίπλωσίς του επτακόσιες χιλιάδες.



ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

μέ τή μορφή τήν

Ή Παιδική!|Σκηνή άπό τόν ’Οκτώβριον τοΰ 
, ποϋ γιά πρώτη φορά είδε τό φώς τοΰ 

προσκηνίου στό θέατρον «Τριανόν·, εΐναι ό λι- 
λιπούτειος αγαπημένος ερασιτεχνικός θίασος τών ’Αθηνών. Παιδιά μι
κρά-απο πέντε έτών!-καί παιδιά μεγάλα μέχρι δέκα οκτώ έτών, απο
τελούν μιά φιλότιμη ερασιτεχνική όμάδα, ποΰ άνέλαβε νά έφαρμόση 

Ή συγγραφεύς Κυρία Εύφροσυνη Λόντου - 
Δημητρακοπούλου.

στό

τή νέα μέθοδο τής κ. Λόντου Δημητρακοπούλου, 
τοΰ νά παιδαγωγέ τά παιδιά μέ τό θέατρο. 
Καί δχι μόνο νά παιδαγωγή, νά δημιουργή δη
λαδή πατριώτες καί πολίτες ήθικούς καί τίμιους, 
άλλά καί νά τά διδάσκ») κι’ δλας, διάφορες 
γνιόσεις, μ’έ’ναν τρόπο δροσερό κι’ εύχάριστο 
γιά τήν παιδική ψυχή, ποΰ ιός τώρα συνηθίσαμε 
νά τής προσφέρωμε τής καινούριες γνώσεις μέ 
τί) γνωστή μέθοδο τής νηστείας καί τού ξυ
λίσματος. Αύτά τιόρα πειά πρέπει ν’ άνήκουν 
τρόπος τής διδασκαλίας πρέπει νά στραφή πειά πρός τήν κατεύθυνσι, 
πού τής δίδει μιά Έλληνίς, συγγραφεύς καί παιδαγωγός, πού συνανε- 
στράφηκε τό παιδί πολλά χρόνια καί μέ τό έξαιρετικόν έδιαφέρον, ποΰ 
παρουσιάζουν οί κορυφαίοι παιδαγωγοί.

Έχομεν ύπ’ δψιν μιά σειρά άπό προγράμματα τών παραστάσεων, 
ποϋ έδωκε μέσα σέ μιά πενταετία ή «Παιδική Σκηνή·. Τί πλοΰτος 
άπό κωμωδίες, φάρσες, δράματα, δίπρακτα καί μονόπρακτα, άπό σκέτς, 
όπερέττες, μουσικά παίγνια, χορωδίες, χορούς κλπ κλπ. ”Αν έδημο- 
σιεύοντο δλ’ αύτά, Οά έγέμιζαν τόμους ολόκληρους πολυτίμου υλικού, 
πού Οά έχρησίμευε ώς εντρύφημα γιά τούς μικρούς. Άλλ’ όχι μόνο 
γιά τούς μικρούς. Οί μεγάλοι ευχαριστούνται άκόμη περισσότερο άπό 
τής εξαιρετικές αύτές παραστάσεις.

Τακτικά πηγαίνω κι’ έγω καί βλέπω νά γίνεται πραγματικός πό
λεμος στό ταμείο άπό τούς μεγάλους γιά μιά θέσι. Καί εξηγείται εύ
κολα αύτό τό φαινόμενο. Σέ μιά παράστασι τής «Παιδικής Σκηνής*  
άκούονται καί καλαμπούρια έξυπνα, καί έργα μέ γενικό ένδιαφέρον 
καί ταλέντα παρουσιάζονται, ποΰ νά κάνουν τό θεατή νά στέκη μέ τό 
στόμα άνοικτό. Οί ηθοποιοί μας θά ζηλεύουν, θαρρώ, κάποτε τούςέρα- 
σιτέχνες αύτούς, πού είναι άληθινοί άριστοτέχναι. Ό Γεώργος ό Κυρ- 
γούσιος, έπί παραδείγματι, είναι ένα ταλέντο ξεχωριστό, πού τό Βασ. 
Θέατρο πρέπει νιι τό άρπάξη έστω καί μέ τή βία άκόμη. "Ενα μικρό 
κοριτσάκι ώς πέντε χρόνων, ντελικάτο καί νοστιμοΰλι, έξυπνο σπίθα, 
ή Σοφία Γιαννακοπούλου έχει καταγοητεύσει πολλούς μέ τό παίξιμό 
του- Ή Μαρία Ραλλάτου, μιά τραγική καρατερίστα πρώτης γραμμής. 
Καί άλλα, καί άλλα. Αύτή ή κυρία Λόντου έχει τό πραγματικό δαι
μόνιο ν’ άνακαλύπτη καί νά δημιουργή τής περισσότερες φορές έκ τού 
μή δντος ταλέντα. Κοπιάζει δμως καί υποφέρει πολλά καί ξοδεύει 
άπό τήν τσέπη της περισσότερα γιά τήν πραγματοποίηση αύτοϋ τοΰ 
ονείρου της, τού νά τραποΰν τά παιδιά πρός τό παιδικό θέατρο, 
δπου αί εντυπώσεις, πού παίρνουν είναι πολύ δυνατές καί δέν πρόκει
ται νά φύγουν ποτέ άπό τή μνήμη τους.

Η ΣΤΜΠΛΗΡΡΣΙΣ ΤΗΣ ΙίΤΒΕΡΝΗΣΕΡΣ

Είδαμε ρίξτι στά πιεστήρια τή; αελίίε; μα;. όταν άνεχοωώθη ή σον- 
θετιχή ολοκλήρωσή τή? ύπό τόν χ. I. Μεταξά κοβερνή ρεω;. Τά πρόσωπα, 
τά όποια εξέλεξε ό κ. ΓΙρωθοπουργό; ίιά τόν έπ·.μερ·.-μόν τή; Άναδημιοορ- 
γία;_ καί ’Λναπλάοεω;, ϊχοον τοιαότην θέσιν εί; τήν κοινήν συνείδησιν, ώστε 
θά άπετέλει άσόγγνωστον άμέλειαν ή παράλευίι; τοδ γεγονότα;.

Όρχίσθησαν εί; Κέρκυραν, όπου παραθερίζει ή Α. Μ. ό Βασιλεύ;, τέσ- 
□αρε; νέο·, δπουργοί. Ό κ. Άνδρ. Χατζηχοριάχο;, ό κ. Κ. Κοτζιά;, ό κ. Θ. 
Νικολούδη; και ό κ. Ν. Μαορουδή;.

'? Χ'. ^αΤί·Ίκ“Ρι<*χο?· τή; ’Εθνική; Οικονομία;, ό ευπατρίδη; τών Τα
ρών. Ό 'Επιστήμων - Μεγαί.οδιομήχανο;. ποϋ κατ’ έπανάληψιν έζητήθη

'Αφού ‘σέ μάς τούς μεγάλους άφίνει έντύπωσι 
μίαίθεατρική παράστασις, πού αξίζει τόν κόπο, 
πόσο μάλλον στά μικρά, ποϋ τό πνεύμα τους διψά 
γιά μάθησι καί πρό παντός, δταν τούς προσφέρεται 
εύχάριστη μιάς κωμωδίας, λόγου χάριν.

Καί ολα αύτά τά έργα, ποΰ παίζονται στήν «Παιδική Σκηνή· τά
γράφει δλα ή φιλότιμη αύτή γυναίκα, πού έπί τέλους δέν έχει καί μο
ναδικέ) της δουλειά αύτό. Είναι γνωστή ή πολύμορφη φιλολογική έρ
γασία τής κ. Λόντου Δημητρακοπούλου. αί δέ φιλοσοφικά! διαλέξεις, 
πού δίνει τακτικά τόν χειμώνα, άποτελούν τό φιλολογικόν γεγονός διά 
τήν κοσμική 'Αθήνα. "Οταν ρώτησα τήν κ. Λόντου, πώς τά καταφέρ
νει δλα αύτά, μοϋ άπήντησε :

Δύο χαριτωμένες πρωταγωνίστρια.- τού Παιδικού Αεάτιου στήν κωμωδία -Πρώτο- 
μαγιά», ή ΔΙς - — .

παρελθόν, καί ό
ΈληΗΗρία Νικολοπονλου καί ή Δις Ρίκα Μνλωνοπούλον.

— Καί δέν είναι μόνον αύτά, κύριέ μου. Είμαι και νοικοκυρά. Καμ- 
μιά φορά μάλιστα μένω καί χωρίς υπηρεσία. Καί τότε βρίσκομαι πρό 
διπλού... μαγειρεύματος!

Ή «Παιδική Σκηνή», καθιός μάς είπε ή ίδρύτριά της, θά περιλάβη 
τό ερχόμενον έτος καί τμήμα γαλλικόν. Τό γεγονός θά χαιρετισθή μέ 
έξαιρετική χαρά ι’ιπό τούς γαλλομαθείς καί τή γαλλική παροικία.

Άπό τήν ίκΟτσιν ’Εγχωρίων προϊόντων τής Κηφισσίας (23 Αύγούστου J. Ε.).

κατά καιρού; ή πολύτιμο; συμβολή του εί; τά Κοινά.
Ό κ. Κ. Κοτζιά;, Υπουργό;-Διοικητή; Αθηνών, Πειραιώ; καί ΙΙερι- 

χώρων. Ο χαλκέντερο; καί μεθοδικό; Δήμαρχο; 'Αθηναίων, αρχαίο; συ
νάδελφο;.

Ό κ. θ. Νικολούδη;, 'Γποοργό; τοϋ Τύπου καί Τουρισμού. '0 διακε
κριμένο; καί βαθεία; δημοσιογραφική; πείρα; καί γνώσεων συνάδελφο;, κατά 
καιρού; διευθυντή; έφημερίδο;, Τπουρτό;, Διευθυντή; τοΰ Τουρισμού κ.λ.

Καί ό κ. Ν. ΜαυρουΟή;. μόνιμο; Υφυπουργό; τών ’Εξωτερικών. '0 άρ- 
χαιότατο; διπλωμάτη; τή; καριέρα;, ό παρασχών πάντοτε εί; κρίσιμου; πε
ριστάσεις τά φώτα του.

Εξασφαλίζεται ουτω διά τή; όλοχληρωτική; συνθέσεω; τή; κυβερνή- 
σεω; τή; Εθνική; Άναπλάσεω; τό μαξιμώμ τή; άποδόσεως.

ΟΙ ΔΥΟ ΜΠΕΚΡΗΔΕΣ

Δυό μπεκρήδες. άφοΰ δέν άφησαν ταβέρνα γιά ταβέρνα, γύριζαν 
σπίτι τους ένα Σαββατόβραδο Πριν ν’αρχίσουν νά τά πίνουν, είχαν 
συμφωνήσει πώς εκείνος πού θά ήταν λιγώτερο μεθυσμένος, θά πή
γαινε τόν άλλογ ώς τήν πόρτα τοΰ σπιτιού του.

Λοιπόν μετά τήν κρασοκατάνυξη έκεΐνος. πού κρατιόταν καλύ
τερα στά πόδια του, επιασε τόν σύντροφό του άπό τό μπράτσο και 
υστέρα άπό πολλά βάσανα τόν έφερε έπί τέλους, σέρνοντας τον. ώς το 
κατώφλι τής πόρτας του.

— Νά, ήρθαμε σπίτι σου τοΰ είπε :
— Βάλεμε στό κρεββάτι. τόν παρακάλεσή ό άλλος, γιατί δέν θά 

μπορέσω νά τά καταφέρω μόνος μου.
— Μά σέ ποιό πάτωμα κάθεσαι ;

ΑΠΟ ΤΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 
''Ενα νούμερο πλαστικών είχόνων τοϋ ·Μαξίμ>.

— Στδ υπόγειο ευτυχώς. Κύττα τό παράθυρο πού βλέπει στό 
δρόμο, είναι τό παράθυρο τής κάμαρας μου. Νά, πάρε τό κλειδί.

Ό λιγώτερο μεθυσμένος άνοίγη τήν πόρτα τοΰ φίλου του καί τόν 
βάζει στό κρεββάτι λέγοντάςτου: «καληνύχτα·:

"Αμα κατέβηκε στό πεζοδρόμιο ό καλός μεθύστακας, βλέπει μέ 
κατάπληξι τό σύντροφό του, ξαπλωμένο φαρδύ πλατύ μπρός στό πα
ράθυρο τής κάμαρας. -

— Βρέ πού νά πάρη ό διάβολος! βλαστήμησε. Αύτός βγήκε 
πάλι έξω !

Καί ξαναρχίζει τήν πρώτη δουλειά- Βγαίνοντας όμως ξαναβρί
σκει τό φίλο του, ξαπλωμένο πάλι στό πεζοδρόμιο.

Καί τό βάσανο αύτό ξαναρχίζει τρεις - τέσσερις φορές. Στό τέλος 
έχασε τήν υπομονή καί τοΰ φώναξε θυμωμένος:

—’Αν ξαναβγής μιά φορά άκόμα, θά σ' αφήσω έξω.
Μά έκεΐνος τοΰ άπήντησε τραυλίζοντας.

— Δέ μοΰ λές άδερφάκι, δλο κι’ άπ’ τό παράθυρο θά μέ πετάς;

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Κάποιος ’Ιταλός έπήγε σ’ ένα έργαστήριον φωνοληψίας καί έψαλε 
στή χωάνη τό «"Αμωμοι έν όδφ». Κατόπιν έπήρε τόν δίσκον, τόν 
έπλήρωσε καί πήγε σπίτι του.

Πρό ολίγου ό ιδιόρρυθμος αύτός τύπος πέθανε, καί στή διαθήκη 
του βρήκαν ώς τελευταίαν επιθυμίαν του νά μεταφέρουν τό γραμμό
φωνό του στήν έκκλησία, δπου έκπληκτοι δλοι ακόυσαν τή φωνή του 
νά ψέλνη τό «Άμωμοι έν όδφ·.

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΑ

— Στό Δικαστήριο.
Ό Πρόεδρος—Κατηγορείσθε κυρία, οτι έχύσατε στο κεφάλι τοϋ 

μηνυτοΰ μιά λεκάνη βρώμικο νερό. Είναι άλήθεια;
Ή κατηγορουμένη. —Αλήθεια είναι Κύριε Πρόεδρε. Νόμισα πώς 

ήταν ό άνδρας μου.

— Ένας δικαστής, στήν άγόρευσι τοϋ συνηγόρου κοιμάται μακαρίως 
Ό Συνήγορος - Συγγνώμην κύριε πρόεδρε- Είμαι υποχρεωμένος νά 

δισκόψω τήν άγόρευσιν μου ή νά περιμένω νά έξυπνήση ό κύριος 
Δικαστής.

Ό ΪΙρόεδρος. - Ίσως ό κύριος δικαστής περιμένει νά τελειώσετε 
σείς, γιά νά ξυπνήση.

ΕΝΑ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ

Έδώ καί τριάντα χρόνια είχε γίνει μιά Έξωραίστική Εταιρία, ή 
όποια είχε ύποσχεθεΐ στούς Αθηναίους λαγούς μέ πετραχήλια. Μικρό 
Παρίσι θά έκανε τήν Αθήνα. Τό πρώτο-πρώτο λοιπόν βήμα της-δπως 
τουλάχιστον εξήγγειλε - ήταν τά καλαθάκια τών απορριμμάτων.

"Ενα πρωί ξαφνιάσθηκαν οί Αθηναίοι ποΰ είδαν τεχνίτες νά το
ποθετούν ένα συρμάτινο καλαθάκι σ’ έναν φανεστάτη τής δδοϋ Στα
δίου, κάτω-κάτω πρός τά Χαυτεϊα, σαν αύτά που τώρα φιγουράρουν 
είς δλα τά κεντρικά μέρη τής πόλεως.

"Ολοι έπερίμεναν σέ λίγες μέρες νά γεμίσουν οί φανοστάται τής 
όδοΰ Σταδίου τούλάχιστον. Μά τοΰ κάκου. Έκεΐνο τό μοναδικό καλα
θάκι, ήτον τό άπαντον «ής Έξωρα'ίστικής Εταιρίας.

’Εκείνη τήν έποχή ήκμαζε ή «Γερουσία τοΰ Ζαχαράτου·. καί 
πρωτεύουσαν θέσιν κατείχε δ πρύτανις τής λογοτεχνίας, ό αείμνηστος 
Μπάμπης "Αννινος. Ανελλιπώς κάθε μέρα άπό τής 11 έως τή 1 μ. μ. 
μαζή μέ τόν Γ. Τσοκόπουλο, τόν Πολύβιο τόν Δημητρακόπουλο - ήταν 
τό τρίο, ποΰ έγραφαν τά αλησμόνητα «Παναθήναια· - καί τόν ζω
γράφο κ. Φρ. Άριστέα.

Έκεΐ έπιαναν τό κουτσομπολιό τών διαφόρων γεγονότων, ποΰ 
άποκρυστάλλωναν έπί σκηνής σέ δροσερότατα καί πανέξυπνα νούμερα.

Έκεΐνο τό πρωί ό Μπάμπης έφθασε στοΰ Ζαχαράτου μ’ ένα 
γράμμα στό χέρι. Έκάθισε μέ τήν παρέα του, τό άνοιξε, τό διάβασε 
τδσχισε κΓ άμέσως ξανασηκώθηκε.

Έκπληκτοι οί συνεργάται του ! Πώς αύτό; Δέν έφευγε ποτέ του 
πριν άπό τή μία.

— Γειά σας' τούς λέει βιαστικός.
— Γιατί έτσι γρήγορα Μπάμπη ;
— Πάω στήν ‘Ομόνοια νά πετάξω τά χαρτάκια στό καλαθάκι τής 

Εταιρίας.
Αύτό τό σκώμμα τοΰ Μπάμπη, ποΰ έγράφηκε τήν άλλη μέρα 

στήν «Εστία· ήτον ό τάφος τής Έξωρα’ίστικής Εταιρίας.

ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

ΖΗΤΩ Τ'ΑΛΚΟΟΛΙΚΙ!

Άς έμπο&ίοιι τό κραοί 

τό 'Αλκοόλ, τό Πνεύμα 
μ’ ένα της αυστηρότατο 

ή ‘Αστυνομία νεύμα.

Καρφάκι δέν μοΰ καίεται 

Γαία πιρί μιχθήτω !

Τ’ αλκολίκι πέθανε !

Τ’ αλκολίκι ζήτω !

Δ'ά>· τή βαρέλα τή»· παληά, 
ποΰ πιάνει λάσπη στήν κοιλιά, 

έτσι κι’ έγόι κραοομαγιά 

επιασα μέσα μου παχειά !

Τώρα μοΰ φθάνει καθαρό 

ένα κατοοταράκι 

τοΰ Μαραθώνα προϊόν 

τρεχούμενο νεράκι.

Τό κατοπινοί απνευστί 

καί δέν πολυσκοτίζομαι, 

κουνιέμαι λίγο δώ καί κ’ κεΐ 

καί....κανονίζομαι.

Ό Σούρας



ΤΟ ΑΡΩΜΑ TOY ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΜΙΟΥ

Τό ανθρώπινο κορμί άνζδίδει Ενζ ιδιαίτερο άρωμα, εύχάριστο καμμιά 
φορά, καί άλλοτε δυσάρεστο. Αύτό έξαρτάται άπό τήν ζάλή ή τήν κακή 
λειτουργία τών πεπτικών οργάνων του.

Τό γυναικείο ίδΐω; σώμα, ώ: παρετηρήΟη, άναδίδει χ αραζτηριστιζόν 
άρωμα. Άπό τήν ιστορία ξέρομε, ότι ή Μαντάμ Μαιντνό», ή ερωμένη 
τοΰ Βασιλέω; τή; Γαλλία; Λουδοβίκου ΙΕ' κυριολεκτικό»; ε'μοσχοβολοΰσε, 
Τό σώμα τή; άπέπνεε, όχι γιατί τό έπαρφουμάριζε, φυσικό άρωμα μόσχου.

ΑΙ ΚΥΡΙΛΙ ΤΟΥ ΙΠΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ή ώοαία Ντιάν ντε Πουατέ, ή ερωμένη τοΰ βασιλέως τής I αλλιασ 
Ερρίκου Β’ άπέπνεε τό λεπτό έκεΤνο άρωαα τοΰ ήλέκτρου.

Ή Άνιίε Σορέλ πάλι, ή ερωμένη τοΰ βασιλέως Καρόλου Ζ , έμοσχο- 
βολοΰσε μενεξέ.

Τό άρωμά τους αΰτό'δέν Ευ,ο.αζε απλώς μέ τής μυρωδιές, ποΰ είπαμε, 
Ήτον άοω'χα πραχαατικό μόσχου, ήλέκτρου, μενεξέ κ τ.λ.

Ή έξήντσις; Ετναι ννωστόν, ότι οήμεοα τά άρωματοποιεΐα Εχουν ό- 
λόκ.λτρα ντμικά Εργαστήρια, γιά νά παρασκευάζουν τά αρώματα τους. Σή
μερα τά άοώαατα τά παοασκευάζουν άπό ένίισει; τοΰ Άνθρακο:.

*Γ)λη ή οονανική Φ’·5ΐ: άποτελεΐται άπό Ενώσεις τοΰ Άνθρακος μέ 
Ύδρονόνον, Όξυγόνον κλ. Τό πετοέλαιον, τό οινόπνευμα, ή νάφθα, ή βεν- 
ζίνα, τό γλυκάδι, ό α’.θήο, ο! αίστέρες, διάφορα αναισθητικά, δέν εΐνα· 
τίποτε άλλο πασά ένώσεις Άνθοακος ζω'κοΰ.

Άπό μιά διάσπασι Φεύγει Ενα μέοος Άνθοαζο.-, ή Ενα ’Οξυγόνου ή Ενα 
Έδοονόνου ή διά προσθήκης ένός άπό αύτά τό οινόπνευμα γίνεται αιθήρ, 
γλυκάδι κ.λ π. ,

Άπό τή ζάχαο·, τά κοκκινογούλια, τό ξύλο, τό λάδι, τό βούτυρο, ή 
χημεία β·'άζει νκάζ, οινόπνευμα κ.λ.π.

Εύοήκαν λοιπόν τνν πο-ο-’.χή καί ποσοτική σύνΟεσι τοΰ αρώματος τοΰ 
μενεξέ, τοΰ το·αντάιουλλου κα" άλλων μυρωδάτων λουλουδιών καί άντι νά 
βγάζουν αύτά τά άρώματα δΓ άποστάξεω: άπό φρέσκα λουλούδια, τά πα
ρασκευάζουν στά χημικά εργαστήρια, χωρ'ς νά χρη
σιμοποιούν οβτε Ενα πέταλο.

Είναι γνωστόν έξ άλλου, ότι τ'· στομάχι μας κατά 
πρώτον λόγον, κυοιώτατα δέ τό Εντεοον μέ τά γειτο
νικά σπλάχνα, εΤναι όλόκλτ,οο χημικό εργαστήριο.

Μέσα μας γίνονται ζυμώσεις, μυκητώσεις, χημι
κές άντ'δοάσεις, διαλύσεις. Κυριαοχεϊ, έννοεϊται, δ 
"Ανθοαξ ό όποιος μέ τήν έπ'δοασι της Εσωτερικής μας 
Οεσμοκοασϊας. κα'· τή συμβολή διαφόοων ινκοοοργα- 
ν·σμών. ποΰ άλλνλοτοώνονται. ένοΰτα· μέ Ύδοογόνον, 
μέ Όξυνόνον. σχηματίζει ένωσε·:, τό Διοξε'ιδιον τοΰ 
Άνθοαζο;, ο’νλπνε αα, νλυκάδ·, Ύδρόθειον, διασπα- 
ται. σχηματίζει ύδρογονάνΟρακας, ιδίως μεθυλικά 
πνεύματα ζ. λ. π.

Συμβαίνει λοιπόν κατά τήν δ·αφόοισιν, είτε κατά 
τήν διά τών νεφρών άπέχκρισιν νά δ·αχέωντα· κα'· 
μεθυλικά πνεύματα, αρωματικά, τά όποια άναδίδει 
τό βερ’κοχο, τό ροδάκινο, ή φράουλα, δ μενεξές, τό 
τριαν-άουλλο ζλπ.

Τγει παοαττ,οηθε" δέ, ότι πολλές κυρίες μυρίζουν 
φράουλα ή βεούκοκο.

Ή ίατοοδιχαστιζή ανακαλύπτει τάς δηλητηριά
σεις τοΰ τεοεβινΟελαίο· -τ'ΰ νεοτιοΰ-άπό τό χαοα- 
κττ,ριστ κό άρωμα τοΰ μενεξέ, ποΰ άναδίδουν τά ούρα 
καί'ό ίδρίος τοΰ δηλητηριασμένου.

Μ’α πελάτ·ς μου, πού τό εϊξερε αύτό, Επαιρνε'τα- 
χτικά καί έσωτερικώς' λίγες σταγόνες νέφτι, γιά νά'μυ- 

ρΐζτ, τό κορμί τη; μενεξέ, αδιαφορώντας γιά τόν κίνδυνο τής δηλητηριάσει»;.
Αλλά έ; αντιθέτου υπάρχουν καί άνθρωποι, ποΰ τό κορμί του; μυρί

ζει δυσάρεστα. Όχι άπό Ελλείψι ζαθαριδτητο;. Άπό κακή λειτουργία τών 
πεπτικών οργάνων των, όπω; οί δυσπεπτικοί, ο! αρθριτικοί, αύτο’ ποΰ 
'υποφέρουν άπό ζαλάδες, πονοκεφάλου; και ςυνιλες, αυτοί ποΰ βγάζουν εξαν
θήματα .

Προσε/ετε λοιπόν κύριε; μου τή δίαιτά σας καί τή λειτουργία τών 
πεπτικών ο’ργάνων σας.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΑΣ

Κατά κανόνα τά φυτά σέ γλάστρες δέν πρέπει νά 
μετακινούνται. Τό λέει άλλως τε κα’· -ό όνομά τους. 
Φυτόν ι Δηλαδή βλάστημα φυτεμένο σ' ένα μέρος, χω
ρ'ς νά μετακινείται. Πρέπει λοιπόν νά λείπη ή μετα
φορά το··ς γιά πότισμα, γιά λιγάκι ήλιο κλπ.

Έκεϊ ποΰ θά το τοποθετήσετε άρχ κώ:. έκεϊ 
πει νά μένη διαρκώς Φθάνε· νά Εχη φώ; άφθονο, 
όμως ήλιο κα'. άέοα, ποΰ νάνανεώνεττι, γιά νά μή 
διαρκώς βρεγμένο τό χώμα του κα' τοΰ σαπίζει τής

Θέλει ακόμη πό αυτό καί θερμοκοασία
κατά τό δυνατόν. Τό χε·μώνα νά μήν πέφτη κάτω 
τούς Iΰ'βαθμούς καί τό καλοκαΐρ· νά μήν πεονάη τ- ύς

“Οσο γιά τό πότισμα, βάλτε τους κάτω άπ·'· τή γλά
στρα πιατάκ·α ή λεκανάκια πήλ·να. Τό καλοκαίρι φορν- 
τίζετε τά πιατάκια τους νά Εχουν πάντοτε νερό, ποτ - 
ζετέ τα δέ κάθε δυό μέρες. Τό χειμώνα ποτίζετε τα, μό
νον, όταν ξεραίνεται τό χώμα τους. Άν δ·ψοΰν, τό κα
ταλαβαίνετε, κτυπόιντας μέ τό δάχτυλο τή γλάστρα τους 
άπ" Εξω. 'ΤπόκωΦος ήχος σημαίνει, ότι τό χώμα τους 
είναι ξερό. Ήχος ξερός σημαίνει, ότι τό χώμα τους είναι 
βρεγμένο.

Επιτρέπεται νά γυρίσετε μιά γλάστρα, έάν όπως 
είναι μέσα σέ δωμάτιο τό φυτό. Εχει γυρίσει όλα του 
τά φύλλα πρός τό παοάθυοο ποΰ Φωτίζει τό δ'αμέοισμα.

Γλάστρες μέ φυτά καλά στό ΰπαιθοσ ποέπει νά το
ποθετούνται σέ μέ'ος ΰ-ήνεμο, μ’ Ενα σανίδωμα πρ'ς τό 

μέρος τοΰ ανέμου, ποΰ συνήθως πνέει, άλλά σέ σκιά μέ πολύ φως. "Οχι ήλιο!

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ

Βοάζομε καφέ άοαιό, τόν σουρώνομε άπό Ενα λινό πανί, απλώνομε τό 
μεταξωτό στό τραπέζι, μέ άλλο παν', άπό κά-ω, πού νά μήν ξεβάφη κα’. 
μ' Ενα σφουγγαοάκι. ποΰ τό βουτάμε στόν κασέ, ζεστόν, πλένομε τό με
ταξωτό ύφασμα. Έπειτα τό άφίνομε νά στεχνώση λίνο, τό γυοίζομε άπό 
τήν ανάποδη καί τό σιδερώνομε. Νά μήν είναι όμω; πολύ ζεστό τό 
σίδερο.

ΤΑ ΧΑΛΙΑ

Γενικώς ή αμμωνία ζωηρεύει τά χρώματα. Γιά τά χαλιά μάλιστα 
είναι Ενα. κι’ ένα. Άφοΰ τό τινάξη καλά ή υπηρεσία σας, άπλώστε το κα'. 
Επειτα μ'ένα διάλυμα νερού καί αμμωνίας - μισό μισό-χλιαρό, τοίψετέ 
το καλά. Στό τέλος τό ξεπλένετε μέ καθαρό νερό κα’. τό τρίβετε καλά μέ 
στεγνά πανιά.

Τά χρώματά του ζωηρεύουν καί νομίζει κανείς πώς είναι καινούργιο.

ΛΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΖ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

0 ΣΤ01ΧΕΙΩΜΕΝ0Σ.... ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Έπί τέλους ! Τ’ βρήκε τή φωλίτσα του: ! "Ετρεξε. ίδρωσε, εόαλί με
σίτες... μά τή βρήκε !

Ήθελε μιά φωλί-σα γιά νά κρύψη τό θησαυρό το». Μιά σπηληά μα
κάρι.

Σάν τό φιλάργυρο, ποϋ δέν θέλει τό θησαυρό του νά τόν βλέπη ξένο 
μάτι, έτσι κΓ αυτό: ήθελε νά κρόψη τήν άγάπη του άπό τον κόσμο. Σέ 
μιά μακρυνή, άπόμερη φωληά, ποΰ μονάχα ό αέρα:, τό φώς καί αύτό: νά 
τήν χαϊδεύουν.

Έπί τέλους! 'Γή βρήκε τή φωλίτσα του:! Έτριξε, ίδρωσε. Εβαλε με
σίτες, μά τή βρήκε !

Μιά βιλίτσα χαριτωμένη άπό πέντε δωμάτια με δλα τά κομφόρ - στήν 
Κηφισσιά - χωμένη σ’ Ενα βαθύσκιο περιβόλι.

Σωστός παράδεισος! Πομέες. μπιγκόνιες. μανόλιες. ξυνά. πρετσάρδιες. 
παρτέρρια. μπομπέ. μενεξέδες.

— Σοΰ άρεσε·. έδώ Τίτα μου : δ Ντιντή:.
— “Οπου είσαι σύ. είμαι κΓ εγώ εύτυχισμένη !
'II Τίτα χόρευε σε κάποιο κοσμικό κέντρου, "βμ-ορφη Ουγγαρέζοι, μ’Ενα 

κορμί σάν Συλφίτ. είχε ξετρελλάνε·. τήν πελατεία του.
Άπό τήν πριότη βόαδυά. ποϋ πάτησε ό Ντιντή: τό πόδι του έκεϊ. τόν 

συνεπήρε κΓ αυτόν ό πόθος.
Τή: έπρόσφερε τή λατρεία του. τήν άφοσίωσί του, τήν ϋπαρξί του καί... 

μιά φωλίτσα, ποΰ κρυφά ν.Γ απ' τό θεό ακόμη νά κάνουν τις μυσταγωγίες 
τους στό βωμό τοΰ μικρού θεού.

ΊΙ Τίτα εσυγκινήθ-ηκε άπό τής προσφορές. 'Ακόμη μάλιστα περισσότερο 
άπό τά νειάτα το», τήν ώμορφιά του. προ πάντων δέ άπό τά δώρα το», τήν 
κούρσα του καί τήν περιουσία το».

Έδέχθηκε τό μαιτρεσσάρισμα καί ό Ντιντής άρχισε τής Ερευνες γιά 
γκαρσονιέρα.

Επ', τέλους! Τή βρήκε τή φωλίτσα του:! Έτρεξε. ίδρωσε. Εβαλε με
σίτες... μά τή βρήκε !

Λ'.γάκ·. μακρυά... Μά... δέ βαρυέσα·.! Τό αύτοκί'/ητο Εχει εκμηδενίσει 
τής αποστάσεις. Άλλοτε ή Κηφισσιά άπεΐχε άπό τήν Αθήνα μ= τά πόδια 
τρεις ώρες. “Οταν Εγινε τό “Θηρίο- ή άπόστασις Ελαττώθηκε σέ μιά ώρα. 
Τιόρα τό αδτοκίνητο τήν Εφερε ακόμη πειό κοντά.

— Σοΰ άρεσε· έδώ Τίτα μου :
— "Οπου είσαι σύ. είμαι κι' έγ<ΐ> ευτυχισμένη.
Μά Ενα Εμπόδιο ανυπέρβλητο Εμπαινε άνάμεσά τους. ΊΙ θείτσα 'Γάλα. 

Άπό μικρό κοριτσάκι όρφανοΰλα ή Τίτα. Πεντάρφανη ! ΚΓ άπό πατέρα 
κ·.' άπό μάννα.

Τήν είχε περιμάζεψε’, λοιπόν ή αδελφή τοΰ πατέρα της. Μάννα της, 
πατέρας της είχε γίνει ή θείτσα Τάλα.

Δέν ξέρω άν σάς Ενδιαφέρουν μερικές λεπτομέρειετ. ακόμη καί σχετικοί 
θρύλο·, τοϋ χωριού. Τήν άνάστησε ή θείτσα Τάλα. Τήν Εβγαλε στόν κόσμο 
λαχταριστή παιδούλα κι' Επειτα...... έζούσε άπό αυτήν.

Ά ! ΊΙ Τίτα τής ώφεύ.ε πολλά. Καί τή ζωή τη: θά τή: Εδινε άκόμαν 
Ϊιατΐ τής τήν ώφειλε. όπως Ελεγε κάποιος θρύλος: "Οτι ή Τίτα δίν'ήτο. 

νηψιά τής θείτσας Τάλα. Ήτον κόρη της.

Ό έξ Αίγυπτου ομογενή; κ. ΚΟΥΤΑΡΡΕΛΗΣ, ποΰ έχάριοε στό “Εθνος όνο 
στρατιωτικά άεροπλάνα, μετά τή; αυζνγον του.

Βάντως θείτσα Τάλα καί Τίτα - θεία καί άυηψιά ή μητέρα και κόρη, 
αδιάφορο - είχαν καταντήσει πειά σάν αυγοτάραχο. ΙΊοτέ τους δέν είχαν χω- 
ρισθεΐ. Τουλάχιστον ή Τίτα δέν τό θυμόταν αυτό.

"Ισως μονάχα ή θείτσα Τάλα-άν πρέπει νά πιστέψη κανείς τό θρΰλο- 
νά θυμόταν καλά πότε ή άνεψιούλα της είχε άποχωρισθή άπό τϊ> κορμί της 
γιά ναποτελέση ξεχωριστή σάρκα.

'Οπωσδήποτε ο δεσμό: αύτός -|ψ»χ·.κό: ή σαρκικό:-ήτον Ενα εμπόδιο 
άνυπέρβλητο, γιά τής μυσταγωγίες, ποΰ έσχεοίαζε ό Ντιντή?. 'Εφιάλτης! Διώ

κτης άγγελος, ποϋ θά στεκόταν διαρκώς μπροστά τους στό κατώφλι τοΰ 
ΙΙαραδείσου μέ τήν πύρΐ'/η ρομφαία το» ή θείτσα Τάλα.

Τί νά τήν κάνη αυτή τή γρηέντζω : Μπορούσε ποτέ νά τήν μαιτρ:σ- 
σάρη αυτήν : Ποΰ άκουσθηκε αυτό !

— Μά ξέρεις Ντιντίκο μου, τί ωραία ποϋ μαγειρεύει ή^θειτσα Τάλα': 
ή Τίτα.

’Εμένα Ντιτίκο μου νά μέ βάλης στό σιοιχειωμένο, όωμάτιο. Aivjm 
φοβάμαι γώ τά φαντάσματα.

— Καί πότε θά φάμε σπίτι μας : ”Λς ε·ν' καλά ή κούρσα μας : ό 
Ντιντή:.

— Καλά, τό κομπλέ μο» ποιος θά μοΰ τό έτοιμάζη :
— Έγώ χρυσή μου !
— Καί τό άλλο μενού ποιο: θά τό κάνη ;

Έγώ άγγελοΰοι μου ! Θά τής πιάσω Ενα δωμάτιο σ' ενα ξενοδο
χείο τής Κηφισσιά? καί θά τήν βλέπωμε κάθε μέρα... ώρισμένε: ώρε?.

— Είσ' Ενα κομμάτι μάλαμα Ντιντίκο μου !
Τώρα ερχόταν ή σειρά τής θείτσας Τάλα. Έσπασε τό ν.··ίάλ·. του.........

μ,ά βρήκε τή λύσι!
— Σωστός παραδεισάκος θείτσα Τάλα. ποΰ μονάχα γιά τήν Τίτα μας 

άξιζε:- ό Ντιντή?.
__  _ ι
— Λιγάκι παί,ηά....

Τί μά? μέλλει'. Σάμπως θά τήν άγοράσωμε :
— Λένε οί γειτόνο'. μάλιστα, πώς είναι στοιχειωμένη...
— Άκου λόγια !
— Τήν είχε κτίσει ένας γεροστρατηγό: κ·.' έκεϊ μέσα. λέει. Εκανε οργιά.. 
_  I
— Έμάζευε κοριτσάκια, μεγάλες γυναίκες, γρηές.... καί θεόγυμνο: όλοι 

τους Εκαναν τέρατα καί σημεία, ό Ντιντής.
.— Μ ι
— Είχε καταργήσει τό δριον ηλικίας καί πρός τά άνω καί πρός τά κάτω. 
_  t ι ι
— Τώρα. λένε, κάθε βράδυ όλη νύκτα τραγούδια, χάχανα, στεναγμοί.. 

Βγαίνε·, τό φάντασμα τοΰ Εκφυλου αύτοΰ γέρο» καί μέσα σ' Ενα δωμάτιο 
μέ κοριτσάκια καί γρηές έπανάλαμβάνει τά οργιά το» !

— 'Εμένα Ντιντίκο μου, νά μέ βάλης στό στοίχε ιωμένο δωμάτιο. Δέν 
τά φοβάμ’ έγώ τά φαντάσματα’ κάνει ή θείτσα Τάλα.

'Ο Ντιντή:......!!!
Δβ.

Ό λόγος, πού κρατείς ανάμεσα σεά χείλη σου, είναι σκλάβος σου’ 
ό λόγος, πού λές άσκεπτα, γίνεται αφέντης σου.

("Αραβική παροιμία)

Τσ αξίωμα τής πραγματικής ανεξαρτησίας είναι νά ευχαριστιό
μαστε μέ ό,τι έχουμε.

CΑραβική παροιμία)



ΕΝΑ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤ1ΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Τήν 9 Αύγούστου έτέθησον είς τόν Κορυδα).όκ τά θεμέλια τοϋ 'Δού
λου 'Αλητόπαιδων, ίνό; ιδρύματος τό όποιον πρόκειται νά πληρώση μίαν 
επιτακτικήν κοινωνικήν ανάγκην τού Πειραιώς.

Εϊς τήν σεμνήν αύτήν τελετήν άντεπροσωπεύίέη ή Κυβέρνησις διά [τών 
υπουργών κ. κ. Λογοθέτη. τή; Δικαιοσύνης, Σκυλακάκη, τών ’Εσωτερικών, 
Κοριζή, τής Κοινωνικής Προνοίας, τών Υφυπουργών κ. II. Ι’εδιάδη, τών Οι
κονομικών. Δ. Ι’εδιάδη, τής 'Εμπορική: Ναυτιλίας Γκαί Παπαχελά τού Πο
λίτικου Γραφείου και πολλοί επίσημοι.

Οί "Ελληνες Ξηρό-πόροι πού είχαν πάει αύτοκινηηκώς σιό Βερολίνο μέ τούς 
κ. κ. Δ. Γιαννούλη, Γ. Τουρνικιώτη καί Μικέ Γρηγοριάδη στήν πλατεία 

Λουσχγκάρντεν.

Μετά τήν τέλεσιν τοϋ αγιασμού ύπό τού Μακ. ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών κ. Χρυσοστόμου, ώμίλησεν ό πρόεδρος τής 'Εταιρία; Προστασίας 'Ανήλι
κων Πειραιώς είσαγγελεύς κ. Σπηλιώτης. ό μέγας αυτός αλτρουιστής καί φι
λάνθρωπος, εϊς τοϋ όποιου τήν φωτεινήν πρωτοβουλίαν οφείλεται καί ή 
ιδέα τής ϊδρύσεω; τοΰ ’Ασύλου.

Ώμίλησεν ακολούθως ό κ. Κοριζής. έκφράσας τό ενδιαφέρον τής Κυ
βερνήσεως ύπέρ τής Κοινωνικής Προνοίας καί δηλώσας. δτι ή κυβέρνησις 
προσφέρει 1.000,000 δραχμών υπέρ τή; αποπερατώσει»; τού εκπολιτιστικού 
αυτού έργου.

Τό κτίριον Οά είναι έτοιμον μετά εν έτος καί 8·’ άνοιξη τά; πάλα; του. 
διά νά ιτεριθάλψη ώ; φιλόστοργο; μήτηρ τά αλητόπαιδα, τά όποια διά κα
ταλλήλου διαπαιδαγωγησεω; θά γίνωνται χρήσιμοι πολίται καί καλοί άν
θρωπο·..

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΑΣ

Ή Εικονογραφημένη είναι υπερήφανη πού παρουσιάζει είς τούς άνα- 
γνώστας τη; εύ&ύς από τοϋ πρώτου τεύχους αύτή; τό ταλέντο τοϋ νεαρού 
άρχιτέκτονο; κ. Τάκη Αευκαδίτη. "Ολες ή βινιέττες καί όλη ή εικονογρά
φησε; τοϋ άνά χεϊρα; ρύλλου. μέ τήν ωραία ερπνευσί τους, τό τεχνικό σχέ
διο μέ τή ζωή. τήν κίνησι είς τήν έκφραση ολα είναι δικά του. Γρήγορα 
ό καλλιτέχνης μας Οά πάρη Οέσι καί γι’ αύτό σεμνύνεται ή εικονογρα
φημένη.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
Ό νεαρός μουσουργό; κ. Τέλη; Χριστόπουλος είναι ένα ταλέντο και

νούργιο στή σύνθ-εσι. Τά κομμάτια του, αρκετά έως τώρα, γίνονται άνάρ- 
ιταστα. Τό τελευταίο του μέ τόν τίτλο “Τή λήθη πιά ζητώ„, μέ στίχους 
ωραίους τοΰ κ. Τώνη Δ. Βρατσάνου καί μέ ένα εξώφυλλο τοΰ έμπνευσμένου 
σκιτσογράφου κ. Δομενίκου Βαρδακώστα άνωμολαγήβη ώς θαύμα. 'Ο κ. 
Τέλης Λριστόπουλος προσεφέρβή νά γράύη καί γράφει καινούργιο κομμάτι 
γιά τήν “ Εικονογραφημένη „ τό οποίον fl-ά δημοσ'.εύσωμεν^είς'προσεχέ; τεύ
χος της γιά τής πιανίστριες-άναγνώστριές της.

τής Ουλεν καί Γ. 
ΊI “ Είκονογραφη-

ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

’Ανήμερα τής Παναγίας-15 Αύγούστου-σ'ένα στενώτατο κύκλο συγ
γενών καί φίλων ή ’Εκκλησία ηύλόγησε τούς γάμου; τού νεαρού Τώνη Βρα
τσάνου. υιού τού Διευ&υντού τοΰ Περιοδικού καί υπαλλήλου τής 'Ελλην. 
Έταιρ. 'Γδάτων μετά τής Δίδος Βέτας Παπαδοπούλου. Τούς στεφάνους άν- 
τήλλαξαν οί κ. κ. Νώντας Ήλιόπουλος, τμηματάρχης 
Μινάρδος, τμηματάρχης τού Υπουργείου Συγκοινωνίας. 
μένη„ ραίνει μέ όλόίέερμες εύχές τό καινούργιο ζευγάρι.

ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

Είς κάποιο χωριό τοϋ Μωρηιϊ ίγεννήΟηκε ένα άγοράκι μέ ένδεκα 
δόντια στήν άνω σιαγόνα καί άλλα ένδεκα στήν κάτω. Οί γονείς του 
τά έχασαν Οί χωριανοί όλοι φοβήθηκαν τό υπερφυσικό αυτό παιδί. 
Καί δμως τό φαινόμενου αύτό, μπορεί νά είναι σπάνιο, δέν είναι όμως 
διόλου υπερφυσικό. ’Από τήν 'Ιστορία ξέρομε, ότι δύο Ρωμαίοι διά
σημοι, ό Μάρκους Κούριους, δ δδοντωτός, πού τό 274 π. X. κατετρό- 
πωσε τόν βασιλέα τής ’Ηπείρου Πύρρον έγεννήΟη μέ δόντια, έγινε 
δέ. τρεις φορές "Υπατος. ‘Επίσης μέ δόντια γεννήθηκε καί ό Κνάίους 
Παπίριους Καρμπόν, έγινε δέ καί αυτός "Υπατος. ’Επίσης καί κατά 
τούς μεταγενεστέρους χρόνους έχομε νεογνά μέ δόντια. Τόν βασιλέα 
τής Γαλλίας Λουδοβίκον 14ον καί τόν Μιραμπού. Οί αρχαίοι, σημειώ
στε, είχαν τήν πρόληψι, ότι τά παιδιά ποΰ γεννιώνται μέ δόντια γίνον-

01 Αθηναίοι Έργ&ται διά τοΰ Προέδρου τοΰ ’Εργατικού Κέντρου 
Άόη’ών, κ. Καλύβα, καταθέτουν στέφανον οτόν "Αγνωστο Στρα

τιώτη, (Κυριακή 23 Αύγουστου).

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ. —Ό Τζίμ Λόντος έξαπλώνβι μ£τά πεισματώδη 
πάλην τόν Τούρκον παλαιστήν Ντιναρλή Μεχμέτ είς τό ρίγκ τοΰ Σταδίου·

ται μεγάλοι άνδρες Άς περιμένουμε λοιπόν νά ίδοΰμε, αν καί τό νεο
γνό τοΰ χωριού τοΰ Μωρηά βά γίνη μεγάλος άνδρας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ ΧΑΜΟΣ
Τί χιά τόν έ’ρωτα, σάν χάθηκε, λυπόμαστε 
κΓ άδικα τόν χαμό του κλαΐμε τόν γοργό, 
άψοΰ λουλούδι πάντα τόν σκεπτόμαστε 
καί τή ζωή στολίζουμε δμοια μ’αύτό;

Στής πρώτες φθινοπωρινές πνοές 
μονάχα τά σκληρά κλαδιά ’πομένουν, 
μά τά λουλούδια τά λεπτά μαραίνονται 
καί στοΰ άνεμου τής στροφές πηγαίνουν.

"Ετσι κι’δ έρως, πούναι ακόμα πιό λεπτός 
κι’άπ’τοΰ Μαγιού τά ροδοστόλιστα κλαδιά.... 
Μήν κλαΐτε γιά τόν έρωτα, πού χάθηκε, 
κι’έσκόρπισε τήν λύπη στήν καρδιά.

ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
6 Αύ-ρύαα» 1936.


