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«Όπου θεούς μέν 
σέβονται, πειθαρ- 
χεΐν δέ μετελετώ- 
σι, τά δέ στρατιω
τικά άσκοΰσι, ταϋ- 
τα πάντα μεστά 
έλπίδων άγαθών 
έστί».

ΐΕΝΟΦΠΝ

Όνειρώό^ς εμφάνιαις τής Ντολόρες Ιίτέλ Ρίο είς μίαν άπό τής τελευταίες δημιουργίες της.



ι·άΜΕ βαθύτατη.
■ ηθικός, ό

ΙΜίΈ βαθυτάτην συγκίνηση· όλος ό πολιτισμένος κόσμος, ό κόσμος ό 

1 4. ηθικός, ό κόσμος ό θεοσεβής, ό κόσμος τής εργασίας καί τής 

προόδου, παρακολουθεί τάς ραγδαίας φάσεις τοϋ αιματηρού δράματος, ποΰ 

ανελίσσεται είς εκείνην έκεΐ κάτω τήν νοτιοδυτικήν εσχατιάν τής Ευρώπης.

Ή 'Ισπανία, ή άλλοτε πανσθενής προστάτις τής Καθολικής Χριστια- 

νεοσύνης, η χιόρα μέ τήν βαθεΐαν ουνείδησιν τής Εθνικής καί οικογε

νειακής τιμής, ήσπαιρεάπό τινων ετών υπό τό πέλμα ολίγων επιτηδείων,. . ήσ.παιοε άπό τινων ετών ύπό τό .πέλ/ιιι όζίχο»· επιτηδείων, 
οί όποιοι κατώρθωσαν καί διά τής αιματηρός ακόμη βίας νά τής εξαρ

θρώσουν τούς ακρογωνιαίους λίθους, νά ,τής αποσυνθέσουν τ '

νά τής αλλάξουν τό πολίτευμα, νά τής 

ξερριζιόσονν κάθε θρησκευτικόν αί

σθημα, καί νά τής επιβάλουν τήν 

’ Αθεΐαν,τήν Αναρχίαν, τήν ’Ατιμίαν, 

ποΰ αποτελούν τά θεμέλια τον Κομ

μουνισμού.

Ό αιμοσταγής τής Γαλλικής 

Έπαναοτάσεως πρωταγωνιστής Ρομ- 

πεσπιέρ είχε πή, ότι «ή ’Αρετή είναι 

πάντοτε με τους ολίγους ·. Είς τήν 

Ισπανίαν όμως αύτήν τήν φοράν 

άπεδείχθη τό αντίθετον. "Οτι, δηλαδή, 

ή 'Αρετή είναι με τους πολλούς.

01 <πολλοί*,  οί ενάρετο», οί έ- 

χοντες σαφή τήν έννοιαν τής ΙΙατρί- 

δος καί βαθύ τό πρός αύτήν αίσθημα 

τής αγάπης, ο! έχοντες τήν συνείδη

ση· τής θρησκείας καί τής οικογέ

νειας, συνεσωματώθήσαν καί έξηγέρ- 

θηοαν κατά τών άρπάγων τής ουσια

στικής ελευθερίας τών συντεταγ μένων 

λαών, κατά τών άρπάγων, οί όποιοι 

δπως καί αί «αιμοδιψείς άρκτοι τών 

ρωσσικών στεππών·, ειχον κατοοθιό- 

σει πρός καιρόν μέ χρυσωμένα κατα
πότια ιπερί νέων Ιδεών·, -περί λαϊ

κών Ελευθεριών·, «περί κοινοκτημο

σύνης·, * περί άδελφοποιήσεως τών 

λαών·, «περί ΐσότητος καί ελευθε

ρίας » - όρα Μόσχαν - <περί Πανεν- 

ρώπης·, νά μεθύσουν τόν όπως ό'λαι 
αί λαϊκαί μάζαι, αμαθή όχλον τής 

'Ισπανίας καί νά γίνουν βαθμιαίοτς 

κύριοι τής καταστάσεως, διά νά ιδρύ

σουν τό Κράτος τής βίας, τό Κράτος 

τής ’Αθεΐας, τό Κράτος τής Ατιμίας, 

ένα Κράτος Σο δόμων.

Μέ βαθυτάτην συγκίνησιν όλος 

ό πολιτισμένος κόσμος, ό ηθικός, ό 

θεοσεβής, ό φίλεργος, ό προοδευτικός, 

παρακολουθεί τάς αιματηρός φάσεις 

τής 'Ισπανικής Τραγωδίας, ή όποια 

είναι ένας αγών τραχύς τής Ηθι

κής κατά τής Ατιμίας.

Είναι ό ’Αγών τοΰ 'Αγαθού Πνεύ

ματος προς συντριβήν τον Πονηρού. 

Έκεΐ εις Εκείνην τήν νοτιοδυτικήν 

εσχατιά τής 'Ισπανίας παίζει τήν τε

λευταίαν παρτίδα τοΰ σκακιοΰ ή Μόσχα. 

Έκεΐ παίζεται ή τύχη όλων τών λαών. 

Τής Άνθρωπότητος ίσως όλοκλήρου.

'Π Μόσχα επεκτείνουσα τήν α

γαθοποιόν καί φιλάνθρωπον δράσιν της μέ όλα τά ανθρωπιστικά 

μέσα τής άναιμάκτου καί προοδευτικής μεθόδου της είς τόν άβακα 

τοΰ ζατρικίου έκαμε μίαν κυκλωτικήν κίνησιν διά μέσου τής Ελλάδος 

καί τής Γαλλίας, διά νά είπη εις τό τέλος άπό τήν Ισπανίαν ·ώ ρουά 

καί ματ· είς την Ιταλίαν καί Γερμανίαν, αί ιίποϊαι είναι πανέτοιμοι διά

συντρίφουν τό καθεστόις τής 'Αθεΐας, τής ’Αναρχίας καί τής Ατιμίας. 

Καί είς μέν τήν Γαλλίαν αί «άρκτοι τής Μόσχας · βαυκαλίζονται μέ τήν 

κρυφήν έλπίδα, οτι ίπέτυχον, κατ’ιΐρχήν. Άρχί/ δέ τό ήμισυ τοΰ Παντός. 

Άλλ’είς τήν χώραν μας ιίπέτυχον πανηγυρικώς. ,Ιίν εη αντάσθησαν, 
ότι ύπό τόν ήλιον, όπου Ιβλάστησε ή ουσιαστική 'Ελευθερία καί ΐκαλλιερ- 

γήθη '· Πολιτισμός, όπώραι, όπως ό Κομμουνισμός, δέν έγκληματίζονται, 

ονττ ευδοκιμούν.

"Οσον καί άν πρός καιρόν έφάνη, ότι κύκλοι τινες μιοθάρνιον καί 

πεπωρωμένων Ηχον κατορθώσει ν'·μγ- Αποσυνθέσουν τήν οικογένειαν,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ. — ΟΙ περίφημοι καταρράκται τής ’Εδέσσης.

δελεάσουν μ’ έναν φανταστικόν παρά

δεισον μερικοϊ'ς αφελείς, φωνασκοϋντες 

μέ μαχητικός εξορμήσεις, όσον καί 

αν, επωφελούμενοι καί τοϋ μοιρολατρι- 

σμοϋ μας, έσχεδίαζαν κιιΐ παρεσκεύα- 

ζαν ανατροπής, ση -αγάς κτλ. ιίπέτυχον 

οίκτρότατα. Τό ΙΙνεϋμα τοϋ Καλοί· 

τούς έπάταξε καί ύπό τάς επινεύσεις 

του χωροΰμεν ακάθεκτοι πρός τά άνω. 

Άπέμενεν ώς τελευταίου χαρά

κωμα τής νεοφανούς Πολιτείας Σοδό- 

μων ή 'Ισπανία. Τό ΙΙνεϋμα τοϋ Κα

λού καί εκεί καθοδηγεί τούς έπανα- 

οτατας και τους ενισχύει είς τήν ε

ξόντωση· τοϋ Πονηρού.

’Ιδού διατί ό’Ζος ό πολιτισμένος 

κόσμος παρακολουθεί μέ βαθυτάτην 

συγκίνησιν τό άματηρόν δράμα τής 

Ισπανίας. Λέγομεν δράμα, διότι άτυ- 

χώς τά μίσθαρνα όργανα τής Μόσχας 

είχαν δελεάσει καί μερίδα, ευτυχώς 

ασθενή, τοϋ 'Ισπανικοί· όχλου, είς 

τρόπον ώστε ό αχών αυτός νά κα
ταντά εμφύλιος σπαραγμός. "Ολα τά 
κράτη έχουν προσηλωμένη·· τήν προ

σοχήν των είς τήν νοτιοδυτικήν αύ

τήν εσχατιάν τής Εύρώτης. Έγκα- 

τέλειψαν πάσαν άλλην διπλωματικήν 

απασχόληση·.

Κυριώτατα ή 'Ιταλία καί ή 

Γερμανία, αναμένουν τέ/ν έ'κβασιν, 

πανέτοιμοι, διά νά έπέμβουν καί θέ

σουν οριστικόν τέρμα είς τας εξορμή

σεις τον -Μπαμπούλα τής Μόσχας·. 

Ιδού δέ καί διατί δέν έζοφώθη 

κατα το λήξαν δεκαπενθήμερον πε

ρισσότερον ό Εξωτερικός όρίζων καί 

διατί απομακρύνονται πρός τό βάθος 

του τα νέη η, τα όποια πρό τινων μη
νών ειχον σωρευθει άνωθεν ήμών.

"Αλλως τε είς τόν Διπλωματι

κόν ουρανόν συμβαίνουν πάντοτε τά 

αντίθετα εκείνων, τά όποια βλέπομεν 

είς τό Στερέωμα.
"Οταν ό γαλανός ουρανός ζο- 

ηοϋται, περιμένομεν καταιγίδα μέ 

άστραπάς καί κεραυνούς ομερδαλέ.ους. 

"Οταν όμως ό διπλωματικός ουρα

νός μαύριζα, πρέπει νά περιμένωμεν 

ειρήνην καί όσον μελανότερος είναι, 

τόσον έδραιοτέρα θά είναι αύτη.

"Ολα τά κράτη έξωπλίσθησαν 

έντατικώς. Α ύτό είναι ό ασφαλέστερος 

γνώμων τής Ειρήνης. Σί βίς πάτσεμ, έλεγον οί Ρωμαίοι, πάρα μπέλ- 

λουμ. Αν θέλης, δηλαδή, ειρήνην, παρασκευάζου πρός πόλεμον.

Τά κράτη έξοιπλίοθηοαν. Ποιον θά θέληση νά ταίςρ τόν ρόλον τοϋ 

θεριού» καί ποιον τόν ρόλον τοϋ «Γιάννη·:

Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΗΞ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ
Τό πρώτον τεύχος τοΰ Περιοδικού - ΰπ’ άριθ. 207 τής H1 Αύγούστου 

έγινε, όπως Οά έγραφαν ή Εφημερίδες, άνάρπαστον. Τρεις χιλιάδες σπίτια 

εκλεκτά, τών Αθηνών, σπίτια εκλεκτά, Αριστοκρατικά, διανοουμένων, 

Ιατρεία, Κλινικοί, 'Οδοντιατρεία, περιέβαλαν μέ στοργήν τήν «Είκονο- 

γραφημένην» καί ένεγράφησαν συνδρομηταΐ γιά στολίδι τών οαλονιών τους, 

γιά τή μόρφωσι τών παιδιών τους. Χωριστά ή επαρχίες. Μόνον στή 

Θεσσαλονίκη ένεγράφησαν 542. Καί χωριστά τό εξωτερικόν, ή Αίγυπτος 

κ.λ. Είναι ή δέν είναι θρίαμβος αύτός, διά τόν όποιον δύναταί νά έπαί- 

ρεται ή «Εικονογραφημένη ·; Καί ακόμη δέν είναι τίποτε. Δέν είδαν 

ακόμη πανηγυρικά φύλλα. Χριστουγνενάτικα. Πασχατλινα μέ τριχρωμίες 

μέσα κ.λ. Οί άναγνώσται της πρέπει νά είναι βέβαιοι, οτι Οά ΰπερβώμεν 

καόε προσδοκίαν των, διότι ή «Εικονογραφημένη · έχει σαφή ουνείδησιν 

τής αποστολής της καί τών ύποχρεώσεο'ιν της πρός μίαν τοιαύτην ύποδοχήν.

Καί υπόσχεται ή Διεύθννσις τοϋ περιοδικού βελτιώσεις άπό φύλλου 

εις φυλλον. Υπόσχεται. Άλλά καί επιφυλάσσεται νά παρουσιάσ// αληθείς

εκπλήξεις, τήν μίαν μετά τήν άλλην, είς ίμφάνισιν, πλούτον εικόνων, πλού

τον ύλης, εις μουσικά τεμάχια, συμπληρωματικάς εκδόσεις κλ.τ.

Δέν κρίνεται βέβαια μονομερώς μία έκδοσις ιός ή τής Εικονογρα

φημένης· άπό ένα τεύχος της, Κατά τήν δεκαοκταετή προγενιστέραν στα
διοδρομίαν της ενεφάνιζε αλματώδεις βελτιώσεις, πού έπροκαλοϋοαν γενι

κήν έκπληξιν. "Οταν δέ ουνεπλήρωνε έναν - έναν τούς τόμους της έμεναν 

ολοι κατάπληκτοι.

Ο Πρύτανις τών 'Ελληνικών Γραμμάτων καί σεβαστός φίλος κ. Δημ. 

Γρ. Καμπούρογλους ’Ακαδημαϊκός σήμερον, διευθύνων τήν ’ Εθνικήν 

βιβλιοθήκην, έξεκίνησε καί προοήλθε είς τά γραφεία τής Εικονο
γραφημένης διά νά συγχαρή τόν διευθυντήν αυτής διά τόν «εγκυκλοπαιδι

κόν θησαυρόν· μέ τόι όποϊον επλούτισε τήν 'Ελληνικήν Βιβλιοθήκην καί 

ό όποιος ήτον αληθής είκονογραφημένος καθρέπτης τής συγχρόνου 'Ελλη

νικής ζωής, μιας εικοσαετίας περίπου.

Περίοδος επισημοτήτων. Περί τά τέλη τοΰ λήξαντος μηνός μάς έπε- 
σκέφθη υπό αυστηρόν ίνκόγνιτο ό Βασιλεύς Έδουάρδος Η', ό όποιος 

μάλιστα δέν άφησε καί κέντρον γιά κέντρον κοσμικόν, πού νά μήν τό 
έπισκεφθή.

Έφυγε ό νεαρός, άλλά πανσθενής μονάρχης τοϋ 'Ηνωμένου Βασι
λείου καί Αΰτοκράτωρ τών Ινδιών γιά τήν Κωνσταντινούπολι καί νά 
τώρα φθάνει στό ιοστεφές άστυ δ κ. Χόαρ, Υπουργός τών ’Εξωτερι
κών τής ’Αγγλίας.

Οί καλώς πάντοτε πληροφορημένοι κύκλοι, λαγωνικά μέ σπουδαία 
φέρμα, διησθάνθησαν ή έστω καί ώσφράνθησαν, πολιτικήν σημασίαν 
είς αύτά τά ταξιδάκια τών εστεμμένων καί επισήμων άνά τήν ’Ανατολήν.

Μά τί σοϋ είναι αύτοί οί “κύκλοι»! 
Τί. τούς μέλλει τώρα, γιατί ταξιδεύει δ 
Βασιλεύς τής ’Αγγλίας ή δ 'Υπουργός 
τών ’Εξωτερικών ; Δικαίωμά τους είναι 
νά πάρουν τόν άέρα τους. Δέν είναι κι’ 
αύτοί, βρε «άδελφέ» άνθρωποι σαν καί 
μας; Ένδιαφέρεται κανείς γιά τά δικά 
μας ταξίδια ; Ούτε μάς λογαριάζουν. Δέν 
είμαστε λοιπόν καλήτεροι έμεΐς,πού μπο
ρούμε νά πηγαίνουμε δπου θέλομε, χωρίς 
νά μάς κουτσομπολεύουν ;

Καί ποιός ξέρει τί θ’ άκούσωμε άν 
μεθαύριο καί ό κ. Χόαρ κατευθυνθή 
ποός άνατολάς.

Λ

Αλήθεια, τί άπέγινε δ κ. Ρίκετ, ποϋ 
είχε έλθη ώς αντιπρόσωπος δμίλου "Αγ
γλων κεφαλαιούχων γιά τά πετρέλαια τής 
Θράκης ; Δέν ξανάγινε πειά κουβέντα 
γι’ αύτά.

Τί κρίμα! Πόσοι τάχα νά είχαν ό- 
νειρευθει, δτι θά εϋρισκαν μιά θέσι στή 
νέα έπιχείρησι γιά νά φάνε... πετρέλαιο.

Δέν κάνω πνεύμα. Ούτε ... πετρέ
λαιο. Ή έκμετάλλευσις τών πετρελαιο
πηγών, πλήν τοΰ δτι θά έξειλίσσετο είς 
πηγήν έθνικού πλούτου, θά παρείχε όμως 
καί έργασίαν είς πολλά χέρια καί είς 
πολλά στόματα, ποΰ τιόρα μένουν αδρα
νή καί πειναλέα.

"Ας εύχηθοΰμε λοιπόν νά πραγματο
ποιηθώ ή έκμετάλλευσις καί νά είναι 
ρευστός ... άνθραξ δ θησαυρός. Έπ’ ά- 
γαθφ τοΰ τόπου.

** *

Τό έθεμελίωσες καί στά χέρια τοϋ κ. Καλεύρα θά γίνη μνήμειον 
καί πηγή έθνικοΰ πλούτου.

***

Σέ λίγες μέρες αρχίζουν εδώ οί Βαλκανικοί ’Αγώνες. Μά έτσι στά 
μουγκά ;

Έδιαβάσαμε προγράμματα, τελετές, φωταγωγήσεις, εκδρομές, άλλά 
δέν εΐδομεν ρεκλάμα.

ΊΙ Τουρκία πέρυσι γιά τούς Βαλκανικούς αγώνας τής Κωνσταν
τινουπόλεως δέν είχε αφήσει κανένα μέσον διαφημίσεως. Είχε άρχίση 
τή δίοργάνωσι ένα χρόνο προτήτερα καί τή διαφήμισι πέντε όλοκλή-

Η «Τ' Υ X H
Ό έμπνευσμένος «οιητής της Σμύρνης καί συμπαθής 

συνεργάτης της «Εικονογραφημένης».

Ποιός σέ φοβάται, Χρόνε; Πέρνα, πέρνα! 
Σβύσε τή νειότη, τρώε τήν ώμορφιά, 
γέρνα τή σάρκα καί μαζί της γέρνα!

Τήν άϋλη τήν ψυχή δέ Θά τή σβύσης, 
γιατ’είναι αυτή τοΰ Άπειρου ή ζωγραφιά. 
Τό Πνεύμα, έσύ ή πνοή, δέ Θά νικήσης!

Κι’δσο Θά ζοΰνε τά έπη ένός 'Ομήρου, 
κι’δσο ψηλά πυργώνει ό ΠαρΘενών, 
είσαι στιγμή στή Δόξα, έσύ, τοΰ Απείρου !

Δέ σέ λογάει ή ψυχή τοΰ άνθρώπου" πέρνα. 
Σώριαζε σκότη ή φώς στόν ούρανό!
— Αύτή θά μένη αίώνια κ’ έσύ γέρνα !...

ΜΖΧ. ΑΡΓνΡΟΠΟνΛΟΣ
βγάλη απαισιόδοξα προγνω-

ρους μήνες νωρίτερα.
Άφφίσες 3-4 ειδών πολύχρωμες, 

μπροσούρες, φυλλαδιάκια, έσκόρπισε είς 
δλην τήν Εύρώπη, εκπτώσεις στά τραίνα 
της, στά σκάφη τής κρατικής άτμοπλοΐας 
της, στά ξενοδοχεία, στά τράμ, στό Στά
διο τοϋ Ταξιμιοϋ. Ώς καί οδηγούς πολύ- 
τελεστάτους στής Βαλκανικές γλώσσες - 
καί στήν 'Ελληνική - είχε θέσει είς κυ
κλοφορίαν μέ δλες τής λεπτομέρειες, ποϋ 
έχρεάζετο περί τράμ, τραίνων, ξενοδο
χείων, εστιατορίων καί έν γένει γιά τή 
διαμονή του στήν Πόλι ένας έκδρομεύς.

*%
Στεναγμός άνακουφίσεως βγήκε άπό 

τά βάθη τοϋ στήθους μας μέ τό άγριο 
κτύπημα τών λανθρεμπόρων τοϋ συναλ
λάγματος, τών αισχροκερδών καί τών το
κογλύφων.

Ή κοινή συνείδησις ικανοποιείται. 
Πιστεύετε, δτι ακόυσα έναν άνθρωπο 
τοΰ Εύαγγελίου - γνωστόν πρεσβύτην - νά 
σχωρνάη τόν πατέρα τοΰ κ. Μεταξα;

— Μονάχα ποΰ έπρεπε νά τούς κρε- 
μάση τούς παληανθρώπους! ελεηε εις 

έπωδόν.
Και δέν είναι αύτός ό Τίμων δ Μι

σάνθρωπος, ποϋ όταν είδε σέ κάποιο δέν
δρο έναν κρεμασμένον είπε τό γνωστό:

— Άμποτες νά κάνουν πάντα τέ
τοιους καρπούς τά δένδρα!

Είναι, είπα, άνθρωπος τοΰ Εύαγγε
λίου. Άλλά γιά νά μήν μπόρεση νά συγ- 
κρατήση τήν ψυχική του έκρηξι, θά πή 
πώς κάποιος αισχροκερδής ή τοκογλύ
φος θά τοΰχη κάψει τή γοΰνα καμμιά 
φορά τοϋ φτωχού.

***
Κάτι έλέχθη περί τράμ. "Οτι δηλαδή 

μελετάται ή άντικατάστασίε των μέ αύτο- 
κίνητα λεωφορεία.

Γιά τό θεό πειά! "Ας τό κάνη αύτό 
ό αρμόδιος Υπουργός καί θά πρωτοστα- 
τήσωμεν γιά νά τού άνεγείρωμε ανδριάντα 
μαρμάρινον.

Πρέπει νά τό καταλάβωμε α’τό: 
"Αν δέν ληφθοΰν σοβαρά, σοβαρότατα 
καί αυστηρότατα μέτρα κατά τοϋ θορύ
βου, ασφαλώς θά τρελλαθοϋμε όμαδικώς 
οί 'Αθηναίοι.

Ούτε οί γεροντότεροι δέν ενθυμούν
ται τέτοια ακαταστασία τοΰ καιρού. “Αν 
έξαιρέση κανείς λίγων ημερών ζέστη, κι’ 
αύτή δχι άπό κείνη τήν παληά τής Αθή
νας ζέστη, ποΰβγαινες στό δρόμο καί σ’ 
έπαιρνε ό λαυρός, μπορεί νά πή δτι δέν 
είχαμε καλοκαίρι φέτος καί άπό τόν χει
μώνα μπήκαμε κατ’ ευθείαν στό φθινό
πωρο.

Μά μήπως είναι φθινόπωρο κι’ αύτό! 
Τώρα κάνει τής ζέστες.Λίγες δροσιές, 
ψυχρούλες μάλλον, κατά τά τέλη Αύγού
στου, έκαναν τόν μηδέποτε εύχαριστημένον 
Άθηναΐον νά νομίση, δτι έφθασε ό χει
μώνας νά έπιστρατεύση τό ναφθαλισμένο 
κατ’ έπανάληψιν πανωφόρι του καί νά 
στικά περί βαρυχειμωνάς κλπ.

"Ας μή φοβούνται λοιπόν, δσοι δέν άγαποΰν τόν χειμώνα. Τά 
όψιμα ψύχη τής αρχής τοΰ καλοκαιριού καί τά τωρινά πρώιμα, κα
θώς καί αύτή ή άστάθεια, προοιωνίζουν καλοκαιριές τούλάχιστον μέ
χρι τέλους Νοεμβρίου καί γλυκό χειμώνα.

Ώς τόσο άνοίγουν έν τώ μεταξύ τά σχολεία, σάκκες εμφανίζον
ται στούς δρόμους καί μόνον.... καστανάδες δέν άκούσαμε.

«**
Άνοιξε ή Διεθνής Έκθεσις τής Θεσσαλονίκης μέ μεγάλη έπιση- 

μότητα καί μέ τούς καλυτέρους οιωνούς. Πλήρης επιτυχία επιστέφει 
τήν άψογον όργάνωσιν, ή οποία οφείλεται είς τόν νέον Διευθυντήν κ. 
Άχ. Καλευραν, άλλοτε Γεν. Διοικητήν - Υπουργόν τής ’Ηπείρου κ.λ.

Άψογος, κατά τήν γενικήν ομολογίαν, ή όργάνωσις. Μά, άνθρω
πος τής πείρας καί τοϋ διοικητικού τοϋ κ. Καλεύρα. ποΰ άφησε στό 
διάβα του πάντοτε φωτεινά σημάδια, δέν μποροΰσε νά άποτύχη.

Καϋμ-νε Γερμανέ! Θά έπιχαίρη έκεΐ πάνω ή ψυχή σου γιά τήν 
επιτυχία τοϋ έργου σου.

Αύτό τούλάχιστον δέν τό έσάρωσαν οί πόλεμοι, δπως τό άλλο, τοΰ 
Ζωολογικού Κήπου τοΰ Φαλήρου.

Άν τό καλοεξετάσετε, καί σήμερα δηλαδή, κανένας μας δέν είναι 
στά σωστά του. "Ολοι μας έχουμε κουρελιασμένο τό νευρικό μας 
σύστημα.

Αυτές ή στιγλιές τών τράμ στής καμπές τών γραμμών, δσμερδα- 
λέος κρότος τών παμπαλαίων βαγονιών, ποΰ σαν δδοστρωτήρες κυλοϋν 
στής φθαρμένες ράγιες, αύτές ή αδιάκοπες καμπανιές τών φρενιασμέ
νων δδηγών, αύτό τό αδιάκοπο καί αδικαιολόγητο κορνάρισμα τών 
ανισόρροπων σωφέρ, αύτά τά άμπαλλαρίσματα τών μηχανών, ξεσχί
ζουν νυχθημερόν τά νεύρα μας.

Δυστυχείς 'δσοι έχουν γραφεία ή κατοικούν μέσα στήν πόλι και 
εύτυχισμένοι δσοι έργάζονται καί διαιτώνται είς απόκεντρα σημεία 
καί μάλιστα είς έξοχικά μέρη, δρεινά, δπου δέν κυκλοφορεί τράμ καί 
δέν φθάνει αύτοκίνητο.

Άλλά είναι δυνατόν νά έκκενώσωμε τό ιοστεφές άστυ δλοι καί 
νά... πάρωμε τά βουνά.

Οίκειοθελώς βέβαια δέν θά τό κάμωμεν αύτό. Θϋ τό κά| 
δμως θέλοντας καί μή θέλοντας. _ , , ,

Δέν είναι μακρυά ή μέρα, άν έξακολουθήση αύτό τό κακό/*"  
θ’ άρχίσωμε νά παραμιλούμε στό δρόμο, νά φοβούμεθα τόν 
νόν μας, νά τόν άγριοκυττάζωμε, νά χειρονομούμε καί στό τέ 
πάρωμε τά βουνά.
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ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩΜΕ ΠΑΠΑΔΕΣ

Είς σειράν αρ&ρων &ά έκ&έσωμεν δλην τήν μελέτην τής Εικονογραφημένης περί 

Κλήρον καί Παιδείας. Τά αρ&ρα μας είναι αυτοτελή. "Ενα &ά άφορα τήν αναδιοργάνωση· τών 

φυτωρίων τον Κλήρου. Τών Ιερατικών σχολών τοΰ Κράτους. Προσόντα πνευματικά, ψυχικά, 

σωματικά. Είσιτήριος δοκιμασία. Έκπαίδευσις.Άλλο ·&ά άφορα τήν άποστολήν τοϋ παπά καί 

τήν μισ&οδότησιν τοΰ Κλήρου. “Αλλο τήν μεταρρύ&μισιν τών Μοναστηρίων. “Αλλο τά φυτώρια 

τών λειτουργών τής κατωτέρας καί μέσης εκπαιδεΰσεως. “Αλλο τήν εισαγωγήν τοΰ κινηματο

γράφου ώς μα&ήματος είς τά διδιδακτήρια τής κατωτέρας, μέσης καί άνωτάτης εκπαιδεΰσεως, 

έτι δέ είς τό Πολυτεχνεΐον, τάς Γεωργικός Σχολάς καί τά στρατιωτικά σχολεία. “Αλλο τήν έκ 

ϋ-εμελίων μεταρρύ&μισιν τής μέσης εκπαιδεΰσεως. “Αλλο τήν καλλιέργειαν καί επιβράβευση· 

τής μα&ητικής αρετής κλπ.

Α ΐίΚΛ ολόκληρα χρόνια, τώρα τελευταία, περιώδευσα δλη τήν Έλ- 
λάδα σχεδόν, άπό δυό καί τρεις φορές. Γιά τήν ■ Καθημερινή ·, 

γιά τήν «'Ελληνική·, γιά τόν «Ελεύθερο "Ανθρωπο ·. γιά τήν «’Εθνική 
Σημαία· κτλ.

Έγύρισα τής πρωτεύουσες δλων τών νομών. Μά δέν άφησα χω
ριό γιά χωριό.

Άνέταμα σάν χειροΰργος τόν οργανισμό τοΰ Κράτους καϊ μέ τό 
δημοσιογραφικό μου φακό είδα δλα τά σπλάγχνα του, δλα τά όργανά 
του, δλα τά αιμοφόρα του αγγεία, τά κύτταρά του, τά νευρίδιά του. 
Και είδα, ποΰ «εδράζει τό κακόν·, δπως λένε συνήθως οί γιατροί.

Θεέ μου τί είδα! Σαπίλα πέρα-πέρα!
"Ας αρχίσω λοιπόν άπό τόν Παπά. Προέλευσις: Άπό κανονάρχης 

η άπό καντυλανάφτης. "Ενα παιδάκι τοΰ δημοτικού σχολείου, τσαγ- 
καρόπουλο, ποΰ ή χωριάτα μάννα του, άπό πιθηκιστική ώς έπί τό 
πολύ ή έστω καί άπό έμφυτη πατροπαράδοτη θεοσέβεια, ή κατόπιν 
μιάς αρρώστιας, τό τάζει στά Θεία, τοΰ φορεϊ κάθε Κυριακή καί 
γιορτή ενα λευκό ράσσο, γιά νάσυνοδεύη οτή λειτουργία τά « Άγια·, 
χωρίς κανείς νά τοΰ έχη εξηγήσει ποτέ τή Θεία Μυσταγωγία.

Γέλα ηλίθια, πατώντας καμμιά φορά τό ράσσο τοΰ παπά, ποΰ 
κρατάει τήν Άγια Μετάδοσι ευλαβικά μπρός στό μέτωπό του. Κτυπάει 
καί τήν καμπάνα γιά.... παιγνίδι.

Σιγά-σιγά ενστερνίζεται τό θρησκευτικό αίσθημα. Μέ τήν άγραμ- 
ματωσύνη του δμως αΰτό τό αίσθημα τού καταντφ... θρησκοληψία.

Έχει μεγαλοισει τώρα. Τό άσπρο ράσσο τό άντικαθιστφ_μέ μαΰρο 
καί πλάι στό μανουάλι αναβοσβήνει τά χεράκια. Στής μεγάλες γιορτές 
κανοναρχάει πλάι στό δεξιό ψάλτη. Άφίνει καί γενάκια μέ κοτσιδί- 
τσες, γιά νά λέη καί τόν «Απόστολο·. Τή Μεγάλη Παρασκευή ψαίλ- 
νει τό «Αί Γενεαί πάσαι...·

"Επειτα φθάνει κάποτε ό Δεσπότης. "Ολο τό χωριό τοΰ πέ
φτει έπάνω του, νά τό χειροτόνηση διάκο.

— "Αξιος! Άξιος! φωνάζει τό χριστεπιόνυμο πλήρωμα τήν ώρα 
τής χειροτονίας του.

Αί! Άπό δ<ϊ> άρχίζει πειά ή καρριέρα του. Γίνεται καί παπάς 
αργότερα. Άν μάλιστα δέν πανδρευθή, γίνεται καί ·Πανοσιολογιότα
τος Αρχιμανδρίτης. "Ισως καί Δεσπότης.

Τά προσόντα του; 'Άγιος καί Σοφός. Ξέρει άπ' έξω τά Ευαγγέλια 
ολα. Τόν Απόστολο. Τ’ Όκτωήχι. Τής Βιβλικές προφητείες, τούς 
ψαλμούς τοΰ Δαυίδ....

Αδιάφορο, άν είναι άγράμματος. Αδιάφορο, άν δέν έχη ανώτερη 
μορφωσι. Αδιάφορο, άν είναι ρινόφωνος καί,φάλτσος. Αδιάφορο, άν 
είναι ανάπηρος. "Αγαρμπος. Άν ψευδίζη. Άν, μέ λίγα λόγια, βγαίνον
τας στήν Ώραία Πύλη, προκαλή τά γέλια τών πιστών.

** ·
Περιώδευσα δλη τήν Ελλάδα καί είδα, πώς λειτουργούν ή Ιερα

τικές Σχολές. 'Εχομε καμμιά δεκαπενταριά φυτώρια ιερατικά.
Λειτουργούν άψογα. Τ' ομολογώ. “Οπου πήγα, στή Λαμία, στή 

Λάρισσα, στήν Κόρινθο, παντοΰ, είδα ογδόντα, εκατό, εκατόν είκοσι 
καλογεράκια στή γραμμή μέ τό σεμνό ράσσο τους καί ενθουσιασμέ
νος πήγα νά τούς σφίξω τό χέρι, γιατί θά γίνουν παπάδες.

Άλλά... ’Ελεεινή άπογοήτευσις! Άπό τά όγδόντα, άπό τά έκατό, 
άπό τά εκατόν είκοσι εκείνα καλογεράκια. τρία τέσσσερα τό πολύ θά 
έβγαιναν παπάδες.

Τά άλλα; Δασκάλου Γιατί; Ό δάσκαλος μισθοδοτείται- Ό πα- 
π“ς, τής υπαίθρου μάλιστα, περιμένει νά ζήση άπό τήν Αγιαστούρα 
του, τό πετραχήλι του, τής προσφορές κλπ.

Αύτή ήτον ή νοοτροπία τής Πολιτείας. Παπά καί δάσκαλο τούς 
έμόρφωνε στό ίδιο σχολείο. Τούς ήθελε όμοτίμους στή μόρφωσι. Όχι 
δμως καί στό μισθό. Ποιος λοιπόν ήτον ό προαγωγός;

Καταντούσε δέ δλα αύτά τά φυτώρια νά ξεφουρνίζουν δασκάλους 
Κι’ έρωτφ κανείς: Άφοΰ άπό 'Ιερατικές σχολές έβγαιναν δασκάλου οί 
παπάδες άπό ποΰ θά βγοΰν;

— Άπότή Σχολή τών Εύελπίδων καί τών Δοκίμων- άπαντρ ή Λογική. 
Πώς είσήρχοντο δέ στής σχολές ; Απολυτήριο σχολαρχείου, πιστο

ποιητικά ΰπηκοότητος κλπ. συστατικά.... Δοκιμασία; Καμμιά!
Μαθήματα δέ; Ελληνικά, Θρησκευτικά....
"Αν θέλομε ν’ αποκτήσομε σώμα Παπάδων, μέ τήν προϋπόθεσι, 

οτι θά μισθοδοτηθή ό Κλήρος άναλόγως, πρέπει νά αναδιοργανώ
νομε τής Ιερατικές Σχολές. Νά τής κάνωμε φυτώρια παπάδων καί 
οχι δασκάλων.

Οί Βούλγαροι, όταν. κατέλαβαν μέ τό γνωστό πραξικόπημα τήν 
Ελληνικιότατη 'Ανατολική Ρωμυλία, έπήραν δλα τά ‘Ελληνικά μοναστή
ρια καί τά έκαναν σεμινάρια.

Έπήγα κάποτε στή μονή τοΰ Άγίου Στεφάνου, έπάνω στή Ρο
δόπη. Τ'ήτον έκεΐνο! Τέλεια σχολή Ζωγραφικής - αγιογραφίας - καί 
τέλεια σχολή εκκλησιαστικής μουσικής, μέ θεωρητικά μαθήματα καί 
έφαρμογές.

"Ας κάνωμε ένα κράμα τό ιερατικό φυτώριο : Σεμινάριο καί ιερα
τική σχολή.

Γιά τήν εισιτήριο δοκιμασία; Άρτιμέλεια, παράστημα, φωνή, 
αυτί καί γράμματα.

Μαθήματα μέσα; Φωνητική μουσική, ζωγραφική, ρυθμική γυμνα
στική γιά τή σωυατική διάπλαση μαιντιέν, (σκηνική αγωγή), ντιξιόν 
(απαγγελία καί διαλεκτική) άρτυκυλασιόν (άρθρωσι) 'Ελληνικά, Θρη
σκευτικά, Λατινικά, Γερμανικά.

"Ετσι ό αυριανός παπάς θά έμφανίζεται στήν Ώραία Πύλη μέ πα
ράστημα. μέ ωραίες χειρονομίες καί μέ τά χέρια του πρός τόν ου
ρανό σηκωμένα, μέ χάρι λέγοντας καθαρά, εύηχα, στόν τόνο τής όλης 
λειτουργίας καί τοΰ χορού, τό · Κύριε, Κύριε! Έπίβλεψον έξ ουρα
νού... . θά σκορπάη ρίγη φρικιάσεως ιερής στό πλήρωμα τής εκκλησίας.

Καί ξένες γλώσσες, γιά νά διαβάση ξένους εκκλησιαστικούς συγ
γραφείς, Λατίνους καί Γερμανούς Θεολόγους.

Άπό έναν τέτοιο παπά πρέπει νά ζητήσωμε τότε - άπό κοινοΰ 
μέ τόν δάσκαλο καί τή μάννα - τήν άνάπλασι τής ψυχής τού παι
διού, τήν νουθεσία τών έν διαστάσει ή είς διενέξεις άνδρογύνων, τή 
θρησκευτική κατάρτισι τών πολιτών, τόν καθαρμό τής κοινωνίας, 
γιά νά μήν καταντήσωμε Κοινωνία Σοδόμων.

Τώρα, ποΰ ό κ. I. Μεταξάς έσημείωσε τήν πρός τά άνω - Καμπή·, 
γιά νά μάς βγάλη άπό τό αβυσσαλέο βάραθρο, πού είχαμε γκρεμισθεϊ, 
αΰτό τό θέμα είναι έπικαιρότατο.

"Εχομε βέβαια ίεράρχας : Τόν Κομβόπουλον - Δράμας Βασίλειον- 
Τόν Οίκονομίδην-"Υδρας καί Σπετσών Προκόπιον. Τόν Ρουμπάνη - 
Κεφαλληνίας Γερμανόν. Καί άλλους άκόμη τούς όποιους θά ίδοϋμε 
στήν άποστολή τους καί στά έργα τους. Έχομε καί μερικούς παπάδες 
καί άρχιμανδρίτας, άψογα μορφωμένους, δέκα, είκοσι, πενήντα. Μέ τί 
θά κάνουν αυτοί ; Ένα χελιδόνι, λένε οί Γάλλοι, δέν φέρνει τήν άνοιξι.

Πρέπει νά τό καταλάβωμε αύτό! Δέν έχομε παπάδες ποιοτικώς. 
Άλλά καί ποσοτικώς. Πρό ολίγου άκόμη, πρό διετίας περίπου, δλη ή 
Μακεδονία καί ή Θράκη δέν είχαν τούς παπάδες, ποΰ έχρειάζοντο. 
Δέν ήθελαν νά πάνε άπό δώ παπάδες στά ... κουτσοχιόρια. Δέν είχαν 
καί πολύ άδικο ίσως οί άνθρωποι. Πώς νά ζήση ένας οικογενειάρχης 
έκεΐ πάνω; Έοκέφθηκαν λοιπόν νά χειροτήσουν καί τοποθετήσουν πα
πάδες άνευ προσόντων. Φαντασθήτε! Στά εθνικά χαρακώματα, ποΰ 
μιλούν δλες τής γλώσσες τοΰ ’Ισραήλ καί ίσως - ίσως μόνο Ελληνικά 
δέν μιλούν οί έκ τών γειτονικών χωρών προσφυγόντες καί είσρεύσαν- 
τες ομογενείς καί ομοεθνείς πληθυσμοί, πού έχουν άνάγκην παπά, 

δηλαδή θρησκευτικού καί γλωσσικού δασκάλου, φαντασθήτε, παπάδες 
χωρίς προσόντα! Δι’ έλλειψιν παπαδοσχολείων.

Κάτι παρόμοιο περίπου είδα μέ τά γυμνάσια καί ήμιγυμνάσια 
Τό «δπαντον» κάθε βουλευτοΰ ήτον νά συστήση γυμνάσιο ή ήμιγυ- 
μνάσιο στό τετευλαΐο χωριό τής περιφέρειας του. Άποτέλεσμα: "Ολα 
τά χωριατόπουλά έπεσαν στά γράμματα γιά δικηγόροι καί γιατροί, 
ποΰ καταντούσαν στό τέλος παράσιτα τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Άντί νά συστήσουν «Λύκεια έφηρμοσμένων ’Επιστημών». Καί τό 
«ζευγάρι»; Ή Μήτηρ Γή ; Ποιος θά καλλιεργήση ;

Στά 1887-88 ή κυβέρνησις Τρικούπη είχε συστήσει άπό τό κλη
ροδότημα Βαρβάκη έδώ ένα Πρακτικό Λύκειο, σάν προπαρασκευα
στικό σχολείο γιά τό Πολυτεχνείο, τά Φυσικομαθηματικά καί τής 
Στρατιωτικές σχολές, μέ ανώτερα μαθήματα, χημείο κΓ ανώτερο σρα- 
τιωτικό Διευθυντή, τόν συνταγματάρχη τοΰ Μηχανικού-Δημοσθ. Γό
νατά. Έπειτα έσύστησαν κΓ αλλα Πρακτικά Λύκεια. "Επειτα ; Τά κα- 
τήντησαν κοινά γυμνάσια σχεδόν. “ -

Είς άλλα φύλλα θά μιλήσωμε περί τής παιδικής άναπλάσεως. 
περί παιδικών λειτουργιών, περί έπιβραβεύσεως τής παιδικής - όχι 
μαθητικής - αρετής, περί σώματος 
παιδονόμων μαννάδων, περί μορ
φώσεως τής μάννας κ.λ.π.

Χρειάζεται μιά συντονισμένη 
προσπάθεια, παπά, δασκάλου μάν
νας καί Πολιτείας.

Προϋπόθεσις λοιπόν: Νά έ- 
χωμε δάσκαλο, όχι κομμουνιστή. 
Γερμανό! Νάέχωμεπαπά, όχι τεμ
πέλη καί φαγά κΓ άγράμματο. Καί 
μάννα,’πού νά μήν πιθηκίζη.

Αύτά λοιπόν σ' άλλα φύλλα.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

έτειες,

1γΓ ι α άπό τής μεγαλήτερες έοστές τής Χριστιανωσύνης 
λ Ά Ηναι ή Άναστήλωσις τοΰ Τίμιου Σταυροΰ, στής 
14 Σεπτεμβρίου.

Τό Μαρτυρικόν όργανον, έπί τοΰ όποίου οί Ιουδαίοι 
τής 'Ιερουσαλήμ έξετέλεσαν τόν Σωτήρα σάν κοινόν κα- 
κοΰργον ηρπασε άπό τα 'Ιεροσύλημα τό 614 ό βασιλεύ; 
τών Περσών Χοσρέφ ό Β.' Χοσρόης κατά τού; εξελλη
νίζοντας τά πάντα. Οί Πέρσαι τόν Ελεγαν Χοσρέφ Παρ- 
βίζ. Ισχυρόν Ήτο υίός τοΰ Όρμεσίδα Δ' κα1 .έγγονος 
τοΰ Χοσρέφ Α'.

Όταν άπέθανε ό Χοσρέφ Α', ό μέγας Βασιλεύ; τή; 
Περσίας, τό 579, άνέβηκε στό θρόνο καί άνεκηρύχΟη βα
σιλεύς τών Περσών, ό Μπαχράμ Τσουμπίν, στρατηγό; δο
ξασμένο; άπό τού; κατά τών Βυζαντινών πολέμους. Ό 
Χοσρέφ Β' τότε κατέφυγε στόν αύτοκράτορα τοΰ Βυζάν
τιου Μαυρίκιον καί τοΰ έζήτησε συνδρομή. Ε’ις Αντάλ
λαγμα μάλιστα τοΰ ύπεσχέθη νά τοΰ παραχώρηση, όταν 
Ανάκτηση τό θρόνο του, τήν 'Αρμενία καί τα περίφημα 
καί άπόρθητα φρούρια τής Δάρας κα1. Μαρτυρουπόλεως, 

Ό αύτοκράτωρ Μαυρίκιος τοΰ έδωκε δύο έκατομμύ- 
ρια χρυσά νομίσματα καί ΙΟΊ -χιλιάδες ιππικό μέ τόν 
περίφημο στρατηγό του Ναρσή. Χοσρέφ καί Ναρσής έξε- 
κίνησαν κατά τοΰ Μπαχράμ Τσουμπίν κα1 μετά πεισμα

τώδεις μάχας κατατρόπωσαν τόν άρπαγα στό Γκοντζάκ.
Τότε άνέβηκε στό θρόνο του ό Χοσρέφ Β' καί έμεινε φίλος τοΰ Μαυ- 

-ακίου μέχρι τοΰ 662. Έπήρε μάλιστα γυναίκα τήν κόρη του ποιγκηπισσα

23 Νοεμβρίου, άφοΰ ό Πατριάρχης τόν έστεψε 
Άγ. Ίωάννου, έμπήκε άπό τή Χρυσή Πύλη

Ρ”- r -,· · 
Μαρία. Έκεΐνο τό έτος 
όμως ό έκατόνταρχος τοΰ 
Βυζαντινού στρατού Φω
κάς, ποΰ έπολεμοΰσε χρό
νια μέ τού; Σκλαβηνούς, 
πέρα άπό τόν Δούναβι, 
έπειδή λόγφ οικονομιών 
ό αύτοκράτωρ διέταξε νά 
διακόψουν τή μισθοδοσία 
του, καΟήρεσε τό στρατη
γό του Πέτρο καί τόν 
αύτοκράτορα Μαυρίκιον, 
άνηγορεύθη αύτοκράτωρ 
καί τόν Νοέμβριο έβά- 
δισε κατά τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

Τήν ίδια έκείνη έ
ποχή μέσα στό Βυζάν
τιο έξερράγη στάσις καί 
ό Μαυρίκιος τήν νύκτα 
τής 22 Νοεμβρίου αναγ
κάσθηκε νά φύγη μέ τήν 
οικογένεια του.

Στό αναμεταξύ αύτό 
εΐ-χε φΟάσει ό Φωκάς στό 
Ρηγιο, 15 χιλιόμετρα 
άπό τήν Κωνιταντινού- 
πολι. Τότε οί Πράσινοι 
- μερίς ισχυρά μέσα στό 
Βυζάντιο - τόν έκάλεσαν 
ν’ άνέβη στό θρόνο κα! τήν 
Βασιλέα στήν εκκλησία τοΰ . . . , ...
στό Βυζάντιο καί πήγε κατ' εύθείαν εις τό «Παλάτιον», ένώ ό λαό; τόν 
έπευφημοΰσε μ' ενθουσιασμό.

"Επειτ’ άπό πέντε μέρες ό Φωκάς έστεψε βασίλισσα καί τή γυναίκα 
του Λεοντία. Στήν τελετή όμως έγινε κάποιο έπεισόδιο. Οί Πράσινοι καί 
οί Βενέτοι έφιλονείκησαν γιά τήν πρωτοκαθεδρία. Ό αύλικός τοΰ Φωκά 
Αλέξανδρος, γιά ν’ άποκαταστήση τήν τάξι παρενέβη, καί μέ σπρωξιές 
άνέτρεψε τόν Δήμαρχο τών Βενέτων.

Αύτό έφθασε. Έξω φρενών οί Βενέτοι, αρχίζουν ν' άποδοκιμάζουν 
τόν Φωκά καί νά επευφημούν τόν Μαυρίκιο. Καί τότε ό Φωκάς διατάσσει 
νά συλλάδουν τόν καβηρημένον αύτοκοάτορα, τή γυναίκα του Κωνσταντίνα, 
τά παιδιά τους κα1. τό Λογοθέτη Κωνσταντίνο Λάρδο, τόν στρατηγό καί 
Πατρίκιο Κομεντιόλο καί τούς άλλους, ποΰ ήταν άφωσιωμενοι στόν πρώην 

Βασιλέα.
Ό Χοσρέφ τότε βρήκε τήν κατάλληλη εύκαιρία. Εκστρατεύει κατά 

τής ’Ελληνικής Αύτοκρατορίας. 'Ολόκληρα χρόνια έπολεμοΰσε κατά τών 
Βυζαντινών στρατευμάτων. Στήν Αρμενία, στή Δάρα, στήν "Εδεσσα, στήν 
Ίεράπολι έγιναν άγριες μάχες καί δηώσεις κα! σφαγές.

Ή Περσική ορδή έφθασε μέχρι τών ακτών τοΰ Εύξείνου, τοΰ Βοσπό- 
ρου καί τής Συρίας. Έκαιαν, έσφαζαν κΓ έπιαναν αιχμαλώτους.

Έν τώ μεταξύ όμως ό Φωκάς είχε παραδοθεΐ είς όργια. Πατρίκιοι, 
Συγκλητικοί καί Τιτουλάριοι τότε - τό 6'9 έζήτησαν τή συνδρομή τοΰ 
Έξάρχου τής Βορείου Αφρικής γέροντος Ηρακλείου, άπό τήν Καπαδοκία, 

γιά νά τού; άπαλλάξη άπό τό τέρας έκεΐνο.
Τότε ό γέρο Ηράκλειος, κατά τά τέλη τοΰ καλοκαιριού τοΰ 610, 

έστειλε δύο ισχυρά τμήματα κατά τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό ενα ύπό 
τόν έξάδελφό του Νικήτα διά ξηράς, τό άλλο δέ ύπό τόν γυιό του Ηρά

κλειο διά θαλάσσης.
Κατά τάς άρχάς τοΰ 'Οκτωβρίου έφθασε στήν Προποντίδα ό Ηράκλειος, 

κατετρόπωσε τά αύτοκρατορικά στρατεύματα, ποΰ έστειλ ε ό Φωκάς έναντίον 

του καί ίοθασε στήν Κωνσταντινούπολι.
Μέσα στό Βυζάντιο -χάλια. Λαό; καί στρατός είχαν έπαναστατήση.

Ό Ηράκλειος μέ τήν Παναγία τήν «Όδηγήτρα· στό χέρι εκστρατεύει κατά τοΰ 
Βασιλέως τής Περσίας Χοσρέφ Β'.

Συνέλαβαν λοιπόν τόν Φωκά μέσα στό «Παλάτιον», τοΰ έβγαλαν τή Βα
σιλική στολή, τοΰ φόρεσαν παληόρρουχα καί τόν πήγαν στόν Ηράκλειο.

Ό στρατηγός διέταξε νά τόν Αποκεφαλίσουν. Ό λαός τότε έμπηξε 
σ’ ένα κοντάρι τό κεφάλι του καί τό σώμα του τό γύριζε στούς δρόμους, 
έως στήν πλατεία «Βοός». Έκεΐ άναψαν πυρά καί τό έχαψαν.

Έν τώ μεταξύ ό Ηράκλειος είχε άνακηρυχθή Αύτοκράτωρ. Τόν είχαν 
στέψει στήν "Αβυδο-τά Δαρδανέλλια-ό Μητροπολίτης Κυζίκου Στέφανος 
μέ τό στέμμα, ποΰ ήτον κατατεθειμένο στήν Άρτάκη, ό "Επαρχος Θεό
δωρος καί οί άρχοντες τοΰ Βυζαντίου, ποΰ είχε εξορίσει έκεΐ ό Φωκάς.

Μά οί Πέρσαι ; Έχουν καταλάβει τί, Συρία, τήν Αντιόχεια καί 
τήν Καισαρεία. Συνεπικουρούν καί οΐ Άραβες. Έπειτα τή Δαμασκό.

Στό τέλος, ·ό 614, εισβάλλουν στήν Παλαιστίνη. Σφάζουν Χριστια
νούς χιλιάδες. Τούς άλλους τούς παίρνουν αιχμαλώτους, μαζύ μέ τόν Πα
τριάρχη 'Ιεροσολύμων Ζαχαρία κα! τά πολύτιμα σκεύη, μαζύ μέ τόν Τίμιο 
Σταυρό τοΰ Σωτήρος και τά πηγαίνουν στήν Περσία.

Τότε κα1. ό 'Ηράκλειος τακτοποιεί τής σχέσεις του μέ τούς Χοωβά- 
τας (Κροάτας) κα1 τούς Σέρβλους πρώτα-πρώτα. ΈγκαΘιστα στήν Ιλλυ
ρία καί Δαλματία τού; Χρωβάτας καί στή Βοσνία καί στή σημερινή Σεο- 
βία τού; δευτέρου; καί έπειτα συνθηκολογεί το 620 μέ τόν Χαγάνο τών 
Άβάρων, πού κάθε τόσο ίζανε επιδρομές κατα τής αύτοκρατορίας κα1. εκ
στρατεύει μέ τήν Παναγία τήν Όδηγητρα στό χέρι κατά τοΰ Χοσρέφ.

"Εξη ολόκληρα χρόνια έπολεμοΰσε. Περιπέτειες, Αποτυχίες, κακου
χίες, στρατηγήματα, κίνδυνοι. Άλλά στό τέλος διεσκόρπσε τή; ο’ρδέ; τοΰ 
Χοσρέφ και τόν άνάγζασε να καταφυγή στήν : 
Πέρσαι, Σατράπαι ι , ,
νεχίσουν τόν πόλεμο. Τότε συνενοήβηκαν μέ τόν

ην πρωτεύουσα του. Οί άλλοι 
κα1 στρατηγοί, κουρασμένοι πειά, δέν ένοοΰσαν νά συ- 

Συοόη, γυιό τοΰ Χοσρέφ, 
γιά νά υπογράψουν είρήνη 
μέ τόν Ηράκλειο.

Ό Συρόης μένεα πνέει 
κ ατά τοΰ πατέρα του. Γιατί 
ώς διάδοχο τοΰ θρόνου 
προώριζε τό γυεο τοΰ Μερ- 
δασάν άπό τή γυναίκα του 
Σειρέμ Άφίνει λοιπόν 
έλευθέρους τούς Βυζαντι
νούς, τούς όπλιζε ι όπως 
ε’-χε αξιώσει δ Ηράκλειος 
κα'ϊ βαδίζει κατά τοΰ Χοσ
ρέφ, τόν έκθρονίζει καί 
τόν σκοτώνει, κλείνει δέ 
άμέσως είρηνη μέ τόν 
'Ηράκλειο, τό 617.

Ό Αύτοκράτωρ, μετά 
τόν καθορισμό τών συνό
ρων Περσίας καί Βυζαν
τινής Αύτοκρατορίας καί 
τήν άνταλλαγή τών αιχμα
λώτων, παραλαμβάνει τόν 
Τιμιον Σταυρόν μέ τ'άλλα 
τιμαλφή καί τόν Πατρι
άρχη Ζαχαρία καί Επι
στρέφει στό Βυζάντιον.

Θρίαμβος Αποθεωτι
κό; ήτον ή υποδοχή του. 
Ό γυιό; του καί Συμβα- 
σ-.λεύ; Κιονσταντΐνος μέ 

τόν Πατριάρχη, τού; άρχοντας κα1. ολον τόν λαόν, τόν προΰπήντησαν μέ 
λαμπάδες καί κλαδιά έλαίας είς Ίέοειαν, άντίκρυ τοΰ Βυζαντίου, στή Μι
κρασιατική άκτή καί τόν συνώδευσαν μέχρι τοΰ «Παλατιού».

Τήν νίκη του αύτή, ποΰ έσωσε όλη τήν Χριστιανωσύνη 
λιτισμένη Εύρώπη, έπανηγύρισε δλο; δ Χρι
στιανικό; κόσμο;. Όλες ή Αύλές κι'όλοι οί 
’Εστεμμένοι Ιστε.λαν πρεσβείες στό Βυζάν
τιο, γιά νά συγχαρούν τόν Αύτοκράτορα, 
στή Ρώμη δέ έγιναν πρός τιμήν του κατά 
διαταγήν τοΰ Πάπα μεγάλερ έορτές. Στή 
Βαρλέττα, παληά Ελληνική πόλι, μάλιστα, 
τοΰ ανήγειραν καί κολοσσιαΐον Ανδριάντα, 
ό όποιος σώζεπαι άκόμη. Καί ό βασιλεύ; 
τών ’Ινδιών έστειλε «συγχαρικεια τώ'Ηρα- 
κλείφ μαργαρίτας καί λίθους τεμίου; ικα

νούς ».
Τήν άνοιξι τοΰ 629 δ 'Ηράκλειος έξε- 

κίνησε άπό τήν Κωνσταντινούπολι μέ όλο 
τό Βυζαντινό στόλο κα1. τόν Τίμιον Σταυ
ρόν γιά τήν 'Ιερουσαλήμ καί στή; 14 Σε
πτεμβρίου, βαστώντας Ί ον ό ίδιος στού; ώ
μους, άνέβηκε μέ τόν Πατριάρχη κ.Γ όλο 
τόν Κλήρο καί τό λαό στόν «Κρανίου Τό
πον», έκεΐ δέ στήν κορυφή του τόν αναστή
λωσε μέ τούς αίνους καί τού; ψαλμούς τοΰ 
Κλήρου.

Ή ημέρα έκείνη ήταν ή 14 Σεπτεμ
βρίου καί αύτήν έορτάζει σήμερα ολόκληρη 
ή ’Ορθοδοξία.

Ο ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Χοσρέφ ό Β' ό &ρπαξ τοΰ Τιμίου Σταύρον . 
'κατά τήν έκπόρθησιν της 'Ιερουσαλήμ.



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΚΑΝΕΣ ΓΣΟΠΑΝΑΡΕΪΚΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΑΝΤΑΣΘΗΚΑΤΕ ποτέ, δτι μπορούσε κάποτε νά υπήρχαν δικαστήρια 
τού... έρωτος; Τά όποια νά επιλαμβάνονται, είτε σύτεπαγγέλτως, 

είτε κατόπιν αίτήσεως, τών έρωτικών υποθέσεων καί νά εκδίδουν 
άποφάσεις έπ’αύτών; Όχι; Καί δμως... 'Υπήρξαν κατά τήν έποχή, 
πού στή Γαλλία έκυβερνοΰσε ή φεουδαρχία.

Ή στρατιά τών εύγενών δέν έσκέπτετο τίποτε άλλο, παρά πώς θά 
περάση καλλίτερα τή ζωή της. Τό ίδιο έσκέπτοντο καί ή άργόσχο- 
λες κυρίες τής άριστοκρατίας, ή κόμησσες καί οί μαρκησίες, πού άνα- 
ζητώντας κάτι καινούργιο, γιά νά διασκεδάζουν τήν πλήξιν τους συνέ
λαβαν τήν ιδέα τής ίδρύσεως τών έρωτικών δικαστηρίων. Ποιά ωραιό
τερα άσχολία θά μπορούσαν νά βρουν ή αβρές άριστοκράτισσες άπό 
τήν έξερεύνησι τοΰ μυστηρίου τοΰ έρωτος ;

Καί έθεσαν αμέσως σέ εφαρμογή τό σχέδιόν των. Σ’δλα τά άρι- 
στοκρατικά κέντρα τής Γαλλίας ίδρύθησαν έρωτικά δικαστήρια. Αύτό 
συνέβη στής άρχές τοΰ 12ου αίώνος.

Τά δικαστήρια, βέβαια, αύτά δέν 
ήταν κρατικά. Ήταν .. ιδιωτικά. Αί 
άποφάσεις των δμως είχαν μεγάλο 
κύρος καί έγίνοντο δεκταί άπό τούς 
ένδιαφερομένους χωρίς καμμιά συ
ζήτησα Τά μέλη τών έρωτικών αύ
τών δικαστηρίων ήταν βέβαια γυ
ναίκες άριστοκράτισσες. Προήδρευε 
συνήθως μιά άριστοκράτις, μιά κό- 
μησσα καί πολλές φορές μιά μαρ- 
κησία.

Τό Δικαστήριον τοϋ έρωτος συνεδριάζει.

Γιά νά έπιληφθή μιας ερωτικής 
όποθέσεως τό δικαστήριον, ύπήρχε 
καθιερωμένη καί τυπική διαδικα
σία. Οί ενδιαφερόμενοι, σύζυγοι ή 
έρασταί, ΰπέβαλον είς τήν πρόεδρον 
μίαν αίτησιν, είς τήν όποιαν εξέθεταν 
τήν ΰπόθεσίν των καί έζητοΰσαν τήν 
έπέμβασιν τού δικαστηρίου. Ή πρόε
δρος ώριζε ημέραν συζητήσεως, κατά 
τήν οποίαν ώφειλον νά παρίστανται 
αυτοπροσώπως καί οί διάδικοι, γιά 
νά άναπτύξουν καί προφορικώς τά 
έπιχειρήματά των. Κατόπιν ή όλομέ- 
λεια τού δικαστηρίου άπεσύρετο είς 
ιδιαιτέραν σύσκεψιν καί έξέδιδε τήν 
άπόφασίν της.

Ή άπόφασις ήτο γραπτή, πε- 
5ιείχε δέ καί σκεπτικόν, είς τό όποιον 

νεπτύσσοντο οί λόγοι ατούς όποι
ους έστηρίχθη τό δικαστήριον γιά 
τήν έκδοσί της. Μή νομίσετε δμως, 
δτι ή άπόφασις έξεδίδετο έπί τή βά
σει σκέψεων καί συλλογισμών τής 
στιγμής. Κάθε άλλο. Ύπήρχε ειδι
κός -έρωτικός κώδιξ», είς τά άρ
θρα τού όποιου καθωρίζετο τί πρέ
πει νά γίνη είς κάθε περίπτωσιν.
Έπϊ,τή βάσει δέ αύτοΰ άκριβώς τοΰ κώδικας έξεδικάζοντο αί έρωτι- 
καί ύποθέσεις.

** *

'Ο «Έρωτικός κώδιξ» άπετελεϊτο από 31 άρθρα. Μεταξύ τών άλ
λων καθώριζε καί τά εξής :

« "Οποιος δέν μπορεί νά κρατή τά μυστικά, δέν μπορεί καί ν’άγαπά. 
Ό έρωτας αυξάνεται καί μειώνεται. Δέν έχει νοστιμάδα έκεϊνο, πού ό 
εραστής παίρνει διά τής βίας. Όταν ό ένας τών εραστών πεθάνη, δ 
άλλος πρέπει νά μή έρωτευθή έπί δύο χρόνια. Όταν ζηλεύη κανείς, 
άγαπά περισσότερο. Μιά γυκαΐκα μπορεί νά άγαπάται άπό δυό άν
δρες καί ένας άνδρας άπό δύο γυναίκες. Ή δύσκολη ερωτική κατά- 
κτησις έχει μεγαλύτερη γοητεία. Ό ερωτευμένος ώχριά, δταν βλέπει τό 
πρόσωπο, πού άγαπα. Κανείς δέν μπορεί ν’ άγαπήση, δταν δέν έχη τήν 
ελπίδα· δτι Ο’άγαπηθή. κ. λ. ».

Τά έρωτικά δικαστήρια είχαν έπιληφθή κάποτε καί τού ζητήμα
τος, άν μπορεί νά ύπαρξή έρωτας μεταξύ συζύγων. Μέ τήν άπόφασι 
πού έβγαλαν έχαρακτήρισαν αύτό ώς άδύνατον. Καί τούτο γιατί με
ταξύ συζύγων γεννώνται άμοιβαια καθήκοντα, τά όποια είνε υποχρεω
μένοι νά έκτελούν καί δταν άκόμη δέν θέλουν. Άντιθέτως οί έρασταί 
δ,τι κάνουν τό θέλουν, διότι δέν δεσμεύονται, άλλά ενεργούν σύμ
φωνα μέ τήν θέλησιν των, πού έμπνεύεται άπό τόν έρωτα.

* *

Παρά τό γεγονός, δτι τά ερωτικά δικαστήρια άπετελοΰντο άπό γυ
ναίκες, πολλές φορές περιλάμβαναν καί άνδρες ώς μέλη. Ίο μέλος 
αύτό^έπαιρνε τόν τίτλον τοΰ ■ ΙΙρίγκηπος τοΰ Έρωτος». Τόν τίτλον αυ
τόν έφερε κατά τό 1170 ό Ριχάρδος ό Λεοντόθυμος, γαμβρός τοΰ Βα
σίλειος τής Γαλλίας Λουδοβίκου Ζ' καί κατόπιν Βασιλεύς τής ’Αγγλίας.

Τά ερωτικά δικαστήρια έπαυσαν υφιστάμενα άπό τά τέλη τοΰ 13ου 
αίώνος. Αί αποφάσεις των παραμένουν δμως ακόμη καί μπορεί νά 
πρ κανείς, δτι είνε δυνατόν νά έφαρμοσθούν καί σήμερα, άφοΰ τό 
αίσθημα τοϋ έρωτος είνε τό ίδιο, όπως και τότε καί' πρό χιλιάδων 
έτών. ’Αμετάβλητον, μυστηριώδες, άνεξερεύνητον...

ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΕΣ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

01 τσοπαναρέοι προαγγέλουν φοβερή καί τρομερή βαρυχειμωνιά. 
Έχουν καταντήσει κΓ αυτοί σωστό ’Αστεροσκοπείο μας, ποΰ τό μά

θαμε πειά κι’δταν μάς προλέγει λια
κάδα γιά τήν άλλη μέρα, παίρνομε 
τήν όμπρέλλα στό ^έρι.

”Ας δούμε τώρα έπ’ εύκαιρίρ 
πότε ή Φύσις έκανε τής μεγαλήτερες 
βαρυχειμωνιές: Λοιπόν τό 401 έπά- 
γωσε ή Μαύρη Θάλασσα. Τό 763 
έπάγωσε αύτή καί ό Βόσπορος. Άφοΰ 
κυνηγοί τόν περνούσαν πεζοί. Τό 
829 έπάγωσε ό Νείλος τής Αίγύπτου. 
Τό 1312 δλη ή Βαλτική Θάλασσα. 
Τό 1468 έπάγωσε στήν Ευρώπη τό 
κρασί καί κόβοντάς το μέ τσεκούρι 
τό πουλούσαν μέ τό κομμάτι. Τό 1863 
έπάγωσε ό ποταμός τής ’Αγγλίας 
Τάμεσις.

Τό 1709 έκανε τρομερό χειμώνα. 
Έπάγωσανδλα τά ποτάμια τής Γαλ
λίας καί ή θάλασσα στή Σέττα καί 
στά παράλια τής Μασσαλίας, κατε- 
στράφη δέ ή συγκομιδή κι’ έπεσε 
πείνα τών.... γονέων.

Τό 1767 έκανε, φαίνεται, άκόμη 
περισσότερο κρύο. Έπάγωσε τό νερό 
τών πηγαδιών. Πολύ σπάνιο φαινό- 
μενον αύτό. Άμ τό 1857 ; Στήν Κων- 
σταντινούπολι έπάγωσε δ Κεράτιος 
Κόλπος, αύτό δέ έπανελήφθη τό 1879.

'Η βαρυχειμωνιά τοΰ 1767 διήρ- 
κεσε άπό τήν άρχή τοΰ ’Ιανουάριου 
μέχρι τών μέσων Φεβρουάριου. Τότε 
έπάγωσαν καί άνθρωποι μέσα στής 
πόλεις, πολλοί δέ καί μέσα στά σπί
τια καί στά κρεββάτια τους ακόμη.

Ή θερμάστρες καί τά τζάκια 
εκαιαν νύκτα - μέρα, τά σίδερά τους 
έκοκκίνιζαν καί κοντά στά παράθυρα 
τό νερό έπάγωνε μέσα στής κανάτες, 
πού έσπαζαν, εννοείται, λόγφι τής 
διαστολής του.

Τά πουλιά έπεφταν ψόφια κΓ ή
μπεκάτσες ξεπάγιαζαν. Ώς κι’ ή νυχτερίδες πετούσαν μέρα μεσημέρι 
κι’ έπεφταν ψόφιες.

Τά ελάφια καί τά ζαρκάδια δέν μπορούσαν νά τρέξουν κ.Γ έπή- 
γαιναν σάν παράλυτα. Οί οδοιπόροι έπεφταν νεκροί στή μέση τού 
δρόμου, καθώς κΓ οί αμαξάδες τών ταχυδρομικών άμαξιών. Έφθα
ναν τ’ αμάξια στά τέρματά τους καί δέν κατέβαινε άπό μέσα κανένας 
επιβάτης. Έκοκκάλιαζαν μέσα στό αμάξι. Ποτά, κρασιά, οινοπνεύματα 
έπάγωσαν στής κάβες καί στής άποθήκες.

Στή Νέα Ύόρκη κάποτε πήρε φωτιά ένα σπίτι. Έτρεξαν ή αν
τλίες, έσβυσαν τή φωτιά, μά λίγο άργότερα τά νερά έπάγωσαν καί τό 
σπίτι μετεμορφώθη εις έναν άμορφον όγκον πάγου.

'Ένα πολεμικό, πού έπήγαινε στό λιμάνι τής Νέας Ύόρκης, 
βρήκε θάλασσα. Τά κύματα πηδούσαν έως στής γαλέττες τών καταρ- 
τιών του, σαν λυσσασμένα. Πάγωναν ολοένα καί σιγά-σιγά τό καράβι 
έγινε άγνιόριστο.

Καί δταν έλυωσαν νά χιόνια, εΰρισκαν τά δάση γεμάτα άπό ψο
φίμια, λάφια, λύκους, άλεπούδες τά δέ ποτάμια κΓ ή λίμνες βρωμού
σαν άπό τά ψόφια ψάρια.

Φαντασθήτε τώρα τά κρύα τών κατεψυγμένων ζωνών. Στή Λα- 
πλάτα ό έξερευνητής Νορντεσκιόλ βρήκε κρύο 47 βαθμών υπό τό μη
δέν. Ό Μόρτων στή Σιβηρία 63 βαθμών. Ό Τζίλντ 71 καί δ Γκεμ- 
λέν στή Γιακούτσκα. κοντά στό Βόρειο Πόλο, 84 βαθμών.

Έδώ τέτοια ψύχη δέν τά ξέρομε. Τά αίσθανόμεθα μονάχα, δταν 
στήν παρέα μας βρεθή κανένας ... καλαμπουριστής.

Δέν προτι&έμε&α νά άσχολη&ώμεν μέ τήν άνεξάντλητον χαί ώραίαν ιστορίαν τών Σά
λωνων, μέ τήν περίφημου Κομητείαν καί τό ιστορικόν Συμβούλιου·, τά μνημεία της, έν 

οϊς καί τό Κάστρο, όπερ επιβλητικόν ΰψοϋται ϋπερ&εν τής πόλεως μέ τήν άξιόλογον διά τάς 

ίστοριχάς αγιογραφίας εκκλησίαν τοΰ · Σωτήρος·, μέ τους μεγάλους εύεργέτας χαί Δωρητάς 

της Νικόλαον Γιαγτξήν, Βασίλειον Βασιλόπουλον. Εύ&ύμιον Καπράλον, Σταλόν, Εύ&ύμιον Γά

ταν, Ν. Κορδώνην, Δελμοϋζον. χαΐ άλλους.

Περί δλων αυτών άσχολεϊται είς μίαν άξιόλογον χαΐ επαινετήν ιστορικήν μελέτην ό εν

ταύθα συνάδελφος χ. Τάσσος Παρνασιδεΰς (Κατσιχαπής).

Προτιθέμεθα μόνον νά χαράξωμεν όλίγας γραμμάς διά μίαν βιοτεχνίαν, σημειώσασαν έν 

Άμφίσση μεγάλα; προόδους, ήτις ύφίσταται ακόμη μέ τά πρωτόγονα μέσα, πού άνεπτύχθη 

αύτοφυώς τρόπον τινα είς τήν πρωτεύουσαν τής Παρνασσΐδος, τήν βασίλισσαν τών έλαιών και 

ή όποια αρχίζει νά άτονή, λόγιρ τοϋ δτι είς τά προπολεμικά κέντρα τής εξαγωγής, τά κου

δούνια τών τσοπαναρέων έξειλίχθησαν είς είδος πολυτελείας.

ΕΚΕΙ κάπου στή»· /Γαρναοοίδα, μέσα στή»· κοιλάδα, ποΰ σχηματίζουν ό

Παρνασσός καί ή Γκιώνα, βρίσκεται χωσμένη κάτω άπό τά Τοπόλια 

μέ τή; κλωνόγυρτε; έληές καί αντίκρυ στήν Σιγδίτσα, πού έγινε γνωστή 

ώς γεννέτειρα τοΰ περίφημου οικονομολόγοι· Αναργύρου Σαιοπούλου, ή 
Άμφισσα. Τά Σάλωνα.

Έπαιξαν σπουδαίο ρόλο τά Σάλωνα στήν Ά’πανάοτασι τοΰ 1821.

Στα Σάλωνα σφάζουν αρνια 

καί στό Χρυοί κριάρια 

καί στή; Μαρίας τήν ποδιά, 

σφάζονται παλληκάρια.

Δέν έχω σκοπό νά μιλήσω έδώ γιά τήν ποδιά τής Μαρίας, ούτε γιά 

τής έληές της, ποΰ κατά τήν παράδοσι ήταν.... Σαλωνίτικες.

Φημίζονται άλήθεια 

ή Σαλωνίτικες έλ.ηές γιά 

τό μέγεθοςτους. Τό •πρώ

το πράμα», ποΰ δε το 

βλέπομε οί Αθηναίοι, εί

ναι σάν δαμάσκηνο τής 

Μαδαγασκάρης. Καί σαρ

κώδες, εύχυμο μ’ ένα 

μικρό κουκούτσι. Νόστιμο 

δέεε! Μέσα στά Σάλωνα 

μπορεί νά έχη αύτή τήν 

έποχή τουλάχιστον 20 - 

22 δραχμές ή οκά. Όλο 
σχεδόν αύτό τό · πρώτο 

πράμα» βγαίνει στό εξω

τερικό. "Εξη έως επτά ε

κατομμύρια συνάλλαγμα 

εισάγει τό χρόνο ή Άμ
φισσα άπό έληές.

Σαν νάφαγα, μοΰ φαί

νεται, στόν ύπνο μου Σα

λωνίτικες έληές - πρώτο 

πράμα-ποϋ μου τής είχε 

στείλει πεσκέσι δ Δήμαρ

χος Άμφίσσης, ό Γιδό- 

γιαννος. "Ας είναι καλά δ 

άνθρωπος.

Ή "Αμφισσα όμως 

έχει καί κάποιο άλλο 

προϊόν. Έχει βιοτεχνία. 

Σπουδαία βιοτεχνία, άπό 

τήν όποιαν εισάγει άφθονο

Όλόκληρη συνοικία · Κουδουνάδικα», εργαστήρια ποΰ σφυρηλατούν 

μπακίρι καί κάνουν τροκάνες γιά τραγιά, πρόβατα καί γίδια.

’Αντιλαλούν δλη μέρα οί δρόμοι της άπό τά οφυροκοπήματα, σάν τή 
δική μας οδόν Ήφαιστου, πούναι τά ’Γύφτικα».

Περνώντας άπ' έξω βλέπετε τού; τεχνίτες ν’ άναιβοκαταιβάζουν αδιά
κοπα τό σφυρί τους πάνω σέ μικρά ατσαλένια άμόνια, ξεγυρίζοντας μέ 
τέχνη τό χάλκινο έλασμα, καί τό φτειάνουν κουδούνια.

Θά δήτε στό καθένα κουδουνάδικο κρεμασμένα πλήθος κουδούνια 

μέ τά γλωσσίδια τους, κουδούνια μικρά γιά προβατάκια, κουδούνια μεγάλα 

γιά προβατίνες, μεγαλήτερα γιά τραγιά. Καί κάτι μεγάλα σάν καρπούζια.

— Γιά γκαμήλες είν’αύτά; ρώτησα τόν Δήμαρχο, ποΰ μ’έξεναγούσε. 

— Αύτά, μοΰ /.έει, είναι γιά τά «κασέ μια».

— Δηλαδή ;

— Γιά τά «μπροστάρια».

Θυμήθηκα τότε τό ανέκδοτο τού "Οθωνος μέ τόν Δήμαρχο :

— Κεσάτια Βασιληά μου.

— λίηλαδή ;
— Δέ γίνετ’ άλ.ισιβερίσι.

— Δηλαδή ;

— Δέν έχομε νταλαβέρι.

Μά ό ευγενικός ξεναγός μου Δήμαρχος έκατάλαβε τήν άγνοιάν μου 

κι έσπευσε να μου έξηγήοη. .

Ένα κουδουνάδικο τής Άμφίσσης έν ώρα έργασίας.

συνάλλαγμα κάθε χρόνο: Τά Κουδουνάδικα.

- Τά φορούν οί τράγοι, ποΰ πηγαίνουν μπρος απ' τό κοπάδι.
— Καί δέν τούς κουράζει τόσο βάρος ; ρώτησα.

Νά τους δής μεθαύριο τ’ Άη Γιώργη, πού βγαίνουν οί τσοπανα

ρέοι άπ’ τά χειμαδιά, γιά νά πιάσουν τής ραχούλες.........

Τούς είδα. Είδα δλη τήν έξοδο τών τσοπαναρέων μέ τά κοπάδια 

τους πρός τά ’έπηγγελμένα» τοπεϊα, ποϋ μέ τά γάργαρα νερά τής βουνίσιας 

πηγής, τό βλαοσερό χορταράκι καί τό αρωματισμένο άγέρι καταντούν γιά 
τής στάνες αληθινή ·Γή τής ’Επαγγελίας».

Ι'ραφικώτατο θέαμα ! Τό ένα πίσω άπ’ τ’ άλλο τά κοπάδια. Στρατός 

ολόκληρος είς βαθεϊα φάλαγγα. Μπροστά ένας μουσάτος τράγος, καλο

θρεμμένος, μέ τήν τεράστια τροκάνα στό λαιμό, καμαρωτός - καμαρωτός. 

Τό Κεσέμι. Ξοπίσω του τά «μπροστάρια >. Άλλοι τράγοι μέ μικρότερες 
τροκάνες. Τόν ακολουθούν, δπως οί επιτελείς τόν ’Αρχιστράτηγο. Έπειτα 

τά γίδια, τά κριάρια, τά 

πρόβατα. "Ολα μέ μικρές 

τροκάνες στό λαιμό.

Δεξιά κι άριοτερά τά 

τσοπανόπουλα καί τά κο- 

πέλια μέ τής άγκλίτσες 

καί τά τσοπανόσκυλα. "Ε

πειτα τά μεταγωγικά. 
Μουλάρια μέ τά τσαντή- 

ρια συσκευασμένα καί τά 
σύνεργά τους, καρδάρες, 

καζάνια.........

Καί έπ' ούρας τ^ς 

συνοδείας ή.... νμπας 

κούρ». Στή ράχι τοϋ τε

λευταίου μουλαριού καμ- 

μιά δεκαπενταριά-είκοσι 
κότες, λυτές.

Μόλις ή συνοδία οτα- 

ματήση, πηδούν καί βό
σκανε κι’ δταν ξαναξεκι- 

νήση πετούνοτή θέσιτους.

Καμμιά παρατονία. 

Κανένα οτονάρισμα. Ά

καυτε τετρακόσες-πεντα- 

κόσιες τροκάνες καί κου

δούνια νά κτυπούν ρυθ

μικά πρίμο, σεκόντο, τέρ- 

τοο, μπαρυτονιΐλε, μπάσο, 
άρμονικοιτατα, λές καί τά 

κούρδισε - ή τά διάλεξε-

κάποιος βιρτουόζος μαέστρος. - Είδα καί τό διάλεγμα. Πηγαίνουν δυό - 
δυό οτά κουδουνάδικα οί τσοπαναρέοι νά ηιωνίιίουν. Ό ένας στέκει άντί- 
κρυ στό μαγαζί καμμιά δεκαριά μέτρα μακρυά, μέ τό αυτί τεντωμένο κι’ 

ό άλλος στήν πόρτα δοκιμάζει ένα-ένα τά κουδούνια. Φαλτσάρει ένα;

— "Ακα· φωνάζει άπό αντίκρυ δ άλλος.

’Αντιλαλούν δλη μέρα οί δρόμοι τών Σαλώνων άπό τά σφυροκοπή- 

ματα καί δουλεύουν έντατικά, μέ τήν φυχή τους, δλη τή χρονιά για νά 

ετοιμάζουν «πράμα».

Ή παραγωγή τους βγαίνει άπό τά σύνορα τής Ελλάδος, γιά νά φθάση 

μακρυά, πολύ μακρυά. Ή Πολωνία, !; Τσεχοσλοβακία, ή Βοσνία καί 

’Ερζεγοβίνη, ή Βεσαραβία, ή ’Ρουμανία, ή Βουλγαρία, ή Σερβία καί ή 

Μικρασία προμηθεύονται κουδούνια καί τροκάνες, χιλιάδες πολλές, γιά 

τήν κτηνοτροφία τους άπό τήν Άμφισσα.
Υπολογίζουν είς τρία τέσσερα εκατομμύρια δραχμές τό συνάλλαγμα, 

πού εισάγει άπό τό εξωτερικό τό χρόνο ή "Αμφισσα μέ τή βιομηχανία 

της αύτή.

Τώρα εσχάτως όμως ή βιοτεχνία αύτή έχει αρχίσει νά άτονή. Σέ 

πολλά μέρη, ποΰ έπρομήθευε πρώτα ή Άμφισσα κουδούνια, κατασκευά

ζουν πολυτελή, άπό καλό μέταλλο μέ μπιχλιμπίδια.

Ο ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ
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ΕΛΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩΜΕ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
"Ολα τά κράτη, άκόμη καί πρό τοΰ Εύρωπαϊκού πολέμου, έχουν καρφώσει τήν προσοχή τους είς τούς 

νέους. Μαζύ μέ τήν πνευματική τους μόρφωσι τούς έπροπαίδευαν καί στρατιωτικώς, είς τρόπον ώστε νά 

έχουν έτοιμο υλικό είς κά&ε περίπτωσι. Δέν κατεπλάγημεν τότε μέ τήν ’Αγγλία; Έν ώρα ειρήνης είχε μό

λις έκατόν είκοσι χιλιάδες στρατό. Καί λίγο μετά τήν έκρηξι τής Εύρωπαΐκής πυρκαΐάς άναίβασε στό θέα

τρο τοΰ πολέμου εκατομμύρια ολόκληρα. Τά στελέχη τοϋ στρατού εκείνου τά είχαν προετοιμάσει τά Πανε
πιστήμια καί ή Προσκοπικές οργανώσεις. Οί δέ Τσεχοσλοβάκοι ; "Εχουν σήμερα όλόκληρη στρατιά έτοι-χαί ή Προσκοπικές οργανώσεις. Οί δέ Τσεχοσλοβάκοι ; 'Έχουν σήμερα όλόκληρη στρατιά ετοι

μοπόλεμη άπό 800 χιλιάδες · Σοκόλ'. Σοκόλ σημαίνει γεράκι. ’Ήταν άκόμη κάτω άπό τήν 

φτέρνα τής Αυστρίας, όταν άρχισαν νά σφυρηλατούν τήν ψυχή τής νεολαίας τους μέ τόν 

πόϋ·ο τής Έλευίλερίας καί νά τήν προετοιμάζουν στρατιωτικώς. Καί διά τόν φόβον τών Αυ

στριακών αρχών είς τήν δργάνωσι αυτή τών · Σοκόλ*,  ποΰ είχε όραματισ&ή άπό τό 1862 

ό Μιροσλάβ Τίρς, έδωκαν τή φόρμα γυμναστικών σωματείων, μέ κόκκινη στολή κί ένα 

φτερό γερακιού στό καπέλλο. Είχαμε καί μεϊς τό Μιροσλάβ Τίρς, έναν -τρελλό*-τόν  δυ

στυχισμένοποΰ μετά τά πολεμικά μας καραγκιοζιλίκια τών συνόρων, στά 1885-86, 

είχε ύή Τ° ‘όιο όνειρο. Τόν Γεώργιο ' Αντωνόπουλο. Ώραματίσ&ηκε τή στρατιωτική σύνταξι 

τών μα&ητών τών γυμνασίων. ’ Εζητιάνευε λίγα παληά όπλα και μερικές ξιφολόγχες καί 

κάμποσα φυσίγγια κί έναν δυό ΰπαξιωματικούς. Τόν έδιωχναν οί άρμόδιοι’ παίρνοντάς τον 

γιά τρελλό. ΛΓά έκεΐνος έπέμενε καί παρέταξε μιά μέρα στό Πολύγωνο κάπου δυό χιλιάδες 

μα&ητάς τών δύο τελευταίων τάξεων τών Γυμνασίων Ά&ηνών, έτοιμους στους σχηματι

σμούς καί τούς ελιγμούς, στό -τετράγωνον κα&’ ιππικού*  καί στά άκροβολιστικά, καί στήν 

πορεία και συντεταγμένους μέ ομοιόμορφη στολή καί μέ τούς ΰπαξιωματικούς τους. Πέ&ανε 

ό μεγάλος έκεΐνος όνειροπόλος - Θεός σχωρέστον τόν δυστυχή - καϊ πάει τό ώραΐο όνειρο. 

Τόν είχαν περάσει γιά τρελλό ! Τώρα μετά τόν πόλεμο έστρεψαν τήν προσοχή τους στή νεο

λαία καί οί Βούλγαροι καί οί Σέρβοι καί οί Πολωνοί. Οί Αυστριακοί καί οί Ούγγροι, πού 

ή Συν&ήκη τοϋ πολέμου δέν τούς επιτρέπει νά διατηρούν μεγάλας στρατιωτικός δυνάμεις 

υπό τά όπλα, ώργάνωσαν τή νεολαία κί αύτοί γιά τήν αΰριον. "Ας άφήσωμε πειά τόν 

Μουσσολίνι μέ τούς «Μπαλίλα · καί τούς -Άβαγγαρντίστα · του. Καί τήν Γερμανία, όπου 

κά&ε γερμανόπουλο είναι καί ένας προ - στρατιώτης. Θά δούμε είς αλλα φύλλα τής οργα

νώσεις αύτές τών Σοκόλ καί τών Μπαλίλα καί τών Άβαγγαρντίστα. ’Αρχίζομε άπό τήν 

Παγκόσμια δργάνωσι τών Προσκόπων.

Ο ΠΡΟΞΚΟΠΙΞΜΟΞ

ΟΤΑΝ έξ αφορμής τής απληστίας τοΰ Λόρ Σέσιλ Ρόαντς, ιδιοκτή
του άδαμαντορυχείων στήν Κεντρώα ’Αφρική, ό όποιος ήθελε νά 

καταβροχθίσω καί τά πλούσια άδαμαντορυχεϊα τοΰ Τράνσβααλ, άρ
χισε τό 1900 ύ πόλεμος τής 'Αγγλίας κατά τών Μποέρς, - πόλεμος 
Γολιάθ κατά Δαυίδ - ένας άγγλος συνταγματάρχης, ό σέρ Ρόμπερτ 
Μπάντεν Πάουελ, εύρέθηκε άπο- 
μονωμένος μ’ ένα τμήμα στρατού 
στό χωριουδάκι Μάφεκιγγ.

Ή φρουρά του ήτον μικρή j 
καί δέν μπορούσε ν’ άποσπάση 
γιά βοηθητικές υπηρεσίες άπό τήν 
άμυνα οΰτε έναν άνδρα· Πώς νά 
τά βγάλη πέρα; "Ηθελε αγγελιο
φόρους, ήθελε γραφείς, ήθελε τη- 
λεφωνητάς.

Είδε τά Μποιρόπουλα. Σ’ δλα 
έβοηθοΰσαν. "Εκαναν τόν άγγε- 
λιαφόρο, κατώπτευαν κρυμμένοι 
στά χόρτα καί στής πτυχές τοΰ ι 
εδάφους, μέ τήν κοιλιά.... Έσκέ- 
φθηκε τότε νά χρησιμοποίηση γιά 
όλες αύτές τής βοηθητικές υπη
ρεσίες τά παιδιά τοΰ χωριού. Κοι
νοποιεί λοιπόν μιά σχετική προκήρυξι καί προσέρχονται δλα. Τά ντύ
νει μέ μιά στολή άπλούστατη - τή σημερινή πού ξέρουμε - καί τούς 
αναθέτει δλες αύτές τής δουλειές.

Τά Έγγλεζόπουλα τό πήραν, δπως λέμε, στό φιλότιμο κΓ έδειξαν 
τόσο ζήλο καί τόση αύταπάρνησι, άλλά ανέπτυξαν καί τόσα προτερή
ματα. τόση άντίληψι, ώστε κάθε μέρα ύ συνταγματάρχης τούς άνέ- 
φερε στής ημερήσιες διαταγές του.

Μιά μέρα ό Μπάντεν Πάουελ ανέθεσε είς έναν μπόϋ σκάουτ νά 
πάη κάποιο έμπιστευτικό καϊ επείγον έγγραφο σ’ άλλο τμήμα στρα
τού. "Εφυγε μέ τό ποδήλατό του δ δεκαεπταετής πρόσκοπος καί ό 
συνταγματάρχης στό γυρισμό του τόν έπερίμενε μέ άγωνία, ψάχνον
τας τόν ορίζοντα μέ τά λορνιόν του.

"Α ! νότος ! Γυρίζει! Βροχή τά βόλια γύρω του! Τό εύλογημένο 
τό παιδί! Δέν άφινε νά νυκτώση; Ξαφνικά τόν χάνει άπό τά μάτια 
του. Σωριάστηκε χάμω!

Καϋμένο παιδί! Γιά τήν πατρίδα πήγε!
Ό συνταγματάρχης δακρύζει... Μά σέ καμμιά ωρα τόν ξαναβλέ

πει, νά τρέχη μέ τό ποδήλατό του στό δρόμο, κοντά πειά στό Μάφε
κιγγ καί σέ λίγο νά σου τον μπροστά του κλαρίνο.

Τόν αρπάζει, τόν σφίγκει στήν άγκαλιά του καί τόν καταφιλεϊ. 
Τό σώριασμάτου άπό τό ποδήλατο κατάχαμα ήτον τέχνα
σμα, γιά νά ξεγελάση τά έχθρικά βόλια, ποΰ τόν είχαν 
βάλει στόχο καί νά σταματήσουν. "Επειτα έσούρθηκε μέ 
τήν κοιλιά στόν κάμπο, άπό φρύδι σέ φρΰδι καί άπό σα
μάρι σέ σαμάρι τοΰ εδάφους κάμποσα χιλιόμετρακαί ξα- 
νακαβάλλησε.

"Επειτ' άπό λίγον καιρό έτελείωσε δ πόλεμος τού 
Τράνσβααλ Ένίκησε ό Γολιάθ. 'Εκείνη ή φούχτα τών 
Μπόερς δέν μπόρεσε ν’άντισταθή καί ή Δημοκρατία τοΰ 

Τράνσβααλ έχάθηκε άπό τόν χάρτη 
τής ’Αφρικής.

Ό συνταγματάρχης Ρόμπερτ Μπάν- 
Πάουελ γυρίζει μέ τή φρουρά του 

’Αγγλία. Παίρνει δμως μαζύ του 
τό σώμα τών προσκόπων του. Τούς

παρουσιάζει στή βασίλισσα, τής διηγείται τής υπηρεσίες και τά κατορ- 
θώματά τους καί ή Βικτωρία τούς φιλεϊ τρυφερότατα έναν - έναν, προ
βιβάζει δέ καί τόν συνταγματάρχη είς υποστράτηγον Σέρ Ρόμπερτ 
Μπάντεν Πάουελ.

συνταγματάρχης, ό σέρ Ρόμπερτ

Μία κατασκήνωσις στούς Δελφούς.

* *
Τήν ιδέα τών προσκόπων ό Μπάντεν Πάουελ είχε συλλάβει κάτω 

κεΐ στής 'Αγγλικές αποικίες, ποΰ υπηρετούσε χρόνια. Είχε δει τή 
σκληρή ζωή τών Κάου - Μπόϋ 
στήν ύπαιθρο καί στά δάση, ποΰ 
ήταν άναγκασμένοι ν' ανάβουν μό
νοι τους φωτιά, νά μαγειρεύουν 
μόνοι τους άλλά καί νά είναι συν
τεταγμένοι, νά ιππεύουν, νά ρί
χνουν στό σημάδι, γιά νά τά βγά
ζουν πέρα μέ τούς κακοποιούς.

Τίθεται άμέσως έπί κεφαλής 
καί ιδρύει στή Λόντρα τό Σώμα 
τών "Αγγλων Μπόϋ-Σκάουτ. Ξα
πλώνεται ή φλογερή πνοή του σ' 
δλη τήν ’Αγγλία σάν πυρκαϊά καί 
ή νεολαία δλου τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου βρίσκεται γρήγορα συν
τεταγμένη είς ένα σώμα ένιαϊον.

Δέν υπάρχει σήμερα στήν 'Αγ
γλία παιδί - άπό δεκατεσσάρων

έως δεκαοκτώ έτών-ποΰ νά μήν άνήκη σέ μιά προσκοπική ομάδα. 
Αυτό είναι τό μυστικό, ποΰ ή ’Αγγλία στόν Ευρωπαϊκό πόλεμο, 

λίγο μετά τήν έκρηξί του, παρέταξε ολόκληρα εκατομμύρια ετοιμο
πόλεμου στρατού.

’Από τάς μεγαλονήσους τού 'Ατλαντικού καί τής Μάγχης ή ιδέα 
τοΰ Προσκοπισμού έπήδησε στή Γαλλία. Οί «Έκλαιρέρ ντέ Φράνς», 
δπως λένε τούς προσκόπους έκεΐ, φθάνουν σήμερα τό ένα εκατομ
μύριο ίσως.

Τούς ώργάνωσαν κι’ έκεΐ άρτια. 'Αξιωματικοί τούς προπαιδεύουν 
βιβλία γράφουν, περιοδικά έκδίδουν, κατασκηνώσεις τούς κάνουν κι'έτσι 
ετοιμάζουν κάθε τόσο μιά σειρά προμάχων, άλλά καί άπό μιά γενεά...

Περί Σοκόλ, περί Μπαλίλα καί Άβαγγαρντίστα, περί Γερμανών 
προσκόπων, είπαμε, θά γράψωμε σ' άλλα φύλλα τοΰ Περιοδικού.

Άλλη κατασκήνωσις προσκόπων στή Βούλα.

"Ας δούμε τιάρα τούς "Ελληνας προσκόπους.
Ό Θανασης ό Λευκαδίτης-σεμνός φίλος τής «Εικονογραφημένης· 

-γυμναστής, είναι ένας Γεώργιος Άντωνόπουλος νούμερο 2. Είχε καί 
αυτός κατά τό 1910 τήν έμπνευσι νά συντάξη τήν 'Ελληνική νεολαία 
είς ένα σώμα ένιαϊον. τό όποιον ώνόμασε Σώμα 'Ελλήνων Προ
σκόπων.

Ήτον δμως πειό τυχερός. Βρήκε άμέσως άνθρώπους, ποΰ τόν 
έκατάλαβαν. Τρεις αξιωματικούς τού Βασ. Ναυτικού- Τόν Κοκό τό 
Μελά, τόν Νίκο τόν Πασπάτη καί τόν Τζώρτζη τόν Πανά.

Δεκαεννηά μόνον παιδιά τής 'Αθήνας έτρεξαν τότε στήν έκκλησί 
τους. Κανείς δέν έπρόσεξε τήν ευγενική τους προσπάθεια Οΰτε τό 
κράτος, ούτε κανείς άπό τούς επισήμους. Μήπως δέν είχε άκουσθεΐ 
τέσσερα χρόνια πειό πριν μέσα στή Βουλή, στής παραμονές τών 'Ο
λυμπιακών 'Αγώνων-τό 1906-άπό τό στόμα πρώην καί κατόπιν κυ
βερνήτου μία φράσις, ποΰ έχαρακτήριζε τό πνεύμα τής έποχής ;

Ή κυβέρνησις έζήτησε άπό τή Βουλή πίστωσι 500 χιλ. δραχ
μών γιά τήν όργάνωσι τών δευτέρων έν Άθήναις Όλυυπιακών Αγώ
νων καί ό πρώην κυβερνήτης έκεΐνος τής άπήντησε:

— Ούδέ οβολόν διά τούς σαλτιμπάγκους αύτούς!
Ό Θεός άς τόν συγχώρηση. "Εχετε δμως μιά ιδέα τής τότε δια- 

νοήσεως Αφού τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας, ποΰ ή Γερμανία τιόρα 
έδαπάνησε τά μαλλοκέφαλά της, 
ή άντιπολίτευσις τότε έχαρακτή- 
ρισε ώς σαλτιμπαγκισμόν φαντά- 
ζεσθε τό 1910 ποΰ ένεφανίσθη- 
σαν οί πρώτοι 'Αθηναίοι πρόσκο
ποι καί οί άρχηγοί τους μέ κοντά 
πανταλόνια στούς δρόμους, τί ε- 
γινε. Τούς έκορόιδευαν καί τούς 
έπρογκοΰσαν.

Έπέμειναν δμως εκείνοι καί 
στούς πολέμους τοΰ 1912-13 έ
στειλαν στής υπηρεσίες τών με
τόπισθεν, στά νοσοκομεία, στά 
χειρουργεία διακόσια παιδιά μα
θημένα γιά κάθε βοήθεια.

Τότε αναγκάσθηκαν νά δώ
σουν κάποια προσοχή στόν Προ
σκοπισμό. Ό άρχιστράτηγος Βα
σιλεύς Κωνσταντίνος άπεδέχθη 
τή γενική άρχηγία τοΰ σώματος, 
έπαρασημοφόρησε δέ καί τή ση
μαία του μέ τά μετάλλια τών 
Βαλκανικών πολέμων.

Έπειτα; Έπειτα ήλθαν τά 
άπαισίας μνήμης γεγονότα τού 
φυλετικοΰ διχασμού καί ό Προ
σκοπισμός έξέπεσε εις τό περι
θώριο τής έθνικής ζωής. Άλλ’ 
δ Προσκοπισμός ήτον μία ιδέα 
έξ ανάγκης καί ή ιδέες δέν σβύ-
νουν. "Οταν λείπη κάτι, μ' όσες περιπέτειες κΓ άν περάση. θά έπιβληθή.

Μέσα στά γεγονότα έκεϊνα. ποΰ άκολούθησε ή φαγωμάρα καί ή 
γενική έκλυσις, τήν Ιδέα τοΰ Προσκοπισμού τήν έπήρε ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία καί τήν διετήρησε.

Μέ μιά εύγενικιά χειρονομία τού Άντώνη Μπενάκη άπέκτησεν 
ίδιον οίκημα έπί τής όδοϋ Χαρόνδου, πλούσια επιπλωμένο. Έν τώ 
μεταξύ άνασυνετάχθη, «οργάνωσε κατασκηνώσεις καί έκδρομές, έκαμε 
δύο τρεις έμφανίσεις δημοσίφ, είς τό Στάδιον καί τούς Δελφούς. Συ- 
νεκόμισε μάλιστα, κάθε φορά πού έλαβε μέρος σέ δημόσιες τελετες. 
ειλικρινή καί ολόθερμα συγχαρητήρια.

Τώρα έπί κεφαλής αύτοϋ είναι ένα Συμβούλιον άπό τούς κ. κ. 
Αντώνιον Μπενάκην Πρόεδρον, Μιχ. Σοφιανόν Γεν. Γραμματέα, Λ. 
ΙΙτέρην Άντισυνταγματάρχην έ. ά. Γεν. "Εφορον, Γεώργ. Πανάν Αν
τιναύαρχον έ. ά. "Εφορον διεθνών σχέσεων, Ν. Μακρήν, Λοχαγόν, 
Ταμίαν, τούς Συμβούλους κ. κ. Μάρκον Μίνδλερ, Κ. Κοτζιάν, Φιλ. 
Καρβελάν, Χρ. Λέφαν, Π. ΓΙερρωτήν, Γ. Σκληβανιώτην, άντιπλοίαρ- 
χον τοΰ Β. Ν. Όρ. Τσακαλώτον καί Θ. Κετσέαν, άντισυνταγματάρ- 
χας, Ε. Πλουμήν ταγματάρχην τοΰ Γεν. ’Επιτελείου, τόν έν Ίωαννί- 
νοις υποστράτηγον κ. Άλ. ΙΙαπανικολάου καί τόν κ. Άθαν. Σταμί- 
ρην, τοπικόν "Εφορον Αθηνών.

Σήμερα ή ιδέα τοΰ Προσκοπισμοΰ είναι διαδεδομένη ευρύτατα. 
Τό Σώμα 'Ελλήνων Προσκόπων άριθμεϊ κάπου είκοσι χιλιάδες παιδιά 
συντεταγμένα, σ’δλη τήν Ελλάδα.

ΟΙ άρχηγοί καί ύπαφχηγοί τών προσκοπικών όμάδων, ποΰ ΒΪχαν πάει στήν Αίγυπτο.

Ή έλληνίδες προσκοπίνες τής Αίγυπτου, ποϋ είχαν όλθει στήν Αθήνα.

Φεύγουν ομάδες άπό δώ γιά κάποια επαρχία καί τούς 
φιλοξενούν οί έκεΐ συνάδελφοί τους. "Αλλες ομάδες άπό 
έπαρχίες έρχοντ’ έδώ καί βρίσκουν στέγη, ξεναγούς κ.λ,π. 
"Εχουν μεταξύ τους ζηλευτή αλληλεγγύη.

Ένφ δμως αύτά τά σαλτιμπάγκικα, δέν ευνοούσαν οί 
περί τά μεγάλα τυρβάζοντες Έλληνες πολιτικοί, οί "Αγ
γλοι προπαρασκευάζουν διά τοΰ προσκοπισμού Άγγλους 
στρατιώτας καί τούς διδάσκουν τήν πίστιν πρός τόν Θεόν, 
οί δέ Γάλλοι έν άντιθέσει παρασκευάζουν καλούς πολίτας? 
κατηρτισμένους έγκυκλοπαιδικώτατα. Τούς μαθαίνουν λοι
πόν χίλιες δύο πρακτικές γνώσεις. Κυνήγι, ψάρεμα, νά πη
δούν φράκτες, νά υπολογίζουν άποστάσεις άπροσίτών ση
μείων, νά λύνουν μιά μηχανή αυτοκινήτου, πυροσβεστικά, ιστιοπλοΐα, 
ορειβασία, κοσμογραφία, δενδροκομία, μελισσοκομία, γεφυροποϊΐα, σι
δηροδρομικά.

' Ακούσατε τώρα τόν δρκο τού Γάλλου προσκόπου:
‘Ορκίζομαι στήν τιμή μου :
Νά φέρωμαι σέ κάθε περίστασι σαν άνθρωπος, πού ξέρει τά κα- 

θήκοντά του, ειλικρινής καί γενναιόφρων.
Νά άγαπώ τήν πατρίδα καί νά τήν υπηρετώ πιστά καί έν ώρα 

ειρήνης καί έν πολέμιο. Νά πειθαρχώ είς τόν προσκοπικό Κώδηκα.
Άς δούμε τώρα τόν Προ

σκοπικό Κώδηκα ποΰ τό Φραν- 
τσεζάκι πρέπει νά τηρή :

«Ό λόγος τοΰ προσκόπου 
είναι ιερός. Θέτει πάντα τήν τι
μή του ΰπεράνω δλων, άκόμη 
καί ύπεράνω τοΰ έαυτοΰ του.

Ό Πρόσκοπος ξέρει νά ύ- 
πακούη. Καταλαβαίνει, δτι ή πει
θαρχία είναι αναγκαία γιά τό γε
νικό συμφέρον.

Ό Πρόσκοπος πρέπει νά έ- 
χη πρωτοβουλία.

Ό Πρόσκοπος πρέπει νά ά- 
ναδέχεται σέ κάθε περίστασι τήν 
ευθύνη τών πράξεών του.

Ό Πρόσκοπος είναι ειλικρι
νής πρός δλους.

Ό Πρόσκοπος θεωρεί τούς 
άλλους προσκόπους σάν άδελ- 
φούς του, αδιακρίτως κοινωνικής 
τάξεως.

Ό Πρόσκοπος είναι γεν
ναίος, έτοιμος πάντοτε νά βοη- 
θήση τούς αδύναμους, άκόμη καί 
μέ κίνδυνο τής ζωής του.

Ό Πρόσκοπος κάθε μέρα 
κάνει μιά καλή πράξι. δσο καί 
άν είναι μικρή.

Ό Πρόσκοπος άγαπφ τάζφα
καί έμποδίζει κάθε σκληρότητα έναντίον τονς.

Ό Πρόσκοπος είναι πάντα χαρούμενος, ένθουσιιόδης καί βρίσκει 
πάντα τήν καλή πλευρά κάθε πράγματος.

Ό Πρόσκοπος είναι οικονόμος πάντα καί σέβεται τήν περιουσία 
τοΰ άλλου.

Ό Πρόσκοπος ξέρει τήν ικανότητά του καί σέβεται τόν εαυτό του. 
Στή Γαλλία ή πρώτη προσκοπική κίνησις έσημειώθηκε κατά τό 

1910. Τό 1909 είχε φθάσει στή Γαλλία σάν μακρυνός αντίλαλος ή 
έξάπλωσις τοΰ προσκοπισμού στήν Αγγλία.

Τότε ό Άντρέ Σεραντάμ έγραψε ένα σχετικό άρθρο στήν «Πτΐ 
ζουρνάλ·. Τόν άλλο χρόνο έφθασαν στή Νορμανδία εκδρομείς Άγ- 
γλοι-Πρόσκοποι κατά τής σχολικές διακοπές.

Πάλι έστράφη τοΰ κοινού ή προσοχή στόν Προσκοπισμό., Κατά 
τόν ’Οκτώβριο τοΰ έτους εκείνου λοιπόν ό πάστορ Γκαλλιέν έσύστησε 
τήν πρώτη προσκοπική ομάδα στό Γκρενέλ τού Παρισιού άπό ένα 
τμήμα παιδιών τοΰ σχολείου 10 έως 13 έτών καί άπό άλλο ένα παι
διών 13 έως 18. Στό τμήμα αύτό είχε ύπαλληλάκια, έργατάκια, μα- 
θητευομένους κλ. . ,

"Ενα μπερέ μπλε μέ μιά κοκάρδα κόκκινη καί αΰτό ήτον δλη - 
δλη ή στολή τους.

Καμμιά έπιλογή. Παιδομάζωμα άπό τούς δρόμους, καί χωρίς διά- 
κρισι θρησκείας, χωρίς τίποτε. Καί δμως ή προσπάθεια έκείνη τού 
πάστορος έδωκε ραγδαία καταπληκτικά άποτελέσματα.

Τήν έπρόσεξαν επισημότητες καί προσωπικότητες. Τό 1911 έγι
ναν πολλές συσκέψεις, γιά νά θέσουν βάσεις μιας συστη
ματικής όργανώσεως. Έπωφελήθησαν καί μιάς έπισκέψεως 
τοΰ Σέρ Ρόμπερτ Μπάντεν Πάουελ στό Παρίσι καί τοΰ έζή- 
τησαν οδηγίες.

Ήταν δλοι οί αρμόδιοι σύμφωνοι στή γνώμη, δτι ό 
Προσκοπισμός ήτον κάτι άναγκαϊον, α/λά καί δτι επρεπε νά 
προσαρμοσθή στόν χαρακτήρα, στήν ιδιοσυγκρασία καί τής
παραδόσεις τοΰ Γαλλικού λαοΰ. Πρώτος ό Ζόρζ Μπερτμέ ίδρυσε 
μιά ομάδα συστηματική στήν Έκόλ ντέ Ρός. Άπό τότε πήρε δρόμο 
στή Γαλλία ό Προσκοπισμός. Τόν ευνοεί ή Εταιρεία τών Σπόρ. 
Ιδρύεται τότε ή Ένωσις τής Έθνικής Αγωγής.

Άρθρα, βιβλία, προπαγάνδα. Ναύαρχοι καί στρατηγοί αισθά
νονται ζωηρό ένδιαφέρον καί συνιστόίνται ή πρώτες ομάδες τής ·Άσ- 
σοσσιασιόν ντέζ Έκλαιρέρ ντέ Φράνς», μέ καταστατικόν έγκριθέν τήν 
3 Δεκεμβρίου 1911. Έδώ ; Άν δέν ήτον καϊ ό Άντ. Μπενάκης, δ 
υλικός στυλοβάτης του, θά είχε ασφαλώς διαλυθεί.

Ήλθε δμως ή στιγμή νά γίνη καί γι’αύτόν κάτι. Ή Κυβέρνησις 
τής Έθνικής Άναπλάσεως άς μήν τόν άφήση στό έλεος τοϋ Θε<χυ.



Η ΤΡΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
Η ΑΠΛΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ Δ'

Ό Ερρίκος Δ', ό μεγάλος αυτός βασιλεύς τής Γαλλίας, ήτον πολύ 

φιλόσοφος καί απλός ατούς τρόπους. ΊΙ μεγάλη του εΰχαρίστησις ήτον 

νά παίζη συχνά μέ τά παιδιά του.

Ό ζωγράφος Λίγκρ αποθανάτισε ο’ έναν ιοραΐο πίνακα τή σκηνή τοϋ 

βασιλέως, ποϋ παίζει μέ τά παιδιά του, τρέχοντος γύρω - γύρω στό δωμάτιο.

Ερρίκος ό Δ' περιστοιχίζεται άπό τά παιδιά του, ποΰ άλλα είναι 
καβαλλημένα επάνω τον καί άλλα πιάνουν τό σπαθί του, ένώ ή βασί

λισσα, ή Μαρία τών Μεδίκιον, κρατεί στήν άγκαλιά της τό μικρότερο.

Έκείνη τήν ι'όρα μπαίνει μέσα στήν αίθουσα ό πρεσβευτής τής 'Ισπα

νίας, ό όποιος μένει κατάπληκτος πρό τον θεάματος.

— Έχετε παιδιά, κύριε πρεσβευτά ; έρωτά ό βασιλεύς.

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

— Έν τοιαύτη περιπτώσει μπορώ νά τελειώσω τό γύρο τοΰ δωμα

τίου’ άπαντά ό βασιλεύς.

Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
’Από τήν "Στατιστικήν ’Επετηρίδα τής Ελλάδος, τού έτους 1934, ήτις 

κατηρτίσθη ύπό τής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος, ύπό 
τήν φωτεινήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Ίωάννου Γ. Μιχαλοπούλου παραλαμβάνομεν 
μερικούς χαρακτηριστικούς αριθμούς, άπό τούς όποιους έμφαίνεται ή δλη έξέ- 
λιξις τοΰ Κράτους άπό τοΰ 1821 μέχρι σήμερον.

'II επιφάνεια τής 'Ελλάδος άπό τό 1821 μέχρι τοΰ 1864 παραμένει 
είς 47,576 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Διά τής προσαρτήσεως τών Ίονίων νή- 

50,211 τ. χμ. τό 1881

Οί παλαιοί στρατιώται, οί βετεράνοι τής εικοσαετούς εποποιίας, 
όμιλοΰντες γιά τον Αύτοκράτορα τόν άπεκάλουν «λέ πέρ λά Βιολέτ». 
Μόλις ό Αΰτοκράτωρ έπέστρεψε θριαμβεντικώς άπό τήν νήσο "Ελβα, 
ή βιολέττα έγινε τό αγαπημένο άνθος τών Αϋτοκρατορικών ή Βονα- 
παρτιστών. Ή κυρίες έστόλιζαν τά καπέλλά τους ή τά φορέματα τους 
μέ βιολέττες.

Ή Δ>5 Μαρς, ή όποια ήτον άπό τούς φανατικούς βοναπαρτιστάς 
δέν έλογάριασε καθόλου δτι στής 10 ’Ιουλίου 1815 δέν υπήρχε Αυ
τοκρατορία καί Αΰτοκράτωρ, άλλά Βασιλεύς καί κρίνα, πού ήταν τό 
σύμβολο τής Βασιλείας.

Φόρεσε λοιπόν βιολέττες. Τό θέατρο έγινε ανάστατο άπό τής φω- 
νές καί τά πολλά επεισόδια, πού έπηκολούθησαν. Τό κοινό απαιτούσε 
νά φωνάξιι ή καλλιτέχνις «Ζήτω ό Βασιλεύς!». Ή Δι« δμως Μάρς 
δέν τάχασε καί δέν εννοούσε νά ύποχωρήση.

Ό κόσμος έπιμένει καί απειλεί. «Τό είπα!» άπαντά ή ήθοποιός 
μέσα σέ πραγματικό πανδαιμόνιο.

«Δέν ακούσαμε» φωνάζουν οί θεαταί. «Τό είπα!», επαναλαμβάνει 
ή καλλιτέχνις, ή οποία στρέφεται πρός τούς συναδέλφους της καί τούς 
λέγει: «’Εξακολουθήστε!».

Καί ή παράστασις συνεχίσθη χωρίς καμμιά άλλη δυσκολία καί 
άλλο έπεισόδιο.

Φαίνεται δμως, δτι ή AU Μάρς είχε άποφύγει μάλλον νά ύπα- 
κούση εις τήν άπαίτησιν τού κοινού.

σων κατά τό 1864 ή έπιφάνεια αύτη αύξάνει είς 
διά τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας καί 
τής Άρτης άνήλθε αύτη είς 63,606 τ. χμ. 
Μετά τον άτυχή πόλεμον τοϋ 1897 άπωλέσθη 
μικρά λωρΐς εδάφους καί ή επιφάνεια κατήλ
θε είς 63,211 τ. χμ. Τό 1913-14 προσαρ- 
τώνται είς τό Ελληνικόν Βασίλειον ή Μακε
δονία. ή Ήπειρος, ή Κρήτη, αί Νήσοι τοΰ 
Αιγαίου καί ή Θράκη, Ίμβρος καί Τένεδος 
κατά τό 1919-20. Οδτω τό 1920 ή επιφά
νεια τής 'Ελλάδος άπετελεϊτο άπό 150,833 
τ. χμ.. Μεταξύ τών άπογραφών 1920 καί τό 
1922 άπωλέσθησαν ή 'Ανατολική Θράκη, ή 
"Ιμβρος καί ή Τένεδος καί ή επιφάνεια ήλατ- 
τώθη είς 130,199. τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τό 1821 οί κάτοικοι τής 'Ελλάδος άνήρ- 
χοντο είς 939,765, άναλογοϋντες 19,76 κατά 
τ. χμ. Τό 1828, μετά τήν άπελευθέρωσιν 
άπό τόν Τουρκικόν ζυγόν ό πληθυσμός τοΰ 
’Ελευθέρου Κράτους κατήλθε είς 753.400 μέ 
διαφορά Ιλαττον 185,365 καί μέ αναλογίαν 
15,86 κατοίκων κατά τ. χμ. Τό 1838 ό πλη
θυσμός άνήρχετο είς 752,077 μέ 15.83 κατοί
κους δι’έκαστον τ. χμ.. Άπό τοΰ 1839 ό 
πληθυσμός αύξάνεται είς 823,775. ’Αναλογούν 
δηλαδή 17,89 κάτοικοι είς έκαστον τετραγω
νικόν χιλιόμετρο·?.

Τό 1843 ό πληθυσμός φθάνε·, τάς 
915,059 καί εϊς έκαστον τ. χμ. άναλογοϋν 
19,26 κάτοικοι. Τό 1853 ό πληθυσμός ηΰ- 
ξησε είς 1,035,527 μέ άναλογίαν 21.79 κατοίκων κατά τ. χμ. Τό 1864 διά 
τής προσαρτήσεως τών Ίονίων Νήσων, οί μέν κάτοικοι συμποσοϋνται εις 
1,457,810 ή οέ πυκνότης τοϋ πληθυσμού ανέρχεται είς 29,04 κατά τ. χμ. 
Τό 1879 ή 'Ελλάς άριθμεϊ πληθυσμόν 1.679,470. παρουσιάζουσα διαφοράν 
221,576 άπό τής άπογραφής τού 1870 καί πυκνότητα 33.45 κατά τ. χμ. 
Κατά τήν άπογραφήν τού 1889 ό πληθυσμός τού Ελληνικού Βασιλείου 
άνήλθε εις 2.187,208, μέ αΰξησιν 507,738 από τής προηγουμένης άπογρα
φής καί άναλογίαν 34,45 κατά τ. χμ. Τό 1896 ή Ελλάς κατοικεΐται από 
2,433,806 ψοχάς, άναλογούσας είς 38,26 κατά τ. χμ.

Τό 1907 ό πληθυσμός ανέρχεται είς 2,631,952 κατοίκους, άναλογούν- 
τας είς 41,67 κατά τ. χμ.

Τό 1920 ή άπογραφή παρουσιάζει 5,531,474 2,899,522 έπί πλέον τής 
προηγουμένης μέ άναλογίαν 36,67 κατά τ. χμ.

Τέλος τό 1928 ό πληθυσμός ανέρχεται είς 6,204,684 κατοίκους μέ 
άναλογίαν 47,66 κατά τ. χμ.

"Οθεν άπό τοΰ 1821 μέχρι σήμερον ή μέν επιφάνεια τής 'Ελλάδος 
έτριπλασιάσθη σχεδόν, ό πληθυσμός έπταπλασιάσθη καί ή πυκνότης τού 
πληθυσμού κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον ηύξησε κατά δυόμιση φοράς.
Η Δ*  ΜΑΡΣ - ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Τήν ΙΟην ’Ιουλίου 1815-δύο ημέρες μετά τήν επάνοδο τοΰ Λου
δοβίκου 18ου στή Γαλλία-έπαίζετο ό «Ταρτούρος» στό Γαλλικό θέ
ατρο. Ή ήθοποιός Μάρς έτόλμησε νά έμφανισθή στή σκηνή μ’ ένα 
μπουκέτο βιολέττες στό στήθος της. Ή βιολέττα, τό χαριτωμένο καί 
συμπαθητικό αυτό λουλούδι, πού είναι τό σύμβολο τής μετριοφροσύ
νης, είχε αποκτήσει έκείνη τήν έποχή μεγάλη πολιτική σπουδαιότητα.

Τόν, χειμώνα τού 1814 -15 οί οπαδοί τού Ναπολέοντος διεκήρυτταν, 
δτι ό Αΰτοκράτωρ θά έπανήρχετο σιή Γαλλία τήν άνοιξι, πού ανθί
ζουν ή βιολέττες.

ΑΡΓΥΡΗ ΓΚΙΝΗ
Ή διακεκριμένη καθηγητρια τής Μονωδίας.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
Τά όνειρα άπό τών άρχαιοτάτων χρό

νων άπηοχόλησαν τόν άνθρωπον και έδω

σαν αφορμήν εις πολλούς σοφούς και επι

στήμονας νά εξιχνιάσουν και νά εξηγήσουν 

τήν μυστηριώδη προέλευοίν των.

Γνωστά είναι τά όνειρα τοΰ 'Ιακώβ, 
τής Έσθήρ, τον Φαραώ, πού αναφέρει ή 

ΓΙαλαιά Διαθήκη, ή Ιστορία δέ αναγράφει 

όνειρα πολλών διάσημων άνδρών.

Ό 'Ιωσήφ, δεινός είς τήν έξήγησιν τών 

ονείρων, απέκτησε τήν έννοιαν τοΰ Φαραώ 

καί έγινε ό ευεργέτης τον Αιγυπτιακού λαού, 

διότι είπε είς τόν Βασιλέα τον οτι αί επτά 

παχεϊαι καί αί επτά ίσχναί αγελάδες, έουμ- 

βόλιζον τά έτη τής εφορείας καί τής σιτο

δείας καί τόν έσυμβούλευσε νά λάβη μέτρα 

πρός αποτροπήν τής λοιμοκτονίας.

"Ολοι οί Βασιλείς είς τους αρχαίους 

χρόνους ειχον μάντεις καί μάγους, οί όποιοι 

ειχον ιός έργον τήν έξήγησιν τών ονείρων.

Άλλά τί είναι τά όνειρα ; Ή νεωτέρα 

επιστήμη δεν έκατώρθωσε ακόμη νά δώση 

ένα δριστικόν, συγκεκριμένοι’ καί σαφή 

ορισμόν.

Ό πολύς ψυχαναλυτής Φρόϋδ λέγει, 

οτι τά όνειρα είναι αναμνήσεις παλαιών γε

γονότων, ποϋ υπάρχουν είς τό υποσυνείδη

τον καί επανέρχονται περιοδικώς εϊς τήν 

μνήμην μας, έκδήλωσις τών πόθων καί τών 

_ . ι «οποίος 
καί προαισθήσεις τής ψυ-

επιθυμιών, ποϋ μάς καττέχουν, έξ ον καί ή λαϊκή μας παροιμία 

πεινά wofua Οωρεϊ κι όποιος δίψα έμβρύσες· : ' _ _ ,. ,

χής διά τά καλά και προπάντων διά τά κακά, πού μέλλουν υά μάς συμβοϋν.
’Ιδού τΐ γράφει σχετικώς ένας Αυστριακός :

Τήν νύκτα τοϋ Άγιου Σιλβέστρου τό 1919 είδα στό όνειρό μου τήν 

εξής οπτασίαν: Βρισκόμουνα μπροστά στήν πόρτα ένός νεκροταφείου είς 

άγνωστον εντελώς τόπον. Έξαφνα είδα ένα σκελετόν, πού κρατούσε δρέ

πανου καί ποϋ μοΰ έκαμνε νόημα νά μπω μέσα στό νεκροταφείο. Έτρύ- 

μαξα καί έξύπνησα.

« Εκείνη τήν έποχή ήμουν δημόσιος υπάλληλος σέ μιά πόλι τής Στυ- 

ρίας. "Οταν μέ μετέθεσαν σέ μίαν άλλη πόλι τής Αυστρίας μέ κατάπληξι 

άνεγνώρισα, περνώντας άπό τό νεκροταφείο τήν πόρτα, ποϋ είδα στό 

όνειρό μου.

• Τό φθινόπωρο τοϋ 1920 άρρώστησα σοβαρά, μ' έγχείρησαν στήν 

κοιλιά καί σέ λίγο ήμουν έκτος κινδύνου.

«Έν τούτοις μετά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων ΰπέφερα πάλι 

τρομερούς πόνους καί ο! Ιατροί άπεφάνθησαν, οτι έπρεπε νά γίνη 

άλλη έγχείρησις.

«Τήν 1η Ίανουαρίου έγινε ή δεύτερη έγχείρησις.

«"Οταν ανέκτησα τάς αισθήσεις μου βρισκόμουνα σ’ έ'να δωμάτιο 

ή νοσοκόμος μοΰ είπε κατόπιν, άμα πέρασε ό κίνδυνος :

«Οί Ιατροί είχαν χάσει τής ελπίδες τους. Άπό στιγμή σέ στιγμή 

ριμέναμε τόν θάνατό σας·.

«Δηλαδή βρέθηκα μπροστά στήν πόρτα τοΰ νεκροταφείου έ'να χρόνο 

ακριβώς άπό τότε, πού είδα τό όνειρο.

«Τώρα μπορώ νά προσθέσω, οτι τό φάντασμα μέ τό δρέπανο άπε- 

φάοισε νά μέ εκδικηθή, ποΰ δέν τό ακολούθησα, διότι έκτοτε δέχομαι 

αλλεπάλληλα κτυπήματα τής μοίρας καί δέν ελπίζω πιά τίποτε άπό τή ζωή·.

Ο TAX πρωτοήλΟε ό *06ων  εδώ βρήκε γιά Μητρόπολι τόν Αγιο 
Λεύτερη. Τότε δμως ή Αθήνα ήτον Επισκοπή. "Επειτ’ άπό τόσα 

παληά μεγαλεία, ποΰ είχε δή. είχε καταντήσει έπί Τουρκοκρατίας εκ περι
τροπής Καζάς καί Μαλικιανές μέ Βοεβόδα. Καί άλλοτε μέν όπήγετο στή 
δικαιοδοσία τοϋ Πασσά τού Εύρίπου, άλλοτε άπ’ ευθείας στή δικαιοδοσία 
τού Σουλτανικοϋ Θησαυροφυλακίου κι’ άλλοτε στοΰ Άρχιευνούχου τών 
χαρεμιών τού Σουλτάνου.

Έπέρασε άφάνταστες περιπέτειες μέ τούς Φράγκους καί μέ τούς Τούρ
κους ή’Αθήνα μας. ’Επιδρομές, δηώσεις, βομβαρδισμούς. '2ς καί ή πανού
κλα την έδεκάτισε τρεις φορές.

"Εως δτου κατρακύλησε ό Όμέρ Βρυώνης. Αρχίζει ή πολιορκία τής 
Άκροπόλεως, έρχεται ή μάχη τοϋ Φαλήρου καί στά τέλη τοϋ Ίανουαρίου 
τοϋ 1833 μιά πρεσβεία άπό τούς Στ. Βλάχο, Πατούσα καί Μ. Τουρναυίτη 
πηγαίνει στό Ναύπλιο νά καθυποβάλη τόν σεβασμό τών Αθηναίων οτόν 
Βασιλέα τής 'Ελλάδος "Οθωνα.

Καί τέλος στής 2 Φεβρουάριου ύψωσαν γιά πρώτη φορά στήν Άκρό- 
πολι τήν 'Ελληνική σημαία, μετά ένα δέ μήνα περίπου ήλθε στήν Άθηνα 
καί ό "ΟΟων μέ τήν ’Αντιβασιλεία καί τής άλλες Αρχές, νά εγκατασταθούν 
μονίμως.

Έκείνη τήν έποχή έχήρευε ό θρόνος τής ’Επισκοπής. Είχε καί ή 
Εκκλησία τής περιπέτειες της. Άπό τό 1824 τά Πατριαρχεία είχαν διο
ρίσει Τόποτηρητή τόν ’Επίσκοπο Ταλαντίου Νεόφυτο Μεταξά. έπειτα τόν 
πρώην Εύρίπου I ρηγόριο, κατόπιν τόν άπό Άρτης Άνθιμο καί στό τέλος 
πάλι τόν Ταλαντίου Νεόφυτο.

Στής 27 Ιουλίου 1833 ή 'Ελληνική Εκκλησία έκηρύχθη Αυτοκέφα
λος, είς τήν δικαιοδοσία της δέ δπήχθήσαν ή Επισκοπή Ταλαντίου καί 
Δαυλείας, ή ’Επισκοπή Σαλώνων, Μενδενίτσης, —κόρου, Θηβών, Νέων Πα
τριόν, Ναυπάκτου καί Άρτης.

Έν τώ μεταξύ ό Νεόφυτος διά Διατάγματος τής 3 Απριλίου τοΰ 
1833 ώνομάσθη Επίσκοπος Αττικής, καί μόνον κατά τό 1850, διά Δια
τάγματος πάλι, έπί τή βάσει τοϋ Συνοδικού Τόμου τών Πατριαρχείων, ή 
’Επισκοπή ’Αθηνών προήχθη εϊς Μητρόπολιν καί ό Νεόφυτος ώνομάσθη 
Μητροπολίτης Αθηνών καί Μόνιμος Πρόεδρος τής 'Ιερός Συνόδου, άπέ- 
θανε δέ στής 29 Δεκεμβρίου 1861, άφοϋ 
«λάμπρυνε τό θρόνο του.

Άλλά δέν υπήρχε Μητροπολιτικός ναός. 
Έκεΐ ποϋ όρθούται ή Μητρόπολις σήμερα 
S‘ov τό Μετόχι τής Μονής Καισαριανής. 

εγάλο περιβόλι μέ τήν κατοικία τοϋ Επι
σκόπου καί δυό έκκλησίτσες μέσα. ΊΙ μιά 
τού 'Αγίου Νικολάου καί ή άλλη τής Πανα
γίας τής Γοργοεπηκόου ή Γοργοπήκου, δπως 
τήν έλεγαν οι παληοί ’Αθηναίοι, ό σημε
ρινός Άγιος Δεύτερης.

Στό άναμεταξύ αύτό είχε άρχίσει ένας 
πυρετώδης οργασμός γιά τήν άνοικοδόμησι 
τής Πρωτευοΰσης. Παντού γιαπιά καί άνα- 
σκαφές.

Τότε κτίσθηκε καί ό ναός τής Άγιας 
Ειρήνης. Πά τήν έποχή έκείνη. μεγαλοπρε
πέστατος. 'Ολόγυρα, εννοείται, σέ μεγάλη Ό ναός τής Άγιας Ειρήνης, ή Μητρόπολις
άκτίνα, δέν υπήρχαν σπίτια. Μονάχα μια τών Αθηνών
μεγάλη άλάνα.

"Εκαμαν λοιπόν καθεδρικό ναό τήν ’Αγία Ειρήνη. Μονάχα ό Επί
σκοπος έμενε μέσα στό Μετόχι τής Μονής Καισαριανής.

Έκεΐ έγινε ή πρώτη δοξολογία τής ΚΕ’ Μαρτίου καί ή Αμαλία, νεο- 
φθασμένη στήν Ελλάδα, έδημιούργησε τό πρώτο έπεισόδιο μέ τούς ’Επι
τρόπους.

Ύπό τήν προεδρεία τοΰ Διοικητοϋ Αττικής Κλεομένη είχε γίνει μιά 
έπιτροπή γιά τή διακόσμησι τής εκκλησίας κλπ. Είχαν τοποθετήσει λοιπόν

δεξιά έναν θρόνο γιά τόν "Οθωνα και αριστερά ένα βάθρο μέ μιά καρέκλα 
γιά τή Βασίλισσα.

Ή ’Αμαλία μέ τήν πρώτη ματιά ένευρίασε. Καθώς λοιπόν ό Διοικη

απο 
καί

και

πε-

Ό ναός τής Παναγίας τής Γοργοεπηκόον, ή πρώτη ’Επισκοπή τών ’Αθηνών 
έπί Τουρκοκρατίας, ό σηιιερινός "Αγιος Λεύτερης.

L*
ί!

έπί *Οθωνος.

τής μέ τούς ’Επιτρόπους τήν ώδηγοϋσαν στή θέσι της, τούς ξεφεύγει καί 
πηγαίνει πλάι στόν "Οθωνα. Τήν ιο-.α μέρα έξερράγη σκάνδαλο.

Έκεΐ έωρτάοθη καί τό “Τρομερόν Πάσχα., τοΰ 1847, δπως τό ώνό- 
ρ,ασαν. Είχαν έλθει τότε πολλοί ξένοι στήν 
'Αθήνα γιά νά ίδοΰν τόν Επιτάφιο καί τήν 
Άνάστασι. Μεταξύ αύτών ήτον καί ό μπα- 
ρόν Ροσίλντ, άνηψιός τοϋ Γάλλου Τραπεζί
του, πού μάς είχε δώσει τό πρώτο δάνειο 
τών 60 έκ. τό 1832.

Βασιλεύς καί Κυβέρ·?ησις χάριν τών ξέ
νων είχαν λάβει αύστηροτατα μέτρα γιά τούς 
πυροβολισμούς. Έκλήθησαν οί παπάδες δλοι 
στήν Επισκοπή καί ό Νεόφυτος τούς είπε 
νά διαβάσουν επιτίμια στής εκκλησίες. Ντε- 
λάληδες βγήκαν στους δρόμους καί μέ τυμ
πανοκρουσίες έδιάβαζαν τήν άπαγορευτική 
διαταγή τής Κυβερνήσεως.

Εξαιρετικά δμως έκείνη τή χρονιά οί 
πυροβολισμοί άρχισαν άπό τή Μεγάλη Τε
τάρτη. Τό σύνθημα έδωκε μάλιστα ό εφη
μέριος τών 'Αγίων Αναργύρων. Άφοϋ έδιά- 
βασε τήν άπαγορευτική διαταγή, βγήκε άπό 
τήν έκκΛησία. τράβηξε άπό τό άντερί του

τήν κουμπούρα του καί τήν άδειασε στόν άέοα.
νύκτα τής ’Αναστάσεως έγινε μεγάλη παράτα. Πεζικό, ιππικό, 

αστυνομία, κοσμάκης! Τά μπαλκόνια καί τά παράθυρα τών ξενοδοχείων 
κατάφορτα άπό ξένους.

Οί Βασιλείς έφθασαν κατά τής 12 καί άνέβηκαν στήν έξέδρα. ποϋ ήτον 
γεμάτη άπό Πρέσβεις. Υπουργούς κλπ.

Σέ λίγο βγαίνει άπό τήν εκκλησία ό Επίσκοπος Νεόφυτος. Διαβάζει τό 
Εύαγγέλειο τής Αναστάσεως καί πριν πή τό “Χριστός Άνέστη. .... έκρη- 
ξις ! Δέκα χιλιάδες πιστολιές καί τρομπονιές έπεσαν. Τά άϊ,ογα άφηνίασαν 
κι’ έπήραν ορόμο, πατώντας τόν κόσμο. "Οπου φύγει-φύγει. Καί ούρλιαχτά ! 
ΙΙατεις μέ πατώ σε !

"Ενας ΙΙρέσβυς έλιποθύμησε. σωριάσθηκε κάτω καί τόν έτσαλαπάτη- 
σαν. "Ενας άλλος έγραψε στήν Κυβέρνησε του, δτι... “έγινε μάχη,.

Κατά τά τελευταία έτη τής Βασιλείας τοΰ "Οθωνος έκτίσθηκε ό ση
μερινός Μητροπολιτικός Ναός τοΰ “Εύαγγελισμοϋ., άκριβώς έκεΐ, ποΰ ήτον 
τό Μετόχι τής Καισαριανής μέ τήν Γοργοπήκο, τόν Άγιο Νικόλα καί τήν 
κατοικία τοϋ Επισκόπου άπό πέτρες καί όλικά 70 ναών.

Τήν Γοργοπήκο τήν μετωνόμασαν Άγιο ’Ελευθέριο. "Εως τό 1892 
δέν είχε ιδιαίτερη κατοικία ό ’Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ούτε καί ή Ιερά 
Σύνοδος Γραφεία καί αίθουσα Συνεδριάσεων.

Τό 1888 δμως, πού έγινε Μητροπολίτης Αθηνών ό Γερμανός Καλλι- 
γάς. πρώτη του φροντίς ήτον νά άνοικοδομήση τό έκκλησάκι "Αγιος Άν- 
δρέας τοϋ μοναστηριού τής 'Αγίας Φιλοθέης Μπενιζέλου. νά κτίση δέ καί 
τό Μητροπολιτικό Μέγαρο, είς τό όποιον έγκατεστάθη ή κατοικία τού Μη
τροπολίτου, τά γραφεία τής ’Αρχιεπισκοπής καί τά γραφεία τής Ίεράς 
Συνόδου.

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ



ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ

ΙΙολλί; φο^έ; άνίκινήθ-η άπό έπιττήμονα; αύτό τό ζήτημα. Ή μελέτη 
χαΐ ή παρατηρήσει; του; βιεπϊστωσαυ τμηματιχώ;, ότι τά φυτά έχουν πρώτα 
πρώτα αισθήαει;. ΊΙ Μιμόζα μαζεύει τά φυλλαράχια τη; σέ μιά βίαια πνοή 
άνεμου ή μό/.ι; έπικαθήση ένα έστιυ χαί μιχροσχοπιχό έντομο. Άρα έχουν 
τήν αΐσΟησι τή; αφή;. Αλλα φυτά, μόλι; χαίλή-ουν στά φύλλα του; μυϊγε; 
ή άλλα έντομα, τά κλείνουν, τά συνθλίβουν μέσα στά φύλλα του; χαΐ Απορ
ροφούν τά υγρά του;.

Υπάρχουν 8μω; καί όένίρα μεγάλα, τά όποια ώπλισμένα |ΐέ πλοκάμου; 
φυτικού;, οπω; τό χταπόδι, πιάνουν ζώα. τά συνθλίβουν και πίνουν τό αιμα 
του;. Άρα τά φυτά έχουν καί νευρικό σύστημα καί μϋ;, τένοντα;, πεπτικό 
σύστημα κ.λ.π. 'Γπεστηρίχθη άκόμη άπό μεγάλου; φυσιοδίφα;, ότι έχουν και 
μάτια, ιδιαιτέρα; διασκευή;, έπάνω στά φύλλα του;. Εί; έπίμετρον ήλθαν τά 
πειράματα μεγάλου Βραχμάνου τή; Παγόδα; τή; Μπενάρε;. - τή; ιερά; 
πόλεω; τών 'Ινδών-ποϋ έκινηματογράφησε καί έπρόβαλε στήν οθόνη 
κορμόν φυτού καί εί; ένα ώριαιιένο σημείο του έπάλλετο σάν καρδιά. Καί 
άπέδειξε μέ αύτό, δτι τό φυτό αναρροφά, σάν Αντλία, υγρά άπό τό έδαφο; 
τά καταθλίβει δέ πρό; τά κλαριά καί τά φύλλα του. Άν εί; αύτά δλα προσθέ- 
σωμεν καί δλα τά φαινόμενα τοϋ χρωματισμού, τή; Αναπνοή;, τή; εναλ
λαγή; τή; δλη;, βλαστήσεω;, άνθησεω; κλπ. έχομε συμπέρασμα μέ πε- 
ποιθησι, Οτι τά φυτά έχουν αίσθήσει;, πεπτικό καί νευρικό σύστημα, άρα 
πρέπει νά έχουν καί ψυχή.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

Μπλέ εριαί'τάγινζζυ όέ>*  ι’.τάρχει. Ούτε Νυμφαία, ούτε «Κρίνος τής 
ίίαναγίας», οντε γεράνι, γιασεμί, ούτε μπουγαρίνι, οΰτε χρυσάνθεμο. Μπο

ρείτε λοιπόν ένα οίανδήποτε λουλούδι, ποϋ στή Φύσι Λεν βρίσκεται σ'αΰτό 
τό χρώμα, νά τό παρουσιάσετε στή; φίλες σας χρωματισμένο μπλέ. ΙΙάρτε 

ό - ΰ γραμμάρια μπλε ανιλίνη, ευδιάλυτη στό νερό. (Soluble dans l’eau). 
Αιαλυστε την σ' ένα ποτήρι νερό, βάλτε μέσα τό κοτσάνι ενός τριαντάφυλ

λου άσπρου οά»· χιόνι, Ντρούσκι, καί άφήστε το μέσα 4-ό ώρες. Λίγο - 

λίγο θά χρωματιστούν τά πέταλα του μπλέ. Τό βγάλετε, ξεπλένετε μέ 

καθαρό νερό τό κοτσάνι καί τό κόβετε κάτοι - κάτω. Κατά τόν ίδιο τρόμο 

μπορείτε νά χρωματίσετε οίονδήποτε άλλο λουλούδι άσπρο καί είς οίον

δήποτε χρώμα, πάντοτε μέ ανιλίνη.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ

ίίρόοωπο πότε φρέσκο καί πότε ωχρό, μάτια κομμένα, πόνοι στήν 

καρδιά, ζαλάδες, φων'η άτονη, σάλια, εφιάλτες, βελονιές στήν καρδιά, 

κράμπ τοϋ στομάχου, νευρικό; βήχας, φαγούρα τής μύτης, τής έδρας, 

εις τά νεννητικά μόρια, γαργάλημα στό λαιμό, αναπνοή δύσκολη, πνιγμονή 

καί εξάψεις, ψευδαισθήσεις, δτι κάτι άναιβαίνει στό λάρυγγα, τσιμπήματα 

σ' δλο σχεδόν τό κορμί, δυσπεψία ή διαρροϊκά φαινόμενα, περιττώματα 

πολτώδη καί γλοιώδη, ορεξι ιδιότροπη, αναγούλες, χασμουρητά, γουργου- 

ρητά τών έντερων, γενική αδυναμία, κομμάρες, μαύρες σκέψεις, άσταθή; 

χαρακτήρ καί ευερέθιστα νεύρα, απογοητεύσεις, τεμπελιά,, κούρασι κατά 

τό βγάλσιμο τού φεγγαριού καί μέ τής νότιες, αδιαθεσίες, σάν τής χαρα

κτηριστικές τών παθήσεων τοΰ στήθους, ρευματικοί πόνοι, χορός τοΰ Σάν 

Γ'κϋ-ειδική αρρώστια—έπιληπτικά φαινόμενα, μηνιγγιτισμός................. "Οταν

υπάρχουν τέτοια συμπτώματα καί μ'δλες τής θεραπείες δέν ίλειψαν, 80 % 

σημαίνουν τήν ΰπαρξι στόν οργανισμό παρασίτων. Ταινίας, Άσκαρίδων, 

Όξυούρων, Τριχοκεφάλων. ’Αδιάφορο άν δέν βρίσκωνται στά περιττώματα.

Ή Ταινία είναι σκουλήκι μακρύ Από μικρά - μικρά κομμάτια πλα
τεία, σάν αληθινά κορδελλάκια, άσπρα, χωρισμένα ή ενωμένα σέ άλυοσίδα 

μήκους Ιό - 20 - 30 μέτρων.

Ή Άσκαρίδες είναι σκουλήκια μυτερά, άσπρα ή ρόζ, πού μοιάζουν 

μέ τά κοινά σκουλήκια τής γής.

Οί Όξύουροι είναι μικρά οκουληκάκια, σάν τά σκουλήκια τοΰ τυριού, 
άσπρα. Καί οί Τριχοκέφαλοι είναι άσπροι, μοιάζουν σάν κλοιστή κι’ 

έχουν μήκος 3-4 ΰφεκατομέτρων.

Αύτά τά παράσιτα ζούν μέσα στά έντερα, τρώγουν τής τροφές, εξαν

τλούν τόν οργανισμό καί τόν καταντούν προφυματικό.

Οταν λοιπόν δήτε συμπτώματα τέτοια, ουμβουλευθήτε τό γιατρό 
σας ή ζητήσατε άπό τό φαρμακοποιό σας ένα ταινιοκτόνο.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΛΕΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ή γυναίκες μοιάζουν μέ τά ’Ισπανικά σπίτια, ποϋ έχουν πολλές 
πόρτες καί λίγα παράθυρα.

Ευκολότερα μπορεί κανείς νά μπή στήν καρδιά τής γυναίκας, 
παρά νά ίδή τί συμβαίνει μέσα.

Μή μιλεΐτε ποτέ στόν άνδρα σας γιά τήν ώμορφιά καί τά προ
τερήματα μιανής άλλης γυναίκας.

Έκεϊ ποΰ εκτιμούν τής γυναίκες, οί άνδρες είναι ενάρετοι.
Ή τελευταία χαρά τής ώμορφης γυναίκας ποϋ γερνάει, είναι νά 

μαντεύουν οί άλλοι τήν ηλικία της, γιατί ξέρει πώς δέν θά της πή 
κανένας τήν αλήθεια.

Ή γυναίκα είναι πρόσθεσις σκέψεων, άφαίρεσις πορτοφολλιοϋ, 
πολλαπλασιασμός δαπανών καί διαίρεσις φίλων.

Ή γυναίκες είναι τά μαργαριτάρια τής Δημιουργίας, γι’ αύτό στο
λίζονται μέ χρυσάφι σάν τά δακτυλίδια.

Άν ή γυναίκες φροντίζουν γιά τήν ώμορφιά τους, φταίνε οί άν
δρες, ποϋ τής άγαποϋν μόνο γι’ αύτό, ώς έπί τό πολύ.

Ή γυναίκες είναι τόσο περισσότερο αδύναμες, οσο στηρίζονται 
στή δική τους δύναμι καί τόσο περισσότερο δυνατές, οσο στηρίζονται 
στήν αδυναμία τους.

'Οταν κανείς κατηγορή τής γυναίκες γενικά, δλες μαζύ χύνονται 
νά τόν φάνε. Άν δμως κατηγορη μιά-μιά, δλες ή άλλες συμφωνούν 
μαζύ του.

Ή γυναίκες, έλεγε ό λόρ Μπάϋρον, μοιάζουν μέ τής πεταλοΰδες, 
πού πιάνονται μέ τί) λάμψι.

Μιά γυναίκα τίμια είναι καί στό ντύσιμό της τίμια.
Ό άνδρας μετανοεί, ή γυναίκα συγχωρεϊ.
Ή γυναικεία καρδιά μοιάζει μέ τό χιόνι, ποϋ λίγο νά πατηθή 

γίνεται βούρκος.
Ό άνδρας ύποφέρει, δταν σέ φιλονεικία έπάνω, έκανε τή γυναίκα 

του νά λυπηθή, ενώ ή γυναίκα υποφέρει, γιατί δέν έκανε τόν άνδρα 
της νά λυπηθή αρκετά.

Ή άσχημιά είναι ό καλύτερος φύλακας μιας νέας, μετά τήν τι
μιότητά της, έννοεϊται.

Οί άνδρες λένε γιά τής γυναίκες δ,τι φθάσουν, μά ή γυναίκες κά
νουν τούς άνδρες δ.τι θέλουν.

"Όλα σ’ αυτόν τόν κόσμο αλλάζουν, περισσότερο άπ’ δλα δμως 
ή γυναικεία καρδιά.

Ή γυναίκες δλα τά φανερώνουν καί κρύβουν μονάχα δ,τι είναι 
καταφανέστερο.

Δέν υπάρχει θλιβερότερο άπό τήν άσχημη γυναίκα, ποΰ νομίζει 
πώς είναι ώραία.

Μιά γυναίκα, ποΰ έχει ένα προτέρημα, δέν πρέπει νά δείχνη, δτι 
τό ξέρει καί δτι καμαρώνει γι’ αύτό. Όλος ό κόσμος τό βλέπει.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ

Ή μεγάλη όξύτη; τοϋ έκκρινομένον άπό τούς πόρους τοΰ δέρματος 
ίδρωτος άφ’ ένός, ή μεγάλη Θερμοκρασία άφ’ Ετέρου χατά τά Εσωτερικά μέρη 
τοΰ σώματος, ή προστριβή τών μαλακών μορίων τής σαρκός κλπ. προχαλοΰν 
συνήθως ερεθισμόν τής έπιδερμίόος καί τοϋ δέρματος, παράτριμμα κλπ.

Τό πρώτο πρώτο, ποΰ πρέπει νά προσέξετε, είναι ν' άποφΰγετε τή χρήσι 
πολλών φαρμάκων τοπικώς, γιά ν' άποφΰγετε τό έκζεμα, ποΰ πολλές φορές 
δύσκολα θεραπεύεται.

Τό αλφα τής θεραπείας : Ή μεγάλη ο'ξΰτης τοΰ ίδρώτος, προέρχεται 
άπό κακή εναλλαγή τών τροφών, ώς έκ τής όποιας κυκλοφορούν άλατά είς 
τό αίμα.

Χρειάζεται λοιπόν μ ά βασική θεραπεία κατά τοΰ Coccus Sclerofor- 
mantis, είδικοΰ μικροοργανισμοΰ, ό όποιος καί μέσα είς τα έντερα καί είς 
τό αίμα αποσχίζει τά άλατα τοΰ ασβεστίου καί τή χολεστερ’ινη.

Άλλά καί κάποια μικρή αντισηψία τοΰ έντερικοϋ σωλήνος καί τών 
ούροποιητικών οργάνων. Άν συνυπάρχουν διαρροϊκά φαινόμενα, γραμμή στό 
φαρμακείο :

Β. Σουνιτράτ ντέ Μπισμούτ 0.40
Μπενζοναφτόλ 0.20
Σαλύλ 0.10

F. ρ. I ρ. Ν°6.-Κατά τρίωρον ένα πακέτο καί αραιώνετε μέχρι; I τήν 
ημέρα, έφ' ίσον διαρκούν κα1 τά διαρροϊκά φαινόμενα.

Άν δέν υπάρχουν φαινόμενα διαρροϊκά :
Β. Ούροτροπιν 0.40
Μπενζοναφτόλ 0.20
Σαλύλ 0.10

F. ρ. I. ρ. Ν° 6.-Άπό ένα πακέτο πρωί, μεσημέρι καί βράδυ, πρό ή 
μετά τό φαγητό, αδιάφορο. Άλλά καί τοπικώς : Πλύσεις συχνές μέ βρα
σμένο νερό, άφοΰ κρυώση, ή καί μέ μιά κουταλίτσα τοΰ γλυκού —σ' ένα 
ποτήρι-Βορικον δξύ.

Έάν ε'πιμένη, μετά ττμ πλύσι, πασπαλίζετε τήν έπιδερμΐδα μέ πούδρα 
Τάλκ, Άμιντόν καί Όξείδιον Ψευδαργύρου, άνά Ισα μέρη.

Αύτήν τήν πούδρα, μπορείτε αρωματισμένη νά τήν μεταχειρ’ιζεσΟε άκιν- 
δΰνως καί γιά τό πρόσωπο. 'Εξαλείφει τά σπιθουράκια καί φρεσκάρει τήν 
έπιδερμΐδα.

Μέσα σέ κοντάκια καί έτικέττε; τήν πληρώνετε πανάκριβα.

ΤΟ1Σ ΜΕΤΡΗΤΟ1Σ

Μιά ώραία Κυρία καί ό Μέγας Φρειδερίκος :
— Ή δόξα σας Μεγαλειότατε, είναι ξαπλωμένη στά πέρατα τοΰ κό

σμου κΓ όμως ζητείτε άκόμη μεγαλήτερη σέ καταχτήσεις.
— Καί οεΐς κυρία, τής κάνει ό δοξασμένο; μονάρχης, εΐσθε ή ώραιό- 

τερη γυναίκα τοΰ κόσμου κΓ όμως μακιγιάρεσθε γιά μεγαλήτερες κατα
κτήσεις.

μιραμπώ, μέ μεγάλα 
στρόν, ζιλέ φανταιζί, 
τσια λάστιχα μ 
σχάλη ένα πελώι

ΕΣΑ στό μωσαϊκό τών χρωμάτων, 
τών κοστουμιών καί τών στολών, 
στό Ναύπλιο τοΰ Καποδίστρια, Ανά
μεσα στής λερές φσυστανέλλες τών 
παλληκαριών. στής φέρμελες καί τά 
τουσλούκια τών καπετανέων. στής 
βράκες τών θαλασσολύκων. στής κά- 
πες τών άρβανιτάδων, στής σπαλέτ- 
τες τών φιλελλήνων καί στό χρυσάφι 
τών ξένων αξιωματικών, ξεχώριζε 
ένας ιδιόρρυθμος τύπος.

Ψηλό καπέλλο τής έποχής, σάν 
μπόρ. κολλάρα ψηλά μέ μαϋρο πλα- 

ρεντεγκόττα. πανταλόν κολλάν, παπού- 
μονοκόμματα σουβλερά καί κάτω άπό τή μα

σχάλη ένα πελώριο... κλύσμα.

ριαρχούσε.ή θεωρία τοΰ κλύσματος.
Γιά τόν πονοκέφαλο, γιά τόν κώ- 

λικα, γιά τά πηλώματα, τής ζαλάδες, 
τήν άνορεξιά, της έντερικές Ανωμαλίες 
έν γένει... κλύσμα.

Καί γιά τούς κάλους άκόμη κλύσμα. 
Σοβαρός, βιαστικός, τρεχάτος πάν

τα. γλυστρούσε στά στενοσόκακα καί 
τά καλντερίμια τού Ναυπλίου :

Τύπος γιατροΰ τοΰ Μολλιέρου. Έκείνη τήν έποχή έκυ-

Ό Ντοτόρ Ταγιαπιέρα.

Καί μάς έρχετ’ άπό πέρα 
δ ντοτόρος Ταγιαπιέρα, 
τρίγκι - τράγκα τή μαχαίρα !

Δέν ξέρω άν ή μαχαίρα έπήρε θέ
σι άπό τόν αύτοσχέδιο ποιητή γιά τήν 
όμοιοκαταληξία ή γιά νά χαρακτηρίση 
σατυρικά τήν είδικότητα τοΰ ντοτόρου 
ώς χειρούργου.

Πιθανότερο φαίνεται τό πρώτο. Ή 
Αύτοΰ ’Εξοχότης δ δόκτωρ Διονύσιος 
Ταγιαπιέρα ή Ταλλιαπιέρα ή Ταγια- 
πέτρας ήτον παθολόγος καί ιδιαίτερος 
ιατρός τοΰ Κυβερνήτου Ίωάννου Κα- 
ποδίστρια.

Ή Ταγιαπιέρας ή Ταλλιαπιέρας ή 
Ταγιαπιέτρας έλέγετο είναι τό ίδιο. 
’Ιταλικό έπώνυμο. Σημαίνει λιθοκόπος.

’Ιατροφιλόσοφος άπό τή Ζάκυνθο. 
Έκεϊ έγεννήθηκε τό 1777. Φύσει φιλε
λεύθερος, ήτον δημοκράτης στή Γαλ
λική κατοχή τής Έπτανήσου.

"Οταν δμως τό 1797 τά νησιά τοΰ 
Ίονίου περιήλθον ύπό τήν κατοχή τής 
Τουρκίας καί τής Ρωσσίας, έφοβήθηκε 
τής άντεκδικήσεις καί πήγε στό Παρίσι.

Έκεϊ έσπούδασε γιατρός καί ζω
γράφος. Έπήγε κατόπιν στά Γιάννινα. 
Εκείνη τήν έποχή δ Σατράπης τής ’Η
πείρου Άλή Πασσάς, δ Τεπελενλής, 
είχε μαζέψει πολλούς ρωμηούς στήν 
αύλή του.

Έσχετίσθη έκεΐ μέ τόν Βηλαρά, ό όποιος τοΰ έγραψε κΓ 
ένα σατυρικό ποίημα: Ή τηγανίτες τοΰ Ταγιαπιέρα.

Τό 1820 κατέβηκε πάλι στήν πατρίδα του, τή Ζάκυνθο. 
Τήν έποχή έκείνη τά νησιά τοΰ Ίονίου είχαν γίνει αύτόνομη 
πολιτεία ύπό τήν προστασία τοΰ Βασιλέως τής 'Αγγλίας, ού- 
σιαστικά δμως ήταν ύπό τήν κατοχή τής ’Αγγλίας.

Μά τό πολίτευμα, ποΰ εΐχε καταστήσει τότε ή φιλελεύθερη 
Άλβιών καί τήν άπολυταρχία, πού άσκοΰσαν οί Αρμόδιοι, 
έπροκάλεσαν φοβερές Αντιδράσεις κι’Ετσι ό λαός τήςΈπταν- 
νήσου χωρίσθηκε σέ τρία κόμματα: Τούς Συντηρητικούς, ποΰ 
τούς άρεσε ή κατοχή, γιατί είχαν Αξιώματα καί Ανταλλάγ
ματα, τούς Μεταρρυθμιστικούς. ποΰ ήθελαν Απλή μεταρρύθ- 
μισι τοΰ πολιτεύματος καί τής διοικήσεως καί τούς Ένωτι- 
κούς, ποΰ ένοοΰσαν σώνει καί καλά ένωσι τής Έπταννήσου 
μέ τήν Ελλάδα καί στό τέλος τό Επέτυχαν, μέ άγώνες. διω
γμούς, φυλακίσεις, Εξορίες κλπ.

Ό ντοτόρ Ταγιαπιέρα έπήγε μέ τό κόμμα τών * Μεταρ- 
ρυθμιστικών». "Οπου τόν έβούτηξαν οί Εγγλέζοι καί τόν 
έ φυλάκισαν.

Έπειτ’ άπό καιρό τόν άφήκαν Ελεύθερο. Τώσκασε λοι
πόν κι’ αύτός καί πήγε στό Ναύπλιο.

Άλλος γιατρός μέ δίπλωμα δέν ήτο έκεΐ τότε καί ό ντο
τόρ Ταγιαπιέρα έκανε τήν τύχη του, πρό πάντων δέ, δταν 
έγινε ιδιαίτερος γιατρός τοΰ Κυβερνήτου.

Όταν τέλος δ Καποδίσριας μέ δυό μαχαιριές έπεσε 
στήν πόρτα τοΰ "Αγίου Σπυρίδωνος, ποΰ πήγαινε κάθε πρωί 
νά κάνη ένα σταυρό. - 1831 - ό ντοτόρ Ταγιαπιέρα τώσκασε 
γιά τδ νησί του.

Τότε άφησε κατά μέρος τό κλύσμα καί πήρε το φτερό της 
χήνας, γιά νά Υράψη μερικά φιλολογικά έργα.

Καί ώς ντοτόρος δμως καί ώς φιλόλογος, ήτον πάντα τύ
πος. ποϋ ένέπνεε φαιδρότητα. Άφοΰ καί δ Σολωμός τόν πα
ρέλαβε καί τόν έσατύρισε στό -Ιατροσυμβούλιο» του.

Ό ντοτόρ Νιόνιος Ταγιαπιέρα πέθανε στή Ζάκυνθο τό 
1842 σέ ήλικία 65 έτών.

Ο ΚΑΠΕΤΆΝ ΠΕΡ ΛΟΤΪ
Στά τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας έδώ στήν ’Αθήνα 

ένας τύπος ιδιόρρυθμος έκινοΰσε τή γενική περιέργεια. Ό 
καπετάν Πέρ Λουΐ ή «Καπετάν καλόγερος».

Τότε στήν ’Αθήνα ήταν πολλοί 
καθολικοί παπάδες καί καλόγεςοι, ποϋ 
είχαν μείνει άπό τήν έποχή τής Φρα
γκοκρατίας. Τακτικά λοιπόν οί ’Αθη
ναίοι έβλεπαν κάθε πρωί έναν ώραϊον 
ψηλόν κΓ εύσταλή καλόγερο Φραγκι
σκανό καβάλλα σ’ ένα ώραΐο μαϋρο 
άγριο άλογο, νά τρέχη πρός τήν έξοχή.

— Νά ό καπετάν πέρ Λουΐς ! έλεγαν. 
— Ό καπετάν καλόγερος! οί Τοΰρκοι.

Κι’έθαύμαζαν τό παράστημά του, 
τήν δεξιότητά του στήν ιππασία, μά 
καί τό ζωηρό του άλογο.

Κάθε πρωί έβγαινε άπό τό Μονα
στήρι. έκεΐ άπό τό Φανάρι τοΰ Διο- 
γένους-ποΰ τότε ήτον κτισμένο μαζή 
μέ τό Μοναστήρι τους - έβγαζε άπό τό 
σταΰλο καί τό άλογό του σελλωμένο. 
καβάλλαγε καί... καπνός.

Σάν ξωτικό φαινόταν μέτό μαϋρο 
του ράσσο, τήν μαύρη κατσούλα στό 
κεφάλι, πάνω στόν άτιθασσότου «καρ- 
ρά». ποϋ βγάζοντας τό χειμώνα κα
πνούς άπό τά ρουθούνια τους κΓ Αχνί
ζοντας δλος, έμοιαζε σάν μυθικό θηρίο, 

θρΰλοι διάφοροι έκυκλοφο|3οΰσαν 
γι’ αύτόν. Καθέ ένας Ελεγε δ,τι έφθανε. 
Ότι κάποιον είχε δολοφονήσει στήν 
πατρίδα του. Άλλος, δτι ήταν δραπέ- 
της τών Γαλλικών φυλακών,

Οί Τοΰρκοι έκείνη τήν έπ_οχή, μή 
έχοντας άλλον κατάλληλο χώρο, εί
χαν κάνει τήν «άλάνα» τών Στηλών 
τοΰ 'Ολυμπίου Διός, έκεΐ στήν ■ Κα
μαρόπορτα» - τήν Πύλη τοΰ Άδρια- 
νου-*άτ  μεΐτάν». Ιπποδρόμιο.

"Ενα μεσημεράκι λοιπόν, πού ό 
«Καπετάν Πέρ Λουΐς», γυρίζοντας άπ’ 
τήν καθημερινή του Εκδρομή, πει
νούσε άπό τής «Κολώνες», είδε ποϋ 
γύμναζαν τ’ άλογα τοΰ Στρατιωτικού 
Διοικητοΰ τών ’Αθηνών.

Κάτι τόν έσπρωξε νά πάη κοντά ! "Ενα άλογο δέν ένοοΰσε 
μέ κανέναν τρόπο νά δεχθή στή ράχι του καβαλλάρη. Τρεις 
στρατιώτες είχε Αδειάσει καταγής.

Ό «Καπεταν καλόγερος» δέν κρατήθηκε. Ξεπεζεύει, αρ
πάζει σφικτά τό άγριο άλογο τοΰ Πασσα μέ τό ένα χέρι άπό 
τή χαίτη, μέ τό άλλο τή σέλλα κι’ένφ Εκείνο χήμηξε μπρο
στά γιά νά τόν ρίξη καί τόν σύρη άπό τό πόδι, μ’ έναν 
παλμό, πηδάει έπάνω του, δρασκελλάει τή ράχι του μέ τό 
ένα πόδι καί κολλάει στή σέ\λα, ζώνοντας στά στέρνα τους 
τ’Ασημένια σπηρούνια τών Αναβολέων τοΰ Πασσα.

"Εκανε μιά-δυό βόλτες προσβολή, ποΰ δλοι πειά είχαν 
νομίσει, δτι «τόν έπήρε», σκυφτός μπροστά καί πλάγια γιά 
νά μήν τοΰ σπάση τά μούτρα τό άλογο μέ τό κεφάλι του καί 
κατόπιν σφίγκοντάς του τό χαλινάρι, τό πήγε δαμασμένο τε
λείως στό κέντρο τοΰ «άτ μεΐτάν» καί ξεπέζεψε.

— Φτοΰ! φτοΰ ! Μάσσαλα ! Μάσσαλα ! οί Τοΰρκοι. 
Ύπώπτευσαν δλοι τότε, δτι ό Καπετάν Πέρ Λουΐς, ήτον 

πριν Αξιωματικός τοΰ Γαλλικού στρατού.
Καί άλήθεια. ΤΗτον πρώην λοχαγός τοΰ ίππικοΰ. Κάποιο 

ειδύλλιο δραματικό τόν έκανε δμως νά πετάξη τά γαλόνια 
του καί νά Ελθη νά θάψη τόν πόνο του στούς τοίχους τοΰ 
μοναστηριού τοΰ Φαναριοΰ τοΰ Διοχένους.



ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ό Γιώργης ό Άναστασόπουλος, ό νομομαθής καί συμπαθής φί
λος τής "Εικονογραφημένης» κάποτε, πολιτευόμενος, προσεκλήθη άπό 
έναν εκλογέα-φίλο του. νά τόν υπεράσπιση στό πλημμελειοδικείο, κα
τηγορούμενον, διότι δέν είχε κλείσει τό μαγέρικό του στής 10, σύμ
φωνα μέ τήν αστυνομική διάταξι, άλλά τό είχε ανοικτό έως τής 10.5, 
ποΰ πέρασε ό σκοπός τοϋ τμήματος.

Σάν πολιτευόμενος, πήγε στό δικαστήριο, θέλοντας καί μή θέλον
τας. Κατά τή συνήθειά του έκάθισε στό τραπέζι τών δικηγόρων καί 
έκανε πώς ήτον άπησχολημένος.

Σέ λίγο ό πρόεδρος έφώναξε τόν πελάτη του.
— Κάθισε κεϊ στό σκαμνί’ τοϋ λέει. Κατηγορεΐσαι, δτι παρεβία- 

σες τήν αστυνομική διάταξι καί είχες ανοικτό τό μαγέρικό σου μετά 
τής 10. "Εχεις συνήγορο ;

— Τόν κύρ Γιιόργη, τόν Άναστασόπουλο’ άπαντφ εκείνος.
— Κύριε Άναστασόπουλε" φωνάζει ό πρόεδρος.
Τοΰ κάκου. Ό Άναστασόπουλος προσποιείται, δτι είναι άπορροφη- 

μένος άπό τή μελέτη κάποιας δικογραφίας. Τόν ξαναφωνάζει ό πρόε
δρος. Τίποτα πάλι. Τέλος στήν τρίτη πρόσκλησι πετιέται, βγάζοντας 
τό ρολόι του βιαστικά καί πηγαίνει μπροστά στήν έδρα τών δικαστών :

— Συγγνώμην κύριε πρόεδρε’ λέει. "Εχω κάποια σπουδαία υπό
δεσι στό Έφετεΐον στής 11. Μοΰ κάνετε τή χάρι νά μοΰ πήτε τί ώρα 
έχετε : .

— "Ενδεκα παρά είκοσι’ τοΰ άπαντά ό πρόεδρος κυττάζοντας τό 
ρολόι του.

— Σείς κύριε Είσαγγελεΰ; ρωτά πάλι ό Άναστασόπουλος.
— "Ενδεκα παρά τέταρτο’ κάνει ό αντιπρόσωπος τοΰ Νόμου.
— Σείς κύριε Δικαστά ;
— "Ενδεκα παρά είκοσιπέντε.
— Τρία ωρολόγια άνωτέρων λειτουργών τής Θέμιδος, παρατηρεί 

δ Άναστασόπουλος, δέν συμφωνούν πρός άλληλα καί έχετε τήν άξίωσιν 
νά σύμφωνη ή καραβάνα τοΰ μαγείρου-πελάτου μου μέ τήν κρεμμύδα 
τοΰ σκοπού;

Γέλια οί δικασταί, χάχανα τό ακροατήριο καί στό τέλος...
— Αθώος ό κατηγορούμενος.

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚ2Σ1Σ

"Εβαλε στήν τσέπη δ μπάρπα Νικόλας τής οικονομίες τής χρονιάς 
καί ξεκίνησε γιά τή χώρα.

— Ποΰ πας Νικόλα; τόν ρωτά ή κυρά του.
— Πάω μαθές στό πανηγύρι τής Άγια Μαρκέλλας, ν’ αγοράσω κα

νένα γαϊδούρι, νά πηγαίνω στό χωράφι. Βάρυνα πλειό καί δέν βαστούν 
τά πόδια μου.

"Ενας ωραίος γάιδαρος σταχτής μέ ρίγες άσπρες καί μαύρες, σάν 
ζέμπρα, φιγουράριζε στό πανηγύρι κΓ έξεχώριζε μέσα στ' άλλα τε
τράποδα.

1800 δραχμές τοϋ ζήτησαν. "Ισα - ίσα χίλιες οκτακόσιες δραχμές 
ήταν ή οικονομίες τής χρονιάς του. Τί νά κάνη!

Τής έδωκε. πέρασε τό σχοινί τής λαιμαριάς στήν παλάμη του καί 
ξεκίνησε γιά τό χωριό.. Μπρος , αυτός, χαρούμενος μέ τά χέρια πίσω 
του καί ξοπίσω τό ωραίο υποζύγιο, κουνώντας ρυθμικά τό κε
φάλι του.

Μά δύο ζωοκλέπται τής ύπαιθρον τόν είχαν παρακολουθήσει άπό 
μακρυά. Σάν λοιπόν δ χωρικός έπροχωροΰσε αμέριμνος, πλάθοντας όνειρα 
καί σχέδια, πλησιάζουν καί δ ένας, βγάζοντας τή λαιμαριά τοΰ υπο
ζυγίου, τήν περνφ στό λαιμό του, κουνώντας ρυθμικά τό κεφάλι του, 
ό δέ άλλος παίρνει τό υποζύγιο καί., άπό δώ παν κι’άλλοι.

Αγαπάει δμως δ Θεός τόν κλέφτη... Καμμιά φορά γυρίζει ό μπάρ
μπα Νικόλας πίσω τον κΓ απομένει, σάν τή γυναίκα τοΰ Λόττ.

— Μπρέ ; ”Ιντά σαι σύ λέω σου ;
— ’Αφεντικό νά ζήσης χίλια χρόνια, ποΰ μ’ έσωσες '. κάνει δ κλέ

φτης γονατίζοντας. Έγ<ί> ήμουν άνθρωπος σάν καί σένα μιά φορά. 
Μά τά -τελώνια» μέ καταράοθηκαν κΓ έγινα γάιδαρος, καί μονάχα άν 
βρισκότουν κανένας καλός άνθρωπος, σάν καί σένα, νά μ’ άγοράση, νά 
ξαναγίνο» άνθρωπος. Τοϋ λόγου σου τό λοιπόν είσαι άγιος, πα νά πή.

— Καί πώς σέ λένε ;
— Θανάση, άγιε μου άνθρωπε.
Χίλιες οκτακόσιες δραχμές ήταν αυτές. Μά έλα πάλι, ποΰ έπρό- 

κειτο γιά τή ζωή ενός ανθρώπου, ποΰ τά τελώνια τήν είχαν κάνει μαρ
τυρική τόσα χρόνια.

Τοΰβγαλε τή λαιμαριά ό Μπάρμπα Νικόλας καί γύρισε στό χω
ριό του μ' ανάλαφρη τήν ψυχή.

"Ενας χρόνος πέρασε γρήγορα. Πάλι τό πανηγύρι τής Άγιό Μαρ
κέλλας στή χώρα. Πάλι χίλιες όκτακόσιες δραχμές - οικονομίες- στήν 
τσέπη.

— Μπρέ νά παρ’ ή εύχή !
Φιγουράρει πάλι καί ξεχωρίζει μέσ’ στ’ άλλα τετράποδα δ στακτής 

γάιδαρος μέ τ’άσπρα καί μαύρα ζωνάρια. Ό Μπάρπα Νικόλας πη
γαίνει γεμάτος μυστικοπάθεια κοντά του, τοΰ πιάνει τό αυτί καί τοΰ 
λέει μυστικά:

— Θανάση, δέν σέ ξαναγοράζω. Πρέπει νάσαι πολύ κακός άν
θρωπος, γιά νά σέ κυνηγάν έτσι τά Τελώνια.

Τό τετράποδο έβγαλε έναν βαρύ μυκηθμό διαμαρτυρίας, σέ δλες 
τής σκάλες, μά ό Μπάρμπα Νικόλας δέν συγκινήθηκε.

ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΟΣ... ΤΟΚΟΣ

Στά παληά τά χρόνια ένας πολύ γνωστός Αθηναίος, βαθύπλου
τος, πού έκανε τόν προεξοφλητή - Τραπεζίτη, έφημίζετο γιά τήν το
κογλυφία του.

Είχε έγκαταστήσει σ' ένα τραπεζάκι κάποιου καφενείου έκεϊ στό 
Μοναστηράκι τήν Τράπεζα του. Κάποιο πρωί λοιπόν προσέρχεται ένας 
χωριάτης στό Τραπεζιτικό » του γραφείο, ποΰ ζητούσε δάνειο, γιά 
νά · σηκώση » τ’ αμπέλι του.

— Πόσα σοΰ χρειάζονται γι’ αύτή τή δουλειά κουμπάρε ; τόν ρωτρ. 
δ τραπεζίτης.

— Εκατό δραχμές καί στό χρόνο απάνω θά στής φέρω μαζή μέ 
τό «διάφορο»’ κουμπάρε άπαντα δ χωρικός.

— Τ’ είν’ δ κάβουρας τ’ εϊν’ τό ζουμί του' κάνει ό τραπεζίτης. Τί 
τόκο νά σοΰ πάρω; Σάμπως γυρεύεις τά πολλά;

— Ά τότενες κουμπάρε' δέν θέλω τό δάνειο' λέει δ χωρικός.
— Αΐ άς είναι. Δέ θέλω τόκο άπό σένα... Είσ’ εύχαριστημένος νά 

μέ κερνάς, ίσαμε ποΰ νά μοΰ φέρης πίσω τό κατοστάρικο, έναν καφέ 
τήν ημέρα;

— Άχά! κάνει χαρούμενος δ χωρικός.
Τί ψυχή έχει ένας καφές! Μιά πεντάρα... Τά μάτια του βουρκώ

νουν άπό συγκίνησι. Έν τφ μεταξύ δ τραπεζίτης μέ τό μολύβι του 
βγάζει τόν τοκάριθμο τών 100 δρ.

Τριάντα καφέδες τό μήνα κάνουν μιάμιση δραχμή καί τό χρόνο 
δεκαοκτώ δραχμάς. Τοΰ δίνει λοιπόν 82.75 δρ. κεφάλαιο, γιά 100 δρ. 
δάνειο, μεϊον τήν άξια τών 365 καφέδων γιά ένα χρόνο, δρ. 18.25 γιά 
τόκο 100 δρ. έπί ένσ έτος. Τότε δ τόκος ήτο 5 ° „ τό πολύ.

Ταμπλώ δ χωριάτης. Τότε κατάλαβε τήν καλωσύνη τοΰ τραπε
ζίτη κι’έξητμίσθη δ ένθουσιασμός του.

ΣΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Ό Πετρώφ καί δ Γκόγκολ κάνουν περίπατο στά περίχωρα τής 
Μόσχας. Ό καιρός είναι ωραίος. Γαλήνη καί ησυχία βασιλεύει στή φύσι.

— Ξέρεις δτι δ Τρότσκυ έξωρίσθηκε ; ψιθυρίζει δ Γκόγκολ.
— Σώπα I τοΰ λέει φοβισμένος δ Πετρώφ.
— Καί δ Μπούχαριν' εξακολουθεί δ Γκόγκολ. Ξέρεις δτι δ Μπού- 

χαριν είναι αντιπολιτευόμενος;
— Σούτ! τοΰ ξαναλέει δ Πετρώφ.
— Κ’δ Στάλιν.. .συνεχίζει ό Γκόγκολ.
— Σούτ 11! τόν διακόπτει δ Γκόγκολ θυμωμένος.
— Μά γιατί επί τέλους δέν μ’ άφίνεις νά μιλήσω ; Κύτταξε γύρω 

μας. Είμαστε στήν έξοχή. Δέ φαίνεται ψυχή.
Τότε δ Πετρώφ τοΰ άπαντα μέ φωνή τρομαγμένη.
— Μπορεί κανείς νά ξέρη άν ένας άπο τούς δυό μας δέν είναι 

κατάσκοπος τής Γκεμπέου ;

ΑΙΝΙΓΜΑ

"Ενας μεθυσμένος, πηγαίνοντας άργά τή νύκτα σπίτι του, νοιώθει 
αναγούλες. Πλησιάζει λοιπόν στήν άκρη τοΰ πεζοδρομίου, σκύβει καί 
κάνει.........άβαρία.

Ξαφνικά, ένφ κυττάζει τό φορτίο τοΰ στομάχου του, ποΰ έβγαλε, 
διακρίνει κι’ ένα ψόφιο γατάκι.

— Καλά' μονολογεί... Τά μακαρόνια τάφαγα στοΰ κουμπάρου.... 
τό κρασί τώπια στοΰ Δημητροΰ.... μά.... τό γατάκι, ποΰ τώφαγα;

Κάποιος γείτονας είχε προηγουμένος ρίξει στό ρείθρο τοΰ πεζο
δρομίου ένα ψόφιο γατάκι.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΙΑ

’Αλήθεια, τί χαρούμενοι καί γελαστοί, 
πού είμαστε σ’ αύτήνε τή φωτογραφία!
Πλάι στό κύμα άγκαλιαστοί-τί ταιργιαστοί 
μένουμε - βλέποντας, θαρρείς, τήν Εύτυχία.

Μέ τί άγάιτη κυτταζόμαστε κΓ οί δυό 
καί πώς φαινόμαστε στάλήθεια εύτυχισμένοι! 
"Εχουμε φόντο τή γαλάζια θάλασσα, 
ποϋ κοίτεται στό πλάι μας γαληνεμένη...

ΚΓ είμαστε τώρα εύτυχισμένοι, χαρωποί, 
κι’δταν μαλώσουμε - Τί τραγική είρωνία!- 
ένφ θέ νάμαστε θλιμμένοι, σκυθρωποί, 
πάντοτε θά γελάμε στή φωτογραφία I

χρ. ηγρηΑΣοε

ΜΠΡΟΣ ΒΟΥΝΟ
Τ’ ΤΗ βεράντα ολόγυρα πυκνόφυλλες γλενσίνιες μέ μεγάλα μιΰβ τσαμπιά 

κα: πουκεμβίλλιες κατακόκκινες, ποΰ σκαρφαλώνουν άπό κάτοι κΓ άγκα- 
: κολώνες.

Ηλιοβασίλεμα. Τό μυρωμένο άγέρ: τοΰ πεύκου, τής καζουαρίνας

βαλσαμώνει τό στήθο;
Άπό κεΐ ψηλά

Κηφισσιά. Χάρμα πραγματικό ματιών και ψυχή;
Μά.........Κάβε τόσο ξεφεύγει άπ’ τό στήθο

κ·Γ αύτή ! Σύζυγος χωρίς άνδρα !
... ζζι' επειτα ; ’Εκείνος Παρίσι..
:έ κι'αύτή σάν σέ μοναστήρι χειμώνα-καλοκαίρι Σωστή ζωντοχήρα! 
Τό κουδούνι ! Ποιότ νάναι; ΤΙ καμαριέρα μέ τό ασημένιο δισκάκι κ

λιάζουν τής μαρμαρενιες κολώνες.
Ηλιοβασίλεμα. Τό μυρωμένο αγέρι τοϋ πεύκου, τής καζουαρίνας καί 

τού κέδρου, ποΰ λιοπυρισμένα ολημέρα ξεχύνουν τά αιθέρια έλαιά τους, 
" ' ’ ' ις.

σάν πιάτο απλώνεται κάτω άπ’ τά πόδια της δλ ή

.... — .. στήθος της ένας στεναγμός. Ζωή
κΓ αύτή ! Σύζυγος ’/ωρΐς άνδρα ! Τί νά τά κάνη τά μεγαλεία: Πρέσβυς, 
λέει... Κι’ έπειτα; Εκείνος Παρίσι... Λόντρα. μέσ’ στή ζωή, στή μον- 
τανιτέ κΓ αύτή σάν σέ μοναστήρι χειμώνα-καλοκαίρι Σωστή ζωντοχήρα!

Τό κουδούνι ! Ποιός νάναι: 'II καμαριέρα μέ τό ασημένιο δισκάκι καί 
μιά κάρτα; Δρ A. I. Καλός. Παθολόγος - Παιδίατρος.

— Ουφ κΐ’ αυτός !
Μά τί κολλητσίδα! Δέν άπελπίσθηκε 

τώρα τόν διώχνει. Κάθε δκτώ-δέκα 
μέρες, νάσου τον ό φίλος.

— Είμαι αδιάθετη, πέστου !
Στερεότυπη άπάντησις. Καί δ συ

νηθισμένος βρόντος τής βαρείας καρυ
δένιας πόρτας, ποόκλεισε πεισματικά, 
πάλι άντιλάλησε στό μαρμαρένιο χόιλλ 
τής βίλλας.

Μά πώς άργοΰν έτσι τά παιδιά: 
Δέν πρέπει νά μένουν έξω μέ τό σού
ρουπο. Μπορεί νά τά πειράξγι τ’ άγιάζι. 
Αύτή τήν έποχή έχει πολλή ύγρασία 
ή Κηφισσιά. Τό ξέρει πολύ καλά ή 
φροϊλά’ίν.

Δόξα σοι ό Θεός ! Αύτά θάνα:! 
Τώρα θά ίδής έσΰ κύριε Ντιντή, ποϋ 
κάνεις πάντα τόν επαναστάτη I

Μά γιατί άναιβαίνει αυτός έτσι 
βαρετά τή σκάλλα! "Αλλες φορές τρέ
χουν καί τά δυό, ποιδ νά πρωτοπέση 
στήν άγκαλιά της καί πάντα τήν ξε
περνάει αυτός τήν άδελφοΰλα του. Νά! 
Τί Μπέτυ έφθασε.

"Ελα δώ έσΰ κύριε! Τί μοΰ επα- 
Οες; Κουρασμένος είσαι; At; Τόν αρ
πάζει λαχταριστά, τόν φιλεϊ κΓ αλα
φιάζει :

— Χριστός καί Παναγία! Φροϊ-
λάΐν ! Τό παιδί καίει I

"Ατονος ό μπέμπης κουλουριάζε- 
ται στήν άγκαλιά τής μητέρας. Τά 
ματάκια του είναι απλανή, τά βλέφαρά 
του βαρετά, τά μαγουλάκια του φωτιά 
κΓ ένα χαμόγελο σόύνει στά μαραμένα 
χειλάκια του.

Γραμμή, μέ τό παιδί στήν άγκα- 
λιά, στό τηλέφωνο τοϋ καθηγητοΰ. 
Σπουδαίος ό κουράντες.

— Κύριε Καθηγητά. .. Σείς :.. Άπό . 
ή κυρία Μπολάνη ... *0  ρ-ίκρός ... Δέν ξέρω... 'Γηνεται στόν πυρετό .... 
”0σο μπορείτε γρήγορα κύριε καθηγητά ....

Μισή ώρα κάπου αγωνίας. Δόξα νάχης Κύριε ! Κορνέττα κάτω στό 
δρόμο Κρέμεται άπ’ τά χείληα τοΰ γιατρού τώρα ή μητέρα, καθώς τό 
εξετάζει εκείνος. Θερμόμετρο 40.

Πώς κατσούφιασε ό γιατρός !...
— Εύρισκόμεθα, κάνε·, ό γιατρός μέ προσποιητή άφέλεια, πρό μίας 

φλεγμονής τών αμυγδαλών.. . πυώδους πρός τό παρόν, άν κρίνη τις άπό 
τά ασπράδια ποΰ βλέπει... ' Εξέτασες, κουταλάκι και κατσούφιασμα!! Έπειτα;

Προχωρεί πρός τόν νιπτήρα ό καθηγητής, κρατώντας τά χέρια του 
μακρυά άπό τόν κορμό, καί προσέχοντας νά μήν άγγίξη πουθενά.

Καί ή μάννα. .. συντρίμμι άληθινό ή δυστυχισμένη, τρέχει ξοπίσω του.
— Καλόν είναι νά τόν άπομονώσετε' εξακολουθεί ό καθηγητής. Νά 

βάλετε τή μικρή σ' άλλο δωμάτιο.
Τά γόνατά της λυγίζουν, καθώς τοΰ ρίχνει νερό...
— Εάν τή νύκτα παρατηρήσετε δυσφορίαν.... πνιγμονήν... μοΰ τη

λεφωνείτε. ...
Βυθισμένο τ’ άγοράκι της κοίτεται στό κρεββατάκι, κατακόκκινο. Μέσ’ 

άπ' τά μισόκλειστα βλέφαρά του γυαλίζουν τά ματάκια του... Μά σάμ
πως στενοχωριέται στήν αναπνοή του.

— Πουλάκια!
Μέσα στήν κρεδβατοκάμαρα τώρα τό λαμπιόνι φωτίζει τήν αγωνία καί 

τήν πίκρα. Αές καί φτερουγάει ό Χάρος έκεϊ μέσα. Ένα ρυθμικό ροχάλι- 
σμα μέ διαλείψεις, σάν μακάβρια ύπόκρουσις. κόβει τή νεκρική σιγή. Τό 
μικρό πνίγεται. .. Χαροπαλεύει! Στό τηλέφωνο τώρα ή μάννα έξαλλη.

Τοΰ κάκου ! . .. Τό ακουστικό μένει βουβό. . . Ή γραμμή παρουσιάζει

ολόκληρο χρόνο

Άτιμ ι

τήν Κηφισσιά ... Ναί, ναί

“δέν κάνει βίζιτες τή νύκτα.. . . "Εχει δίκηο ! ... Τόν είχε c 
νήσει καί τώρα εκβιάζει. .. ’Εκμεταλλεύεται τήν αγωνία τη;

διακοπή ... Μπορεί δμως καί νά μήν είναι σπίτι του ό γιατρός. Τό μικρό 
αναπνέει μέ άγωνία... Κάπου-κάπου ή αναπνοή του κόβεται γιά λίγες 
στιγμές - χρόνος.. . Γύρω τά μάτια μαυρίζουν... 'Από κόκκινα τά μαγουλά
κια του γίνονται πρασινωπά. ’Αλλοίμονο!.. ΤΙ άσφυξία !... Ό Χάρος 
άπλωνε*,  στο κορμάκι του τά κοκκαλιάρικα δάκτυλά του. Τώρα ; . .. Θεέ μου!..

"Ενας άλλος γιατρός! . . . "Εστω κι' αύτός!. . . Δες νά μήν ελθη :. . . 
Μά πρέπει νάναι μεγάλος κακούργος, γιά νά τήν εκδικηθή έτσι... Στό 
κάτω-κάτω τής γραφής δέν τούφταιξε τίποτα τό αθώο παιδάκι... Δέν 
είναι δυνατόν !... Ενας γιατρός πρέπει νάναι πρώτα επιστήμων - άλτρουί- 
στής καί επειτα άνθρωπος.

— Μαρία!... 'Ο Κωστής νά βγάλη τό άμάξι καί νά καταίβη στήν 
’Αθήνα νά φέρη τόν γιατρό έπάνω γρήγορα ! '() Δημητρός νά πεταχβή μιά 
στιγμή στοΰ γιατρού τοΰ Καλού, νά τόν παρακάλεση νά ελθη.

Σωφέρ καί περβολάρης ξεκίνησαν μαζή... Τό μικρό δέν αναπνέει πειά. .. 
Κάπου-κάπου μονάχα, σάν νά σπάζη κάτι μέσα του, κ.Γ ένα απαίσιο σφύ
ριγμα βγαίνει απ’ τό ορθάνοιχτο στόμα του.

Όλο τό προσωπάκι του έχε·, μελανιάσει... Μέσα στό βύθισμά του, 
ασυνείδητα καί νευρικά χώνει τά δακτυλάκια του στό λαιμό, σάν νά θέλη 
νά βγάλη κάποιο φανταστικό χέρι, ποΰ τό πνίγει.

— 'Ο κύρ γιατρός κυρία, λέει, δέν κάνει βίζιτες, λέει, νύχτα' ο Δημη
τρός... Δέν πας τοΰ λόγου ίσα μ' έκεΐ;

Τΐιι!... Τέτοια ώρα σπίτι του!.. Χμ! Αύτό θέλει, φαίνεται. . . Γι’ αύτό 
“δέν κάνει βίζιτες τή νύκτα.. . . Έχει δίκηο !... Τόν είχε σκληρά περιφρο-

Καλά. .. Μά τί φταίει τό αθώο 
παιδί;... Έχει κάθε δικαίωμα στή 
ζωή!... Δεν μπορούμε νά τοΰ τή στε- 
ρήσωμε...

— Μαρία ! Φέρε μου σέ παρα
καλώ τό μαντώ μου ! ... Έλα μαζή 
μου Δημητρό !

Ξαναμμένη εφβασε στοΰ γιατρού, 
έτοιμη νά πέση στά πόδια του.

— Μήν κάνετ' έτσι Κυρία' τής 
έκανε μέ ψυχραιμία. Δέν πιστεύω νάναι 
τίποτα σοβαρό. Είδα τόν καθηγητή, 
πουφευγε άπό νωρίς καί μοΰ είπε ... 
Βέβαια έχομε τά γνωρίσματα τής δι- 
φθερίτιδος... Αύτά τ’άσπράδια ... ή 
ψευδοδιφθέρες, είναι ύποπτα... Άλλα 
δέν πιστεύω ...

— Τί δέν πιστεύετε γιατρέ μου ; 
Πνίγεται τό παιδί μου I ... Χαροπα
λεύει ! Έχει γίνει καταμέλανο !

— "Α έτσι; Έξεδηλώθη λοιπόν 
ή Διφθερίτις ; ... Τόσο τό καλήτερο !

— ΓιατρέεΙ... Τό παιδάκι μου 
πεθαίνει καί σείς λέτε, τόσο τό καλή
τερο !

Δέν τής έδωκε άπάντησι. Άπλω
σε μηχανικά κι’ αδιάφορα τό χέρι του, 
στό εργαστήριο, πήρ' έναν κρυστάλλινο 
σωλήνα καί τής τόν έδειξε.

— Αύτό θά σώση τό μικρό σας 
πρός τό παρόν άπό τήν άσφυξία.... Πρέπει νά γίνη αμέσως διασωλήνω- 
σις !.. . "Οσο γιά τή δηλητηρίασι ... ύπάρχει καιρός.

— "Αχ, έλάτε γιατρέ...!
— Λυπούμαι πάρα πολύ Κυρία μου.. . 'Αλλά κατ' άρχήν νύκτα δέν 

κάνω επισκέψεις.
— Δέν έχετε καρδιά λοιπόν ;... Δέ λυπάστε τή μάννα ... Καλά ... 
τουλάχιστον δέν λυπάστε τό άβώο παιδάκι;
— ’Εμένα Κυρία... κανένας δέν μέ λυπήθηκε...
— Έκδικείσβε λοιπόν ή εκβιάζετε !
— "Οπως θέλετε πάρτε το.
Αύτή τή στιγμή έφθασε κΓ ή καμαριέρα. Τό μικρό δέν άνασαίνει πειά. 
Λύνονται τά γόνατά της καί σωριάζεται κατάχαμα ή μάννα μπρός στά 

πόδια του.
Πνίγει τά άναφυλλητά της, ποΰ πλημμυρίζουν τά στήθεια της καί ξε

φεύγουν σάν ούρλιαχτό αγριμιού. Πάει νά φύγη ό νοΰς τητ...! Πωπώω ένα 
βουνό έκεϊ μπροστά της ! . . . Ό Θάνατος! . .. "Οχι! όχι! ... Τό παιδί πρέ
πει νά ζήση ! ΈιίI... Ποτάμι πίσω της ! . . . ΤΙ τιμή ! .. . Θεέ μου!..

Μιά κορνέττα ποΰ στριγλιάζει αδιάκοπα, κατηφορίζει. Ό Κωστής... 
Βέβαια ! . . . Τό άμάξι μας ! .. . Ναί.. . Ναί! ... Τό άμάξι μας !...

Ή καμαριέρα χύνεται στό δρόμο.
— Κυρία ! Κυρία !... Ήλθε τ’ άμάξι μας μέ τόν καθηγητή μαζή ! 
Πετιέται όρθια καί χλημηντρώντας τρέχε: στήν πόρτα. Κοντοστέκει καί 

γυρίζει άπότομα πρός εκείνον, πού γιά μιά στιγμή είχε στά χέρια του τή 
ζωή τοΰ παιδιού τητ καί τήν τιμή τητ.

— Άτιμ...!
Κόπηκε.... | ..................

Καί χύθηκε στό σκοτάδι τοΰ δρόμου.

Μά

μά η εκφρασις της μίλησε λαλίστερα καί άπό τή γλώσσα./, 
σκοτάδι του δρόμου. ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ/ '



ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

"Οταν ήτον στή Ζαμάίκα ό Χριστόφορος Κολόμβος, τά βρήκε 
μπαστούνια μέ τούς ιθαγενείς, Δέν τοΰ έδιναν τρόφιμα οί Καραίβαι.

"Ηξερε δμως, δτι έπρόκειτο νά γίνη μιά έκλειψις σελήνης κά
ποιο βράδι;. Τούς έφοβέρισε λοιπόν, δτι άν δέν τοΰ δώσουν τρόφιμα 
Οά σβύση τό φεγγάρι.

"Οπου... καί τοΰ Μανώλ’ ή σκούφια, δπως λέμε. 'Αρχίζει νά σκο- 
τεινιάζη τό φεγγάρι καί οί Καραίβαι τρομοκρατημένοι, τοΰ κουβαλούν 
«τοΰ πουλιού τό γάλα».

Οί Κινέζοι, ποΰ ανέκαθεν ήταν σπουδαίοι αστρονόμοι, έπρόβλεπαν 
τής εκλείψεις 2136 ολόκληρα χρόνια πρό Χριστού. Άπό τήν έποχή 
αύτή τά επιστημονικά χρονικά τών Κινέζων αναφέρουν 460 εκλείψεις 
ήλιου καί μερικές τής σελήνης.

Καί οί Βαβυλώνιοι καί οί Άσσύριοι αναγράφουν σειράν εκλεί
ψεων. Οί Αιγύπτιοι αναφέρουν έκλειψιν ήλιου πρώτη φορά τό 1600 π.Χ.

Ό περίφημος Κομφούκιος είς τό σύγγραμμά του Σοϋ-Κίγκ ανα
φέρει έξ ηλιακές εκλείψεις, είς ένα άλλο δέ σύγγραμμά, του τό Τσούν 
Τσίου, αναγράφει 36.

Άπό κείνη τήν ίδια περίπου έποχή άρχισαν καί οί αρχαίοι Έλ
ληνες νά προβλέπουν τής εκλείψεις.

Οί Κινέζοι, σημειώσατε, ήταν φοβεροί καί τρομεροί σέ δλα. Κατά 
τόν 14°ν αιώνα πρό Χριστού είχαν επισήμους αστρονόμους, ποΰ τούς 
διώριζε ή κυβέρνησις, διά νά προσδιορίζουν τής ισημερίες καί τά 
ήλιοστάσια.

Σέ πολλές παρατηρήσεις τους έστηρίχθη ό Γάλλος αστρονόμος 
Λαπλάς τό 1749- 1827, γιά νά 
προσδιορίση τήν έλάττωσι τής λο- 
ξότητος τής εκλειπτικής.

Κατά τόν 12 ον πρό Χριστού 
αιώνα ή Κίνα είχε άρχιαστρονό- 
μον τόν Φούγκ-Σιάγκ-Τσΐ μέ δ- 
λόκληρη στρατιά βοηθών, γιά νά 
προσδιορίζη τή θέσι τών ουρανίων 
σωμάτων στό Διάστημα. Είχε καί 
υπουργόν 'Αστρονομίας μέ Διευ
θυντή τόν περίφημο Πάβ-Τσάγκ 
-Τσί, μέ τμηματάρχας κ.λ.π. ποΰ 
έμελετούσαν τής παρατηρήσεις τού 
Φούγκ-Σιάγκ-Τσΐ καί έπρόλεγαν 
τής εκλείψεις.

Άπό τόν 70ν αίώνα πειά οί 
Κινέζοι έπρόλεγαν καί τήν έμφά- 
νισι κομητών, παρετήρησαν δέ καί 
τής κηλΐδες τού ήλιου, μέ γυμνό 
μάτι. Χωρίς τηλεσκόπιο.

Ό Κινέζος αστρονόμος Μά- 
Τσουάν-Λίν είς τόσύγγραμμάτου- 
άπό εκατό όλόκληρους τόμους - 
αναφέρει σαρανταπέντε παρατη
ρήσεις κηλίδων καί τριάντα επτά 
παρατηρήσεις περί τού «Έρμού».

ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ

“Οταν ήρχισε ό πόλεμος μεταξύ Θηβών καί Πλαταιών, δ Πελο
πίδας έτοιιιαζόταν νά φύγη γιά τή μάχη.

Ή γυναίκα του τόν παρακαλοΰσε, νά μή έκτίθεται πολύ στόν κίν
δυνο καί νά φυλάη τή ζωή του.

— Ή ιδέα σου είναι καλή, άπήντησε ό Στρατηγός τών Θηβαίων, 
καί δείχνει τήν άγάπη σου γιά μένα, τό κακό δμως είναι δτι ξεχνάς ένα 
πράμα : Ό στρατηγός πηγάίνει στόν πόλεμο, γιά νά νικήση καί τό κα
θήκον του είναι νά φροντίζη δσο τό δυνατό περισσότερο γιά τή ζωή 
τών στρατιωτών του, δχι γιά τή δική του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ. — Ή γοητεντική χοιλάς τών Τεμπών, τήν όποίαν 
διαρρέει ό ποταμός Πηνειός.

-Δευτέρα καί Τρίτη τοϋ Πάσχα-μέ 65 εκδρομείς στά Καλάβρυτα, 
Άγ. Λαύρα, Μέγα Σπήλαιον.

Μετέσχον δ στρατηγός Πίσσας, ό συνταγματάρχης Άμπελός, ό 
λοχαγός Παπαδοπούλας μέ τήν Κυρία του. ό κ. Έμμ. Τριφύλλης τής 
’Εκδοτικής Τραπέζης οίκογενειακώς, ό κ. Άγρανιώτης, τμηματάρχης 
τού Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας, τό τρίο Δίς Άνθούλα Κριεζή, 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, Δίς Όρλώφ καί Δίς Γουδέλα τής Πάουερ, 
ή Δίς ΙΙαντελίδου, τοΰ Πανεπιστημίου, ή Δίς Νενέλλα Βρατσάνου μέ 
τούς αδελφούς της Τώνην καί Μίμην, ό κ. Θεοφυλακτόπουλος, δ κ. καί 
ή Κυρία Ποθητού Καλημέρη, ύ κ. Ζοφρουά οίκογενειακώς, ή Δίς Οί- 
κονομοπούλου τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καί άλλες δύο τό Μπαλκάν Του
ρίστ στά Μετέωρα. “Εως στή γέφυρα Παλαιοφαρσάλου μέ τούς ΣΕΚ, 
κι’ άπό κεΐ μέ τραίνο τοΰ Θεσσαλικοΰ Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα 
Μοναστήρια. Εισιτήριο δραχ. 180 μόνο αντί 500, ποΰ έχει το κανο
νικό. Καί δευτέρα στά Καλάβρυτα μέ κόσμο διαλεκτό πάντα. Κι’ άλλη 
στή Λάρισσα - Βόλο. Κι’άλλη στόν Πυργετδ - Ραψάνη.

Οί ΣΠΑΓΙ άπό τό άλλο μέρος αρχίζουν κάθε Κυριακή Κόρινθο 
καί κάθε Παρασκευή Πύργο - ’Ολυμπία. Καί οί ΣΕΚ έκδρομικά τραίνα 
γιά τά σχολεία. Τό Τατόϊ, τό Μενίδι, τό Μπογιάτι, τά Κιοΰρκα, τά 
Τέμπη, ό Πυργετός άντιλαλούσαν άπό τά παιδικά χάχανα.

Καί δυό εκδρομές οί ΣΕΚ μεγάλες είς Χάουσσαν καί Βέρροιαν, 
Έδεσσαν, Φλώριναν μέ 1.200 έκδρομεΐς περίπου κάθε φορά καί μέ 
155 δρ. μόνον. Καί άλλη δ 'Ορειβατικός, στόν "Ολυμπο καί τ’ άλλα 
σωματεία «’Εθνικός Τουριστικός», «Αττικός» κλπ.

Μ' όλες τής κακοκαιρίες υπολογίζουν είς 120 χιλιάδες τούς εκδρο
μείς, πού έκινητοποιήθηκαν έφέτος.

Ο ΜΠΩΜΑΡΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ

Ό Μπωμαρσαί, δ χαριτωμέ
νος συγγραφεύς τοΰ «Κουρέως τής 
Σεβίλλης» ήτον υίόςώρολογοποιοΰ.

Μιά ήμερα, ένφ περνούσε άπό 
τή στοά τοΰ άνακτόρου τών Βερ
σαλλιών, τόν συνήντησε ένας αύλι- 
κός, πού, θέλοντας νά τόν ταπει- 
νώση,τοΰ είπε:

— Α ! Κύριε Μπωμαρσαί. Κα
λά πού σάς βρήκα. Χάλασε, ξέρετε, 
τό ρολόγι μου καί ήθελα νά σάς 
παρακαλέσω νά ρίξετε μιά ματιά 
καί νά τό διορθώσετε άμέσως,γιατί 
μοΰ είναι άπαραίτητο γιά τήν υπη
ρεσία μου.

— Εύχαρίστως, κύριε κόμη, 
άπήντησε χωρίς νά θυμώση δ Μπω
μαρσαί, Πρέπει νά ξέρετε δμως ένα 
πράγμα: Είμαι πολύ αδέξιος.

Ό άριστοκράτης έπέμεινε, δ 
Μπωμαρσαί πήρε τό ρολόγι καί 
τό άφησε νά πέση κατά γης.

— A ! κύριε Μπωμαρσαί! φώναξε δ κόμης, βλέποντας τό ρολόι 
του κομμάτια. Τί κάνστε !

— Μά δέ σάς τό είπα κύριε κόμη, πώς είμαι άδέξιος; Τό φταί
ξιμο είναι δικό σας.

ΤΟ ΔΕΙΛΙ
Θυμάσαι κείνο τώμορφο καί ματωμένο δείλι, 
που ό ήλιος τής αχτίδες του σκορπούσε τής στερνές 
στά έλατα, πού τάβλεπε σάν νειός έρωτευμένος, 
πού Φλογισμένο χάΐδευε τών δένδρων τής κορφές;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Μέσα είς μίαν ακμήν δράσεως καί μ’ ένα παρελθόν αυτόχρημα 
πάλλευκον τόν άνήρπασε δ θάνατος αίφνιδίως άπό τήν οίκογένειά του- 
"Ηρκεσε μιά εντελώς άπότομος καί ανεξήγητος σωματική καταβολή 
ολίγων ημερών, διά νά μήν υπάρχη πλέον δ αλησμόνητος φίλος. Αρ
χαίος δημοσιογράφος, εΐσελθών άπό νεαρός ηλικίας εις τόν κλάδον 
τών Τηλεγραφητών, διεκρίθη μέ τά προσόντα τής φιλεργίας καί ευσυ
νειδησίας του καί προήγετο άλματωδώς. Καταλείπει πολύτιμον σύντρο
φον καί λατρευτόν υίόν, υπάλληλον τής ’Εθνικής Τραπέζης, υπέρ ού 
πολλά είχε μοχθήσει. Ή «Εικονογραφημένη» ραίνει τόν τάφον τοΰ 
πολυκλαύστου φίλου της μέ δακρύβρεχτα λουλούδια καί συμμερίζεται 
όλοψύχως τήν συντριβήν τής Κυρίας Έλ. I. Καμπάνη, τοΰ κ. Τάσου 
I. Καμπάνη, καθώς καί τής οικογένειας τοΰ νομοδιδασκάλου κ. Άρ. 
Ρωμανού, πρώην Υπουργού, επ’ αδελφή γαμβρού.

Η ΦΕΤΕ1ΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Τή φετινή περίοδο εκδρομών εγκαινίασε τό · Μπαλκάν Τουρίστ · 

Μακρυές σκιές έσκόρπαγε στής λεύκες έκεΐ κάτω 
κι’ έκανε δλα γύρω τους μέ χάρι νά πηδούν 
στό μονοπάτι γέλαγε, πού μόνο του πενθούσε, 
καί στά κοπάδια, πού ήσυχα τάβλεπε νά γυρνούν.

ΚΓ έμεΐς τότε καθόμαστε άπάνω στή βεράντα, 
κοντά στό τραπεζάκι μας, κάτω άπό τά κλαδιά, 
κυττάζοντας στόν ούρανό τό ματωμένο ήλιο, 
τοΰ βρίσκαμε πώς έμοιαζε μέ έρωτική καρδιά.

Καί μοδλεγες, πώς κι’ ή καρδιά ώσάν τόν ήλιο μοιάζει, 
δταν γλυκά τά μάτια σου γυρίζεις νά μέ δής.
καί πώς ματώνει σάν κι’ αύτόν, καί σάν κι’ αύτόν άνάφτει, 
δταν τό βράδυ γέρνοντας άργά μέ θυμηθής.

Τό σούρουπο, κΓ άν έσβυσε, πάλ’ ή αύγή τό βρήκε.
Τά έλατα ξανάδανε τόν ήλιο βασιληά.
Γιά μάς δμως έσβύστηκε παντοτεινά ό ήλιος 
καί σούρουπο θέ νάχουμε γιά πάντα στήν καρδιά.

MAIPH ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


