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«...Ή 'Ιστορία όι· 

Λάοκει, οτι οί Λαοί 

όέν ήμποροΰν νά 

αναπτύξουνμεγάλον 

μορφωτικόν πολι

τισμόν, χωρίς νά 

προηγηθή βαϋΰ 

θρησκευτικόν αϊ· 

ο θημα » .

I- ΜΕΤΑΞΑΣ

('Από τάς συστάσεις του 
ηρός τούς έκπαιδευτι- 

κοϋς Θεσσαλονίκης)
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ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ

ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ - METΑΡΡΥΘΜΙΣIΣ
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ κ. ΑΜΒΡ. ΠΛΥΤΑ Ο ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ο νέος Δήμαρχος Α&ηναιων κ. Αμβρ. Πλυτάς είς παράκληοιν τής Διευ&ύνοτως 

των στηλών της σημεία τινά τού προγράμματος τής Δημοτικής Αρχής έπί τών 

τίχε τήν καλωσύνην νά μας άποστείλη τήν χάτωϋι επιστολήν:

Φίλε κύριε Βραχούνε,

* Επιφυλασσόμενος. όπω; άλλοτε οά; δώσω πλείονα στοιχεία διά 
τα εκτελεσθησόμενα είς τήν πόλιν έργα,θά ήθελα έπί τοΰ παρόντος νά 
σας ειπω ολι;·ας μόνον λέξεις σχετικός μέ τάς αντιλήψεις μας έπί τών 
Δημοτικών πραγμάτων. ~ Ή πόλις τών ’Αθηναίων, ή όποια έκτίσθη 
υπο τόν ωραιότερον τοΰ κόσμου ούρανόν, 
έδόξάσθη κατά τήν ’Αρχαιότητα χάρις είς 
τάς προσπάθειας τών καλών αρχόντων της, 
οι όποιοι*  μέ θερμουργόν ένδιαφερον έμερί- 
μνησαν, όπως δΓ έργων Τέχνης καί έργων 
κοινής υιφελείας συμπληρώσουν,όσα ή προ
νομιούχος Φύσις τής έπεδαψίλευσεν είς ε
δαφικήν γραφικότητα καί χάριν. Ό έκ τών 
μεγαλειτέρων αρχόντων της Περικλής είς 
δημόσιον κάποτε λόγον του έχαρακτήρισε 
τήν πόλιν ώ; «τής "Ελλάδος πόσης έκπαι- 
δευτήριοτ», δηλ. υπόδειγμα πόλεως καί κοι
νωνικού οργανισμού. 'Λλλ' έμεσολάβησαν 
εκτοτε χρόνοι πονηροί καί έπνευσαν έπί τό 
κλεινόν άστυ άνεμοι φθοροποιοί κοί ή πα
λαιό αίγλη έμεινε μόνον ώς ιστορική άνά- 
μνησις είς τούς μεταγενεστέρους.

Ό σημερινός Πρόεδρος τής Εθνικής 
Κυβερτήσεως, έμψιιχωτής είς μεγάλα πα
τριωτικά ιδανικά, ζών πάντοτε μέ τόν πό
θον, όπως ή χώρα άνακτήση τήν άρχαίαν 
της αΐγλην,—όπως καί ό Δήμος ’Αθηναίων 
έν τή γενικωτέρςι έννοια του,—είς πρόσφα
τον λόγον του, άφορώντα καί τήν κατεύθυν- 
σιν των προσπαθειών τοΰ ένθουσιώδους,φι-
λοπολιδος καί άηττήτου είς μόχθους Υπουργού—Διοικητοΰ τής πρω- 
τευούσης κ. Κοτζιά καί τό πνεύμα τής έργασίας ημών ώς Δημοτικού 
"Αρχοντος, είπε κάτι βασικώτερον τού αρχαίου Κυβερνήτου, δπερ 
αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεσιν καί διά τήν έξασφάλισιν τών καρ-

Ό Δήμαρχος Ά&ηναιων χ.ΑΜΒΡ. ΠΛΥΤΑΣ

*..... Πρέπει νά καυχασθε συγχρόνως διότι άνήκετε είς μίαν Φυλήν, ή όποια έδωσε
τόν πολιτισμόν της είς δλην τήν Εύρώπην, είς δλον τόν Κόσμον καί ή όποια παρουσίασε 
μέσα είς τήν Ιστορίαν τό φαινόμενον ένός ’Έθνους, ποΟ ζή χιλισδες χρόνια καί ποΰ μένει 
πάντοτε τό ’ίδιον καί άναλλοίωτον...».

Ζ, , I, ΜΕΤΑΞΑΣ
( Από τόν λόγον του είς τούς Σερραίους τήν 27ην ' Οκτωβρίου).

ΑΤΓΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙς τήν πλατείαν του Συντάγματος

Τό συλλαλητήριο τών κατοίκων 'Αθηνών, Πειραιώς καί περιχώρων, οί 
όποιοι αϋθορμήτως προσήλθον σΰν γυναιξί καί τέκνοις είς τήν πλατείαν 
Συντάγματος διά ν' άκούαουν τό κήρυγμα τοΰ Νέου Κράτους άπό στόματος 
τού ’Εθνικού Κυβερνήτου κ. Ίωάννου διέταξα.

Τό μοναδικόν αύτό είς όγκον καί έπιδλητικότητα συλλαλητήριο. 6ά άπο- 
τβλίση μίαν σελίδα τής νεωτίρας ιστορίας τών "Ελλήνων

τής ^Εικονογραφημένης*.  όπως άναπτύξ-η άπό 

μελετημένων έργων κοινής ώφελείας διά τήν πόλιν

πών τής εργασίας μας υπέρ τής πόλεο,ς και διά τήν άναβιωσιν τής αρ
χαίας δόξης ■ Όιι ό Δήμος ήδη πρός έκπλήρωσιν τού προορισμού 
του δέν πρέπει νά είναι πολιτικός, άλλά Οίκονομικοκοινωνικός ’Ορ
γανισμός έπί νέων ήθικών βάσεων στηριζόμενος καί ούσιαστικώς άπο- 
βλέπων είς τήν γενικωτέραν έξυπηρέιησιν τού συνόλου τών κατοίκων. 

Έξυπηρέτησιν άνευ προσωποληψίας.
’Εντός τού πλαισίου τούτου, τό όποιον 

σύμφωνα μέ τάς αντιλήψεις τής υγιούς Κοι
νής Γ-.ώμης διέγραψεν ό Εθνικός Κυβερ
νήτης, θά έργασθώμεν καί ήμεϊ; διά τήν 
πόλιν, πού πολλός άνάγκας, χρηζούσας θε - 
ραπείας, έχει. Έχομεν νά συμπληρώσωμεν 
έργα έξωροϊστικά, έργα συγκοινωνιακά, έρ
γα άποβλέποντα εις τήν βελτίωσιν τών δ 
ρων τής ζωής τών 'Αθηναίων. Χάρις είς 
τό έπικρατούν αναμορφωτικόν πνεύμα τή; 
Κυβερνήσεως—τού όποιου τήν ζωντανήν 
διά τάς ’Αθήνας έκδήλωσιν αποτελεί ό "Υ- 
πουργός-Διοικητής των—καί τήν ύποστήρι- 
ξιν τήν όποιαν θά έχωμεν ά-ωθεν. έλπίζο- 
μεν νά φέρομεν είς αίσιον πέρας αξιόλογα 
έργα κοινής υιφελείας. Διότι πόθος μας εί
ναι νά ίδωμεν τάς ’Αθήνας έπί τών ημερών 
μας πόλιν συγχρονισμένην—υπόδειγμα κοι
νωνικού οργανισμού—όπως τήν ήθελεν είς 
τήν ψυχήν του ό μακρυνός μας πρόγονος— 
ώραίαν, άνταξίαν τής προνομιούχου θέ- 
σεώς της, τόσον άπό φυσικής, δσον κοί 
άπό ιστορικής άπόψεως.

Μετά τιμής
ΑΜΒΡ. ΠΛΥΤΑΣ

Δήμαρχος 'Αθηναίων 
Άθήναι. 30-10-36.

Ή Α. Μ. Βασιλεύς άπονέμων τά έπα&λα είς τούς νικήτας.

Οί έφετβινοι Βαλκανικοί αγώνες βιεξήχθησαν είς τό Παναθηναϊκόν 
Στάδιον μέ έξαιρετικήν έπιαημότητα άλλά καί έπιτυχίαν.

Τούτους έκτος τής Α Μ. τού Βασιλέως καί τής A. Β. Γ. τοΰ Διαδόχου, 
παρηκολούθησβν i πρόεδρος τής ΚυεΒρνήσεως κ. Ί. Μεταξάς καί ολόκλη
ρον τό "Υπουργικόν Σομβούλιοτ.

Όσον αφορά τά άποτβλέσματα των. ταΰτα υπήρξαν πλέον ικανοποιητικά.

Ένα σύστημα μουχλιασμένο, όπισθοβρομικδ, ασυγχρόνιστο. ά- 
νατρέπεται.

Τό "Εκπαιδευτικό. Τό σχολαστικό, τό στραβωτικό-Έναν αιώνα 
τώρα ή έκπαίδευοίς μας έμενε στάσιμος· Κυβερνήσεις άντιπαρήρ- 
χοντο ή μία πίσω άπό τήν άλλη, προγραμματικοί δηλώσεις, είση 
γήσεις έπί τοΰ προϋπολογισμού, έκαιονιάδες έκατομμυρίων γιά τήν 
έκπιιίδευσι, επαγγελίες, χειροκροτήματα καί... στάχτη στά μάτια.

"Ολες ή Κυβερνήσεις είχαν θεωιήσει τό "Υπουργείο τής Παι
δείας σάν κάτι πάρεργο. Καί δλη ή προσπάθεια τών διαφόρων Υ
πουργών δίν άπέβλεπε παρά εις προ
σωπικές μεταβολές, έν συνεργασία μέ 
τούς «φίλους βουλευτάς» καί τήν άλλα 
γή τών διδακτικών βιβλίων.

Ράβε,—ξήλωνε .. Τώρα ή όμιλου- 
μένη, αύριο ή καθαρεύουσα, μεθαύριο 
ή μαλλιαρή καί ή γλώσσα τής «φράξιας» 
καί τής «έργατικής βοήθειας».

Κανείς δεν έπρόσεξε στήν έκπαίδευ 
σι σοβαρά, συστηματικά, μέ πρόγραμμα 
θετικό, πρόγραμμα συγχρονισμένο

Οΐ κυβερνήιαι; "Ας δώσωμε τό "Υ
πουργείο τής Παιδείας στόν καϋμένο 
τόν Α. Έτσι καλοπιάνομε καί τόν 
νομό X. Έχει άλλως τε καί 2-3 δικούς 
του βουλευτάς.

Δέν έκύτταζαν, παρά πώς θά ίκα 
νοποιήσουν κομματικές ανάγκες, γιά 
νά στέκουν στήν έξουοία.

Οΐ Βουλευταί ; "Απαντάν τους τό 
Γυμιάσιο. Στά κατσάβραχα τής "Αρκα
δίας καί στόν κάμπο τής Καλαμάτας 
θέλουν Γυμνάσιο. Βούρ γυμνάσια καί 
ήμιγυμνάσια! Μά τά χωράφια χρειάζον
ται χέρια. Τίποτα! Οΐ κομματάρχαι θέ
λουν γυμάσιο γιά τά παιδιά τους. Θά 
μείνουν στραβά, χριστιανοί μου !

Τά έμόρφωναν, λοιπόν, τά χωρια
τόπουλά στό γυμνάσιο άπό τό ένα μέρος 
κΓ άπό τό άλλο έξανδραπόδιζαν τήν 
ύπαιθρο. Τή; έπετσόκοβαν τά χέρια·

Έν συνεχείφ ; Μετά τό γυμνάσιο, 
τό χωριατόπουλό έπρεπε νά εξακολου
θήσω τής σπουδές του. Πανεπιστήμιο, 
λοιπόν.

"Αθήνα- Χρέος, ό στερούμενος τών 
προσόδων τής μητέρας γής πατέρας.

"Εκατοντάδες χιλιάδων παιδιά τοΰ 
άγρον, άφήκαν τό «ζευγάρι» καί τό 
άροτρο νά σκουριάση καί ήλθαν στην 
"Αθήνα.

"Εν ουνεχείφ; "Ελλείψει πατρικών 
πόρων, τή συμβολή τού «καλού» βου- 
λευτοΰ, έγιναν παράσιτα τού κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Πολύ στενός, άπό τό άλλο μέρος, ό όρίζων τού χωριού. 
Αθήνα καί πάλι "Αθήνα !

Νά ό Ουρμπανισμός ! 'Αλλά καί πληθωρισμός επαγγελματικός. 
Μπορούσε νά βγή σέ καλό αύτό ; Καί ό άνθρωπος όταν γίνη πλη
θωρικός στό σώμα, έχει «ένδοαρτηριακή πίεσι».

Αί, αύτό τό κακό έπρεπε, όχι απλώς νά σταματήση, άλλά νά 
θεραπευθή. Δέν τό έβλεπαν οΐ άλλοι κυβερνήιαι ; Βεβαίως. "Αλλά 
δέν ήθελαν ή δέν μπορούσαν. Τό σύστημα βλέπετε. "Ολο τό "Κύ
θνος, όλο τό Κράτος, δλη ή Ελλάς ήτον σκλάβα τού σφαιριδίου ή 
τοΰ ψηφοδελτίου. Τοΰ κομματάρχου. Τής Αύιής Μεγαλειότητος τής 
Συναλλαγής.

"Επειτα, όπως είπαμε καί παραπάνω, τό ’Υπουργείο Παιδείας 
ήταν κάτι πάρεργο.

«Ποϋ ήδραξε, λοιπόν—όπως λένε οί γιατροί—τό κακόν ;»
Στό «Σύστηαα». Στή συναλλαγή, ποΰ όποιος ξεφυλλίση μερικές 

σελίδες τής συγχρόνου ιστορίας μας, άπό τό 1821 έως τής 4 Αύγού- 
σιου, Σωτηρίου—κατά κυριολεξίαν—έτους 1936, θά τήν εύρη έν 
πλήρει άκμή. Στόν κοινοβουλευτισμό, μέ δυό λόγια.

Σωτήριον τό 1936 1 "Ενας άνθρωπος ήθέλησε τήν νύκτα τής 
3 πρός τήν 4 τοϋ Αύγούστου. Τήν παρ’όλίγον «Νύκτα τοΰ Χαμού».

Αθόρυβα, μά εσκεμμένως, άνέιρεψε τά πάντα. Χωρίς βία. 
χωρίς αίματα, Ό "Ιησούς τοΰ Ναβή κάποτε είπε: Στήιω ό "Ηλιος 
κατά Γαβαών... Καί ό "Ηλιος έσιαμάιησε.

Στοπ όλα 1 έφώναξε ό κ. I. Μεταξάς. Καί τδ έθνικό τραίνο 
ποϋ έτρεχε σάν τρελλό στήν ξεχαρβαλωμένη τροχιά του πρός τήν 
Καταστροφή, έσταμάτησε.

"Αλλά είπε καί κάτι άλλο άκόιιη ό κ. Μεταξάς: "Η Έκπαίδευοίς 
είναι ή βάσις ένίις κράτους. Τό "Υπουργείο τή; Παιδείας δέν είναι

ΚΩΝΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ό νέος Λούθηρος Υπουργός της Δημ. Έκπαιδεύσεως

κάτι πάρεργο. "Αλλά Παιδείας λελογισμένης, συστηματικής, όχι 
άρλουμποειδοϋς, όχι πιθηκιστικής.

Εύρή-ε δέ καί τόν άνθρωπό του. Ό κ. Κωνσταντίνος Γεωργα- 
κόπουλος δέν ήκολουθεΐτο άπό 3—4 φίλους βουλευτάς. Ούτε ποτέ 
του έπολιτεύθη, γιά νά χρειάζεται ψηφοδέλτια.

Δικηγόρος ήτον ό άνθρωπος καί ό μακαρίτης Δεμερτζής τοΰ ένε- 
πιστεΰθη τό "Υφυπουργείο τοΰ Πρωθυπουργού.

Νομομαθής· χρηστ ς και άδιάφθορος. Καί μέ μυαλό τετραγω
νικό καί «σιδερένιος» συνέταξε όλους τοΰς νόμους σχεδόν τοΰ 

Δεμερτζή.
Έκεΐ τόν εΰρήκε ό κ Μεταξάς. Ό 

κ. Γεωργακόπουλος παρητήθη, ό κ. 
Πρόεδρος δέ όχι μόνον τόν παρεκάλεσε 
νά μείνη άλλά έκτιμών τά προσόντα του 
όλα, καί θεωρών όχι «σάν κάτι πάρερ
γο» τό "Υπουργείο τής Παιδείας, τοΰ 
τό ένεπιστεύθη.

Γοργά έπελήφθηόκ. Γεωργακόπου
λος τής Άναπλάσεως καί "Αναδημιουρ
γίας τής "Ελληνικής Παιδείας- Μέ μιά 
μονοκονδυλιά καταργ'ϊ τήν έξαχρειω- 
τική μικτή φοίτησι άγοριών καί κορι- 
τσιών Μέτρα σύντονα γιά τή συμπλή- 
ρωσι τοϋ διδακτικού προσωπικοΰ καί 
τών όργάνων τής έποπτικής διδασκαλί
ας, ώστε νά παρέχεται πράγματι δω
ρεάν ή δηιιοτική έκπαίδευοίς. Αλλά έκ- 
παίδευσις πρακτική, πλήρης, κατά τοΰς 
όρους τής ύγιεινής καίμε βάσεις στερεάς 

Καταργεί ακόμη τά ήμιγυμνάσια καί 
πολλά γυμνάσια,«κομματικά κατασκευά
σματα». αύξάνει 6’ έξ αντιθέτου τά έκ- 
παιδευτικά τέλη τής Μ-Έκπαιδεύσεως, 
γιά νά θέση άφ'ένός τέρμα είς όλα τά 
ανωτέρω κακά, καί άφ' ετέρου γιά νά 
μπορέσρ νά βελτίωση τά κτίριοκλ. έντός 
πλαισίου γλωσσικής συνοχής καί πρα
κτικής σκοπιμότη'ος.

Καί άπό τό άλλο μέρος συστηματική 
πρόνοια γιά τή σωματική άγωγή τών 
μαθητών μ’έναν νόμο «Περί οργανισμού 
τής Νεολαίας», μέ άλλα μέτρα γιά τήν 
προπαγάνδα τής άσκήσεως, τήν όποιαν 
σάν φίλαί'λος ό κ. "Υπουργός, θεωρεί 
άπαραίτητη γιά τήν πνευματική μόρ- 
φωσι τού παιδιού.

Θά ακολουθήσουν, έννοείται, συ- 
γαφή μέτρα καί γιά τήν ήθική ά- 
νωγή ιού παιδιού- καθώς καί γιά 
τόν Κλήρο καί τήν Καλλιτεχνία, καί 
τήν "Εκκλησία γενικώτερα μέ ρυθμό, 
μέ πολμό, ραγδαία, είς τρόπον ώστε 
ή περίοδος αύτή τής πρός τά άνω

καμπής νά σημειωθπ ώς σταθμός Αναγεννήσεως, ό δέ αρμό
διος "Υπουργός θά είναι ό Λούθηρος τής Έκπαιδεύσεως.

Από τήν Διείίνή ΈκΟεσιν Θεσσαλονίκης, εις τά εγκαίνια τής όποιας 

.ταρέοτη καί ή A. Β, 1". <5 Διάδοχος
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ΜΙΑ ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
ΟΡΑΜΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ Η Σ

Μέσα στον πυρετό, πού είχε πιάσει τούς 'Αθηναίους, μόλις 
Εγκατεστάθη εδώ άπό τό Ναύπλιο ή πρωτεύουσα,έναν πυρε
τό· γιά νά Επεκτείνουν τήν πολιν παραέξω άπό την ΙΙύλη τον 
Θησέως καί τον Αδριανοϋ, την καινούργια πόλι τον “Οθωνος, 
μαζή με της άλλες προσπάθειες γιά ρυμοτομήσεις, δημόσια 
κτίρια, Πανεπιστήιιιο, γυμνάσια- φυλακές, δέν ξέχασαν καί τη 
μόρφωσι τών Έλληνίδων

Αέν ξέχασαν την Ελληνίδα κόρη και την Έλληιίδα μάννα. 
Μά ένα έθνος έπειτα άπό Εκείνη την επταετή αιματηρή προσ 
πάθεια γιά τήν άπελευθέρωσί τον δέν μπορούσε νά διάθεση 
ούτε τά λίγα κεφάλαια, που χρειαζόταν ένα διδασκαλείο θη 
λέων

Τότε, βρέθηκε, ό άνθρωπος Γίγας εκ τών υστέρων! Ο Ιω
άννης Εοκώνης· Ήτον διευθυντής τον πρώτου ’Ελληνικού Δι
δασκαλείου άρρένων καί Γενικός "Επιθεωρητής τών \ημοτι- 
καιν Σχολείων·

— αιπόν ανήκει όλη ή δόξα τής θεμελιώσεως και δργανώ- 
σεως τής στοιχειώδους "Ελληνικής εκπαιδεύσεως καί στην 
Αθανασία περνά. τό όνομα του Αρσάκη-

’ Ενεπνεύσθη <5 Κοκώνης τήν ΐδρυσι τον σχολείου, που θά 
εξεφούρνιζε στην ’Ελληνική κοινωνία τήν Ελληνίδα σύζυγο 
καί τήν Ελληνίδα μάννα

"Ασφαλώς όμως δεν θά ώραματίσθηκε τόν σημερινό κο 
λοσσό, πον Εφύτρωσε άπό τό ζυμωμένο μέ τόν ίδρώτά του 
χώμα

Βλέποντας ότι τό Κράτος δέν διέθετε 
τά υλικά μέσα ytd τόν σκοπό του, Εζήτησε 
τή συμβολή τοϋ Μεγάλου Διδασκάλου τοΰ 
Γένους Γεωργίου Γενναδίου και τοΰ θεο 
πνευστόν Αρχιμανδρίτου- κατόπιν δέ Μη 
τροπολίτου " Αθηνών-Μισσαήλ Άποστολίδη

ΟΙ τρεις Εκείνοι αιώρες τόν Ιούλιο τοϋ 
18 3β Εκάλεσαν Εβδομήντα Εξέχοντα πρό 
σωπα σέ μιά σύσκεψι καί τους ανέπτυξαν 
τόν σκοπό τους Από τή σύσκεψι Εκείνη 
εγεννήθηκε ή εν Άθήναις “Φιλεκπαιδευ
τική Εταιρία >■

Αμέσως έκαμαν τό καταστατικό της, 
τό όποιον Ενεκρίθη did Βασιλικού Διατάγ 
ματος τόν Αύγουστο τοϋ ίδιου εκείνου 
«τους.

•Σκοπός της—έλεγαν—είναι ή εκπαί- 
δευσις και Αγωγή τοϋ Ελληνικού Λαού, 
ιδίως δέ τοΰ γυναικείου φύλου», όιά τής 
συστάσεως σχολείων. Εκδόσεως βιβλίων, 
καθορισμού βραβείων καί υποτροφιών καί δι Αποστολής 
καταλλήλων προσώπων εις τήν αλλοδαπήν πρός Εκμάθησιν 
καί βελτίωοιν τής διδακτικής μεθόδου»·

Εγινε Αμέσως καί τό πρώτο Διοικητικό Συμβούλιό της μέ 
πρόεδρο τό 1 "ιώργη Κουντουριώτη καί χωρίς χρονοτριβές άρ 
χισαν μ’ ένθεο Ενθουσιασμό τή δουλειά τους.

Ο Βασιλεύς "Οθων, αλλά πρό πάντων ή "Αμαλία, περιέβα 
λαν μέ στοργή τό έργο τους. Τους εβοήθησαν καί όλικώς Κι’ 
έτσι μετά ένα έτος άνοιξε τής πόρτες του τό πρώτο διδακ ήριο 
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τό Σεπτέμβριο τοϋ 1837-

'Ενοίκιασαν εκεΐ κάπου στην όδόν Έρμου ένα σπιτάκι - 
την οικίαν Βιτάλη—κι άρχισαν μέ μιά συγκινητική τελετή τά 
πρώτα μαθήματα

Μέ τόση Εμπιστοσύνη περιέβαλε η ’Ελληνική οικογένεια τήν 
προσπάθεια τους, ώστε κάθε χρόνο Ενεγράφοντο Αθρόως κορίτσια 
καί κάθε χρόνο άλλαζαν σπίτι καί Ενοίκιαζαν μεγαλύτερο κτίριο· 

Εν τφ μεταξύ, άπό τό Εξωτερικό πρό πάντων τους έστελ
ναν εισφορές γιά τόν ίερό σκοπό τους· Καί ό Δήμος ’Αθη 
ναίων Εψήφισε ώς εισφορά του χίλιες δραχμές τό χρόνο

Τό 1845 Εσκέφθηκαν νά οικοδομήσουν ειδικό κτίριο yea rd 
διδακτήρια τής Φιλί κπαιδευτκής ’Εταιρίας 'Αγόρασαν τόιε από 
τή Μονή τής Ζωοδύχου Πηγής τής “Ανδρου τό σημερινό γή
πεδο μεταξύ τών οδών Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ι· ΓΙεσμαζό- 
γλου καί Αρσάκη

Ό Μέγας Ευεργέτης τών 'ΕλληνίΛων 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ

Δυο δραχμές τόν πήχν τό πλήρωσαν Τότε πειά ήταν κι" 
αν ήτατ-’Ό έξω ’Ελληνισμός πήρ- φωτιά! "Απ’ δλα τά μέρη 
τού κόμου τούς έστελναν χρήματα- Οΐ Ελληνες τής Ρουμα 
νιας μάλιστα έστειλαν δλη τήν ξυλεία· πού τούς χρειαζόταν κι’ 
ό "Όθων έστειλε πολεμικό στό Γαλάτσι γιά νά τήν παραλαβή

Σώζεται κι ένα χαριτωμένο σχετικό ανέκδοτο ■ Οταν ό 
Δήμος ’Αθηναίων Εψήφισε τής χίλιες δραχμές τόν χρόνο ώς 
εισφορά τον πρός τή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, όλη δλη ή 
'Αθήνα ήτον οτρυμωγμένη κάτω άπό τήν Άκρόπολι

Σάν είδαν, λοιπόν, οί Δημοτικοί Αρχοντες, οτι ή Φιλεκ
παιδευτική έκτιζε τά διδακτήριά της σιήν όδόν Σταδίου. Εκα- 
τσούφιασαν- "Ενας μάλιστα Δημοτικός Σύμβουλος δέν εδίστα- 
σε νά καυτηριάση τήν ’Εταιρία:

— Μας Ιζήτησαν, είπε οί κύριοι αυτοί, »·ά τούς βοηθήσωμε 
καί τούς δίνουμε χίλιες δραχμές τό χρόνο, γιά νά κάνουν ένα 
σχολείο νά μάθουν τά κορίτσια μας γράμματα κι αύτοί οί εύ 
λογημένοι πήγαν νά τό κτίσουν στην--· Εξορία τού Λδάμ

’Αλλά δσα μάζεψαν οί τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας δέν 
έφθαναν Τότε ήλθε στή μέση ό Απόστολος Άρσάκης βαθύ
πλουτος Ήπειρώτης άπό τήν Χοτακόβα τής Κορυτσας, Εγκα 
τεστημένος στή Ρουμανία καί ανέλαβε δλα τά έξοδα τής οίκο 
δομής- καθιος καί τής εκκλησίας μέσα στον περίβολο τού ιδρύ
ματος-

Οπως συμβαίνει δ ματς πάντα, αί δαπάναι ύπερέβησαν τά 
προϋπολογισθέντα Τότε δέ ό Άρσάκης κατέβαλε καί τά υπό 

λοιπά έξοδα — κάπου 250 χιλ. δρ- — επέ
στρεψε δέ στήν ‘Εταιρία· δσα είχε δαπανή
σει, άλλες 100 χιλ. δρ Κατέθεσε μάλιστα 
στήν Εθνική Τράπεζα καί 200 χιλ δραχ 
Επ όνόματι τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 
καί τό 1871 άλλες 75 χιλ. γιά νά συντηρή 
μέ 2500 έως 3500 δρ , τούς τόκους τους 
ένα σχολείο- πού ίδρυσε Αργότερα στήν ίδι 
αίτερή του πατρίδα- τήν Χοτακόβα·

Τότε καί ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία- 
άπό ευγνωμοσύνη, τόν άνεκήρυξε Μεγάλο 
Ευεργέτη της, έδωκε δέ καί τό όνομά του 
στό σχολείο της

* 
* *

Τί ήτον αυτός ; Είχε γεννηθή τό 1792 
οτό χωριουδάκι Χοτακόβα κοντά στήν 
Πρεμετή. Τό 1800 οϊ γονείς του τόν 
έστειλαν σέ κάποιο θείο του, πού έμενε 
στό Βουκουρέστι· "Εκεΐ Εσπούδασε έξη 

χρόνια καί τό 1806 ό θειος του τόν έστειλε στή ‘Βιέννη 
γιά νά τελείωση τής σπουδές του- Τό 1810 ό Αρσάκης 
επήγε οτή Χάλλ τής Σαξωνίας καί ενεγράφη εις τήν Ιατρική, 
Επήρε δέ δίπλωμα τό 1813 καί τό 1814 Εγύρισε στό Βουκου 
ρέστι, δπου άρχισε νά κάνη τό γιατρό

Τό 1822 δμως ό πρώτος Ελλην ήγεμι'υν τής Βλαχίας τόν 
προσέλαβεν ώς ιδιαίτερο γραμματέα του τό δέ 1836 τόν ιονό" 
μασε Γραμματέα τής ’Επικράτειας δηλαδή Πρωθυπουργό του

Τό αξίωμα εκείνο τό διετήρησε ό "Αρσάκης κάμπ »σα χρό - 
via, έπειτα δέ άπό τό 1852 έως τό 1859 περιοιρίσθηκε νά εί
ναι απλώς μέλος τών Εφορειών των νοσοκομεία»··

Τό 1857 ή δύο ήγεμονίες Βλαχία καί Μολδαυΐα καθιέρω
σαν τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα- Τότε ό 'Αρσάκης έγινε 
βουλευτής καί συνετέλεσε πολύ, γιά νά εκλεγή ό Κούζας ήγε- 
μών τής Μολδοβλαχίας

Γιά νά Εφαρμοσθή καί στής δύο ηγεμονίες τό ίδιο πολίτευμα 
εις τό Φωξάνιον έγινε μία επιτροπή άπό τέσσερα μέλη Η 
Βουλή τότε έστειλε καί τόν Αρσάκη ώς άντιπρόσονπό της εις 
τήν επιτροπή Εκείνη, έως τό 1860

Τήν ίδια Εκείνη Εποχή ό ήγεμών Κούζας τόν διώρισε ’ Κ- 
πουργό τών Εξωτερικών Σέ λίγο δμως εδολοφονήθη ό πρω 
θυπουργός Καρατζας καί τότε δ ήγεμι'υν τού άνέθεοε τήν πρω
θυπουργία·

Ο ’Αρσάκης ήτο βουλευτής έως τό 1864 Ό Κούζας δμως

Εν τιρ μεταξύ είχε Εξελιχθή εις δικτάτορα· Ο Αρσάκης λοιπόν 
άπεχώρησε τής πολιτικής καί εζοϋσε μέ τής δυο κόρες του, την 
'Ελένη Μανέσκου καί την Ολυμπιάδα .ί ιχωβάρη· έιπέθανε δέ 
στό Βουκουρέστι τόν Ιούλιο τοϊ I -. ί

Π Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, πάντοτε άπό ευγνωμοσύνη

Ι<»1Π»ΠΙ σιιιιιπ»” 
ρίΠΙΪνίΠΙ
hrr·»·»····.........

To rpo '.ΙρσαχΕ/ο οτό Ψυγιχό·

πρός τή μνήμη του, έδωκε στήν Εκκλησία τοΰ σχολείου τό ό
νομα τής γυναίκας του, "Αναστασίας.

** *

2” αυτό τό Αναμεταξύ προιόδευε τό "Αρσάκειο "Ολοι, από 
τούς Βασιλείς καί τούς κυβερνήτας έως τόν τελευταίο ομογενή- 
τό συμπαθούσαν, τό Εβοηθοΰσαν καί τού έστελναν χρήαατα

Ή Αμαλία ιδίως πρώτα κι" έπειτα ή πολύκλανστη βασί 
λισσα “Ολγα, τό είχαν πάρει σάν δικό τους

"Άρχισαν έπειτα δωρεές- 'Π 'Ελένη Τοσίτσα, δ Πανας, <5 
21 Βαλέττας- ή Γ Σίνα- δ Χεγροπόντης τής έδιναν τά μέσα νά 
προχωρή Αδιάκοπα

Έτσι μ" αυτές τής υλικές βοήθειες είχε ιδρύσει καί Εξωτε
ρικά σχολεία γιά Εξω ερικές μαθήτριες μέ μικρά δίδακτρα στά 
"Αρβανιτοχώρια τής 4ττ<κής. σιήν Κηφισσιά, στό Μαρούσι, στά 
Πατήσια, στό Μενίδι, στά Κιοϋρκα, στό Κάμπα στήν Ο'ίτυλο, 
οτό Γαύριο, στά Στοΰρα-

Καί άν σήμερα οϊ κάτοικοί τους ξέρουν Ελληνικά,τό οφεί
λουν ώς Επί τό πλεΐστον στή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία-

"Ιδρυσε Ακόμη παρθεναγωγεία στήν Κέρκυρα, στήν Πάτρα 
στή Αάρισσα, στά Τρίκκαλα στή Λαμία, στήν Καλαπάτα καί 
μάλιστα λίγο αργότερα τά τρία προιτα τά συνεπλήρωσε εις δι 
δασκαλεία

"Εν Τ(7) μεταξύ Εδώ έκτιζε- Μετά τό κυρίως οικοδόμημα 
τοΰ Εσωτερικού, πού σώζεται ακόμη, έκτισε και άλλα παραρ
τήματα γιά τό Γυμνάσιο θηλέων, γιά τήν "Εμπορική Σχολή 
θηλέιον, γιά τό ανώτερο Παρθεναγωγείο καί Γυμνάσια θη 
λέων στήν Πάτρα στήν Κέρκυρα καί στή Αάρισσα.

'II Αλήθεια είναι όμως, δτι ήτον πολύ τυχερό τό Αρσάκειο 
είς τά πρόσωπα, πού διεχειρίζοντο τήν περιουσία του Από 
τήν πρώτη μέρα, πού έγινε έως σήμερα, νοικοκυραίοι καί θερ
μοί πατριώτες τό διηύθυναν·

Πρώτος - πρώτος πρόεδρος τοϋ Δ. Συμβουλίου του, όπως 
είδατε, ήτον δ Γεώργιος Κουντουριώτης. Τόν περιστοίχιζαν 
δέ νοικοκυραίοι, όλοι ένας κι" ένας.

Χύτό, νά διαλέγουν τά πρόσωπα, πού ι?ά διεχειρίζοντο 
τήν περιουσίαν του, είναι παράδοσις. ’Εδώ καί τριάντα χρό
νια, γιά νά μην Αραδειάζωμε όνόματα, βρίσκομε πάλι στό 
Δ. Συμβούλιό του τόν Γιάννη τόν Κουντουριώ·η, τόν Λυ 
ριακό, τόν Παναγιωτά’/.η τόν Κουτσαλέξη, τόν Σίνο καί χρό
νια πρόεδρον τόν Αείμνηστο Μπόταση

Σήμερα δέ ; Τόν Κυριάκό, τόν Γ. 'Ιατρού, Υποδιοικητή 
τής Κτηματικής Τραπέζης, τόν 'Αχ. Κύρου, Διευθυντή τής 
•Εστίας», τόν καθηγητή τού Πολυτεχνείου I Δοατίδη τόν 
Παναγ. Σαββίδη κ λ. π.

Είναι δηλαδή ευτύχημα, δτι αυτή τήν παράδοσι τήν Εσε- 
βάοθηκαν δλες σχεδόν ή κυβερνήσεις κι έτσι τό Αρσάκειο 
μπόρεσε νά οταθή οτό ύψος του.

Μέ τή νοικοκυρεμένη Εκείνη διαχείρισι, οχι μόνο διετήρησε 
τήν περιουσία του, αλλά κατώρθωσε τό 1901 νά γκρεμίση τά 

παληά κτίσματά του—Εκτός τοΰ πρώτου τής γωνίας ΙΙανεπι 
σιημίου καί Πεσμαζόγλου — καί νά κτίση τόν κολοσσό τών 
οδών Σταδίου, Αρσάκη. Πανεπιστημίου ό όποιος έγινε αμέ 
σως πηγή πλούτον

Καί τέλος τώρα Εσχάτως, έκτισε στό Ψυχικό τό νέο Αρ
σάκειο, τό μεγαλείτερο καί τελειότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα όλης 
σχεδόν τής Εύριϋπης

Δέκα χιλιάδες δασκάλες έχει ξεφουρνίσει έως τιάρα τό 'Αρ
σάκειο Δέκα χιλιάδες νήρνκες τής ’Ελληνικής γλιόσοης Εβγή- 
καν από rd Διδαακαλ.εία του κι Εακορπίσθηκαν στά τέσσερα 
τής Οικουμένης άκρα, στά πώ μακρυνά χωριά, στά κατσάβρα 
χα τής Μακεδονίας μέοα στον ΰτιίρ τών Ολων’Αγώνα τών Μα· 
κεδονομάχων, πού είχαν γίνει ψυχή τής δράσεως, μέ ΰλο τόν 
νεαιικό Ενθουσιασμό καί αφοσίωσϊ τους, δπου όχι λίγες Εθυσί 
ασαν καί τή ζωή τους στό Μεγάλο Βωμό

'Αμ μήπως δέν ξανάφεραν πίσω τήν Ελληνική γλώσσα 
στά Τουρκοχιόρια καί τά Βουλγυροχοιρια καί όί ν Ανεβίοισαν 
στής Ελληνικές οικογένειες τά έθιμα καί ήθη μας πον ή σκλα 
βιά καί ή βία τους τά είχαν ξερριζώσει;

Καί στής Κοινότητες καί στής Παροικίες τοΰ έξο> Ελληνι 
σμοΰ έσπευσαν τ·ά προσφέρουν της υπηρεσίες τους, στά τουρκο
κρατούμενα δέ άλλοτε νησιά μας είχαν γίνει ή ψυχή τών δια 
φόρων Εθνικών δργανιόσεων-

♦ 
• *

θαύμα τό νέο "Αρσάκειο τοϋ Ί'υχικοΰί Τοποθεσία υγιεινή 
κοντά στήν 'Αθήνα — μόλις έξη χιλιόμετρα —θέα πανόραμα 
τική- Είκοσι πέντε εκατομμύρια Εσιοίχωε

Σάν πιάτο μπροστά του ιίπλιόνεται ή Αττική καί πίσω του 
ή ΙΙάρνης, ή Πεντέλη. Αριστερά του δέ ό "Υμηττός. "Υψος 200 
μ πάνω άπό τή θάλασσα- Μακρυά εντελώς άπό καπνούς καί 
άπό μολυσμένο αέρα ’Αεράκι λεπτό, δχι ί’γρό, καθαρό καί μυ
ρωμένο Από τά αιθέρια έλαια τών γύρω πεύκων-

° Ενα γήπεδο Από 60 στρέμματα, κατάλληλο γιά περίπατο- 
Ελεύθερες Αθλητικές παιδιές.γι Αγωνίσματα γιά κηπουρική, γιά 
κάθε ψυχαγωγία τοΰ υπαίθρου. Κι ενα τέλειο, απέραντο γυ
μναστήριο. πού πιάνει μιά ολόκληρη πτέρυγα τοΰ ιδρύματος 
Εφωδιαομένο δέ μέ δλα τά κατάλληλα μηχανήματα μέ ειδικό 
γιατρό καί ειδικές γυμνάστριες γιά τή Σουηδική, τήν ορθοπε
δική καί ττ) ρυθμική γυμναστική·

Θαύμα! Θαύμα τό οικοδόμημα·' Ιδανική Ενδιαίτησις καί 
Εκπαίδευσις- Τό κυρίως κτίριο έχει καταλάβει Επιφάνεια 3100 
τετρ· μέτρων· "Ολα. Από τάς αίθουσας τών μαθημάτων, τά 
εστιατόρια, τά υπνωτήρια, τά διαμερίσματα μελέτης, ή αιθου 
σα τών τελετών τό θέατρο τά διαμερίσματα διαμονή: τών μα
θητριών- οϊ θάλαμοι, οί λουτήρες, οί νιπτήρες, τά μαγειρεία, ή 
Αποθήκες δλα είναι άνετα, φωτεινά, ευάερα, υγιεινά-

Τήν εκατονταετηρίδα της ή Φιλεκπαιδευτική έώρτασε με
γαλοπρεπέστατα είς τό Ψυχικό Αί εορται ήρχιοαν τήν 29ην 
’Οκτοιβρίον αέ συγκινητικωτάτην ιερουργίαν τοΰ Αρχιεπι
σκόπου Άθΐ)ντ~)ν κ. Χρυσοστόμου παρουσία τής Α. Μ. τοϋ 
Βασιλέως. τής Α. Β· Κ τ>ΰ Διαδόχου, τών A. A F· 1’ τών

"Αλλη Αποψις τοΰ νέον 'Αραακείου οτό Ψυχικό.

Πριγκήπων'Ανδρέον καί. Χριστοφόρου καί τών 
’Ελένης. Ειρήνης. Αικατερίνης καί Φραγκίσκης, όλων τών 
μων, τών μαθητριών τών Εν ταίς Επαρχίαις 
καί όλων τών Αρχαίων Αποφοίτων ’Αρσακειάδα»’, πού



15—31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1936 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
6 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 13—31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1936
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Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ
ΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΑ Η Μ A

Η ΗΘΗΠλ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ KRI Η ΒθΗΓΙΗ ΠΟΥ ΕΡ^ΕΤλΙ

Η άλήθε.α είναι. δτι καί ή τηλεφωτογραφία καί ή τηλεόρασις 
Τήν φωτο-

ΙΙρώτο; ό Γάλλος φυσιοδίφης Ζύλ Βίρν είς κάποιο άπό τά μυθι
στορήματα του, πού έγραψε γιά νά Εκλαϊκεύση τήν 'Επιστήμη, είχε 
φαντασθή Εδώ καί 50-80 χρόνια μιά συσκευή, πού θά μάς Επέτρεπε, 
πατώντας ένα κουμπί ή γυρίζοντας ένα διακόπτη, νά βλέπωμε στόν 
τοίχο ή σ' Ενα διάφραγμα, σάν τήν δθύνη τοϋ κινηματογράφου, σκη
νές. πού Εξελίσσονται άλλου, σέ σπίτια ή σέ άλλες μανρυνές πόλεις.

Τότε οί σοβαροί Επιστήμονες τόν έμυκτήρισαν. Μερικοί μάλιστα 
είχαν χαρακτηρίσει ώς χίμαιρες καί ουτοπίες τά γραφόμενά του.

Νά λοιπόν πού έχομε σχεδόν έτοιμη πρός κοινήν χρήσιν τήν «Τη- 
λεόρασι». Όλόκλ ρη συσκευή, πού μπορούμε νά μεταβιβάζωμε σέ με
γάλη άπόστασι δΓ ηλεκτρικών μέσων, είδωλα αντικειμένων καί σκη
νών όλοκλήρων έκ τού φυσικού και άντιθέτως νά τής βλέπωμε αύτές 
τής σκηνές, τήν ώρα πού εξελίσσονται, χωρίς νά παρεμβάλλεται φωτο- 
γράφισις.

Νά έξηγούμεβα δμως: Ή τηλεόραστς δέν έχει καμμία σχέσι μέ τό 
τηλεσκόπιο. Ούτε μέ τήν «Τηλεφωτογραφία», πού μεταβιβάζει σέ μα- 
κρυνές αποστάσεις φωτογραφίες. Αλλά ούτε καί μέ τήν «τηλεκινημα
τογραφία».

Ή 
στηρίζονται σέ μιά ιδιότητα τοϋ μετάλλου «Σελήνιον». 
ευπάθειά του.

Πρώτοι-πρώτοι οί Σμίθ καί Μαίϋ άπό τό 1873 παρατήρησαν, 
ότι ή ήλεκτρική άντίστασις τοϋ περιέργου τούτου μετάλλου μεταβάλ
λεται καί αύξομειούται, όταν ύφίσταται τήν Επίδρασι αύξομείι,υμένου 
φωτισμού. Άναλόγως δηλαδή τής έντάσεως τού φωτισμού, ποϋ τό 
προσβάλλει, παρουσιάζει μικρότερη άντίστασι σ' ένα άλλο ηλεκτρικό 
ρεϋμα. παρά όταν βρίσκεται στό σκοτάδι.

Είδαν τότε, δ τι τό Σελήνιον 
μπορούσε νά λιγοστεύη καί αϋξάνη 
τό ρεύμα, ποϋ περνάει δΓ αυτού, 
συνεπώς δε θά μπορούσε νά χρη
σιμοποίησή διά τήν ακαριαία με- 
ταόίβασι φωτεινών σημάτων άπό 
μιά θέσι σέ άλλη μακρυνή. ποϋ νά 
μή φθάνη τό μάτι ανθρώπου καί 
μέ κατάλληλο δέκτη, πάλι μέ Σε
λήνιον, νά άναπαράγωμε τά ίδια 
φωτεινά σήματα, ποϋ θά έφευγαν 
άπό τόν πομπό.

Κατά τό 1878-7'.' ό Πορτογάλ- 
λος καθηγητής τής Φυσική; Ντέ 
Πανόβα. ό Γάλλος δικηγόρος Σα- 
νλάκκαίό Ιταλός ΙΙεροζΐνο έχρη- 
σιμοποίησαν γιά τήν τηλεφωτογρα
φία παρασκεύασμα Σεληνίου ή 
μάλλον «στήλην Σεληνίου·. Μέ αύ
τήν κατώρθωοαν νά μεταβιβάσουν 
τμήματα Ετοιμης είκόνος. Αύτά κα
τόπιν στή συσκευή τοϋ Βέκταυάπε- 
τυπώνοντο σέ άσπρο χαρτί μέ τή 
βοήθεια μιά; ήλεκτρομαγνητικής 
συσκευής.

ΣκέφΘηκαν λοιπόν «ά χρησι
μοποιήσουν τή μέθοδο αύτή γιά 
τήν τηλεόρασι.

Δέν ήταν άκόμη δμως, δπως Εννοείτε, τελεία ή έπινόησις. Τό Σε
λήνιο·/ παρουσιάζει άδράνεια. Δηλαδή, όταν πέφτει φώς Επάνω του. λι
γοστεύει ή άντίστασις του στό πέρασμα τοϋ ρεύματος, άλλά δέν ανα
κτά αμέσως τήν πρώτη του άντίστασι κατόπιν. "Οπου ή τηλεόραοις 
έσκόνταψε.

Άπό τό άλλο μέρος συναντούσαν δυσχέρειες στή μεταβίβασι άπει
ρων σημείων σ’ Ενα κλάσμα τοϋ δευτερολέπτου, ούτε μπορούσαν νά συγ
χρονίσουν τή μεταβίβασι και τή λήψι.

Μελέτες λοιπόν, σχέδια, πειράματα. Οί Κάρεϋ, Μπέλλ, Σώγερ, 
Αμερικάνοι καί οί Σύου. Μπάλντουϊν έπεσαν μέ τά μούτρα. Καί στή 

Γερμανία ό Βέρνερ φόν Ζίμενς καί στήν Αγγλία ό Βίντγουελ κατέ 
γιναν στή μελέτη τής φωτοευπαθείας καί άδρανείας τοϋ Σεληνίου.

Καί οί Πέρρυ καί "Αϋρτη παρουσίασαν σπουδαίες μελέτες. Ήλ
θαν έν τφ μεταξύ καί τά πειράματα τοϋ Χέρτς Επί τών ήλεκτρομα- 
γνητικών κυμάνσεων τού Αίθέρο; καί τού Μαρκόνι ή άνακάλυψις τοϋ 
’Ασυρμάτου, ή άνακάλυψις τών φωτοηλεκτρικών φαινομένων καί τών 
φωτοηλεκτρικών στοιχείων

Άπό τή στιγμή αύτή μεγάλοι Επιστήμονες, ό Νίπκοφ. ό Βάϊλερ, 
ό Σούττων, δ Ζηζετανίκ, ό Ι'έγκυους, ό Κάρολου;, ί Μπαίρντ κλπ. άρ 
χϊζουν νέα πειράματα καί-μέ λίγες άκόμη άτέλειες—λύνουν τό πρό 
βλήμα

Βάοις τής Τηλεοράσεως : Τά φωτεινά σημεία μετατρέπονται είς 
ηλεκτρικά, μεταβιβάζονται σέ μεγάλη άπόστασι καί όταν παραληφθοϋν 
στόν δέκτη γίνονται πάλι φωτεινά. 'Οπως καί στόν «όμιλοϋντα κι
νηματογράφον». ποϋ τά ήχητικά κύματα γίνονται φωτοηλεκτρικά στήν 
αποστολή καί τά φωτοηλεκτρικά στήν παραλαβή γίνονται πάλι κύματα 
ηχητικά.

Μεγάλο ρόλο παίζουν τά φωτοηλεκτρικά στοιχεία. Γιά νά κατα
λάβετε : Ή λάμπες τοϋ ραδιοφώνου. Τό γυαλί τους άπό μέσα είναι 
ντυμένο μέ λεπτό στρώμα μεταλλικού Καλιού, ποϋ είναι πολύ εύαί- 
σθητο στό φώς, Στό Εσωτερικό τους άντί ατμοσφαιρικοί άέρος έχουν 
Ενα αδρανές άέριο. «Αργόν», βχι δμως μέ μεγάλη πίεσι.

Μόλις προσπέση φώς στό φωτοευπαθές μεταλλικόν Κάλιον, εκ
πέμπει ήλεκτρόνια. Ή λάμπα έχει μέσα της δμως Ενα ήλεκτρόδιο, 
σύρμα δηλαδή γιά νά γίνεται “να Εξωτερικό κύκλωμα, πού μιά άλλη 
ηλεκτρική πηγή τό διατηρεί σταθερό δυναμικό.

"Οταν λοιπόν τό στρώμα τού Καλιού Εξαπολύση, ύπό τήν έπίδρασι 
τού φωτός, ήλεκτρόνια, τότε στό εξωτερικό κύκλωμα αναπτύσσεται 
ρεύμα, δυνατό ή άσθενίς, άναλόγως τής έντάσεως τοϋ φωτός πού δέ
χεται τό φωτοηλεκτρικό στοιχείο.

Είναι πάντως. Εννοείται, πολύ ασθενές αύτό τό ρεύμα καί γι’αύτό 
τό Ενισχύουν μέ ηλεκτρονικές λάμπες.

'Αλλά έχομε νά μεταβιβάσωμε έκατομμύρια εκατομμυρίων ση
μεία. φωτεινά, καί λιγότερο φωτεινά ή καί σκοτεινά, άπό ένα πρό
σωπο, ά; πούμε. Καί αύτό συνεχώς. Κάθε δέκατο έκτο ή καί εικο
στό τού δευτερολέπτου

Άπό τό άλλο μέρος ό αμφιβληστροειδή; χιτών τού ματιού μα; 
είναι σάν μωσαϊκό πολλών έξαγωνικών Επιφανειών. κάθε μία δέ τέ
τοια Επιφάνεια συνδέεται μέ ιδιαίτερη διακλάδωσι—νευρίδια—τού όπτι- 
κοϋ ν ύρου, πού ξεκινάει ά"ό τόν Εγκέφαλο.

Όλες αύτές ή έξαγω-ικές Επιφάνειες τού άμφιβληστροειδοϋς διε 
γείρονται στό φώς άπό κάποια φωτοευπαθή ούσία καί μεταβιβάζουν 
τόν ίρεθ-ισμό του. στόν Εγκέφαλο. Καί φυσικά δσο έντονώτερος είναι 
ό φωτισμός, τόσο μεγαλήτερος είναι καί ό Ερεθισμός τους καί ό Ερε
θισμός τοϋ ίγκεφέλου

Θά έπρεπε λοιπόν νά έχωμε στήν τηλεόραοι άπειρες φωτοευπα- 
θείς στήλες, μέ τό εξωτερικό τους κύκλωμα κάθε μιά. όσες είναι καί 
ή Επιφάνειες τού ειδώλου ή τοϋ προσώπου, που 9ά μεταβιβάσωμε.

Αύτό είναι, δπως καταλαβαίνετε, άδύνατο. Έσ έφθηκαν λοιπόν 
ναναλύσουν τό πρόσωπο ή τό εί
δωλο γενικώτερα. πού πρόκειται 
νά μεταβιβασθή.

Τό άναλύουν είς στοιχειώδεις 
Επιφάνειες διαφόρων φωτισμών. 
Ή διαφορές φωτισμού αύτέ; μετα
τρέπονται μ'Εναν φωτοηλεκτρονό- 
μο είς διάφορες ηλεκτρικές Ενέρ
γειες. στόν δέκτη δέ πάλι αύτέ; 
μετατρέπονται είς οπτικές διαφο
ρές μ' εναν ήί.εκτροφωτονόμο.

Ι'Γ αυτόν τόν σκοπό μετεχει- 
ρίσθησαν στήν αρχή ταλαντευόμε
να κάτοπτρα, δίσκους περιστρε
φόμενους. Ό Νίπκοφ δμως έδωκε 
μέ τό μεταλλικό κυκλικό δίσκο 
του τή λύσι.

'() δίσκος Νίπκοφ έχει γύρω - 
γύρω στήν έπιφάνειά του πενήντα 
τρύπες εις σπειροειδή γραμμή, πού 
καθώς περιστρέφεται πρό τοϋ ει
δώλου. άφίνουν νά περνούν μέσ'άπ 
αύτές διαδοχικώς διάφορες Επι
φάνειες τοϋ ειδώλου.

Λοιπόν : Τό εϊδωλον, καθώς 
γυρίζει ό δίσκος, άναλύεται είς 50 
έπί 50 ήτοι 2500 φωτεινά στοιχεία,

Ήσυσκευή '/'ηΖεοράοεωΐ τοΰ Tuuv .1. .Ι/.νάΐ’ριτ

Γιά νά έχωμε όμως συνέχεια Εντυπώσειυς—τό οπτικό νεύρο παρουσιά
ζει ευτυχώς μιά μικρή αδράνεια καί διατηρεί τήν έντύπωσι τού έξωτε- 
ρικοϋ κόσμου έπί τοϋ δευτερολέπτου, πράγμα- πού βοηθέ: πολύ 
τόν κινηματογράφο, ό όποιος προβάλλει μέ διακοπές άπειροστών μιά 
ταινία—πρέπει τό είδωλο ν' αναλύεται έντελώς 2ι) φορές στό Δεύτερό 
λεπτό. Δηλαδή 50.600 στοιχεία νά μεταβιβάζονται στό δευτερόλεπτο.

Γιά νά φαίνεται καθαρά ή είκών στό δέκτη, πρέπει ν'άναλύεται 
κατά τρόπον ποϋ τά στοιχεία της ν'άντιστοιχοϋν σ’έπιφάνεια ενός 
εικοστού πέμπτου τού χιλιοστομέτρου Δηλαδή σ επιφάνεια είκόνος 10 
έπί 10 εκατοστών ν'άντιστοιχοϋν 250000 στοιχειώδεις Επιφάνειες.

Έτσι, έπειδή πρέπει στό δευτερόλεπτο νά μεταβιβάζωνται 16 
εικόνες, ή συχνότης μεταβιβάσεως μέ διαδοχή φωτεινών καί σκοτει
νών σημείων φθάνει είς 16 έπί 25.000 έπί % Ακριβώς 200000 στοι
χεία στό δευτερόλεπτο.

Τηλεγραφικό καλώδιο, βέβαια. μέ τέτοια συχνότητα δέν μπορεί 
νά μεταβιδάση. Γι'αϋτό κατέφυγαν στή συσκευή τού ’Ασυρμάτου καί 
μεταχειρίζονται κύμα μέ διπλάσια συχνότητα τοϋ πομπού τής τηλεορά- 
σεως, δηλαδή μέ συχνότητα -1.1016, πού αντιστοιχεί τό μήκος τοϋ κΰ 
ματος 75 μέτρων.

Ευτυχώς άνεκαλύφθησαν και τά ϋπερβραχέα κύματα καί τά μέσα 
κύματα τοϋ ραδιόφωνου.

'Από τό άλλο μέρος έχει καί ό δέκτης δίσκο Νίπκοφ. ό όποιος 
γυρίζει μέ τήν ίδια ταχύτημα, πού γυρίζει καί ό δίσκος τού πομπού, 
έτσι δέ έ «τυγχάνεται καί ό συγχρονισμός πομπής καί λήψεως.

Γιά νά βλέπουν στό δέκτη πολλοί τή σκηνή, πού μεταβιβάζει 
ό πομπός άπό ένα πολύ μακρυνό σημείο, χρησιμοποιούν ειδικές λάμ
πες γεμάτες μέ άέριο «Νέον» καί μέ πολλά ήλεκτρόδια Εξωτερικού 
κυκλώματος.

"Εφθασαν έπί τέλους σέ κάποια σχετική τελειότητα. Στή Λόντρα 
τά τεράστια ήλεκτροτεχνιχά έργαστήρια «Μουσική Βιομηχανία» καί 
«Ήλεκτρομαρκόνι» Εγκατέστησαν μέσα στό «Άλεξάντρα Πάλας» τήν 
τελειότερη, πρός τό παρόν, συσκευή μεταβιβάσεως τοϋ Εφευρέτου Τζών 
Λ. Μπάϊρντ, ή όποίχ έστοίχισεν 180 χιλ, λίρες 'Εγγλέζικες καί μέ αύ
τήν μετεβίβασαν στής 24 Αύγούστσυ έ.έ. μέ όρκετή Επιτυχία ένα φιλμ. 

Καί τί θά ϊδοϋμε ακόμη ! ο ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΣ
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Τό κατά τήν όδόν Σταδίου μϊγα· 
ρον τής Βουλής.

Στήν έποχή τον Καποδίστρια // Έλλάζ δέν τϊχ> νομοθετικά σώματα. 

.Ιί;οι’ καιρό μονάχα πριν πέοη έξω άπό ιόν "Αγιον Σπυρίδωνα τον -Υαυ· 
πλίου. είχε συστήσει μιά Γερουσία, που βρή*ε  ποίν αδοζο τέλος, γιατί 

. ηντοκτόνηοε

Σέ άλλο φύλλο 0ά γράφωμε γί ανιόν τόν εςευτελιομένο θάνατο. 

Νομοθετικά οώμαια ή Ελ

λάς απέκτησε για πρώτη φορά 

τό έτος '// ννκια γεννά

επίσκοπο και η ai'yij . ‘.-Ι.τό
τήν νύκτα τής ίίης πρός τήν -Ιην 

Σεπτεμβρίου του έτους εκείνου, 

που ό συνταγματάρχης Αημ. 

Καλλέργης επί κεφαλής τής 

φρουράς Αθηνών επολιόρκτ^ε 

τό Παλάτι καί ίζεβίαοε τόν 'Ο

θων a — μάς επρόκοψαν — να 

παραχώρηση τής περίφημες ου» - 
ταγματικες ελευθερίες, άπεκιή- 

οαμεν νομοθετικά οιόματα

' Εκλήθη ό ’Ελληνικός .Ιαός 
εις εκλογές καί συνήλθε μέ πα 

ράτες καί φονοάτα ή πρώτη’Ελ

ληνική ϋουλή·.

Μεγάρου άμως γιά νά εγκα- 

ιασταθή ; Έκεΐ που βρίσκεται 

ή παλαιό Εονλή ο ήμερα—Στα 

Λίον, Κολοκοτρώνη, '.4y« Γεωρ
γίου— υπήρχε μιά μεγάλη άλάνα 

κι' ένα μεγάλο σπίτι Τό μετερ- 

ρύθμισαν εκ τών ε'νόντων καί 

έγκατέστησαν τά νομοθετικά σώ

ματα.
Κατά τό όμως μιά φτοτιά τό κάνει στάχτη. Τιάρα ; Μέσα στόν

περίβολέ τής σημερινής Βουλή? ήιο καί ή ^Μεγάλη Μπαυάγμα^. Ή 

• npCOTn αίθουσα· τών ’Ανακτορικό)ν χορώυ. ποΰ είχαν κάνει από πανί 
θια, όταν, πριν γίνη τό ^όριοτικόν Παλατιού·. ό "Οθων καί ή ’Αμαλία 

έγκατεστάθησαν στήν οικίαν Βουρου, παρά τόν κήπον ταυ Κλαυθμώνος.

Ίό αΠαλάτιον · είχε τελειώσει πια καί οί Βασιλείς είχαν .εγκατασταθή 

σ' αύτό Έγκατέστησαν λοιπόν τά νομοθετικά σώματα στή ιιΜεγάλη Μπα- 

ράγκα·.

'() λαουτζίκος ιότε τή Βουλή τή βάφτισε Μεγάλη Μπαράγκατ» καί 

άπό τότε κάποιο φρουτατ^’ύικο τής Νέας Αγοράς πού μέχρι πρό τιτω» 

έτών υπήρχε άκόμη. δες.α, καθώς μπαίνομε άπιι τήν κεντρικήν είσοδο 

τής όδοΰ 'Αθηνάς, είχε όνομα^θή « Οπωροπωλείου ή Μεγάλη 

Μπαράιγκα».

'Από τότε περιεσώθησαν ώραΐα ανέκδοτα καί μάλιστα ιό εξής χαριτω 

μένο : *()  κανονισμός τών Νομοθετικών Σωμάτων άπηγόρευε αυστηρότατα 

ιο κάπνισμα κατά τήν ώρα τών συνεδριάσεων μέσα στήν αίθουσα.

Μά δεν είχαν λογαριάσει καί τό «θεριακλίκι*  τών καπετανέων οί συν 

τάκται του κανοτ ιομοϋ. Οί ·θεριακλήδες» όμως εύρηκαν τή λύσι Έπή- 

γαιναν πρώτοι-πρώτοι κι' έπιαναν τά εδώλια, που ήταν κοντιϊ στής σανι

δένιες πλευρές τής μπαράγκας.

*Π σανίδες έχουν καί ρύίους. Τους έβγαλαν λοιπόν καί περνούσαν τήν 

τσιμποϋκα τους. 'Απ' έξω τιάρα είχαν τοποθετήσει τιι παΜπουλά τους, 

τα όποια τους έδιναν φαιτιά καί πρόσεχαν νά μή οβύοη

"Ετσι καί ό κανονισμός έτηρεΐτο καί τό ^θεριακλίκι» τους ικανοποιείτο. 

Τα δέ παιδόπουλα; ονομάσθηκαν άπό τόιε · Τοιμπούκτσογλαν» ή καί 

απλώς « Τσογλάνια ·.

'Αργότερα όμως έγινε καί ή α Μεγάλη δ/παράγκα· παρανάλωαα του 

πυρός Τότε, διά τό μή είναι άλλο κατάλληλο οικοδόμημα, έγκατέστησαν 

ιά Νομοθετικά Σώματα οι μιά αίθουσα τοΰ νέου Πανεπιστημίου, που 

είχε τελειώσει.

*Ε><εΐ έτρεξε καί χώθηκε τά ξημερώματα τής ΙΟ πρός τήν 11 'Οκτω

βρίου τοϋ 1862, που κατέλυοαν τήν Δυναοτεία τοΰ "Οθωνος 23 ’Αθη

ναίοι, μαίι δέ μ' αυτήν καί τά Νομοθετικά Σώματά της. ό άρχηγός τής

Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ
Λόγτρ αλλαγής τυπογραφείου, εφ' 'όσον αί προοδοηίαε μας iiv ίκανοποοιϋντο, τό άνά χεϊρας τεύχος κυκλοφο

ρεί διπλοΰν, άντιστοτχοΰν εΐζ δύο βεκαπενϋήμερα.

Είς τούτο μάς έξηνάγκασε ή μικρά, λόγω τής αλλαγής τού τυπογραφείου. Λημιουργη&εΐσα κα-9-υστέρησις. “Ετοι 

κατορ-Ο-ώνομεν νά γίνωμεν πάλιν ένήμεροι καί νά συνεχίσαιμεν τήν εκδοσιν κανονικήν.

Πλήν τής άκουσίως μας καϋ-υοτερήοεως αυτής, ούίεμίαν άλλην ζημίαν εκάμαμεν είς τούς πολυπλη&εϊς συν- 

δρομητάς τοΰ Περιοδικού. Τό άνά χεϊρας διπλούν τεύχος τό δίδομεν με 24 σελίδας, αντί των υπεσχημένων 16. 

Δηλαδή δίδομεν 8 σελίδας περισσότερός.

‘Οκτώ επίσης σελίδας περιπλέον έχομεν δώσει καί με τό Ιον τεύχος μας ΰπ' άρ. 207 τής 31ης Αύγουστου 

ε.έ. 'Οκτώ σελίδας περιπλέον &ά δίδωμεν κα'ι είς περιπτώσεις μεγάλων Θρησκευτικών εορτών καί Εθνικών γεγο

νότων. είς τρόπον . ώστε νά εϊμε&α πλέον ή έν τάξει άπέναντι τών φίλων τής α Εικονογραφημένης».

Πάντως ξητοΰμεν συγγνώμην παρ' αυτών διά τήν έπισυμβάσαν άνωμαλίαν, έν αναμονή δέ τής έξ Ευρώπης πα

ραγγελίας μας χάρτου γνησίου «illustration», ύποσχόμε·&α νά παρουσιάσωμεν έκπλήξεις, μέ τριχρωμίες κτλ.

II ΔΙΕΓΘΤΝΣΙΪ

Επανηαιάοεως Δημ Γ. Βονλ.γαρης καί σάν · Μονοκράιωρ» άρχισε »α λχ- 
ΛΜ// εγκυκλίους καί διαταγές

Τό Βουλευτάριον» τής ε·δοϋ Σταδίου έκτίσθηκε ιό 1^75 κατά σχέδιον 

τοϋ άρχιτέκτονος Κατσαρου καί τοϋ Γάλλου ιιργιτέκτονος Μπουλ.ανζέ, έμει

νε δέ έκεΐ τό μοναδικόν νομοθετικόν οώαα μέχρι τοΰ έτους 1335.

Καί όταν έτελείωοε ή μεταρρΰθμιοις ιοΰ · Παλατιού· τοΰ "Οθωνος αυτό 

καί ή έν τώ μεταξύ ίδουθΗτα Γερουσία έγκατεσιάθηαην εις τά παλαιά 

ανάκτορα

— ιό < Βουλευιήριον*  τής όδοΰ Σταδίου άκούσθηκαν (οραΐα ποάνματα· 

Ώραΐα πατριωτικά λόνια ·όραΐες εξυπνάδες, άλλά καί ώραΐες ανοησίες.
"Οταν κατά τι> 1868 ήτον αίματοκυλιαμέι η ή Κρήτη ή Μεγάλη Μη

τέρα μέ κίνδυνο νά έμπλακή οί πόλεμο πρός τήν Τουρκία— μάς τόν είχε 

μάλιστα κηρύξει καί ιίχε ανακαλέσει τόν πρέοβυ της Φωτιάδη Μπέη— 

φανερά έβυήθησε μέ σώματα, τρόφιμα, ιματισμό, πνρομαχικά κλπ. τους 

έπαναοτάτας.

Λόοιου λοιπόν προιιήθειες. ετοιμασίες:

— Μά όλο παρασκευές, παρασκευές' παρετήρησε κάποιος βουλευτής. 

Δέν υπάρχει καί Σάββατον ;

Έκεΐ μέσα επίσης άκούσθηκε καί έ, ρουμελιώτικη φωνή τοΰ βουλευ- 

τοΰ Κότταρη, ό όποΓος θέλησε νά έπικρίνη κάποιο οικονομικό νομοσχέδιο:

— Κύριε βονλευτά, εως που έφθάσατε οτά μαθηματικά: τόν ρώτησε 
ό αρμόδιος υπουργός, πεισμωμένος.

— Τίμ' κραίνς γιά φτοΰν τά μαθητικά: τοΰ παρατηρεί ό Κόττασης, 

Στή δόλια τ' γραμματική ίέφθασ' έοαιΓ τοΰ ρήμ' *Ιγώ  κλιέφτου. ίσίι 

κλιέφτς...

ΚΓ έαταμάτησ' έκεΐ μέ τό δάκτυλο δείχνοντας τόν υπουργό, όπου ή 

Βουλή ξεκαρδίστηκε στά γέλια καί δ υπουργός άναγκάοθηκε νά βγή έξω 

άπό τήν αίθουσα.

Είδε καί παννυχίδες ή αίθουσα έκ ίνη. 'Αντιλάλησε τό 1311 τή φωνή 

τών βουλευτών τής Κρήτης, που μπήκαν διά τής βίας μέσα, μέ κίνδυνο 

νά χαλάοη ή μεγάλη υπόθεαις ιών Βαλκανικών πολέμων, κι' έφώναξαν- 

—Σήτω ή Ενωσις !

Καί μέσα στήν αίθουσα έκείνη ετοιμάστηκε τό 19111 ή 'Εθνική Επο

ποιία τοΰ 1912~1913

Τά ανάκτορα τοΰ νΟί>ωνος, είς νά όποια έστεγάσθη κατά τάς δυσμάς 
του βίου της ή Βουλή.

Κατόπιν τά Νομοθετικά Σώματα έλειτούργησαν μέσα είς τάς μεγάλο- 

πρι.ιεΐς α!9οί·οας τού μίταρρυΰμιοΟίνχος ανακτόρου τήο 4 Αυγοί-

οιον 1936, πού ή ’Εύνοοωτήριος Μεταπολίτενοι; ιά έοάρωοε ώί παρεκ- 
τραπέι τα καταφώρως καί επί ίημίρ τον Έ&νονς της άποοιολής το>ν.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ι
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΠΗΛ1ΟΡΕΙΤ1ΚΕΣ ΩΜΟΡΦΙΕΣ
ΔΗ Μ. ΛΑΜΠΙΚΗ

Ό έπίλκκτος 'Αθηναίος λογοτέχνης 
καί συνεργάτης μας

κ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠιΚΗΣ

<1Ιήλ.ιον είνοσίφυλλον ίν' ούρχνός έμόατός εϊη.. » Τό πρωτοθαυ- 
μάζετε άπό τό βαπόρι όταν πηγαίνετε στό Βόλο. Ή πρός τόν Παγα- 

σητιχόν πλευρά του αποτελεί τήν 
περίβλεπτη βιτρίνα του. Κάτω 
εμπρός οτήν παραλία ή ευτυχι
σμένη πόλις χαί έπάνω τά .θεα
ματικά στολίδια, πού προβάλ
λουν κομματιαστά ανάμεσα άπό 
ανηφορικά κύματα, άπό λόφους 
καί δενδροσχέπαστες χαράδρε. : 
Οί Μπαςέίες. ό "Ανω Βόλος, 
ή Άνακασιά. .ή ΓΙορταριά. ή Μχ- 
κρυνίτσα. Δεξιά πέρα απ’ έκεΐ ή 
σύνδενδρη παραλία Άγριας—Λε
χωνιών.βιλίτσες, υποστατικά περι
βόλια. όλα πρόσχαρα καί γραφικά, 

ϊτήν ακύμαντη καμμιά φορά 
θάλασσα καθρεφτίζονται όλα μέ 
τής πολύχρωμες (ομορφιές τους— 
πιστεύετε τό μύθο τού Ναρκίσ
σου—καί τότε θυμασθε τούς στί
χους τού Ι'αγκαβή καί τούς χρη

σιμοποιείτε γιά τήν ανάλογη τουριστική προπαγάνδα.

Κι’ έβλεπες δύο ουρανούς 
“Ανω ό ένας κυανούς 
γλαυκός ό άλλος κάτω-

Παραβάλετε τήν προθήκην αυτήν τού Πη
λίου μ*  όποιαν άλλην πολυδιαφημισμένη μά
λιστα—ευρωπαϊκήν Άς πούμε μέ τήν άπο- 
ψιν τού Μοτταρόνε στό Λάκκο Ματζόρεάπό 
τό Λαβένο.Αυτήν θά τήν βρήτε βιτρίνα μα
γαζιού τού... Έλδασάν. ένφ τού Πηλίου βι 
τρίνα τής Γκαλερΐ Λαφαγιετ τού Παρισιού. 
Αύτή ή διαφορά. Διαφορά σέ βλάστησι. σέ 
φως. σέ χρώμα ουρανού· σέ γραμμές τοπείου.

Καί όμως ή πλευρά αύτή τού Πηλίου 
δέν είναι ή μόνη (ομορφιά του. Τό παληό 
τοπικό τραγουδάκι ξαναζωντανεμένο μ’ άλ
λα λόγια, κάτι τέτοιο πρέπει νά σημαίνη 
τουριστικά.
Δέν είν’ ή Μακρυνίτσα- δέν είν’ ή

[ΙΙορταριά 
Είν’ κι’ άλλες (ομορφάδες κατά τή 

(Ζαγορά-

Παίρνετε τό τραινάκι,πού πάει στής Μη
λιές— πού δέν έχει πολλά νά ζηλέψη ούτε 
άπό τό τραίνο τού γύρου τού κόλπου τής 
Νεαπόλεως —Πόρτιτσι. Χορέντο. ούτε άπό 
φερροβία Τσιρκουμαιτναία. Καί ώς πού νά 
φθάσετε στό Ψυχής "Αχός τού σοφού Πη- 
λιορείτη, έχετε τήν «οφθαλμών πανήγυριν> 
άπό τά διάμεσα στολίδια τού βουνού. Δεξιά 
ειδυλλιακά τοπεϊα, πού τελειώνουν στή βο- 
τσαλόσπαρτη ακρογιαλιά καί όπου

φυσά τ' αεράκι μ ανάλαφρη φόρα 
καί κάθε ώρα έκεΐ είναι ώρα «μυροφόρα».

'Αριστερά πέρα άπό τής ροδοδάφνες, πού στο
λίζονται. άμα νοιώθουν θερμό τό φώς τού ερωτευ
μένου μ’ αύτές 'Απόλλωνος, άλλη πιό πλούσια, 
πιό πολύχρωμη, πιό καρπερή βλάστησι. άλλες ευ
τυχισμένες ώνθρωποφωληές —χωριά πλούσια σέ 
μυθικές καί Ιστορικές παραδόσεις καί σέ δώρα τής 
γης—σκαρφαλωμένα ώς έπάνω κατά τις ψηλές 
πλαγιές, πού θ-έλει ή μυθολογία πώ; έγιναν οί γά- 
μοι τού ΙΙηλέως καί τής Θέτιδος. Τό καθένα απ' 
αυτά—ό κάθε πύργος, τό κάθε παληό σπήτι —καί 
άπό λίγη ιστορία καί όλα μαζύ, ή ιστορία τού 
Πηλίου μέ τόν πλούτο τής γής καί τόν πλούτο άπό 
πατριωτικά αισθήματα μέσα στών κατοίκων τήν 
ψυχή -Λόγιοι σπουδαίοι κατά τά χρόνια τής σκλα
βιάς, οί όποιοι πρωτοφώτισαν τήν ψυχή τού Έ
θνους, άλλοι πολεμισταί αργότερα, συνεχισταί τού 
εμπορικού θρύλου τών Αργοναυτών, πού ξενιτεύ
τηκαν καί πλούτισαν καί μετά έγιναν εύεργεται 
τού τόπου του; καί σέ όλη τήν 'Ελλάδα—ονόματα 
πού έστόλισαν τής σελίδες τής 'Ελληνικής Ιστο
ρίας .. Μέ τής αναμνήσεις αύτές προχωρείτε όλο 
καί πιό ψηλά στής σελίδες τής ιστορίας καί τής μυ 
θολογίας καί στής άνοιχτέ. σελίδες τού βιβλίου 
τής φύσεως στό πολύχρωμο τοπεϊον πού είδατε 
άπό μακρυά άπό τό βαπόρι. Καί σέ μιά στιγμή χά

"Ενας Από τούς Ιστορικούς Πηλιορτΐτικους πύργου;

νετε τό όραμα—τήν (άμορφη πόλι μέ τήν όποια’.τω; νά ουνδέη τή σκέψι 
κάποιο; καϋμός.κάποια θύμησί πού μακραίνει σάν τό φευγαλέο θ αμα. 
δέντρα κάποιου σπητιοϋ, τούς ίσκιου; άπ' τής πλαγιές, τού; δρόμους 
τού βουνού ποϋ μοιάζουν σάν χαρακιές πολύσχημε;. Χάνετε ,-.ό ένα 
όραμα γιά νά άντικρύσετε άπ' έκεΐ άλλο λιγώτερο ποικίλο μά πειό 
πολύ ποιητικό. Άπό τήν άπ' έκεΐ μεριά τού «είνοσίφυλλου» βουνού, 
πού τήν πρωτοφιλοϋν ή ακτίνες τού ήλιου μέ τήν άνατολή, άλλες 
ώμορφιές. άλλη ιστορία, άλλοι ποιητικοί καυμοί.Καί πρώτη ή Ζαγορά, 
τοπεΐο άπό τή; Κ,ονφεσσιόν τού Ρουσσόι καί πατρίδα παληών άλλά 
καί νεωτέρας εποχής λογίων. Μέσα άπό τήν πλούσια βλάστησι. πυκ
νή καί μυροόόλα, ανάμεσα στής χωριστές ανηφορικέ; συνοικίες, πού ή 
κάθε μία έχει τό όνομα μιά; άπό τής πλούσιες σέ εικόνες καί αφιερώ
ματα έ,κλησίε; της· άντικρύζετε μέ ένα γαργαλιστικό ψυχικό μετεώ- 
ρισμα τήν γαλανή έκτασι τού Αιγαίου. Κάποτε στό έσωτερικό σας 
ένατενισμα θυμάσθε τής ειδυλλιακές συγκινήσεις, πού τή; έτραγού- 
δησε ό ποιητής, ό γεννημένος έκεΐ. όπως μετά καί τά πρώτα του 
αισθήματα "Ισως άλλαξαν μέσα στήν ψυχή του ή πρώτες εικόνες καί 
καί τά φαντάζετε, μαζύ μέ κάθε όραματιστή, όλα αλλαγμένα καί 
έτσι τό τραγουδεϊ στήν αγάπη του.

Δέν έμεινεν, άγάπη μου μόν’ μιά παληά καμπάνα 
νά κλαίη τά πρώτα χρόνια μας στ’ άχνά τά δειλινά-

ΊΙ αίωνία μελαγχολική εικόνα ξαναζή- 
Κάποιο δειλινό βρίσκεται έκεΐ ένας άλ
λο; ποιητής μέ τή συντροφιά αφανέρωτη; 
άγάπη; καί τραβά μαζύ της κατά τήν ά
κρη τού χωριού στή γραφική Βίγλα. Χτά 
κλαδιά πουλάκια καί πεταλούδες Στους 
αραιούς κήπους γύρω άπό τά σιωπηλά 
σπίτια—κάτι σάν τά παληά μουράγια που 
έτραγούδησεν ό 1’όντεμπαχ — πολύχρωμα 
λουλούδια. Πέρα κάτω στό πέλαγος πανά- 
κια ταξιδιάρικα σάν απόμακρα πουλιά Καί 
οτής άκρινές βουνοπλαγιές τής Βίγλας μια 
νέα μέ τριανταφυλλένιο πρόσωπο στέκει καί 
άγναντεύιΐ μέ τά ρεμβώδη γαλανά μάτια 
της τήν άλλη γαλανή άπεραντωσύνη τοΰ 
ουρανού καί τού πελάγου. Τήν έκρατοϋσε ό 
ποιητής μέ στοργή άπό τό χέρι καί κάποια 
στιγμή τήν άφίνει και τραβιέται πιό πέρα 
γιά νά τήν καμαρώση συνολικά μέ τά όνει- 
ρόπληχτα μάτια του "Ενα έξαφνο αεράκι 
κάτω άπό τή Θάλασσα μυρωμένο άπ' τά βο
τάνια τού βουνού τής κολπώνει τό φόρεμα, 
τής ανακατεύει τά μαλλιά καί τήν χάνει 
μιά ζωντανή εικόνα του Σαραγόσα «Κόλπο 
ντί βέντο»— όνειρο φευγαλέας άγάπης, πού 
γεννιέται χαί χάνεται άπ’ τά μάτια μ' έναν 
βουβό καϋμό.

Γιά τής καρδιές πού αγαπούν 
γιά τής καρδιές πού κλαϊνε 
όταν τά χείλη σιωπούν 
πολλά τά μάτια λένε

Ηά ήθελε νά κλείση τά μάτια του καί 
νά μή τήν ξαναίδή άλλοιώτικα γιά νά μή 
χάση τό ζωντανό όραμα. Τήν θέλει νά μείνη

"Αποψις της γραφικής Βίγλας τής Ζαγοράς μί Οίαν πρός το Αίγοΐυ».

Άποψι; τής Πορταριάς

Μιά παρθενική όπτασία μέσα στό παραδείσιο τοπεΐο, οτήν άκρη τής 
Βίγλας. Καί τήν τραγουδεϊ μετά τή θύμησί τού άπό τό αξέχαστο 
δειλινό στήν απόμερη, τή λιγοσύχναστη έκείνη πλαγιά τού Πηλίου.

Κι' άν πάρης κάποτε, Κακή, τό δρόμο γιά τήν Βίγλα 
κΓ άλλου τό χέρι άν κρατής όπως έμένα τότε 
μέσα σέ ψεύτικη χαρά —άλλά κι αύτή ώς πότε; 

ίσως τή θέση βρής ψυχρή, άχαρη σάν μιά 
τ [στρίγγλα- 

Ίσως οΐ κλάδοι κι’ οίάνθοί νάναι σάν μα-
[ραμένοι 

Μιά ψυχή πλανώμενη σάν σύγνεφο άπ 
[αγέρι 

θά τριγυρίζη μόνη έκεΐ μιά θύμηση νά 
ίφέρη 

και θά θρηνή τόν πόνο της κι’ έσένα θά 
[προσμένη-

ΚΓ άν σέ ρωτήση κάποιος στ’ άεροπέρα- 
[σμά της 

—Τ'ι θρηνοτράγουδο είν’ αύτό μέσ’ στή
[γαλήνια πλάση ; 

— Είναι τό κρίμα—νά τοΰ πής ~ μίας ά- 
[γνής άγάπης 

πού προδομένη άφήκα έδώ έγώ κι ένας, 
[διαβάτης».

“Ακούσε καί μή φοβηθής Μονάχα συλλο
γίσου 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

ΓΗΣ .1. .V. ΣΤΗ 
ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

— Το γεύμα τών άξ(- 
ο>μαεικώ>· τής φρου

ράς Σερρών

πώς στήν ψευτιά πιστέψαμε και οχι στήν 
[άλ.ήθεικ 

κΓ οτι ή καρδιά σου χτύπησε πλανευτικά 
[στά στήθια 

ΚΓ έτσι 'ίσως νάκαμες κακό στήν 'ίδια τή 
[ζωή σου.

ΚΓ άν άλλοτε μέ τόν καιρό, μέσ’ στής ζωής 
[τή δύση 

ξκναπεράσης άπ*  έκεΐ. στή Βίγλα πουν οί 
[βράχοι, 

κάλεσε μόνη τήν ψυχή, πάντα θάναι. 
[μονάχη, 

Θάλθγ, κοντά σου στοργικά νά σέ παρη- 
[γορήση

Σάν γι' άλλους θάσαι έρείπιο μέ μυρωδιά 
[ πό χώμα 

καί στά μαλλιάσου ή χιονιά τήν παγωνιά 
[άπλώση 

καί σου μαράνουν τό κορμί πίκρες και 
[ χρόνοι τόσοι 

γιά τήν ψυχή πού σέ πονεϊ θάσαι ώραία 
[ άκόμα.

Είναι ή εικόνα τής νοσταλγίας τού κάθε ταξειδιώτη άπό τής άούγ- 
κριτες ώμορφιές τού γραφικού βουνού πού μέσα στή θύμησί του τής 
δμαματίζεται μελαγχολικά μέ τά μάτια κονεμένης ψυχής. Είναι τό 
όνειρο τής άίωνίας άγάπης.

ΑΗΜ. ΛΑΜΤΤΙΚΗΣ

Πανοραματική άποψις τοΰ Βίλου καί τής παραλία; Λτό τόν δρόμον πρός τήν κορυφήν τοΰ Πηλίου
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ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΙΔΡΥΝΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ή Μάνη κάποτε ήτον γεμάτη από πύργους δχυρωτάτους, 
εις τούς οποίους ώφειλε κατά τήν μακράν Τουρκοκράτησιν 
τής λοιπής ‘Ελλάδος, τήν ανυποταξίαν της·

Σώζονται ακόμη μερικοί Στό Λιμένι δρθοΰται ανέπαφος 

Ο ΠΥΡΓΟΣ TOV ΤΖΑΗΗΕΤΑΚΗ

ό πύργος τών Μαυρομιχαλαίων- Γύρα) από αυτόν μάλιστα 
έχουν ύφανθεϊ καί δύο ωραίες παραδόσεις- Είναι γνωστόν, 
δτι ή οικογένεια τών Μαυρομιχαλαίων είχε ξεκινήσει κατά τό 
1340 από τήν Καρδιά τής Θράκης

Καρδιανοί έλέγοντο πρώτα στά Άλυκα τής Μάνης πού 
άπεβιβάσθησαν ’Αποζεί πέρασαν στή Χαροΰσα καί στό Οϊ- 
τυλο καί τό 1600 τέλος έγκατεστάθησαν στήν Άρεόπολι — 
Λιμένι.

Ένα ορφανό τής οίκογενείας τών Καρδιανών, ό Μιχάλης 
— τό μαύρο . δπως λένε τά ορφανά ό Μαύρος ό Μιχά
λης, βρέθηκε στους πέντε δρόμους καί κατέφυγε στήν Τζί- 
μοβα. τήν αρχαία ’Αρεόπολι·

Ζωηρό παιδί ό Μαύρος Μιχάλης εύρέθηκε επί κεφαλής 
τών Λιμενιωτων καί για άσφάλειά τους από τούς πειρατάς 
τής εποχής, τούς Μπαρμπαρέσους, έκτισαν τούς πρώτους 
πύργους·

Μιά μέρα λοιπόν, πού ό Μαύρος Μιχάλης είχε άποκοι- 
μηθή στό ύπαιθρο, βγήκαν από τή θάλασσα νεράιδες καί έστη
σαν γύρω του χορό κι" έθαύμαζαν τήν αρρενωπή ώμορ- 
φιά του.

Καμμιά φορά ξυπνάει ό Μιχάλης. Ήτον δμως γενναίος 
καί δέν τρόμαζε· ’ Ισα-ϊσα μάλιστα Θυμήθηκε τόν θρύλο 
για τής νεράιδες καί πιάνοντας μιά ξανθομαλλοΰσα, τήν 
ώμορφότερη. μέ τρόπο τής παίρνει τή μαντήλα·

Καπνός ή άλλες! Κλαίει καί δέρνεται αυ
τή. πού τή; πήραν τόν πέπλο, καί σωριάζε
ται στά πόδια του.

Ό Μαύρος Μιχάλης έπροσπάθησε νά 
τήν παρηγόρηση.μά τοΰ κάκου- Δέν μπορεί 
νά μιλήσΐ) εκείνη

Τήν παίρνει λοιπόν σπίτι του, τήν κά
νει γυναίκα του καί σέ λίγο γίνεται πατέ
ρας· Ή μητέρα δμ,ω; δέν εννοεί νά μιλήση. 
1 ότε κΓ εκείνος, κάποιο πρωί, αρπάζει τό 
παιδί του καί κάνει πώς θά τύ ρίξη στόν 
αναμμένο φούρνο.

Η μάννα—μάννα πάντοτε—βάζει τής 
φωνές καί χύνεται απάνω του νά σώση τό 
παιδί της. Καί άπό τότε πιά έμεινε μαζί 
του καί έγινε Μαυρομιχαλίτσα-

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ

Μεγάλη καί ιστορική ή οικογένεια τών 
Τζαννετάκηδων, παραφυά; τής οίκογενείας 
Γρηγοράκη·

"Οπως κάθε χωριού τής Μάνης, έτσι και τοΰ Γυθείον ή 
ιστορία είναι συνυφασμένη μέ την ιστορία τής Χερσονήσου 
τής Μάνης, εις την οποίαν, απρόσιτον λόγιο τής ορεινής (ρύ
σεως τοΰ εδάφους της, κατέφευγον οί Αγωνισταί, κάθε φορά, 

που άπετόγχανε μιά προσπάθεια του; προς άπο- 
τίναξι τοΰ Τουρκικού· ξυγοΰ, δπως ύ Λάμπρος Κα- 
τσώτης, <> Όδυσεϋς 'Λνδροΰτσος, °ί Κολοκοτρω- 
ναΐοι. ΙΙετμεζάδες κ.

Η ιστορία τοΰ Μαραθονησιοΰ, όπως έλέγετο 
άλλοτε τΰ Γύθειο. αρχίζει από την ήμερα, ποΰ εγκα- 
τεστάθη εκεί ή οικογένεια Γρηγοράκηδων από τον 
Άγεραΐο καί τό Σκουτάρι τής Ανατολικής Μάνης 

Τον Μάϊο τοΰ 1770 έπετέθη πάλι κατά τή Α
νατολικής Μάνης καί κατέλαβε τής πεδινές περιφέ
ρειες τοΰ Ι’υ θείου, Μ αλευρά καί Καρυοπόλεως- Μιά 
μικρή άντίστασι μονάχα συνήντησε στό Σκουτάρι, 
στον πύργο των Καλκανδήδων και χάρις σ’ αυτήν 
έσώοηκαν τότε τά γυναιτόπαιδα

Τό 177G ό Μέγας Διερμηνεΰς τής Τουρκικής 
"Αρμάδας Νικ Μαυρογένη; ΙΙασσαςμέ διπλωματική 
έπιτηδειότητακατάφερε τους Μανιάτες Αρχηγούς νά 
δεχθούν δπως διοικήται ή Μάνη, καθώς ή "Υδρα 
καί ή Σπέτσες, δι ενός Μανιάτη ήγεμόνος, ό όποιος 
νά είναι υπεύθυνος άπέναντι τοΰ Σουλτάνου για 
κάθε επαναστατικό ζήτημα.

Τό έδέχθηκαν αυτό οί καπεταναΐοι τής ΜάνηςΌ 
Τούρκος στόλαρχος ό Καπετάν Πασσάς εις τό Μπουγιουρντί 
πουτοΰς έκοινοποίησε τό φιρμάνι τοΰ Σουλτάνου ώνόμασε τό 
1779 τόν πρώτο ηγεμόνα τής Μάνης Μπουγιοΰκ Μπέην' 
Μεγάλον Μπέην 'Η IIύλη όμως τόν ώνόμασε “Μπάς- Μπου- 
γιούκ Μπέην,, ή "Μανιάτ- Μπέη,,·

Οί Ι’ρηγοράκηδες μόνον δέν έδέχθηκαν τό Μπεηλίκι, ποΰ 
κατ’ έπανάληψιν τούς έπρόσφερε ή Τουρκική κυβέρνησις. Ε
πήλθε λοιπόν κατ’ αυτών ό Τούρκος Στόλαρχος, διά δόλου 
συνέλαβε τόν άρχηγότής οικογένειας Εξαρχο και τόν έκρέμασε- 

Ώρκίσθηκαν καί οί Γρηγοράκηδες έκδίκησι Τό Πάσχα 
λοιπόν τοΰ 171*0  κατά τά ξημερώματα έπετέθησαν μέ τρεις 
χιλιάδες οπλοφόρους, γυναίκες παπάδες καί τήν εικόνα τής 
'Αναστάσεως επί κεφαλής κατ τοΰ κάστρου ΙΙασαδά, δπου 
είχαν εγκατασταθεί 700 οικογένειες Τούρκων καί τούς έκα 
θάρισαν μέρχις ενός

Τότε δλοι εκείνη τήν έ'κτασι τήν άνεγνοίρισαν ώς ιδιοκτη
σία τής οίκογενείας Γρηγοράκη. ό δέ αρχηγός Τζαννέτος έκ
τισε δχυρωτάτους πύργους, έξησφάλισε τήν θέσι του σ’ δλο 
τόν κάμπο τής Σελινίτσας τοΰ νησιού Κρανάη. ήν έπωνόμα- 
σαν Μαραθονήσι από τή άφθονη βλάστησι μαράθου

To 1784 ό Τζαννέτος διά λόγους πολιτικούς έδέχιΊη τόν 
τίτλο τού Ήγεμόνος ή Μπέη τής Μάνης, έγκατεστάθη στόν 
όχυρότατο πύργο του, από τότε δέ τό Μαραθονήσι έγινε έδρα 
τοΰ Μπέη τής Μάνης καί πολιτικόν κέντρον δλης τής επαρχίας.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΜίχΑΛΑΙΟΝ

"Οταν πιά έτελείωσαν τά αντάρτικά κινήματα τής Θεσσαλίας τούς 
δρόμους τής Αθήνας ξάφνιασε ένας ξερακιανός, ψηλός, μέ ξανθά 
μαλλιά οπλαρχηγός, μέ ολόχρυσες φέρμελες καί χρυσοκέντητα τουσ- 
λοϋκια.

Ό Τσελεπίτσαρης ! Είχε ροβολήσει άπό κεϊ πάνω άπ’ τ' Άρβα-

«. . . Οί ανϋρωποι ποΰ δέν έχουν εμπιστοσύ

νην εις την Πατρίδα καί δέν έχουν εμπιστοσύνην 

καί εΐς τόν εαυτόν των δέν &ά δυνη&οϋν ποτέ νά 
κάμουν τίποτε*.

I. ΔΙΕΤΑΞΑΣ
( Από τόν λόγον του εις Σέρρας κατά τήν 27ην 

'Οκτωβρίου).

ελεγαν

νιτοχώρια τής Ηπείρου καί σάν άητός φτερούγισε μ’ ένα μικρό αντάρ
τικό σώμα στή Θεσσαλία.

Παλληκάρι ! Ή παράδοσις λέει, ότι ήτο από μιά ιστορική οικογέ
νεια Τσελβπιτσαραίων 'Αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται δμως πιθανό
τερο, ότι τό επώνυμό του ήτον παρατσούκλι. Άρβανίτικα τόν 
«Τσέλιο-Πίτσαρη».

Στά κινήματα έκεΐνα τής Θεσσαλίας έπο- 
λέμησε παλληκαρίσια. Απαραίτητο συμπλήρω- 
μα τής έξαρτήσεώς του ήτον ένα παγούρι. 
Κάτι σάς είπα..."Ολοι όσοι πολεμούν έχουν πα
γούρι μ έ νερό. Τού Τσελεπίτοαρη όμως δέν είχε 
νερό... Ήταν πάντα γεμάτο τοίπ’ρο.

Ό Τσελεπίτσαρης έκανε οπονδές στόν "Αρη. 
άλλ' έθυε και οτό Βάκχο. Άδειαζε πρώτα τό 
μισό παγούρι κι έπειτα γιουρούς στους Τούρ

κους.
— Όρε πρά πρά πρά ! έφώναζε ! Πώ γιά 

ορέ τό Τσελεπίτσαρ' ΐδώ εΐνι!
Μιά ωραία ράφτρα τής έποχής, μόλις τόν 

είδε μέ τής ολόχρυσες φέρμελες καί τά χρυσο- 
κεντημένα τουσλούκια, νομίζοντας πώς «τόν έ- 
χει τόν τρόπο του» τόν άγάπησε καί τόν πήρε 
άνδρα.

"Εζησε λίγον καιρό ζωή χαρισάμενη ό Τσε- 
λεπίτσαρης μαζί της. Μά σαν εϊδεήώραίαρά 
φτρα, ότι δέν είχε <κεμέρι» τόν έστριψε. Ήφέρ- 
μελές του μαύρισαν, τά τουσλούκια του καί ή 
φουστανέλλα του κουρελλιάστηκαν καί ό δυσ
τυχισμένος αναγκαζόταν νά κουκουλώνεται μέ 
τή λιγδιασμένη ψειροκαπότα του καί νά κοι
μάται άπ' έξω άπό τήν πόρτα της. πιστός στό 
στεφάνι του Μά τού κάκου.

Αναγκάσθηκε τότε νά γυρίζη στά κέντρα. 
Στή; μπύρες διάφορες παρέες τοϋβιναν νά φάη. 
τόν κερνοϋσανμπύρα καί τοϋδιναν καί κάποιο 
μικρό χαρτζηλίκι

Τρεις μπύρες έκείνη τήν έποχή έκαναν 
χρυσές δουλειές. Ή μιά τού Μπερνιουδά«η, έ- 
κεΐ κάπου στήν οδόν Έρμου. “Εφερνε μπύρα 
Ευρωπαϊκή σέ βαρέλια, ζαμπόνια καί σέ μεγά
λα ξύλινα στρογγυλά κιβώτια γραβιέρες άπό τό 
Τριέστι. Ή άλλες δύο, τού μπάρμπα Γιάννη 
τού Φιξ καί τοΰ Λουδοβίκου Φίξ ήταν έκεϊ 
στό Κολωνάκι, άντίκρυ στά «πυροβολικά».

Γερμανοί οί δύο άδελφοί. έκαναν μπύρα 
ντόπια . Είχαν άπό ΐνακαζανάκι κι'έβραζαν τήν ,πεφρυγμένη βύνη» 
καί τόν «λυκίσκο», ποϋφερναν άπό τήν Τσεχοσ) οβακία.

Τό καζανάκι τού μπάρμπα Γιάννη σώζεται, σαν ευλαβικό κει
μήλιο στό σημερινό άπέραντο έργοστάσιο Φίξ τής λεωφόρου Συγ- 
γροΰ. σωστή γελοιογραφία μπρος στά τεράστια μηχανήματά του.

Στής βυό έκεΐνες μπύρες Φίξ έσύχναζαν οί ξενύχτηδες καί οί 
μποέμ. Ό συγγραφεύς Δημητράκης Κόκκος, ό σατυρικός ποιητής 
Κλεάνθης Τριαντάφυλλος—Ραμπαγάς, πού έβγαζε τήν δμώνυμη σατυ
ρική ίφημβρίδα, ό Άνδρέας δ Νικολάρας, δ Γιώργης ό Άναοτααόπου- 
λσς, ό δημοσιογράφος τότε καί σήμερα νομοδιδάσκαλος, πρώην Γεν. 
Γραμματεύς τού Δήμου καί άλλοι.

Τό άπογευματινό τους λημέρι ήτον τό μεγάλο καφενείο τής έπο
χής τού Ζαχαρία καί τού Άχιλλέα τότε. Κατόπιν στήν ίδια θέσι 
έγινε τό καφενείο τοΰ Γιαννοπούλου. αργότερα τού Ζαχαράτου καί 
τέλος άπό καφενείο έγινε βιβλιοπωλείο. Τού Έλευθερουδάκη.

Αληθινοί μποέμ. Τά έξοδα τής βραδυάς τά μάζωναν μέ περιεργό- 
τατο ρεφενέ. "Ενας έλεγε πρόχειρα μιά έμμετρη φράσι κι' οϊ άλλοι 
έπρεπε νά τήν συμπληρώσουν έμμετρα πάντα, ώστε ν’ αποτελόσουν 
δίστιχο.

‘Οσοι δέν άπαντοΰσαν έγκαίρως. έχαναν κι' έπρεπε νά ρίξουν άπό 
μιά δεκάρα ό καθένας τους μέσα σ’ ένα καπέλλο. που έχρησίμευε ώς

Ο ΤΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΗΣ

Ο ΤΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΗΣ
ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ

κορβανάς. Τό βιδάνιο έκεΐνο τής ημέρας έχρησίμευε γιά τό γλέντι τής 
βραδυάς.

Είμαι υποχρεωμένος νά παραδώσω στήν άθανασία ένα ώραϊο δί
στιχο. πού έγινε μέ τέτοια συνεργασία.

Ό Γιώργης ό Άναστασόπουλος μέ τά μεγάλα κατάμαυρα—τότε — 
μαλλιά του καί τό μούσι του ζάνρ «Μεφιστό» λέει ξαφνικά μέ λυρισμό;

—ΙΙοιός μ' ένα στίχο ήμπορεϊ. νά είπή τί εΐν' ό πόνος ! 
Αμέσως τοΰ άπαντά ό Κλεάνθης Τριαντάφυλλος:

—"Οποιος τόν έδοκίμασε. αυτός τόν ξέρει μόνος!
Τούς κατεχειροκρότησαν όλοι καί γιά έπ-.βράβευσι έρριξαν στόν 

κορβανά καθένας τους άπό δυό δεκάρες.
Τό γλέντι έκείνης τής βραδυάς ήτον πλουσιώτερο Οί σημερινοί 

γλεντζέδες τού Ρόκκα. τού ΙΙαπαχειμώνα. τού Μπάρμπα Στάθη, τού 
Κάπα. τού Κοσμά τού Νικολοπού»οι», τού «Μεν-.διού» τού «Φίκου», 
τοΰ Κανάκη. τού Μανωλοπούλου, τοΰ Κρητικού, τοΰ Κώστα τοΰ Τζα- 
φέρη κ.λ.π. πρέπει νά μάθουν, ότι τότε μιά παρέα γλεντούσε γενναία 
μέ δεκαπέντε—είκοσι δραχμές τό πολύ.

Κατά τά ίξημερώματα λοιπόν, ένφ γλεντούσαν άκόμη οί μποέμ 
έκεΐνοι ατού Φίξ. έμφανίζεται ό Τσελεπίτσαρης πειναλέος.Στήν πα
ρέα τους ήτον καί δ γυιός ενός συνταγματάρχου τής χωροφυλακής, 
λιγάκι νευρικός.

Κάποια κουβέντα τού Τσελεπίτοαρη τήν παρεξήγησε αύτός κι’ άρ
παξε μιά καρέκλα. Τόν πιάνουν οί άλλοι. Μά 
δ Τσελεπίτσαρης έν τφ μεταξύ είχε γίνει κα
πνός.

Κατά τά 1885— 1H8G, πού έγιναν έκεΐνα τά 
έπεισόδια στά σύνορα κι' έγιναν ή φιλοπόλε
μες διαδηλώσεις, ξύπνησε μέσα στήν ψυχή τοΰ 
παλληκαριού τής Θεσσαλίας τό πολεμικό μέ
νος. Ό Δεληγιάννης άπό τό ιστορικό μπαλ
κόνι του. τής όβοΒ Ζήνωνος, έβγαζε φλογερούς 
λόγους κι' έβομβάρδιζε Τούρκους. Εΰρωπαίους, 
Θεούς καί δαίμονας.

Άρπαξε τότε ό Τσελεπίτσαρης μιά σημαία 
κι' έγινε σημαιοφόρος όλων τών διαδηλώσεων.

Τή βραδυά. πού οί πρέσβεις μάς ίφοβέρισαν. 
ότι θά μάς κάνουν μέ τούς στόλους τους απο
κλεισμό, απαντώντας ό Δεληγιάννης στή δι
πλωματική άπειλή τους, είπε άπό τό μπαλ
κόνι του:

— Άνδρες 'Αρκάδες! “Ελληνες έσμέν, Λά
χανα έσθίωμεν.

— Καί λάχανα καί κουνοοπίδια Κύριε Πρό
εδρε! απάντησε δ Τσε) επίτσαρης. πειναλέος 
πάντα.

Φρενΐτις συνεπήρε τά πλήθη. Τότε ό Τσε- 
/ λεπίτσαρης έβγαλε ένα τσαρούχι του καί τώ- 

βαλε στήν άκρη τού κονταριού τής σημαίας 
του :

— Τώ.τ ό Γέρος ! Λάχανα ! Τώπ’ δ Γέρος! 
φώναζε.

Άτυχώς οί πρέσβεις δέν φοβήθηκαν τό 
τσαρούχι του καί οί στόλοι τών Μεγάλων Δυ
νάμεων Απέκλεισαν τόν Πειραιά καί τά παρά
λιά μας.

"Ετσι πόλεμος μέ τήν Τουρκία δέν έγινε. 
"Εγιναν δμως έκλογές καί διαδηλώσεις.

Δέν έλειψε άπό τής διαδηλώσεις εκείνες 
ούτε ό Τσελεπίτσαρης. ούτε καί τό τσαρούχι 
του άπό τή σημαία.
Καί φανατικός πιά οπαδός τοΰ Δεληγιάννη 
έγινε αυτός καί τό τσαρούχι του σύμβολο κά

θε Δεληγιαννικής βιαδηλώσεως.

«... Θά δώσουμε παιδιά μου Ιδανικά έ&νικά, 
γιατί χωρίς ιδανικά δέν μπορείτε νά ξήσετε. Στή 

ζωή σας δέν μπορείτε νά κάμετε μεγάλα κράγματα 

χωρίς ιδανικά καί τά Ιδανικά σας πρέπει νά είναι 

κα&αρως 'Ελληνικά, διότι εϊσ&ε 'Ελληνόπουλα 

καί είναι μεγάλο πράγμα νά είναι κανένας "Ελλην*.

I. ΜΕΤΑΕΑΣ
(Άπό τόν λόγον του είς τάς Σέρρας τήν 27ην 

'Οκτωβρίου).

Έχάθηκε κι' αύτός σάν αστέρι πού περνάει γοργά, τρυπώντας τά 
σκοτάδια καί χάνεται πάλι στό Άπειρο, χωρίς νά ξέρη «ανεί, άπό 
πού ήλθε και ποΰ πάει.

Ο ΤΤΑΛΗΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΝΥΦΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪ ΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

*Η ωραία νυφούλα τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, ή πολυτυ- 
ραντισμένη Μακεδονική πρωτεύουσα, ή Θεσσαλονίκη μας, 
έώρτασε τά είκοσι τέσσερα έτη τής άπελευθερώσεώς της.

Εϊκοσιτέσσερα δκόκληρα χρόνια έδέησε νά περάσουν

Καθ’ ην στιγμήν Αποβιβάζεται ή Α. Μ. ό Βασιλεύς

Παρέλασις τών Αθλητών πβο τής Α. Μ. τον Βασιλέως παρά τόν Λευκόν Πύργον

άπό τήν ήμερα—τήν 26 Οκτωβρίου —πού ό Ελληνικός στρα
τός μέ τόν Διάδοχο Κωνυταντϊνο καί τόν πολύκλαυστο Σε
πτό Πατέρα του Γεώργιο Α' έπί κεφαλής, κατέλαβε τήν 
Ιστορική πρωτεύουσα τής Μακεδονίας, γιά νά πανηγυρίση τό 
Κράτος έπισήμως πρώτη φο
ρά τήν επέτειο.

Έμεσολάβησαν άπό τότε, 
είναι αλήθεια, γεγονότα κο. 
σμοϊστορικά, γεγονότα καθε
στωτικά. φαίνεται ήτον γραμ
μένο κατά τόν πρώτο αύτό 
πανελλαδικό εορτασμό νά πα- 
ραστή έπισήμως ό γυιός τοΰ 
δοξασμένου στρατηλάτου καί 
έγγονος τοΰ συγχρόνου Κά
δρου—πού φρουρός άκοίμη- 
τος έπεσε άπό μιά δολοφονι
κή σφαίρα μέσ" στή μέση τοΰ 
δρόμου—μαζύ μέ τόν Εθνι
κό Κυβερνήτη.

Κατά θείαν συγκυρίαν ή 
Μακεδονική πρωτεύουσα πε
ριήλθε είς χείρας τοΰ Έλληνος Στρατηλάτου, άκριβώς τήν 
ήμέρα τής εορτής τοΰ Αγίου Δημητρίου.

Είναι δ Μακεδών Άγιος. ’Αρχοντόπουλο άπό εύγενικηά 
οίκογένεια. Έγεννήθη στή Θεσσαλονίκη κατά τά τέλη τοΰ 
τρίτου αϊώνος μετά Χριστόν.

Έκείνη τήν έποχή τή Θεσσαλονίκη τήν είχαν οί κατα 
κτηταί Ρωμαίοι. Ό Δημήτριος έμορφώθη αρκετά καλά καί 
κατετάχθη στό ρωμαϊκό στρατό αξιωματικός έπί Διοκλητιανοΰ 
καί Μαξιμιανοΰ

Είχαν κηρύξει έν διωγμφ οί Ρωμαίοι τήν καινούργια 
θρησκεία τοΰ Χριστοΰ. Ό Δημήτριος δμως, θεοσεβής, δπως 
καί οί γονείς του, έκτελοΰσε φανερά τά θρησκευτικά του κα
θήκοντα. Είχε μάλιστα προσηλυτίσει πολλούς νέους Θεσσαλο- 
νικεΐς στή νέα θρησκεία.

Άλλά κατά τό 303 έξεδόθη άπό τή Ρώμη ένα Αύτο 
κρατορικό Διάταγμα, πού άπηγόρευε αυστηρότατα τή Χριστια- 
νική θρησκεία σ' δλη τήν Αυτοκρατορία.

Ό Δημήτριος δέν έπροσπάθησε νά κρυφθή, δτι ήτον 
Χριστιανός καί τόν έφυλάκισαν σέ μιά καμάρα τοΰ Λουτήρος.

Τήν ίδια έκείνη έποχή στή Θεσσαλονίκη έγίνοντο άγω 
νες Κάποιος ειδωλολάτρης, δ γιγαντόσωμος καί στι βάρος 
Λυαΐος, έπροκαλοΰσε στό στίβο τοΰ σταδίου τούς πολίτας 
μέ μιά έπαρσι άναιδή, σέ βαθμό πού έκανε νά άγανακτοΰν 
δλοι μαζύ του.

"Ενας νέος Χριστιανός, δΝέστωρ, φίλος τοΰ Δημητρίου, 
κατώρθωσε νά τρυπώση στή φυλακή, γιά νά ζητήση τή συμ

βουλή τοΰ Δημητρίου, αν έπρεπε νά δεχθή τήν πρόκλησι τοϋ 
Λυαίου.

'Ο Δημήτριος τόν έσταυροκόπησε τρεις φορές στό μέ
τωπο καί τοΰ ευχήθηκε νά νικήση τόν ειδωλολάτρη άντί- 
παλό του.

Γεμάτος λοιπόν θεϊκό θάρρος δ Νέστωρ τρέχει στό στά
διο, κατεβαίνει στό στίβο, παλεύει μέ τόν Λυαϊο καί τόν ξα
πλώνει κατά γής νεκρό.

Έκείνη τήν ήμέρα στό στάδιο έτυχε νά είναι καί δ Αύ 
τοκράτωρ Μαξιμιανός. Άμα είδε λοιπόν τόν δμόθρησκο υπή
κοό του νεκρό, δίνει διαταγή αμέσως καί οί στρατιώτες του 
σκοτώνουν τό Νέστορα έπί τόπου.

Ταυτοχρόνως σχεδόν έγνώσθη, δτι δ Νέστωρ ήτο μέλος 
τοΰ Χριστιανικού συλλόγου, πού είχε ιδρύσει δ Δημήτριος.

Αμέσως διατάσσει νά σκοτώσουν καί τόν Δημήτριο. 
Στρατός καί δχλος εισβάλλουν στή φυλακή του καί τόν θανα 
τώνουν μέ λογχισμούς.

Άλλοι Χριστιανοί κατόπιν έπήραν τόν τιμημένο νεκρό 
καί τόν έθαψαν μεταξύ τοΰ Σταδίου καί τοΰ Δημοσίου Λου 
τροΰ, αργότερα δέ, κατά τό 412, δ έπαρχος τοΰ’Ιλλυρικού 
Λεόντιος, ρωμαίος έκχριστιανι.σμένος, επειδή έθεραπεύθη άπό 
ανίατη πάθησι, έκτισε έπάνω στόν τάφο του περίλαμπρο 
ναό

Επίσης έκτισαν παρεκκλήσιο άκριβώς στόν τόπο, πού 
τόν έσκότωσαν οί ρωμαίοι στρατιώται.

“Αρχισαν άπό τότε τά θαύματα Άπό τόν τάφο του άνέ- 
βλυζαν αρώματα καί θειον μύρον, Τόν ώνόμασαν λοιπόν 

«Δημήτριο Μυροβλύτη».
Άπ’ άκρη σ’άκρη, σ’δλη 

τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
ξαπλώθηκε ή φήμη τών θαυ
μάτων του. Πολλές φορές έ
σωσε τήν ίδιαίτερή του πα
τρίδα άπό τού: Άβαρας, τούς 
Σλαύους καί τούς Βουλγάρους. 

Στήν πρώτη πολιορκία της, 
τό 583, τόν είδαν οί Βυζαν
τινοί πρόμαχοι δλοζώντανον 
στό τείχος μέ στολή δπλίτου, 
πού ξάπλωσε νεκρό τόν πρώτο 
βάρβαρο, πού είχε άναίβει ε
πάνω

Στή δεύτερη πολιορκία, 
οί Αβαρές καί οί Σκλαβί- 
νοι—Σλαΰοι—έφυγαν πανικό - 

βλητοι. Πριν ξημερώσει καλά είδαν ολόκληρο στράτευμα μέ 
τόν Δημήτριο έπί κεφαλής έπάνω σ’ ένα κάτασπρο άλογο.

Σ' άλλη πολιορκία πάλι άπό ξηράς καί θαλάσσης Δρα- 
γουβιζιτών, Σαγουδατών καί Όκλαγιζινών, τόν είδαν νά τρέχη

Ό Μέγας Κυβερνήτη; κ» I. Μεταξάς μεταβαίνων είς τήν τελετήν 

μέ άσπρη χλαμύδα έπάνω στό τείχος καί έπειτα έπάνω στή 
θάλασσα.

Τότε οί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης άπό ευγνωμοσύνη 
τοΰ έκαμαν μία εικόνα ψηφιδωτή μέ σχετική έπιγραφή.

“Οταν πάλι δ Χαγάνος τών Βουλγάρων έφάνηκε μέ τό 
στίφος του μπροστά στά τείχη τής πόλεως, δ Δημήτριος μέ 
μία πέτρα, πού είχε χαραγμένο τό δνομά του,κατέστρεψε τής 
ξύλινες πολιορκητικές μηχανές καί τούς ανάγκασε νά τραπούν

' 11 κιονοστοιχία τοΰ περικαλλούς ναού τοϋ Άγιοι» Δημητρίου. πριν ήc όχοτειρ.χη- 
ϋή ϋπο τής πυρκαϊάς τοϋ 1917

είς άτακτη φυγή
Άπό τότε οί Θεσσαλονικεϊς ώρκίζοντο είς τ' δνομά του: 

Μά τόν σόν καί ήμών απάντων Δημήτριον, τόν κηδεμόνα 
τής Θεσσαλονίκη; καί πολιούχον έλεγαν. Καί δ δρκος τους 
ιύτός «πλέον τών άλλων ίσχυε».

Ό Βασίλειος Β’, δταν, πολεμώντας τούς Βουλγάρους, 
έστησε τό στρατηγείο του στή Θεσσαλονίκη, δέν ξεκινΟΰσε 
γιά μάχη, αν δέν πήγαινε νά προσευχηθή γονατιστός στή μυ
ρωμένη λάρνακα τοΰ Αγίου.

'Η Θεσσαλονίκη καθιέρωσε σιγά-σιγά τήν επέτειο τοΰ 
θανάτου του ως ήμέραν παμμακεδονικής εορτής, μέ διεθνή 
εμποροπανήγνρι καί άγώνες, είς τήν δποίαν συνέρρεαν άπ’ ό
λα τά μέρη τής Ανατολής, άρχοντες καί κληρικοί καί αύτο- 
κράτορες τοΰ Βυζαντίου άκόμη, γιά νά προσκυνήσουν τόν 
μυρωμένο τάφο ή νά ζητήσουν γιατρειά.

Ό περίφημος ναός, πού έκτισε τό 412-413 ό Έπαρχος 
τοΰ ’Ιλλυρικού Λεόντιος, περίλαμπρος καί πολυτελής άπό 
ι.τόψεως διακοσμήσεως καί άρχιτεκτονικής, γεμάτος άνα- 

θήματα βαρύτιμα, έσώθη άπό πολ
λές περιπέτειες, πυρκαϊές καί 
λεηλασίες, έγινε δέ στάχτη στά 
1917, ποΰπιασε φωτιά ή Θεσσαλο
νίκη καί κάηκαν τά τρία τέταρτα 
τής πόλεως.

Τό 1430 οί Τούρκοι, πού κα
τέλαβαν τή Θεσσαλονίκη τήν έλεη- 
λάτησαν καί πήραν δλα τά πολύ
τιμα σκεύη του καί τό 1493 τόν 
έκαμαν τζαμί. Τό «Κασσιμιέ Τζα
μί», τό δποϊον υπήρχε μέχρι τοΰ 
1912

Ό ναός τοΰ Αγίου Δημητρίου 
κατείχε επιφάνεια εις μήκος 43,58 
μ. καί πλάτος 33, μέ νάρθηκα, κυ
ρίως ναό, κιονοστοιχίες, “Αγιον Βή
μα, στό βάθος ήμικυκλική αψίδα, 
περιστύλια, αμφικλινή στέγη. Μάρ
μαρα χρωματιστά μέσα βυζαντινά 
κοσμήματα παντού,φυλλώματα γλυ
πτά, κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα 
φύλλα, έλικες, ψηφιδωτά, ζωγρα
φική.

Άπό έτών διετάχθη ή άναστή- 
λωσις τοΰ βυζαντινού αυτού άρι- 
στουργήματος, τάς εργασίας δέ δι
ευθύνει δ άρχιτέκτων Α. Ζάχος καί 
δ καθηγητής Γ. Σωτηρίου

Κατά τήν εκσκαφή εύρέθηκαν. . 
Καί τί δέν εύρέθηκαν ! Ήλθαν είς 
φώς ερείπια τριών εκκλησιών, πού είχαν κτισθεϊ ά/λεπαλ- 
λήλως κάτω άπό τόν ναό τοΰ Λεοντίου ’Ιλλυρικού, ή φυλακή 
τοΰ Αγίου, ψηφιδωτά, σπουδαίας τέχνης κλπ.

Αρχαία πόλις, ιστορική καί πολυβασανισμένη ή ωραία 

νυφοΰλα, πού απλώνεται στό βάθος τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου. 
'Ολόγυρα βουνά στεφανώνουν τόν ιδιόρρυθμο αύτόν κόλπον 
καί στής πλαγιές τοΰ Χορτιάτη Δηλώνεται ίσαμε κάτω στή 
θάλασσα ή Θεσσαλονίκη, σάν ήμικύκλιο, σάν άμφιθέατρο μέ 
τό Λευκό ΙΙύργο άπό τή μιαν άκρη καί άλλον έναν, τόν 
Τοπχανέ, ατό τήν άλλη. Άπό αυτού; τούς δυο πύργους άρ- 
χίζουν ιά βυζαντινά τείχη, ποΰ μόνο τμήματα έδώ κι’ εκεί 
σώζονται σήμερα.

Ό κόλπος της έπήρε τό όνομα «Θερμαϊκός άπό τήν άρ- 
χαία Ελληνική αποικία «Θέρμαι».Τήν πόλι τήν έκτισε κατά 
τά χρόνια τή; Μακεδονικής ακμής ό βασιλεύ; Κάσσανδρος τό 
315 προ Χριστού, τήν ώνόμασε δέ μέ τό όνομα τής γυναίκας 
του καί αδελφής τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκης.

Έτρεξαν τότε νά συνοικισθοΰν εκεί οί κάτοικοι τών 
Θερμών καί άπό άλλα γύρω μέρη, ποΰ είχαν καταστραφεΐ 
άπό τούς Μακεδονικούς πολέμους κι’έτσι γρήγορα έγινε με
γάλη καί γρήγορα έγινε ή πρώτη πόλις καί ή σπουδαιοτέρα 
σκάλα τής Μακεδονίας.

Τό 148 π. X. δλη ή Μακεδονία περιήλθε είς τήν κα
τοχή τών Ρωμαίων, ή δέ Θεσσαλονίκη έγινε πρωτεύουσα τής 
«Προβίντσιε Ματσεντόνιε», έτιμήθη δέ περισσότερο καί άνε- 
γνωρίσθη ώς «Έλευθέρα πόλις» «Λίμπερα τσίβιτας».

Κατά τό 53—54 μ. X. ή Θεσσαλονίκη γίνεται πόρτα 
γιά τόν Χριστιανισμό- Φθάνει έκεΐ δ Απόστολος Παύλος καί 
κηρύσσει τή νέα θρησκεία.

Έλάτρευαν τότε άκόμη έκεΐ τόν Δία, τόν Απόλλωνα 
καί τόν Βάκχο καί τά ήθΐ] ήταν έκλυτα. Ή λατρεία τών 
Καμπίρων μέ όργια καί δεισιδαιμονίες καί άγώνες καί άλλα 
γλέντια έκαμαν τόν Απόστολο νά μείνη εμβρόντητος καί νά 
γράψη τής περίφημες έπιστολές πρός Θεσσαλονικεϊς.

Προσεχώρησαν πολλοί τότε στή νέα θρησκεία, μά καί 
πολλά ήταν τά θύματα τής άντιχριστιανικής—ας μάς επι
τροπή ή έκφρασις—σταυροφορίας τών Ρωμαίων.

Κατά τούς πρώτους αιώνες—253 καί 269 μ X.—τοΰ 
Χριστιανισμού ύπέστη πολλές έπιδρομές άπό βαρβάρους, άπό 
θύννους καί Γότθους καί γι’ αυτό οί τελευταίοι Ρωμαίοι αΰ- 
τοκράτορες έμεναν εκεί διαρκώς σχεδόν καί διά τής «ΒίαΕγ- 
κνάτσια», ποΰ άρχιζε άπό τό Βυζάντιο καί έφθανε στή Ρώμη, 
είχαν εύκολες δλες τής μεταφορές τους μέ τή ρωμαϊκή 
μητρόπολι.

’Αργότερα λίγα χρόνια ή Θεσσαλονίκη γίνεται πρω

Ή άπο©Μοτ»κή ύποδοχή τοϋ κ. Μεταξύ ύπδ τοϋ λαοΰ Θεσσαλονίκης

τεύουσα τοΰ «’Ιλλυρικού θέματος», δπως ώνομάσθη άπό 
τούς Βυζαντινούς ή Χερσόνησος τοΰ Αίμου.

Μιά μεγάλη σφαγή αναφέρει ή ιστορία τό 390 μ. X. 
Ένφ ατό στάδιο τής Θεσσαλονίκης έτελοΰντο άγώνες,δ λαός 
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έστασίασε. Ό αύτοκράτωρ Θεοδόσιος εγινε πΰρ καί μανία 
διέταξε λοιπόν σφαγή Ό στρατός πέφτει μέσα στόν ιππόδρο
μο κατά τοΰ λαού, ποϋ διεσκέδαζε και μεταβάλλει τόν στίβο 
του σέ μακελλιό.

Τότε σηκώθηκε ψηλά ή Εκκλησία. Ό’Επίσκοπος Με- 
διολάνων ’Αμβρόσιος δημοσίρ κηρύσσει έν άποχλεισμφ τόν 
Αύτοκράτορα Θεοδόσιο άπό τήν «Κοινωνία τών Πιστών.

“Ερχονται άλλες περιπέτειες: Καταιβαίνουν εναντίον 
της οί Σλαΰοι. Τό 904 τήν κατακτούν Σαρσκηνοί πειραταί, 
πού προσπαθούσαν νά τήν εκπορθήσουν άπό τόν έκτο έ’ως 
τόν όγδοο αιώνα. Τό 1185 τήν κατακτούν οί Νορμανδ.ί, οί 
«Άνθρωποι τοΰ Βορρά», ποϋ είχαν κατακλύσει όλη τήν Εύ 
ρώπη καί τέλος τό 1430 τήν κατακτούν οί Τούρκοι γιά πέντε 
ολόκληρους αιώνες.

Οί Βούλγαροι πρό πάντων ήταν δ εχθρός της. Πότε 
μόνοι καί άλλοτε μαζή μέ άλλους Σλαύους διατρέχουν τή 
Μακεδονία, καίνε, λει λατούν, βασανίζουν καί παντού σπέρ
νουν τόν τρόμον καί τή φρίκη, πάντα μέ αντικειμενικό 
σκοπό τή Θεσσαλονίκη. Τήν θέλουν μέ κάθε θυσία γιά νά 
βγουν στό Αιγαίο. 'Ως πατρίδα μάλιστα τού Κυρίλλου καί 
τοΰ Μεθοδίου, ποΰ τούς έδίδαξαν τό Χριστιανισμό καί τούς 
έβάφτισαν καί τούς έμαθαν γράμματα, τήν θεωρούσαν τήν 
Θεσσαλονίκη σάν ιερή πόλι.

"Αρχισαν επιδρομές άπό τήν εποχή τοΰ αύτοκράτορος 
Λέοντος 6ου καί Ρωμανού τοΰ Λεκαπινοΰ. Κυριεύουν τό ένα 
μετά τό άλλο τά κάστρα τών Σερρών καί τής Βερροίας καί 
δ βούλγαρος βασιλεύς Σαμουήλ βρίσκεται κύριος ύλης τής 
Μακεδονίας εκτός τής πρωτευούσης της. Λυσσρ. Άλλά καί δ 
Βασίλειος Β' άνθίσταται σαράντα ολόκληρα χρόνια.

Βούλγαροι, Βλάχοι, Κουμάνοι επέρχονται κάθε τόσο μέ 
λύσσα, ιδίως περί τά τέλη τοΰ 12 αίώνος. Μά τήν σώζει πάν
τοτε δ προστάτης Άγιος.

Τόν ’Ιούλιο τοΰ 1185 Νορμανδικός στρατός, ογδόντα 
χιλιάδες ξεκινούν άπό τή Σικελία καί στόλος άπό διακόσια 
πολεμικά. Ό στρατός περνάει άπό τήν 'Αλβανία, δ δέ στό
λος κάνει τό γύρο τής Πελοπόννησου καί στής 6 Αύγούστου 
βρίσκονται ολόγυρα άπό τή Θεσσαλονίκη καί άρχίζουν τήν 
πολιορκία.

«Σύννεφα δ στρατός >" γράφει κάποιος παληός ιστορικός, 
μέ πολιορκητικές μηχανές, γιά νά γκρεμίσουν τά τείχη της. Οί 
κάτοικοι σηκώνονται στό πόδι. Μαζί μέ τόν στρατό μάχον 
ται καί γέροι, γυναίκες, κορίτσια καί παιδιά. Άλλά στής 
έννηά μέρες μπαίνει δ εχθρός στήν πόλι. Άπό τά μαλλιά 
σέρνουν οί κατακτηταί τούς αιχμαλώτους στά πλοία καί τής 
γυναίκες στήν άτίμωσι. Χώνονται στά σπίτια καί σφάζουν, 
ληστεύουν ερημώνουν, καίνε. Άκόμη καί στά γυναικεία μο
ναστήρια έβαλαν χέρι, έκλεψαν δέ καί τά ίερά σκεύη τών να 
ών, έσύλησαν τόν τάφο τοΰ Αγίου Δημητρίου κι έσφαξαν 
τούς παπάδες.

Ώς καί στήν 'Αγία Τράπεζα τών εκκλησιών ανέβαιναν, 
άσχημονοΰσαν καί ώργίαζαν Βουνό δέ τά πτώματα, άνδρών, 
γυναικών, κοριτσιών καί μωρών άκόμη.

Δέν έχάρηκαν δμως πολύ τό θρίαμβό τους αυτόν. Μετά 
ένα έτος, τό 1186, ό αύτοκράτωρ 'Ισαάκ Α' "Αγγελος στέλ
νει στρατό Ισχυρό καί σέ δυό μάχες κοντά στόν Στρυμόνα 
τούς κατατροπώνει, αιχμαλωτίζει τούς δυό στρατηγούς τους, 
καί ανακτά τή Θεσσαλονίκη, ενώ καταστρέφεται δ στόλος 
τους, οί δέ δρόμοι γεμίζουν πάλι πτώματα, μά αύτή τή φορά, 
πτώματα Νορμανδών.

Μέ τή σειρά τους άργότερα καταβιαίνουν τό 1204 οί 
Φράγκοι, καταλαμβάνουν τή Θεσσαλονίκη καί τήν κάνουν 
πρωτεύουσα κάποιου άπό τά πολλά βασίλεια, ποΰ ίδρυσαν 
εδώ στήν Ανατολή, μέ βασιλέα τόν Λομβαρδό Μπονιφάτσιο 
Μομφερατικό.

Τότε περίπου οί Λατίνοι είχαν κατακτήσει καί τήν 
Κωνσταντινούπολι.'Ο βασιλεύς λοιπόν Μπαλντουίνο, σάν έπι- 
κυρίαρχος, μ’ ενα του γράμμα, «έρυθρόγραφον» παρεχώρησε 
είς τι.υς Θεσσαλονικεϊς προνόμια καί τούς έπέτρεψε νά δια
τηρήσουν τά ήθη καί τά έθιμά του;.

Μά ούτε καί αύτοί έχάρηκαν πολύ! Μετά τήν άλωσι τής 
Κωνσταντινουπόλεως στήν "Ηπειρο καί στή Νίκαια ίδρύ- 
θησαν Ελληνικά βασίλεια, τά οποία γρήγορα ήκμασαν στρα- 
τιωτικώς. Ό Δεσπότης λοιπόν τής ’Ηπείρου Θεόδωρος "Αγγε
λος Κομνηνός ήρχισε φοβερό αγώνα κατά Λατίνων, Βουλγά
ρων, Σέρβων καί Αλβανών καί τούς έξεδίωξε δλους άπό τήν 
Μακεδονία.

Έτσι γίνεται ή Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα Ελληνικού 
βασιλείου Ό Δεσπότης χρίεται αύτοκράτωρ υπό τοΰ αρχιε
πισκόπου Χωματιανοΰ, φορεΐ τό βασιλικό διάδημα καί τήν 

αύτοκρατορική στολή, ονομάζεται έπισήμως «έν Χριστώ τφ 
Θεφ πιστός βασιλεύς τών Ρωμαίων», οργανώνει αύλή κατά 
τά έθιμα τοΰ Βυζαντίου, διορίζει δεσπότες, σεβαστοκράτορες, 
Μεγάλους Δομεστίκους, Σύγκλητο καί άρχίζει άτέλειωτους 
πολέμους.

Μά τό 1230 δ ήγεμών τών Βουλγάρων ’Ιωάννης Άσ- 
σάν τόν νικά καί τόν αίχμαλωτίζει.Οί Βούλγαροι καταλαμβά
νουν δλη τήν Μακεδονία καί οί Έλληνες ήγεμόνες περιορί
ζονται μέσα στήν πόλι τής Θεσσαλονίκης.

Καί μόνον, δταν έπανιδρύθη τό 1261 ή Ελληνική αυτο
κρατορία τοΰ Βυζαντίου, ή Θεσσαλονίκη έγινε πάλι πρωτεύ
ουσα άνεξαρτήτου ήγεμονίας,τού Δεσποτάτου τής Θεσσαλονί
κης, τό όποιον έκυβερνοΰσαν τά κατά τόν 14ον αιώνα βασιλό
πουλα τοΰ Βυζαντινοΰ οίκου ή σπρατηγοί.

Καί άλλες δμως περιπέτειες : Επέρχονται κατ’ αύτής τό 
1308 οί Καταλανοί, τυχοδιώκται 'Ισπανοί καί Σέρβοι καί 
Τούρκοι. Οί Σέρβοι μάλιστα, πού κι’ αύτοί ήθελαν διέξοδο 
πρός τή θάλασσα, μέ τόν Μιλιούτιν έπί κεφαλής είχαν 
προχωρήσει κατά τό 1283 έως στήν Καβάλλα καί πρώτη φορά 
είδαν θάλασσα. Άλλά τά Αύτοκρατορικά στρατεύματα τούς 
έφραξαν τό δρόμο πρός τή Μακεδονική πρωτεύουσα.

"Εως δτου κατά τά τέλη τοΰ 14ου αίώνος τήν καταλαμ
βάνουν δυό-τρεϊς φορές οί Τούρκοι. Άλλά εμψυχώνει τό 
στρατό καί τούς κατοίκους ό ήγεμών της Μανουήλ Παλαιο- 
λόγος—άργότερα Αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως—καί 
μέ τόν Δημήτριο Λάσκαρι, τόν Λεοντάρι, κατορθιόνει νά έκ- 
διώξη τούς Τούρκους άπό τή Μακεδονία.

Δεσπότης τώρα τής Θεσσαλονίκης καί Θεσσαλίας είναι 
δ μικρότερος γυιός τοΰ Μανουήλ Ανδρόνικος. Ή Θεσσαλο
νίκη δμως δέν μπορεί νά άνθέξη στήν πίεσι τών Τούρκων 
καί τό 1423 οί κυβερνήται της τήν παραδίδουν στούς Βενε- 
τσιάνους, μέ τούς όποιους είχαν εμπορικές σχέσεις καί οί 
οποίοι διά συνθήκης άνέλαβαν τήν ύποχρέωσι νά φυλάξουν 
τήν πόλι καί νά τήν θρέψουν καί νά τήν ευτυχήσουν καί νά 
τήν κάνουν μιά δεύτερη Ένετίαν.

’Επειδή δμως οί Τούρκοι δέν έσταμάτησαν τής έπίδρο- 
μές, οί δέ Βενετοιάνοι είχαν τό φόβο μήπως στασιάσουν οί 
Έλληνες, άρχισαν εξορίες στήν Εύβοια, στήν Κρήτη, στή Βε
νετία καί διωγμούς καί βασανιστήρια, έπνιξαν δέ καί πολλούς 
στή θάλασσα.

Καί τέλος επέρχεται κατά τής Θεσσαλονίκης ό Σουλτάν 
Μουράτ, τήν πολιορκεί, τήν έκπορθεϊ. εξανδραποδίζει τούς 
κατοίκους, λεηλατεί τά πάντα καί τήν έρημώνει.

Πήραν τή Σαλονίκη 
πήραν καί τήν Άγιά Σόφιά 
τό μέγα μοναστήρι, 
πούχε τρακόσια σήμαντρα 
κι’ έξηνταδυό καμπάνες 
κάθε καμπάνα καί παπάς 
κάθε παπάς καί διάκος.

Κατόπιν μετέφερε Τουρκικούς πληθυσμούς καί τούς έγ- 
κατέστησε στά σπίτια τών Ελλήνων. Δύο αιώνες δλόκληρους, 
τόν ΐδον καί τόν 16ον ή Θεσσαλονίκη είναι σβυσμένη ’Αλλά 
τόν 17ον αιώνα τό Ελληνικό στοιχείο άρχίζει νά παίρνη ζωή.

Έως δτου έξερράγη τό 1821 ή Ελληνική Έπανάστασις. 
Οί Θεσσαλονικεϊς ηλεκτρίσθηκαν. Μά καί δλη ή Μακεδονία 
πάλλεται άπό ένθουσιασμό. "Ολα τά νότια σημεία τό Άγιον 
Όρος, ή Χαλκιδική, σηκώνονται στό ποδάρι, γιά νά έλευθε- 
ρώσουν τή Θεσσαλονίκη.

Ό διοικητής Γιουσούφ Μπέης εξαπολύει τό στρατό κατά 
τών άπιστων, φυλακίζει, άπαγχονίζει στούς δρόμους. Ό στρα
τός εισβάλλει στά σπίτια καί πλιατσικολογεί. Τρεις χιλιάδες 
χωρικοί καί χίλιοι Άγιορϊιαι καλόγηροι ώπλισμένοι σπεύδουν 
πρός άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλοιίκης ύπό τόν Παππά καί 
άλλες τρεις χιλιάδες προσβάλλουν τά τείχη της

Τρέχει δμως είς βοήθειαν τών Τούρκων δ Μπαϊράμ 
Πασσάς μέ τριάντα χιλιάδες καί τούς διασκορπίζει. Οί Τούρ
κοι έξαναγκάζουν τά μοναστήρια τοΰ Άθω νά στείλουν ομή
ρους στή Θεσσαλονίκη γιά έγγύησι, νά πληρώσουν άποζη- 
μ ίωση καί νά δεχθούν έπάνω φρουρά.

Ό Τουρκικός στρατός πνίγει στό αίμα τό κίνημα. Εξο
λοθρεύει, σφάζει, καίει τά περίχωρα καί αιχμαλωτίζει εκατόν 
είκοσι χωρία, καταστρέφει καί είκοσι πέντε χιλιάδεςΈλληνες, 
σφάζει καί άπαγχονίζει.

"Εως δτου ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καί τήν 26η 
‘Οκτωβρίου τοΰ 1912 δ Στρατηλάτης Κωνσταντίνος τήν υπή
γαγε υπό τό σκήπτρο τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων μαζή μέ 
δλη τή Μακεδονία καί τή Δυτική Θράκη.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ
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άλλά

0 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΤΕΡΙΝΙΥ

Μάρτιος τοΰ 1827. Παίζεται ή τελευταία πειά πράξι, τής αιματη
ρής τραγωδίας τής ‘Ελληνικής Φυλής. Αϊματοβρεγμένη άπ’ άκρη ο’ 
άκρη ή ΙΙατρίδα μας ! Μία αελίς άκόμη γράφεται εδώ στήν ’Αττική.

Ό Κιουταχής πολιορκεί τήν ’Αθή
να και άρχίζουν νά λυγίζουν οί δι
κοί μας.

Πάνε χαμένα όλα ! ώυσίες. 
άνδραγαθίες, εκατόμβες, όλα 1 Τά 
τελευταία παλληκάρια μας. οτρα 
τοπαιδευμένα έ«ΐ κάτω στο Φά
ληρο. έχουν αποκλείσει τόν Κιου- 
ταχή. Μά ξεψυχφ πληγωμένος μέ
σα σ-.ή σκηνή του ό νικητής τής 
Άράχωβας. δ Καραϊσκάκης.

Μόλις τόν έθαψαν ό Κόχραν 
συγκεντρώνει τούς καπετανέους 
σέ πολεμικό συμβούλιο καί βρίζει 

’ διάδοχο τόν Κίτσο τόν Τζαβέλλα. 
Εκείνη τήν ίδια μέρα ρίχνει καί 

τήν ιδέα νά κάνουν μιά γενική 
έπίβεαι κατά τοΰ Κιουταχή. Μά 

οί "Ελληνες αρχηγοί δέν τήν βλέπανε μέ καλό μάτι. Έπειτα είναι 
βέβαιοι, ότι δ Κιουταχής. βλέποντας, ότι είναι αποκλεισμένος άπό 
παντού, θά λύση μονάχος του. θέλοντας καί μή θέλοντας, τήν πολιο
ρκία τής Άκροπόλεως.

Ό Κόχραν έπιμένει. Διατάασει λοιπόν στής 23 Απριλίου τήν έπί- 
θεσι. Γιουρούς ο! δικοί μας μέ άλαλαγμούς καί τουφεκιέ;, Λυσσαλέα 
ή έπίθεσις ! Σουλιώτες καί Κρητικοί πέφτουν σάν θηρία.

Διατρέχει όμως κίνδυνο ή Ελληνική φρουρά τής Άκροπόλεως. 
‘Ο Κιουταχής, γιά νά είναι ήσυχος άπό τά'νώτά του, αντί νά περιμέ- 
νη νά τοϋ παραδοθή άπό τήν πείνα, αποφασίζει νά έκβιάση τήν πα- 
■ράδοσί της καί νά βάλη λεπίδι σ’ δλους.

Άσχημη ή θέσις τους ! Ρουθούνι δέν θά μείνη. Μά ευτύχημα με
γάλο! Ένας άπό μηχανής θεός! Φουντάρει στό Φάληρο ή γαλλική 
φρεγάτα «’Ιρις». Ό κυβερνή της τηςΛαμπράν βγαίνει στήν ξηρά, μαθαί
νει τά καθέκαστα άπό τόν Κόχραν καί ανεβαίνει στήν ’Αθήνα, γιά νά 
συνάντηση τόν Κιουταχή.

'<) Τούρκος στρατηλάτης είναι άνένδοτος. Μά ό Γάλλος κυβερ
νήτης έπιμένει. Καί στά τελευταία ό Κιουταχής δέχεται ν' άφίση τήν 
Ελληνική φρουρά νά βγή άπό τήν ’Ακρόπολι μέ τά όπλα της. 
νά καταλάβη αυτός τό κάστρο.

’Από μέρα σέ μέρα ό Μω- 
ρηάς πέφτει στά χέρια τσύ Ίμ
πραΐμ. Μά δέν συμφέρει στής 
Μεγάλες Δυνάμεις αύτό. Νά ξα- 
ναδυναμώση άλλη μιά φορά ή 
Τουρκία ; Ποτέ !

Συνεννοούνται λοιπόν πυρε- 
τωδώς ’Αγγλία, Γαλλία, 1’ωσ- 
σία. Καί καταλήγουν σέ μιά 
τελειωτική καί άποφασιστική 
ενέργεια.

Κατά τά μέσα Αύγουστου 
τού 1827 διατάσσεται ό ύπό τον 
φιλέλληνα ναύαρχο Κόντριν- 
κτον Αγγλικός στόλος νά πλεύ· ' 
ση πρός τά Ελληνικά νερά καί 
νά κάνη διαδρομές μεταξύ Κρή
της καί Ύδρας. Διατάσσεται 
κα1. ό Γαλλικός στόλος ύπό τόν 
άλλον φιλέλληνα ναύαρχο Ντε- 
ριν.ό .νά κόβη βόλτες γύρω άπό 
τή Μήλο.

Ή διαταγή τους ήτον ώρίσμένη. Εϊξεραν ή Δυνάμεις, δτι ό Αιγύ
πτιος στόλαρχος Ίμπραΐμ. έσκέπτετο νά κτυπήση τήν "Γδρα. Μέ 
κάθε τρόπο λοιπόν οί συμμαχικοί στόλοι έπρεπε νά τόν έμποδίσουν.

Στής 7 Σεπτεμβρίου ό Εγγλέζος στόλαρχος Κόντρινκτον είβοποιεΐ 
τόν ίμπραΣμ. πού ήτο μέσα στό λιμάνι τής Πύλου, νά παραιτηθή 
τού σκοπού του. "Ομοιο διάβημα έκανε στή; 10 τού Ιδιου μηνάς καί ό 
Ντερινιύ πρός τόν Ίμπραΐμ Τού έδήλωσε μάλιστα καθαρά καί ξάστερα, 
ότι έχουν διαταγή νά τόν έμποδίσουν μέ κάθε τρόπο Τού έπρόσθεσαν 
άκόμη καί ότι έν ανάγκη θά τόν κτυπήσουν

Σ’ αύτό τό άναμεταξύ δέν σταμάτησαν, έννοεΐται. ή έπιχειρήσεις 
Ό Άστιγξ έκανε τή δουλειά του μέ τήν «Καρτερία» του. Είχε μάλι
στα ένισχυθή, καί άπό τόν <Σωτήρα», πού μόλις είχε καθελκυσθεΐ 
άπό τό ναυπηγείο καί δύο κανονιέρες.

Στή; 18 Σεπτεμβρίου τινάζει στόν άέρα. κάπου κεϊ στά παράλια 
τών Σαλώνων μιά τουρκική ναυαρχίδα. 'Επήρε μάλιστα καί τρείς φορ
τηγίδες Έκαθάριοε δέ καί Ολο τον Κορινθιακό.

Νά ή αφορμή, πού γύρευε ό Ίμπραΐμ! Στέλνει έπί τόπου τόν αί- 
φιοίόρο Κεχαγιά καί κάνει στάχτη ολόκληρα χωριά!

Μά νά σου τώρα φθάνει στά Ελληνικά νερά κι’ ό Ρωσσικός στό

Η 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
λο; μέ τόν Χέϊντεν! Αμέσως κάνουν πολεμικό συμβούλιο οί τρεις ναύ
αρχοι καί στέλνουν τελεσίγραφο στόν Αιγύπτιο στόλαρχο: Ί! σταματά 
κάθε έχθροπραξία καιά τών "Ελλήνων αμέσως ή. σύμφωνα μέ τής 
διαταγές πού έχουν, θά τόν κτυπήσουν.

Ό πονηρός Αιγύπτιος τό είχε προβλέψει αύτό τό διάβημά του; 
Τί είχε κάνει λοιπόν", Πριν τό λάβη τό τελεσίγραφό του; είχε αποβι
βάσει στή στερηά όλο τό στρατό, πού είχαν τά καράβια του, μέ τή δια 
ταγή νά στρατοπέδευση κοντά στή θάλασσα καί αύτός πήγε στόν Πύρ
γο γιά νά κερδίση καιρό.

"Οταν λοιπόν έγύρισε ό άπεσταλμένος τους μέ τό τελεσίγραφο 
καί τούς άνέφερε. ότι δέν τόν εΰρήκε τόν Ίμπροίμ, άλλο πολεμικό 
συμβούλιο. Τήν εϊξευραν οί ναύαρχοι αύτήν τή τακτική.

"Ενούνται λοιπόν ο! τρείς στόλοι. Είκοσιεπτά κομμάτια ένα κΓ ένα. 
‘Ολοταχώς άπό τή Μήλο στό Ναυαρίνο. 8 ’Οκτωβρίου. Μπουκάρουν 
κατά τής δύο τό μεσημέρι τά συμμαχικά δλα μαζύ μεσ στό λιμάνι.

Γεμάτο μέσα τό λιμάνι άπό Τούρκικα καί Αίγυπτιακά καράβια. 
'Εκατόν είκοσι έξη κομμάτια τής γραμμής’· Έμαύριζαν τά νερά μέσα 
άπό κολοσσούς, "Ο στόλαρχος όμως είχε δώσει κι' αύτό. ώρισμένες 
οδηγίες στο έπιτελεΐο. Μόλις είδαν λοιπόν τά συμμαχικά, πολεμική 
κλήσι αμέσως καί φωτιά! ‘Ομαδικά πυρά!

"Οσο ποΰ νά φουντάρουν τά συμμαχικά έπαθαν μερικές ζημίες. 
Ένα. Εγγλέζος αξιωματικός, α
νεψιός τσύ Κόντρινκτον. μερικοί 
ναύτες καί ένας πιλότος Μηληός 
έπεσαν πρώτοι.

Άλλ’ αμέσως άρχίζουν όμο- 
βροντίες κι’ αύτά. Φωτιάστή φω
τιά ! Γεμίζει καπνούς τό λιμάνι 
καί μαυρίζει δ ούρανός. Τά συμ
μαχικά είναι πολύ λιγότερα Πειό 
μαχητικά δμως καί εμπειροπό
λεμα.

Κοσμο’ίστορική ναυμαχία. Τέσ
σερεις ώρες αδέιαζαν τής μπατα
ρίες τους άπάνω στά Τουρκοαιγυ 
πτιακά. Κάθε τόσο έβούλιαζαν 
κι’άπό ένα. Ή θάλασσα είχε γε
μίσει άπό σύντριμμα καί κουφά
ρια. Κατά τής έπτά μόλις 20 κομ
μάτια είχαν άπομείνει άπό τά 126 
τοΰ Ίμπραΐμ. Τά άλλα 106 είχαν 
τιναχθεϊ στόν άέρα ή είχαν βου
λιάξει. Ρεμπελεμένα όμως, σακά
τικα. κι’ αύτά, ποϋ άπόμειναν.

Αφάνταστες δέ άπώλειες είς νεκρούς! Κάπου 6 χιλιάδες! Άντιθέτως 
τά σαμμαχικά δέν είχαν σπουδαίες βλάβες καί άπώλειες.

Είχε βραδυάσει πειά, δταν γύρισε στό στρατόπεδό του ί Ίμπραΐμ. 
Πρωί-πρωϊ λοιπόν έοήκωσε άσπρη σημαία καί έδήλωσε ατού; ναυάρ
χους, ότι θά μεταφέρη τά στρατεύματά του άπό τόν Μωρηά.

Τήν ίδια ώρα ξεκίνησαν άπό τήν πόλι καβαλλαρέοτ γιά τό Ναύ
πλιο μέ τά άναστάσιμα μαντάτα

Αϊ καί τί έγινε μωρέ μάτια μου έκεΐ ! Καμπάνες, τουφεκιές, ση
μαιοστολισμοί. άγκαλιάσματα, φιλιά, κλάματα, γέλια, δοξολογίες, φω
τιές στούς δρόμους τή νύκτα.

Πέντε μερόνυκτα έπανηγύριζαν καί γλεντούσαν Αμέσως μάλιστα 
έπισήμως ώνόμασαν καί τήν κεντρική πλατεία «Πλατεία τών τριών 
ναυάρχων».

Γι αύτό τρεις πάροδοι τής όδοΰ Πατη σίων ώνομάσθησαν «οδός 
Ντερινιύ». «οδός Κόν- 
τριγκτον» καί «δδός 
Χέϊντεν».

Ή Όγδόη ’Οκτω
βρίου τοΰ 1827 ήτον ή 
μεγαλήτερη χαρμόσυνη 
ήμερα γιά τή Φυλή Ί
σως μεγαλήτερη κΓ άπό 
τή συμβατική ΚΕ' Μαρ
τίου. πού άρχισε δ Ιε
ρός ‘Αγών. 'Αν άρχισε 
ή προσπάθεια τής άπε- 
λευθερώσεως στά Κα 
λάβρυτα μέ άδηλο καί 
άμφιταλαντευόμενο ά- 
ποτέλεσμα, όπως τόσες 
άλλες φορές ή άπελευ-
θέρωσις τής "Ελλάδος 0 ™™ΡΚΟΣ χΕίΔΕίΙ
ύπεγράφη πάνω σνά νερά τοΰ Ναυαρίνου. Καί δν έκείνη τήν ήμερα 
δέν γινόταν, δ,τι έγινε, ίσως άκόμη δέν θά είχαμε έλευθερωθή. Αύτό 
είν’ ή αλήθεια !

Ο ΙΜΠΡΑΐΜ ΠΑΣΑΣ

Δόξα καί τιμή ατού; τρεις ναυάρχους ’

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
-V ι
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‘11 «Εικονογραφημένη· οεμνύνεται 
παρουσιάζουσα είς τούς άναγνώστας 
της τόν veov 'Υπουργόν τών Σιδηρο
δρόμων. Ό στρατηγός κ, Γεώργιος Σπυ
ρίδωνος, στρατιώτης πρώτον μέ μόρφω- 
σιν Επιτελικήν, διεκρίθη παντού όπου υ
πηρετήσει, άλλά καί άνήρ προικισμένος 
μέ Εγκυκλοπαιδικήν κατάρτιση , βαΰείαν 
άντίληώιν καί δέλησιν χαλυβδίνην,παρ- 
έοχε πολυτίμους υπηρεσίας είς τά Κοι
νά Είς τούς Σιδηροδρόμους τού Κράτους, 
δπου πρό διετίας Ετοποθετήθη ώς Γενι

Σιόηροόρόμω ν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Υπουργός τών

κε δέ σπουδαίαν ώθηση είς τόν Εσωτε
ρικόν Τουρισμόν. Είς αύτόν οφείλονται 
τα Εκδρομικά οχήματα τών ΣΕΚ. χάρις 
είς τά όποια ήδυνήδη νά χαμηλώση άπό 
τά δυοδεώρητα ύψη τους τάς διά χοές 
εκδρομείς τιμάς τών εισιτηρίων καί νά 
παράαχη δύο τώρα έτη τά μέσα είς αυ
τούς, κυριώτατα όμως είς τά σχο
λεία, νά άναπιέουν τό καλοκαίρι τόν 
αέρα τού υπαίθρου καί νά γνωρίσουν τήν 
χώραν μας σπιθαμήν πρός σπιθαμήν- 
Άπό τόν νέον'Υπουργόν τών Σιδηροδοό

μων.ημείς πού γνωρίζομεν τήν άκατάβλητον δέλησίν του, τήν μόρφωση 
καί τό ακαταπόνητου τής ψυχής του, περιμένομεν πολλά.

κός Λιευ&υν τής,άφήκε φωτεινά σημάδια καί μετ’έμβριίίή μελέτην άνέ" 
τρεψε τό νυσταλέου καθεστώς τής ρουτίνας καί Γραφειοκρατίας, ?δω-

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΣΙΑ! ΤΗΣ Α. Μ. ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ.-Τό επίσημον πρόγευμα εν Άλεξανόρουπόλει (Πρώτος άριοτερα οτήν εικόνα ή 

Α. Σ. ό Μητροπολίτης κ. 'Ιωακείμ, ΰστις καί προσεφώνηοε ουγκινητικώτατα τόν Βαοι/.έα)

H ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΓΟΛΟΥΣ
Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ

Τήν αύγήν τής 14ης Σεπτεμβρίου 1812, πριν ν’άνεβή στό άλογόν 
του. ό Αύτοκράτωρ Ναπολέων, ό όποιος ι_ύρίοκετο εις άπόστασιν ολί
γων βερστίων άπό τήν Μόσχαν έδέχβη έναν Ρώσσον αξιωματικόν, ό

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΣΙΔΙ ΤΗΣ Α· Μ. ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ.—'Ο Βασι

λεύς, ό Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Βασίλειος καί ό Δήμαρχος 

κ Κισαγισλής

όποιος παρουοιάοθη ώς απεσταλμένος, γιά νά προτεήη ένα »ϊδος 
σιωπηρά; ανακωχής, πού θά εΰκόλυνε ιούς Ρώσσους νά μεταφέρουν 
τούς τραύματος τους. _ _

Ό Ρώσσος αξιωματικός έπεκαλέοΟη τήν γαλλικήν ευγένεια γιά 
τούς τραυματίας, πού ήτο αδύνατο νά μεταφερθσΰν κΓ έπρόοθεσε 

■δτι άν ή Μεγαλειότης του έχει αποφασίσει νά μή βλάψη τήν πάλιδέν 
θά προβληθή καμμια άντίοτασις.Ό Ναπολέων άπήνιηοε, όιι ή Βιέννη 
και τό Βερολίνο άποδεικνύουν τήν έπιείκειά του και είνοι διατεθειμέ
νος νά απόδειξη τήν ίδια επιείκεια, αν οί Ρώσσοι ύποσχεθοΰν, νά μή 
καταστρέψουν ούτε τάς γέφυρας ούτε τά καταστήματα.

Ή κίνησις τών δύο στρατών, τοΰ ενός ΰποχωροΰντος καί άποσυ- 
ρομένου καί τοΰ άλλου προελαύνοντος. γίνεται ταυτοχρόνως. Ό Μυρά 
καί ό Νέϋ διέρχονται τήν γέφυρα τοΰ ποταμού, οέ μιά στιγμή μάλι
στα Ρώσσαι καί Γάλλοι ανακατεύονται. Εντούτοις ό Γαλλικός στρα
τός προχωρεί σιγά-σιγά πρός τή Μόσχα, ακολουθών τήν οπισθοφυλα
κήν τών Ρώσσων έως τά φρούρια τοΰ Κρεμλίνου.

Τότε καμμιά εικοσαριά άνθρωποι έιρεξαν τρομαγμένοι πρός 
προϋπάντηοιν τής Γαλλικής εμπροσθοφυλακής. Είνοι μεγαλέμποροι, 
■οί περισσότεροι Γερμανοί, ’Ιταλοί κοί Γάλλοι, οί όποιοι ΰπέφερον 
πολύ άπό τάς καταδιώξεις τ^ΰ Ροστομίν. Διηγούνται τούς διωγμούς 
τού κυβερνήτου αΰτοΰ τής Μόσχας καί λέγουν, ότι ή πόλις έχει έγκατα- 
ληφθή καί είναι έρημος. _ ,

Πληροφορούμενος όλα ούτσ, ό Αϋιοκράτωρ όπεφάσιοε νά μή 
προχωρήση έως τό Κρεμλΐνο. Είς τάς τρεις τό απόγευμα ό Ναπολέων 
•εισέρχεται είς τήν Μόσχα, άλλά οτομάτησε ο" έια σπίτι τοΰ Μοζιΐοκ, 
προαστείου τής πόλεως. δπου καί έκοιμήθη.

Ή πυρκοϊά τής πόλεως ήρχισε τό ίδιο βράδυ σιήν εμπορική 
συνοικία.

ΤΑ ΖΩΑ ΕΝΝΟΟΥΝ

“Εχουν γραφή πολλά γιά τή νοημοσύνη τών ζώων. ‘Υπάρχουν ά- 
νέκδοτα πολλά, καί άδιστάκτως μπορεί κανείς νά συμπεράνη, όιι τά 
ζώα, πού τά έθεωρούσσμε «μή λογικά» - μόνος ό άνθρωπος, δέχεται 
ή ‘Επιστήμη, είναι ζώον λογικόν ■ έχουν καί λογικόν καί μνήμην, σκέ
πτονται, υπολογίζουν, θυμούνται. Δέν μιλοΰν μονάχα τή γλώσσα τού 
ανθρώπου.

Ό άείμνηστος καθηγητής τής Βοτανικής Σπϋρος Μηλιαράκης 
είχε φωτογραφίσει σιό Ζωολογικό κήπο τοϋ Μονάχου έναν πίθηκο 
καί μιά πιθηκίνα · ζευγάρι, Εννοείται - ποϋ σέ μιά συνδιόλιξί τους οι
κογενειακή έμετροϋσαν κάτι στά δάκτυλα. Ό αρσενικός, μή ξέροντας 
βέβαια σιήν ανθρώπινη γλώσσα τούς άροβικυύς αριθμούς «ένα» «δύο»

«τρία» κ.λ.π. είχε τήν έκφρασι καί τή οτάσι τοϋ αγραμμάτου άιθρώ- 
που, ποϋ μετράει τής μέρες, ή τσΰ μικρού παιδιού, ποΰ κάνει πρόσ- 
θεσι, στά δάκτυλα τοΰ χεριοΰ τον.

Άμ τί σάς λένε τά σκυλιά, τά άλογα, ή γάτες, οί ελέφαντες, ή 
μαϊμούδες, άκόμη δέ καί οΰτά τά θηρία τών ιπποδρομίων, που τά 
μαθαίνουν κοί κάνουν ένα πλήθος γυμνάσια καί παιγνίδια;

Νά πηδά ένας σκύλος ή μιά γάτα δέν εΤαι βέβαια σπουδαίο 
πράγμα- Άλλά νά παιρνη ένας γορίλας. βάζοντας μπροστά του τήν 
πετσέτα καί καθισμένος στή καρέκλα μπρος στό τραπέζι, τό πρόγευμά 
του, κόβοντας μ’ ευχέρεια ζηλευτή άιθρώποιι τοΰ σαλονιού τό μπι
φτέκι του μέ τό μαχαιροπήρουνό του ή νά σάς οερβίρη τό τσάι μέ 
δεξιότητα αληθινής μονταίν τό τσάι, άποδεικνύει πράγματι, ότι καί 
μνήμη καί άντίληψι έχουν.

Ένα άλογο κάποιου Παριζιάνου Κροίσου γυρίζει μέ τά δόντια 
>ου τό κλειδί έ ός κιβωτίου, παίρνει άπό μέσα, δ,τι τοΰ πή ό ίδιο 
κτήτης του καί τό προσφέρει στήν ωραιότερη κυρία.

Τό ίδιο αύτό άλογο, άφού δή τήν ώρα ο' ένα μεγάλο ρολόι, 
άνοίγει ένα κολάθι καί παίρνει άπό μέσα ένα - άπο τά 24 που έχει - 
καριόνι, ποΰ γράφει άκριβώς τήν ίδια ώρα-

Κάποιο άλλο πιάνει μέ τά δόντια του άπό τό δάπεδο ένα γάντι 
κΓι τό δίνει, όπου τοΰ πή ό ιδιοκτήτης του, χωρίς νά τοΰ κάνη καμ- 
μιά ΰπόδειξι μέ τό χέρι.

Τό ίδιο αύτό άλογο κυτάζει ένα οίονδήποτε χαρτί τής τράπουλας, 
κουνάει τό κεφάλι του, σάν νά μετράρ νοερώς και κατόπιν μέ τό πόδι 
του κτυπφ στό έδαφος τόν αριθμό τοΰ παιγνιόχαρτου καί, άν μέν τό 
χαρτί είναι κόκκινο, χτυπάει μέ τό αριστερό του πόδι, άν δέ είναι 
μσΰρο, μέ τό δεξί.

Άλλ’ αυτά δέν είναι τίποτα. Σ' άλλο φύλλο θά γράψωμε πολλά. 
0ά σάς παρουσιάσουμε μάλιστα καί τήν περίφημη Ντόλλυ (Φλόξ) τή 
σκύλα τοΰ κ. Ν. Κατραμπασά, ΔιΟικητοΰ τής Γεν. ‘Ασφαλείας. Άπό 
διασταύρωσι τσακαλιού καί λαγωνίκας. Έχει μάθει Ελληνικά καί χω
ρίς φοβέρες, χωρίς καμουτοί, πηδάει μέσα άπό ένα μικρό ξύλινο στε
φάνι καρέκλες, είς μήκος καί είς ΰψος, όταν δέ ξυπνάς μέσα της καί 
τό κύτταρο τοΰ αγριμιού, στραγγαλίζει γάτες κ.λ. "Ενα χαριτωμένο 
σκυλί, λεπτεπίλεπτο, ψηλό, σάν λύκος, πανέξυπνο- Τά Χριστούγεννα 
περιμένουν νά . . - μιλήση.
ΤΟ ΦΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΓΚΑΡ ΟΥΑΛΛΑΣ

Μιά μέρα χτύπησε τό κουδσΰνι τής πόρτας τού Οΰάλλας, τοΰ δια- 
σήμου συγγραφέως άστυνομικών μυθιστορημάτων.

Ένας άνθρωπος μέ ΰφος άπελπισμένο παρουοιάοθηκε καί ζήτησε 
νά δή τό μυθιστοριογράφο-

— Κύριε Οΰάλλας. είπε δ παράξενος Επισκέπτης, έδιάβασα ένα 
μυθιστόρημά σας, τόσο πολύ Ενδιαφέρον καί συναρπαστικό, ό’ιστε λη
σμόνησα έντελώς νά κυττάξω τήν ώρα. Έφθασα λοιπόν πολύ αργά στό 
γραφείο, πού εργαζόμουνα καί ό διευθυντής, χωρίς νά χάση καιρό, 
μ’ έδιωξε άπό τή δουλειά μου. Τί πρεπει νά κάνω, κύριε Οΰάλλας; 
Σας παρακαλώ πολύ, νά μοΰ δώσετε μιά συμβουλή.

*Ο μυθιστοριογράφος σηκώθηκε τότε, πήρε ένα βιβλίο άπό τή 
βιβλιοθήκη καί τό έδωκε στόν Επισκέπτη, λέγοντάς του μέ φλέγμα 
εντελώς ‘Αγγλικό, τά ενθαρρυντικά αύτό λόγια :

— Νά τό τελευταίο μου ιιυθιστόρημα- Τό βιβλίο αύτό είναι τόσο 
πολύ ενδιαφέρον καί τόσο συναρπαστικό, ώστε, διαβάζοντάς το, θά 
ξεχύσετε «ίλως διόλου, ότι ό προϊστάμενός σας σάς έδιωξε-

TO KA Υ ΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ
’Αληθινό χρυσωρυχείο καταντφ καί στήν τιμή δέν... τρώγεται. 

Είς οκτακόσιες χιλιάδες τόννους ανέρχεται ή παραγωγή τοΰ μαλλιού 
τόν χρόνο, άξιος—πσρακσλούμεν—μόνον 240 δισεκατομμυρίων δραχ.

Ή Αυστραλία καί ή Νέα Ζηλανδία βγάζουν τό περισσότερο· Κά
που 75 εκατομμύρια κιλά, αξίας 18 δισεκατομμυρίων.

Ή λίμιη τον ΜαραΟώνος καί ιό περίπτερον τής διανομής τοΰ 

νδατος (Τό ·κλειδι·)

Τής Λαπλάτας τά ποίμνια. 100 Εκατομμύρια πρόβατα, δίνουν τό 
χρόνο μαλλί άξίας έπτάμισυ δισεκατομμυρίων. Ή Ευρώπη έχει κάπου 
200 εκατομμύρια πρόβατα, πού δίνουν μαλλί άξίας είκοοιεπτά δισεκ · 
τομμνρίων δραχμών.
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ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΞΩΡΑΤΣΘΗ
ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΞΕΡΑΐΛΑ

Ηιον μιά έποχή. ποΰ κάθε πρώτη Σεπτεμβρίου γινόταν ή 'Αθή

να μας ανάστατη. Kara κανόνα δ ‘Αθηναίος έπρεχε ιά μετακόμιση αύτή 

ιην ημέρα ο' άλλο σπίτι

"Ενα μήνα πριν γέμιζαν άπό ένοικιαοτήρια τά σπίτια καί ή νοικοκυ- 

ράδ,ς έγί-ριζαν οιής γειτονιές χ>' άνεβοκαιέβα.ναν σκάλες, γιά νά διαλέ

ξουν κατάλληλο σπίτι, ιόροκοπτΰτ'τας.
—Α ία ή είναι ή οάλλα, αύτή είναι ή κρεββατοκάμαρα, αυτή ή τρα

πεζαρία-

'Η ίδωκτήτρια έφερνε βόλια δλο τό σπίτι τουλάχιοτον είκοσι φορές 
ιήν ήμερα μαζί μέ ιούς έ.τισκέπτας

— Εδώ είναι ή κουζίνα καί αύτό είναι ιό μπάνιο.

— Χριστός καϊ Παναγιά ■' Άχρείαοιο νάναι '■

Καί δόοτου οταυροκοπήματα.

'Εκείνη τήν εποχή <> ’Αθηναίος δέν είχε τρυφερές σχέσεις μέ ιό 

νερό. Ενόμιζε λοιπόν, δτι τό μπάνιο επιβάλλεται μόνο γιά ιόν Τάφο καί 

άλλες άρρώοιειεε, ποϋ διατάσσουν ο! γιατροί μπάνια- Τά λουτρά καθαριό 

ιηιος καί υγιεινής ήταν άγνωστα πράγματα-

ΙΤαΰιί τά πολυσύχναστα κέντρα, καφενεία, οχολιΐα, εκκλησίες, κλειστά 

θέατρα καί αργότερα τά ιράμ. βρωμούσαν κι’έζεχναν, δπως λέμε συνήθως.
Ή αλήθεια είναι, δτι δέν είχε νερό ή 'Αθήνα. Ή 'Αθήνα, πού είχε 

οιην Αρχαιότητα δυό πλωτά ποτάμια, βαλανεΐα, δημόσιους λουτήρες, άλλά 

καί πληθυσμό ίνός εκατομμυρίου ίσως μέ ιούς δούλους 1
Οί σοφοί μας—ό καθηγητής ιδίως τής Γεωλογίας καί 'Ορυκτολο

γίας αείμνηστος Κων. Μητοό.τουλος— πολλές φορές είχαν οιής παραδόσεις 

τους επαναλαβιι. δτι τό ποτάμια τής "Αρχαιότητας, ό Κηφισού; καί Ίλιο- 

αός, δέν εοιτίρεψιιν, άλλ’ δτι ιό ιερά τους διηθούντο κάτω άπό τό υπέ
δαφος τής κοίτης τους.

Πράγματι έχει διαπιοιωθή, διι ΰπογείως διαρρέουν ποτάμια καί πα· 

ραπόιαμα- Άκοΰνε μάλιστα τή νύκτα, πού οί θόρυβοι κοπάζουν, τόν υπό

γειο ρόγχο τους.

Αυτά τά ποτάμια τον υπεδάφους 

ξεσπάζουν οέ πηγάδια, αμπολές καί 

σέ άναβλ.ύαεις,πον οί παληοί ‘Αθη

ναίοι τής νόμιζαν πηγές. Στόν Κήπο 

τοΰ ίιΖανιήαώιος. πρός τό ιερό των 
‘Αγίων Θεοδώρων, είναι μιά τέτοια 

πηγή. Καί στην οδόν Ευριπίδου καί 

στή γω.ία Πραξιτέλους—Σκουλενίου 

άλλη καί στήν Άγια Τριάδα. Έπό 

τιζαν άλογα μέχρι πρό τίνος.

"Οταν άνοιξαν τά θεμέλια τοϋ ΰπο 

καιαοτήμαιος τής Εθνικής Ίραπέ- 

ζης στήν οδόν Μηιροπόλεως, έπλημ- 

μύρισε δλος ό χώρος άπό νερό τρε

χούμενο καί ήπειλήθη κατακλυσμός 

τής γειτονιάς Είδαν κΓεπαθαν τότε, 

οί μηχανικοί τής Τραπέζης νά «τά 
χιάσουν τά νερά*

Μήπως δέν βρίσκουν νερό σέ 

κάθε άνοιγμα θεμελίων στούς με

σημβρινούς τομείς τής πόλεως;

Ή αλήθεια είναι δτι ή ‘Αθήνα 

ί’πέφερε άπό λειψυδρία.Ξεραΐλα καί 

σκόνη. Τά δένδρα τών δρόμων κα!

ή 'δημαρχιακές απόπειρες τών πάρκων· ήταν κάτασπραδιαρκώς άπό τή 

σκόνη κι’ έναυαγοΰοε κάθε προσπάθεια γιά νερό.

Οί διαβάτες τό καλοκαίρι στους δρόμους έιζιτζίκωναν άπό τή δίψα. 

II βρύσες, πού γιά στολίδι μάλλον ϋιοποθετοΰσαν οί "Αβδηρίτες Δήμαρ

χοι, μόλις έδάκρυζαν άπό οίκτο στό θέαμα τών ’Αθηναίων, πού έβγαζαν 

άπό τή δίψα κόριζα

Τό ^επιχειρηματικόν· δαιμόνων τοϋ "Ελληνα δέν ΰστερηοε τότε. Σέ 

διάφορα σημεία, στά Χαυτεΐα. στήν 'Αγία Ειρήνη, στούς Άγιους Θεοδώ- 
ρους κλπ- μερικοί μικροκεφαλαιοΰχοι έγκατέστησαν άπό ένα τετράτροχο 

κάρρο, μέ μιά βαρέλα, σκεπασμένη μέ μιά ψάθα, πού τήν έβρεχαν κάθε 

τόσο. καί γεμάτη νερό τού.. Μαρουαιοΰ. Τό Μαρούσι έκείνη τήν έποχή 

δέν ήτον έκεΐ πού είναι σήμερα, πρό τής Κηφιοοιάς. Πηγή του ’Αμαρου

σίου είχαν οί έπιχειρηματίαι τής εποχής ιό..-πηγάδι τοΰ σπητιοϋ τους.

Ομηρικοί δέ καυγάδες οιής διψαλέες δλη τήν ημέρα βρύσες τά ν 

δρόμων, δταν οϊ δημοτικοί νεροκράτες άνοιγαν τής 'βάνεςι. Σέ ώριομένες 

ώρες ΰδρεύοντο ή συνοικίες Καμμιά φορά έπρεπε νά ξυπνούν καί τά 

«εσάνυχτα ή νοικοκυρές καί τά δουλικά, γιά νά πάρουν νερό.

Τότε δή τότε ! Ραχήλ τά ττκνα κλαίει ■' Τενεκέδες, στάμνες, κουμά

ρια, ιενιζερέδες έχόρευαν έναν τρελλό χορό στά κεφάλια ιών άναμενουαών 
τήν τοϋ νδατος. .ρϋσιν.

Οπωσδήποτε δμως γιά τήν οικιακή χρήοι καί γιά λουτρά τό νερό 

δέν έλειπε. Υπήρχαν πηγάδια, είπαμε. 'Αλλά ό ‘Αθηναίος άπό συνήθεια 

μάλλον ιό άπέφευγε τό λουτρό.

Ή αλήθεια είναι, δτι καί τά θαλάσσια λουτρά ήταν υπερπολυτέλεια. 
Πώς νά καιαίβη κανείς οιό Νέο Φάληρο, : Τό εισιτήριο — τρίτης θέοεως 

έστω—μέ τό ατμήλατο τραίνο είχε τριάντα λεπτά άλλέ-ρετούρ καί χωριστά 

τό εισιτήριο τοΰ Λουτρού. "4ς άφήσωμε πιά τό χασομέρι.
’Εκείνη τήν έποχή οΰτε ή εκστρατείες μέ κάρμα καί τά λουτρά στήν 

αμμουδιά έσννηθίζοντο. Αιδώς γάρ I

Ας άφήσωμε πιά τής άρρώοτειες. '.4πό τό ένα μέρος ή κακή ουνιή- 

Ρηοις τοϋ υπογείου δικτύου υδρονομής. Δέν υπήρχε σχεδιάγραμμα καί κα
θείς δέν ήξευρε, ποΰ υπήρχαν υδροσωλήνες.

κι έφερε στή Δεξαμενή αρκετό νερό

Ή Λίμνη τοϋ Μαραθώνος.

’ Εμολυνονιο λοιπόν ολόκληρες συνοικίες, ιδίως άπό τΰ7 ο. "Εφθανε 

νίι γίνη ένα κρούσμα σ' ένα σπίτι, γιά νά μολυνθή τό πηγάδι άπό το γει- 

τνιάζον αποχωρητήριο καί νά προσβληθούν δλοι.δσοι ίκαιοικοΰααν ατό ίδιο 

σπίτι ή στήν ίδια αύλή κι' έπιναν νερό άπό τό ιιολυνθέν πηγάδι. Καί 

διά τοΰ ύδροσωλήνος, πού .τεμνοΰοε άπό κεί, πηδιινσε ό Τύρ ος ο" άλλη 

-.•ειτονιά. Γιά τό θεό! 'Επιδημία Τύφου 'Εκόοωνε ή *.4άτ;ΐ'θ'
• * *

Τό ζήτημα τών λουτριΰν είχε άπαοχολήσει τόν καθηγητή τής Φυσι

κής Πειοαμαιικής Δαμασκηνό Τό έμελέιηοε καί κατόπιν ίσπράρ η πρός 

τό κεφάλαιο Εγκατέστηοε μιά μεγάλη καιαθλιι,τική αντλία στο Παληό 

Φάληρο καί δυό μεγάλης δυιιιίιρου οιδηοοσωλήνες, πού έφθαιαν έως έκεΐ 
πού οήμεο ι είται ιό γήπεδο του τένις. 'Εκεί έκανε ιιιά μεγάλη δεςαμενή 

καί γύρω γύρω καμπίνες. 'II αντλία τοΰ Παληον Φαλήρου έο.προιχνε τή 
θάλασσα άπο ιόν ένα σωλήνα κι*  έγέμιζε ιή δεξαμενή. Άπό τόν άλλον 

σωλήνα έγνριζαν τά νερά πάλι στή θάλασσα.

Καί πενιακόαιοι άνθροιποι ήμποροΰοαν νά πάρουν άνέιοις έκεΐ τό. 
λουτρό τους. Καμμιά σαρανταριά δέ λεπιό τό εισιτήριο. Ίί ίπιχε-ρησις 
δμως έκείνη f ναυάγησε. ~ Ητον, είπαμε, η έποχή, που 'άχρείαοιο ιάναι 

τό Λουτρό» Έφοβούντσ οί'Αθηναίοι μήν τ·.ι'τ ;·>( τό βάρ ιιομα μέ τό νερό.
‘Επί Μερκούρη είδε ι, ‘Αθήνα όπωοδή.τοιε λίγο νερό Είχε ονμβλη- 

θή πρώτα με ιούς γεωκιήμονας τών ΓΙαιησίων ϋεξαι ή καί Κι-.τρώδη πού 
είχαν πηγάδες κι’ οπό θύτες πήρε νερό για την πόλι Καί άπό τό πι/γάδι 

τοΰ Πάλλη, στό Μαρούοι, πήρε. Καί οιό, Κσκκιναρά έκανε νδρολη.πτικτ'ΐ 
έγκαιάοταοι.

Άλλά σπουδαία προοπάθειά τον ίμον ή υδροληψία άπό τό αρχαίο 
υδραγωγείο τον Αί.οκράιορος Άδριανοΰ- '() αρχιμηχανικός ιοί- JtJiioiv 

ύ άείμνηοιος ’Ιω. Κολλ.ινιάιης, είχε κάνει μιά μελέιη περίη ημη Μέ συνερ

γεία ειδικά έκαθάριοε τής στοές του. τούς πλοκάμους τον, πού έμάσ-τυε 

νερό άπό τούς πρόποδας τής Πάρνηθος. νπεοκεναοε τούς μπατζάδες του

Άλλά..'Ο πληθυσμός τής τότε 

'Αθήνας, εκατόν όγδάντα χιλιάδες, 

πήδησε άλματωδώς τό 1922, είς τό 

ένα εκατομμύριο περίπου, μαζή μέ- 

τόν Πιιριιια. Τότε ήλθε, ή Ονλέν. 

ή 'Ελληνική 'Εταιρία ' Τδάτων . 

Τί δέν τής έσυραν τότε'"Οτι ήλθε- 

χωρίς κεφάλαια, ΰιι μας έλήστευε, 

ΰιι Ιμπούκωοε κι' έλάδωοε ■■

'Π Οί'λεν λοιπόν, μεγάλος τε- 

νικάς ίιργαν,σμός Αμερικάνικος, 

ειδικός γιά υδραυλικά, έχει κάνει 

τεράστια έργα σ' ολον τόν κόσμο 

ύδατοφρά- κτες κλπ “Εχει είδι- 

ρκ,τηια. Μαζή μέ τούς «ΙΊ’ού; 

Μόνξ· έχει άναλάβει καί τά άν- 

τιπλημμυρικά καί άποξηραντικά 

έργα τών πεδιάδων Σερρδν καί 

Δραμας, τά όποια έφερε είςπέοας.
Πρώτα-πρώτα ανέβασε, δπως 

ό μακαρίτης ΔαμυοΧηνός, τή θά

λασσα στήν Αθήνα.

Εμελέτησε κατόπιν τό πρόβλη

μα τής λειψυδρίας, εϋρήκε έκεΐ

στόν Μαραθώνα μιά φυσική λεκάνη, ποΰ τήν έοχημάτιζε ένα άθροισμα 

λόφων."Εκατομμύρια τόννοι νερό βρόχινο έπεφταν έκεΐ μέσα κι’ έχάνοντο. 

Έκανε ένα τεράοτιο φράγμα στήν έξοδο καί 'τώπιασε όλο αυτό τόνερό». 

Τήν ημέρα, πού έγιναν τά εγκαίνια τοΰ έργου καί έδωκε νερό άπό τή 
λίμνη αυτή στήν 'Αθήνα, ήταν έκεΐ μέσα σαρανταπέντε έκατομμύρια κυβικά 

μίτρα νερό βρόχινο. Ή ποσότης αυτή, δπως είχε υπολογιοθή τότε, έφθα

νε γιά πληθιομό ενός καί ήμίοεος εκατομμυρίου γιά τρία έτη, έστω καϊ 

αν δέν έπεφτε στά τρία αυτά χρόνια οΰτε σταλαγματιά βροχή.
Έδοκίμαααν. εννοείται, προηγουμένως μέ διατρήσεις καί τή στεγανό- 

τητα τοΰ βυθού. Σέ πολλά οηαεΐα τόν έτοιμεντάρησαν κι' έπειτα έκαναν 

τόν ΰδατοφράκτη. Άλλά γιά καλό καί γιά κακό επρόβλεψαν καί γιά μιά 
σήραγγα, μέ τήν όποιαν είς περίπιωσιν ανάγκης Οά ρίξουν στήν Αθήνα 

καί τά νερά τοϋ Μελανός Ποταμού.Τό νρεό τής λίμνης τοΰ Μαραθώνος 
πηγαίνει πρώτα στήν '"ίΐαορφη Εκκλησιά·.'Εκεί έκανε ή 'Ελληνική Ε

ταιρία "Κδάτων άλλη έγκαάοιαοι Τά διυλιστήριά της. 'Εκεί πρώτα δτϋ· 
ΛΖίεται τό νερό. Κατόπιν άπό σωλήνες διατρήτους εκτοξεύεται οιό διάστη

μα. γιά νά προολάβη άπό τό»· ι'πιτοσφαιάικόν άερα Όξν/όνον.
Πρέπει νά τής δή κανείς αύτές τής εγκαταστάσεις Σάν άπό συντριβά- 

νι πετηέιαι τό νερό, ψιλό-ψιλό, καί ιριδίζει μυριόχρωμα.
'Από τό άλλο μέρος συνεργείο χηιιικών εξετάζει κά >ε ιύσο μικοοβιο- 

λογικώς καί χηαικώς ιτ, νερό καί λαμβάνει τά μέιοα του.
"Εισι χάρις οιό θαλάσσιο νε^ό—κατά τήν μέθοδο Δαμασκηνού—λι

γόστεψε ή σκόνη, π).υθήκαιιε, είδαμε πράσινο στά μάτια ιιας. .

Καλά δλα αυτά. Κάτι δμως παρέλειψε ή Οΰλεν. Γιατί δέν Λήετ νεοό 
θαλάσσιο,—άφοΰ έχει διανομή οιοΰς δράκους—καί στά ο.πίιι- , γιά να κά- 

νωαε θερμά η ψυχρά θαλάσσια λουτρά; Θά έτρεπε άκόμη νά κάνη οέ διάφο

ρα σημεία τής πόλεως δεξαμενές μέ γλυκόκαί θαλάσσωνερό γιά λαϊκά λουτρά.
Όταν τό βρούμε τό νερό στή μύτη μας, τί θά κάνωμε; Θά πλυθούμε. 
Άπόδειξις οί 'Παιδικοί κήποι- τοΰ Μερκούρη στής γειτονιές, δπου- 

άπό τό πρωί έως τό βράδυ κολυμποϊν τό καλοκαίρι σάν βατράχια τά παι
διά τοϋ λαόν.

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

- ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΗ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Γκοάαααν!
Τύ μβγάλο χρύίτπλλρ τή, ριτρίνας έαωριάστηκε κάτυ) ίύρόψχλλα. 
'Αντήχησε άπό τόν κρότο ή όίός Έρμοό άπό πάνω ίσα μέ κάτω. 
Ήτον ή ό>ρχ τών μχγαζΐ-.ών. Μά κχί παραμονές τών Εορτών Γε

μάτη άπό κόσμο ή όόός Έρμου'. Κυρίες, πού έχαχάνιζαν κι' έκελαϊ- 
ίοΰσαν. πα·.5ιά χαρούμενα μέ παιγν'ίια στά χέρια καί φούσκε; καί 
ροκάνες. Αυτοκίνητα, πού έστάάμευαν στής πορ ες τών μαγχζβιών ή 
πού γλυστρούσαν ά&όρυ&α στήν άσφαλτο.

Έγέμιζε άκοσμος άπό τά κρουσταλλένια χάχανα κι’ άπύ πρόσχα
ρα παιδικα μουτράκια κι άπό τούς ρυθμικού; κρότου; τής ροκάνας 
καί τά κορναρίσματα τών αύ:οκΐνή-.ων

Ξαφνικά όλο διά μιας κάδε στόμα δουδάδηκε. Κά&ε θ-όρυδος βπαυ 
σε καί κάθε κ'νησις ένεκρώθ-ηκε "Ολοι έμειναν ακίνητοι κι’ έκύττα 
ζαν πρός τό μέρος, πού είχε άκουσθ-ή δ κρότος, όταν τό τεράστιο 
κρύσταλλο σωριάστηκε ίΐρύψαλλα

Έπειτα έγινε μιά δίνη. Απ’ όλα τά σημεία τού δρόμου, άπό τό 
άντικρυνό πεζοδρόμιο κι άπό τό άπάνω μέρος κι’ άπό τό κάτω έτρε- 
ξαν προς τό ■ ατάστημα. πού είχε γίνει ή ζημία.

Ήτον ένα κατάστημα παιγνιδιών. Τίποτε δέν είχε ιείνει άπό τό 
κρύσταλλο κι' έχασκε άπό μέσα ή βιτρίνα.

Τραγικό τό £έαμα γιά τόν καταστηματάρχη. Μά καϊ κωμικό.Ένα, 
έλέφας άπό παπιέ μασσέ είχε καδαλλήσει έναν πισρρότο Ένας φου- 
στανελλάς εύρέ9·ηκε στή γέφυρα ενός θ-ωρηκτοΰ. σάν κυβερνήτη; του. 
Έι ανάμεσα σ' έκεϊνον τόν έςωφρενικό συμφυρμό, μιά κοτρώνα.

Τό σώμα τού έγκλήματος.
Είχαν τρέμει έπί τόπου έν τψ μεταξύ καί οί σχετικοί αστυφύλακες. 

Δύο κυρίες, πού είχαν καταίόει άπό τό αυτοκίνητό τους, είπαν ότι εί
δαν ίνα κορίτσι δεκαεπτά περίπου έτών, πού έστεκε λυπημένο μπρός 
στή ρ.τρίνα καί κύτταζε μέ λαίμαργο μάτι τής κούκλες καί τ’άλλα 
παιγνίδια, πού ήταν πίσω άπό τό τεράστιο κρύσταλλο.

Έκείνη τή στιγμή έπλησίασε κι1 ένα παιδί καμμιά εικοσαριά έτών. 
Κούκο, πουκάμισο βρώμικο, χωρίς κολλάρο...Τύπος ‘Αθηναίου άλάνη.

— Κι' έγώ. κύριε μόλισμαν, είπε σ' έναν άστυφϋλακα, τό είδα 
τό κορίτσι, πού λένε ή κυράδες άπό δώ. Βαστοϋοε στό χέρι μιά 
κοτρώνα. ·

Έγύρισε μιά στιγμή κι' έρριςε μιά έρευνητική ματιά στή βιτρίνα.
— Νά κείνην κεί δά'. συνέχισε δείχνοντας τό σώμα τοϋ έγκλήμα

τος στούς αστυνομικούς. “Επειτα έκύτταξε δεξιά κι' αριστερά μήν έρ
χεται ίσως κανένας δικός σας κΓ έπειτα γκράουν... πάρτο κάτω τό 
τζάμι. Έσκυψε τότενες μέσα, κάτι άρπαξε καί τώδαλε στά πόδια.

— ’Εσύ ποϋ ήσουν : ρώτησε κάποιος άστυνομικός.
— Έγώ: έκανε δ άλήτης, Έγώ έστεκα στό άντικρυνό πεζοδρόμιο 

και τή μπάνιζα.
— Τήν ξέρεις αύτή : ρώτησε κάποιος άλλος αστυνομικός. Νά τή 

ΐής S-ά τή γνωρίσης :
— "Ακου λόγια! έκανε ό αλάνης. Ξέρεις τί μάτι έχω γώ. κύρ μό

λισμαν ;
Τήν ίδια στιγμή άπό τό κάτω μέρος τής όδοϋ Έρμου έφθανε άλ

λος πόλισμαν. σέρνοντας σχεδόν άπό τό μπράτσο ένα κορίτσι τού λαού.
— Νάτη! Νάτη'.
— Αύτή Ιέάναι !
Ήτον έτοιμος αύτός ό «χορός τών πολιτών», δπως εί; τά άρ- 

χαία δράματα, ν' άρχίση τά σχόλια. Τά σκολιανά καί τό κοτσομ- 
πολ'.ό.

Μα κάθε χείλι όουδάιέητε. Έπρόόαλε μπρός τους ή εικόνα τής 
δυστυχίας Ένα κορίτσι 17 χρόνων. Μαλλιά ξεχτένιστα, φόρεμα 
πανιάρα. κάλτσες χιλιομπαλωμένες καί γοδάκια ξεχειλωμένα σάν 
παντούφλες Τόσο φθαρμένα.

Έκλαιε. σκύβοντας τό κεφάλι γιά νά μήν βουν τό πρόσωπό τη:.
Είχε προσέλθ-ει έν τφ μεταξύ κι' ένας βαθμοφόρος άστυνομικός- 

Ό άστυφύλαξ. πού ίιδηγοδσε τό κορίτσι έκείνο, έστάϋηκε κι'έχαιρέ- 
τησε τόν ανώτερο του γιά νά δώση αναφορά:

— Αύτήν. κύριε ύπαστυνόμε, είπε, τήν έπιασα, ποϋτρεχε άλαφιασ- 
μένη έκεΐ κατά τή Μητρόπολι.'Επειδή ξαφνιάστηκε πού τήν κύτταζα. 
φοβήθηκε καί άλλαξε δρόμο Ί'πωψιάστηκα τότε, ότι κάτι είχε κάνει 
καί τήν έπιασα.

Οί άλλοι αστυφύλακες έκύτταζαν ολόγυρά τους. Άνεζήτησαν τόν 
άλάνη. πού τούς είχε δώσει τής πρώτες πληροφορίες.

— Πούν' εκείνο τό τεχνιτάκι. ρώτησε ένας, νά μάς πή άν είν'αύτή; 
Μά δ άλήτης είχε έξαφανιοίέή.
— Σήκωσ’ τό κεφάλι σου έσϋ ! τής είπε ό δαθ-μοφόρος αυστηρά. 
Έκλαιε πονετικά έκείνη μέ άναφυλλητά... Σκυφτή πάντα.
—ΓτατΙ τώαπασες τό κρύσταλλο : ρώτησε μέ τόν ϊβιο αυστηρό 

πάντα τόνο.
Τότε τινάχθηκε απότομα έκείνη καί σήκωσε ψηλά τό κεφάλι, σάν 

πληγωμένο άγρίμι.
— Έγόι έσπασα τό κρύσταλλο', έκανε μ'ένχν ίδιόρυ&μο τόνο, πού 

οί περίεργοι, πού είχαν σκύψει γιά ν'άκούσουν τί ί>ά πή, ξαφνιάστηκαν.
Είχαν με'νει κατάπληκτοι. Ένα ώμορφο προσωπάκι, συμπαθητικό, 

■μέ μιά έκφρασι πόνου διάχυτη Καί μιά φωνή κρουσταλλένια.
Μά οί περίεργοι τώρα έμπόδιζαν τήν κυκλοφορία. Ό βαθμοφόρος 

Στενοχωρήθηκε
— Δέν γίνεται δουλειά έδώ ’. είπε στά όργανά του. ΙΙηγαίνετέ την 

στό τμήμα κΓ έφίϊασα.

ΜΙΙΤΕΡΑ ΚΓ ΛΔΕΛΦ1Ι
Σ’αύτό τό άκουσμα τό κορίτσι άναστυλώθηκε πάλι;
—Στό τμήμα εγώ '. έκανε μέ μιά βαθύτατη άπόγνωσι. Τί έκανα 

έγώ, κυρ αστυνόμε ί Αστεία ύ-ά τά λέτε...
— Έλα. έλα 1 "Αστ'αύτά τώρα ! Μέσα ! διέταξε ό βαθμοφόρος.
Δύο πόλισμαν τήν έπιασαν άπό τά μπράτσα. Εως έκείνη τή στιγμή 

διατηρούσε τήν ψυχραιμία της. "Οπως όλοι ο! άίΐώο·., πού έχουν πε- 
ποίθ-ησι, δέν είχε φανταστεί, ότι μπορούσε ποτέ νά πάη αύτή φυλακή 
Χαμογελούσε λοιπόν.

Μά σάν έννοιωσε στή σάρκα της τό χέρι τής ’Εξουσίας, φοβήίέηκε. 
Φυλακή αύτή '. Σάν τή; παληογυναΐκες !

Είχε άκούσει άπό τό Στάθ-η. πού καθόταν στήν αύλή τους, γιά 
τής παληογυναΐκες. Πολλές φορές τήν είχε φοβερίσει, πώς ^ά τήν 
βάλη μέσα. Πώς θά τήν άφίνουν χωρίς ψωμί καί νερό μέρες όλό- 
κληρες.

Έχασε τό ή»ικό της πιά. Ή καρδιά τη; έβούρκωσε κΓ έβαλε τά 
κλάμματα.

— Όχι μέσα, κύρ άστυνόμε ! έλεγε μέ άναφυλλητά. Όχι μέσα, 
έτσι νά χαρήτε τό στεφάνι σας ’. ΊΙ άδελφοΰλα μου ψήνεται άπ' τή 
&έρμη .. Όχι. κύρ άστυνόμε ! θά πε^άνη τό μικροϋλι μου!.

Έκανε νά γονατίση κατάχαμα, γιά ν’ άντιστα&ή. Μά οί σκληρό
καρδοι πόλισμαν τήν πήραν άπό τά μπράτσα σηκωτη.

Ακολούθησαν καί οί περίεργοι. Τότε δ άστυνόμος έκρινε, δτι έ
πρεπε νά πάη καί ό ίδιος ξοπίσω.

Ή τρομάρα και ή διαπόμπευσις τήν έξενεύρισαν. Φυλακή καί ρε- 
ζίλεμα ! Αύτή, πού δέν είχε άκουσθ-ή ίσα μέ τήν ημέρα έκείνη! 
Πού δέν εΐξερε άλλον κόσμο άπό τόν Σώτο, τόν μικρότερο της αδελ
φό, καί τήν Άθηνοϋλα, τήν άρρωστη άδελφοΰλα της.

Καί τά δύο αύτά άδελφάκια της αύτή σχεδόν τά είχε άναστήσει. 
Αύτή μονάχα ήξερε πώς.

Γής τ' άφησε ή μάννα της ένα βράδυ. Έκείνη τή βραδυά. πού δέν 
ξαναγύρισε στήν τρώγλη τους, γιατί δ μπάρμπα Σιδωρής 6 σπιτονοι
κοκύρης τους, τούς είχε κάνει έξωσι.

Τήν έκλαψε τή μάνα της άπαρηγόρητα. Μά έγινε αύτή πιά μάνα 
τών μικρών καί πατέρας τους.

Βγήκε άπό τή φωληά, πού νοίκιασε σ' άλλους δ μπάρμπα Σιδωρής 
καί μέ τήν συμπόνια τών άλλων.—ποϋμεναν στήν ίδια μάνδρα καί 
τόν παρακάλεσαν νά τής έπιτρέψη- χώθηκε μέ τά δυό της άδελφάκια 
καί τά τσούλια τους κάτω άπό μιά σκάλα, μέσα σέ μιά καρβουνα
ποθήκη...

Ίο καθάρισε καί τό σφουγγάρισε νοικοκυρίστικα τό κοινούργιο αρ
χοντικό της Μά τό ψωμί '.... Δυό άκόμη στόματα..!

Μέσα στήν αύλή τους τήν έποχή, ποϋχασε τή «σχωρεμένη». ήταν 
δυό γαζίες άν&ισμένες. Έμάζεψε μερικά λουλούδια, ματώνοντας τά δά
κτυλά της στ' άγκαίίωτα κλαριά του;, τάκανε ματσάκια μ" ένα-δυο 
πράσινα φύλλα καί σέρνοντας άπ' τό χέρι τά δυό άδελφάκια της πήγε 
στό Σύνταγμα.

Δέν ένωχλούσε κανένα. Στεκόταν βουβή κοί λυπημένη μπροστά σέ 
κά&ε τραπέζι, μέ τ' άδελφάκια της. σωστό κάδρο τής Συμφοράς.

Ί'ή συμπονούσαν όλοι. Τό έμπόριο πήγαινε καλά. Έ τροτίμησε τό 
έπάγγελμα αύτό. παρά τή ζητιανιά τής «σχωρεμένης».

Μά ή γαζίες έτελείωσαν. Είχε περάσει πιά ή έποχή τους. Τότε 
μ' ένα τιποτένιο «καπιτάλι» ποϋχε, πήγε σ' ένα μεγάλο άνθ-οπωλείο 
γιά νά ψωνίση καινούργιο έμπόρευμα.

Τήν έσυμπάθησαν καί οί υπάλληλοι κα! τής έδωκαν μερικά τριαν ■ 
τάφυλλα —χωρίς νά τής πάρουν λεπτά—κάμποσες μέρες.

Μά δέν μπορούσε νά βαστάξη πολύν καιρόν αύτό...... Καταλάβαινε,
πώ; μιά μέρα, άργά ή γρήγορο. &ά γινόταν ^άρος. "Α, δλα κί' όλα. 
Δέν έ/οοΰσε κανέναν νά έπιβαρύνη. Εμπόριο έκανε κι αύτή.

Έπέμεινε, λοιπόν, νά πληρώνη κι' έγινε άνθ-οπώλις.... Μ' έκεϊνο 
τό χαριτωμένο προσωπάκι καί τήν έκφρασι τοϋ ΙΙόνου, σέρνοντας 
πάντα άπό τό χεράκι τ' άδελφάκια της, είχε έλκύοιι τή γενική 
συμπάθεια ιών κοσμικών κέντρων.

Κυρίες τής άνωτέρας τάξεως τήν έφώναζαν, καθ-ώς τριγύριζε 
άνάμεαα στά τραπεζάκια τού αΝτορέ» καί τού αΓ.αννάκη» μέ φοβι
σμένο μάτι μήν τήν πιάαη κανένας «μολισμάνος», γιά νά πάρουν μιά 
περίκομψη μπράνς.

— Ντίτσα ! Ντίτσα! άπό δώ.
— —Ντίτσα! άπό κεί.

ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Είχε προωθήσει^ τήν έπιχείρησί της. ΊΙ παραγγελίες της τώρα στά 

μεγάλα τής όδοϋ Σταδίου ανθοπωλεία ήταν έπιμελημένες.
Μά καθώ; άνακατεύθηκε μέ τό εύγενικώτερο δημιούργημα τής 

Φύσεως, τό λουλούδι, ξύπνησε καί μέσα στήν ψυχή της σιγά-σιγά μτά 
εϋγενικιά τάσι;, μιά κοκέ-.ικη αίσίίητική.

Στήν άν^οδετική ιδιοφυία τοΰ τεχνίτη έβαζε καί τό δικό της γούστο
— Στάσου, κύρ Μήτσο ! έλεγε στόν ειδικό άνθ-οδέτη. Βάλε σ’ αύτή 

τή ζέρμπα καί μερικά ρόζ γαρύφαλλα.
"Η :
— Σ' αυτά τά γκλαγιέλ, δπως εί/ε δλα γκρενά, βάλε καί μιά 

κορδέλλα στό Ιδιο χρώμα.
ΚΓ έτρεχε κατόπιν μέ τό αριστοτέχνημά τη; έκεϊνο. πούχε κάτι
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άπό τήν ψυχή της μέαα. στό χβρι κι' ίοκανδίλιζβ τά βλέμματα τών 
κυριών.

— Τί -^αϋμαέκαναν.
Πλήρωναν όσα-όσα. Ούτε τή ρωτούσαν πόσο τάδινε. Τής έδιναν 

ένα εκατοστάρικο κ«1 όταν ή Ντίτσα μέ τή συνείδησί της γνώμονα, 
έκανε νά τούς δώση ρέστα, μέ μιά χειρονομία τήν άνεχαίτιζαν.

Άπό τό άλλο μέρος προσετέ^η καί ή φιλανθρωπία.
— "Ελα αύριο τό μεσημέρι στό σπίτι—ή μία κυρία—νά σού δώσω 

ένα φσρεματάκι γιά τήν άδελφοϋλα σου.
— Έχω ένα παλτουδάκι — ή άλλη κυρία—γιά τό άδελφάκι σου. 

Έλα νά σοϋ τό δώσω αύριο τό άπόγευμα.
Μέ τή σειρά τους τήν έσυμπά»ησαν καί τά γκαρσόνια τών κοσμι

κών κέντρων καί οί «μολιομάνοι» καί δέν τήν κυνηγούσαν πιά.
Καί στό τέλος, δπως είχε έςελιχ&ή σέ μιά <έστέτ» άνθ-οδέτιδα. 

τήν προσέλαδε ένα μεγάλο άν8·οπωλβΐο μέ γερό μισ&ό.
Έτσι άνάστησε μέσα στήν καρβουναποθήκη, κάτω άπ τή σκάλα 

τής χαμοκέλας τού κύρ Σιδωρή, τά δυό της άδελφάκια. πού τής άφησε 
ή «σχωρεμένη». άπό τή βραδυά πού δέν ξαναπήγε στή φωληά τους.

Πέρασαν έτατ καμποσά χρόνια. Τό Σώτο τόν είχε βάλει σέ 
κάποιο γειτονικό γύφτικο γιά νά ·μά»η τέχνη». Τό φυσερό,_ ή 
μεγάλη σιδερόλιμα καί ή «βαρειό» μέ τή σειρά της τόν έκαναν ν' άν- 
δρωθ-ή μιά ώρα άρχήτερα.

Τά πριν άσθ-ενικά μπραταάκια του άτσαλώ&ηκαν. Ήτον δεκαπβντε 
χρόνων καί φαινόταν σάν είκοσι έτών παλληκαράκι.

Ή Ντίτσα καμάρωνε γιά τό δημιούργημά της. Είχε κι' ένα ηΙΗκο 
στήριγμα τώρα μέσα στό κοινωνικό πέλαγος.

Τήν Άθηνούλα πάλι τήν είχε βάλει «μαΛήτρα» σ' ένα μοδιστράδικο.
Ήτον προ.ομμένο κοριτσάκι καί ή Ά&ηνοϋλα. Μά και πολύ 

έξυπνο!
Σέ λίγο 9-ά τής έκοβαν καί μεροκάματο. Έλογάριαζε ή Ντίτσα. ότι 

σέ μερικούς μήνες θάμπαιναν στή φωληά τους άπ’όλες τής μεριές χρή
ματα. Πολλά χρήματα!

Γουρλίδικη, άλήθ-εια, ή καρβουναποθήκη τής χαμοκέλας τού κύρ 
Σιδωρή ! Ά. δέν θ-ά τήν άλλαζε ούτε μέ τήν καλλίτερη «κάμαρα».Ή
ξερε αυτή. . Άς άρχιζαν, μωρέ μάτια μου. νά τρέχουν τά μεροκάματα 
τοΰ Σώτου καί τής Ά9·ηνούλας καί &άόλεπες..! θά κατάφερνε τόν 
κύρ Σιδωρή νά τήν ντύση άπό μέσα μέ ξύλα καί έπειτα θ-ά σού τήν έ
κανε αυτή κουκλίτσα... 'Αλήθεια... Θάπρεπε ν' άνοιξη κι" ένα παρα
θυράκι... Θά τοΰβαζε αυτή έπειτα τζαμάκια μέ χρωματιστές εικόνες, 
σάν έκεΐνα πούχε δή στό χώλλ τής κυρίας Σαξελή. Δέν θάταν καί 
πολύ ακριβά .. Στό κάτω-κάτω τής γραφής τά πλήρωνα άδελφέ!,

Μά μέσα σ' αυτό τό ολόφωτο όνειρο, πού βφαινε στή φαντασία της 
μιά σκιά μπήκε άδιάφανη. σκοτεινή, στυγνή.

Ο ΣΤΑΘΗΣ

'Εκείνος ό Στάθης τής κυρά-Γιώργενας... Είχαν μεγαλώσει μέσα 
στήν ίδια αύλή. Στή μάνδρα τού κύρ Σιδωρή... Τήν περνούσε δυό-τρία 
χρόνια... Έπαιζε μαζί του, όταν καμμιά φορά ή «σχωρεμένη» «ξενό
πλενε καί τήν άφινε στό σπίτι μέ τά μικρά.

Μά ήτον κακός ό Στάθης. Πολύ ζαβολιάρικο παιδί ί... Αυτή ή κα
κομοίρα πήγαινε νά μοιράση μαζί του μιά -πιπίλα», πού τής πήγε ή 
«σχωρεμένη» κι’ αύτός τής τήν έπαιρνε, γιά νά τήν χωρίση δήθεν στά 
δύο, τήν έβαζε στό στόμα καί ..δρόμο.

Καλά δλα αύτά... Παιδιάστικα, βέβαια, καμώματα... Μά τ' άλλα 
του έλαττώματα... ή ζούλεια. ή μοχθηρία... ’Ητον καί χειρονόμος... 
Καί τί χειρονομίες !... Οϋφ... Πολύ πρόστυχες !

Μπίτ αλάνης ! Άμ τί έπερπε νά περιμίνη άπό ένα παιδί, πού άνα- 
στήθηκε ατούς δρόμους.

Στήν άρχή, πού ήτον μικρή, δέν καλοκαταλάδαινε τί ήθελε. . Μά 
έπειτα, σάν άνοιξε τά μάτια της στήν πιάτσα, πού γύριζε μέ τή 
«σχωρεμένη», έπροσπάθησε νά τόν βάλη στή θέσι του.

Τού κάκου όμως.... Ήτον πολύ πρόστυχος... Τής έκανε χυδαιότα
τες επιθέσεις,. Καί βρωμόλογα, πού κοκκίνιζε σάν τήν παπαρούνα.

Νάξιζε τούλάχιστον καί τόν κόπο... 'Άσε πού αύτή δέν είχε στό 
νοϋ της νά παντρευτή... Είχε καιρό μπροστά της... Έπρεπε πρώτα ν' 
άποκαταστήση τό Σώτο καί τήν Άθηνούλα .. Νά τού; στρώση στή 
δουλειά κι' έπειτα έχει ό Θεός .. Θαυρισκόταν καί γι’ αύτήν κάποιο 
ευγενικό παλληκαράκι. "Ας μήν είναι μεγαλοαιάνος. Αύτοί δά είναι 
κι' άν είναι... Ούτε κανένα βασιλόπουλο, σάν έκεΐνα τών παραμυθιών, 
ώνειρεύθηκε... Ένα καλό παιδί, πού νάχη στρώσει στή δουλειά, νάναι 
ψημένο στή ζωή ..καί πρό πάντων νάχη τήν ψυχή τή δική της καί νά 
τού γίνη σκλάβα.

Μά ό Στάθης!... Ό τεμπέλης, ό άνεργο;, μέ τήν κακούργα ψυχή.! 
Ό ασχημομούρης.... Ό πρόστυχος.... "Ας στό καλό!

Τί νά τόν κάνη;... Γιά νά τόν τρέφη. νά τής τρώη τά λεφτά της 
και νά λέη μονάχα πώς έχει άνδρα !... "Αμ ξεψυχισμένη νάταν γιά 
άνδρα. δέν τόν έπαιρνε.

Νά δής, πού μιά μέρα θάχη άσχημη κατάντια... Είχε αρχίσει μά
λιστα νά καίρνη τόν κατήφορο..

Μιά μέρα όμως τόν είδε ποϋβγαινε άπό τή φωλίτσα τους... Αυτή 
’έν άφινε λεφτά ποτέ μέσα κεΐ... Τί ήθελε λοιπόν:

Μπαίνει μέσα, ψάχνει τά δυό-τρία πράγματα, πούχε καί βλέπει, 
ότι έλειπε τό πανταλονάκι. πού τής είχε χαρίσει γιά τό Σώτο μιά με
γάλη κυρία.

Είχε γίνει άφαντος... Μά τήν άλλη μέρα τόν τσάκωσε σ'ενα στε- 
νάκι έρημο.

—Νά μού φέρης. Στάθη, τό πανταλονάκι τού αδελφού μου, τού 
είπε, γιατί θά σέ καταδώσω στήν αστυνομία.

-ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΑΤΙΜΕ '

—Κι'έγώ θά πώ, ότι είσαι τού δρόμου, τής άπήντησε κυνικώτατα 
καί ....

"Ολο τό αίμα της ανέβηκε στά κεφάλι!.. "Εχασε τά λόγια της... 
Τάβλεπε κόκκινα δλα γύρω τη ... Τί νά κάνη ; Νά χυθή καταπάνω 
του καί νά τού βγάλη τά μάτια :

Ήταν αγριεμένη σάν ύαινα... Η ψυχή της ξεχείλιζε ολοένα άπό- 
τόν άφρό τής δίνης...Ένας φοβερός κλύβωνας τήν συνεπήρβκαί ξέσπασε:

—Φτού σου άτιμε ! τού είπε. '
Τού γέμισε τό πρόσωπο σάλια .. Μά 4 Στάθης δεν ταράχθηκε.
—Άν σού βαστάη, τής είπε, πήγαινε στό τμήμα, νά ίδή„ γιά πότε 

θά κλεισθής. . . .
Τώρα πιά τάχασε ή Ντίτσα .. Αύτήν !.., Δέν τήν έννοιαζβ... Ήξερε 

αύτή καλά τή θέσι της... Δέν τή φόβιζε τίποτα άπό αύτά, πού τή; 
είπε. Αέν θάφθαν» ίσα μ'έκεΐαύτή... Μά ή ντροπή '.

Έτρομοκρατήθηκε μ'αύτή τή φοβέρα... Τίτον άξιος νά τό κάνη 
ό Στάθη; αυτό... Τόν ήξερε. Ήτον εκδικητικός. .

Καί νά μήν έχη κανέναν στόν κόσμο νά τήν προστατεύση... Έν- 
νοιωβε όλη τή γύρω τη: μόνωσι... Ήτον σάν τή καλαμιάστόν κάμπο, 
πού τήν χτυπούν ολοι οίκαιροί.

Βούρκωσ’ ή ψυχή της κι' έφυγε μέ άναφυλλητά.
Μά ό Στάθης άπό κείνη την ημέρα έγινε χειρότερος. Έκατάλαβε 

δτι τήν έ τρομοκράτησε ..
— Ντίτσα. τής είπε μιά μέρα στή στενωπό ΙΙχτρώου. θέλω δυό 

τάλλαρα...
—Καί τί μέ πήρες έμένα. τού παρετήρηοε. γιά κασσιέρα σου 1
—Τό καλό πού σού θέλω Ντίτσα. τής είπε, νά ξηγιέσαι κάνα τάλ- 

λαρο... ’Εγώ δέν έχω κακή γνώμη γιά σένα . 'Αντί νά τρέχης άπό. 
δώ κι' άπό κεΐ, έλα μαζί μου...Θάχης τό «άνθρωπό· σου τότε σέ κάθε 
σου περίσταοι.

—Έγώωω ! Δική σου μάλιστα !... Νά, χά. χά ! Δέν θάσαι καλά 
Στάθη... Μέ πήρες γιά καμμιά ...

Είχε νυχτώσει πιιά. Έκανε νά φύγη ή Ντίτσα. Μά τήν άρπαξε, 
τήν τράβηξε, γιά νά τήν άγκαλιάση.

Τής ήλθε σάν ουμφόρησις τής Ντίτσας ! Ίσαμε τότε δέν είχε 
νοιώσει ξένο χέρι στό κορμί της. Έπροσπάθησε ν'άντισταθή. Με τό 
χέρι της άπομάκρυνε τό πρόσωπό του. πούνο-.ωθε τή φλογισμένη 
πνοή του στό μάγουλό της.

Μά εκείνος τήν έσφιγκε μ'όλη τήν δύναμί του .· Κόντευε νά παρά
λυση Ώς τόσο κατάφερε νά βλευθερώση τά χέρια της καί γλύστρησε.

Σκράου! Άστραψαν τά μάτια του άπό τό χαστούκι. Άπλωσε τά 
χέρια του νά τήν ξαναρπάξη. μά είχε γίνη άφαντη μέσα στά σκοτάδια, 
τής οδού Πατρώου, πρός τά στενοσόκακα τής Πλάκας.

Άπό κείνη τή βραίυά ό Στάθη, τής έγινε τρομερό; έφιάλτης.
Ώς τόσο κυλούσαν τά χρόνια γοργά. Ή Ντίτσα έγινε μιά ώμορφη 

κοπέλλα. Σεμνή, σοβαρή, κομψή, χαριτωμένη.
Στό ανθοπωλείο, σάν έφορούσε τήν κάτασπρη μπλούζα της. μέσα 

στά λουλούδια, πού στά χέρια της έπαιρναν μιά ξωτική ζωή. ήτο χάρμα, 
ματιών.

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Περνούσε ό κόσμος άπ' έξω. κυρίες, ντεμουαζέλλες, γέροι, νέοι, κι” 

έστεκαν στή μεγάλη βιτρίνα, νά θαυμάσουν πίσω άπό τό κρύσταλλο, 
ανάμεσα στά πολύχρωμα λουλούδια καί τούς «γκλαντίολους», τά «τσυ- 
κλάμινα», τής «μπεγκόνιες ίμπεριάλις», τής «άζαλέες» καίτά «ρο- 
δόδενδρα», τό ολόδροσο έκεΐνο λουλούδι, πού έδέσποζε σ' δλα κι' έδινε 
κάτι άπό τή ψυχή του. άπό τήν ώμορφιά του, άπό τή χάρι του. λέ; 
καί τά ζωντάνευε.

Έκανε χρυσές δουλειές τό κατάστημα. Ή κυρίες τοϋ «Ντορέ» καί 
ταΰ «Γιαννάκη», πού τήν είχαν χάσει άπό τά τραπεζάκια καί πού 
τήν είχαν περιβάλει μέ πολλή συμπάθεια καί στοργή, έτρεχαν τώρα 
έκεϊ νά δώσουν τής παραγγελίες τους.

Κι" ή Ντίτσα. ανεξάντλητη πάντα σέ γούστο, έξεφούρνιζε άπό τήν 
έστέτ ψυχή της διαρκώς νέες συλλήψεις, όλο καινούργιους συνδυα
σμούς, άρμονικώτατους σέ χρώματα καί σχέδια, σωστά ξωτικά δημι
ουργήματα.

Στά σαλόνια καί σέ κάθε κοσμική συγκέντρωσι τής «σοσιετέ» μι
λούσαν γιά τής ·κρεασ·.όν Ντιτσά».

—Μά είδατε τήν έβολυσιόν τής Ντίτσας ; ή μία κυρία. Είδατε 
χάρι καί γούστο, πού έχει αύτό τό παιδί στής κρβασιόν του ;

—Είνε ζενί άλήθεια ! ή άλλη.
Καί οί πειρασμοί μέ τή σειρά τους.Πειράγματα μέσα στό κατάστημα. 

Κομπλιμέντα σαχλά καί θαυμασμοί. Προτάσεις γιά ραντεβού έξω.
Ένα βράδυ, πού γύριζε μ'ίνα πακετάκι στά χέρια γεμάτο άπό έτοι

μα φαγητά.—τό «φαγάκι τών-μικρών της», δπως έλεγε άπό συνήθεια 
τά άδελφάκια της—χαρούμενη, γιατί τούς πήγαινε πράγματα έκλεκτά 
άπό κάποιο μεγάλο εδωδιμοπωλείο, γαλόπουλο. σπαράγγια τονωτικά, 
ροκφόρ, μπανάνες, τήν έπλησίασε μιά κυρία καλοντυμένη και τής 
έφραξε τόν δρόμο.

Ή Ντίτσα έσταμάτησε καί τήν κύτταξε προσεκτικά, γιά νά τήν 
αναγνώριση Είχε πάει, θυμήθηκε, μιά-δυό φορές στό «κατάστημα» 
καί, ψωνίζοντας μερικά λουλούδια κάθε τόσο, τής έξεθείαζε τήν τέ 
χνη της και «τά μαγικά δάκτυλά της».

—Ά Μαμζέλ Ντίτσα ! έκανε ή κυρία. Τ! χαρά! Τί <αρά πού σας 
βλέπω μιά φορά έπί τέλους κι' έξω άπ' αύτή τήν εξαντλητική έργα- 
αία σας!

—Εξαντλητική, μαντάμ! παρετήρησε ή Ντίτσα. Κάθε άλλο!
—Άς τό διορθώσουμε.... «άποκρουστική»- έκανε ή κυρία
— Μιά έργασία καθαρή μαντάμ, ξανάκανε ή Ντίτσα, μιά εργασία, 

πού ανταμείβει, ποτέ δέν είναι άποκρουστική.
(Ή συνέχεια εις τό προσεχές ψύλλον)

ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΟΓAPOΥ
ΤΟ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ

Ή Φύσις έκανε κάτι στραβό—ίσως—καί δ άνθρωπος τό 
διώρθωσε- Αιώνες τώρα τό Μεσολόγγι ήτον μιά μεσόγειος 
πόλις- Σ’έκεΐνο τό μέρος ή Φύσις είχε φανή πολΰ ιδιότροπη. 
Είχε κάνει μιά λιμνοθάλασσα, ρηχή, απέραντη, ποΰ έπικοινω- 

ποΰ Ί-οϋσε πρός τό ανοικτό πέλαγος μ’ ένα στενό στόμιο, 
«φίνε, αγκαλιάζοντας τή θάλασσα ή στερηά

Έτσι τό Μεσολόγγι, ή 'Ιερά πόλις τής Ελλάδος.
πρός τήν

που 
ή τραγικές του περιπέτειες εσυγκίνησαν τόν λόρδο Μπάϋρον 
καί ενέπνευσαν στό Σολωμό τοΰς στίχους τής νύκτας «που τήν 
τρέμει δ λογισμός , λόγιο τής γεωγραφικής του θέσεως ήτον 
αποκλεισμένο άπό τόν άλλον κόσμο

Γιά νά φθάση κανείς έως έκεϊ έπρεπε νά πάΐ] μέ τό 
τραίνο—βαπόρια δέν περνούσαν μέσα στή λιμνοθάλασσα— 
έως στήν ΙΙάτρα- Κατόπιν άπό κεΐ μέ τήν «Καληδώνα*.  ένα 
σκυλλοπνίχτικο βαποράκι, αντίκρυ έως στό Κρυονέρι καί άπό 
κεΐ έπειτα μ’ ένα τενεκεδένιο σιδηροδρομάκι τής Εταιρίας 

Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος- νά φθάση έπί τέ
λους στήν Ιερά ΙΙόλι*  Περι
πέτειες τοϋ Σεβάχ θαλασσινού 
■δηλαδή.

Αϊ! Αυτό δέν μπορούσε νά 
διατη ηθή άκόμη πολΰν καιρό· 
Ή Επιστήμη διώρθωσε τήν 
’Ι’ύσι· Ανοιξαν 
λιιινοθά/.ασσας, 
στό Αιτιολικό

θήσουν κάνουν γυροβολίδια-, τετράγωνα δηλ δή άπό καλά
μια μπηγμένα στόν ανάβαθο βυθό πολΰ πυκνά μ' ένα μόνο 
άνοιγμα Σ' αυτές τής καλαμωτές άπλιόνουν δίκτυα, ποΰ στέ
κουν μέ φελλοέ’ς στήν επιφάνεια τοΰ νεροΰ, στή μέση δέ 
κλαριά

Καθιός λοιπόν προχωρούν άνύποπτα τά ψάρια 
ανοικτή θάλασσα, χωρίς νά τό θέλουν, βρίσκονται μέσα στής 
καλαμωτές· Τότε οί ίβαράδες» κτυπώντας ξύλα στά πριάρια 
τά τρομάζουν. ’Αλαφιασμένα λοιπόν τά κοπάδια σαλτάρουν 
έξω απ' τό νερό, γιά νά σωθούν καί πέφτουν μέσα στ’ απλω
μένα δίκτυα ή Ιπάνω στά κλαριά-

Οί ψαράδες κατοικούν ολόγυρα στή λιμνοθάλασσα μέσα 
σέ ν.τηλάδες»- Συνοικίες ολόκληρες·

Τό ωραιότερο θέαμα είναι ή πριά». Βγαίνουν γιά ι|'ά- 
ρεμα τί] νύκτα! Στά παληά τά χρόνια είχαν τό συνηθισμένο 
καί πατροπαράδοτο πυροφάνι, έπειτα τήν άσετυλίνη καί τώρα 
μεταχειρίζονται λάμπες μέ μπενζίναυ ■

τό στόμιο τής 
έβάθυναν έως 

τό βυθό, έκαναν 
μιά διώρυγα κατόπιν και τώρα 
τό βαπόρι φθάνει έως στά τε
λευταία σπίτια τοΰ Μεσολογγίου. 

“Ετσι λοιπόν τό Μεσολόγγι, 
ποΰ ήτον μεσόγειος πόλις, έγινε 
παράλιος και προσιτή χωρίς · 
'Οδύσσειες- Αυτό τό οφείλει κατά 
πρώτον λόγον στόν Δήμαρχό του 
τόν Χρήστο Ευαγγελάτο ποΰ 
έλυσε και τό πρόβλημα τοϋ· ■ . 
αεικινήτου· ♦

Ξωτικό θέαμα ! Φαντασθήτε 
τή λιμνοθάλασσα εκείνη φωτι
σμένη άπό τρακόσιες-τετρακό
σιες λάμπες- Φεγγοβολάει ολό
κληρη καί τό άντιφέγγισμα τών 
τετρακοσίων πριαριών φωτίζει 
δλη τή γύρω στερηά

* 
♦ ·

Η «πριές» ψαρεύουν μό- 
νομέ καμάκι. Πρέπει όμως νά
ναι μαγγιώρος δ ψαράς Πρέ
πει νάχη μεγάλη έπιδεξιότηια 
γιά νά καμακώση τό ψάρι στό 
κεφάλι καί όχι στήν κοιλιά- ποΰ 
θά τοΰ σχίση τής ωοθήκες

Κάθε ψάρι έχει δυό τέτοιες 
ωοθήκες. Μόλις δ ψαράς τό 
βγάλει τό ψάρι· καρφωμένο στό 
καμάκι του τό πετάει στά σανί
δια τοΰ πριαριοΰ Σπαρταράει 
ακόμη, όταν άλλος ειδικός πρια 
ράς τοΰ άνοίγει τεχνικά μ' ένα 
μαχαίρι τήν κοιλιά και τοΰ 
βγάζει τής ωοθήκες, προσέχον
τας νά μή σχισθοΰν-

Κατόπιν τής βάζουντής ωο
θήκες σέ ξύλινους κάδους μέ ά 
λάτι καί τής άφίνουν έκεϊ. μέσα 
τέσσερεις ιορες, νά ποτισθοΰν 
καλ ι- Έπειτα τής ξεπλένουν κα- 
λά-καλά μέ νερό, τής πιέζουν 
άνάμεσα σέ δυό τάβλες, γιά νά 

ύΚατοικίες (ΠηΙάΛες)·ψαβ&Ιίων όίόγνρα οτη λιπνοΟάλαοοα ιοΰ Μεσοολογγίον?!''^' ' Τ'! °Ζήΐι|1,
ςερομε και —" .------

επτά μέρες πάνω σέ ταβανοσάνιδα στόν ήλιον γιά νά 
γνώσουν.

Είναι μαλακό τό αυγοτάραχο σ’ αυτό τό στάδιο καί πολΰ 
γευστικό. Δέν μπορεί όμως νά δοθή έτσι στό εμπόριο, γιατί 
μουχλιάζει Γι αυτό λυώνουν σέ δοχεία κίτρινο κερί έντελώς 
αγνό ποΰ μυρίζει μέλι καί βουτούν τής μισοξεραμένες ωο
θήκες γιά μι στιγμή μέσα-

’h-κεϊνο τό στιγμιαίο βούτηγμα στό κερί τό φοδράρει μ 
ένα λεπτότατο πουκάμισο κερένιο καί κατόπιν · - καλή όρεξι-

Βγάζει αυγοτάραχο κ.Γ ή Λογαρο ■· μιά λιμνοθάλασσα τοΰ 
Άμβρακικοΰ κόλπου, νοτιοδυτικά τής ’’Αρτας Μεγαλήτερο 
τού Μεσολογγιοΰι άλλ λιγοστό·

Τής “Μπάφες*,  άφοΰ τοΰς βγάλουν τ αυγά, τής πουλούν 
σάν ψ ρια Βγάζουν κόμη άπ’τή λιμνοθάλασσα τοΰ Μέσο 
λογγιού καί άφθονους σπάρους καί τοΰς βάζουν στ' αλάτι 
γίνονται νοστιμότατοι

Άλλ’ άν τό αδίκησε ή Φύ
σις τό Μεσολόγγι υπό έποψιν 
γεωγραφικής θέσεως, άπό τήν 
ιϊλλη μεριά τό έπροίκισε μ έ.α 
ορυχείο χρυσού . ένάλιο.

’Όλη εκείνη ή άτέρμων λι
μνοθάλασσά του είναι ένα τε
ράστιο ιχθυοτροφείο Τό πειό 
μεγάλο ιχθυοτροφείο τής Ελ
λάδος Βγάζει δλα τά είδη τών 
ψαριών· Κεφάλους, τσιπούρες, 
σπάρους, λαυράκια μελανούρια, 
άκόμη δέ καί αφρόψαρα

Δυόμισυ χιλιάδες οικογένειες ψαράδων ζοΰν άπό τό ιχθυο
τροφείο αυτό Ψαρεύουν δλο τό χρόνο μέ «πριάρια»— πα
ραφθορά τής λέ'ξεως πλοιάριον προφανώς—/.άτι σάν είδος 
μακρουλής σχεδίας γιά τό ψάρεμα στ’ανοιχτά καί μέ «γαΐτες», 
σχεδίες κι αυτές γιά ένα-δυό άτομα, που χρησιμοποιούν μέσα 
στά «ίβάρια»-

Τό μεγάλο ψάρεμα γίνεται άπό τής 15 Αύγουστου έως 
στής 14 Σεπτεμβρίου· Άπό τής «Παναγίας» έως τοΰ «Σταυ
ρούΤήν εποχή αντ ι ψαρεύουν μόνο κεφάλους ή και μόνο 

μπάφες*·  Μπάφα ίσον θηλυκός κέφαλος- Άπό τής μπάφες 
βγάζουν τό αυγοτάραχο·

Τήν εποχή αυτή γεννούν οί κέφαλοι κα’ι ή ωοθήκες τους 
είναι φουσκωμένες άπό ώριμα αυγά

Κοπάδια ολόκληρα τά ψάρια εγκαταλείπουν τά ρηχά γιά 
νά βγουν στό πέλαγος νά γεννήσουν. Τότε δμως τήν π« 
θαίνουν Στό δρόμο τους, ποΰ είναι υποχρεωμένα ν’ άκολου-

που
τής άφίνουν έξη- 

στε-
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ιγ ςζεαις: δια ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ2
ΤΟ Α 1 m ΓΊΚ .·ν\ Α. Λ χ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
■Από τήν πειό παληά έποχή στήν Κίνα έθεωρούσαν τή γυναίκα 

σάν μιά ϋπαρξι πολύ κατώτερη άπό τόν ανδρα. Γιά τούς γονείς ήτον 
ιιεγάλη συμφορά ή γέννησις κοριτσιού.

Τό ιερό βιβλίο τών Κινέζων X! — Κίγκ λέει : Όταν γεννιέται κο
ρίτσι. τό τυλίγουν μέσα σέ κοινά σπάργανα καί τοϋ βάζουν κοντά του 
μιά κεραμίδα. Ούτε καλό, ούτε κακό περιμένει κανείς άπ' αύτό. "Ας 
μάθη λοιπόν, πώς γίνεται τό κρασί καί πώς μαγειρεύονται τά φαγητά.

Αύτά μονάχα πρέπει νά ξέρη. Έκεΐ σ’ δλη τή ζωή τη; είναι 
ύποτεταγμένη ή γυναίκα. '*»ς  κόρη είναι δούλα τών γονέων της. ·2ς 
σύζυγος είναι δούλχ τού άνδρός της. <2ς χήρα είναι δούλα τών συγγε
νών τού συζύγου της.

Δέν είχε τό δικαίωμα νά βιαβάζη, νά συνδιαλέγεται καί νά εξωραΐ
ζεται. Προτερήματα ή σιωπή, ή καλωσύνη καί ή άγάπη πρός τή 
δουλειά.

Ή πολυγαμία στήν Κίνα ήτον νόμιμη. Έπετρέπετο. εννοείται, 
καί τό διαζύγιο καί μόνο ένώπιον τών δικαστηρίων καί τού νόμου ή 
γυναίκα είχε ισοτιμία μέ τόν ανδρα.

Οί γονείς τών νεόνυμφων έτιμωρούντο αυστηρότατα, έάν πρό τοΰ 
γάμου δέν έλεγαν τά έλαττώματα τών πα
ιδιών τους. Αύτό μάλιστα ήτον καί λόγος ά- 
κυρότητος τού γάμου.

Άντιθέτως οί Ινδοί ανέκαθεν έτρεφαν 
ύπόληψι πρός τή γυναίκα ύπό τή θρησκεία 
τού Βούδα. Μετά τήν έπικράτησι τοΰ Βραχ
μανισμού ώς θρησκείας, σύμφωνα μέ τή ρητή 
διάταξι τών Ιερών βιβλίων, ή γυναίκα ήτ;ν 
χρήσιμη μονάχα γιά τή διαιώνιαι τού ανθρω
πίνου γένους.

Μά δμως τήν έκτιμοΰσαν οί Ινδοί τή γυ
ναίκα και τής έδιναν τήν πρώτη θέσι στήν οι
κογένεια.

Υπήρξαν καί συγγραφείς Ινδιάνες και 
άπό αύτό συμπεραίνει κανείς, δτι οί Ινδοί δέν 
παραμελούσαν τήν μόρφωσι τής γυναίκας.

Τό βιβλίο «Ραμαγιάνα· γράφει δτι τό Μα- 
νάβα—άλλο βιβλίο αύτό—υποχρεώνει τήν γυ
ναίκα νά σέβεται τόν άνδρα της. άλλά και 
τούς πατέρες νά έκλέγουν γιά τής κόρες τους 
καλούς συζύγους, μέ παρουσιαστικό καί τής 
ίδιας κοινωνικής Βέσεώς τους.

Είχαν καί οί Ινδοί τήν πολυγαμία, μά ό 
Ινδικός Κώδηξ «Μανοϋ» έλεγε : Τέλειος άν- 
δρας είναι έκείνος, πού έχει μιά γυναίκα κΓ 
έναν γυιό.

Είχαν κΓ ένα συγκινητικό έθιμο οί Ινδοί, 
καθώς καί οί Κινέζοι : "Οταν έπλησίαζε ή 
ήμέρα τοΰ πρώτου τοκετού, ή γυναίκα έπή- 
γαινε ατούς γονείς της, έγεννοΰσε έκεΐ. δταν 
δέ σηκωνόταν άπό τό κρεβάτι της, λεχώνα, 
τήν ξαναπήγαιναν τά πεθερικά στόν άνδρα 
της μέ τά σχετικά δώρα

Είς άλλο φύλλο θά ίδοΰμε τή θέσι τής γυ
ναίκας άλλων αρχαίων λαών.

ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΡΙΣΜΑ
Έδώ καί τριάντα περίπου χρόνια ό κα

θηγητής τής Χημείας στό Μόναχο Μπάγερ σ’ 
ένα σύγγραμά του άπεκάλυψε μυστήρια τεσ
σάρων χιλιάδων έτών άπό φτιασίδια, πού 
βρέθηκαν στής άνασκαφές τής Λίγύπτου μέσα

•Η κυρία Μ All’ll ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΡΥΑΚΟΥ. 

Καθηγήιρια ιήςΡιιΐΙμικής καί Κλασσικών Χορών 

εις τό Αύκειον Έλληνίόων, ’Εθνικόν Ώδεΐον,Σγο 

λην Μειαξα κτλ.,διακρινομένη διά τάς χορογραφι- 

κάς δημιουργίας της και τήν εμπνευομένην καλ- 

διδασκαλίαν.λιιεχνιΧην

____ _ „ ..... . . τάφους μουμιώντού
'Αμμί'μ. Ή μονταίν λοιπόν τής έποχή; τών Φαραώ είχαν εν χρήσει 
γιά τό μακιγιάρισμά τους μίγματα λευκών αλάτων τοΰ Μολύβδου. τά 
όποια, όπως έξιχνίασε ό Γερμανόςσοφός, παρεσκεύαζαν μέ κάποια 
πολύ διεξοδική μέθοδο.

Στήν Αίγυπτο, σημειώσατε, δέν υπάρχει ούτε ίχνος ορυκτού με
ταλλικού ή άλάτων Μολόβδου. Κουβαλούσαν λοιπόν ένώσεις Μολό- 
βδου άπό τάς Ινδία; Φαντασθήτε τιόρα, τί θά έκόστιζαν τά κοσμη
τικά τους.

Τώρα τά άσπρα άλατα τοΰ Μολύβδου οί σύγχρονοι μυρεψοί τά 
αντικατέστησαν μέ άσπρα άλατα Ψευδαργύρου, ποϋ δέν μαυρίζουν, 
όπως τά πρώτα στους άτμούς τού Θείου, τής Αμμωνίας κλπ.

Ή Αιγύπτιες μονταίν, μελαψές δπως ήταν, δέν είχαν νά χάσουν 
καί τίποτε άπό τό μαύρισμα τοΰ φτειασιδιοϋ τους.

Ή Άριστοκράτισσες έχρησιμοποιοϋσαν καί μιά πράσινη κρέμα, 
ποΰ έδινε στό ασπράδι τοϋ ματιού ένα πράσινο άντιφέγγισμα.

Στήν ’Αραβία μεταχειρίζονται καί σήμερα ή κομψές αύτό τό πρά
σινο φτειασίδι.

Τέτοιο πράσινο βρέθηκε στά μάγουλα τής πριγκήπισσας τοΰ "Αστ. 
ποΰ πέθανε πρό 3,600 έτών.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΛΕΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ό Θεός έν τή μεγάλη αύτοΰ προνοίφ δέν έδωσε γένια στή γυ

ναίκα γιά νά μήν τήν πετσοκόβουν οί κουρεΐς, όταν 0ά τήν ξύριζαν, 
πού δέν θά μπορούσαν νά μή μιλούν τόση ώρα.

Ή γυναίκα είναι δν άνθρώπινον. τό όποιον ντύνεται, φλυαρεί καί 
γδύνεται.

Στόν έρωτα ή τίμια γυναίκα λέει όχι. Ή περιπαθής ναι. Ή

γιά βλους τοΰς άν&ρώπους. τό

ιδιότροπη ναι καί όχι. Ή δέ φιλάρεσκος ούτε να!. ούτε όχι.
'Εκείνος, πού μιλεΐ διαρκώς γιά τόν έρωτά του δέν πετυχαίνει. 

Τά λόγια βέβαια κολακεύουν τή γυναίκα. Μά μόνον τά έργα τήν 
πείθουν.

Μή δίνετε πίστι στόν έρωτα γυναίκας μέ ζωηρή καί εΰέξαπ η 
φαντασία. Ποτέ δέν αγαπά.

'Αποφεύγετε τής γυναίκες μέ τό γλυκό χαμόγελο Τή στιγμή, 
πού σάς χαμογελούν, σχεδιάζουν, πώς θά σάς προδώοουν.

Πολλές φορές είναι δυστυχείς ή γυναίκες, ποΰ είναι παρά πολύ 
λογικές.

Τό κεραυνοβόλο βλέμμα τής ζηλιάρας είναι ατσαλένιο σουβλί, 
πού τρυπφ τόν Ισχυρότερο θώρακα

Ή γυναίκα έχει δυό χαμόγελα. Τό χαμόγελο τών χειληών καί 
τό χαμόγελο τών ματιών. Τό πρώτο 
δεύτερο γιά έναν μονάχα.

"Ασχημη καί άλαζών γυναίκα, 
κολακείες, μοιάζει μέ ζητιάνο, πού 
δώση ελεημοσύνη.

Γυναίκα, ποΰ βγάζει άπ' τήν καρδιά της τήν πρώτη της άγάπη. 
άργά ή γρήγορα θά βγάλη κα! τή δεύτερη 
καί τήν τρίτη..

Ή σταθερότης τής γυναίκας, ποϋ δεν 
υποκύπτει στόν έρωτά της. είναι τό θαυμα- 
σιότερο πράγμα.

ΤΙ κόρη είναι λουλούδι, πού κόβεται. 
Μά ή αμαρτωλή είναι λουλούδι πατημένο.

Στόν έρωτα ή γυναίκα είναι σάν βιολί, 
ποΰ ξεχύνει τής παθητικές στροφές του μο
νάχα σ'έκεΐνον, ποΰ ξέρει νά τό παίξη.

ποΰ θ-έλει καλοπιάσματα καί 
διατάσσει τό διαβάτη νά τοΰ

•Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ»
Έπί τέλους ανέβηκε φέτος κι’ ένα έργο 

άψογο κατά τήν καινήν ομολογίαν στό «Μο- 
ντιάλ». ‘Ή Καινούργια Ζωή’· Ό ουγγρα- 
φεύς του ό Μίμης ό Μπόγρης είναι πολύ 
γνωστό: στό θεατρικό κοινον καί έκτιμαται 
πολύ. Εϊ>·αι ό συγγραφεύ; τής ώραίας ήθο- 
γροφίας «Τ’ άρραβωνιάσματα»», ποϋ έπαιξε 
τό Βασιλικόν Θέατρον. ’Αλλά είναι καί εις 
τούς άναγνώστες τής «Εικονογραφημένης» 
συμπαθέστατος καί άγαπηιιένος τους άπόδιη- 
γήματά του, ποΰ έδημοσίευσε τό ήμέτερον 
Περιοδικόν, ώστε νά περιττεύη κάθε κρίσις 
γιά τό ποιόν τοΰ έργου.

ΣΈΝΑ ΖΩΝΤΟΒΟΛΟ
Σοϋ έκαν" ό πατέρας σου 
μιά τράπεζα τρανή 
καί οδηγίες σούδωκε 
μέ σίγμα καί μέ νϊ.
Σέ έκαν' ό πατέρας σου 
ήγουν, τούτέστιν, ήτοι 
μεγάλο τραπεζίτη.
Μά σύ... τά ζώα μου άργά 
κι" άπό μυαλό ;.· 'Ανάποδα. 
'Εσύ καί τό τραπέζι σου 
κάνετε δυό τετράποδα.

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Ή ’Αλληλογραφία μας. — Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών 
Κους Κους Γ. Τσόχαν πολιτευτήν, X. Πραπόπουλον, ιατρόν, Ίο). Πρα- 
πόπουλον έμπορον, Γερ, Σαλβάνον Διευθυντήν Σχολής ’Αθηνών, X. 
Δραγάτσην Λυκειάρχην, Κ. Παπαλεξάνδρου, Γεν. Γραμματέα τοϋ Δή
μου "Αθηναίων, Ί· Μακρόπουλον, πρώην "Υπουργόν, Ί. Φιλήνην, 
Διευθυντήν Άσφ. ’Εταιρείας, «Ανατολής». Τζόιν Αύγουστΐνον, άρ- 
χιμηχ. Ήλ. Σιδηροδρόμων. Κ. Χαριτάκην, Διευθυντήν Ύ.τουρ 
γείου "Υγιεινής. Μιχαήλ Μπακόπουλον, ^κτηματίαν. Δημήτριον 
Πολυμερόπουλον Έμπορον, Σταμάτιον "Αλεξάνδρου εδωδιμοπώλην, 
Γ. Σταμάτην έδωδιμοπώλην. Δ. Γιαννούλην Πρόεδρον "Υπεραστικών 
Συγκοινωνιών, ένταΰθα, Α. Π. Οικουμενικόν Πατριάρχην, Βενιαμίν 
Κωνσταντινούπολην. Α. Π. Πατριάρχην "Αλεξάνδρειάς κ. Νικόλαον, 
’Αλεξάνδρειαν, Α. Μ. Πατριάρχην "Ιεροσολύμων κ. Τιμόθεον, 
"Ιερουσαλήμ- Ή «Εικονογραφημένη» σάς εύχαριστεϊ διά τήν 
αΰτεπάγγελτον εγγραφήν σας. Κον Δ, Λ. Σύρον. ’Αναμείνατε τήν δη- 
μΟσίευσιν τοϋ οργανισμού τών Νέων. Καν Μ. Κ. Διεβιβάσαμεν τήν 
άφήγησιν τοΰ τρομακτικού ονείρου σας εις τήν Εταιρείαν Ψυχικών 
’Ερευνών καί θάάπαντήσωμεν προσεχώς·— Κον Λ. Ν. Καλάβρυτα. 
Μέ τά πρώτα ψύχη θά πραγματοποιηθή εκδρομή γιά Σκί.—Δα Ε. X. 
Μανσοΰραν Αίγυπτου. Νά μάς ειδοποιήσετε εγκαίρως περί τής άνα- 
χωρήσεως τής οίκογενείας σας, διά νά σάς εΰρωαεν κατάλληλον οί
κημα. Καν Α.Α. Μεταχειρισθήτε ενέσεις Άρτηριοβοξίνης.—Δα Β. Ψ. 
ένταϋθα. Δοκιμάσατε πούδραν ’Οξειδίου Ψευδαργύρου. Ταλκ καί 
Άμιντόν άνά ίσα μέρη.

— ’Εκείνος ποϋ δίνει καλέ; συμβουλές μοιάζει μέ τον τυφλό, ποΰ με 

λαμπάδα φωτίζει τούς άλλους.

ο καλλιτέχνης άφησε τήν παλέττα μέ τά πινέλλα του 
πλάι σ ένα τραπεζάκι.

- φθάνει γιά σήμερα' έκανε μέ μίσοσβυσμένη φωνή 
Επειτα έσταύρωτε τά χέρια και κάρφωσε τά μάτια του

ατό μουσαμά-
Η «-’Αλήθεια»· 'Υπέροχο κάδρο! Τό όνειρό του, ποϋ θά 

τόν άπαθανατίση. τελειώνει. Γρεϊς μήνες τώρα παιδεύεται πρωί 
κι άπόγεμα.

Αρχισε μέ. τό κάρβουνο. Σχέδιο πρώτα- · Μά λές καί τό 
μοδέλλο του γι αύτό τό ταμπλώ μονάχα έχει γεννηθεί Παρά
στημα ■ ■· Ιραμμές!··. Καμπύλες!... Έκφρασιςϊ · - ·

Ακριβώς· όπως είχε συλλάβει τό ταμπλώ του : 'Η «Άλή 
θεία» δεν πρεπει νάναι ντροπαλή Καί νάχη μιά έκφραση ωμή... 
Α’ί λοιπόν ή Ι’ίτσα ήτον ή ονει
ρεμένη «’Αλήθεια»·

’Έπειτα τά «λάδια»·.. "Ό
λο τό κορμί, άλοζώντανο, μέ 
τήν κίνησί του - · · Νά την !
Ερχεται ασυγκράτητη ν’ άνα 

σκευάσγ, μιά ψευτιά, μιά διαβο 
λή ··· 1 όπο στήν ’Αλήθεια !

Αίγες μέρες άκόμη. . . Μένει 
πια ή έκφρασις. Πρέπει νά μι- 
λήση απερίφραστα, ώμά.μέ θάρ
ρος ! ’Έτσι πρέπει νά παρα- 
στήση κάνεις τήν Αλήθεια!

Μά !. . . Πολύ περίεργο !. . . 
Άλλη έκφρασι έχει ! Άλλοιώς 

τό είχε αρχίσει τό πρόσωπο κι' 
άλλοιώς τό φέρνει- Κάί δμως 
δέν γελιέται τό μάτι του

Μπάα !■ ■ · Μεγάλη διαφο 
ρά ! · ■ · Δέν είχε ή Ι’ίτσα τέ
τοια έκφρασι· δταν πρωτοπάτη 
σε τό πόδι της στό ατελιέ! “Αμ 
έκεϊνα τά χρώματα ; Πούντα ;

Πηγαινοέρχεται τό βλέμμα 
του άπό τό μοδέλλο στο μου 
σαμά- · · Η Ρίτσα έχει καθίσει 
σέ μιά καρέκλα - · . Τόσες ώρες 
ορθή · · · ’Ακίνητη . . . Προσέ
χοντας νά μήν φυγή άπό τήν 
πόζα, πού τής είχε δώσει ό 
καλλιτέχνης

- Λοιπόν' έκανε άλλη μιά φορά ό καλλιτέχνης- Φθάνει 
γιά σήμερα- Πάμε

Αλλες φορές ή Ρίτσα, μόλις ακούε αύτή τή συνηθισμένη 
φράσι, γλυστροϋσε άπ τό βάθρο καί χωνόταν πίσω άπό ένα 
παραβάν γιά νά ντυθή- Μά τώρα ούτε κουνήθηκε άπό τή θέσι 
της Σωριασμένη μάλλον στήν καρέκλα φαινόταν, σάν παρά
λυτη- Δέν είχε άνάκαρα νά στα 9 ή στά πόδια της.

θ Πέτρος έτρεξε κοντά της και τήν αγκάλιασε γιά νά τήν 
βοηθήση νά σηκωθή·

Γί έπαθες ; τή ρωτά·
Δέν ξέρω Πέτρο··· Δέν μπορώ νά πάρω τά πόδια 

μου· · ■ Μέρα μέ τήν ήμέρα σώνομαι-
Τήν κύτταξε άπό κοντά τώρα ό Πέτρος. · · Ί’ά μάτια της, 

βαθουλωμένα, ήταν ολόγυρα μα’ϋρα· Ή ματιά της ήτον 
θολή. · ·

- Μά τί έχεις Ι’ίτσα; κάνει ό Πέτρος· Άλλαξες. · · Έ
κοψες · · ·

Δέν ξέρω σοϋ λέω··· Σβύνω σιγά-σιγά... Μ αυτό 
τό έργο μοΰ παίρνεις τή ζωή λίγο-λίγο· . ·

Αί τώρα τελειώσαμε· . · Μιά δυό μέρες νά πετάξω με 
ρικά ^φώτα στό πρόσωπο καί ξεμπερδέψαμε· Τότε θά Ιδης! Θά 
•σοϋ .ξανακάνω πάλι τό άγαλματένιο κορμί σου

Κνα χαμόγελο γεμάτο ελπίδα γιά μιά στιγμή απλώθηκε

Ρίτσα... Ριταάκιιι...Ι!Ι

ΔΗΛΟΥ Bl^VTXANOY

σιό πρόσωπό της κι’ έσβυσε αμέσως.
— Είσ’ ευχαριστημένη ; έξακολούθησε ό Πέτρος. Μιά δυό 

μέρες άκόμη καί ό Πέτρο; σου θάναι μεγάλος. · ! Θά δοξασθή 
μέ τό δικό σου τό κορμί·..! Κι έτσι μεγάλος, δοξασμένο;· 
πλούσιος, θάναι δικός σου·

— Δικός μου! έκανε ή Ρίτσα
— ’Αποκλειστικά δικός σου !
Άνοιξε τά μάτια της διάπλατα καί τά κάρφωσε στά δικά 

του Ο Πέτρο; έτοιμος νά τής γεμίση φιλιά τό στόμα, άπό 
μείνε· δαγκάνοντας τό χείλι του.

Είδε μιά λάμψι, ποϋ άστραψε στά μάτια της, σάν ν’ αντι
φέγγιζε άπό μέσα ή ψυχή της. Κι’ αμέσως άνέβλυσαν δυό μαρ
γαριτάρια καί γυάλισαν.

Ξαφνικά τοϋ γλύστρησε άπό 
τά μπράτσα του καί χώθηκε 
πίσω άπό τό παραβάν

Ό Πέτρος τήν άφησε νά ντυ
θή καί πήγε κοντά στό κα 
βαλλέτο- Τά μάτια του τώρα 
είχαν ξεζαλισθει·

Μεγάλη διαφοράί... Βέβαια!— 
Δέν είναι αύτή ή Ρίτσα! Μά 
πώς έγινε αύτό ;

Έπήρε τήν παλέττα μέ τά 
πινέλλα του- ■ · Νά,. έδώ πρέπει 
νά πετάξωμε κάνα δυό φώτα-·. 
Τό μάτι πρέπει νά ζωηρέψη·

— Πετοάκηηηη !
Πέταξε τά σύνεργά του στό 

τραπεζάκι, έσκέπασε βιασνικά 
μέ τό πανί τό μουσαμά καί έ
τρεξε κοντά της μέ ανοικτά τά 
μπράτσα

— "Ετοιμη ; τήν έρώτησε·
_ - Δέν άργησα. Αϊ . Αυ 

ριο λοιπόν ;
—Τήν ίδια ι'ύρα· · · · Θά προ

σπαθήσω νά τό τελειώσω- Δέν 
έχει πολ-λή δουλειά πειά · · · · 
Ενα καλό ρετούς καί τελειώνει.

Έφόρεσε τό καπέλλο του καί 
τήν πήγε αγκαλιαστά έως τήν 
πόρτα· Έκεΐ, πριν τής άνοιξη 
στάθηκαν λίγα λεπτά κι’ έκόλ- 

λησαν τά χείληα τουξ-
Σάν βρέθηκαν έξω, τά ξέχασαν δλα Δέν ήταν πειά ζωγρά 

φος καί μοδέλλο-
Πήγαν σέ μιά ταβερνούλα έκεΐ κάπου στ’ Άναφιώτικα· 

τσίμπησαν κάτι σέ μιά γωνίτσα τοϋ περιβολιού, κάτω άπό 
μιά πυκνή περικοκλάδα καί γύρισαν στή φωλίτσα τους λίγο 
πριν άπό τά μεσάνυχτα-

Τήν άλλη μέρα όπως πάντα, ό Πέτρος σηκώθηκε πρωΐ 
κι'αρχισε νά έτοιμάζη τά χρώματά του- Ή Ρίτσα κοιμόταν 
ακόμη- Μά τά μάτια της ήταν γουβιασμένα καί μαϋρα όλό 
γύρα Κιάπλωμένη στό πρόσωπο μιά κιτρινίλα.

Στάθηκε ό Πέτρος καί τήν κύτταζε βουβός καί μέ τήν καρ
διά σφιγμένη· Δέν είναι καλό πράγμα αύτό. · · Κάτι έχει 
πάθει

“Εξαφνα φεγγοβόλησε τό πρόσωπό της, άνακλαδίστηκε κι’ 
άνοιξε τά μάτια της μ’ένα χαμόγελο γεμάτο γλύκα-

— Πουλάκια ! τοΰκανε
Ή φωνή της ήτον ζαχαρένια- Ό Πέτρο; έτρεξε κοντά 

στό κρεββάτι καί πέφτοντας στά γόνατα τήν αγκάλιασε καί 
τή γέμισε φιλιά.

Μά ξαφνικά τινάχθηκε όρθιος· Τί τοΰ άνασήκωνε τά μπρά
τσα του ; Τό στήθος της άναιβοκατέβαινε άτακτα καί δυνατά! 
Καίάναφυλλητά ! (Ή συνέχεια el; τό επόμενο»)
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ΟΛΑ
Η ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΑ ΕΠΟΧΗ

Καθώς άναιβαίνομε τόν Βυζαντινόν Μιστού πρός τ' άριστερά 
μας άντικρύζομε ένα περίκομψο πύργο καί κοντά του μιά περίεργη 
εκκλησία, στηριγμένη πάνω σ’ένα βράχο. Τό «Καθολικόν τής Μονής

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ.—Η Α 

Ζ«ύί απονέμει τά έπαθλα εις ιούς νικήτας 

τής Περιβλέπτου». Σώζεται καί ό περίβολος ακόμη τοΰ Μονα
στηριού

Περίβλεπτος υπήρχε καί στήν Κωνσταντινούπολι. Μέ αυτό τό 
δνοιια οί Βυζαντινοί ένοοΰσαν τή Θεοτόκον.

Ή Περίβλεπτος τοΰ Μισερά είναι κτίσμα τών μετά τόν 14ον αΙώνα 
χρόνων. Ή άνοικοδόμησίς της δηλαδή ανάγεται στό 1350, δπως τουλά
χιστον συμπεραίνει κανείς άπό τήν αρχιτεκτονική καί τσς τοιχογρα
φίας της.ποΰ ο'ι ειδήμονες τήν κατατάσσουν στήν πρώτη-πρώτη περίοδο 
τής ίδρύσεως τοΰ Δεσποτάτου τοΰ Μωρηά.

Ώς αρχιτεκτονικό έργο ή Περίβλεπτος είναι περίεργη καί χαρι
τωμένη. Ίσοδομική τοιχοδομή έξωτερικώς κατά τόν γνωστόν τρόπον 
τυύ Βυζαντίου, μέ πέτρες καί τούβλα.

Ή τοιχογραφίες του είναι άπό μάλλον άξιοθέατα καί άξιοθαύμα- 
στα έργα τοΰ Μυστρά, έκ τοΰ οποίου πρέπει νά συμπεράνη κα
νείς δτι όταν έκτιζε- 
το, ή άρχιτεκτονική 
έξέλιξις είχε φθάσει 
στή λαμπρότερη άν- 
θησι.

Είς τόν τροϋλλον 
της είκονίζεται ό Παν- 
τοκράτωρ μέ τά Χε
ρουβείμ καί Σεραφείμ 
γύρω του κι’έναν προ
φήτη άπό κάτω. Στους 
τοίχους σκηνές άπ' τή 
ζωή τοΰ Χριστού καί 
τής Παναγίας.

'Εκείνο, ποΰ θαυ
μάζει κανείς όμως, εί
ναι ή τοιχογραφία τής 
Θείας Λειτουργίας στή 
• Πρόθεσι». "Αγγελοι 
μέ Άγια Δώρα εις ού- 
ρανίαν πομπήν. Έκ- 
φρασις, κίνησις, σχέ
διο, δύναμις τούς δί
νουν τήν σφραγίδα τοΰ 
τέλειου.

Γενικώτερα, όλατά 
έργα τών ζωγράφων 
τής «Περιβλέπτου, μέ 
τή γνώσι τής τέχνης, 
τήν ειλικρίνεια καί τήν 
δΰναμι παραβάλλονται 
χωρίς καμμιά έπιφύ- 
λαξι καί υπερβολή 
πρός τά έργα τών με
γάλων 'Ιταλών καλ- 
λιτεχιώ”, καί διδασκά
λων τΰς παλαιοτέρας 
'Αναγεννήσεως τοΰ 
πρώτου ήμίσεος τοϋ 
14ου αίώνος-

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.—Ή Α. Μ. ό βαοιλεύς προ.τ μπόμενος νπό τον Γραμματέως τή; 
'Επιτροπής κ. 'Art. Σταθάτον καί τον Προέδρου τής Πανελληνίου Σκοπευτικής 'Εταιρίας κ- Φρ. Μανρομμάιη

Άπό έφημερίδες τοϋ I860 μαθαίνομε τής τιμές τών διαφόρων 
τροφίμων καί μακαρίζομε τοΰς μακαρίτες, πσύ έζησαν εκείνη τήν 
ωραία έποχή.

Άκοΰστε λοιπόν: Τό ψωμί α ποιότητος. είχε λε
πτά 30 ή όκά. τό β' ποιότητος λ. 25. Τό πρόβειο 
κρέας λ. 95 ή οκά, τό βωδινό 90 λ. Τό βούτυρο, α
γνό τοϋ γάλακτο , 2 δρ. Τό λάδι 95 λεπ. Τό ζευγάρι 
τ’ αύγά 5 λεπ. Τά ψάρια 50 λ. καί 1,50. Ή ρετσίνα 
30 λεπ. ή ό ά. Τό χαβιάρι, πρώτης ποιότητος δρ· 6 
καί δευτέρας 4. Τά Τούρκικαγλυκίσματα, μπακλαβά;, 
κανταίφι. γαλατομπούρεκο, τρίγωνο 15 λεπ. Ευρω
παϊκά γλυκίσματα, όλο μύγδαλό 25 λεπ.

Άμ' ό καπνός ; Άπό 4 έως 6 δρ. ή όκά. Οί 
καπνιστοί τόν άγόραζαν «τέσσερα κι' ένα». Δηλαδή 
τεσσάρων λεπτών καπνό καί ενός λεπτού τσιγαρό
χαρτο. Έκυκλοφοροΰσαν τότε καί χάλκινα μονόλε
πτα καί δίλεπτα. 'ο φίνος καπνός τής Ξάνθης, φέτα, 
μυρωδάτοσ. 8 δρχ. ή όκά.

Στοΰ Βαρνάβα τό αριστοκρατικό εστιατόριο καί 
τ’ άλλα τής πρώτης τάξεως ή σοϋ-α είχε 12 λεπ. Τό 
βραστό μέ «ζωμόν» 16 λ.επ. τά «όψάρια», 22 λ. τό 
ψητό 18 λεπ. τά φρούτα 8 λεπ. καί τό ψωμί 3 λεπ. ή 
μερίδα. Τό δέ κρασί, κατά βούλησιν, 6 λεπ Ό Βαρ
νάβας είχε καί συνδαομητάς μέ τόν μήνα. Μέ 39 δρχ. 
έτρωγαν δ,τι καί δσο ήθελαν.

"Αν ρωτάτε καί γιά τά οικόπεδα... Πλάϊ στό μέ
γαρο τήτ Τραπέζης ’Αθηνών— όδόσ Σταδίου—τό 
1860 ό έγκριτος Ιατρός τής έποχής Θεοδωράκης α
γόρασε οικόπεδο πρός 1 δρχ. τόν πήχυ. ό δέ Ίωάν. 
Παπαρρηγόπουλος έπούλησε κάποιο οικόπεδό του 
στήν οδόν 'Ακαδημίας 150 δρχ. τόν πήχυ έκείνη 
τήν ίδια χρονιά.

Ό μακαρίτης ό Παΰλςς ό Λάμπρος, ό αδελφός 
τοΰ άειμνήστουκαθηγητοΰ καί Πρυτάνεω;. ιστορικού συγγραφέως, 
πρωθυπουργού καί πολυτίμου συνεργάτου τήε «Εικονογραφημένης» 
μάς είχε διηγηθεΐ κάποτε, δτι άγόρασε τό 1860 άπό τόν άλλοτε νο
μάρχη Άττικοβοιωτίας Χατζόπουλο τό οικόπεδο, πού μέχρι πρό τίνος 
ήταν τά γραφεία τοΰ Άρείου Πάγου—γωνία Σταδίου καί Σοφοκλέ- 
ους—πρός 16 δρχ. τόν πήχυ

Ό καπνέμπορος Γαζής άγόρασε οικόπεδα στήν δδόν Έρμού,πλάϊ 
στό χαρτοπωλείο Πάλλη καί Κοτζιά, 7 δρχ. τόν πήχυ.

Δέκα χρόνια προτήτερα, τό 1850, στή λεωφόρο Κηφισσιάς κοντά 
στό Παλάτι ό πήχυς είχε 1.75 λεπ. τό δέ 1860 δρ. 15 έως 20.

'Εκείνη τή χρονιά—τό 1860—ένα σπίτι τής όδοΰ Αιόλου, κοντά 
στήν 'Αγία Ειρήνη, ποΰ ήτον μητρόπολις τότε, άπό πέντε δωμάτια 
ένοικιάοθηκε 30 δρχ. τό μήνα.

Τάχα θά ξαναγυρίση καμμιά φορά ή μακαρία έκείνη έποχή ;


