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Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΝΕΚΡΟΣ

Μυρίζουν οί δρόμοι λιβάνι ■ Κτυποΰν λυπητερά 
ή καιιπάνες ■' Ψαλμωδίες-λαμπάδες··· ’Απ' άκρη σ’ 
άκρη αντιλαλούν τ’ αναφυλλητά !

Η 'Ελληνική Φυλή κηδεύει δεύτερο Κωνσταντίνο. 
Ό πρώτος έπεσε στην Πόρτα τοϋ 'Αγίου Ρωμανοΰ. 

Στη Μικρασία επεσε Αυτός.
Μέ πρόσχαρα λουλούδια της 'Αττικής Σ’έρραινε 

Μεγάλε Βασιληά στδ διάβα Σου ή * Εικονογραφη

μένη*
Μέ ΰλιμμένα λουλούδια τής Αττικής Σέ. ραίνει 

*Μαρμαρωμένο» καί σήμερα Μεγάλε Νεκρέ ■'

Πρόβαινε τώρα στή γαλήνη τοϋ τάφου καί στήν 
Άβανασία Πονεμένε Βασιληά. Βασιληά Γυιέ — Βασι- 

ληά Ιίατέρα καί συ Βασίλισσα —Μάννα καί Συ Βα
σίλισσα—Σύντροφος ■'

Η Μνήμη Σας βά μείνη Σεπτή στήν Ελληνική 
Ψυχή και ή παράδοσις τοΰ ·Μαρμαρωμένου*  Σύμ

βολο αιώνιο-

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΡιθ 212-213 — 15 - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936



ΑΠ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΙΑΣ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΗ! ΗΠΗΜΠΗΣΕΙΣ
TOY χ. ΔΗΜ- ΛΑΜΤΤΙΚΗ

Γό κατωτέρω άναμνησεολογικόν άρΟρον τοΰ έγκριτου 
'Αθηναίου λογο.έχνου κ. Δημ. Λαμ-ίκη τό όποιον έγράαη 
έπικαίρως διά τήν "ΕΙκονογραφημίνηνι Αποτελεί μιαν Ιδιαι
τέραν εθνικού Ενδιαφέροντος σιλίδα άπό τήν Ιστορίαν τής 
γενεάς μας, ή όποία έμεγαλουργησε μέ τόν Κωνσταντίνον καί 
έμόχθησε δια μίαν καλλιτέραν ανριον.

.... Καί τώρα πιά ό όρθόδοξος ναός τοϋ 'Αγίου Γεωρ
γίου στή Φλωρεντία θά μένη γιά τήν 'Ελληνική ψυχή ώς άνά- 
μνησις ένός έθιικοΰ Μνημείου, 
στήν ξενητειά.

Τά χρόνια θά περνούν, ή 
γενεές θά δ'.αδέχωνται ή μία 
τήν άλλη, μά ή θύμησιςθά μένη 
σάν πατριωτική κληρονομιά, 
σάν ιερά παράδοσις ... «Στήν 
έκκλησιά έκείνη έμεινε 13 χρ 
όνια . ..».

Καί μέσα στά 13 αυτά χρό
νια έμενε κοντά στόν ξβνητεμέ- 
νον ή ευλαβική σκέψις τών 
συμπατριωτών, πού άλλοτε έζη- 
σαν μαζύ του τής δοξασμένες 
ήμερες τών έβνικών θριάμβων 
καί είχαν πάντα μέσα στήν 
καρδιά τους τόν πόθο νά ίδούν 
μιά 'Ελλάδα ενωμένη, δυνατή, 
εύτυχισμένη Καί ή σκέψις αύτή 
ώδ γοΰσε τού; προσκυνητάς σ' 
έκείνη τήν ξενητειά, πού τήν 
θεωροΒσαν ένα κομμάτι πατρί- 
δος. άφοϋ κάτι δικό τους κρα
τούσε κοντά της.

'Ολίγοι στήν άρχή. περισ
σότεροι κατόπιν, έπήγαιναν 
τακτικά οί "Ελληνες ταξειδιώ- 
ται καί κατέθεταν δλίγα άνθη 
τής Αττικής γής, άνέπεμπαν 
μιάν εύχή γεμάτη πόνο καί 
κατάνυξι.

Στόν ναόν έκβϊνον—έκεΐ, 
πέρα άπ’τόν Αρνο. κατά τήν 
ήρεμη, γραφικήν καί άρ'-στοκρα 
τικήν βία Λεόνε Ντέτσιμο. έκοι- 
μάτο τόν ύπνον τοΰ Αδικημένου 
δικαίου δ θουλικός βασιλεύς, 
δεχόμενος στήν γαλήνιον κρύ
πτην του τό προσκύνημα τών 
περαστικών Ελλήνων, μέσα 
στήν ψυχή τών δποίων έζοΰσε 
πάντα, καθ' όλο τό διάστημα 
τής μεταθανατίου έξορίας του 
καί στοΰ δυστυχισμένου τήν καρδιά ή έλπίς!

Τήν,Ελληνική σημαία μέ τό Στέμμα, πού τόν έκάλυκτε 
στήν πρόσκαιρον αύτήν θέσιν του, πάντα τήν περιέβαλλαν Ιερά 
Αφιερώματα τών πιστών καί άφθονα άνθη τής 'Ελληνικής γής, 
πού έκόμιζαν χεΐρες ευλαβείς, ώς φόρον τιμής καί παντο- 
τβινδν ένθύμιόν των. ώς όπόσχεσιν. ότι κάποτε, κάποιοι Έλ
ληνες προσκυνηταΐ δέν θά έγύρτζαν μόνοι στήν πατρίδα ...

Σ’ένα μεγάλο βιβλίο, πού είχε άνοιχθή έκεΐ. 
έδιάβαζε δ κάθε νέος έπισκέπτης του τά δνό- 
ματα άλλων συμπατριωτών πού προηγήθηοαν 
καί προσέθετε καί αύτός τό δικό του καί έτσι τό 
βιβλίο αύτό έγινε ένα γραπτόν μνημεΐον, άφιε- 
ρωμένον άπό τήν Ελλάδα πρός ένα άπό τά 
άγαπητότερα παιδιά της.

Τήν πρώτη δμαδική—ανεπίσημη, μά όχι γι’ 
αύτό καί λιγώτερο συγκινητική—έπίσκεψιν έκεΐ 
έκάμαμε ένας όμιλος ‘Αθηναίων, πού είχαμε 
οργανώσει μιά έκδρομή στήν βόρειον 'Ιταλίαν 
πρό έννέα έτών: 'Ο Κ. Καλοδούκας, ό Γεώργ. 
Κοφινάς, δ Σ. Χιλιαδάκης. ό στρατηγός Καθε- 
νιώτης, δ Κ. Καλυβίτης, δ Ν. Γκινόπουλος. δ 
Φ. Γιοφύλλης, δ Σερ. Τριαντάκης, δ I. Φλωρά- 
τος, ό Κ. Γιούλης. δ Χρ. Πράτσικας. δ Κ. Κι- 
τσίκης. δ Γ. Διοιχητόπουλος, δ Άγγελ. Μεταξάς 
(δ έργοοτασιάρχης τοΰ Πειραιώς) δ Δημ Ζώτος, 
δ Μιχ. Σαλίβερος. δ Τηλ. ’Αποστολόπουλος. δ 

I. Σαλίβερος καϊ άλλοι καί πολλές κυρίες’ 
^§"καί δεσποινίδες, 'Αντιπρόσωποι άπδ τής. 
ΐ®- καλλίτερες κοινωνικές τάξεις. 
' Στό βιβλίο τών προσκυνητών προσετέθησαν 
καί νέα δνόματα.Δέν ή σαν μόνον όνόματα πα

λαιών άφωσιωμένων στήν μνήμην τοΰ μεγάλου 
νεκρού. Ήσαν όνόματα καί συμπατριωτών, πού 
πριν είχαν συμμερισθή τής σκέψεις έκεί.νων πού

τοΰ έδειξαν τήν έξορία —'Π πρώτη δικαίωσις τοΰ αδικημένου 
Νεκρού.—Τότε ίπήραμε καί τής πρώτες φωτογραφίες τοΰ Βι
οτικού Μαυσωλείου—δφειλόμενε; στόν Άθηναϊον φιλότεχνον 
κ. Κοσμάν Καλυβίτην—τής όποιες έδημοσιεύσαμε οτής Αθη
ναϊκές έφημερίδες. μέ τής σχετικές περιγραφές πού άπετέλε- 
σαν τό πρώτον έδώ άνεπίσημον μνησόσυνον καί μετέδωκαν 
τήν συγκίνησιν καϊ είς δσους μόνον μέ τήν σκέψιν είχαν προσ
κυνήσει τό Φλωρεντινόν ιερόν.Κάτι δικό μας, ποΰ βρίσχεται

Μέσα σέ μιά μ ταρουτοκαπνισμένη ατμόσφαιρα καί σ' έναν κλύ· 
δωνα κομματικών συρράξεων έγεννήθη τήν 21 Ιουλίου τοΰ 1868 δ 
Διάδοχος τοϋ "Ελληνικού Θρόνου

Κατά τά μέσα τοϋ Απριλίου τοΰ 1867 δ νεαρός Βασιλεύς τών 
Ελλήνων Γεώργιος Α' άνβχώρησε γιά τό 
έξωτερικό, άφοΰ διά Β. Διατάγματος ένβ- 
πιστεύθη τήν άντιβασιλεία είς τό θειο 
του πρίγκηπα 'Ιωάννη.

Όλος δ κόσμος εϊξερε. ότι σκοπός τοΰ 
ταξειδίου ήτον νά συνηγορήση δ Βασιλεύς 
πλησίον τών ’Ανακτοβουλίων τής Εύρώπης 
γιά τήν ένωσι τής Κρήτης.

Δέν είχε άκόμη τελειώσει ή μεγάλη 
έπανάσταοίς τής μεγαλονήσου. πού τήν εί
χαν πνίξ-t στό αίμα τά τουρκικά στρατεύ
ματα. Έδ ό χιλιάδες πρόσφυγες, γυναικό
παιδα καί άμαχο; πληθυσμός, πού ήθελαν 
νά γυρίσουν στά σπίτια τους.

"Οταν ένα τηλεγράφημα άπό τήν Πε- 
τρούπολι ανήγγειλε, ότι στής -I Μαΐου έγι
ναν οί άρραβώνες τοϋ Βασιλέως μέ τή Με 
γάλη Δούκισσα Όλγα, κόρη τοΰ Μεγάλου 
Δουκός Κωνσταντίνου Νικολάεβττ,, γυιοδ 
τοΰ Τσάρου Νικολάου Β'. άδελφοΰ δέ τοΰ 
Αύτοκράτορος Πασών τών Ρωσσιών ’Αλε
ξάνδρου, 
ότι στής 
Τσάρων

ρισε στό "Εθνος διάδοχο. Κάθε καρδιά Ελλη
νική έσκίρτησε τότε. Τά Σ'.βύλλεια βιβλία τής 
■Ελληνικής Φυλής έπροφήτευαν έδώ κι αιώ
νες δλόκληρους τή γέννησι τοΰ Πορφυρογεν- 
ήτου.

Σέ λίγες μέρες συνεκεντρώθησαν κατά 
πρόσκλησι τοΰ Αυλαρχείου στή μεγάλη αίθουσα 
τού «Παλατιού· cl υπουργοί, οί ανώτατοι βαθ 
μούχοι τοΰ Κράτους, οί βουλευταί,οί ήρωες—άγωνισταί του 1821. ό δε 
πρωθυπουργός Βούλγαρης μαζί μέ τόν Κων. Κανάρη τούς παρουσίασαν 
τό πορφυρογέννητο βρέφος.

Όλοι έβάκρυσαν καί μέ άναφυλλητά έζητωκραύγαζαν. Ό γέρο— 
ναύαρχος μάλιστα δέν κρατήθηκε. Τόν πήραν τά κλάματα καί σηκώ
νοντας τά χέρια πρός τόν ουρανό έφώναξε :

—Νΰν απολύεις τόν δοΰλον σου Δέσποτα
Ή Ελληνική ψυχή είχε μιά παράδοσι : «Πάλε μέ χρόνια μέ 

καιρούς πάλε δικά μας θάναι». «Κωνσταντίνος τά έδωκε, Κωνσταν
τίνος θά τά πάρη» Πριν άκόμη λοιπόν βαπτισθή έπισήμως. δ λαός 

έγινε νονός τοΰ διαδόχου καί τοΰ έδωκε τό όνομα Κωνσταν τίνος.
Καί δταν σέ λίγο έγινε ή έκκλησιαστική τελετή τής βαπτίσεως 

παρουσία δλων τών έπισήμων στή Μητρόπολι. μεγαλειώδης καί υπέρ
λαμπρος. δλη ή 'Αθήνα είχε πολιορκήσει τήν έκκλησία.

'Από τήν ήμέρα έκείνη δλοι οί "Ελληνες παρακολουθούσαν τήν 
άνάπτυξι τοΰ Διαδόχου καί άνυπόμονα μετρούσαν τά χρόνια του. Μόνο 
τό ξανθό βασιλόπουλο μέσα στά χρυσά μικράτα του δέν μπορούσε νά 
καταλάβη, γιατί μέ τόση συγκίνησι Γονείς καί Λαός τό έβλεπαν νά 
μεγαλώνη.

Ευθύς τήν άλλη μέρα, ποΰ γεννήθηκε, διά Β.Διατάγματος τοΰ άπε- 
νεμήθη δ τίτλος τοϋ 
Δουκδς τής Σπάρτης. Τό 
Διάταγμα έκεϊνο προσε- 
> ομίσθη στή Βουλή πρός 
έπικύρωσι. Εύρήκαν πά
λι άφορμή οί γρινιάρη- 
δες κι’ έκαναν ντόρο. 
Άλλά τό Διάταγμα έ- 
πεκυρώθη καί δ Διάδο
χος έταξίδευε άργότερα 
ίνκόγγνιτο στό έξωτερι- 
κό μέ τόν τίτλο τοΰ 
Δουκός τής Σπάρτης.

Έν τφ μεταξύ άρ
χισε καί ή έκπαίδευσίς 
του. Παιδαγωγός του δ 
Λύντερς. Καθηγηταί του 
δ Σακελλαρόπουλος, κα
θηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου, τών Ελληνικών, δ 
Προκόπιος Οίκονομίδης, 
κατόπιν Μητροπολίτης 
Αθηνών, τών Ιερών. ..

Ήτον άκόμη στά 
τελευταία παιδικά του 
χρόνια, ποΰ κάποιο πρωί, 
γιά ν’ άστειευθή, έστει
λε μ' έναν θεράποντα 
στήν αδελφή του. τήν 
πολύκλαυστη βασιλοπού
λα μας ’Αλεξάνδρα ένα 
σημείωμα γαλλιστί μέ

τήν υπογραφή: Δούξ τής Σάρτρης.'Η βασιλοπούλα πάλι άπό τό δωμά
τιό της τοΰ άπήντησε μέ τήν υπογραφή : Δούκισσα τοΰ «κάτι τί». 

Εύρήκαν άφορμή πάλι τότε οί αιώνιοι γρινιάρηδες. Άκοΰς έκεΐ I 
ΟΙ βασιλόπαιδε; αΰτοτιτλοφοροΰνται Δοΰκες τής Σπάρτης καί

ΟΙ "Ελληνες προσκυνηταί 
τοΰ βασιλικού έκείνου ιερού ή- 
σαντά χελιδόνια τού δημοτικού 
τραγουδιού.πού έπήγαιναν «τήν 
άνοιξι νά λένε»; Νά λένε με 
τήν προσευχή τους στόν ξένη 
ιεμένο. ότι γρήγορα θά αίθρία- 
ζεν ό έθνικός όρίζων καί δ γυ· 
ρισμόςστήν πατρίδα θά έγινόταν 
μέ δλας τάς τιμάς που ώφειλβ 
στή μνήμη του ή Ελληνική ψυ
χή. Άλλά κι' άπό τή φιλόξενη 
Τή τήί Τοσκάνης έκομίζοντο 
ατό φέρετρο τοΰ ξενητεμένου νε 
κρού δροσερά καί μυρωμένα άν 
θη, πού έσμιγαν τό άρωμά τους 
μέ τό θυμίαμα τού λιβανωτού. 
Τά 4πήγαινε πάντα μέ συγκινη
τική εύλάβεια μιά εξαιρετική 
ψυχή πού έζοΰσε μέ τόν πόνο 
καί τό παράπονο έκείνου: Ή 
βασίλισσα Σοφία, ή όποία είχεν 
έγκατασταθή κοντά στόν νεκρό 
σύζυγό της. Έμενε στή Βίλλα 
Σπαλέττι,ένα κομψό παλατάκι 
στό Τζαρντΐνο Μπόμπολι, κον
τά σέ μιά άπόμερη όχθη τοϋ 
"Αρνου. Στή βίλλα αύτή έδεχό- 
ταν κάποτε ή πονεμένη Βασί
λισσα καί μερικούς περαστικούς 
άπό τή Φλωρεντία Έλληναςκαί 
άκουε μέ καλωσύνη καί άγάπη 
τά λόγια τοϋ σεβασμού, τών έλ- 
πίβων καί τής παρηγοριάς,των. 
Στήν κρύπτη τή, έκκλησίας έ· 
πήγαινε τακτικά—ήταν ό σκο
πός τής ζωής της τότε—σχεδόν 
κάθε ημέρα, γιά τό συνηθισμένο 
μνημόσυνο, ώς πού κάποτε βιε· 
κομίσθη έκεΐ νεκρά καί ή ίδια 
πλάι στόν ήρωϊκό σύζυγό της

ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ. - Ό 'Ορθόδοξος (Ρωσοικός) ναός τοΰ'Αγ. Γεωργίου 
είς τήν >ρνπτην τοΰ όποιου έφυλλσσοντο τά σκηνώματα τών Βασιλέων.

(Φωτογραφία τοΰ κ. Κ. Καλυβίτη)
καί τήν θεοπρόβλητη Μητέρα Του. Καί έμειναν τά τρία σεπτά 
λείψανα στήν φιλόξενη ξενητειά, ώς πού αίθρίασεν δ όρίζων 
καί οί τελευταίοι προχθέςΈλληνες έπισκέπται έκεΐ τά έφεραν 
διά νά άποτεθοΰν στήν ’Αττικήν γήν έν μέσφτοϋ Έλληνικοβ 
λαοδ. δ όποιος πολύ έπόνεσε γι' αύτά.

Καί δ ορθόδοξος ναός τής Φλωρεντίας, πού δλα αύτά τά 
χρόνια διβφύλασσε τά ιερά σύμβολα τής ’Εθνικής μας ένότητος 
θά βιαφυλάττεται κι' αύτός στήν άνάμνησιν τών 'Ελλήνων ώς 
έύα έθνικόν (ινημείον... ΔΗΜ. ΛΑΜΤΤΙΚΗΣ

άπό τήν πατρίδα, δπως ζή

ΤΑ ΤΡΙΑ ΦΕΡΕΤΡΑ. - Etc τήν κρύπτην τής Ρωσσικής 'Εκκλησίας

καί άλλο κατόπιν τηλεγράφημα
15 'Οκτωβρίου στό Παλάτι τών 
έγιναν καί οί γάμοι μέ άφάν

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ 
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟ ΒΡΕΦΟΣ

ταστη μεγαλοπρέπεια.
Αύτό τό γεγονός έ· 

χαροποίησε όλο τό Έ
θνος. Έβλεπε δ ‘Ελλη
νικός Λαός, ότι έπειτ' 
Από τόσους αιώνες άνε- 
νεώθησαν παληοί δεσμοί 
μεταξύ τή; 'Ελληνικής 
καί τής Ρωσοικής δυνα 
στείας. Τό 961, πού ή 
Ελληνική Αύλή τοΰ Βυ
ζαντίου ήτον παντοϊύ 
ναμη καί όλες ή άλλες 
αΰλές έπροσπαθοΰσαν νά 
ουγγενέψουν μαζί της. ή 
δεύτερη κόρη τού Έλ· 
ληνός Αύτοκράτορος τής 
Κωνσταντίνο υ π ό λ ε ω ς 
Ρωμανού Β' “Αννα έπή- 
ρε Ανδρα τόν ήγεμόνα 
τής Μοοχοβίας—έτσι έ- 
λέγετο ή Ρωμαία τότε 
— Βλαδίμηρο

Τό 1467 πάλι ή κό
ρη τοΰ Θωμά Παλαιολό- 
γου έπήρε άνδρα τόν 
Μέγαν Δούκα τής Μοσ- 
χοβίας Βασιλίεβιτς. Εί
χε πέσει πειά ή Πόλι 
καί άπό τότε ή Ρωσσία 
έπήρε ώς έμβλημά της 
τόν «Δικέφαλο «Χάγγα» 
—«’Αετό»—πού ήτον τό 
Βυζαντίου Άπό τότε ή 
καί σάν θεματοφύλαξ τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Ιερά; Παρακαταθή
κη; τής "Ελληνικής Φυλής. Μέσα λοιπόν σ' έκείνη τήν καταχνιά δ 
λαός, μέ τή διαίσθηαι, ότι ό δεσμός αύτό; θά έβγαινε σέ καλό γιά τά 
έβνικά ζητήματα, ξεθάρρεψε καί έπανηγύρισε γιά τούς γάμου;.

Μονάχα τά κόμματα—τά αιώνια—(στραβομουτσούνιασαν. 'Αχούς 
έχει! Νά μήν μάς ζητήσουν τή γνώμη μας!

Κι' δ Τρικούπης άκόμη τό έχαρακτήρισε αύτό ώς παρατυπία καί 
σάν Υπουργός τών Εξωτερικών έπρότεινε στό Υπουργικό Συμβούλιο 
τήν παραίτησι τή; Κυβερνήσεως. Μά δ Πρωθυπουργός 'Αλέξανδρος 
Κουμουνδοϋρος, δ φλογερός έκεϊνο; καί βιορχτικώτατος πατριώτης, μέ 
τή μετριοπάθεια του καί μέ τή συναίσθησι, ότιήτχν κρίσιμες ή περι
στάσεις γιά όλο τό έθνος, τήν άπεσόβησε.

Έπειτ' άπό λίγους μήνας δ Γεώργιος καί ή Όλγα έφθαναν στόν 
Πειραιά, μέσα σέ μιά βαθύτατη συγκίνησι τοϋ Λαού, πού είχε Αρκετά 
έκνευρισθή μέ τό Κρητικό ζήτημα. Ό πρίσβυ; τής Τουρκίας Φωτιά- 
δη; Μπέης έβομβάρδιζε κάθε τόσο τήν Ελληνική Κυβέρνησι μέ δια- 
κοινώσεις καί φοβέρες περί άμέσου κηρύξεως τοΰ πολέμου.

Καί φαγωμάρα κομματική άπό τό άλλο μέρος. Ή Ευρώπη είχε 
συνταραχθεΐ. Πρό πάντων ή ’Αγγλία. 'Επειδή λοιπόν δ Κουμουνδοΰρο; 
ήτον φιλοπόλεμος, ήξίωσε τήν άπομάκρυσί του άπό τήν έξουσία. Καί 
δ Γεώργιο; έπαυσε τό Υπουργείο Κουμουνδούρου, άνέθεσε δέ τήν κυ 
βέρνησι στόν πρόεδρο τοΰ Άρείου Πάγου Α. Μωραϊτίνη καί μετά ένα 
μήνα στόν Τζουμπέ. τόν Δημητράκη Βούλγαρη.

Όταν, στής 2L Ιουλίου τοΰ 1868 ή Σεπτή Βασίλισσα Όλγα έχά-

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ - Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ (’Εκ φωτογραφιών πολύ παλαιών) 

προαιώνιο έμβλημα τών Αύτοκρατόρων τοΰ 
Ρωσσία έγινε προστάτις τής Χριστιανωσύνης

Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΡΟΠΟΛ1ΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ

Δουκέσσες «Ντέ Καλκίς»! Τό Σάρτρ τό έκαναν Σπάρτ καί 
«κάτι τί»... Καλκί 1



4 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 15-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936 15-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Κατετάχθη κατόπιν στή Σχολή τών Εύελπίδω*  καί είχε έπόπτη 
τών σπουδών τόν ταγματάρχη τότε Κ Σαπου/τζάκη Λίγο πριν ένη- 
λικιωθή ό· Διάδοχος, τής πρώτες μέρες τοϋ Ιουλίου 1886. έδωκε στό 
Τατόϊ έξετάσεις. Παρίστατο δ Βασιλεύς Γεώργιος, ό πρωθυπουργός 

Χαρ. Τρικοΰπης. ό 
"Υπουργός τής Παι
δείας, ό Μητροπο
λίτης καί ό πάστωρ 
τοΰ Βαοιλέως.ό Συν
ταγματάρχης Πάνο; 
Κολοκοτρώνης. δ 
Κων. Μάνος. συντα
γματάρχης τοϋ πυ 
οοβολικοΰ, διοικητής 
τής Σχολής τών £Λ 
ελπίδων, οί καθη- 
γηταί του Παπαρ- 
ρηγόπουλος. Λάκ
κων. Τ. Άργυρόπου- 
λος Μπρισσώ. ό 
Αρχιμανδρίτη. Προ · 
νόπιος Οίκονομίδης, 
ό ταγματάρχης Σα- 
πουντζάκης καί ό 
διευθυντής τής ’Α
γωγής τών Βασιλο- 
παίδων Λύντερς.

Τρεις μέρες βι- 
ήρκεσαν ή έξετάσεις 
του στά "Ελληνι
κά. τή Γραμματο-

V
καν και τό άμάξι έκεΐνο. μέ τή χρυσή καί βαρύτιμη έπίστρωσί του, 
τά αργυρά κρίνα καί τό Βασιλικό θυρεό έμενε στό έργοστάσιο, πού τό 
ε’.χε κατασκευάσει, άχρηστο Σ'ένα λοιπόν ταξίδι του δ Γεώργιος τό 
άγόρασε 25 χιλ. φρ καί τοΰ έκαναν τή σχετική μεταρρύθμισι.

Στήν τελετή έκείνη ή Α. 
Β Γ. δ πρίγκηψ Νικόλαος— 
αντιστράτηγος τώρα—άδελφός 
τοΰ Διαδόχου, παρίστατο μέ 
τή στολή δεκανέωςτής Σχολής 
τών Εΰελπίδων. Μά τί έγινε, 
όταν έτέλειωσε ή όρκωμοσία! 
’Απερίγραπτο! Σάν τρελλός έ- 
κινήθηκε δ λαός κι’ έτρεχε 
πίσω άπό τή βασιλική πομπή!

Ό Γεώργιος βγήκε στή 
μαρμαρένια βεράντα τοϋ πα
λατιού καί μέ βαθύτατη συγ- 
κίνησι εύχαρίστησε τόν λαό 
"Έπειτα περισσότερο άκόμη 
συγκινημένος μίλησε ό Διάδο
χοί:

— Μετά συγκινήσεως.εΐπε, 
παρετήρησα τά δείγματα τής 
συμπάθειας, τήν οποίαν τρέ
φετε πρός έμέ καί σάς ευχα
ριστώ όλους διά τόν έγκάρδιον 
τρόπον, μέ ιόν όποιον συνεορ
τάζετε τήν δι’ έμέ σπουδαίαν 
αύτήν ημέραν. Γνωρίζετε πάν
τως,ότι μέ τό’Ελληνίκόν ‘Εθνος ή καρδιά μου είναι στενώςσυνδεδεμένη

Καί φωταγώγησις τή νύκτα Στό άέτωμα τοΰ Πανεπιστημίου καί.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Κατά τήν 
είκοσιπενταετηρίδα του.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. - Ώς Μεγάλη Δούκισσα τής 
Ρωσσίας.

λογία. τήν Αρχαία Ελληνική,τή Μεσαιωνική χαί 
Βυζαντινή "Ιστορία, τά 'Ιερά, στή Χριστ. Ηθική, 
’Αρχαιολογία, Μαθηματικά, Φυσική, Χηιεία. Πο
λεμική Τέχνη, στρατ. ασκήσεις, Γαλλικά. Γερμα
νικά. καί Αγγλικά.

Γεύμα κατόπιν. Ό Γεώργιος έκαμε πρόποσι 
ύπέρ τού Διαδόχου καί ηϋχαρίστησε του; καθηγη- 
τάς του. Πρόποσι έκαμε καί i Τρικούπης.

Στής 21 Ιουλίου τού ίδίου έτους ένηλικιώθη 
δ Διάδοχος μέ τό 19ον έτος, τότε δέ κατετάχθη 
στό Ιον πεζικόν Σύνταγμα τοΰ Γ. Μαυρομιχάλη 
μέ τό βαθμό τού Άιθυπολοχαγοΰ. Τόν έβλεπαν 
οί Αθηναίοι κάθε πρωί, πού πήγαινε ·στή στρα 
τώνα», σάν τόν τελευταίο άνθυπολοχαγό. ’Από 
τότε άρχισε κυρίως ή στρατιωτική έκπαίδευσίς 
του, ποΰ κατόπιν τήν συνεπλήρωσε στή Στρατιω
τική Ακαδημία τού Βερολίνου.

Γιά τήν ένηλικίωσί Του έγιναν τήν 1 Δε
κεμβρίου 18ό6 μεγάλες εορτές. Μέρες {πανηγύρι
ζαν οί Αθηναίοι γιά τό γεγονός έκεΐνο. Τελετή 
στή Μητρόπολι. Βασιλεύς καί Βασίλισσα. Υπουρ
γικό Συμβούλιο, ‘Αντιπρόσωποι άπ’ δλα τά μέρη 
τής ‘Ελλάδος, καί τοϋ έξω Ελληνισμού, ’Αντι
προσωπείες τοΰ Στρατού καί τοΰ Κλήρου, οί 
Άγωνισταί μέ τής φουστανέλλες καί τ' άρματά 
τους. ’Οπλαρχηγοί τής Κρήτης κλπ.

Μπρος σ’δλους αύτούς ό Κωνσταντίνος έβαλε 
θαρραλέα τό χέρι του στό Εύαγγέλιο, κρατώντας 
τής πτυχές τής σημαίας τού 1ου πεζικού συντά
γματος καί έδωκε τό στρατιωτικό δρκο. ποΰ τοϋ 
έδιάβαζεό Μητροπολίτης Προκόπιος Οίκονομίδης.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Κατά τήν 
έποχήν τών γάμων του.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Μέ στολήν Δα- 
νου Δοκίμου, δίαν άνηγορεύΰη Βασιλεύς τών 

Ελλήνων.
"Οταν έπήγαιναν στή Μη 

τρόπολι, ή βασιλική πομπή ήτον 
μεγαλειώδης. Ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος με μεγάλη στολή Στρατηγού 
έφιπποςκαί αριστερά του ό Διά- 
Βο'χος μέ μεγάλη στολή άνθυπο- 
λοχαγοΰ. έφιππος κιεκεΐνος. μέ
σα δέ σέ βασιλικά αμάξια ή αλη
σμόνητη Όλγα μέ τή γλυκύτατη 
βασιλοπούλα ’Αλεξάνδρα καί τά 
άλλα βασιλόπουλα, υπασπιστές 
κ?·πί ιό περισσότερο μπρίο
τό έδωκε ό ενθουσιασμός τοΒ 
λαού μέχρι φρενίτιδας.

Τό άμάξι τής Βασιλίσσης. 
πού πρώτη φορά τό έβλεπαν οί 
Αθηναίοι, πολυτελέστατο,χρυσο- 

δεμένο. είχε κι' αυτό τήν ιστο
ρία ταυ: Όταν στό Παρίσι κατά 
τό 1S73 {νόμισαν οί Γάλλοι 6α- 
σιλόφρονες, ότι μπορούσαν ν’άνα- 
τρέψουν τή Δημοκρατία, παρήγ- 
γειλαν ένα «χρυσότευκιον όχημα» 
μεγάλης αξίας, γιά νά μπή στή 
Γαλλική Μητρόπολι ί Βασιλεύς 
τών Γάλλων 
δμως

Ή έλπίβες τους 
δέν έπραγματοποιήθη-

στή στέγη τής Καπνίκαρέας είχαν τοποθετηθή 
προβολείς καί κάτω φορητές ντυναμό, άπό τόν 
Ναύσταθμο. Τότε ή Αθήνα δέν είχε ήλεκτροφω- 
τισθή άκόμη Ή φωταψία λοιπόν συμπληρώθηκε 
μέ κανδη) άκια μπλέ καί άσπρα.

Στό παλάτι δέ γεύματα καί χοροί καί άλ
λος χορός στό μέγαρο Στεφ. Δραγούμη. Υπουρ
γού τών ’Εξωτερικών. Καί άλλο μεγάλο γεύμα 
στό παλάτι, εις τό όποιον είχαν κληθή δλοι οί 
δήμαρχοι τού Κράτους, κάπου 332, ό Γεώργιος 
δέ τότε τούς {παρασημοφόρησε μέ τόν ’Αργυρού*  
Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.

1'ότε ή Ηπειρωτική άντιπροσωπεία προσέφε 
ρε στό Διάδοχο γιά τήν ένηλικίωσί Του ένα 
σπαθί άσημένιο τής άρματωλικής έποχής μέ χα
ραγμένο τό έτο. 1784

—Αποδέχομαι έγκαρδίως. είπε δ Κωνσταν
τίνος, μέ βαθειά ουγκίνησι. τό πολύτιμον δώρον 
τής δούλης ’Ηπείρου. Τά σύμβολα άρκοϋσι πρός 
άνάμνησιν.

Έπειτα άπό 27 χρόνια ό Κωνσταντίνος, έξε- 
πόρθησε καί ήλευθέερωσε τήν Ήπειρο.

Στό άναμεταξϋ έπήγε στή Γερμανία καί πα
ρακολούθησε στά Πανεπιστήμια Λειψίας καί Άΐ- 
τελμπεργκ Πολιτικές Επιστήμες, δπηρέτησε δέ 
καί στό 2 σύνταγμα τής αΰτοκρατορικής 
φρουράς.

Έπειτ ’άπό δυό χρόνια ξαναπήγε στή Γερμα
νία καί έμνηστεύθηκε τήν πριγκήπισσα τής Πρωρ
αίας Σοφία. Οΰλερίχη, ΔωροΘέα, κόρη τοϋ Αύτο- 
κράτορος Φρειδερίκου Γ'.

Άλλες γιορτές πάλι έδώ στήν Αθήνα. Έγι
ναν οί γάμοι τήν 15ην ‘Οκτωβρίου τοΰ 1889. Τί 
ήτον έκεϊνοΓΗ ’Αθήνα δέν είχε ξαναϊδή τέτοια 
θεάματα!

Στήν τελετή τής Μητροπόλεως γύρω άπό τούς νεονύμφους καί τή 
Βασιλική Οικογένεια έστεκαν Αΰτοκράτορες, Αύτοκράτειρες, Βασι
λείς, Βασίλισσες, Πρίγκηπες, 
ΙΙριγκήπισσες. Μεγ. Δούκες, ό 
Κάϊζερ Βίλελμ Β’, ό Τσάρεβιτς, 
διάδοχος τού Ρωσσικού Θρόνου, 
πού σέ λίγο έγινε Αύτοκράτωρ 
Πασών τών Ρωσσιών, δ Πρίγ
κηψ τής Ούαλλίας Έδουάρδος, 
κατόπιν Βασιλεύς τής’Αγγλίας,ό 
γέρο Χριστιανός πατέρας τού 
Βασιλέως Γεωργίου, ή χήρα Αύ- 
τοκράτειρα τής Γερμανίας Αϋ- 
γούστα κλπ.

Μαθηταί τής Σχολής τών Δο
κίμων έκρατοϋσαν τήν ουρά 
τής’ϊψηλής Νύφης χαιτών άλ
λων έστεμμένων καί Πριγκη- 
ισσών, δ δέ Πρίγκηψ Άνδρέας 
καί ό Πρίγκηψ Χριστόφορος, 
μικρά παιδιά τότε, καθισμένα 
κατάχαμα στό ταπέτο, έπαιζαν 
μέ τά σπηρούνια τού άδελφού 
τους. Φωταγώγησις, γεύματα, 
κλπ. Καί πυροτεχνήματα τό 
βράδυ στό Πολύγωνο. Ή Πριγ- 
κηπέσσα—Νύφη τό ίδιο έτος

έδέχθη τό ορθόδοξο δόγμα.Άπό τόν γάμο έκεΐνο έγεννήθησαν τήν 7]20 
Ιουλίου 1896 δ έπίδοξο;—ή A. Β. Μ ό Βασιλεύ; Γεώργιος σήμερα — 
τήν 7]2Ο Ιουλίου 1893 ό Πρίγκηψ’Αλέξανδρος, τήν 20 Άπριλίου]3 
Mat ου τοΰ 1896 ή Πριγκήπισσα "Ελένη, τήν I Δεκεμβρίου 1901 δ 

Πρίγκηψ Παύλος, τήν 31 
‘Ιανουάριου 1904 ή πριγ- 
κήπισσα Ειρήνη καί τήν 
21 ’Απριλίου τοΰ 1913 ή 
Πριγκήπισσα Αικατερίνη, ή 
άναδεκτή τοΰ Στρατού καί 
τοΰ Στόλου.

“Οταν ό Κωνσταντί
νος προήχθη εις υποστρά
τηγο άνέλαβε τή διοίκησι 
τοΰ 3ου ’Αρχηγείου Στρα
τού ’Αθηνών. ‘Αρχίζουν 
όμως σέ λίγο πίκρες. Τό 
1896 ή Κυβέρνησις Δηλι- 
γιάννη παραπείθεται άπό 
δύο ξένες δυνάμεις νά στεί- 
λη στρατό, νά καταλάβη 
τήν Κρήτη

Στέλνει λοιπόν στρατό 
ϋπό τόν Τιμολέοντα Βάσ- 
σο. καί αποβιβάζονται στό 
Κολυμπάρι καί κηρύσσουν 
τήν κατάληψι τής Κρήτης 
έν όνόματι τοΰ Βασιλέως 

- Γεωργίου τ«ϋ Α'. ’Αλλά 
καί κάποια άλλη ξένη δύ· 
ναμις. γιά έξασφάλισι τών 
υπηκόων της δανειστών 

έλεγχος στά οικονομικά μας

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. · "Οταν 
κατειάγη άνθυπολοχαγός

μας — έπέκειτο χρεωκοπία τότε καί 
— πείθει τόν Σουλτάνο νά κηρύξη 
πόλεμο έναντίον τής Ελλάδος —

Ό Δηλιγιάννης άνακαλεΐ άπό 
τήν Κρήτη στρατό καί στόλο καί 
άναθέτει τή γενική άρχηγία τοΰ 
Στρατού τής Θεσσαλίας στό Διάδοχο.

ΙΙρέπει τώρα, ποΰ έλειψαν δλοι 
οί υπεύθυνοι νά λεχθή ή άλήθεια : 
Ποιοΰ στρατού τήν άρχηγία ή κυβέρ- 
νησις τού άνέθεσε’, "Ενός μπουλου
κιού άπό καμμιά εξηνταριά χιλιάδες 
άνδρες, άγύμναστους, άνεφοδίαστους. 
μέ έμπεδα τάγματα, μέ άπαλλα- 
γέντας, μέ. . . μέ . . . μέ.

Ό καϋμένος ό Διάδοχος ! Τάξε 
ρε τά χάλια έκεΐνα. Καί έφυγε 
κρυφά γιά τό μέτωπο άπό τήν πίσω 
πόρτα τοΰ Παλατιού. ’Αντιμετώπισε 
δέ στρατό έχθρικό, άριστα συντετα
γμένο καί έμπειροπόλεμο, άπό 200 
χιλιάδες άνδρες.

Αποτέλεσμα : Δέν μπόρεσε νά
σταθή δ στρατός μας. Έγκατέλειψε νύκτα τή Λάρισσα, έξεκενώσαμε 
δλη τή Θεσσαλία καί ό Τούρκος αρχιστράτηγος Έτέμ έφθασε στήν 
Ταράτσα τής Λαμίας, όπου καί έδεχθη άνακωχή. ’Εκεί τον έσταμά- 
τησε ή παρέμβασις τοΰ Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας Νικολάου Α'.

Άπό τόν πόλεμο έκεΐνο δέν έζημιωθήκαμε. Κατ’ άρχήν έλύθη 
έν πρώτοι; τό Κρητικό ζήτημα Ή Δυνάμεις κατέλαβαν μέ διεθνή 
στρατεύματα τή Μεγαλόνησο κι’έκοψαν κάθε δεσμό της μέ τήνΤουρκία. 
Έπειτα ώς πρώτο-πρώτον δρον τής Συνθήκης Κωνσταντινουπόλεως 
έθεσαν, γιά νά έγγυηθοΰν τό δάνειο τής άποζημιώσεως τής Τουρκίας, 
τόν Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, ποΰ μά; έσωσε άπό τήν οίκονομική 
καταστροφή.

Αλλά ό Διάδοχος(: Ό δυστυχισμένος ! Τί δέν άκουσε τότε! Μι-

Α. Β. Γ. τήν Πριγκηπέσσα Μαρία, Μεγάλη Δούκισσα, σύζυγο τοΰ 
ναυάρχου κ. Περικλή Ίωαννίδη, περίπατο στήν δδόν Φαλήρου, στόν 
Ανάλατο.

Κι’ έπειτα τό Γουδί, ποΰ Τόν άπεμάκρυνε μαζϋ μέ τούς Υψηλούς 
άδελφούς Του 
άπέτό στράτευ
μά 
ήλθε 
Ή 
στό 
αύτό 
τόν Κωνσταντί
νο καί τόν έθε
σε πάλι έπί κε
φαλής τού στρα
τού. ποΰ είχε 
Οργανωθεί σ’ 
αυτό τό διάστη
μα καί έφοδια- 
σθεΐ.

Αρχίζει ό 
Βαλκανικός πό
λεμος καί δ 
Κωνσταν τίνος 
έπί κεφαλής 
παίρνει τό στρα
τό καί τόν δδη- 
γεΐ άπό νίκη σέ 
νίκη και άπό 
θρίαμβο σέ θρίαμβο. Τρέπει είς φυγήν τόν έχθρό άπό τήν Έλασσώνα. 
τό Σαραντάπορο καί τά Γιαννιτσά καί παίρνει τή Θεσσαλονίκη. Άπό 
τή Μακεδονία βρίσκεται στήν Ήπειρο κι’ έκπορθεϊ τό Μπιζάνι τήν 
21 Φεβρουάριου τοΰ 1913. Αλλά στής 5 Μαρτίου 1913 δολοφονείται 

μέσα στή Μακεδονική πρωτεύουσα, 
-——-----------------------——------  —σ ποΰ έμενε σάν φύλακας άγρυπνο;

(δ Γεώργιος Α' καί δ Κωνσταντίνος 
ορκίζεται στή Βουλή ώς Βασιλεύ;, 
άλλά καί τρέχει πάλι στή Μακεδο
νία, νά τήν σώση άπό τά νύχια 
τών Βουλγάρων.

Άλλος πόλεμος τώρα ! Άλλες 
νίκες ! Άλλοι Θρίαμβοι! Άλλά καί 
πόλεμος Πανευρωπαϊκός. Όλη ή 
‘Γφήλιος έχωρίοθηκε τότε σέ δυό 
στρατόπεδα. Έπρεπε λοιπόν καί ή 
'Ελλάς νά έκλέξη μέ ποιους θά 
συνταχθή.

Ό Κωνσταντίνος ένόμισε, δτι 
έπρεπε νά μείνωμε ουδέτεροι, 
χρις δτου τά πράγματα δείξουν, πού 
Θά γείρη ή νίκη.

Ή κυβέρνησις δμως {βιαζόταν 
__  . . _ νά ταχθούμε μέ τήν Άντάντ. Τήν

ϊως δτου 
τό 1912. 

Κυβέρνησις 
αναμεταξύ 
άνεκάλεαε

ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ. - Νύχτα μέρα έγύριζε ή Πριγκή- 
πισσα Σοφία τά χειρουργεία καί νυοοκομεϊα καί παρηγο

ρούσε τοΰς τραυματίας τοϋ μετώπου.

μέ-

ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ. · Ή στοργική σύντροφος τού Κωνσταντίνου έτρεξε ίπίεζαν ί. Δυνάμεις Ένωοίσθτκε τό- μέ σούστα στά μεγάλα γυμνάσια τών Μεσογείων 11907, V.?,

ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ. · Ό Διάδοχος μετά τήν άσκησιν και τήν κριτικήν 
εΰρήκε Ενα προγενματάκι, ποΰ τοϋ είχεν έτοιμάσει ή στοργική Σύντροφός Του 

λοΰσαν φανερά καί περί προδοσίας άκόμη! Καί τότε βρέθηκε ό όπερ- 
πατριώτης Καρδίτσης, μέ κάποιον άλλον, νά ρίξουν έξη σφαίρες κατά

Ο ΔΙΑ λΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - Κατά 
τήν έ.τοχήν τών γάμων του.

τοΰ άκάκου Βασιλέως Γεωργίου, ένώ έπήγαινε μέ τήν κόρη Του. τήν

τε τό Κράτος εις δύο καί ή Άντάντ 
άπεμάκρυνε άπό τήν Π-ατρίδα Του τόν Στρατηλάτη Βασιλέα καί τόν 
Διάδοχο τοΰ Θρόνου 
Γεώργιο.

Τρία δλόκληρα 
χρόνια σχεδόν έμει
νε δ Κωνσταντίνος 
έξόριστος. μόνο καί 
μόνο γιά νά μήν 
παραβλάψη τά ’Ε
θνικά συμφέροντα, 
ένφ έδώ ανέβαζαν 
στόν Θρόνο τόν δεύ
τερο γυιό Του Αλέ
ξανδρο. Καί όταν έ· 
τελείωσε ή Θεομη
νία έκείνη τοΰ πολέ
μου καί στό άναμε- 
ταξϋ αύτό πέθανε ό 
Βασιλεύς ’Αλέξαν
δρος, δ λαός, πού 
φώληαζε άκοίμητη 
μέσ’ στήν ψυχή του 
ή λατρεία καί ή ευ
γνωμοσύνη πρός ’Ε
κείνο», πού έδιπλα- 
σίασε τήν "Ελλάδα, 
Τόν έπανέφερε στό 
Θρόνο μετά φανών 
καί λαμπάδων.

Μά δέν είχαν 
τελειώσει άκόμη ή 
πίκρες. Εϊχαμ’ ίμ- 
πλακή στήν περιπέ 
εια τής Μιτκρασίας, 
πού οί νικηταί σύμ
μαχοι είχαν δώοη

ΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ.- Στούς Βαλκανικούς πολέμουςστήν‘Ελλάδα <έντο-
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λή> νά τήν καταλάβη. ΊΙ έκστρπτεία έκε'ιη είχε καταστρεπτικό τέ
λος. Μυστηριωδώς τό μέτωπό μας έκεΐ κάτω έσπασε καί ό ίως πρό

του άνεκόμισε καί τάς σοροΰς τοϋ Βαχλέως Κωνσταντίνου, τξς πο- 
λυκλαύστοσ Μητρός του Βχσιλίοση; Όογας καί τής αειμνήστου συ
ζύγου Του Βχσιλίασης Σοφίας.

ΧΑΝΙ—ΣΑΛΟΝ Α-ΔΙΑΚΟΣ-ΑΛΑΜΑΝΑ

ποϋ κατέκειντο στήν κρύπτη τή; 
Φλωρεντίας, γιά νά ιά άποδώση 
στήν Ελληνική Γή.

Μέ τιμές βασιλικές προέπεμ- 
ψε ή Ιταλική Κυβέρνησες τάς ορ
ρούς καί μοίρα ’Ιταλικών άντι- 
τορπιλλικών συνώϊευσε τά Ελ
ληνικά πολεμικά, πού τής μετέ
φεραν άπό τό Μπρίντιζι.

17 Νοεμβρίου 1936.—Ό 'Ελ
ληνικός λαός κηδεύει τόν Στρα
τηλάτη—Βασιληά έν συντριβή και 
μεγαλβίφ καί Τόν άποθίτει στό 
Μητροπολιτικό Ναό καί παρε
λαύνει μέρες είς προσκύνημα.

Καί στής 22 Νοεμβρίου άπε- 
Βόθησαν είς τήν' Ελληνικήν Γήν 
αί τρεις σοροί "Εκείνων, πού 
έλάμπρυναν μιά ολόκληρη Εθνική 
περίοδο.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ

ΧΑΤΖΗ ΜΠΕ'ΓΛΙΚ. - Ό στοαχηλάτης, ό στρατηγός Β. Δούσμσνης καί ό 
κ. I. Μεταξάς (Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως) στό Ιστορικόν στρατηνεΐον

τίνος δοξασμένος Ελληνικός στρατό; άποσυνετέί^η. μετεφέρβη στή Χίο 
καί τή Μυτιλήνη οπού έξοφάνθη στρατιωτική συνωμοσία καί τήν 11 
Σεπτεμβρίου τοϋ 1922 έξερράγη 
έπαναστατικό κίνημα.

Οι άρχηγοί τή; συνωμοσίας 
έθβώρησαν ΰπεύθ-υνο τής κατα
στροφής τόν Βασιλέα καί έζήτη- 
σαν τήν παραίτησί Του. Έπήραν 
κατόπιν τό στρατό καί ήλθαν στό 
Λαύριο τήν 13 Σεπτεμρίου. Αε
ροπλάνα έσκόρπισαν προκηρύξεις.

Ό Κωνσταντίνος έδωκε άλλη 
μιά φορά δείγμα έθ-ελοϋυσίας γιά 
τά συμφέροντα τής Πατρίδος.

«Ύπέρ τής δόξης τής Πα
τρίδος, έγραφε στό Διάγγελμά 
Του πρός τό Λαό, πάσα &υσία 
είναι μικρά, είμαι δ' έτοιμος δ
πως άγωνισθώ έπί κεφαλής τοϋ 
στρατού ύπέρ τών συμφερόντων 
τής χώρας, άν ή κυβίρνησις καί 
δ 'Ελληνικός Λαός κρίνουν χρήσι
μον τήν ύπηρεσίαν μου ταύτην

Κόρη τοΰ Μεγάλου Δονκος 

τής Ρωοοίας Κωνσταντίνου Νίκη- 

λάεβιτς, αδελφού τοΰ Τσάρου Α

λεξάνδρου ή Μεγάλη Δρύκιοοα 

Κώνοι αντινόβνα, δίαν ήλθε οτήν 'Ελλάδα, ώς

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Έπί τής νεκρικής κλίνης

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΣΤΑΝ 11ΝΟΣ. Μι 
τό επιτελεΐον Του στό " Εοχϊ - >*«χήρ

Βασίλισσα. ήιον ενα όλό- 

δροοο λουλούδι σπάνιάς καλλονής.

'Η νεαρά ήγεμονίς έξειλΐχθη οε 

μιά υπέροχη σύζυγο καί μητέρα με 

βαθύ τΊρησκευτικό αίσθηιια καί ά- 

φωοιώθη κατ' άρχάς οτήν οικογέ

νεια Της.

“Επτιια. δίαν πειά τά βασιλό
πουλα εμεγάλωοαν, έπεδόθη εις τα 

έργα τής Φιλανθρωπίας. Άνόλαβε 

ύπό τήν προστασίαν Της δλα σχε- 

δον τά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, 
Άμαλίειον κλπ. καιά τοΰς πολέμους 

δ'ε ίξωτερίκευσε 

στικά αισθήματα 

τ η τά νοοι κοκεΐα 
καί παραμιλούσα 

και άοιΊει-εϊς.

Οί προσκείμενοι είς τήν Αυλήν 

Την έβλεπαν κατά τάς παραμοτά; 
ιών Μεγάλων, Χριστιανικών Εορ

τήν, τά γυριζη μέ τό αμάξι Της

όλα τά άλτοοί’Γ· 
7ηί, πτριερχομ/ 

καί χειρουργεία 
τους τραυματίας

Πρίγκηπα Άνδρέα. "Οταν λοιπόν έμειναν μέσα οτήν αίθουσα τοΰ Α. Συμ

βουλίου οί τρεις τους, Βασίλισσα, Ράϊγχαρτ, ή Ιανέζα Διευθύντρια καί

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KAI II ΒΑΣΙΛ1ΣΣΑ·Σ;&^ΙΑ. - "Εξέρχονται 
τής Μητροπόλεως

Χωμένος μέσα εις έια διαμέρισμα πρώτης θέσεως τών ΣΕΚ 
μέ ανοιχτό τό καλοριφέρ, άπήλαυσα τήν ώραίαν αύτή διαδρο
μή καί σέ τρεισήμιοη περίπου ώρας κατέβαινα οτό σταθμό τών 
Δελφών.

Δύο τρία πολυτελείας αυτοκίνητα έχερίμεναν τό τραίνο, πήδησα 
στό ένα καί έκάθησα πλάι στόν σωφέρ. Ένας ώραϊος δρόμος απλώ
νεται έλισσόμενος μακρυά σάν φίδι στό καταπράσινο ταπέτο. Πα
ρέχει μιά γέφυρα, καί άπό κάτω κυλάει τά θολά του νερά ό Μέ
λος, ό πολυθρύλητος Μέλας, τά νερά τοΰ όπο'ου ήταν μιά φορά ή 
τελευταία έλπίς μας.

«’Από κρότον οργάνων βουΐίει τής Γραβιάς τό βουνό, άντικρύ 
λάμπουν όπλα χρυσά καί λερή φουστανέλλα μαυρίζει».

Γραβιά 1 Άποχαλυφθήτε. Τό οχυρόν τοΰ Άνδρούτσου. Σταμα
τούμε στό στόμιον τής στενωποί'. Δυό τρία ιιαγαζάκια, ποώην χά
νια τοΰ χαλαιοϋ καιρού χαί μέ επιγραφή ". ·Βίν ρετσίν». Ένας δα- 
σοφύλαξ, ένας παπάς μέ «κοντό», πέντε έξ βρωμόσκυλα πειναλέα, 
μιά ξενοδόχισσα καί πρόγευμα. .. τραγι-κόν.

Παρέχει ένα ποταμάκι, ποΰ τό νερό του κυλώντας, σοΰ δίνει τήν 
έντύπωαι πώς κάποιο; κάνει γαργάρες, λίγα δένδρα καί μερικά 
σπιτάκια. Καί άπό πάνω τους, οάν έτοιμο νά πέση τό βουνό, άσ
προ άπό τό χιόνι.

Πειό κεϊ ένα μωσαϊκό περιτοίχισμα μέ σιδερένια κάγκελα καί 
κυπαρίσσια. Στή μέση μιά μαρμάρινη στήλη, ψιλή, καί στήν κορυφή 
μιά πελώρια προτομή του Άνδρούτσου μέ δύο χρονολογίες : 8 
Μαϊου 1821 καί 1888. Ή πρώτη ένθυμίζει τήν ηρωική μάχη τής 
Γραβιάς, ή άλλη τό έτος τής άνεγέρσεως τοΰ κενοταφίου-

Έδώ έπεσε ό Άνδροϋτσος ή Άνδρίτσος. Μοναχογυιός ό Όδυσ- 
σεΰς φοβερού άρματωλοϋ τή; Λοκρίδός, ποΰ είχε γεννηθεί στής 
Λιβανάτες. Τόσο φοβερός ήτον ό πατέρας του, ώστε καί ό τρομερός 
Άλής τών Ίωαννίνων τόν είχε κάμει «αδελφοποιτόν». Είχε συμ- 
πράξει καί μέ τόν Λάμπρο Κατσώνη σέ διάφορες ναυτικές του 
επιχειρήσεις, ήγούμενος πεντακοσίων παλληκαριών.

’Αφού ήτύχησε δ Κατσιύνης στή ναυμαχία τοϋ Ταινάρου, 
ό Άνδροϋτσος άπό τή Μάνη διέσχισε τήν Πελοπόννησο μα- 
χόμενος σαράντα μέρες κοί εφθασε μέχρι Αίγιου, έκεϊθεν δέ διεπε- 
ραιώθη στή Ρούμελη, γιά νά πιράση κατόπιν στήν Πρέβεζα 
όπου συνελήφθη ύπό τών Ενετών καί παραδοθείς είς τούς Τούρ
κους μετηνέχθη είς τήν Κωνσταντινούπολι δπου τόν έπνιξαν 
στό Βόσπορο τό 1796.

IjyaJTOKOAAOM OfWDAJlXJAC .

πρός τήν φιλτάτην ΙΙατρίδα>.
“Αφησε στό βρόνο τόν Διάδο

χο, ώς Βασιλέα Γεώργιο Β’ και άπό τόν Ώρωπό έπήγε στό Παλέρμο 
Κι" έδώ σάν αιχμάλωτος 
τής έπαναστάσεως ή Λ. 
Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος 
Β’. "Εως δτου στής 27 
Δεκεμβρίου 1922—11 ’Ια
νουάριου 1923 μέ τό πα
λαιό ήμερολόγιο —πέβανε 
άπό άζωθαιμία.

Τόν έκήδευσε ή έξόρι- 
στη Οίκογένειά Του καί 
Τόν άπέ&εσε στήν ύπόγεια 
κρύπτη τής έν Φλωρεντίφ 
Ρωσαικής Εκκλησίας.

"Εμεινε ό Γεώργιος 
Β’ έδώ στό μαρτυρικό 
θρόνο καί είδε όλες τής 
ασχήμιες, πού έγιναν κα
τόπιν, ώς στής 19 Δεκεμ
βρίου τοϋ 1923, πού έφυγε 
κΓ Αυτός άπό τήν Πα
τρίδα Του

Σκορπισμένα έδώ κΓ 
έκεΐ τά Μέλη τής λατρευ
τής Δυναστείας μας, θύ
ματα κομματικού άντα- 
γωνισμοϋ, έμειναν δεκα
τρία ολόκληρα χρόνια έ- 
ξόριστα.

“Εως δτου έδυσαν τά 
δύσκολα χρόνια τής Ελ
ληνικής Δυναστείας κΓ & 
"Ελληνικός Λαός μετεκά- 
λεσε τόν Βασιλέα του καί 
τά Υψηλά Μέλη τής Σε 
πτής Οικογένειας Του καί 
μεταξύ τών πρώτων φρον
τίδων τής Κυβερνήσεως,ά- 
πηχούσης τά αισθήματα

τής Ιταλίας. Έζοϋσε φαρμακωμένος έκεΐ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - Εισερχό
μενος είς τά Ιωάννινα

καί νά μοιράζη ρουχαλάκια. τρόφι- 

μα, δώρα, γλυκίσματα και χρήμ τα 
οιής φτωχές οικογένειες, νά άναλαμβάνη δ'ε καί ίδίαις δαπάναις ιή θε

ραπεία τών απόρων ασθενών.

‘ Η άδυτα μία Της δμως ήτον δ · Ευαγγελισμός*.  Τόν ίδρυσε Αΰιή. Τόν 

διηύθυνε ,άϋτή, τόν άνέσιησε Αΰιή καί μόνον δίαν ή θύελλα έξερρίζωοε 
τή Δυναστεία μας, τόν έγκαιέλ.ειψε άκουσίως

Είς τήν αίθουσα τον J. Συμβουλίου τοΰ θεραπευτηρίου είναι μιά 
ελαιογραφία Της. που ή φωτεινή φυσιογνωμία Της άνιιφεγγίζει δλο ιό φώς 

τής λευκής ψυχής Της.

Τί δέν έκαμε γι’αύτόν τόν Ευαγγελισμό! Ζοΰν οί διηγούμενοι τής 

καθημερινές σχεδόν επισκέψεις καί τήν άνάμιξί Τη: άκόμη καί 

οιής παραμικρόιερες λεπτομέρειες τής λειτουργίας του ύπό’ έποψιν καθα

ριότητας. τάξεως, ακρίβειας κλπ.

Κάποτε, ποΰ είχε αρκετά διαθέσει εξ ιδίων Ίης καί ποϋ δέν μπορούσε 

ίσως νά διαθέσμ κι’άλλα γιά νά ουντι/ρήοη έν λειτουργά} τή μηχανή τοϋ 
θεραπευτηρίου, έκάλεοε στον Ευαγγελισμό τον αείμνηστο Άνδρέα Συγγρός

Συγγρός, ή αείμνηστη “Ολγα εξέθεσε τής οικονομικές δυσχέρειες, ποΰ 

περνούσε τό ΐδρυμτς.

Σέ λίγο ή Βαοίλιοαα μέ τή Ράϊγχαρτ βγήκαν έξω γιά κάποια δουλειά, 

δταν δέ εγΰριοαν, εύρηκαν τόν Συγγρό δρθιον καί έτοιμον νά φύγη.

Έν ιώ μεταξύ τοΰ είχαν προσφέρει καφέ. ‘Αφού λοιπόν έφυγε, έκ~ 

πληκτες είδαν κάτω άπό τρ πιατάκι τοϋ φλυτζανιοΰ ένα Τοΐκ έπί ‘Εθνι
κής Τραπέζης ογδόντα χιλιάδων δραχμών.

“Ας Τής είναι ανάλαφρο τό χώμα τής 'Ελλάδος, ποΰ τήν αγαπούσε οαν 
πραγματική πατρίδα Της.

191». - Ή τελετή τής δρκομωσίας τοΰ Κωνσταντίνου ένώπιον τή; "Εθνικής
* Αντιπροσωπείας είς τήν Βουλήν

ποΰ είχε πολλά δικαιώματα έπί τοΰ τίτλου τοΰ 'Εθνικού Ευεργέτου. 

Ό Συγγρός ήτον κουμπάρος Της. Είχε βαφτίσει τήν Α, Β. }’. ιόν

Η ΙΤΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑ
Άπό ποΰ ν’ άρχίοη κανείς καί ποΰ νά τελείωση ! Άπό τή συζυγική 

άφοοίωοι; Άπό τό μητρικό φίλτρο ; Άπό τό νοικοκυριό Της;

Σοβαρή καί μέ φλέγμα Εγγλέζικο άπό ιή Μητέρα Της. γνήσιο κορί

τσι τοΰ Βορρά, ύπερήφανη σάν Χοεντζολερνοπούλα. νοικοκυροποΰλα, δπως 

δλες ή Γερμανίδες, άφωσιώθηκε στον Υψηλόν άνδρα Της πρώτα καί κατό

πιν στά βλαστάρια Της, είς τά όποια έδωκε τό Άγ/λοσαξωνικό αίμα Της 

νά ουγκερασθη κάτω άπό τό Ελληνικό χρώμα μέ τό Ελληνικό αίμα τοΰ 
Γεννήτορας.

Τήν ‘Ελλάδα, ποΰ ή Μοίρα Τής έιαύτισε τή ζωή. τήν αγάπησε σάν 

πραγματική πατρίδα Της και ή Αθήνα τούλάχιστον Τής όφείλει πολλά. 

Πρώτα - πρώτα τό Νοσοκομείου τών ΕΙαίδων. Ώ γι’ αύτό τί έκανε j ’Q 
λαός που έβλεπε κ' έμάθαινε τό ένδιαφέρον Της, τής επισκέψεις Της, τό 

είχε ονομάσει < Νοσοκομείο τής ΓΙριγκηπέσσας*.  Καί ή Άναδάαωσις ; 
Ποιος έκάθηοε μέ ιώβειο υπομονή. άλλά καί σιδερένια επιμονή κί έκέν- 

τησε ολόκληρη τήν ‘Αθήνα πυκνά-πυκνά μέ δενδράκια, πεΰκα καί κυπα

ρίσσια, που σήμερα τής δίνουν τόση χάρι ;

Άτυχώς δέν μπόρεσε ή Βασίλισσα, νά άναπτύξη δλη Της τή δράοι Τό 

11112, απλή άκόμη Πριγκήπισσα-Διάδοχος έτρεξε στά χειρουργεία καί σιά νο- 

οοκοαεϊα. Άπό τόν Μάρτιο έπειτα τοΰ 1913, δταν ανέβηκε οτό Θρόνο, ήλ

θαν ραγδαία τά γνωστά γεγονότα, ό Ευρωπαϊκός πόλεμος, ή διαφωνία τοϋ 
Στέμματος μέ τήν Κυβέρνηοι καί τά άλλα θλιβερά, θλιβερώτατα επει

σόδια καί τήν έσφενδόνισαν σιήν ξένη γή, δπου ουνεμερίοθη τής πίκρες 

τοΰ Συζύγου, καί δπου μετ’ ολίγον άπέθανε γιά νά εΰρη κι’ Αυτής ή οορός 

καταφύγιο οτήν κρύπτη τής Ρωσοικής εκκλησίας έν Φλωρεντία.
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H ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ. - Τό Πρωτόκολλον της όρκωμοΰίας 
τοΰ Βασίλειος Κωνσταντίνου
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Ό Όδυσσεύς έγεννήθη εις τήν Ιθάκην τό 1790. "Οταν έγινε 
17 έτών τόν έπήρε ό Άλής είς τήν αύλή του. Ήτον άρρενωπός 
καί μέ τήν ανδρεία του είχε έλκύσει τήν εύνοια τοΰ Σατράπου, ό

Α. Μ. Ο ΒΑΣΙ-Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Η A. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ Η 
ΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Διάδοχος τότε) στό Έσκή Σεχίρ 

όποιος τόν διώρισε άρματωλό τής Λεβαδείας, καί τόν s νύμφευσε μέ 
τήν’Ελένην Καρέλη τό 1820 εις Καλαρρύτες, κατόπιν δέ τόν προήγα- 
γε εις γενικόν άρματωλόν τής Βοιωτϊας.Έοτρατολόγησε τότε ό Όδυσ-

Τό Χάνι αύτό τή; Γραβιάς ήτο αγαπημένο λημέρι τού Άνδρού- 
τσου καί ή παράδοσις αναφέρει καί έρωτας του μέ κάποια θρυλ- 
λική πεντάμορφα. Μιά δραματική σκηνή συνέβη κάποτε έδώ μεταξύ 

Άνδρούτσου καί Διάκου, δ όποιος συνέπραξε πολλές 
φορές μέ τόν πρώτο αρχιστράτηγο πλέον άπό τό 
1822. δΓ άποφάσεως τής έν Έπιδαύρφ Α’ ’Εθνικής 
Συνελεύσεως.

Ό Άνδρούτσος στρατοπεδευμένος παρά τό 
Χάνι άφινε τά παλληκάρια νά χορεύουν υπό τούς 
ήχους «οργάνων» καί νά ά ασχολούνται μέ παιδιές. 
Είχε κι' έναν άγριόσκυλλο, τόν όποιον έλάτρευε.

Κάποτε λοιπόν ένεφανίσθη ένας ζητιάνος καί τό 
σκυλί τού Άνδρούτσου, έπεσε επάνω του. τόν άνέ- 
τρεψε καί τόν έδάγκωνε.

Ό Άνδρούτσος έγελοΰσε. Άλλ' ή παρθενική 
ψυχή τοΰ Διάκου εξανέστη.

— Δυσσέα μάσ’ τό σκυλί σου’ τού λέγει πιάνον- 
τας τήν πιστόλα του γιά νά κτυπήση τό σκυλλί

‘Ο Άνδρούνσος έγελοΰσε πάντα, ένφ δ ζητιά ος 
έσπάραζε στά δόντια τοΰ μολοσσού. Ό Διάκος πυ
ροβολεί καί δ σκύλος άναποδογορίζεται άπνους.

Πετιέται δ Άνδρούτσος όρθιος, μέ τό χέρι στ' 
άρματά του λυσσών.

—Στάσου Δυσσέα’ τού λέει ατάραχος ο Διάκος. 
Δέν ήρθαμ*  έδώ νά πετσοκοφτούμε, οΰτε νά βά
ζουμε τά σκυλιά νά τρώνε τ’ άδέρφια μας. Άν 
χτύπα.

Έπρότεινε τά στήθεια του ό Διάκος, μά ή 
τριωτική ψυχή τοϋ παλληκαριοΰ έπανέφερε 
Άνδροΰτσον στά λογικά του.

Σ’ άλλο φύλλο θά Ιδήτε γιά τήν ανδρεία 
Διάκου καί πώς βγήκε στό κλαρί.

‘Ελίσσεται δ δρόμος. Ώροΐος καί χαλά διατη
ρημένος. ’Ανήφορος καί κορδέλλες,Κρημνοί καί ρεμ-

Οές

πα· 
τόν

τοΰ

σευς ως πρωτο- 
παλλήκαρά του 
τούς πειό ξακου- 
σμένουςκλέφτες. 
Τό 1813, είς ή- 
λικίαν 23 έτών 
έμυήθη είς τά 
τής Φιλικής Ε
ταιρίας καί ήρ- 
χισε νά ετοιμά
ζεται γιά τήν 
εθνική έξέγερ- 
σιν.

Ότανέξύπνη- 
σε ή Φυλή, δ Ό- 
μέρ Βρυώνης έ- 
ξεκίνησε βια
στικός πρόςτήν 
Πελοπόν η σ ο ν. 
Έτρεξε τότε εις 
τήν Γραβιά γιά 
νά τόν απασχό
ληση κ(*ϊ  τήν 8 
Μαΐου 1821 έπο- 
λέμησε καί άν-

Η Α.Μ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΑΣ ΠΡΙΓΚΙΙΠΑΣ 

ματιές καί βάραθρα, πού χάσκουν άπό
’Αντίκρυ μας ή ακρώρεια τής Γκιώνας,

ϊαλίζουν.κάτω και ςαλιζουν. 
κάτασπρης.

Χιόνια I Χιόνια!

Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ. - Στό Εσκή Σεχίρ

τέστη έκεΐ, έπιχειρήσας είς τό τέλος τήν Ιστορικήν 
δ' έτσι καιρόν είς τόν Κολοκοτρώνη νά κατατροπώση 
τούς Τούρκους.

Παντού, δλα γύρω, 
επάνω.κάκω άσπρα. 
Περτοΰμε οροπέδια, 
άπό βουνό σέ βουνό, 
άπό κορυφή σέ κο
ρυφή. Πλαγιές, έλα
τα κλωνόγυρτα άπό 
τό χιόνι. Ή Λιά- 
κουρά !

Νά και ή Σιγδί- 
τσα μακρυά μέσα 
στό άσπρο σάβανο. 
Καί πέρα, χαμηλά, 
ύάτος άληθινό δά
σος άπό έληές, κά- 

‘ αύτές.
Περνούμε σέ λίγο 

ανάμεσα άπό «πι
νάκια, σέ μιά καμπή 
καί κατηφορίζομε. 
Τοπόλια. Καί χω- 
νόμεΟα μέσα στόν 
άπέραντο ώκ ε α ν ό 
τοΰ έλαιώνος. τού 
ξακουσμένου, ποϋ 
βγάζει τής Σαλωνί-

τασπρες κι

ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΣ 

έξοδον, έδωκε στά Σάλωνα σφάζουν αρνιά καί στό Χρυσό κριάρια,.·», 
στό Βαλτέτσι Γραφικώτατο τό πανόραμα τών Σαλώνων.

Ωραία πόλι ή Άμφισσα καϊ ιστορική. Απ’ έδώ, άπό τά Σά-

λωνα ώρμήΟησαν εις τόν αγώνα τόσοι καί τέσοι πολεμάρχου καί 
άρματωλοί, δ έκ Δεσφίνης Μητροπολίτης Σαλώνων Ήσαΐας, δ Πα- 
ντυργιάς ή Ξεροστάρας καί άλλοι ποΰ έδρασαν καί έπεσαν είς τή 
μάχη τής ’Αλαμάνας.

ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ.- Τιμητική φρουρά άπό σημαιοφόρους τοϋ Β. Ν. έτάχόη 
γύρω άπό τό φέρετρον του Κωνσταντίνου

Θά ιδήτε τόν ρόλο τών Σαλώνων οέ άλλα φύλλα.
Ωραία καί άναπεπταμένη ή πεδία; τής Αλαμάνας, φθάνουσα 

άπό τόν Τυμφρηστό μέχρι τών υδάτων τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου. Έ- 
πέρασσ. Ή 'Αλαμάνα, ό Σπερχειός δηλαδή, τήν διαρρέει μέ τά 
νερά της πού κυλούν αθόρυβα είς τήν κοίτην του. Άπό τήν Όρ· 
θρυν κατρακυλφ καί δ Γοργοπόταμος καί συμβάλλουν τά διό 
ποτάμια.

Άπό πά'ω άπό τήν Όρθρυ δ 'Ηρακλής, πού έκοιμάτο καί 
είδε καθώ; έξύπνησε, φλόγες δλόγυρά του, άπό τήν φωτιά, πού 
είχε άνάψει δ Λίχας, τόν άρπαξε 
άπό τά πόδια καί τόν έσφενδό- 
νισε είς τόν Μαλιακόν καί ή Μυ 
θολογία προσθέτει, ότι κάποια 
νησάκια, πού είναι κοντά στήν 
Εύβοια, είναι τά κομμάτια τοΰ 
Λίχα, αί Λιχάδες νήσοι-

'2ραίο καί τό Ιστορικό γεφύρι 
τής 'Αλαμάνας. Άλλά καί φονι
κή ή μάχη, κατά τήν δποίαν 
έπεσε δ Θανάσης ό Διάκος, τό 
παρθενικό παλληκάρι τής Μου- 
σονίτσας Καλλιέων τής Παρνασ- 
σίδος. Μοναχός έκάρη είς τό μο
ναστήρι τής Άρτοτίνας τοΰ Α
γίου "Ιωάνου τοΰ Προδρόμου.

Όταν έπαναστάτησαν αί Πά- 
τραι καί τά Καλάβρυτα ό Διά
κος έδρα είς τήν Λειβαδιά, Μετ’ 
δλίγον ό Πανουργίας, δ Ήσαΐας 
καί ό Γκούμας τόν έκάλεσαν είς 
τό παρά τήν Άμφισσαν μονα
στήρι τοΰ Προφήτ' Ήλία καί φέρετρου έπΐ τοϋ «'Αβέρωφ»ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ. --Ανίλχυσις τώκ

ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΟΙ. - Διακομίζουν τάς σοροΰς τών Βασιλέων 
στό ΜπΟΐντιζι

άπεφάσισαν νά πολιορκήσουν καί 
νά εκπορθήσουν τά ΓΓόυρκοκρα- 
τούμενα Σάλωνα. Δώδεκα μέρες 
διήρκεσε δ άποκλεισμός τών 
Τούρκων μέσα εί; τό ΰπερκείμε- 
νον τής Άμφίασης φρούριον καί 
τέλος τήν 8 Απριλίου 1821 πα- 
ρεδόθησαν οί έγκλειστοι

Μετά τούτο ό Διάκος μέ εξα
κόσια παλληκάρια έλαβε μέρος 
είς τήν πολιορκία τής Μαντα- 
νίτσης, τήν όποιαν είχε αποκλεί
σει δ Γιάννης -Δυοβουνιώτης. 
Έπεσε καί ή Μαντανίτσα άπό 
τήν πείνα καί δ Διάκος άνέλαβε 
νά καθαρίση τήν άπό Λεβα- 
διάς μέχρι Ζιτούν (Λαμίας) έκ- 
τασιν, κατέλαβε δέ τά στενά 
τών Θερμοπυλών καί ένεφανί
σθη τήν 10 'Απριλίου είς τούς 
Κομποιάδες, όπου έφθαοαν καί 
ό Πανουργίας, δ Δυοβουνιώτης, 
δ Δεσποτόπουλος, μέ τούς ύπαρ- 
χηγούς του Δ. Καλύβαν καί Λυ-

κογιάννη άπό τή Λωρίδα καί τόν Κομνά Τράκα.
Στής 18 'Απριλίου δ Διάκος λύει τήν πολιορκία τής Υπάτης.

ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ. - Η A. Β. Υ, ό Διάδοχος Παΰλο; καί ή A. Β. Υ. ή Πριγκή- 
πίσσα 'Ελένη άνερχόμενοι έπΐ τοδ «Αβέρωφ»

ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ. · Στήν κουβέρτα τοΰ «Αβέρωφ»

Άλλ’ οί Τούρκοι κατήρχοντο πρός τήν Πελοπόννησο. Ό Όμέρ 
Βρυώνης καί δ Κιοσέ Μεχμέτ μέ 9000 Τουρκαλβανούς έπέρχοντβι 
τήν νύκτα καί στρατοπεδεύουν παρά τό Λιανοκλάδι. Ό Διάκο;.,
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ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΣΚΗΝΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΑΣ. - Αποϋετούμενα 
έπί κυλιβάντων είς τδν Σταϋμδν Όμονοίας

δ Πανουργίας, δ Δυοβουνιώτης, ό Τράκας, ό.Κοντο- 
γιάννης. ό Σαφάκας έχουν μόλις 2000 οπλοφόρους. 
Άλλ' έπρεπε ν’ άνακόψουν τήν κατά τοΰ Μωρηά έπι 
δρομή τοΰ έχθροϋ. Κατέλαβον λοιπόν διάφορα σημεία 
καί διόδους πρός τή Βοιωτία. Ό Δυοβουνιώτης μέ 
400 παλληκάρια τό πέτρινο γεφύρι τοΰ Γοργοποτά- 
μου καί άπέφραξε τήν πρός Λωρίδα δίοδο. ΟΙ 
δπλαρχηγοί τοϋ Διάκου Καλύβας, ό Μπακογιάννης 
καί δ Άναγ. Καλποΰζος τό γεφύρι τής Αλαμάνας. 
Ό Διάκος τά κατσάβραχα < Ποριά—Μαντροστρέμ- 
ματα» παρέκει.Ό Πανουργίας μέ 600 οπλοφόρους 
μέ τόν επίσκοπο Ήσαιαν έβάδισαν πρός τήν Χαλκο- 
μάτα, άπό τήν όποιαν κατήγετο δ κατάπτυστος προ
δότης τοΰ Λεωνίδα ’Εφιάλτης. Ό Τράκας καί. ό 
Παπανδριας μέ 200 οπλοφόρους ώχυρώθηκαν μέσα 
στό χωριό Μουστσφίμπεη.

Στής 23 ’Απριλίου, ξημερώματα, δ Κιοσσέ 
Μεχμέτ βαδίζει κατά τοϋ Λιανοκλαδιοΰ, δπου. έ
χουν σταθή ό Δυοβουνιώτης καί δ Λουκάς Κόκ- 
καλης άπό τήν Άράχωβα. ’Υποχωρούν αυτά 
στήν πίεσι καί δ Κιοσσέ σπεύδει κατά τής Χαλκο- 
μάτας. Ό Πανουργίας είχε όχυρωθή έπάνω στό 
μοναστήρι τής Νταμάδας. Κάτω έχουν μείνει ό 
Ήσαίας μέ τόν Παπαγιάννην, οί όποιοι καί πέ
φτουν.

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. — Ελεγχόμενος τοΰ Μ ητροπολιτικοϋ Ναοϋ

"Αλλο τμήμα ύκό τούς Χασάν Τομαροΰσα καί Μεχμέτ Τσα- 
πάρα επιτίθεται κατά τοΰ Μουσταφάμπεη. δπου ήτον ό Παπαν- 
δριάς καί δ Τράκας, μέ λύσσα. 'Αλλά καί οί δικοί μας αμύνονται 
ηρωικά.

Ό Όμέρ τότε, φρυάττων, επιτίθεται μέ δλες του τής δυνά
μεις κατά τοΰ Διάκου στά Ποριά. Στό προγεφύρωμα τής 'Αλα
μάνας δ Καλύβας καί ό Μπακογιάννης προσπαθούν μέ μιά 
δράκα παλληκαριών νά τόν άνακόψουν. Άλλά κάμπτονται καί δ άν- 
θρωποχείμαρρος τοΰ Όμέρ λυσσών διαβαίνει τήν γέφυραν.

Τό ένα μετά τό άλλο πέφτουν τά λίγα παλληκάρια τοΰ Διάκου. 
Μάχεται σάν λιοντάρι εκείνος. Ό αδελφός του, ό Μήτρος. σωριά
ζεται πλάι του. Σαράντα μόλις μένουν. Ό Διάκος χρησιμοποιεί γιά 
μετερίζι τό νεκρό τοϋ άδελφοΰ του. "Ενα βόλι τον βρίσκει στόν 
ώμο. 'Αλλά μάχεται. Σπεύδει είς βοήθεια του μέ ολίγους οπλοφό
ρους ό Νεόφυτός Ταλάντιος. Αργά πειά. Ό Διάκος μέ τό πτώμα 
τοϋ Μήτρου γι’ άοπϊδα μάχειαι μόνος, "Ορθιος. Καί ή φλοκάτα 
του άνεμίζεται σάν σύμβολο ελευθερίας. "Εως δτου οί Τσάμηδες τοϋ 
Όμέρ τόν πιάνουν.

Κάποιος Γιάννης Μητρόπουλος ά«ό τό Γαλαξίδι κόβει, τό κε
φάλι τοϋ Μήτρου καί τρέκετάι είς φυγήν.

Ό Όμέρ αφοπλίζει τό Διάκο, τόν δένει καί επί ήμιόνου τόν 
μεταφέρει στή Λαμία.

'Ο Διοικητής τοΰ Ζητούν Χαλήλ Μπέης τοΰ προτείνει ν’ άλλα- 
ξοπιστήσΐ).

—Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου, τήν πίστι σου ν' άλλάξη:;
ΚΓ αρχίζει ό Γολγοθάς του. Τοΰ φορτώνουν μιά σούβλα καί 

τόν παραδίδοτν στό δήμιο. 'Υπό συιοδείαν τόν πηγαίνουν ο’ έναν 
κοπρώνα, δπου ό δήμιος τόν γυμνώνει καί τοΰ διαπερφ τή οούβλα 
κατά μήκος τής ράχεώς του μεταξύ δέρματος καί σπονδυλικής στή
λης άπό τόν κόκυγα μέχρι τοΰ τραχήλου.

Εις τής 2 τό μεσημέρι τής 24 'Απριλίου άνεοτήλωσαν τή σού
βλα καί τήν έστερέωσαν έπί τοΰ έδάφους, γύρω δέ παρέταξαν τά 
κεφάλια τοϋ ’Επισκόπου Ήσαΐα, τοΰ Καλύβα, τοΰ Μπακογιάννη, 
τοΰ Καλπούζου, τοϋ Παπαχατζή καί κομμιά όγδονταριά άλλων παλ- 
ληκσριών του.

Τό παρθενικό παλληκάρι δέν έβγαλε λέξι. .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. I. ΜΕΤΑΞΑΣ. - Παρακολουθεί τήν κηδείαν μετά 
τοϋ ΎπουοΥϊκοϋ Συμβουλίου

Τό βράδυ πέρασε κάποιος βούλγαρο; ίππο όμος, χριστιανός. 
Τόν λυπήθηκε κΓ έβγαλε τήν πιστόλα του, γιά νά θέση τέρμα στό 
μαρτύριό του.

—Σχωρεμένος τάσαι! τοΰ λέει ό Διάκος.
—Καί στόν απάνω κόσμο; έρωτρ δ θεοσεβής χριστιανός.
Πυροβολεί άπό 60 βημάτων καί ή σφαίρα εισδύει στή δεξιά 

ώμοπλάτη· Μά δ μάρτυς δέν έξέπνευσε καί δ Βούλγαρος, κατά τήν 
παράδοσι. «καλλίκεψε τή φοράδα του καί άφαντος έγινε».

— Διψώ! έλεγε άπό τό μαρτυρικό του σύμβολο ό ήρως».

Η Α. Θ. Π. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η Α· Π. Ο ΑΡΧΙ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. ■ ΕΙς τήν κηδείαν τών Βασιλέων έπί κεφαλής 

'Ιεραρχών τής 'Ελλάδος

—Κάποιος Παναγιώτης, ψομάς έδεσε σ’ένα ξύλο έναν τενεκέ 
μέ νερό καί τού έδωκε νά πιβ. Καί εύθέω; έξέπνευσε.

"Επειτα άπό έξ ήμέρας ό Καφάμπασης τής Λαμίας διέταξε δύο 
σιδηρουργούς, τόν Κεφάλαν κιί τον Καραδήμαν. νά σύρουν τόν τι-

ΛΙ A. A. Β. Β. Υ, Υ. ΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Η A. Β. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ KAI Al A. Λ. Β. Β. Υ. Υ. ΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΙ ΕΛΕΝΗ 

ΕΙΡΗΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΠΡΟΠΕΜΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΥΣ

μημένον νεκρόν μαζύ μέ τά κεφάλια τών παλληκαριών καί νά τά 
πετάξουν σέ μιά ρεμματιά πού έπετοΰσαν τής άκαθαρσίες.

•• ·
Ωραία πόλις ή Άμφισσα καί νοικοκυρεμένη. ’Οκτώ χιλιάδας 

κατοίκων αριθμεί.
Θαύμα ίδέσθαι ή Μητρόπολις «Εύαγγελισμός» μέ τό ρολόι της 

τό μεγάλο. Ή εικονογράφησα: καί ή διακοσμητιχή είναι εργασία τοΰ 
γνωστού καλλιτέχνου μας κ. Παπαλουκά.

"Ενα ήρώον, έργον τοΰ νλύπτου Μαρουδή πρό τής Μητροπό- 
λεως. ώραία πλαυεΐα Ήσαΐου Κεχαγιά κτλ., δρόμοι καθαροί—χάρις 
είς τόν Πρόεορον τής Κοινήτητος κ. I. Γιδόγιαννον δλοι σχεδόν— 
καλοί οίκοδοιιαί. ήλεκτροφωνισμός, καλή κοινωνία, ένα ωραίο περι
βάλλον άπό έλαιώνας, βουνά καί τό φρούριον άπό πάνω.

Ο ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

Ή περισσότερες δεισιδαιμονίες τοΰ λαοΰ πηγάζουν άπό τά μα
γικά βιβλία τοΰ 3 καί 4 αίώνος μετά Χριστόν, δπωςείναι ή «Σολω- 
μονική» καί τά «’Ιατροσόφια» κατά τόν αείμνηστο 
λαογοάφο Ν. Γ.Πολίτη.

Κατ’ αυτόν δ δεισιδαίμων καί προληπτικός πι
στεύει,ότι κάποια συγγένεια υπάρχει μεταξύ όμοιων 
πραγμάτων πρός άλληλα καί κάποια μυστηριώδης 
σχέσις μεταξύ άψύχων καί έμψυχων.

Σέ κάποιο βιβλίο μέ τόν τίτλο «Περί Εύπορί- 
στων»,ποΰ έκ πλάνης αποδίδεται στόν περίφημο ια
τρό τής Άρχαιότητος Γαληνό, βρίσκει κανείς ένα 
πλήθος συνταγές, πού στηρίζονται ο’ αύτή τήν 
πλάνη.

"Ετσι γιά θεραπεία τής μυρμηκιάσεως, τό 
γιατροσόφι αύτό συμβουλεύει έπιθέματα μέ μυρμή- 
κια τυλιγμένα ο’ ένα πανί.

Δέν έχομε δοκιμάσει τή θεραπεία αύτή.... πι
θανόν δμως τά μυρμήκια, πού έχουν μυρμηκικόν 
όξύ νά τσιμπούν τόν πάσχοντα καί τό οξύ αύτό, 
πού έχουν καί ή τσουκνίδες στ’ άγκάθια τους, νά 
κάνη καλό. Πάντως τής Ιδιότητες τοΰ μυρμηκικού 
οξέος δέν τής ήξεραν τότε καί μάλλον λόγφ τής 
συνωνυμίας τής παθήσεως καί τοΰ φιλοπονωτά- 
του έντόμου, ένεπνεύσθησαν τό θεραπευτικόν 
αύτό μέσον.

Ένα άλλο γιατροσόφι, συμβουλεύει γιά τήν 
τριχόπτωσιν τοΰ κεφαλιού, πλύσεις μέ «πολυτρίχι» 
βρασμένο μέ κρασί. Είναι κΓ έδώ φανερό, δτιέπει- 
δή τό «άδίαντον», πού λέγεται κοινώς «πολυτρίχι», 
έφαντάσθηκαν, δτι πλύσεις μέ αύτό θά επιφέρουν.... 
πολυτριχίαν.

"Ενα φυτό, τό «έχιον» οί αρχαίοι τό έθεωροΰσαν ώς αντίδοτο— 
ένα κΓ ένα—γιά τά δήγματα τής έχίδνης, γιατί τά φύλλα του μοιά
ζουν μέ τό κεφάλι αΰτοΰ τοΰ ερπετού.

Μά μήπως καί τό «Άρον» τό στικτόν, τό κοινώς3«φιδόχορ·ο», 

επειδή μοιάζει τό στέλεχος του μέ σώμα φιδιού, δέν τό θεωρεί σή
μερα ό λαός ώς άποτελεσματικιότατο φάρμακο γιά τά δήγματα τών 
φιδιών{;

Άλλά καί τά ονόματα παίζουν μεγάλο ρόλο στή δεισιδαιμονία. 
Ό λαός φοβείται ιό κόψη φόρεμα καί κό- 
στοΰμι Σάββατο, γιά «νά μή τό βάλρ σά
βανο» ·

’Επειδή πάλι δ Σεπτέμβριος λέγεται καί 
τρυγητής, οί Κερκυραϊοι άποφεύγουν τοΰς γάμους 
αύτό τό μήνα «πού τρυγά καί θερίζει τ ’ άνδρό- 
γυνα».

Στή Σύμη δέν κάνουν γάμο τό Σάββατο 
τής «Τυρινής» γιατί ατό άνδρόγυνσ τυραν- 
νιέτσι».

Τοΰ Άγιου Συμεώνος πάλι ή έγκυες δέν 
πρέπει νά βάλλουν τίποτα στό στόμα τους γιά νά 
μή «γεννηθή τό παιδί σημαδεμένο».

"Αμ τί σχέσι έχει ό "Αγιος Στυλιανός καί τόν 
λατρεύουν ή έγκυες, γιά νά μή τούς «στεϊλη τό 
παιδί» στάς Αιωνίου; Μονάς κι’ ό "Αγιος ‘Ελευ
θέριος, που πρέπει νά τοΰ ανάψουν κεριά καί νά 
τοΰ στείλουν λειτουργίες γιά τήν «καλή λευ
τεριά»;

Στήν Κύπρο τόν 'ΑγιοΊάκωβο τόν λένε «"Α- 
γιονΆκουφον*.Τόν  θεωρούν λοιπόν ώς θεραπευ
τήν τής ’Ωταλγίας, Βαρηκοΐα; καί Κουφαμά
ρας.

"Ακρον άωτον δέ ανοησίας έξ αγραμματο
σύνης : Στήν Αιτωλία δσοι έχουν «άκροχορδό- 
νας»—κρεατοεληές—πηγαίνουν τρεις φορές στήν 
εκκλησία καί τήν όίρα ποΰ δ παπάς λέει «Έξαι- 
ρέτως τής Παναγίας Άχράντου·.·» τοίβουν τής 
κρεατοεληές, λέγοντας τρεις φορές «Ξερέτω, ξε- 
ρέτω, ξερέτω» καί πιστεύουν δτι θά... ξερα
θούν.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει καί μέ τά χαρτιά. Ή
Πυθία-χαρτορρίχτρα έμπνέεται τούς χρησμούς της άπό τό χρώμα, 
τό σχήμα καί τό όνομα τών χαρτιών.

Τό ·δχτώ· παραδείγματος χάριν σημαίνει «ωχ». Δηλαδή πόνο. 
ΚΓ αν εί·αι μάλιστα κόκκινο, πόνο σύντομο. Τό «πέντε», έπειδή στά 
παληά τά χρόνια στό πίσω μέρος τοΰ φακέλλου έβαζαν πέντε βου
λές μέ βουλοκέρι, σημαίνει επιστολή. Τό «εφτά» σημαίνει «φτα- 
σιιένο». Τό «τέσσερα» σημαίνει κρεββάτι, λόγφ τοΰ ταΰταρίθμου του 
μέ τά τέσσερα πόδια του καί οΰιω καθεξής.

* « *
Ό δειλός φοβείται πρό τοΰ κινδυιου, ό προδότης κατά τόν κίν

δυνον καί δ γενναίο; μετά τόν κίνδυνον.
Ναπολέων 

Λ
Ό φρόνιμος μετανοεί γιά τρία πράγματα: Άν έτεπιστεύθη 

μυστικά σέ γυναίκα. Άν έταξίδεψε διά θαλάσσης, ένώ μπορούσε νά 
ταξιδέψη διά ξηράς. Καί άν περάση μιά μέρα χωρίς νά κάμη 
τίποτε.

,··

Κανείς δέν μετενόησβ γιατί έσιώπησε όταν δέν έπρεπε, μετενόη-

Ή νεκρική πομπή κατερχομένη τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου
(Φωτογραφία τοϋ όπτικοΰ καταστήματος κ. Δ. Φύσσα) 

σαν δμως πολλοί γιατί μίλησαν όταν δέν έπρεπε.
*'* ·ΟΙ γυναίκες μοιάζουν μέ τά μεγάλα φάρμακα. Όπως καί 

αυτών ή άξια των φαίνεται... μετά τήν λήψιν.



12 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 15-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1936 15—30 ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ 1936 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 13

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΠΩΣ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ

ΟΙ_ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1822

0 ΠΕΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΜ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

Κατασκότεινος όλος ό κάμπος τοΰ "Αργους. Άγρια καί βροχερή 
νύκτα τοΰ Νοέμβρη. Κάπου-κάπου μονάχα λίγα φωτάκια έδώ κι 
έκεΐ σπαρμένα μέσα στό άγριο σκοτάδι.

Μεγάλη νύκτα! 29 Νοεμβρίου τοϋ 1822, Κλειδαμπαρωμένοι 
πίσω άπό τά παληά κι' άπόρθητα Βενετσιάνικα τείχη τού Ναυ
πλίου οί Τούρκοι κι' άπ’ έξω τά έλληνικά παληκάρια.

Οί Τούρκοι περιμένουν μέρες τώρα νά τούς οτείλη επικουρίες 
ό Δράμαλης άπό τήν Κόρινθο. Μά έπικουρίες δεν φθάνουν. Καί 
τότε ό Μουχαφύζ Άλή, βλέποντας, ότι δέν λύνεται ή πολιορκία, 
έγκαταλείπει τήν πόλι καί κλείνεται στό Παλαμήδι.

Σέ λίγες μέρες όμως περιήλθε άποκλεισμένος έκεΐ πάνω σέ 
φοβερή θέσι. Τρόφιμα δέν είχαν πιά κι’ έβαλαν χέρι—δόντι άκρι- 
βέστερον—στά σκυλιά. "Επειτα έβραζαν πετσιά καί τομάρια"'Γ έπι
ναν τό ζουμί τους- Καί στό τέλος έτρωγαν σάρκες νεκρών αποσυν
τεθειμένες.

Οΰτε άπό τή θάλασσα μπορούσαν νά επισιτίσουν τοΰ; πολιορ- 
κουμένους, Στό Μπούρτζι, έπάνω στόν θαλασσόπυργο. πούναι μέσ’ 
στή μέση τοΰ λιμανιού, είχε ταμπουρωθεΐ ό Γάλλος φιλέλλην συν
ταγματάρχης Γκιουρντέν καί τούς έλουζε μέ χειμάρρους πυρός καί 
σιδήρου-

Στής 29 τό βράδυ. Έπί κεφαλής τών πολιορκητών ό χιλίαρχος 
Στάίκος Σταϊκόπουλος, στρατοπεδευμένος 
στήν Άρεια, κάτω άπό τό Παλαμήδι α
κριβώς άγρυπνά.

Βρέχει. Οΰτε φανάρια στό στρατό
πεδο, οΰτε φωνές. Πλησιάζουν μεσάνυ
χτα. "Εξαφνα φθάνει στή σκηνή τοϋ χι- 
λιάρχου ό Μοσχονησιώτης μέ δυό 'Αρβα- 
νιτάδες. Τοΰς είχε χιάσει, ποΰ μάζευαν 
χόρτα. ....

Ό Στάίκος έμαθε άπ’ αύτοΰς τά χά
λια τών «ολιορκημένων Τούρκων καί τήν 
άδυναμία τής φρουράς ν' άντισταθή. ’Α
ποφάσισε λοιπόν νά έπισπεύση τήν έκ- 
πόρθησι τοΰ φοβερού κάστρου.

’Εκείνη τήν ίδια χειμωνιάτικη νύκτα. 
Μέ τό τουλούμι έβρεχε. Ό Μοσχονησιώ
της προσφέρεται ν' άναίβη πρώτος στά 
τείχη. Άν άκουαν πυροβολισμούς, έπρε
πε νά καταλάβουν, ότι τόν έσκότωσαν οί 
Τούρκοι. Άν άκουαν φωνές, ότι τόν συν
έλαβαν. Ή έτσι ή άλλοιώς έπρεπε οί δι
κοί μας νά σκοτώσουν τούς δυό Άρβα- 
νιτάδες, ποΰ θά τοΰς είχαν πή ψέματα.

Κατασκότεινο τό κάστρο καί βουβό 
πέρα-πέρα. Ό Στάίκος διαλέγει 350 πα
ληκάρια, ένα κι' ένα, παίρνει μαζύ του 
τόν άδελφό του τό Θανάση Σταίκόπουλο 
καί τόν Νικολή Μοσχονησιώτη καί ξεκινά 
μέ σκάλες, σχοινιά κ.λ.

Κάτω άπό τό φρούριο σταματά καί 
έγκαρδιώνει τά παληκάρια του. Έπειτα 
άφίνει μέ τήν οπισθοφυλακή άπό 240 
άνδρες τόν άδελφό του, σταυροκοπιέται 
καί τρέχει στόν προμαχώνα τού Άχιλ 
λέως, τή «Γιουροΰς-Τάπια».

Βουβαμάρα έπάνω! Απροσπέλαστα
κατσάβραχα. Μιά σκάλα.Ό Δημήτρης Μοσχονησιώτης σκαρφαλώνει 
στην άκρη καί πετά μέσ'άπ' τό τείχος μιά θελιά.Πιάνεται ή θελιά 
σ ενα κανόνι και μ ενα σάλτο βρίσκεται πάνω στό τείχος.

Στέκει μια στιγμή καί κάνει τό σταυρό του. Βαθειά μέσ’ στό 
σκοτάδι λαμπυρίζει ένα φώς. Τό φυλάκειο. Τραβά τό σπαθί του, 
πηδά μεσ' στό φρούριο καί τρέχει πρός τά έκεΐ.

Ενας Τούρκος τρώει φραγκόσυκα. Σπρώχνει τήν πόρτα. Ό 
σκοπός πεφτει στά γόνατα Τοϋ βουλώνει τό στόμα, τόν δένει καί 
ειδοποιεί τό Στάϊκο μέ τούς άλλους.

Πηδούν μέσα έπειτα έκεϊνοι, άνοίγουν τή βαρειά σιδερένια πόρτα 
καί μπουκάρουν τά παληκάρια μέσα. Πάει πειά.Τό Παλαμήδι έπεσε. 
Επήραν έτσι καί τής άλλες τάπιες, τή μιά μετά τήν άλλη.

Αλαφιασμένη τά βάζει στά πόδια ή άλλη φρουρά μέ φωνές 
καί άντάρα καί άπό τή βορειοδυτική κάθοδο κατρακυλάει στήν πόλι 
μέσα. Σηκώνονται όλοι στό ποδάρι, ουρλιάζουν καί τήν αυγή βλέ
πουν τά κανόνια τοΰ κάστρου άπό πάνω γυρισμένα καταπάνω του;.

Αρχίζει φωτιά ό Στάίκος, μόλις έκαλόφεξε. Σέ τρεις μέρες 
τέλος ό πασσάς τού Ναυπλίου αναγκάζεται νά ύπογράψη τή συν· 
θήκη καίτού παραδίδει τά κλειδιά τής πόλεως.

Τήν άδειασαν αμέσως οί Τούρκοι. Όπου φύγει φύγει. "Αλα
φιασμένους τούς μπαρκάριζαν σέ βάρκες καί καΐκια, ποΰ φώναξαν 
άπό τής Σπέτσες-

Μεγάλο κατόρθωμα ή έκπόρθησις τοΰ Παλαμηδιοϋ καί ή κατά

ληψις τού Ναυπλίου· Ήτον τό κλειδί όλης τής Πελοπόννησου. Γι’ 
αύιό καί οί επιδρομείς στό Ναύπλιο έπεφταν.

Τό Παλαμήδι όμως ήτον άπόρθητο· Πότε κτίσθηκε δέν έχει 
έξσκριβωθή Οί Βενετσιάνοι, λένε, τό έπρωτόκτισαν κατά 1687. 
Άλλά και οί Τούρκοι άργότερα τό έσυμπλήρωσαν μέ έπτά προμα
χώνες, τού Άχιλλέως, τοΰ Επαμεινώνδα, τοϋ Λεωνίδα, τού Φωκίω- 
νος. τού Θεμιστοκλέους, τοϋ Μιλτιάδου καί τοΰ Φρουράρχου-

Είχε άκόμη σάν παραρτήιιατα, νά πούμε, τό ίίαλασσόπουργο 
Μπούρτζι καί τόν μεμονωμένο προμαχώνα «Πέντε Αδέλφια».

Θεώοατος βράχος ! 'Υψος ύπέρ τήν θάλασσα 216 μέτρα καί 
1880 σκαλοπάτια λαξευτά, ποΰ άπστελούν μιά σκάλα έλικοειδή, 
ατελείωτη.

Νεαρός δέ ό πορθητής του Μόλις είκοσι ένός έτους παιδί. 
Έγεννήθηκε τό 1801 στή Ζάτουνα τής Γορτυνίας. όπου μέχρι πρό
τινος έσώζετο καί ό πύργος του. Ό πατέρας του ώνομάζετο Πανα- 
γής καί ή μητέρα του Ζαχαροΰλα. Τό 1818 έπήγε στήν "Υδρα κΓ 
άρχισε ν’ εμπορεύεται έκεΐ.

Γρήγορα έπιάσθηκε καί ήτον μεγαλέμπορος. Τότε τόν έμύησαν 
καί στή Φιλική Εταιρία.

Μόλις άναψε τό τουφέκι—τό 1821—ξεκάνει ό,τι είχε καί δέν 
είχε, στρατολογεί παληκάρια καί τρέχει στή φωτιά. Λέγουν, ότι, 

επειδή δέν τού έφθασαν τά χρήματά του, 
γιά νά έξοπλίση καί τά χίλια' παληκάρια 
του, τούς έδωκε ξύλα και σούβλες καί 
λίγο-λίγο ποϋ έσκύλευαν τούς νεκρούς τοϋ 
έχθροΰ, βρέθηκαν όλοι άρματω- μένοι 
σάν άστακοί.

Άλλά καί θεοσεβής ! Μόλις μπήκε 
ή μεγάλη έκείνη βραδυά στό κάστρο, 
ψάχνοντας γιά όπλα καί πυρομαχικά τής 
μυστικές κρύπτες, βρήκε κάτω άπό ένα 
σωρό τουφέκια ένα έκκλησάκι τοΰ Αγίου 
Άνδρέου.

Ξημερώνει ακριβώς τήν άλλη μέρα 
τοϋ Αγίου Άνδρέου καί ή πρώτες άχτί- 
δες τόν βρίσκουν γονατιστό, νά προσεύ
χεται μέ κατάνυξι.

Τήν άλλη μέρα 1 Δεκεμβρίου ή Προ
σωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος τόν έπρο- 
βίβασε είς στρατηγό. Άργότερα πήρε γυ
ναίκα μιά κόρη Άργείτισσα, άπό τής 
πρώτες οίκογένειες καί απέκτησε μο 
νάχα μιά θυγατέρα, τή Ζαχαροΰλα καίτήν 
πάντρεψε μέ τόν μεγαλέμπορο τής Σμύρ
νης Χατζηπανάγο.

Κατά τήν έπιθυμία του δμως τά παι
διά της Δημήτρης καί Στέφανος—Στάίκος 
διετήρησαν τό έπώνυμο τού παποϋ τους 
καί ώνομάσθηκαν Σταϊκόπουλοι. Άπέθα- 
νε πάμπτωχος έπειτα άπό διωγμούς έξ 
αντιζηλίας τήν 21 Φεβρουρίου 1835.

Κάθε χρόνο τήν ήμερα τοϋ 'Αγίου 
Άνδρέου τό Ναύπλιο τήν έορτάζει σάν 
επέτειο τής σωτηρίας του μέ στρατιω
τική τελετή, δοξολογία κ-λ.

Στήν έορτή τής έκατονταετηρίδος ή 
Κεντρική Επιτροπή απέστειλε στό Ναύ- 

τρη Βρατσάνους, δισέγγονο έκ πατρός τοϋ Άντώνη Βρατσάνου.

Ό χιλίαρχος Στάίκος έκπορόοί τό Παλαμήδι

πλιο τά έκ μητρός τρισέγγονα τοϋ Πορθητοϋ Άντώνη καί Δημή- 
τρη Βρατσάνους, δισέγγονο έκ πατρός τοϋ Άντώνη Βρατσάνου. 
ποΰ άνετίναξε τό 1824 τήν πυριτιδαποθήκη τών Ψαρών.

"Επιμελείς? τοΰ Δημάρχου κ. Κοκκίνου είχαν ράψει μιά πολυ
τελή άρματωλική φουστανέλλα γιά τό μεγαλείτερο καί τοΰ εδωκαν 
στά χέρια τήν ελαιογραφία τού Πορθητοϋ—δώρον τής άειμνήστου 
'Αλεξάνδρας Δήμου Βρατσάνου—μέ φρουρά καί τιμητική συνοδεία 
προσκόπων, νά τήν άναιβάση στό Παλαμήδι, ένφ παρήλαυνε πρό τοϋ 
'Υπουργικού Συμβουλίου όλος ό στρατός καί άπό τό κάοτρο έπάνω 
έβροντοϋσαν κανόνια καί πολυβόλα.

Ή παράδοσι μά; παρουσιάζει τόν Πορθητή ώραΐο, αρρενωπό 
κοί λυγερό. Τόσο ώραΐο. ποΰ μιά Τουρκάλα ππγκιπέσσα τόν αγά
πησε, βλέποντας μέ τηλεσκόπιο τούς πολιορκητάς άπό τό φρούριο 
καί τή νύκτα τής παραμονής τοΰ Αγίου "Ανδρέου, έκείνη τή μεγάλη 
νύκτα, κατέβηκε στό στρατόπεδο, τοΰ παρεδόθη καί τόν ώδήγησε 
γιά νά πάρη τό φοβερό καί τρομερό κάστρο.

Ή μοναδική αύτή είκών τοΰ πορθητοϋ τοϋ Παλαμηδιοϋ είναι 
άνηρτημένη μέσα στήν αίθουσα τών συνεδριάσεων τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου τοΰ Δήμου Ναυπλιαίων, μέ τήν άρματωλικήν του 
στολή καί τό άρήΐον ύφος του, όπως μάς τόν παρέδωσε ή παρά- 
δοσις τόν Χιλίαρχο Στάϊκο,

»

ι

Τό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο απέκτησε νέον καθηγητήν τής έδρας 
τής Παιδολογίας καί Σχολική; "Υγιεινής, τόν κ. "Εμμ. Λαμπαδάριο. 
τόν συμπαθέστατο φίλο καί συνεργάτη τής «Εικονογραφημένης».

"Ο νέος καθηγητής έχει παρουσιάσει μιά .πολυσχιδή καί κοινω
φελέστατη δράσι. ποϋ ϊσως-ίσως κανείς άλλος επιστήμων δέν 
έχει νά επίδειξη.

"Ο πατέρας του Νικ. Λαμπαδάριος, γιατρό; καί αυτός, ήτον 
'Υφηγητής τής Είδικής Νοσολογίας. γνωστός στήν Αθηναϊκή Κοι
νωνία. γνωστότατος δέ στήν Ιατρικήν οικογένεια,, μέ τής επιστημο
νικές άνακοινώσεις του καί τής συγγραφές του. Χρόνια έδίδαξε στήν 
"Ιατρική Σχολή,

Ένεγράφη στήν ίδια σχολή, τήν "Ιατρική, καί ό «Ιός. Τριτοετής 
φοιτητής προσελήφθη ώς εξωτερικός βοηθός τής Παθολογικής 
Κλινικής τοΰ αειμνήστου Καραμήτσα στό Δημοτικό Νοσοκομείο xaj 
τελειόφοιτος στό ’Εργαστήριο τής Υγιεινής καί Μικροβιολογίας τοΰ 
καθηγητοΰ Σάββα.

Σ’ αύτά τά δύο παραρτήματα τοΰ Πανεπιστημίου έπήρε μιά 
τολΰ καλή κατάρτισι στήν Ειδική Διαγνωστική καί Νοσολογία καί 
στή Μικροβιολογία.

Τό 1904 έγινε Διδάκτωρ τής Ιατρικής μέ «άριστα». Κατόπιν 
άπό τό 1906 έω; τό 1908 έγινε εσωτερι
κός βοηθός τοΰ Άρεταιείου κοί τότε πή
ρε τήν άδεια νά έξασκή τό επάγγελμα 
τάλι μέ «άριστα».

Έπτάμιση δηλαδή ολόκληρα χρόνια 
δέν άπεμακρύνθη άπό τά εργαστήρια 
κσί τής κλινικές τοΰ Πανεπιστημίου. 
Αύτό δέν άρκοϋσε δμως.'Ηθελε νά έργα- 
σθή! Είχε άφθαστο ζήλο καί άγάπη στήν 
’Επιστήμη του. Τό κύτταρο, βλέπετε καί 
ή κληρο’ομικότης άπό τόν Γεννήτορα. 
Καί άκριβώς μέ αύτά τά δύο, τόν ζήλο 
άπό ιό ένα μέρος καί τήν επίμονη κα
τάρτι», έθεμελιώθηκε είς έναν επιστή
μονα πρώτης τάξεως.

Πέφτει κατόπιν μέ τά μούτρα, όπως 
συνήθως λέμε, στή συμπνήρωσι τών επι
στημονικών του σπουδών. Στόν κλάδο 
τής Παιδολογίας καί Σχολικής Υγιεινής 
δέν είχε κανείς έγκύψει συστηματικά. Γιά 
νά έκπαιδευθή λοιπόν, πηγαίνει τό 1912 
στό Παρίσι καί παρακολουθεί Παιδιατρι
κή καί ’Υγιεινή τής παιδικής ‘Ηλικίας 
στό νοσοκομείο «Enfants Malades» μέ 
τούς καθηγητάς Οΰτινέλ καί Μαρφάν, μέ 
επιμελητή δέ τόν Νομπεκούρ

Στήν "Ελβετία πάλι Βιολογία καί 
Ψυχολογία τοΰ παιδιού μέ τόν περίφημο 
καθηγητή τή; Γενεύης Κλαπαρέντ, στή 
Γερμανία δέ μέ τόν καθηγητήν Γκρίσ- 
μπαχ, ψυχομετρία, διανοητική ,κόπωσι 
καί πονομετρία καί μέ τόν Τσέρνυ Παι
διατρική καί Διαιτητική.

Κάθε χρόνο έταξίδευε στό εξωτερικό 
καί γύριζε τά μεγάλα έπιστημονικά κέν
τρα, μελετώντας τά συστήματα καί τής 
οργανώσεις τής προστασίας τής "Υγείας 
τής παιδικής ηλικίας, πρό πάντων τών 
παιδιών τοΰ σχολείου. Δέν άφινε παθο
λογικό έργαστήριο, ίδρυμα, διδακτήριο 
καί πρότυπο σχολείο, ποϋ νά μήν τό έπι- 
σκεφθή καί νά μήν τό μελετήση.

Στά ταξίδια του αύτά βρήκε τήν ευ
καιρία ν’ άσχοληθή μέ τήν παρασκευή καί χρήσι τών προφυλαχτι
κών εμβολίων καί μέ τής σχολικές μικροβιολογικές έρευνες στό 
Ινστιτούτο Παστέρ καϊ πλησίον τοΰ αρχιάτρου τοΰ Δήμου Βερολί
νου Ντρ.γκάλσκυ·

Άργότερα στή Γενεύη έμελέτησε τήν όργάνωσι τοϋ τμήματος 
‘Υγιεινής τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί τό μεταπολεμικό πρό
γραμμα Κοινωνικής Υγιεινής τής Παιδικής Ηλικίας στήν «Ένωσι 
τών "Ερυθρών Σταυρών» στό Παρίσι.

Τρεις μήνες έκεΐ έμελέτησε τήν όργάνωσι τοΰ άντιφυματικοϋ 
Άγώνος καί τής έκλαϊκεύσεως τών ’Αρχών τής Ύιεινής διά τοΰ 
σχολείου καί τοϋ «Έρυθροΰ Σταυρού Νεότητος». τήν ίατροπαιδαγω- 
γική καί Αγωγή τών «ανωμάλων παιδίων» στό Μιλάνο καί στή 
Γενεύη, στό Παιδολογικό "Ινστιτούτο Ζάν Ζάκ Ρουσσώ.

Τό 1930 κατόπιν παρηκολούθησε τήν έκθεσι καί τό Μουσείο 
τής Δρέσδης καί τή λειτουργία τών νεωτέρων προτύπων σχολικών 
κτιρίων της, καθώς καί τοΰ Βερολίνου, στή Βιέννη δέ τό σύστημα 
τής Σχολικής Άντιλήψεως τοΰ καθηγητοΰ Τάντλερ καί τόν άντι- 
διφθεριτικό καί άντιοστρακιώδη εμβολιασμό τοϋ καθηγητοΰ Αέ- 
βενστάϊν.

Ο κ. ΕΜΜ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙ02.-Ό νέος καθηγητής 
τοΰ Πανβπιστημίου

Καί κάθε φορά, ποΰ γύριζε στήν ’Αθήνα, όλα τά διδακτηριακά 
ζητήματα, τά ζητήματα τής ‘Υγιεινής τών μαθητών, τών παιδικών 
έξοχων, τών ‘Υπαίθρων Σχολείων καί παιδικών Άεροθεραπευτη- 
ρίων, κάθε πρόοδο τής Επιστήμη; κι*ί  ειδικότητάς του, πού έμελέ
τησε, ποΰ παρηκολούθησε, ποΰ είδε, δόστου μέ διαλέξεις, άνακοινώ- 
σειςκαί δημοσιεύματα, γιά νά συντελέση στήν εισαγωγή κσί στόν 
τόπο μας παντός ωφελίμου στήν υγεία τή; νεότητος.

Ή παιδική ηλικία τοϋ όγε λει όχι απλώς πολλά. Πάρα πολλάΐ 
Ποΰ δέν μποροΰν νά έκτιμηθοΰν.

Άλλά δέν έσταμάτησε. Δέν περιωρίσθηχε στή θεωρία καί 
τή φιλολογία. Μας παρουσίασε καί θετική εργασία. Μιά εργασία 
πολύτιμη άληθινά :

Τό 1911 σ’ έναν ειδικό διαγωνισμό τοΰ "Ιατροσυνεδρίου έπρώ- 
τευσε καί διωρίσθηκε Σχολίατρος στήν Κεντρική Υπηρεσία τοΰ 
’Υπουργείου Παιδείας. Προήχθη κατόπιν, έπέροσε όλα τά σκαλο
πάτια τής υπαλληλικής "ιεραρχίας, γιά νά γίνη έπί τέλους Διευθυντής 
Α' τάξεως.

Τότε βρήκε τήν ευκαιρία νά έφαρμόση κι'έδώ, όσα μπορούσε 
άπό κείνα, ποΰ είδε, παρηκολούθησε καί έμελέτησε τόσον καιρό έξω.

"Ιδρυσε πρώτα-πρώτα τήν Κρατική 'Υπηρεσία τή; Σχολικής 
"Υγιεινής καί τό Έργαστήριο τής Παιδο
λογίας Άφινε λοιπόν κάθε άλλη ασχο
λία καί άφοσιώνετο στήν όργάνωσι τής 
Σχολικής ‘Υγιεινής.

Κομπογιαννιτισμός πέρα-πέρα έβασί- 
λευε στόν κλάδο αύτό έκείνη τήν έποχή. 
Άρχισε λοιπόν μελέτες, σχέδια, προϋπο
λογισμούς καί έξυγίσνε τά περισσότερα 
διδακτήρια. Συνέτεινε είς τήν ΐδρυσιν 
τριών χιλιάδων καί πλέον νέων σχολείων 
σ’ όλο τό Κράτος. Σχολεία δμως! Κτίρια 
δηλαδή κατά τής ύποδείξεις του. πού 
πληρούν όλους τούς όρους τής υγιεινής.

Τό άτομικό δελτίο υγείας τοΰ μαθη
του, κατόπιν ιατρικής έξετάσεως, είναι 
έργον του. Καί τοΰ δασκάλου άκόμη. Καί 
δ ύποχρεωτικός εμβολιασμός, δαμαλισμός 
καί άναδαμαλισμός. καθώς καί ό άντιδι- 
φθεριτικός εμβολιασμός, ποΰ έγινον ά
φορμή νά έλαττωθή ή νοσηρότης, ή ει
σαγωγή στό σχολείο τοΰ μαθήματος τής 
‘Υγιεινής.....

Πάνω άπό αύτά όμως ή Σχολιατρική 
‘Υπηρεσία, πού ώργάνωσε καί ή όργά- 
νωσις Σχολικής Άντιλήψεως καί Προ 
νοίας μέ μαθητικά ιατρεία, άντιτραχω- 
ματικά. σχολικά λουτρά, μαθητικά συσ
σίτια, παιδικές εξοχές, ύπαίθρια σχολεία.

Τό 1911 έγινε διευθυντής τοΰ Παι- 
δολογικοΰ ’Εργαστηρίου, όπου έκαμε σχε
τικές μέ τήν επιστημονική έρευνα τής 
βιολογίας τοΰ μαθητου έργασίες.Τό 1912 
Καθηγητής τής Παιδολογίας καί Σχολι
κής Υγιεινής στό Διδασκαλείο Αθηνών, 
όπου ένα χρόνο μετεκπαιδεύονται οί δι
δάκτορες τής Φιλολογίας, τών Μαθη
ματικών, τών Φυσικών καί Θεολογίας, 
γιά νά πάρουν «παιδαγωγικό πτυχίο».Τό 
1918 έγινε καθηγητής τών "Υγιεινολογι- 
κών καί Παιδολογικών μαθημάτων γιά 
τούς μετεκπαιδευμένους στό Πανεπιστή
μιο δημοδιδασκάλους καί καθηγητής τής 
Παιδολογίας καί Σχολικής ’Υγιεινής γιά

τούς μετεκπαιδευόμενους στθ Πανεπιστήμιο γιατρούς πρός άπό- 
κτησι πτυχίου σχολιάτρου. Καί καθηγητής τής Σχολικής Υγιεινής 
στήν Ύγιειονομική Σχολή Αθηνών, διευθυντής δέ τής Σχολικός 
’Υγιεινής στό "Υγιειονομικό κέντρο τοΰ 'Υπουργείου 'Υγιεινής,καθώς 
επίσης καί καθηγητής τής Κρατικής Σχολής τών Έπισκεπτριών 
Αδελφών καί τής Σχολής Νοσοκόμων -του ’Ερυθροΰ Σταυρού.

Σάν νά μήν έφθαναν δέ αύτά, ιδρυτής καί οργανωτής τοΰ Πα
τριωτικού Συνδέσμου τών Έλληνίδων. "Ωργάνωσε μάλιστα έκεΐ τά 
τμήματα τής Παιδικής ηλικίας, νηπιαγωγείων, μαθητικών συσσιτίων 
καί Μαθητικής Πολικλινικής. Καί σύμβ ιυλος τοΰ "Ελληνικού Έρυ
θροΰ Σταυρού. Έκεΐ ’ίδρυσε καί ώργάνωσε τόν «‘Ερυθρό Σταυρό 
Νεότητος». Διακόσιες χιλιάδες παιδιά—μέλη του διαδίδουν σήμερα 
αρχές Υγιεινής καί τό πνεύμα τής «Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Άλλά καί μέλος τοΰ Άνωτάτου 'Υγειονομικού Συμβουλίου—τοΰ 
πριν Ίατροσυνεδρίου—τοΰ‘Υπουργείου Ύγιεί'ής, μέλος είς τά διά
φορα έκπαιδευτικά συμβούλια καί τής τεχνικές υπηρεσίες τοϋ 'Υπουρ
γείου Παιδείας καί "Υγιεινής.

Έχρηιιάτισε καί τρεις φορές—1926, 1930, 1932—Γενικός Γραμ- 
ματεύς τοΰ "Υπουργείου Παιδείας, άναπληρωτής τό 193 L τοΰ Διευ-
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Ουντοΰ τής ‘Υγειονομικής Σχολής ‘Αθηνών κ. Ούάϊτ κ. λ. π.
Είς τούς Βαλκανικούς πολέμους, υπηρέτησε ώ; απλής νοσοκόμος, 

χωρίς νά ζητήοη αναστολή, σάν Κρατικός Υπάλληλος καί ώνομάσθη 
ανθυπίατρος στό τέλος, στή Θεσσαλονίκη δέ μαζί μέ τόν Κ. Σάββα 
Ϊετέσχε τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας, Ιδίως είς τόν άντιχολερικό 
μβολιασμό καί επιθεώρησε όλα τά εκπαιδευτικά της Ιδρύματα.

Κατόπιν έλαβε μέρος σ’ όλες τής επιστρατεύσεις καί προήχθη 
έως στό βαθμό έφεδρου λοχαγοΰ-ίατροΰ.

Άλλά έχει άκόμη καί άλλες εθνικές υπηρεσίες: Τόν 'Απρίλιο 
τοϋ 1919 εστάλη στή Μ. Άσία γιά τήν περίθαλψι τών άποστρατευ- 
θέντων ομογενών καί τήν προπαρασκευή τοϋ έδάφους γιά τήν Ελλη
νική κατοχή, μεμιά μεγάλη επιτροπή τοϋ Πατριωτικού ‘Ιδρύματος.

Έγύρισε τότε όλες σχεδόν τής Ελληνικές Κοινότητες τής Μ. 
’Ασίας κυί ώργάνωσε διάφορα Ιδρύματα Κοινωνικής Υγιεινής καί 
Προνοίας. Στή Σμύρνη μάλιστα ίδρυσε καί τήν ΙΙαι’ ική Πολικλι- 
νική καί τόν Βρεφοκομικό Σταθμό. Συγχαρητήρια τότε ή Κυβέρ- 
νησις, ό Σμύρνης Χρυσόστομος ■..

"Ελαβε μέρος καί στήν «Ειδική Εξεταστική Επιτροπή ιών έκ 
Τουρκίας παλινοοτούντων» κατ’εντολήν τοϋ'Ερυθρού Σταυρού, γιά 
νά διαπιστωθούν ή αγριότητες καί έμενε τότε στό λοιμοκαθαρτήριο

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

"Ισως έκ πρώτης όψεως φανούν παραδοξολογίες, αΰτά ποΰ θά α
κολουθήσουν, άν δμως κανείς τά καλοσκεφθή, θά καταλήξή στό συμ
πέρασμα, δτι γιά τόν Κριτικό, ποΰ ή σσβαρωτάτη αποστολή του είνε

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΗ ΤΗΣ ΗΛΑΜΑΝΛΣ
Μέ τά προγεφυρώματα δπως ήτον τήν ημέραν πού έπεσε σ’ Ενα άπ’ αύτά 

ό ’Αθανάσιος Διάκος
νά έπιχειρή τή χημική άνάλυσι τών παρισταμένων έργων, απαραίτητη 
πρώτα είναι ή φυσιολογική ισορροπία του.

Πρέπει λοιπόν ό Κριτικός νά είνε έντελώς καλά στήν υγεία του. 
δηλαδή νά είνε απαλλαγμένος άπό κάθε ένόχλησι, γιατί τότε, καί μό
νο τότε, μπορεί νά γράψη κριτική τέλεια ανεπηρέαστη, καί βασισμένη 
στήν άναλλοίωτη τών πραγμάτων αλήθεια.

Καί ουγκριμένα είνε απαραίτητο ό Κριτικός:
Χά μήν έχη πρόσφατη τήν έντύπωσι δνσαρεσκείας του μέ συγγενείς, 

φίλους ή άλλα πρόσωπα. Νά μήν έχη γκρινιάξει μέ τή γυναίκα του. 
Νά μήν τά έχη χαλάσει ή νά μήν έχη φιλονεικήσει μέ τήν έρωμένη 
του. Νά έχη καλοφάει. Νάβχη καλοκοιμηθή. Νά μήν είνε στομαχικός. 
Νά μήν έχη χάσει στά χαρτιά. Νά μήν έχη χρέη κραυγαλέα. Επεί
γοντα. Νά μήν ΰποφέρη άπό κάλους. και νά μή φορή στενά παπούτσια. 
Νά μήν έχη γύρω στή θέσι του θεατάς, ποΰ νά φλυαρούν ή δπωσδή- 
ποτε νά τόν ένοχλοΰν. Νά είνε έφωδιαομένος μέ αρκετό εύνοϊκό α
πόθεμα γιά Συγγραφέα καί Ηθοποιούς, άπαλλαγμένος άπό κάθε προ- 

κατάληψι, συμπάθεια, ή προσωπική έχθρα.
Ή πείρα μοΰ έδειξε, πώς μπορεί κανείς τοΰς Κριτικούς νά τούς 

ξεχωρίση σέ πέντε κατηγορίες.
Πριν δμως αρχίσω τήν άπαρίθμησι τών διαφόρων κατηγοριών, κρί

νω σκόπιμο ν’ αναφέρω, δτι σ' αύτό τό συμπέρασμα κατέληξα έπειτα 
άπό δέκα χρόνια, ποΰ χρημάτισα κριτικός θεατρικός σέ διάφορα ήμεν 
ρήσια φύλλα καί περιοδικά τών Αθηνών καί τών 'Επαρχιών.

'Υπάρχουν λοιπόν :
1) Οί Κριτικοί πού έχουν ώ; συγκριτική μονάδα τής Κριτικής τω- 

τής καθιερωμένες καλλιτεχνικές άξίες, πρωταγωνιστές καί πρωτα
γωνίστριες καί κάθε νέο στοιχείο, πού έμφανίζεται, τό συγκρίνουν άμέ- 
σως μέ τούς αναγνωρισμένους καλλιτεχνικούς όγκους, τό συντρίβουν 
καί γράφουν δογματικά :«Ή δεσποινίς Α ή ή κ. Β έχουν βέβαια τά 
τάδε ή τά δείνα προσόντα, μά δέν θά φθάσουν ποτέ τή μοναδική 
μας ή τόν άφθαστο Δ ή Α» Κριτική αδικαιολόγητη, άδικη, πού άπο· 
θαρρύνει τά νέα στοιχεία, σάν νά μαρμάρωσε ή Τέχνη στό παίξιμο τών 
καθιερωμένων καλλιτεχνικών αξιών, πού κανένα άπό τά νέα στοιχεία 
δέν θά κατορθώση μέ τόν καιρό νά ξεπεράση 1ί!

2) ΟΙ Κριτικοί, πού έχουν άλλο είδος συγκριτικής μονάδος, σχετι
κής πάλι μέ τής καθιερωμένες καλλιτεχνικές άξίες καί προφητεύουν.·

«Ή δεσποινίς Π. ή ό κ. Ξ μ'δλα τά προσόντα των. δέν θά σημειώ
σουν μεγάλη πρόοδο, γιατί ή φωνή τους θυμίζει τήν τάδε ή τόν δείνα!!» 
Δηλ. ράβδος έν γωνία κλπ. 

τού 'Αγίου Γεωργίου, πού άραζαν τά οπλιταγωγά μέ τούς αίχμα- 
λώτους.

Στους σεισμούς τής Κορίνθου επίσης έτρεξε μέ συνεργεΐαΈρυθρο- 
σταυριτών μαθητών, μέ σκηνές, μέ τρόφιμα, ρουχαλάκια, φάρμακα 
καί παρέσχε κάθε περίθαλψι στά σεισμόπληκτα παιδάκια.

Καί σέ Συνέδρια Διεθνή, σέ Διασκέψεις, εξωτερικού καί έσωτε- 
ρικού. Άν πήτε δέ γιά επιστημονικές έργαοίες, ολόκληρα τεύχη τής 
«Εικονογραφημένης» δέν θά έφθαναν γιά νά τής περιλάβουν.

Ή έργασία του «Περί τής Σκολιώσεως έν τοίς ήμετέροις σχολεί- 
οις» έπροκάλεσε τό ενδιαφέρον όλου τού Επιστημονικού Κόσμου. Καί 
η «Εισαγωγή εις τήν ‘Επιστήμην τοΰ Παιδός», Παιδολογία καί 
Σχολική Υγιεινή», ποΰ τήν έξέδωκε τό 'Υπουργείο Παιδείας γιά τούς 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς, «Ό Κινηματογράφος καί ή έπίδρασις 
αυτού έπί τής άώρου ηλικίας», ποΰ τήν άνεδημοσίευσε ή «Έρευνα» 
τής 'Αλεξάνδρειάς, «Στοιχεία Παιδολογίας», καί άκολουθοϋν σαραντα- 
πέντε άλλες άκόμη εργασίες σέ αύτοτελεϊς έκδόσεις άπό 200 καί 300 
σελίδες, σέ περιοδικά, έμβριθεΐς, πολύτιμες.

Αύτός είναι ό νέος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, πού μέ υπερη
φάνεια ή «Εικονογραφημένη» παρουσιάζει ατούς άναγνώοτας της. 
Τιμή του καί δόξα του.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Τοΰκ ΠΑΝΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ
3) Οί Κριτικοί, πού συμπαθούν ώρισμένο θίασο γιά λόγους πολιτι

κής όμοφροσύνης ! ! Αυτό τό στίγμα παρατηρήθηκε κατά τήν έποχή 
τών Θλιβερών εσωτερικών ανωμαλιών μας, οπότε είχαμε Κριτικούς Γαλ 
λόφρονας καί Γερμανόφρονας, μέ ανάλογες συμπάθειες ή αντιπάθειες 
πρός θιάσους καί έργα.

4) Οί Κριτικοί, πού συμπαθούν ώρισμένο θίασο γιά λόγους παρασκη- 
νιακούς, αισθηματικούς, κατακτητικούς. Αυτοί είναι οί πιό άσυνείδη- 
τοι, γιατί, γιά νά έπιτύχουν τ’άνομολόγητα. έγκωμιάζουν διάφορες άνυ- 
παρξίες, τής αποθρασύνουν. καί απογοητεύουν τά εύουνείδητα στοιχεία 
τοΰ θεάτρου.

ό) 01 Κριτικοί, πού συμπαθούν ώρισμένο Θίασο, καί κόπτονται γιά 
τήν ιΰόδωσι τών έργασιών του, γιαύ έχουν δώσει ή πρόκειται νά δώ
σουν έργο τους νά παρασταθή. Άρα ένδιαφέρον ... ποοοστικό.

(>) Οί κριτικοί, ποΰ ποζάρουν γιά έμβριθεΐς καί άνεξάρτητοι, ένφ 
είναι κατάφωρο, δτι συμπαθούν ώρισμένους συγγραφείς κάί ηθοποι
ούς. Αυτοί ουνηθίζουν ν' άναφέρουν τί γίνεται στά ξένα Θέατρα, πού 
έχουν Ιδή καί διαρκώς συμβουλεύουν τή δουλική αντιγραφή καί άπο- 
μίμηοι. Ξεγελάνε πολλούς δυστυχώς.

7) Οί Κριτικοί, πού είναι έκ συστήματος πικρόχολοι καί βρίσκουν 
παντού καί πάντοτε ψεγάδια. Τήν έμπνευσί τους δανείζονται άπό τήν 
ατομική οτειρότητα καί ξεραΐλα, γιατί αυτοί ποτέ τους δέν έδημιούρ- 
γησαν τό παραμικρό καί κατά βάθος μισούν κάθε δημιουργία.

Είναι οί σκόρπιοι, που αποκτούν ψυχική ευεξία, άμα χύσουν τό 
φαρμάκι τους.

8) Οί Κριτικοί, πού ξεχνάνε τί έ-,ραψαν χθες καί έμφανίζονται 
καμικώτατα ανακόλουθοι. Άν ψάξουμε λίγο θ' άνακαλύψωμε τό συμ- 

φεροντάκι, πού ϋπηγόρευσε τήν αλλαγή τής κατευθύνσεως
9) Οί Κριτικοί, πού άφορμώνται άπό άγάπη πρός τό Θέατρο, έχουν 

αγνές προθέσεις, καί είναι άνώτβροι προσωπικών συμπαθειών καί 
αντιπαθειών πρός συγγραφείς καί ηθοποιούς.

Γιά νά τους άνακαλύψωμε θά μάς χρειασθή τό Φανάρι τού Διογένη ! 
(’Απόσπασμα άπό σχετική μελέτη)

ΤΤΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ - Φωτογραφία φθινοπωρινής ήμέρας

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ

V

Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ... ΑΡΣΑΚΕΙΑΣ I

Άπό ιόν άτεχνον ναόν τής Άρτέμιδος, εις τήν Ταυρίδα, οπού ύ γέ
ρων Ευριπίδης έγκατέοτηοε τήν πολύπαθη κόρη τοΰ ’Αγαμέμνονος, έπειτα 

άπό τήν εΰσπλαγχνικήτ χειρονομίαν τής θεάς, όταν τήν ίσωσε άπό τήν θυ
σίαν τής Αΰλίδος, έξεκίνησε. ιέρεια υπερήφανη καί σεμνή, ή 'Ιφιγένεια 

μαζή μέ τα κορίτσι ‘ τής παρέας της καί έφθαοε μεγαλοπρεπώς εις ιό 

Ψυχικό, όπου, άντί οικοπέδου καί βίλλας,έκλήθη διά μίαν κοσμικήν έπίδει- 

ξιν είς τό έπιβλητικόν μέγαρον τοϋ Αρσάκειου, καί 

είς τήν μικρήν καί κομψήν αίθουσαν τοΰ... 

θεάτρου του.

’Ιδού, λοιπόν, ή τρίτη περιπέτεια τής παύμένης 

άπό τήν ορφάνειαν καί τάς άλλεπαλλήλους δυστυ

χίας 'Ιφιγένειας, μέ τήν οποίαν περιπέτειαν όλο- 

κληροΰται ή τριλογία τοϋ ποιητοΰ. γύρω άπό τό θέμα 

τής σεμνής παρθένου!...

"Ετσι ίδόθη τό άριστούργημα τοΰ Εύριπίδου 

μέ πολλήν φιλοτιμίαν καί καλλιτεχνικότητα άπό 

τάς έξωτερικάς μαθήτριας τών σχολών τής Φι

λεκπαιδευτικής "Εταιρίας, όταν αύτή συνεπλήρω 

νε τά ίκατόν χρόνια τής σταδιοδρομίας και τής 

δράσεώς της.

Καί, ναι μέν ή εκλογή τοΰ έργου έγινε, πρός 

τιμήν τοΰ έπόπτου τών σχολών κ. Καλλιάφα και 

τής διευθύντριας τοΰ διδασκαλείου Δίδος Γιαννο 

πούλου, ή ευσυνείδητος όμως καί γεμάτη άπό καλ
λιτεχνικήν προσπάθειαν έπίδοσις τών καλών μαθη

τριών διά τήν άπόδοοιν τών ρόλων των. υπογράμ

μισε τό αστοχον τής προτιμήοεως διά τήν έκτέλεσιν 

τών έργων μέ τήν γλώσσαν τοΰ πρωτοτύπου μέσα 

είς μίαν, καί πρό πάντων σχολικήν, θεατρικήν 

παράστασιν. Διότι, εάν άριθμήσωμεν τούς έννοή 

σαντας τό έργον θά τό έπιτύχωμεν, ασφαλώς, εις 

τά δάκτυλα τής μιας χειρός, ή δέ σκηνική δράσις 

πού ένεφάνιζε μίαν καλήν διάθεαιν τών μαθητριών 

διετήρησε τήν άγνοιαν τής ένφράσεως διά τών κι

νήσεων μέχρι τέλους, καί μόνον ή σκηνογραφική 

έργασία καί τά αληθινά ωραία κοστούμια ήγω- 

νίζοντο νά ένιοχύσουν τό φιλότιμου φορι ίον,πού έφε

ραν είς τούς ωμούς των α! νεαροί έρασιτέχνιδες.

Άπόδειξις, δτι τά χειροκροτήματα, πού έπε- 

σφράγιζαν κάθε σκηνήν τοΰ τέλους τών δύο πρά

ξεων ήσαν μάλλον ένθαρρυντικαι έπιδοκιμασίαι τοΰ

καλοΰ κοινοΰ, πού παρηκολούθει, οχεδόν ξένον αύτό, καί μόνον διά τής 

θαυμασίας καί μελετημένης άναλύσεως τοΰ έργου άπό τήν καθηγήτριαν 

X. Νικοκάβουρα ήδΰνατο κανείς νά μάθη τήν ΰπόθεσιν.................. είς τό

σπήτι του 1

"Ο,τι όμως άπεμάκρυνε τήν εϋγενή ιδέαν τής διδασκαλίας τοΰ κλασ
σικού αυτού άριοτουργήματο δπως εΐνε γραμμένο, άπό τήν πραγματικό

τητα. καί τούτο απο
λύτως φοβερόν, εΐνε 

ή μουσική, μέ τήν 

όποιαν έξετελέοθηοαν 

τά χορικά τοΰ έργου. 

Ή μουσική αύτή; Ι
σως κατά τούς ειδι

κούς τεχνικώς πολύ 

καλή, όφεϊλεται είς 

τόν συμπαθή συνθέ

την τής έκκλησιαστι- 

κής μουσικής κ. I. 

Σακελλαρίδην, ό ό

ποιος είργάοθη φίλο- 

τίμως μέν, άλλά χω 

ρ'ις νά άποδίδη τίποτε 

άπό τό πνεύμα τής 

τραγωδίας, διά τήν 

όποιαν οΰτε καν ύπέ 

βάλε τόν ακροατήν 

εις τό πνεύμα τοΰ 

ποιητοΰ, μάλιστα δέ 

είς στιγμάς δραματι

κός τής είς τό πρω

τότυπον παιδικής ά· 
παγγελίας.

Άλλά άφοΰ άπεφασίοθη νά μή έκτελεσθή'τό έργον μόνον είς τήν πρό

ζαν του, δπως μέ απόλυτον σεβασμόν είς τόν εαυτόν των καί εις τό έργον 

έξετέλεσαν πρό έτών γερμανοί φοιτηταί τούς ·Πέρσας· είς τό άρχαΐον 

"Ωδεΐον Ήρώδου τοΰ Αττικού, ήδύνατο νά χρησιμοποιηθώ κάπως καλλί

τερα ή μουσική τοΰ Gluck, ή γραμμένη άπό τόν διάσημον συνθέτην διά 

τήν «Ιφιγένειαν·, είς τήν όποιαν παρουσιάζεται ό φοβερός έλεγχος ουνει-

Όκ. Ζ. ΠΛΠΑΜ1ΧΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. · Λογοτέχνης 
-Θεατρικός Συγγραφεύς, συνεργάτης τής "Ει

κονογραφημένης»

Ή Α. Μ. ό Βασιλεϋς'καί at Α.Α. Β Β. Υ.Υ. παρακολουθούν τήν παράστασιν τής Ίφιγενείας στά 'Αρσάκειο

ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ Ο.... ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

δήοεω: τοΰ Όρέοτου καθώς καί τά εύγενέστερα αισθήματα φιλίας είς τήν 

ζωηρότητα τών μουσικών εικόνων τοΰ έργου. Καί είς τό μέρος αύτό έπρεπε, 

νομίζω, νά προσφέρουν τά φώτα καί τούς κόπους των διαπρεπείς καθη- 

γηιαί τής μουσικής καί ουνθέται, τούς όποιους ή Φιλεκπαιδευτική Εται

ρία περιλαμβάνει εις τό διδακτικόν προσωπικόν της, οί κ. κ. Ν. Αάβδας 

καί Α. Άργυρόπουλος, ό πρώτος μέ τήν μικρόν έξ αρσακειάδων ορχήστραν 

του καί ό δεύτερος μέ τήν καλήν, μαθητικήν επίσης, 
χορωδίαν του. Καί έπί πλέον, έάν έπείθοντο οί 

ιθύνοντας τά τοΰ ’Αρσάκειου νά χρησιμοποιήσουν 

μίαν άπό τάς τόσας ωραία μεταφράσεις τής τρα
γωδίας πού υπάρχουν, θά άπέδιδε είς τό κοινόν 

μίαν αληθινήν ψυχαγωγίαν, παρά τήν άγωνίαν νά 

κάμνη τής κόττας τό παιγνίδι άλληλοδιαδόχως, πότε 

είς τήν άνάλυοιν τής κ. Νικοκάβουρα καί πότε 

εις τήν σκηνήν. Γνωστός εΐνε. άλλως τε καί ό 

θόρυβος, πού προεκλήθη προσφάτως έξ αιτίας τής 

ε’ίίλέκτρας·, πού έ.παίχθη άπό τό Βασιλικόν θέα- 

τρον με τόσα μέσα καί τόσον άξιολόγους ηθο

ποιούς Τό σχολικόν θέατρον έχει ανάγκην κρατικής 

όργανώοεως. Έν πρώτοις πρέπει νά προτιμιόν

ται τά μουσικά έργα ώς περισσότερον έπαγωγά διά 

τήν μαθητικήν νεολαίαν. 'Απαραίτητα είνε διά τόν 

σκοπόν αυτόν, καί τά κλασσικά έργα τής άρχαίας 

ελληνικής φιλολογίας, άλλά. νομίζω, καί αΰτά 
απλοποιημένα είς τήν μετάφραοίν των καί όσον τό 

δυνατόν, συνεπτυγμένα ΙΊρό πάντων δμως μετα

φρασμένα ! Λίήπως οί γερμανοί φοιτηταί δέν απέ
δωσαν θαυμάσια τούς ^Πέρσας» τοΰ Αισχύ

λου είς τήν γερμανικήν γλώσσαν ; ΛΙακρυά δμως 

άπό μουσικήν I Εκτός τουλάχιστον όσων έχουν 

έπιβληθή εις τόν κόσμον, δπως ή ΓΑντιγόνην τοΰ 

Mendelsshon, ή εΊφιγένεια*  τοΰ Gllick κλπ., 
τά όποια δέν συμβιβάζονται πάντως μέ τό Ελληνι
κόν πνεύμα. Είς τήν άπλοποίηοιν δμως τοΰ έργου 

πολλά συγχωροΰνται.Καί ενώ, είς τήν προκειμένην 

παράστασιν,ή αρχαϊκή ατμόσφαιρα έλειψε έντελώς 

κατά τήν εορτήν τοΰ "Αρσάκειου, κάποιος έφθα- 

οε νά ψιθυριση :

— Ό Όρέστης έοκότωσε τήν Κλυταιμνή

στραν. Σκοτώνει τώρα καινήν.. 'Ιφιγένειαν! . . .

Άν, λοιπόν, ό Ευριπίδης ήτο. . Σχολάρχης. ά-
οφαλώς δέν θά έγραφε τήν τραγωδίαν του,δπως τήν έγραψε διότι τόπνεΰμα 

του. περιπλανώμενον τήν ημέραν εκείνην μεταξύ τών θεατΰτν, θά ήκουε μέ 

τό ένδόμυχον παράπονόν της τήν 'Ιφιγένειαν νά τοϋ λέγη :

— Δέν μέ άφινες, διδάσκαλε, είς τόν μοιραΐον βωμόν τής Αύλίδος νά 

τόν ραντίσω μέ τό θερμό αίμα μου καινά πεθάνω, παρά νά μέ ταξιδεύσης 

στήν Ταυρίδα γιά νά μ'εΰρουν έκεϊ οί άπονοι θαυμαστοί μου; 'Εγώ δέν έ· 

σκέφθηκα ποτέ νά μά
θω γράμματα Γιατί, 

λοιπόν νά μέ κουβα

λήσουν εις τό "Αρ
σάκειου ; . . .

Ό μακαρίτης γυ
μνασιάρχης τοΰ*  ‘Αρ

σάκειου· Γαρδίκας ή- 

το πραγματικά έρω- 

τευμένος μέ τό *ά\-έ-  

βασμα· τών έργων 

αυτών είς τήν γλώσ

σαν τού πρωτοτύπου. 

‘ Εκοπίαζε ό φιλότι - 

μος εκείνος ελληνιστής 

οχι διά νά δό>ση δη- 

μοοίρ μίαν θεατρικήν 

παράοτοσιν δια τήν 

ψυχαγωγίαν τών μα

θητριών του καί ιού 

κοινοΰ. Ό Γαρδίκας 

ήγωνίζετο νά διδάξη 

μεταφέρων τήν αίθου

σαν τής παραδόσεως 

είς τήν σκηνήν καί δ 

ίδιος μέ τό κύρος του,
έγίνετο σκηνοθέτης καί θιασάρχης άκόμη. Αύτή δέ ή προσπάθεια τοΰ αει

μνήστου γυμνασιάρχου έπέφερε τά προσδοκώμενα αποτελέσματα, άφοΰ ή 

τοιαύτη διδασκαλία τών άρχαίων "Ελλήνων ποιητών άπέδιδε τούς καρπούς 

της είς τήν νεότητα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Ένίρ τώρα ;

"II αλήθεια, όσον καί άν εΐνε σκληρά παραμένει πάντοτε άλή- 

θεια. Ζ. Παπαμίχαλόπβυλος
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ΤΑ ΤΡΕΛΛΟΠΟΤΑΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ

Μιά—ίσως χαί ή σπουδαιότερη—άπό τή; σπουδαίες μέριμνες τοΰ χ' 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως «Κοινής Σωτηρίας·, μόλις έπήρε στά χέρια 
του τά χαλινάρια τοϋ αφηνιασμένου Κράτους ήτον τά «Παραγωγικά 

Άπό τά έργα τής Μακεδονίας: - Τεράστιος ίκονα.-ττήρ άποδόσεως 340 κ. μ. τήν βραν. Όλο τδ χαμηλότερο πρός νότον τμήμα τής πε·
διάδος τής Δράμας, ποϋ είχε μήκος 22 χιλιομετρ καί πλάτος 14 χιλ. 

τό έπνιγαν τά νερά τοϋ 
-. ποταμού Άγγίτη καί τοϋ 

παραπόταμου τοΰΝευροκο- 
πίου. ποϋ πηγάζουν άπό τά 
Βορεινά βουνά χαί ενωμένοι 
περνούσαν άπό μιά βαθειά 
καί στενή φάραγγα τής 
Άγγίστας, για νά Βγοϋν στη 

Κί λίμνη τοϋ Αχινού.
Από τό ένα μέρος τό 

8 χείλος τής φάραγγος αϋτής 
■ ήτον πολύ ψηλά καί άπό 
ο'ιτό άλλο ήτον τόσο στενή, 
S ώστε δέν μπορούσαν τά νε- 
Κ ρά τών δύο αυτών ποταμών 
Β νά χυθούν στή λίμνη κι’ί- 
Γ σχημάτιζαν τά φοβερά τε· 

(νάγη τών Φιλίππων, τής 
.... ι περίφημη; Βάλτος.

' Καί μόνον αυτά; Στόν 
■κάμπο τής Χρυσουπόλεως 
—τοϋ καπνοφόρου Σαρή 

ι Σαμπάν. όπως τήν έλεγαν 
οί Τούρκοι, ποϋ είναι ή 
δυτική πλευρά τοϋ Δέλτα 
τοϋ Νέστου— έμΒαϊόν 23υ 

(τετραγ. χιλιομέτρων, τό ένα 
τέταρτο ήτον σκεπασμένο 
άπό μόνιμα καί ήμιμόνιμα 
έλη ή κεκορεσμένο άπό νέ
το μαρτυρούν. "Ολος δέ

έργα» τής Μακεδονία;. Πετάχθηκε λοιπόν ώ; έχει πάνω καί τά επι
θεώρησε λεπτομερέστατα.

"Ετσι ώνόμασαν τα με- —-------------------------------------------- -<*·Δ
γάλα τεχνικά έργα, ποϋ έ
πρεπε νά γίνουν στή Μακε
δονία. γιά νά δαμάσουν τά 
ρέμπελα ποτάμια της.

Είχαν καταντήσει σω
στή πληγή τοϋ Φαραώ. Μέ 
τήν παραμικρότερη καται- 
Βασιά, μέ τήν παραμικρότε- 
ρη Βροχή, έπνιγαν τεράστιες 
έκτάσεις, συν έπαιρναν ξε
χειλίζοντας γενήματα καί 
παραγωγή.

Καί μήπως τό χειμώνα 
μονάχα : Τήν άνοιξι, σάν έ 
παιρναν ή πρώτες λιακάδες 
κι’ άρχιζαν νά λυώνουν στά 
Βουνά τά χιόνια, άλλες κα- 
ταιΒασιές. "Αλλα ντράΒα 
λα. . . άλλες ζημιές.

Καί νάταν αϋτά μονά
χα; Αχρήστευαν άπέραντες 
έκτάσεις καί μέ τά έλη. ποϋ 
έσχημάτιζαν, έδεκάτιζαν μέ 
τούς πυρετούς τούς γεωργι
κούς πληθυσμούς.

Ή Μακεδονία είχε πολ
λές λίμνες καί πολλά πο· ,Απά άί Μακεδονίας. - Άλλος έκσκοπτήρ Ντράγκλαν μέ κάδον 4 κυβικών γοαρδών
τάμια. Πρός το δυτικό μέρος 
elvat ή λίμνη τοϋ ΌστρόΒου καί τής Πρέσπας. Μεγάλες κι- ή ρά. Φτέρες καί άλλα υδροχαρή φυτά
δυό. Πιστεύουν, ότι καί ή δυό τους τροφοδοτούνται άπό τά χιόνια ό κάμπος αυτός συχνά πνίγεται άπό κατεβασιές καί ξεχειλίσματα
τοϋ άντικρυνοϋ τους βουνού Καϊμαχτσαλάν, πούναι χειμώνα —

αι του

καλοκαίρι κάτασπρο άπό πάνω ισα μέ κάτω. —
Τοϋ ΌστρόΒου ιδίως, μ' ένα νησάκι κι’ ένα τζαμί μέ τόνΰ, 

μιναρεδάκο του, είναι γραφικώτατη. Μιά φορά δμως άκίνδυνες' 
καί άΒλαβεϊς χαί ή δυό τους.

Λίγο παρακάτω έρχεται ή λίμνη τής Καστοριάς. Μεγάλη! 
κι' αύτή. Καί δχι μόνο είναι άκίνδυνη. άλλά είναι καί πολύτιμη 
μέ τά υδρόβια καστόρια της, πού κάνουν τής βαρύτιμες γούνες 
καί ζοϋν άπό αϋτά πληθυσμοί όλόκληροι. Κάθε σπίτι έκεΐ έχει 
τήν μηχανή του γιά τή συρραφή τών τριχωτών δερμάτων.

Είναι άκόμη πρός τό βόρειο μέρος ή Δοϊράνη ή Ντόϊριανη. 
Μεγάλη, ίσως ή μεγαλείτερη λίμνη μας, κάριβώς στά σύνορά μας 
μέ τή Σερβία. Ή μισή είναι δική μας καί ή άλλη μισή Σέρβική. 
Σάν θάλασσα τήν βλέπουν οί έπιΒάται τοϋ τραίνου, μέ καίκια, 
ψαροπούλες, βενζινακάτους, άφθονο ψάρι χαί καραβίδες τοΰ γλυ
κού νερού.

Ούτε αύτή δέν είναι έπιζήμια. Μά κάτι άλλες, τοΰ Άρτζάν 1 
καί τοΰ Άματόβου, άπ’ έξω άπό τή Σαλονίκη, τών Γιαννιτσών > 
καί στόν κάμπο τών Σερρών ή Ταχινοΰ χαί ή Κερκίνη, μαζί μέ J 
τά ποτάμια Λουδία, Γαλλικό, Αξιό καί μέ τόν Στρυμόνα βορει- λ 
ανατολικώτερα, τήν τάραζαν τή Μακεδονία

Αϋτά ήτον γιάμ τή σύγχρονη Ελλάδα, δ.τι ήτον στήν Άρ-1| 
χαιότηταοί μύθοι τών Στυφαλίδων 'Ορνίθων, τών Σταύλων||
τοΰ Αΰγείου κ λ.

Άλλά ή Μακεδονία είχε κι' ένα λαβύρινθο μέ τόν σχετικό 
Μινόταυρό του. Ό ταξιδιώτης, ποϋ πηγαίνει άπ’ τή Δράμα 
στήν ΚαΒάλλα, μετά τό καταματωμένο άπό τούς Βουλγάρου; στά 
912—1913 Δοξάτο, άντικρύζει έναν κάμπο, κι’ ένα λόφο μέ κάτι 

Ερειπωμένα τείχη, κάτω δέ άπό τόν λόφο αύτόν μιά κακοδιατηρη-

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΟΥΤΟΥ
μίνη Πύλη, ποϋ μοιάζει κάπως μέ τή ϊική μας Πύλη τοϋ Άδριανοΰ. 

Ή πεδιάς τών Φιλίππων. Άδώ στήν αρχαιότητα ήτον ή’πόλις 
Φίλιπποι. Ή πύλη, ποϋ σώζετα., είναι ή πόρτα τοϋ φρουρίου καί 

άπό κεϊ διά τών ερειπωμένων σήμερα τειχών άνέ- 
δαιναν έπάνω στό φρούριο «Πέτρες» τάλεγαν ατά χρό
νια τής Τουρ οκρατίας καί πρώτο; έπάνω στήν ακμή 
τοϋ Νεοτουρκικού Μποϋκοτάζ τό 1908. περνώντας 
άπό κεϊ γιά τήν Καβάλλα. τά είδε, τά έφωτογράφησε 
καί έδημοσίευσε σχετική περιγραφή μέ τό ιστορικό 
του;, εις τήν «Εικονογραφημένη» ό Διευθυντής της.

Έκεΐ κάπου λοιπόν έφώληαζε ό νεώτερος Μι
νώταυρος Μέσα στή «Βάλτα». "Ετσι έλεγαν Τούρκοι 
καί "Ελληνες ένα τεράστιο τέναγος, σάν λίμνη, γεμά 
το βούρκο καί λάσπη. Τά χωριατόπουλά χωνόντουσαν 
ίιο; στό γόνατο μέσα στή λάσπη, καί βοσκώντας στά 
ρηχά, έβγαζαν άπό τό Βούρκο αρχαία νομίσματα. Φι
λίππους καί Άλεξάν-τρους, μπαχιρένια και αργυρά, 
χαμμιά φορά δέ χαί χρυσά, τά όποϊα έπουλοϋσαν 
στους ταξιδιώτες, πού έστάθμευαν γιά ένα δυό χαρ
τάκια τοϋ μετζητιοϋ. 

1

I

Άπό τά έργα τής Μακεδονίας.- Έκσχαπτήρ Ντραγκλάν μέ κάδαν μιδς κυβικής γυάρδας 

τοΰ Νέστου ή άπό νερά, ποϋ καταιβάζουν τά γύρω Βουνά.
"Ολα αϋτά είχαν κάνει τήν ύπαιθρο τής Μακεδονίας αληθινή 

χόλασι. 'Οργίαζαν οί ελώδεις πυρετοί χαί χιλιάδες χωρικοί πέθαιναν

τό χρόνο. Όλοι οί άγροτικοί πληθυσμοί τών περιφερειών αϋτών είχαν 
τό χαρακτηριστικό κιτρινιάρικο χρώμα τών ελωδών πυρετών.

Μας τό φωνάζει καί τό Τούρκικο όνομα τής Χρυσουπόλεως. Σα
ρή Σαμπάν. Σαμπάν ήτο ό πλούσιος Ιδιοκτήτης τοϋ χωριού. Σαρή δέ

Άπό τά έργα τής Μακεδονίας. - Τό μηχανοστάσιον τοϋ Πεϋελινοΰ

Άπό τά έργα τής Μακεδονίας.- "Ενας θάλαμος τοΰ Νοσοκομείου Βυρωνείας

Τούρκικα σημαίνει κιτρινιάρης ή «κίτρινος σάν τό φλουρί·, ποΰλεγαν 
μιά φορά,δταν έκυκλοφοροϋσαν ώς νόμισμα τά άπό «βενέτικο μάλαμα» 
φλουριά.

Φαντασθήτε λοιπόν τί θραΰσι έκαναν στή Χρυσούπολι έπί Τουρ
κοκρατίας οί ελώδεις, γιά νά είναι ό Ιδιοκτήτη; τη; κίτρινος σάν τό 
χρυσό φλουρί.

Όλα αϋτά, όπως καταλα
βαίνετε, ήτον ένα αίσχος γιά 
τόν 'Ελληνικό πολιτισμό. Ή 
κυβέρνησις λοιπόν κατά τό 
1926 αποφάσισε νά λάβη αυ
στηρά καί δρακόντια μέτρα 
κατά τών...άτιθάσων ποταμιών 
Έκ παραλλήλου δμως καί γιά 
τήν έξυγίανσι. καί γιά τήν 
προστασία τής παραγωγής,άλ
λά καί γίά τήν αύξησι τής 
καλλιεργουμένης γής, καθώς 
καί γιά τήν τεχνική άρδευσι 
τών γύρω έκτάσεων.

’Ανέθεσετήν έκτέλεσι τών 
έργων αύτών εις δύο μεγάλος 
ξένες Εταιρίες. Τής πεδιάδος 
τής Θεσσαλονίκης στήν αΦα- 
ουντέσιον· τής Νέας Ύόρχης. 
Δηλαδή τήν άποξήρανσι πρώ
τα-πρώτα τών λιμνών Άρζτάν 
καί Άματόβου. έπειτα τή διευ- 
θέτησι τοΰ ποταμού Άξιου άπό 
τή Ι’ουμενίτσα έως στή σιδηροδρομική γραμμή τοΰ Μοναστηριού, τή 
διευθέτησι τοΰ ποταμού Γαλλικού, τήν άποξήρανσι τής λίμνης Γιαννι
τσών καί τής Κάτω Λίμνης, τή διευθέτησι τοΰ ποταμοϋ Αλιάκμονας, 
τήν κατασκευή διώρυγος άπό τή Μογλενίτσα μέχρι τοΰ Άλιάκμονος, 
στή θέσι Κουλούρα, τήν άποξήρανσι τοΰ έλους Κουφάλια, καί τής 
κάτω κοιλάδος τοΰ Άξιου καί τέλος τήν έκτροπή διά νέας κοίτης τοΰ 
ιιοταμοϋ Άξιου άπό τή γραμμή τοϋ σιδηροδρόμου Μοναστηριού 
έως στή θάλασσα.

Μεγάλη έταιρία, είπαμε Ή «Φαουντέσιον»’1βρύθη τό 1900 
στή Νέα 'Γόρκη γιά τή θεμελίωοι τών οδρανοξυστών, ποϋ έχει 
ειδικότητα, σχεδόν δέ αμέσως μέ τήν τέλεια δργάνωσί της καί 
τά οίκονομικά μέσα, ποϋ έχει άφθονα, έγινε άπό τούς μεγα- 
λειτέρους ίργοληπτικοϋ; οίκους τοΰ Κόσμου.

Έχει έως τώρα έκτελέσει ένα σωρό τεχνικά έργα, υδραυ
λικά, λιμενικά, ΰδροηλεκτρικά, σιδηροδρομικά, γεφυροποιϊας καί 
στήν Αμερική, άλλά καί στήν Ευρώπη καί στήν "Απω Ανατολή.

, Έθβμελίωσε πλήθος ούρανοξύστες στή Νέα Τόρκη, έκανε 
υδατοφράχτες στήν Άριζόνα, στήν Μοδιάνα, στήν Ν. Ύόρκη, 
υπόγειους σιδηροδρόμους στό Παρίσι καί στή Λόντρα. έργα 
σιδηροδρομικά καί οήραγγες στό Πόρταλ, γέφυρες τεράστιες τών 
ποταμών τοΰ Καναδά καί τής Σουμίντα στήν 'Ιαπωνία, γιγάν- 
τια ύδραυλικά στήν 'Ισπανία καί τήν "Ιταλία, λιμενικά στήν 
Αύοτραλία, παντού, καθώς καί μεγάλα άντιπλημμυρικά 
εξυγιαντικά έργα στό Περού γιά λογαριασμό τής κυβερνήσεως 
άξίας 7 έκ. δολ.

Τόν 'Οκτώβριο λοιπόν τοΰ 1926 ΰπεγράφη μεταξύ αύτής 
καί τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ή σχετική σύμβασις καί ή <Φα- 
ουντέσιον» άνίλαβε γιά λογαριασμό τοΰ Κράτους αΰτά τά άπο- 
ξηραντικά έργα τοΰ κάμπου τής Θεσσαλίας, καθώς και τήν 
κατάρτισι άρτιας μελέτης δικτύου αρδευτικών έργων.

Αμέσως έφερε μηχανήματα κι' έκανε τής έγκαταστάσεις της. 
Εργοτάξια, κατοικίες προσωπικού, γραφεία Έφερε μιά βυθοκόρο 
μεγάλης άποδόσεως. τέσσερεις πλωτούς έκσκαφεϊς Ντράγκλαϊν καί 
δέκα ξηράς.

Μονάχα γιά τά έργα ’Αξιού. Γαλλικού. Γιαννιτσών, Αλιάκμονας, 
διώρυγος Μογλενίτσας καί τοϋ έλους Κουφάλια έγιναν εργασίες χω- 
ματουργικές 3> έκατομ. κυβικών μέτρων.

*Η ·Φαουντέσιον» έκανε καί τέσσερεις τεράστιες σιδηροδρομικές 
_ γέφυρες, άλλες δέκα δέ μεγάλες όδικές, ρουφράκτες, οχετούς, ϋδα- 

τοφράκτες κ.λ.
Ή σιδηροδρομικέ; γέφυρες τοΰ 'Αξιού χαί τοϋ Βαρδαρόβοτση 

μήκους 785 μ. καί ή δύο. άπήτησαν σιδερένιου; σκελετούς βάρους 
2 χιλ τόννων.

Αϋτά δλα έγιναν. Έτελείωσαν. Τά τρελλά ποτάμια, μέ τά άνα- 
χώματα. ποϋ έκανε ή «Φαουντέσιον» γιά τής πλημμύρες τους καί τήν 
διευθέτηοι τής έκτροπης τής χοίτης τους, έδαμάσθηχαν καί ή λίμνες 
Άρτζάν, Άματόβου.Γιαννιτσών, τό έλος Κουφάλια χαί ή Κάτω λίμνη 
πάνε. 'Υπήρξαν μιά φορά. Οί νέοι χάρτες τής Μακεδονίας δέν τής 
έχουν πιά.

Έκ παραλλήλου έκανε αποστραγγιστικά έργα καί αρδευτικά. 
Πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα γής 

άπεκαλύφθησαν καί επτακόσιες πενήντα χιλιάδες στρέμματα προ
στατεύονται τώρα άπό τής πλημμύρες. Κάπου 1.300 000 στρέμματα 
γής άπεδόθησαν στήν καλλιέργεια, χωρίς τό φόβο καί τόν κίνδυνο 
τής πλημμύρας. Και τί γή .'

Άπό τό άλλο μέρος μέ τό δίκτυ τών διωρύγων, ποϋ έκανε, 
αρδεύονται πλούσια άλλες 821000 στρέμματα. Ακούστε τώρα καί 
κάτι άλλο: Τά έργα αϋτά έστοίχισαν περίπου τέσσερα εκατομμύρια 
στερλίνες, ή έκτάσεις δμως τών γαιών αϋτών άξίζουν κάπου 7 εκα
τομμύρια λίρες Αγγλίας.

* * ·
Τά άλλα έργα τής πεδιάδος τών Σερρών καί τής Δράμας τά άνί

λαβε διά συμβάσεω; τήν 28 Φεβρουάριου τοϋ 1928 ή Έταιρία «Τζών 
Μόνκς καί Υίοί και Γιοϋλεν καί Σία» "Αλλοι κολοσσοί Αμερικάνικοι 
πάλι αύτοί.Ή «Τζών Μόνκς καί Γιοι τής Νέας Τόρκης» ίδρύθη τό 1864 
καί έξετέλεσε τιτάνεια λιμενικά έργα, "θεμελιώσεις, κτίρια, γέφυρες, 

βυθοκορίσεις κλ. στή Βόρειο 
καί Νότιο Αμερική, στάς Δ 
Ινδίας καί είς τήν Αφρική, 
άξίας πολλών εκατομμυρίων 
φράγκων.

Χρειάζεται καί λίγη τώρα 
Ιστορία μέ γεωγραφία, γιά νά 
καταλάβετε καλά τήσπουδαιό- 
τητα τών έργων αϋτών: Ή 
πεδιάς τών Σερρών είναι άκρι
βώς στό κέντρο τής Ανατολι
κής Μακεδονίας, άπέχει δέ 
κάπου 65 χιλιόμετρα Β.Α. τής 
Θεσσαλονίκης καί ή πεδιάς τής 
Δράμας άπέχει άπότήν πεδιάδα 
τών Σερρών άλλα 65 χιλιόμετ.

Ανατολικά τής Θεσσαλο
νίκης απλώνεται ένας στρα
τιωτικός δρόμος, ποϋ διασχίζει 
δλη τήν Μακεδονία. Ή άρχαία 
’Εγνατία Βδός. Στόν μεγάλο 
πόλεμο οί σύμμαχοι τήν έβιώρ- 
θωσαν καί τήν έχρηαιμοποίη- 
σαν γιά Τόν ανεφοδιασμό τών 

στρατευμάτων τους Παμπάλαιος δρόμος! Άρχιζε άπό τό Δυρράχιο 
καί έφθανε στό Βυζάντιο. Στρατοί καί στρατοί ξένοι, ρωμαϊκοί λεγε
ώνες καί Βυζαντινά στρατεύματα καί ορδές βαρβάρων έπίρασαν άπό 
αύτόν τό δρόμο.

Αύτή τήν πεδιάδα, πού έχει μήκος 50 χιλιόμ. καί πλάτος 13 χιλ 
τήν διασχίζει ό έως προχθές φοβερός καί τρομερός ποταμός Στρυμών

Άπό τά έργα τής Μακεδονίας.· Τό Νοσοκομείον Βυρωνείας.

Πηγάζει άπό πάνω άπό τή Βουλγαρία κοντά στή Σόφια καί κατρα
κυλάει πρός τό Αίγαϊον, Βγαίνοντας άπό τή φάραγγα τοΰ Ροΰπελ, 
άπό τήν Κούλα. ή τά στενά τής Κρέσνας.

Ό στρατιωτικός αυτός δρόμος, ή άρχαία δηλαδή Έγνατία δδός, 
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περνάει έγκαρσίως τοΰ Στρυμόνος, Από τάς Σέρρα,—Σίρην καί Σύρας 
δπως έλεγαν οί ’Αρχαίοι αύτή τήν πόλι—έπειτα ανάμεσα άπό λόφους, 
κατόπιν άπό τά κράσπεδα τών τεναγών τών Φιλίππων.

Τόν Στρυμόνα τόν άναφέρει καί ό Λατίνος ποιητής Βιργίλιος.

Άπδ τά έργα τής Μακεδονίας.- Τδ προσωρινόν προστατευτικόν Ανάχωμα Καρατζάκιο'ί

Έκεϊ ακριβώς έβγήκε άπό τόν «Κάτω Κόσμο> ό Όρφεύς, άφοϋ έχασε 
άπό τήν Ανυπομονησία του στόν Άδη τή γυναΐκά του. Κάνει μάλιστα 
λόγο καί γιά τούς άνεπιθύμητους έπισκέπτας, τούς γερανούς, πού 
άκόμη καί τώρα μαστίζουν κάθε χρόνο τά σπαρτά καί τά γεννή
ματα.

Οί Φίλιπποι πάλι άρχικώς ήτον άποικία τών 'Αθηναίων καί ώνο- 
μάζοντο. άκριβώς γιά τής γειτονικές πηγές τους, Κρηνίδες.

Τό 358 π. X. κατέκτησε τήν πόλι αύτή ό Φίλιππος καί τήν έκανε 
προπύργιο γιά τήν ύπεράσπισι τών γειτονικών χρυσωρυχείων τοΰ Παγ· 
γαίου. άπό τά όποια αύτός καί ό Μέγας Αλέξανδρος είχαν τά υλικά 
μέσα γιά τής εκστρατείες τους.

Τό 42 π. χ. έκεϊ μιά ρωμαϊκή στρατιά τοΰ Όκταβίου καί τοΰ 
Αντωνίου συνήψε φονική μάχη μέ Αλλη στρατιά τοΰ Βρούτου καί Κά· 
σιου. πού είχαν δολοφονήσει τόν 'Ιούλιο Καίσαρα καί τήν έξώντωσαν.

Τό 53 μ. X. έγκατεοτάθη μιά Ρωμαϊκή άποικία, άργότερα δέ 
δώδεκα χρόνια ό 'Απόστολος Παύλος έκαμε τήν πρώτη Χριστιανική 
Κοινότητα τής Ευρώπης

'Εως στόν δέκατο τέταρτο α ώνα ήκμαζαν οί Φίλιπποι, τότε δέ 
τήν κατέλαβον οί Τούρκοι καί τήν έκαναν έρείπια.

Κοντά στή θάλασσα. πού έκβάλλει δ Στρυμών. στήν Αριστερή 
δχθη του, τό 436 π. χ. ίδρύθ-η ή Άμφίπολις. άποικία τών Αθηναίων.

Ό Θουκυδίδης έγραψε πολλά γι’ αΰτήν. Τόν είχαν στείλει οί 'Αθη
ναίοι ώς Αρχιστράτηγο, έναντίον τών Σπαρτιατών, οί δποϊοι ήθελαν 
νά καταλάβουν τήν Άμφίπολι, γιά τά χρυσωρυχεία της. ’Επειδή 
δμως είχε κάτι μεταλλεία δικά του άντίκρυ στή θάσσο, έπήγε κι’ 
έμεινε λίγες μέρες έκεϊ.'Εν τφ μεταξύ δμως οί δύο στρατοί συνεκρούσθη- 
σαν, τά Αθηναϊκά στρατεύματα ένικήθηκαν καί όί Σπαρτιάται κατέ
λαβαν τήν πόλι. Τότε οί Αθηναίοι τόν έξώρισαν καί κατά τό διάστημα 
τής έξορίας του έκείνης, δ Θουκυδίδης έγραψε τήν Ιστορία τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΟ πολέμου.

Δεκαπέντε χρόνιαμετά τήν κοσμοϊστορική μάχη τοϋ Μαραβώνος— 
τό 475 π. χ.—ό στρατηγός Κ'αων τοΰΜιλτιάδη ώδήγησε τά στρα
τεύματα τής ’Ελληνικής ’Ομοσπονδίας 
κατά τών Περσικών δρδών καί κατέλαβε 
τήν Ή’ίόνα, στής εκβολές τοΰ Στρυμόνος. 
πού ΰπερήσπιζε δ Πέρσης διοικητής 
Βόγης.

Άντέστη έως στήν τελευταίαν στιγ
μή δ Βόγης. "Οταν δμως έτελείωσαν τά 
τρόφιμά του. άναψε μιά μεγάλη φωτιά. 
•Εσφαξε κατόπιν τή γυναίκα του, τά 
παιδιά του, τής πολυάριθμες καί ώμορ- 
φες παλλακίδες του καί τής σκλάβες, τής 
έρριξε στή φωτιά, κατόπιν άπό τής ί- 
πάλξεις τών τειχών του έπέταξε στά νε
ρά τοΰ Στρυμόνος τό χρυσό καί τόν 
άργυρό του, καί δστερα έπεσε τελευταίος 
αδτός μέσα στής φλόγες. Καί τότε μονά 
γα κατέλαβαν τήν Ήϊόνα οί ’Αθηναίοι.

Άπό τό 357 π. X. πού δ Φίλιππος 
κατέλαβε τήν Άμφίπολι, άρχισαν πειά ή 
στρατιωτικές κατακτήσεις τής Μακεδονι
κής δυναστείας, πού έπέφεραν τήν πτώσ 
τής κυριαρχίας τών Αθηναίων.

• » «
Άς δούμε τώρα τά έργα τών Σερ

ρών: Ό ποταμός Στρυμών, δπως ΰπελο- 
γίσθη, κατεβάζει 3 χιλ, κυβικά μέτρα 
στό δευτερόλεπτο. Συνεπαίρνει δμως μαζί 
μέ τά νερά του καί στερεές οΰσίες, «Φερ
τές 5λες», δπως λέει ή ’Επιστήμη. Χώ
ματα, πέτρες κλπ.

Μέσα στόν κάμπο τών Σερρών ή κοίτη του δέν ήτον σταθερή.-Κα
τρακυλούσε τά νερά του, δπου τοΰ Αρεσε καί άναλόγως τής καταιβα- 
σιάς. Έτρεχε δώ κι’ έκεί τρελλά σάν μικρό παιδί, δταν βγαίνει άπό 
τό σχολείο του.Ή στερεές οΰσίες, πού κατακάθιζαν, τόν Ανάγκαζαν νά 

άλλάζη διαρκώς κατεύθυνσι. Στό κάτω Ακρον πειά ξαπλώνονταν κ·.' 
«σχημάτιζε τή λίμνη τοΰ Άχενοδ, άπό κεϊ δέ περνούσε μέσ’ άπό τά 
στενά τής Άμφιπόλεως γιά νά πέση στή θάλασσα.

"Οταν ήτον περίοδος πλημμύρας, έξεχείλίζε καί Αχαλίνωτος έπνιγε. 
Έπνιγε Αδιακρίτως καί ουνέπαιρνε δ.τι εϋρισκε μπροστά του.

Κατά τή μελέτη τοΰ προβλήματος έσκέφΟηκαν νά κάνουν μιά 
ρυθμιστική δεξαμενή στό έπάνω μέρος τής πεδιάδος, μεγάλη, γιά 
νά άποσοβήται ή πλημμύρα καί γιά νά έμποδίζη τή συσώρευσι τών 
«φερτών υλών». Άλλά δυστυχώς, λόγφ τοπογραφικών συνθηκών, 
δέν ήτον δυνατόν αύτό.

"Αλλη λύσις θά ήτο ή διοχέτευσις όλων τών νερών τών πλημ
μυρών στή θάλασσα μέ μιά κατάλληλη κοίτη. Άλλ’ άπό τό ένα 
μέρος δέν θά μπορούσαν νά συγκροτούν τής στερεές οΰσίες καί άπό 
τό Αλλο ή κατασκευή τεχνητής κοίτης διά τής λίμνης ’Αχινού ήτον 
πολύ δαπανηρή.

Έπροτίμησαν λοιπόν μιά μέση λύσι: Άπό τό ενα μέρος νά χρη
σιμοποιήσουν τή φυσική κοιλότητα τής Κερκινίτιδος λίμνης, σάν δε- 
ξαμενήμερικής ρυθμίσεως. τάνερά δέ τών μετρίων πλημμυρών, πού 
θά προέρχωνται άπό τή μερική ρύθμισι, νά διοχετεύωνται στή θά
λασσα, νά άποξηρανθή δέ όλόκληρη ή λίμνη τοΰ Αχινού καϊ νά 
περάσουν τό ποτάμι άπό τό κέντρον της.

Έτσι. Αν σέ μιά πλημμύρα κατεβαίνουν 3 κυβικά μέτρα νερό στό 
δευτερόλεπτο, ή 2.500 κυβικά μέτρα θά μένουν μέσα στή λίμνη Κερ- 

κινίτιδα. τά δέ 500 κυβικά μέτρα θά περνούν άπό τούς ύδατοφρά- 
κτες τοΰ κάτω Ακρου τής λίμνης καί θά φεύγουν πρός τή θάλασσα.

Στό άναμεταξύ αύτό άπό τά νερά, ποϋ θά έμεναν στήν Κερκινί- 
τιβα, θά έκαταστάλαζαν ή στερεές οΰσίες καί στό υπόλοιπο μέρος 
τής κοίτης θά έτρεχε καθαρό νερό.

Έπρεπε λοιπόν άπό τή φάραγγα τού Ρούπελ μέχρι τής Κερκι
νίτιδος νά γίνη μιά πλατειά κοίτη μέ άνοιγμα 900 μέτρων περίπου, 
πού νά παίρνη καί σέ ώρα πλημμύρας δλα τά νερά, έως 4000 κυβ. 
μέτρα στό δευτερόλεπτο, νοτίως τής σιδηροδρομικής γραμμής είς μή
κος 16 χιλιομέτρων.

Ένα ισχυρό κατόπιν Ανάχωμα κατά μήκος τής νοτιοανατολικής 
πλευράς τής Κερκινίτιδος. ώστε ν' αΰξήση τό έμβαδόν της καί σέ πε- 
ρίπτωσι πλημμύρας νά μήν ξεχειλίζη καί κατακλύζεται ό κάμπος. Γιά 
νά ρεγουλάρεται δέ ή έκροή τών νερών άπό τήν λίμνη πρός τήν κοίτη 
τοΰ Στρυμόνος. δυό τρεις θυρίδες μηχανικές στή νότια πλευρά της.

Καί Αλλα Αναχώματα άπό τό ένα μέρος κι' άπ’ τό Αλλο τής πα- 
ληάς κοίτης σέ μεγάλη άπόστασι άπ’ άλλήλων, έως στή λίμνη τοΰ 
'Αχινού, ώστε άν φεύγουν τό πολύ 1200 κυβ. μέτρα στό δευτερόλε
πτο. νά μήν πνίγεται ό κάμπος.

Άλλά κι' ένα αΰλάχι άνάβαθο διά μέσου τής λίμνης Άχινοΰ μέ 
δχθες άπό δώ κι’ άπό κεϊ, γιά νά διοχετεύωνται τά ενωμένα νερά 
τού ποταμού καί τών γύρω ξεροποτάμων έω; στά στενά τής Άμφι
πόλεως.

Νά πλατύνη δέ καί ή στενή καί Ανάβαθη φάραγξ τής Άμφι
πόλεως. γιά νά περνούν τά ν«ρά τής λίμνη; πρός τή θάλασσα.

Καί τελευταία διάφορα έργα, γιά νά συγκρατοΰν τής στερεές οΰσίες 
στής δρεινές κοίτες τών χειμάρρων, καθώ; καί τάφροι μεγάλε; γιά τήν 
πληρέστερη άποστράγγισι καί δλόκληοο δίκτυ διωρύγων γιά τήν άρ- 
δευσι τών γαιών, πού θά Αποκαλυφθοΰν καί θά ^παραδοθοΰν στήν 
καί λιέργεια.

Άς πάμε τώρκ στά τενάγη τών Φιλίππων. Στή Βάλτα. Άν έκα
ναν μιά σήραγγα 4 1)2 χιλιομέτρων άπό τόν Ανατολικό μυχό τους.

Πρωθυπουργός κ. I. Μεταςάς έπιθεωρών τό φράγμα τοΰ Στρυμόνος μέ τους αύτομάτους ρυθμιστήρας

κάτω άπό τό Παγγαϊον θ'άπωχετεύοντο τά νερά τής πεδιάδος Δράμας 
πρός τή θάλασσα.

Έτσι θά είχαν μέ τή πτώσι τών νερών καί υδροηλεκτρική ένέρ- 
γεια. Θά χρειαζόταν δμως κι· ένα πηγάδι κατακόρυφο γιά τήν άπο- 

χέτευσι τών νερών τής Βόλτας, είς τρόπον ώστε νά άποσοβηθή καί 
κάθε κίνδυνος καθιζήσεως τού πυθμένος τών τεναγών.

Έσκέφθηκαν καί νά πλατύνουν καί έκβαΘύνουν τή φάραγγα τής 
Άγγίστας, γιά νά Αποστραγγίζεται καί τό χαμηλότερο άκόμη σημείο 
τής πεδιάδος. Ήτον όμως πολύ δύσκολο, μόνο καί μόνο έξ αιτίας τοΰ 
σχήματος τής φάραγγος καί τής ποσότητος τών νερών, πού τρέχουν 
όλο τό χρόνο.

Εύρηκαν τέλος μιά μέση λύσι: Βορείως τή; φάραγγος καμμιά 
150 μ. ν’ Ανοίξουν μιά σήραγγα, πολύ χαμηλά δμως, γιά νά γλυτώ
σουν τήν καθίζησι τοΰ τενάγου;, μήκους ενός χιλιομέτρου, πλατειά 
γιά νά περνούν δλα τά νερά καί νά έκβαθύνουν τόν πυθμένα τής 
φάραγγος, ώστε κατά τήν περίοδο τών πλημμυρών νά διοχετεύωνται 
τά έπί πλέον νερά.

Συγχρόνως νά γίνουν καί θυρίδες γιά τή ρύθμισι τής ροής τών ύδά- 
των διά τής σήραγγος ή τής φάραγγο;. Άλλά καί μιά, όπως τοΰ 
Αχινού, Ανάβαθη κοίτη διά μέσου τών τεναγών καθώς καί δίκτυ τά
φρων καί διωρύγων γιά τήν άποστράγγισι καί τήν Αρδευσι.

Γιά δλα αύτά τά έργα προϋπελογίσθη δαπάνη 22.0ύΟ.ΟΰΟ δολλα- 
ρίων, μαζί μέ τά γενικά έξοδα καί τήν αμοιβή τών δύο άναδόχων 
εταιρειών.

Αρκεί νά φαντασθήτε, ότι έπρεπε νά έκσκαφοΰν 42 003.000 
κυβ. μέτρα. Μέ τά ύλικά τής εκσκαφής αΰτής, πέτρες, χώματα κλπ. 
θά μπορούσε νά γίνη λουρίδα γής, σάν τόν Ισημερινό, πλάτους 2 μέτρων 
καί πάχους μισού μέτρου.

Ακούστε τώρα καί κάτι άλλα νούμερα: Έκτασις κατακλυζομένη 
περιοβικώς άπό τά νερά 325.700 στρέμματα. Έκτασις κεκορεσμένη 
άπό νερό 169.992 στρέμματα. Έλη καί λίμνες 406.783 στρέμματα. 
Έκτασις μή κατακλυζομένη 657.525 στρέμματα. Σύνολον έκτάσεως 
στήν περιοχή τών έργων 1.560.000 στρέμματα.

Άπό αύτή δλη τήν έκτασι 776.000 στρέμματα θά άρδεύωνται, 
Αλλες δέ 1U6.00U θά κατελαμβάνοντο άπό τά έργα τής λίμνης Κερκι
νίτιδος.

Έπελόγισαν άκόμη, δτι πλήν τής ώφελείας άπό άπόψεως υγιει
νής, ή αξία τών γαιών θά ηϋξανε κατά 50 εκατομμύριά βολλάρια. 
Δηλαδή κατα τό διπλάσιο τής δαπάνης γιά τά έργα αΰτά.

'Αμέσως ή εταιρίες Αρχισαν άπό τό Φεβρουάριο τοϋ 1929 τά 
προκαταρκτικά. Εργοτάξια, πρώτα-πρώτα τών έργατών. Κάτω άπό 
τό Σιδηρόκαστρο έκαμαν όλόκληρο συνοικισμό έργατών, τή Βυρώνεια 
καί Αλλον στό Πεθελινό άπό 200 περίπου ξύλινα καί σιδερένια σπίτια, 
μέ δλα τά μέσα άνέσεως, γιά τό κρύο καί τή ζέστη, γιά τού; πυ
ρετούς κλπ.

Καί εργαστήρια, μηχανουργεία.Άλλά καί νοσοκομεία ιιέ 36 κρεβ- 
βάτια τό καθένα καί Αλλα πειό μικρά κοντά σ' αΰτά μέ 2 κρεββάτια 
γιά μολυσματικές παθήσεις. Καί Αλλο ένα στήν είσοδο τής φάραγγος 
τής Άγγίστας μέ Αλλα μικρότερα 10—16 κρεββατιών, καθώς καί στά 
φράγματα Κερκινίτιδο;, Κουβουκλίου καί στά στενά τής Άμφιπόλεως.

ΚΓ έπειτα ένα σωρό μηχανήματα. Γιά τήν έκσκαφή τής κοίτης 
τής λίμνης Αχινού δύο τεράστιες υδραυλικές βυθοκόρε; καί έκσκα- 
πτήρες Ντράγκλα'ίν. Όλα τά μηχανήματα αύτά τάφεραν λυμένα κομ
μάτια καί τά ουνηρμολόγησαν έπί τόπου. Καί ύλικά οικοδομών καί 
βαγονέττα ντεκωβίλ καί σιδηροδρομικές γραμμές.

Καί έπί πλέον 2800—3000 καί 4500 έργάται δουλειά τήν ήμέρα 
καί εκατοντάδες μηχανικών έπιστημόνων κλπ.δσο πού νάρχίσουν δέ τά 
οριστικά έργα, έκαναν Αρκετά προσωρινά—ένα μεγάλο Ανάχωμα στό 
Καρατζάκιοϊ καί Αλλο στό Δασοχώρι—γιά νά προστατεύσουν τά γύρω 
χωριά καί τής γειτονικές έκτάσεις γαιών.

Μέσα σ’ έξη χρόνια έπρεπε νά τελειώσουν αΰτά τά έργα. Έν τφ 
μεταξύ δμως σώθηκαν τά χρήματα, καί διεκόπησαν κατ’ έπανάληψιν 
τά έργα. Μ' δλες αύτές τής διακοπές δμως έπροχωρούσαν κάθε τόσο, 
χάρις στή; φιλότιμες προσπάθειες τών άναδόχων εταιριών κι’ έτσι τόν 
"Απρίλιο τοΰ 1937 θά περαδοθή στό Δημόσιο τό σπουδαιότερο τμήμα 
της, άργότερα δέ λίγους μήνες όλος δ κάμπος τών Σερρών καί τής 
Δράμας Θά είναι αληθινή «Γή τής έπαγγελίας». Κάπου 1180400 στρέμ
ματα τής πρώτη; καί Β8<> χιλ. στρέμματα τής δεύτερης.

Άπό αύτές τής εκτάσεις 290 χιλιόμετρα στρέμματα ήταν έντελώς 
Ακαλλιέργητα. "Ελη φοβερά κοί τρομερά! 'Εκατομμύρια όλόκληρα έξώ- 
δευε κάβε χρόνο τό Δημόσιο, γιά νά καταστρέφη τούς Ανωφελείς μέ 
πετρέλαιο καί νά περιθάλπη μέ ιατρεία τούς έλονοσοΰντας. Όλη ή 
πεδιάς τών Σερρών έμύριζε πετρέλαιο, ποΰ νόμιζε κανείς, δτι είναι 
πετρελαιοπηγές.

"Αλλες 280 χιλιάδες στρέμματα κατεκλύζοντο. Αλλες 170 ήταν 
κεκορεσμένες άπό νερά κΓ έχρησίμευαν μόνο γιά βοσκή.Καί τά ρέστα, 
κάπου 440 χιλ. στρέμ... βράσε ρύζι.

Ένάμισυ δισεκατομμύριο έξώδεψε τό Δημόσιο έως τώρα, γιά τήν 
ολοκληρωτική δέ συμπλήρωσι τών έργων θά χρειασθοΰν Αλλα 300 
έχατομμύρια.

Έτοιμο είναι τώρα ένα Ανάχωμα ύψους 3—5 μ. πού δεσμεύει τόν 
Στρυμόνα καί δέν τοΰ έπιτρέπει νά κάνη κίχ. Αρχίζοντας άπό τή σιδη
ροδρομική γέφυρα του Σιδηροκάοτρου μέχρι τής Κερκινίτιδος. σέ μιά 
άπόστασι 50 μέτρων Από κάθε όχθη του. Κάθε δέκα μέτρα έχουν κά
νει κΓ άπό έναν πέτρινο πρόβολο, γιά υποστήριγμα.

Έκεί πού τελειώνει αύτό τό Ανάχωμα Αρχίζει ό ρόλος τής τε
χνητή; λίμνης, πού είναι κοντά στή φυσική. Τής χωρίζει ένα φράγμα 
προστατευτικό άπό μπετόν Έπάνω σ' αΰτό τό φράγμα έχουν έγκατα- 
στήσει τά μηχανήματα, πού ρυθμίζουν τά νερά τών δύο λιμνών, καμμιά 
δεκαριά, δσες είναι δηλαδή καί ή πόρτες τής έκροής στό χαμηλό
τερο σημείο τοΰ φράγματος. Καθένα είναι ανεξάρτητο άπό τό άλλο 
καί μ' ένα στρόφαλο Ανοίγει κανείς εΰκολα τήν Αντίστοιχη θυρίδα καί 
χύνεται τό νερό, άπό τή μιά λίμνη στήν άλλη, Ανάλογα πρός τήν πο
σότητα, πού καταιβάζει τό ποτάμι στήν παληά φυσική λίμνη.

Εί; 3200 κυβικά μέτρα στό δευτερόλεπτο, είπαμε παραπάνω, ΰπε- 
λόγισαν τό νερό πού κατεβαίνει κατ' άνώτατον δριον. Έπήραν λοιπόν 
γιά τά έργα ώς άνώτατον δριον τής 40CO κυβ. μ. κι’ έτσι βέν υπάρχει 
κανείς φόβος άπό μέρους τοΰ τρελλοΰ ποταμιού.

Έκαναν καί έναν τεράστιο αύλακα, σάν διώρυγα, καί Αλλους μι
κρότερους σ’δλη τήν πεδιάδα γιά τήν άρδευσί της τό καλοκαίρι άπό 
τήν τεχνητή λίμνη μέ κατάλληλα ρυθμιστικά μηχανήματα.

Άλλά μαζύ μέ τά νερά του, δπως είδατε, ό Στρυμών καταιβάζει 
καί στερεές οΰσίες. 'Επειδή δμως ή κλίσις τοΰ έδάφους είναι μικρή, 
δέν καταιβαίνουν έω; στή θάλασσα καί σταματούν ψηλούτσικα, κοντά 
στήν Κερκινίτιδα. Γι' αΰτό έκαναν τήν τεχνητή λίμνη. Γιά νά μαζεύη 
αΰτές τή; στερεές οΰσίες. πού κατασταλάζουν έκεϊ.

Έτσι σιγά σιγά θά γεμίση λάσπες καί χώματα ή λίμνη καί θά 
γίνη ισόπεδος εδαφική έκτασις άπό τής προσχώσεις. Πότε τάχα; Υπο
λογισμένο κι' αΰτό: Ό Στρυμών κάθε χρόνο καταιβάζει μέ τά νερά 
του 1,300.000 κυβ. μ. στερεές οΰσίες. θά χρειασθοΰν λοιπόν 140 χρόνια 
γιά νά γεμίση χώματα ή λίμνη.

Τότε, δηλαδή έπειτα άπό εκατό χρόνια θά σηκώσουν ψηλότερα 
κατά τρία μέτρα τό φράγμα τής λεκάνης της, κΓ έτσι ή λίμνη θά 
κάνη τή δουλειά τής Αλλα 40-50 χρόνια.

Μιά φορά γιά νά ξαναγίνη στά παληά χάλια της ή πεδιά; τών 
Σερρών, θά περάσουν καμμιά δεκαριά χιλιάδες χρόνια.Ζήσε Μάη μου...

Αΰτά είναι τά παραγωγικά έργα, πού έπήγε ό κ.Πρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως στή Μακεδονία κι'έπιθεώρησε μιά όλόκληρη μέρα, μ’ ένα 
ξεθεωτικό ντεκωβίλ, μόνο καί μόνο γιατί ξέρει τί ρόλο είναι προωρι- 
σμένα νά παίξουν στήν 'Εθνική Οικονομία.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΥΝΗΓΩΝ
Η ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ

ΊΙ Βάρη εΐνε και ήτο χωρώ προνομιούχου, ένεκα τής έκεϊβεν 
διαβάσεως τών τρυγονιών και όρτυκιών κατ’ Αύγουστον καί Σε
πτέμβριον, έουχνάζετο δέ άπό κυνηγούς και δή διαφόρων ποιο
τήτων καί εξοχοτήτων. Ο Χαρίλαος Τρικούπης συχνά ήρχετο 
προς βήραν στή Βάρη, δ Μπουφίδης. ό Δούμας, δ στρατηγός 
‘Αλέξ Σοΰτσος, οί Λεβίδηδες, δ Μουρούζης, δ βρυλικός ήρως. 
δστις και έκεϊ δυστυχής, έκυνηγοϋσε άντί γιά τρυγόνια τή ρε
τσίνα, ήτις έφημίζετο μεταξύ τών κυνηγών·

Μεταξύ τών κυνηγών, μία παρέα κατοικούσε στοΰ Γκίκα 
τό σπίτι· ‘Ο Γκίκας είχε τρία αγόρια και τρία κορίτσια· Ή μι- 
κροτέρα ήτο ή Σταμάτα. ήτις έκτος τής ωραιότητάς της ήτο καί 
λάτρις τών κυνηγών Αύτή τούς ξυπνούσε τό πρωϊ. λέγοντάς τους. 
*Σηκωβήτε γρήγορα' β’ αχτε τρυγόνια σήμερα· Τώρα ποΰ 
βγήκα έξω στήν αυλή, σηκώϋηκε ενα άπό τή Μουριά!» Και γε
νικώς ή κοπέλλα αύτή έζοΰσε καί άπελάμβανε, δταν ήτο τό κυ
νήγι και οι κυνηγοί. "Ολοι τήν άγαποΰσαν- Τί τά βέλετε δμως; 
“Ολα τα πράγματα έχουν ενα τέλος· Ή Σταμάτα παντρεύτηκε 
καί τήν πήρε ένας άπό τό Μπραχάμι, πού τόν λέγανε Κάρλο- 
Άληβινά παράξενο όνομα γιά χωριάτη· Η Σταμάτα μετά τινα 
χρόνια έξεχάσβη άπ τούς κυνηγούς τής Βάρης, αύτή δμως δέν 
τούς ξέχασε- Πάντοτεέστελνε χαιρετισμούς στούς παληούς φίλους 
της άπό τό Μπραχάμι Παρήλβον δέκα έτη καί πλέον Κάποτε, 
ένα άπόγενμα. έκυνηγοΰσα τρυγόνια ‘Απριλιάτικα στής ύπώ 
ρειες τοϋ Ύμητού πρόςτό Μπραχάμι Ήτο περίπου ωρα πέντε 
μετά μεσημβρίαν- ΕΙς άπόστασιν διακοσίων μέτρων έβλεπα τό 
έκκλησιδάκι τον Προφήτ Ήλία, και ένώ έβάδιζα πρός αύτό 
κυνηγώντας τρυγόνια, παρετήρησα κόσμον πολύν συναγμένου 
έξωβεν τής έκκλησίας- Τί νά τρέχη; έσκέφβηυ. Κάποιος βρή- 
σκος βά λειτουργάς τόν προφήτ ΙΙλία Έπροχώρησα πρός τά 
έκεϊ. Ο κόσμος ήρχισε νά κινήται- ‘Εμπρός έβάδιζαν τεσσαρες. 
Κάτι κρατούσαν· Δυό έμπρός, δυό πίσω· 'Ασφαλώς, ήτο φέρε
τρου· Εννόησα' κάποιον βάβουν- Εβάδισα, μιά φορά, πού εύρέ- 
βην έκεϊ, νά ίδώ ποιος ήτο Τήν στιγμήν δμως ποΰ τά χώματα 
μέ άπαίσιον κρότον έρρίπτοντο άπό τόν έκτελοΰντα χρέη νεκρό 
βάπτου χωρικόν εις τόν λάκκον. δπου είχε καταβιβασβή τό φέ
ρετρου, ένα τρυγόνι πετάχβηκε έμπρός μου, άπό τά στάχυα ποΰ 
διέσχιζα- Τοϋ έρριψα δυό τουφεκιές··· Ητελενταία φτυαριά έπεσε 
μαζί μέ τής τουφεκιές- ’Εντράπηκα! 'Αλλοι νά βάβουν άνβρώ- 
πους των και έγώ νά κυνηγώ τρυγόνια ! Επλησίαοα τούς χω
ρικούς·.■ αλλά·' Μέγιστε Θεέ!! Τά γόνατά μου έλύγισαν· Ο Κάρ 
λος έμπρός μου μέ μαύρο πουκάμισο!! «Πάει ή Σταμάτα 
κουμπάρε'·'·» μού λέγει και άναλύεται εις δάκρυα^^Ητον τυχερό 
της στόν τάφο της νά ρίξησ τουφεκιές, δπως σ έκείνους ποΰ 
έχουν παρΟσήματα!» *' ΗΣταμάτα νομίζω, δτι έδικαιοϋτο τοι- 
αύτης πομπής·' άπήντησα έγώ δακρύων-

Καϋμένη Σταμάτα·'■' "Οταν βυμοϋμαι ποΰ άπό τή μανία 
ποΰ είχε στό κυνήγι, ή πρωτοπόρος αύτή βήλεια Νεμρώδ τών 
σημερινών, δτι έπήρε σ'ενα μεγάλο πέρασμα όρτυκιών, τό μο· 
νόκανο τοϋ άδελφοΰ της, ποΰ έλειπε στάς Άβήνας'· Έσκότωσε ή 
“Αρτεμις αύτή δύο ορτύκια ! Νά βλέπατε τή χαρά της ! Τά έπε- 
δείκνυε παντού Αλλά δ έπιστρέψας άδελφός της τής έκαμε δρι · 
μείας παρατηρήσεις, έπώλησε δμως και τά ορτύκια της !!

Γάϊαν έχοις έλαφράν Σταμάτα! ε. ΛΕΒιδης
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Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΡ ΟΛΟΥΣ
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Είναι γνωστόν, ότι ή Επιστήμη εφαρμόζει αέ_μερικές περι
πτώσεις νευρικών παθήσεων θεραπείαν διά τής Μουσικής. 
Είχε παρατηρηθεί, δτι ή μουσική, ή όποια καί θηρία ένίοτε έξη· 
μερώνει, ώφελοϋσε. Πώς όμως; Καί ποια μουσική;

Πρώτα-πρώτα λοιπόν: Γενικώς ή μουσική ίπηρεάζει τά νεύρα- 
Μιά μουσική, μέ άρμονίες καί μελωδίες γλυκαίνει καί απαλύνει 
ιήν ψυχή. 'Αφοΰ άκόμη εξημερώνει καί θηρία.

Γιά θεραπεία όμως νευρικών διαταραχών,πού έχουν καί δευτε
ρογενείς έκδηλώσεις, όπως είναι καμμιά φορά ή λειτουργικές άνω- 
μαλίες τών σπλάγχνων, ή έ.τεριχές άνωμαλίες, στομαχικές διατα
ράξεις, έκκρίσεις υγρών κ.λ. χρειάζεται ειδική μουσική καί κα
τάλληλα κομμάτια.

Μουσική άγρια, όπως είναι ή τζαζ, μέ τούμπανα, γκρός-καις, 
τάσσια, στριγγιές κ.λ. έπιτείνουν τής νευρικές διαταραχές καί τής 
συναφείς εκδηλώσεις τους.

Λίγη προσοχή. 'Ενα πείραμα τής Φυσικής θά σΐς δώση τήν 
έξήγησι: Είς τήν μεμβράνη ενός ντεφιού άπλώστε λίγη άμμο ψιλή 
καί άπό μιά όχι πολύ μακιυνή άπόστασι, βάλτε έναν νά παίξη 
βιολί. Θά ίδήτε λίγο λίγο τοΰς κόκκους τής άμμου, νά κινούνται 
σιγά σιγά, ν' άπομακρύνωνται καί νά σχηματίζουν στεφάνια. Οί 
κραδασμοί τών χορδών τοϋ οργάνου θέτουν είς παλμικήν κίνησιν 
τά στρώματα τού άέρος καί αύτά πάλι κάνουν τή μεμβράνη τού 
βιολιού νά πάλλεται καί νά κινητοποιώ τούς κόκκους τής άμμου.

Άρα οίουδήποτε μουσικού οργάνου οί ήχοι επηρεάζουν κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον καί τό σώμα τοΰ ανθρώπου, πρό πάντων τά κοι
λιακά τοιχώματα καί διά 
μέσου αύτών τά νεύρα 
τοΰ έντερικού πλέγματος.

Θέλετε άπόδειξι; Μία 
έγκυος κνρίσ, ποΰ παρα
κολουθούσε κάποιο με
λόδραμα, σέ μιά δραμα
τική έξαροι τής ορχή
στρας μέ τάσσια καί 
γκρός-καίς, παρ' όλίγον 
ν’ άποβάλη.

Τί συνέβη; Τό έμβρυο, 
τή στιγμή, ποΰ έδέχθη 
τά ισχυρά πλήγματα τοΰ 
άέρος διά μέσου τών 
κοιλιακών τοιχωμάτων 
τής μητέρας του, συνε- 
σπάσθη τόσο άπότομα, 
ώστε τά νεύρα τοΰ έντε- 
ρικού πλέγματος μετέ- 
δωκαν τόν αντίκτυπο 
διά τού Μεγάλου Συμπα
θητικού νεύρου καί τοϋ 
Πνευμονογαστρικού στήν 
καρδιά καί στόν έγκέφα- 
λο, ποΰ ή κυρία λιποθύ
μησε.

Καθίσατε άντίκρυ σ' 
έναν βιολονίστα ή σ’έ
ναν τσελίστα πού νά 
παίζη σόλο καί θά νοι
ώθετε μέσα σας τούς
κραδασμούς τών χορδών τοϋ οργάνου·

Άν κάθε μέρα κάνετε—άς μάς επιτροπή ή έκφρασις—τέτοιες 
σεάνς μισή καί μιά ώρα. τά νεύρα τών σπλάγχνων καθώς καί τό 
Πνευμονογαστρικό καί τό Μέγα Συμπαθητικό, θά τονωθούν, έ
πειτα δέ άπό καιρό θά παρέλθρ κάθε ανωμαλία νευρικής φύσεως.

Ξαναλέμε δμως: Βάρδα άπό πνευστά όργανο, άπό τούμπανα, 
άπό στριγλιές κι’ άπό άγρια κομμάτια. Βιολοντσέλο πρό πάντων ή 
βιολί καί σόλα, νυκτωδίες, άριες, σάν τήν προσευχή τής Τόσκας, τή 
σερενάτα Σοϋμπερτ κλπ. νά προτιμάτε.

ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ
Έως τώρα όλοι μας εϊχαμεε τήν ιδέα, ότι άπό τά ζώα μονάχα 

τά ψάρια δέν κοιμοϋνται.Ή Επιστήμη λοιπόν όχι μόνο διεπίστωσε 
τό αντίθετο, δηλαδή ότι καί τά ψάρια, δπως δ>α τά άλλα έμψυχο, 
κοιμούνται, άλλά καί έμελέτησε τόν ύπνον τους καί μάζεψε διά
φορες λεπτομέρειες. Πρώτα-πρώτα λοιπόν ό ύπνος τους επιδρά πε
ρίεργα στό χρώμα τους. Τά ψάρια τών ιχθυοτροφείων, πού έγιναν 
ή μελέτες καί ή παρατηρήσεις αύτές, όταν κοιμούνται άλλάζουν 
χρώμα. Μερικών γίνονται πειό ζωηρά, χωρίς δμως νά μεταβάλ
λεται καί τό σχέδιο τοΰ δέρματος. Άλλων πάλι καί ή γραμμές, τά 
ζωνάρια, ή βούλες καί δλη ή εξωτερική έπιφάνεια τοΰ σώματος 
άλλάζει. Μερικά κοιμοΰνται τόσο άνάλαφρα, ποΰ λίγο νά κινηθώ τό 
νερό ή καί άπ’ έξω νά φυσήση αέρας, ξυπνούν.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΛ ΜΑΣΚΕ

Χοροί μετημφιεσμένων έδίδοντο στά ϊ.αλάτια καί τά σπίτια τών 
πλουσίων άνέκαθεν. Δημόσιος χορός μετημφιεσμένων γιά πρώτη 
φορά έδόθη στήν Όπερά τής 2 Ίανουσρίου τοΰ 1716.

ΟΙ χοροί τής Γαλλικής Αύλής είχαν έπινοηθη πβύς δισσκέδασι

τού Διαδόχου τοϋ Γαλλικού Θρόνου καί έδίδοντο τρεις φορές τήν 
εβδομάδα.

Ή μανία τών δημοσίων χορών μετηιιφιεσμέτων εξακολούθησε 
καί έπί τής βασιλείας τοϋ Λουδοβίκου 16ου. ΔΓ άστυνομικής δια- 
τάξεως είχε καθιερωθη καί τιμή εισόδου 5 λίβρες. Άπηιορεύετο 
δμως ή είσοδος είς ένοπλους.
ΑΡΙΘΜΟΜΝΗΜΟΝΕΣ

Έτσι λέει ή 'Επιστήμη τοΰς άνθρώπους, ποΰ κατορθώνουν νά 
κάνουν μεγάλους καί πολύπλοκους λογαριασμούς μέ τή μνήμη μο
νάχο, ώστε νά καταπλήσσεται κανείς.

Μέσ’ στά πολλά παραδείγματα άναφέρεται καί ό ’Ιούλιος Καί- 
σαρ, ό όποιος μέ τή μνήμη του έκανε τόν κόσμο νά στέκη μέ τό 
στόμ' άνοικιό.

Τόν Ι6ον αιώνα έζούσε ένας Βέλγος, ό Γιούστους Λίπς, ποΰ 
άπό μνήμης έλεγε δλο τόν Τάκιτο. Ό Μόζαρτ, ό περίφημος μου
σουργός άπεοτήθισε όλόκληρο συμφωνικό έργο, μέ τήν πρώτη φορά 
ποΰ τό άκουσε. Περίφημος γιά τή μνήμη του ήτον καί ό μουσικο
συνθέτης Τοοκανίνι-

Κατά τέν 17 αιώνα ό 'Ιησουίτης μοναχός Μενετρίκ καιέπλησσε 
τόν κόσμο άποστηθίζων δυό χιλιάδες λέξεις άσύνδετες ολωσδιόλου, 
μέ τήν ίδια σειρά ποΰ τής άκουε.

Ό Ίναοΰσεν έκανε άπό μνήμης δύσκολους λογαριασμούς, ποΰ 
λογισταί πεπειραμένοι έδυσκολεόοντο νά τοΰς κάνουν μέ τήν πέννα 
στό χαρτί.

Ένας άλλος, ό Ζαχαρίας Ντάζ έποίλαπλασίαζε μέ τήν μνήμη 
δέκα αριθμούς μέ έκατό 
ψηφία, τόν ένα μετά τόν 
άλλον. Κάποιος άλλος ό 
Ζόρακ Κόλπορυ, μικρός 
έγινε διάσημος καί βα
θύπλουτος έκιδεικνύων 
δημοσίφ τό πολύτιμο αύ
τό προτέρημα τής μνή
μης του.

Όταν δμως έγινε εί
κοσι έτών έχασε τήν πο
λύτιμη αύτή μνήμη όλό- 
τελα καί δέν μπορούσε 
νά κάνη °ύτβ άπλή πρό- 
σθεσι.

Καί ό Γάλλος Ίνωντύ, 
σύγχρονός μας, είχε πα- 
ρουσιασθεϊ σάν φοινό- 
μενο άριθμομνήμονος.

Άλλά καί ή χώρα μας 
δέν υστέρησε. Είχε τόν 
πολύκλαυστο συνάδελφό 
μας Θόδωρο Μεντζελό- 
πουλο, συντάκτη τού 
«Νέου Άστεος», ό ό
ποιος άπό μνήμης έπολ- 
λαπλασίαζε άκαριαίως 
σχεδόν δυο καί τρεις πο
λυψήφιους άριθμούς.

Η ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
Ό Χάνσεν εφεύρε τό

μικροσκόπιο κατά τό 1590. Ό Χοΰγκς τό μικρόφωνο κατά τό 1878. 
Τό ρολόι ό Χέλλε τό 15C0. Τό έκκρεμές ό Γχαλιλέο τό 1583. Τό 
γραμμόφωνο ό Έντισον κατά τό 1877. Τή φωτογραφία ό Ντάγκερ 
τό 1826. Τοΰς φάρους ό Σβοΰκτον τό 1760. Τή ραδιογραφία ό 
Ραίντγκεν τό 1895- Τό Ράντιο κατά τό 1898 τό ζεύγος Κιουρί. Τό 
ύποβρύχιο κατά τό 1863 ό Μπουρζουά. Τό τηλέφωνο κατά τό I860 
ό Ρέϊς. Τό αερόστατο οί άδελφοί Μογκολφιέ τό 1783. Τό βαρόμε
τρο καιά τό 1643 ό Τορικέλλι.Τό χλωροφόρμιο κατά τό 1831 ό 
Γιοϋδρικ. Τό ήλεκτρικό φώς κατά τό 1840 ό Ζομπλοκώφ. Τήν Τυ- 
πογροφία ό Γκούτεμπεργκ τό 1440. Τό ήλεκτρικό λαμπιόνι ό Έντι- 
σον τό 1880- Καί τέλος τή ραπτομηχανή ό Τιμονιέ τό 1829.
ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ

Άρχαιοτάτη έφεύρεσις. Άφοΰ κι' ό Πατριάρχης τών Εβραίων 
Μωσή κάπου κάνει λόγο περί μελάνης. Στήν Κορέα χρησιμοποιούν 
μελάνι άπο τό έτος 620 π. X. Στήν Αίγυπτο εΰρέθηκαν άρχαιότατα 
χειρόγραφα γραμμένα μέ μελάνι, ποΰ μολονότι έχουν περάσει χι
λιάδες χρόνια άπό τήν ήμέρα ποΰ έγράφηκαν, δέν παρουσιάζουν άλ- 
λοίωσι καμμιά.

Καί στήν Πομπηία βρέθηκαν χειρόγραφα Ελληνικά καί Λα
τινικά, θαυμάσια διατηρημένα.

Ό Πλίνιος, ό νεώτερος, μάς έκληροδότησε καί μιά συνταγή 
μελανιού πρώτης τάξεως.

Άπό μιά χημική άνάλυσι μελανιού, ποΰ άνεκολύφθη στήν Ή- 
λέκτρα τής Βετσφαλίας, διεπιστώθη δτι είχε καιαοκευασθή απα
ράλλακτα δπως καί τό σημερινό μελάνι μας, ήτον δ’ έπί πλέον 
άρωματισμένο. Γι αύτό μάλιστα ύπώπτευσαν. δτι είχε παρασκευασθή 
στήν Ιταλία, δπου ή ταν πολΰ εύχρηστα έκείνη τήν έποχή τά αρώ
ματα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ.—θολοσκτπής έχκληοία »|ς τήν Άρεόπολι
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ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ

A Ρ Κ Α Δ I
ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ

Άπό φλόγες ή Κρήτη ζωσμένη 
τά βαρειά της τά σίόερα οπφ 
και σάν πρώτα χτυπιέται χτυπ^ 
καί γοργή κατεβαίνει

Αύιά έγίνοντο στά δυτικά διαμερίσματα. Άπό τό άλλο μέρος έν 
τφ μεταξύ ό συνταγματάρχης τοϋ μηχανικού, Πάνος Κορωναϊος, γεν
ναίος, τολμηρός, ταχύς, ποΰ είχε παίξει σπουδαίο ρόλο έδώ στήν ’Α

Αν σαρανταδύο χρόνια πρωτήτερα δέν έτίναζαν στόν άέρα τό 
νησί τους οί Ψαριανοί, ή ’Ιστορία θά έγραφε στής σελίδες της τό ολο

καύτωμα τοΰ ’ Αρκαδίου τής Κρήτης— 10 Νοεμβρίου 
'— gS —ώς μοναδικό καϊ κοσμοΐστορικό γεγονός.

Μοναστήρι τής Κρήτης, τό μεγαλύτερο καί 
πλουσιότερο ήτον τό Άρκάδι. Καί όχυρώτατο.

Είχε κτισθή κατά τόν Μεσαίωνα καί είχε πο
λυάριθμα κοπάδια καί πολλά κτήματα. Ή οικοδομή 
του ήτον άπλή, άλλά τά τείχη του άπόρθητα, μέ μιά 
αύλή τεσσάρων σιρεμμάτων καί όλόγυρα τά κελλιά, 
τήν τροφαποθήκη καί τήν εκκλησία του στή μέση.

Τό αΰιατηρό δράμα έξετυλίχθηκε στής 10 Νο
εμβρίου 1866. Είχε ανάψει άπ' άκρη σ’ άκρη τό του
φέκι καί δλο τό ηρωικό νησί διεξήγε τήν πειό απε
γνωσμένη προσπάθεια, γιά - ’ απόσειση άπό πάνω 
του τό πέλμα τοΰ Κατακτητοΰ, ποΰ τόσους αιώνες

ΓΑΒΡ. ΜΛΝΕΣΗΣ
Ό ήρωίκός ήγούμε- 
■νος τού ‘Αρκαδίου

G(jy βαρύς έφιάλτης τόπαιοΰσβ oca σιή&εια. Στό Βαφέ είχαν νικηθή 
οί Σφακιανοί καί άναγκάσθησαν νά συνθηκολογήσουν. Θρύλοι τότε 
καί διαδόσεις έκυκλοφοροϋσαν,όιι θάπνιγόταν σιό αίμαή έπανάσιασις. 

Άπό τό Βαφέ ό Ζομπρακάκης μέ τό σώμα του είχε ύποχωρήσε 
στήΡένδα. Σ’αύτό τό άναμεταξύ δ άρχιστράτηγος Μουσταφά Πασσάς 
εξακολουθούσε τήν προέλασί του, χωρίς νά συναντφ εμπόδια· Ό 
Ζυμπρακάκης λοιπόν έπήγε στό ’Ασκυφο καϊ άπό κεΐ στής Καρυές, 
δπου άρχισαν νά μαζεύωνται καί ά',λα επαναστατικά σώματα.

έπανυγύρισε τρελλά τή νίκη του στό‘Ο Μουσταφά Πασσάς 
Βαφέ. Τρεις μέρες καί 
τρεις νύκτες! Όλη μέρα 
οί μουεζίνηδες καί οί χο· 
τζάδες άπό τούς μιναρέδις 
άνέπεμπαν δοξολογίες στόν 
’Αλλάχ καί δλη νύκτα έ- 
καιαν φωτιές στής μεγα
λύτερες πόλεις.

Ώς τόσο στής Καρυές 
είχαν συγκεντρωθή μεγά
λες δυνάμεις άπό επανα
στάτες. 'Αποφάσισαν λοι
πόν νά κάνουν μιά έπίθεσι 
κατά τύς δυνάμεως 
Μεχμέτ Πασσά, πού 
στρατοπεδεύσει στά 
μόνια.

Έπεσαν απάνω 
οί χριστιανοί λυσσασμένοι. 
Έπι κεφαλής ό Χαιζή 
Μιχάλης, ό καπετάν Γο- 
γονής, ό Κριόρης, ό τα
γματάρχης τοΰ πεζικού 
Φρουδάκης έπολεμοϋσαν ό-

τοΰ 
είχε 
Πε

τούς

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

θήνα κατά τή Μεσοβασιλεία τφ 1862—1863, είχε έκλεγή αρχηγός τών 
ανατολικών διαμερισμάτων. Άφοΰ λοιπόν έσυγκέντρωσε άρκετή δύ

ναμη, στήν οποία ένέπνεε ή 
πρόσω ιικότης του θάρρος, 
εμπιστοσύνη καί πειθαρχία, 
κάνει μιά έπίθεσι άποφασι- 
σιική κατά τοΰ χωρίου Μεσ- 
σαρα, διώχνει τούς Τούρ
κους άπό κεΐ κακήν κακώς, 
τούς απωθεί κατόπιν καί 
άπό τό Μαλεβύζ, τρέχει σέ 
μιά σπηληά, πού είχαν κα- 
ταφύγει άρκετά γυναικόπαι
δα καί στής 13 ’Οκτωβρίου 
κατάγει άλλη σπουδαία νίκη 
στόν Άγιο Μύρωνα καί 
άλλο θρίαμβο στό Άβδοΰ. 
Έκεϊ έπεσε καί ό περίφημος 
γιά τήν ανδρεία του Γιαχ- 
γιά πασάς.

Σ’ αύτό τό άναμεταξύ 
δμως, πού ό γενναίος συντα
γματάρχης Πάνος Κορω- ' 
ναΐος έδιωχνε κακήν κακώς 
τούς Τούρκους, στό Άρ- 
κάδι μέσα, πού ήτον όχυ- 

. . ,, , .. τετρακόσια γυναικόπαιδα.
Μόλις τώμαθε ό Κορωναϊος αύτό διέταξε τόν ύπολοχαγό Ία>. 

Δημακόπουλο νά τρέξη πρός ένίσχυσι τοΰ μοναστηριού, μέ διακόσιους 
άνδρες. Τόν διώρισε μάλιστα καί φρούραρχο. Έτσι έγιναν πεντακό
σιοι περίπου στό μοναστήρι.

Ό Μουσταφά Πασσάς έγαργαλίοθηκε, άμα τώμαθε αύτό, μέ τήν 
έλπίδα νά κάνχ) μιά μπραβούρα. Παίρνει λοιπόν δώδεκα χιλιάδες άν
δρες καί τρέχει στό Άρκάδι.

Καλεϊ άμέσως, μόλις έφθασε κάτω άπό τά τείχη τοΰ Μοναστη
ριού,-τήν ’Ελληνική φρουρά νά παραδοθχ).

Πλάι δμως στόν Δημακόπουλο ήτον καί ό ηγούμενος, ό Γαβριήλ' 
Μάνεσης. Άλλο παλληκάρι αύτός! Πριν άκόμη φθάσρ ή ένίσχυσις 
τοΰ Δημακοπούλου, είχε αρματώσει τοΰς καλογήρους 
του καί τούς εϊχεν ίμψυχώσει, καθώς καί τούς άλ
λους ένόπλους.

Γιά άπάντησι λοιπόν στήν πρόσκλησι τοϋ Μου
σταφά Πασσά μιά φωνή άκούσθηκε:

— Νίκη γιά θάνατος!
Στό αναμεταξύ αύτό είχαν ανοίξει ύπονόμους καί 

τής γέμισαν μπαρούτι. Έπειτα έκαναν δλοι μαζί μιά 
κατανυκτική δέησι στό Θεό καί πήγαν στής θέσεις 
τους, πού τούς ώρισεό ήρωίκός φρούραρχος.

Ό Μουσταφά Πασσάς μετά τήν άπάντησι τών 
έγκλειστων, άρχισε φωτιά μέ τουφέκι καί κανότι. Μά 
τά τείχη τοϋ μοναστηριού άντεΐχαν. Βίέποντας τότε, 
ότι δέν έκανε τίποτα, διέταξε γενική έφοδο.

Δώδεκα χιλιάδες έκινήθηκαν εναντίον τοϋ μονα
στηριού σέ μιά βαθειά φάλαγγα. Άπό τά παράθυρα οί έγκλειστοι 
τοΰ σφενδονίζουν χείμαρρο φωτιάς.Δεκατίζοντται οι πολιορκηταί. άλλά 
φθάνουν στή βαρειά σιδερένια πόρτα, τήν σπάζουν καί μπουκάρουν 
μέσα.Μά τήν ίδια στιγμή σειέται ή γή! "Ενας κρότος τρομερός καί μιά

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. I. ΜΕΤΑΞΑΣ μετά τών 'Ιεραρχών Κρήτης 

λημερής σάν λεοντάρια. Οί Τούρκοι, μπρος σ’ έκείνη τή λυσσαλέα έ
πίθεσι άναγκάσθησαν νά ταμπουρωθοΰν σιό χωριό. Έκεϊ άνασυνετά-

Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.-Εισερχόμενος μετά τής άκολουδίας τον είς τό Αρκάδ» 

χθησαν καί' έκαναν άντεπίθεσι. Άλλά σέ λίγο έφθασαν ύπό τόν Καρ- 
καβάτσο καί τόν Τσόντο οί Άσκυφιώτες καί τότε ό τακτικός στρατός 
τοΰ Μεχμέτ Πασσά αναγκάσθηκε νά υποχώρηση πάλι μέσα στό χωριό.

ρό καί άπόρθητο. είχαν καταψύχει

ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ - Ό Φρούραρ
χος τον Αρκαδίου



15—30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 23
22 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 15—30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936

έκτυφλωτική λάμψις ! ΟΙ πρώτοι, ποΰ μπήκαν μέσα, χάθηκα'! Οί άλλοι 
κιότεψαν. Μά πώς νά όπισθοχωρήσουν ; Άπό πίσω τους έσπρωχναν 
οί ΑΙγύ-τιοι.

Άπό τά κελλιά έπάνω, έννοεΐται, καί άτό τό ηγουμενείο, άπό 
κάθε σημείο τοΰ μοναστηριού χύ
νεται ποτάμι ή φωτιά καί τό μο
λύβι. Μά πλημμυρίζει ή αύλή 
άπό Τούρκους καί Αιγυπτίους.

Λυσσοϋν ό Δημακόπουλος καί 
δ πάτερ Γαβριήλ. Μά τοΰ κάκου. 
Τό Άρκάδι δέν σώζεται!

Τότε τά δυο εκείνα παληκά- 
ρια έπήραν τήν άπόφασι! Χωρίς 
νά τούς καταλάβη κανείς καί ένφ 
οί άλλοι άνύποπτοι έπολεμοΰσαν, 
πηγαίνουν στήν πυριτιδαποθήκη 
καί ό πάτερ Γαβριήλ μ' ένα δαυ
λί βάζει φωτιά σ' ένα βαρέλι.

Πήγε καί ήλθε ό άέρατ, ή 
γή, τά βουνά! Κόλασις'. Χιλιά
δες άσιροπελέκιο! Φώτιό! ΚΓένος 
καπνός, μαύρο σύννεφο, τινάχθη- 
κε μισοούρανα !

Σέ λίγο σκορπίσθηκε ό κα
πνός. Σάρκες, χέρια, πόδια, κου
φάρια έδώ κι' έκεΐ καί ποτάμι τό 
αίμα!

Τότε μπουκάρησαν οί πολιορ- 
κηταί μέσα καί δέν άφησαν ρου
θούνι. Είχαν κι' αυτοί, εννοείται, 
τής άπώλειές τους. Χίλιους νε

κρούς κοί χίλιους οκτακόσιους 
άκρωτη ρ ιασμένους.

Μιά γωνιά μονάχα τοΰ μοναστηριού κατεστράφη. Τό δλο κτίριο 
σώζεται καί όσοι περνούν σήμερα βουβαίνονται.

Ευλαβικός προσκυνητής τοΰ ολοκαυτώματος έφθασε έως έκεΐ τήν 
9 Νοεμβρίου—έπέτειο τής εκατόμβης—καί ό κ. Πρόεδρος τής Κυ
βερνήσεως, γινόμενος δεκτός άπό τό λαό τής Κρήτης μέ άληθινή 
φρενίτιδα.

Ο ΡΑΨΩΔΟΣ

Ή έπάνοδος τοΰ κ,Μεταξά είς τόν Πειραιά

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. - Ή Αποθεωτική ύποδοχη τοΰ πρωβυχουργοΰ κ. Ί. Μεταξά στά Χανιά.

ΤΟ ΚΥΛΩΝΕΙΟΝ ΑΓΟΣ
Κατά τό πρώτον έτος τής 42ας Όλυμπιάδος ό Κύλων, ό τύραν

νος τών Μεγάρων, καί άπό τού; έπισήμους Αθηναίους, έσκέφθηκε 
νά γίνη Τύοαννος τών Αθηνών 
καί κατέλαβε τήν Άκρόπολι.

'Επέρχεται λοιπόν κατά τοϋ 
Άστεος τής Παλλάδας μέ άρκε- 
τού; οπαδούς του καί καταλαμ
βάνει τήν Άκρόπολι.

Οί "Αθηναίοι τούς πολιορ
κούν στενώς. Αυτός τότε μέ τόν 
άδελφό του δραπετεύουν. Οί άλ
λοι όμως καταφεύγουν στόν Ναό 
τής Παρθένου, ίκέται μπρος στό 
Διϊπετές ξόανό της.

Ό άρχων τών 'Αθηνών Με- 
γακλής, γιά νά τούς απόσπαση 
άπό έκεΐ τούς ύπεσχέθη, ότι άν 
καταιβοΰν στήν πόλι γιά νά δι- 
κασθοΰν, δέν θά τούς κακοποιή
σουν.

’Εκείνοι λοιπόν γιά νά μήν 
πεθάνουν άπό τήν πείνα. έδε
σαν σιό άγαλμα τής Θεάς μιά 
κλωστή γιά νά είναι ύπό τήν 
προστασία της καί τήν κρατού
σαν καταιβαίνοντας.

Έξαφνα όμως ή κλωστή κό
πηκε. Ό Μεγακλής σκοπίμως έ- 
ξήγησε, ότι ή Θεά τούς άρνεΐται 
τήν προστασία της καί έπεσ' έ
πάνω τους μέ τοΰς περί αύ

τόν καί τούς κατέσφαξε.
Αύτό οί 'Αθηναίοι τό έχαρακτήρισαν ώ; αίσχος καί τό ονόμα

σαν Κυλώνειον Άγος. Μέ βδελυγμία τό άπεδοκίμασαν, έκήρυξαν 
δέ τούς φονεΐ; άνοσίους καί εναγείς. Λίγο αργότερα, έπί Σόλω- 
νος τούς παρέπεμψαν σέ δικαστήριο άπό 300 κριτάς. Όσοι έζοΰσαν 
κατεδικάσθησαν είς ύ τερορίαν. 'Εκείνων δέ πού είχαν πεθάνει άνοι
ξαν τους τάφους, έβγαλαν τά όσια τους καί τά πέταξαν έξω άπό τά 
σύνορα, γιά νά έξαγνίσουν τό άνοσιούργημα κι' εξιλεώσουν 
τή Θεά. Γ’Ββ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η ΗΘΗΗΒ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ KRI Η ΒΘΗΓΊΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Τό Δημοτικό Θέατρο.

Τό πρώτο-πρώτο θέατρο, ποΰ άπέκτησε ή Αθήνα, μόλις σχεδόν 
έγινε πρωτεύουσα—Δεκέμβριο τοϋ 1834—ήτον ένα παράπηγμα, μπα· 
ράγκα σωστή, ξύλινο τό όποιον κατεσκευάσθη τό 1835.

ώς άγνωστο. Τό 
ξύλινο λοιπόν έ- 
κεϊνο παράπηγ
μα ήιον, δπως 
γράφει κάποιος 
γερμανός περιη
γητής, ποΰ πα- 
ρευρέθη σέ μιά 
παράστασι. «άμ· 
φιθεατρικώς κα- 
τασκευασμέι ν ο, 
είχ*  δέέκτόςτών 
καθισμάτων καί 
τινα θεωρεία διά 
τά έπίσημα τής 
κοινωνίας πρό
σωπα».

Ήτο ξεσκέ- 
παστό, σημειώ
σατε— κατά τόν 

ίδιον πάντοτε αύτόπτη μάρτυρα—καί ό θεατής έβλεπε τό Λυκαβητ
τό καί τά άλλα βουνά.

• Κάτω είς τόν τοίρκον, συνεχίζει, άδέξιοι σαλτιμπάγκοι προοε· 
πάθουν νά φαιδρύνωσι τούς θεαιάς, ένώ ταυτοχρόνως αξιοθρήνητο; 
γελωτοποιός, φαλακρός καί φέρων έπί τής ράχεώς του έβδομήκοντα 
καί δύο έτη, έπιπτεν άπό σχοινίον τεντωμένου έντός πισσωμένου 
πανιού καί έθραυε τόν πόδα του».

Σ’ ένα μάλιστα θεωρείο είδε καί τήν κυρία κάποιου 'Υπουργού 
μέ τόν ύπηρέτη της, πού κάπνιζε 
μακαρίως μέ μιά τεράστια τσιμ- 
ποΰκα κοί τής φυσούσε τόν κα
πνό στά μούτρα.

Ξέρουμε καί ποΰ είχε στηθεί 
τό περίφημο έκεϊιο θέατρο^ Ά
κριβώς έκεΐ, ποΰ όρθοϋται σήμερα 
ή 'Εθνική Τράπεζα, ή οποία δέν 
είχε κτισθεϊ άκόμη.

Τόν άλλο χρόνο τό θέατρο αύ- 
τότ ό έτροποποίησε ό'Αθαν Σκον- 
τζόπουλος γιέ έλληνικά έργα- Ό 
περίφημος θεατρικός συγγραφεΰς 
Νίκος Λάσκαρης, αρχαίος καί πο
λύτιμος συνεργάτης τής «Εικονο
γραφημένης». ποΰ έχει καταφάει 
τής έφημερίδες καί τά περιοδικά 
τής έποχής εκείνης, άκόμη δέ 
καί χειρόγραφα παληά, τό περι
γράφει ώς τετράπλευρου σανί
δωμα, προχείρως συμπεπηγμένον, 
ύπαιθρον, έχον στέγην τόν αττι
κόν ουρανόν, όποιαν κανέν ωδείο 
ποτέ. Ή πρώτη βιαία πνοή ανέμου τό έκανε νά πηγαινοέρχεται.

Είχε είσοδο άπό τήν όδόν Αιόλου μέ δυό βρωμερά φανάρια, τά 
Όποια ύπεκρίνοντο,δτι έφώτιζαν, δεξιά του δετό «εΐσιτηριοπωλεϊο». 

Πρόγραμμα δέν έβγαζε τό θέατρο- Ένας ντελάλης μέ τό σού
ρουπο άρχιζε νά διαλαλή τό έργο, ποϋ έπαιζαν.

«Έμβαίνεις — μάς λέει μιά σύγχρονη περιγραφή — πατείς το 
κατάχαμον, δπου έλευθέρως περιφέρονται άνδρες διάφοροι. Είς 
μίαν γωνίαν πωλοϋνται ζαχαρικά, πλησίον στέκονται οί κρατούντες 
τά φανάρια τινών έκ τών θεατών».

Ή πλατεία δέν είχε πάτωμα..·· Είχε δμως καμμιά δεκαπενταριά 
σειρές καθίσματα σανιδένια καί παραπίσω ήτον ή τρίτη θέσις χωρίς 
καθίσματα. Οί θεατοί τρίτης θέσεως παρακολουθούσαν όρθιοι τήν 
παράστασι, κάτω άπό τό πάτωμα τών θεωρείων.

Άλλά... «Κατέναντι τής σκηνής τό «θεωρητήριον—αύτό τοΰ 
έλειπε—τοϋ Βασιλέως, ύψηλόν καί μεμονωμένου ώς περιστερών», 
ταπετσαρισμένο μέ άσπρα πανιά, σανίδες δέ ολόγυρα καί «φώτα 
άμυδρά, δυσώδη καί δυσωδέστερα διά τόν άνεμον».

Άμ ή ορχήστρα; Τρία-τέσσερα όργανα, κλαπαδόρες, μέσα σ' 
ένα θεωρείο. 'Η αύλαία «χονδρόπανον ρερυπωμένον καί τρυπη- 
μένον». Ό δέ ύποβολεύς, άστεγος κοί αύτός στά παρασκήνια.

Είχε καί μιά σκηνογραφία, ποΰ δέν μπορούσε κανείς νά δια
κρίνω τί παρίστανε. Καί γιά θάλασσα καί γιά δάσος καί γιά δ,τι 
ήθελε μπορούσε νά πάρη κανείς τήν πολύχρωμη μουτζούρα της.

Ή πρώτη παράοτασις ελληνικού έργου έδόθη τό Μάιο τοΰ 1836. 
Έπειτα όμως άπό δεκαπέντε μήνες τώβγαλαν στό σφυρί καί άγό· 
ρασαν τήν ξυλεία του διάφοροι έπιχειρηματίαι.

Μερικές σανίδες άγόρασε καί κάποιος φερετροποιός, ό όποιος 
άργότερα λιγάκι, όταν πέθανε ό Σκοντζόπουλος, μ' αύτές τοϋ έκανε 
τό φέρετρο δωρεάν.

Καί δμως σ' έ κείνο έκεί τό πανηγυρτζίδικο θέατρο έπαίχθη-

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ 
αν γιά πρώτη φορά στήν Αθήνα ό «Άχιλλεΰς· τοΰ Χριστοπούλου, 
ό «Θάνατος τοΰ Δημοσθένοος» τοΰ Ν. Πίκολου, ό «Κωνσταντίνος 
ΙΙαλαιολόγος», ό «Ρήγας» κοί ό «Γ. Καστριώτης» τοϋ Ζαμπέλιου, 
ό «Ό6οιπόρος· τού Σούτσου, ή «Πολυξένη» τού Ρίζου Νερουλού, ή 
«Ιφιγένεια έν Ταυρίδι» τοΰ Ν. Α. Σούτσου, ό «Θάνατος τοΰ Κα- 
ραϊσκάκη» τοΰ Γ. Ναύτη καί ή υπέροχη σάτυρα τοϋ Βυζαντίου 
«Βαβυλωνία».

Πριν δμως καταστρέψουν έκείνο τό παράπηγμα, ένας άλλος 
'Ιταλός έπιχειρηματίας, ό Γκαϊτάνο Μέλλη έκτισε άλλο ένα ξύλινο 
θεατράκι, άλλη μπαράγκα δηλαδή, γιά τήν. . αριστοκρατία. Κάπου 
κεϊ μεταξύ τής πλατείας τού Ίεροΰ Λόχου καί τής όδοΰ Αιόλου. 
Μέ στέγη, ορχήστρα, έπιδάφιον, αίθουσα, στοές, καμαρίνια, αμφι
θέατρο, ύποβολεϊο.

Τό θέατρο αύτό πλήν τοΰ άπό σκηνής θεάματος παρείχε καί 
άλλα περίεργα πράγματα στοΰς θεατάς.Ένώ έπάνω στή σκηνή έπαι
ζαν οί ήθοποιοί, άπό τήν οροφή έπεφταν ξύλα. Τό βεστιάριο, τά 
σκηνικά καί ή αύλαία δμως είχαν έλθει άπό τήν Ιταλία, μεταχει
ρισμένα, έννοεΐται.

Φτωχός δέ ό διάκοσμος καί ό φωτισμός του. 'Ολόγυρα έσωτε- 
ρικώς ή σανίδες καί τά θεωρεία ήταν ντουμπλαρισμένες μέ πανιά 
μπλέ καί κόκκινα, καί τό βασιλικό θεωρείο μέ κόκκινο ταφτά, φω
τισμένο κάπως καλύτερα, δταν έπήγαινε ό Όθων, μέ καμμιά εικο
σαριά κεράκια, δπως καί ή ορχήστρα-

Δέν έζησε πολΰν καιρό κι’ αύτό τό θέατρο Κάποιο βράδυ 
ένας δυνατός άνεμος τού πήρε τή στέγη κι' δταν ξύπνησαν οΐ 'Α
θηναίοι τήν βρήκαν καμμιά πεντακοσαριά μέτρα μακρυά.

Είς έπίμετρον μερικοί δανδήδες 'Αθηναίοι άπήγαγαν τής κυ
ρίες τοΰ θιάσου κι' έτσι ό δυστυχής Μέλλη άναγκάσθηκε νά δια- 
λύση καί θέατρο καί θίασο.

Έπειτ' άπό δυό χρόνια πάλι, άλλο θεατρικό κτίσμα είδε ή 
Αθήνα. Τοΰ Μποΰκουρα. Χειμερινό, έννοεΐται. Κάπου έκεί στήν 

όδόν Μενάνδρου, πίσω άπό τή 
συνοικία «Γεράνι».

Τώρα έχουν χαθεί, έννοεΐται, 
δλ’ αύτά- Καί ό ρωμαντικός κή
πος τοΰ Γερανιού, πού νύκτα μέ
ρα έγουργούλιζε άπό τοΰς ναργι
λέδες τών «θεριακλήδων» ' Αθη
ναίων καί τό θέατρο «Μπούκουρα» 
σώζονται δέ μονάχα ή οδός Γερα- 
νίου καί ή όδός Θεάτρου. Γιά νά 
διερωτώνται οΐ μεταγενέστεροι'Α- 
θηναίοι τί θέλουν νά ποΰν οί 
δρόμοι αυτοί.

Όταν λοιπόν έγκατεστάθη άπό 
τό Ναύπλιο έδώ ή πρωτεύουσα, 
ή νεαρώτατη 'Αθηναϊκή κοινωνία 
αίσθάνθηκε τήν έλλειψι ένός θε
άτρου. Περισσότερο τήν έλλειψι 
αύτή δμως τήν αίσθάνθηκε τό 
1838 ό Ιταλός έπιχειρηματίας Γκι- 
ουζέππε Καμηλιέρη. Έζήτησεάπό 
τήν κυβέρνησι νά τοϋ παραχωρήση 
δωρεάν γήπεδο γιά νά κτίση πέ

τρινο θέατρο αντάξιο τή; πρωτευούσης.
Τό οικόπεδο, τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα έπτά πήχεις τε

τραγωνικές, παρεχωρήθη στήν όδόν Ήρώδου, μέ προνόμιο γιά 
πέντε χρόνια, κατά τά όποια δέν μπορούσε άλλος νά κτίση θέατρο 
στήν ’Αθήνα.

Ύπεγράφη αμέσως ή σχετική σύμβασις, ή όδός Ήρώδου, ώ 
νομάσθη όδός Μενάνδρου, άλλά ό Ιταλός έπιχειρηματίας δέν μπ<>·

Τό θέατρο Μπούκουρα.
ρούσε νά εΰρρ τά άπαιτούμενα κεφάλαια και έκηρύχθη έκπτωτος.

Τά δικαιώματα του μετεβιβάσθησαν στόν Ιταλό έπίσης έργο- 
λάβο Βασ. Σανσώνη μέ τήν ύποχρέωσι νά τελειώσω τό θέατρο μέσα 
σέ πέντε μήνες άπό τήν ημέρα τοΰ Β. Διατάγματος.
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Εύρήχε τά χρήματα ό Σανσώνη κι'άρχισε τό κτίσιμο- Εύρέ- 

Οηχε όμω; σέ λίγο στενοχωρημένος οΐκονομικώς. Τότε λοιπόν συ
νέλαβε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Έπροπώλησε τά θεωρεία τής 
πρώτης σειράς. Μέ τούς πρώτους άγοραστά; μάλιστα «έβαλε μέ
σα» καί τόν βασιλέα Όθωνα.

Τού έδωκε άλλες δέκα χιλιάδες τό «’Εθνικόν Ταμείον» καί 
έτσι «διά τής μεθόδου πολλών ιδιοκτητών» κατά τά τέλη Δεκεμβρί
ου 1839 έτελείωσε τό πρώτο θέατρο τής Αθήνας.

Ή έφημερί; τής έποχής «Φήμη» έγραφε, ότι «ήχθη εις την 
εντέλειαν τό έν Άθήναις συστηματικόν θέατρον μέ όλην τήν άπαι- 
τουμένην εις αΰτό λαμπρότητα, καί κομψότητα καί κοσμιότητα.

'Ακούστε τώρα «έντέλειαν, λαμπρότητα, κομψότητα καί κοσμιό
τητα»: 'Ενα ξύλινο, ακαλαίσθητο παράπηγμα μέ ώοειδή σάλλσ, ρυθ
μού παλαιών ιταλικών θεάτρων, μέ τρεις σειρές ξύλινα θεωρεία, 
μέ ύπερώον καί πλατεία μέ επτά σειρές καθίσματα ξύλινα.

Ό θεατής έμπαινε σέ μιά μεγάλη καμάρα, κάτω άπό ένα με
γάλο θεωρείο, πού ήτον προωρισμένο γιά τό Βασιλέα. Λίγο αργό
τερα, έπειδή ό "Οθων δέν άκουε καλά, τό βασιλικό θεωρείο μετε- 
φέρθη στην πρώτη σειρά τών θεωρείων πρώτο—πρώτο δεξιά στή 
σκηνή.Ό φωτισμός του δέ; Σπαρματσέτα σέ χονδροειδέστατα καν- 
τηλέρια, καρφωμένα στα διάκενα τών θεωρείων κι' ένας, «άμυ- 
δρός, όπως γράφει κάποιος χρονογράφος τής έποχής, πολυέλαιος 
έλκων τήν καταγωγήν του άπό τού Προμηθέως, διέχεε πανταχοϋ 
λάμψεις λυκόφωτος, χρίων τούς ύπ' αυτόν Βασιλείς κατά τό έθος 
τών Ιουδαίων»

Είχε πλατειά σκηνή μέ πλούσιες σκηνογραφίες, πού είχε κάνει 
ό ειδικός σκηνογράφος φορνάρο. "Αν ρωτάτε καί γιά ρυθμό... Φαν- 
τασθήτε, όπως ήτον ψηλότερο άπό τό έδαφος, έναν περιστερώνα, 
μέσα σ'ένα μεγάλο χωράφι, γιατί όλόγυρά του δέν ήτον καμμιά οι
κοδομή.

Είχε όμως ιδιαίτερη βασιλική είσοδο κάτω άπό ένα υπόστεγο 
στή μεσημβρινή πλευρά, πλάι στό «είσιτηριοπωλεϊι». Εκεί ήτον 
καί ή είσοδος τής κατοικία; τού έπιστάτου τού θεάτρου Μίμη 
Βομονη.

Στής 6 Ιανουάριου τού 1840 τό έγκαινίασε 'Ιταλικό μελόδρα
μα. Ή εισπράξεις όμως τών θεωρείων δευτέρας καί τρίτης σειράς 
καί τής πλατείας δέν ήταν αρκετές γιά τή συντήρησι τού θιάσου 
καί τού θεάτρου καί ό δύστυχο; Σανσώνι δέν είχε πολύν καιρό 
τήν τιμή νά είναι συνεταίρος τού Βασιλέως καί τών άλλων 
πλουσίων.

Έξήιησε πρώτα έπιχορήγησι άχό τόν Υπουργό τών 'Εσωτε
ρικών καί έπειδή δέν τού έδωκαν φράγκο, αναγκάσθηκε νά βγάλη 
τό θέατρό του στό σφυρί.

Στην άρχή λοιπόν τού 1843 τό πήρε τελευταίος πλειοδότης γιά 
είκοσι τρεις χιλιέδες δραχμές ό κύρ Γιάννης ό Μπούκουρας, κι' 
έτσι τό σαράβαλο έκεϊνο διετήρησε τό όνομα τού ’Αθηναίου ιδιο
κτήτου τον, μέχρι τή; ήμέρα; πού κατεδαφίσθηκε, όπως καί τό 
περίφημο θέατρο τού Μιλάνου διατηρεί άκόμη τό όνομα τού ιδιο
κτήτου του Σκάλα.

Είδε όμως, παρά τά χάλια του, τό θέατρο Μπούκουρα ωραίες 
ήμέρες. Γιά τήν ακρίβεια νύκτες. Οί 'Αθηναίοι σπανίως έπήγαιναν 
νύκτα στό θέατρο, έπαιξαν λοιπόν 3 ή 4 τό πολύ φορές τή βδο
μάδα. Έπειδή ό "Οθων έπήγαινε τακτικά, καί επειδή οί Κροίσοι 
είχαν προπληρώσει, όπως είπαμε, τής βραδυές πού έπαιξε είχε 
πιένες. Εκεί ένεφανίσθη γιά πρώτη φορά τό 1840 στην 'Αθήνα ό 
περίφημος Άριστίας, αυτός δέ άναίβασε στή σκηνή τότε καί τήν 
πρώτη γυναίκα- Έπειτ’ άπό λίγο ένεφανίσθη καί ό Παντελής Σοΰ- 
τσας, ή Πιπίνα ή Βονασέρα καί κατόπιν ό Δημοσθένης Άλεξιάδης.

Τό 1865 είχε τήν εύτυχία έκεϊνο τό σαράβαλο νά στεγάσω τήν 
περίφημη Ριστόρη ιχέ πέντε παραστάσεις κι' έπειτ' άχό τρία χρό
νια—τό 1868—τήν πρώτη γαλλική όπερέττα μέ τό «Όρφέ ά λ’ άν· 
φέρ» τού "Οφφεμπαχ.

Τό 1871 πάλι έξετρέλλανε άπό τή σκηνή του τού; ‘Αθηναίους 
ή χαριτωμένη πρίμα Άλαϊξά καί άργότεοα λίγα χρόνια μάς έσκυλ- 
λόβρισε άπό τήν ίδια σκηνή ό Γάλλος κωμικός Κοκλέν.

Άπό τή σκηνή του έκαναν τήν έμφάνισί τους καί όλοι οϊ 
Έλληνες συγγραφείς. Ό Γ. Πραντούνας μέ τό «'Ελευθερωμένοι 
Άθήναι», ό Γιαννόπουλος μέ τήν «Έλευθέρωσι τών Αθηνών» ό 
Σούτσο; μέ τήν «Άγνωστο», ό Βερναρδάκης μέ τή «Μαρία Δοξαπα- 
τρή», τή «Μερόκη» καίτήν «Κυρά Φροσύνη», ό I. Μαυρομιχάλης 
μέ τόν «Κοριολανό», ό Σ. Καρύδης μέ τήν «Άλωσι τής Κωνσταν
τινουπόλεως», ό Π. Ζάννος μέ τήν «Άνδρογυναικομαχία», ό Άγ
γελος Βλάχος μέ τήν «Γαμβρού πολιορκία» καί τήν «Κόρη τού παν
τοπώλου», ό Άλ. Ραγκαβή; μέ τήν «Παραμονή» καί τή «Φροσύνη», 
ό Ζαμπέλιος μέ τή «Χρηστίνα» καί τόν «Κωνσταντίνο Παλαιολόγο», 
ό Σπΰρος Λάμπρος μέ τόν «Κόμητα τών Σάλωνων», ό Βασιλειάδη; 
μέ τούς «Καλλέργας» καί τή «Γαλάτεια», ό Τιμ. Άμπελός μέ τούς 
«Κρήτας καί Βενετού;» του, ό Όρφανίδης μέ τή «Χίο δούλη» του, 
ό Άνδρέας Νικολάρας μέ τήν κωμωδία του «Τρεις γαμβροί καί μία 

νύμφη», ό Δημητράκης Κορόμηλά; μέ τήν «Κυρία Βεράντη» καί τό 
•Θείο ’Αντώνιο», ό Ξύντα μέ τό μελόδραμά του «Ό ύποψήφιος», 
πού έντεμπούτάρησε καί ό I. 'Αποστόλου, ό Άντωνιάδης μέ τήν 
«Κατάρατης Μάννας», τόν «Όδυσσέα Άνδροϋτσο» κ.λ.

Στά 1885 έπαιξαν άκόμη διάφοροι έλληνικοΐ θίασοι, άλλα είχε 
πειά καταντήσει άχοΰρι καί τό ύπεστήριξαν μέ πουντέλλια.

** ♦
Στο άναμεταξύ αύτό—κατά τό 1856—0 Γρηγ. Καμπούρογλου;, 

πατέρας τού σεβαστό»"' Μαιτρ Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, πού τιμφ 
διά τής συμπαθείας καί τής πολυτίμου συνεργασίας τουτήν «Εικο
νογραφημένη», άνθρωπος μέ ιδανικά εύγενή καί έθνικά όνειρα, 
είχε τήν έμπνευσι νά γίνη Ιδρυτή; 'Εθνικής Σκηνή; μέ ίδιο κτίριο 
καί σχολή ήθοποιών.

Συνεβλήθη λοιπόν μέ τήν Κυβέρνησι καί στή; 6 Ιουνίου τού 
ίδιου έτους 1856 διά Β. Διατάγματος τού παρεχωρήθη τό δικαίωμα 
νά οίκοδομήσυ μέ δικά του έξοδα θέατρο εύπρόσωπο καί μέ σχέδιο 
Ευρωπαϊκό.

Αλλά ή σύμβασίς του είχε περιπέτειες στή Βουλή, όταν τήν 
υπέβαλαν γιά έπικύρωσι, άφού «δέν είχε τό κράτος τά άπαιτούμενα 
διά τήν άνάπτυξιν τής Γεωργίας καί τής Βιομηχανία; καί ούτε Βου- 
λευτήριον υπήρχε, ούτε άλλα δημόσια καταστήματα».

Έσκάλωσαν κατόπιν έναν ολόκληρο χρόνο τά σχέδια- Οί ίδιο- 
κτήται θεωρείων τού θεάτρου Μπούκουρα, πού έβλεπεν, ότι τά 
συμφέροντά τους έκινδύνευαν, άρχισαν τής έντρίγκες καί διάβολέ;, 
πλησίον τού Όθωνος. τούς έβοήθησε δέ ό ιδιαίτερο; γραμμαιεύ; 
τού Βέτλαντ.

’Επί τέλους τό 1857 μόλις, αφού έχάθηκαν άπό τό γραφείο 
τού Όθωνος καί βρέθηκαν πάλι—ακριβοπληρωμένα στόν άρχιτέ- 
κτονα Μπουλανξέ—στής 22 Δεκεμβρίου τού 1857 κατετέθη ό θεμέ
λιος λίθος στην πλατεία τού Λαού, άντίκρυ στήν Εθνική Τράπεζα 
ή όποια ώνομάσθη άπό τότε πλατεία Θεάτρου.

Ξαναμπήκε όμως στή μέση ό Βέτλαντ. Τού έστειλε τόν Διευ
θυντή τής Άοτυνομία; καί διέκοψε τής εργασίες τή; οικοδομής.

Έτσι δέν έκτίσθηκε τό «Εθνικό θέατρο», ούτε ίδρύθη ή Σχολή 
'Ηθοποιών. Τό I860 όμως τό Δημοτικό Συμβούλιο—δήμαρχο; τότε 
ήτον ό Γεώργιος Σκούφος—αποφάσισε νά σύναψη δάνειο 450 χιλ. 
δρ. γιά τήν άνέγερσι Δημοτικού Θεάτρου.

Τό δάνειο έκεϊνο όμως δέν έπραγματοποιήθηκε μέχρι τοϋ 1871 
Τότε ό δήμαρχος Παναγής Κυριάκός «έβαλε μπρος» κι’ άρχισε τό 
κτίσιμο τοϋ Δημ. Θεάτρου σιά ίδια θεμέλια τοϋ 'Εθνικού Θεάτρου 
Γρ. Καμπούρογλου κΓ έπροχώρησε ή οικοδομή έως στά μέσα 
τού 1874.

Αλλά τά έξοδα είχαν ύπερβή τά προΰπολογισθέντα άρχικώς 
καί ή έργασίες έσταμάτησαν έως στό 1886, ότε ό αείμνηστος εθνι
κός ευεργέτη; Άνδρέας Συγγρός άνέλαβε τήν άποπεράτωσί του 
μέ δικά του έξοδα καί κατά τά σχέδια τού Γάλλου μηχανικού Ζιράρ.

Είδε ωραίες... νύκτες τό Δημοτικό Θέατρο. Έστέγασε τούς 
καλύτερους θιάσου; καί ξένους άκόμη, καθώς καί αστέρες, όπως 
ή Σάρρα Μπερνάρ καί ό Μουνέ Σουλλύ, κάθε χρόνο δέ τήν τελευ- 
ταία Κυριακή τής Άποκρηάς, ή «ΜουσικήΈταιρία» πρώτα, ή «'Ε
ταιρία Εορτών» καί ό «Σύνδεσμος Συντακτών» έπειτα καί τελευ
ταία ή «Ένωσις Συντακτών» έδιναν τό Μεγάλο χορό, όπου κυριο- 
λεκτικώς έχαλούσε ό κόσμος.

Στό άναμεταξύ αύτό έκτίσθηκαν διάφορα θέατρα, χειμωνιάτικα 
καί καλοκαιρινά ό«Άπόλλων»,τά «’Ολύμπια»,τό «Άντρον Νυμφών», 
ή «Ευτέρπη», τό «Πολυθέαμα», τών «Κωμωδιών», ή «Νέα Σκηνή·, 
τού Κ. Χρηστομάνου, τοϋ «Άρνιώτη», τό «Παληό Βαριετέ», τά 
«’Ολύμπια», τά «Διονύσια», τής «Κυβέλης» κ.λ. Καί μέσα σ' όλα 
αυτά τό Βασιλικό. Άλλα γι’ αύτά σέ άλλα φύλλα.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ

Σέ προηγούμενο ψύλλο είχαμε γράψει γιά τήν καταγωγή 
τών δακτυλιδιών. Άλλα, δ'πως έπίστευαν οί άνθρωποι ανέ
καθεν έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες.

Θεραπευτικοί Ιδιότητες των δακτυλίων. Ό Πλίνιος 
άναφέρει δτι, ή συνήθεια τοΰ νά φορώσιν οί άνθρωποι τόν 
δακτύλιον εις τόν παράμεσον δάκτυλον τής άριστεράς χειρός» 
προέρχεται έκ τοΰ δτι μία τών φλεβών εκτείνεται άπό τοΰ· 
δακτύλου τούτου μέχρι τής καρδίας- Διά τόν ίδιον λόγον λέ
γεται δτι ενίοτε οί ιατροί παρά τοΐς άρχαίοις διέτασσον τήν 
χρήσιν ώρισμένων δακτυλιόλιθων, ώς δήθεν έπιδρώντων διά 
τοΰ δακτύλου εκείνου επί τής καρδίας Πράγματι παρά τοΐς 
άρχαίοις πολλαί δεισιδαιμονίαι σενεδέοντο προς τήν χρήσιν 
τών δαότυλιδίων, τούτων δέ κυριώτεραι ήσαν αί έπόμεναι:

Ό άδάμας δυναμώνει τήν καρδίαν καί συντελεί είς τόν 
καλόν τοκετόν. Τό ρουβίνιον ύποβοηθεϊ τήν αγνότητα· Ό 
αμέθυστος διαλύει τήν μέθην. Ο σάπφειρος καθιστψ Αγαπη
τόν τόν φοροΰντα αυτόν. Τό τοπάζιον κατευνάζει τήν έξημ- 
μένην φαντασίαν καί τήν οργήν. Ό άνθραξ καθαρίζει τόν 
άέρα. Ό σμάραγδος συντρίβεται είς τόν δάκτυλον τής παρθέ
νου, ήτις παρέβη τό καθήκον αυτής.

Έπί Ρωμαίων ή πολυτέλεια τών δακτυλίων έ'φθασεν εις 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε έφόρουν άλλους τό θέρος καί άλλους 
τόν χειμώνα- Εις έκαστον δάκτυλον έφόρουν όχι ένα άλλα, 
τρεις δακτυλίους, τούς όποιους συνέκρουον είς ένδειξιν μεγα- 
λοπρεπείας

Οί πρώτοι Χρισνιανοί έχάρασσον εις τούς δακτυλίους αυ
τών ιχθΰν, διότι ό ίχθΰς ήτο σύμβολον τοΰ Σωτήρος, ένεκα 
τών γραμμάτων, έκ τών οποίων ή λέξις αυιη άποτελεϊται.'Γαΰτα, 
ήτοι ι, χ, θ, υ, ς εΐνε άρχικά τών λέξεων 'Ιησούς Χριστός Υϊός 
Θεοΰ ΣωτηρΌ Πάπας σφραγίζει άπαντα τά επίσημα έγγραφα 
διά σφραγΐδος, έχούσης κεχαραγμένην τήν εικόνα τοΰ Αγίου 
Πέτρου άλιεύοντος έν τή λέμβφ· Οί έπίσιοποι τής δυτικής 
εκκλησίας φοροΰσι δακτύλιον μέ άμέθυστον δακτυλιόλιθον, 
άλλά δέν σφραγίζουσι δι’ αύτοΰ.

Η ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΣ ΤΩΝ “ΜΕΓΑΘΥΜΩΝ,,
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞ1 ΤΟΥ *·  Γ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

υπό τον έπί τονιψ 

ένταΰθα έδρευούσης 

ε ω ς τ ώ ν α π α ν- 

Κ β φ α λ λ ή ν ω ν·

Είναι πανθομολογούμενον, δτι ή Φύοις εφανη πάντοτε είς άκρον με- 

γαλόδωρος είς έξοχα χαρίσματα αγχίνοιας και περινοίας πρΰς τά 

τέκνα τής Κεφαλληνίας, έκ ιών όποίοτν άνεδείχθησαν άπό τών άργαιοτά- 

των χρόνων μέχρι σήμε

ρον, σχεδόν συνεχώς, τό

σοι καί τόσοι μεγάλοι 

νόες, οΐιινες έκίνηοαν είς 

θαυμασμόν τήν 'Ανθρω

πότητα δλην.

Έξ δλων τών αλ - 

λων λαών μάλλον επιτή

δειοι είς τό νά ευδοκι- 

μώσιν, όπου καί αν ευρί- 

σκωνιοι. ο! Κεφαλλήνες 

διέπρεψαν καί διαπ^έ- 

πουσιν έν ιε τή ήιιιδαπή 

καί αλλοδαπή καί μέχρι 

τών άπωιάτων τής γης 

γωνιών είς δλους τούς 

κλάδους τής ανθρώπινης 

δραστηριότητος. είς πά

σας τάς πολλές καί ποι

κίλας τοΰ πνεύματος δι

ευθύνσεις, καί εαυτούς

_ . , τιμώνιες καί τήν κλεινήν

Ο κ. ΠΒΡ. ΜΟΣΧΟΠΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής
τις έν ’ΛργοστολΙιμ ΚοργιαλενεΙου Βιβλιοθήκης \ ,9

ραντου δοςης περιστεφον- 

τες. “Ητο επομένως φυσικόν ί] · περί Κεφαλληνίας, επιφανών Κεφαλ

λήνιαν καί Κεφαλληνιακοϋ Πνεύματος» διάλεξις, ή δοθεϊοα τή» 22αν 
“Οκτωβρίου είς τόν κΠ α ρ- 

ν α σ ό ν» )·—- -«.',....

ύπό τής 

« Έ ν ώ σ 

τ α χ ο ΰ 

κληθέντος διακεκριμένου λογίου 

κ. Γερ. Μοοχοπούλου, Διευ- 

θυντου τής έν ’ Αργοσιολίφ 

ΚοργιαλενεΙου Βιβλιοθήκης, νά 

προκαλέοη ζωηρότατον τό γειι- 

κόν ένδιαφέρον.

Παρέοτησαν κατ' αυτήν ό 

Πρωθυπουργός κ. I. Μεταξας 

μετά τής έριτίμου Κυρίας Με- 

ταξά. ό 'Αντιπρόεδρο; τής Κυ 

βερνήσεως κ. Ζαβιτοιάνος, πολ

λοί ‘Υπουργοί, έν οίς καί ο! 

Κεφαλλήνες κ. κ. ’Αλιβιζάιος 

καί Δημηιράιος, πολλοί Ίεράρ- 

χαι. τό Διοικ. Συμβούλων τής 

“Ετώσεως τών Κεφαλλήνων, α

νώτεροι στρατιωτικοί, καθηγη- 

ταί τοΰ Πανεπιστημίου, ακαδη

μαϊκοί, έπιστήμονες καί διανο

ούμενοι καί δ,τι έκλεκτόν έχει 

νά έπιδείξηή έν Άθήναις Κε- 

φαλληνιακή παροικία ..

Είς τήν σεμνήν αυτήν εορτήν, έπί δύο ολοκλήρους ώρας, τό κατακλΰ- 

ζον τήν αίθουσαν τοΰ ·Π α ρ ν α ο ο ΰ» έκλεκτόν ακροατήριου, έν άκρη, 

προσηλώσει νοός, ήκροάτο τόν σεμνόν ομιλητήν, δ όποιος, ψάλτης έν 

θουσιώδης τής ιστορικής δόξης τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος. έξήρε 

τήν δαψιλή καί πολύτιμον εισφοράν, τήν όποιαν παρέοχεν ή αληθώς 

τά γ α θ ή κουροτρόφος» Κεφαλληνία είς ιό περίλαμπρου 

Πάνθεον τών μεγάλων τοΰ “Εθνους άνδρών...

Είς τήν παλλομένην τοΰ ρήτορος έπίκληοιν, είδομεν έκστατικοΐ 

νά προβάλλωοι πρό τών έκθάμβων δμμάτων ημών, σιωπηλοί κ ιί αγέ

ρωχοι, άπό τοΰ βάθους τοΰ παρελθόντος, δλαι αί μεγάλαι τής Κε- 

φαλληνιακής ιστορίας μορφαί. έκάοτην τών. όποιων διά χρωοιήρο; 

θαυμάσιου έοκιαγράφει ύ χρυοολόγος ομιλητής : "Ανδρες επιφανείς, έ- 

ξυψώοαντες τό γόητρον τής Κεφαλληνίας καί μεγαλύυαντες -της 'Ελλά

δος τήν δόξαν. Ατρόμητοι θαλασσοπόροι, άνακαλύπτονιες νέας χώρας 

καί νέας οδούς συγκοινωνίας. Περιηγηταί καί έξερευνηταί ριψοκίνδυ

νοι. πρώτοι αυτοί διατρέχοντες βαρβάρους, αγνώστους και απροσίτους 

χώρας, άναδεικνυόμενοι κνβερνήται καί είοάγοντες είς αύτάς ιόν Χρι

στιανισμόν καί τόν Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν Σοφοί έπιστήμονες, τών 

όποιων ή άξια έβραβεύετο διά τής άναρρήσεως αύτών είς καθέδρας 

ξένων Πανεπιστημίων καί Άκαδημιών. 'Εκκλησιαστικοί ρήτορες 

περιώνυμοι, είς τό θεοπέσιον κήρυγμα τών όποιων, τό άποοτάζον τόν 

θεών τής οοη ίας γλυκασμόν, άνέζη ιών περικλεών τής ‘Εκκλησίας 

πατέρων ή γοητεύουσα ευγλωττία. Φιλόσοφοι έξοχοι. ’Ανομορφωται 

ξένων Πανεπιστημίων καί παιδαγωγοί ηγεμόνων. Ναύαρχοι καί στρα

τηγοί ένδοξοι καί διπλωμάιαι περινούοιαιοι είς βασιλικός καί αύιοκρα- 

ιορικάς αύλάς τής 'Ανατολής καί τής Δύοεως. Πρωθυπουργοί καί 

Αντιβασιλείς είς ξένας χώρας. Μηχανικοί θαυμαστά έπιτελοΰνιες κα

τορθώματα διά τής μεγαλοφυίας αύτών. Έφευρέιαι περιδοξόταιοι Καλλι- 

πέχναι τετιμημένοι. .

Άπό τήν διόλεξιν τοΰ κ. Γ. Μοσχοπούλου είς τόν Παρνασσόν περί Κεφαλλήνων, 
τήν όποίαν παρηκολούβησε καί ό Πρόεδρος τήςξ Κυβερνήοεως κ. Ίω. Μεταξας

’Ιδού ό περί τά τέλη τής ΙΣΤ εκαιονιαειηρίδος άχμάσας διάσημος 

θαλαοοοπόοος 'Ιωάννης Φωκάς, ό άνακαλΰψας τδ στενόν, τό ουνδέον τον 
Ειρηνικόν πρός τόν ‘Ατλαντικόν Ώκ ανόν. Ό ιώ 1250 γεννηθείς μέγιστος 

όλων τών αιώνων πεζοπόρος Μαρκόπουχος (Μ ά ρ κ ο Πόλο, κατά 

τούς 'Ενετούς/, δστις διετέλεοε πρεοβευιής τοΰ μεγάλου Χάνοι: Κουμπλάϊ 

τών Μογγόλων. 'Ο μιγαλεπήβολος καί μεγαλοφυής Κωνσταντίνος Γερά- 

κης, & άνελϋών διαδοχικώς είς τά υψηλά αξιώματα τοΰ Πρωθυπουργού 

καί τοΰ Άντιβαοιλέως ιοΰ Σιάμ είς τάς ανατολικός ‘Ινδίας Οί υπό τοϋ 

μεγάλου Πέτρου διοριοθέιτες Λιευθυνται καί Καθηγηταί τής έν Μόοχρ 

Σ’.αυοελληνικής Άκαδηιιίας. αδελφοί 'Ιωάννης καί Σπυρίδων Δυκοΰδαι 

ή Λ ε ι χ ο ϋ δ α ι. Ό κόμης “Αγγελος Αελαδέτοιμας, περίφημος ια

τροφιλόσοφος καί Πρΰτανις τοΰ περιωνύμου Πανεπιστημίου τοΰ Παιαυΐου 

Ό μέγας τής 'Εκκλησίας Δημοσθένης καί νέος Χρυσόστομος 'Επίσκοπος 

Καλαβρύτων Ήλίας Μηνιάτης. ό προαγγείλας προφηιικώς τήν Εθνικήν 

ημών Παλιγγενεσίαν. ‘Ο μέγας τοΰ Γένους Διδάσκαλος Βικέντιος Δαμο- 

δός. οοιις πρώτος αυτός είαήγαγεν είς 'Ελλάδα τά νεώιερα τής 'Εσπερίας 

φιλοσοφικά συστήματα. Ό διάσημος ιατροφιλόσοφος καί φυσικομαθηματι

κός Μιχαήλ Φραντζής, ό οργανωτής τής έν Κο'ίμβρα τής Πορτογαλίας 

περικλεούς ’Ακαδημίας καί παιδαγωγός τών βασιλικών πριγκήπων τής 

Πορτογαλίας. Ό κόμης Γεώργιος Χωραφας, Άνιωτρατάρχης καί Άντι- 

βαοιλεΰς τής 'Ισπανίας έν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας. Ό περίφημος έν Ρωα- 

οία έπί Αικατερίνης τής Μεγάλης στρατηγός Πέτρος Μελισσηνός. Ό 

υπό τόν Φρειδερίκον τόν Μέγαν διαπρέψας ένδοξος στρατηγός καί διπλω

μάτης κόμης Σπυρίδων Λούξης Ό Νικόλαος Χέλμης. ναύαρχος έπί 

Αικατερίνης τής Μεγάλης τής έν τή Μαύρη θαλάσο]) μοίρας τοΰ Ρωοσι- 

κοΰ Σιόλου. 'Ο ένδοξος έν Γαλλίρ στρατηγός κόμης Νικόλαος Λοβέρδος 

Μικελακατος Ό έν Γερμανό/ είς ιό στρατιωτικόν καί διπλωματικόν 

οτάδιον διακριθείς Φρειδερίκος Δούζης, υιός τοΰ Σπνρίδωνος> δστις καί 

διωρίοθη τφ 1833 έν Άθήναις πρεσβευτής τής Πρωσσίας καί τής Βαυα

ρίας, μετά τήν άνακήρυξιν τής 

'Ελλάδος είς Βαοίλ ιον καί τήν 

κάθοδον τοϋ “Οθωνος, * Ο δαι

μόνιος μηχανικός κόμης Μα

ρίνος Χαρβούρης, ό έπιτελέ- 

σας τό 176!) έν Ρωσοίφ τό μέγι- 

στον τών κατορθωμάτων, τά 

όποια αναφέρει ή ιστορία τής 

Μηχανικής, διά τής εις τήν 

Πλατείαν τής Πετρουπόλεως 

μεταφοράς τεραστίου μονολίθον 

έκ γρανίτου βάρους 3.200. 

ΟΟΟ λ ιερών, δστις έχρησίμευ- 

οεν ώς βάθρον τοΰ κολοσσιαίου 

έξ όρειχάλκου άνδριάντος τοΰ 

Μεγάλου Πέτρου. Ό έφευρετής 

τοΰ έμβολιαομοΰ τής ευλογίας 

περίφημος ιατροφιλόσοφος Ιά

κωβος Πυλαρινός. δστις έγέ- 

νετο ό πρόδρομος τής μεγάλης 

τφ 1796 υπό τοϋ ’ Ε δ ο υ ά ρ- 

δον Γ έ ν ν ε ρ μετά 87 δλα 

ίιη άτακαλύψεως τοΰ δαμα

λισμού ,.

* «
Καί ή μεγαλειώδης παρέ- 

λασις έξακολουθεϊ...

Έρχονται είς μίαν ατελεύτητου σειράν μεγάλοι πατριώται καί αν

δρείοι μαχηταί ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος άγωνιοθέντες καί ποτίσαντες

Ή μεγαλοπρεπής είσοδος τής έν ΆργοστολΙφ ΚοργιαλενεΙου Βιβλιοθήκης

διά τον τίμιου ανιών αίματος τής Ελληνικής ‘Ελιυθερίας ιό δένδρου: Οί 
πίεινοί Άνδρέας Μεταξάς καί Κωνσταντίνος Μεταξας. οί πρωταγωνι-
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οτήοαντες είς τόν 'Ιερόν αγώνα καί Ιδία κατά τήν ήρωϊκήν μάχην τον 

.1 ά λ α καί έξοχους μειέπειτα παραοχόνιες εθνικός εκδουλεύσεις, Ό κε
νών έν Καματερό) συνταγματάρχης εν τω Γαλλικώ Στρατώ Διονύσιος 

Βούρβαχης, πατήρ τοΰ έν Γαλλία ένδοξον στρατηγόν Καρόλου Σωτη

ρίου Βούρβαχη, τοϋ οποίου τήν εύκλειαν άπαθανατίξει ό έν Βαγιΐ.ν τής 
Γαλλίας υψούμενος όρειχάλκινος αίτιον άνδριάς. .

Άκολουθοΰοιν οΐ πρωιοκορυφαίοι καί μάρτυρες τοϋ έν ' Επιανήοιρ 

Γιζοοπαοιιομοϋ ' Ηλίας Ζερβός, Ιωσήφ Μομφερρατος καί Γεράσιμος 

Λιβαδάς, περιβεβλημένοι τής Δόξης τόν έξαοιρά,τιοντα φωτοιιέφανον. 

Γίγας αληθής κατά τό αθλητικόν παράστημα καί τήν μεγαλοπρεπή στά

σιν, τό ψυχικόν σθένος καί τοΰ λόγον τήν δύναμιν.προβαίνει ό περιώιυμος 

Γεώργιος Τνπάλδος 'Ιακωβάτος. οοτις περιφανεστάιην κατέχει θέσιν 

τις ιήν νεωτέραν πολιτικήν τής * Ελλάδος 'Ιστορίαν, ’ Ακολουθοΰοι σοφοί 

ίπιστήιιονες καί διαπρεπείς λόγιοι: Ό Ευρωπαϊκής φήμης άχολαύων σό

ι/ ώταιος συγγραφείς Ιωάννης Σκαλτσούνης, ό διά τών συγγραμμάτων 

αύτοΰ άταοκεί'άσας τάς υλιστικός θεωρίας διαπρεπών τής Εσπερίας σό

ι/ ών, οίοι ό X έ κ ε λ, ό Β ν χ ν ε ρ, ό Δ ά ρ β ι ν καί άλλοι. Ό 

γλυκύτατος ποιητής 'Ιούλιος Τνπάλδος. ' Ο απαράμιλλος σατυρικός 'Av

itias Λασκαράτο(. περί τοΰ όποιου ό ρήτωρ δμιλήσας διά μακρών, 
άνέτρεψε τήν περί αθεΐας αί-τοΰ πεπλανημένην δοξασίαν, Ό πολύς Θεμος 

"Αννινος. Ό λόγω, καί ποιητής Μιχαήλ "Αβλιχος Ό λυρικός καί οα- 
ιυρικός Γεώργιος Μολφέτας Ό απαράβλητος τοΰ λόγου αριστοτέχνης 

Μπάμπυς "Αννινος καί τόσοι άλλοι κορυφαίοι τής συγχρόνου λογοιε 

χ·'ίας μΰοται. .

Καί έρχονται έξοχοι τής 'Ιπποκρατικής επιστήμης ίεροφάνιαι'· Ό πε- 

ρ φημος ιατροφιλόσοφος Θεμιστοκλής Μεταξάς. καθηγητής έν τώ ΙΙανε- 

π-στημίερ τής Ρώμης καί Γενικός 'Αρχίατρος εις ιόν 'Ιταλικόν Στρατόν. Ό 

Χαραλάμπης Τνπάλδος Πρετεντέρας. Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιοτη- 

μίαν τών ΙΙαριοίων Φωτεινός Πανάς, όοτις έγένετο ό αναμορφωτής τής 

τεωτέρας Όφθαλμογογίας έν τή παγκοομίτρ έπιοιήμη Ο έν Μασσαλιή δια- 

κ.'ίθείς διαπρεπής όφθαλμολόγος Σταύρος Μεταξάς. Ό Νικόλαος Δελ- 

λαπόρτας Ό ΙΙαναγής Λιβιεράτος, καθηγητής τοϋ έν Γειοΰη Πινεπι 
ο’ημίου...

Άκολουθοΰοιν ένθεοι τής επιστήμης ιού Δικαίου μϋσιαμ ‘Ο Σπυρί

δων Πήλικας, ό Παύλος Καλλιγάς, ό Αλκιβιάδης Κρασοάς, ό Αν

τώνιος Μομφερρατος. ό Μιχαήλ Λιβαδάς φυσιογνωμία! περιφανέ- 

οιαται, τιμήοαοαι τό 'Εθνικόν Πανεπιστήμιο» καί πλουιίοασαι ιήν Νομι

κήν 'Επιστήμην διά ιών θαυμάσιων αυτών συγγραμμάτων...

'Επονται διαπρεπείς έν τή Εκκλησία καί τή θεσλογική Επιστήμη άν- 

δρ'ς: Ό Κωνσταντϊαος Τνπάλδος ' Ιακωβάτος, Μητροπολίτης Σιανρου- 

π-'λεως καί Διευθυντής τής έν Χάλκη θεολογικής Σχολής. Ό αοίδιμος 

Μητροπολίτης ’Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς. Ό Ευσέβιος Πατάς. Ό 

Έ τίοκοπος Κεφαλληνίας Γεράσιμος Δόριζας, ·τοΰ καί άπό γλώιτης γλυ

κέων μέλιτος ρέεν αύδήν.

Προβαίνουοι μετ' αέ'ΐοΰς οί μεγάλοι τοϋ "Εθνους καί τής Ιδίας αυτών

-ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ!
(Συνέχεια καί τέλος)

—Μά τί έχεις χλωμή μου άγαποϋλα; τή ρωτά Γιατί κλαϊς;
— ΜοΟ παίρνεις τή ζωή ! Νοιώ&ω πώς σβύνει τό είνε μου· 
Στάθηκε λίγες στιγμές συλλογισμένος μέ τή ματιά του 

καρφωμένη στή μορφή της.
Μά τ’ εϊν’ αύτό ! ... Πώς έχει έζαϋλωθεΐ έτσι 1 · · ■ Πουν’ 

έκεΐνο τό γλυκό προσωπάκι ! ■ · · Πούν’έκεΐνο τό ζαχαρένιο 
χαμόγελο !· · · Εκείνα τά χρώματα !· . · Τά φυσικά χρώματα!

Τώρα εινε κάτωχρη.·.μέ μιά έκφρασι πόνου διάχυτη στή 
μορφή της■·· ^

Βέβαια !. . .“Αλλη μορφή είχε άρχίσει στό μουσαμά κι’ άλλη 
έβλεπε τώρα στό μοδέλλο· ;

Χρώματα, έκφρασις. ζωή. ψυχή, λες κι' είχαν μεταγγισθεΐ 
στό μουσαμά·

Σηκώθηκε όρθιος μέ μιάς, βρέθηκε κοντά στό καβαλέττο 
κι' άρπαξ' ένα μαχαίρι Μά τή στιγμή, ποϋ ήτον έτοιμος νά 
κουρελιάση τό μουσαμά, κάποιο χέρι τόν κράτησε

Μ ένα σάλτο είχε βρεθεί κοντά του ή Ρίτσα.
—Μήηη ! τοδκανε
Έγύρισε ό Πέτρος και τήν δέχθηκε μέσα στά μπράτσα 

του, αδύναμη καί άτονη
—“Ελα έλα, μήν άργοϋμε τοϋπε- "Ας τελειώνωμε μιά ώρ 

ά χήτερα
Σέ λίγες στιγμές ήταν στή συνηθισμένη τους θέσι Η Α- 

θεία στό βάθρο της καί ό καλλιτέχνης στό καβαλλ.έττο του· 
I ό μάτι του έπαιζε άπό τό πρόσωπό της στό μουσαμά· Καί 

δ στου πινελλιές· καί δόστου φώτα Βιαζόταν νά τελειώση, λές 
κι είχε πυρετό·

Η Ρίτσα διά τής βίας κρατηόταν στά πόδια της· Άνάσαινε 
μέ δυσκολία, μά προσπαθούσε νά κρύβεται Ξαφνικά έννοιωσε τά 
γόνατά της νά λυγίζουν, τό φώς έσκοτείνιασε κι’ έβαλε δλη 

πατρίδος εί’εργέται- Μαρίνος, Παναγής καί Ανδρέος αδελφοί Βαλλιά- 

νοι, ό Μαρίνος Κοργιαλένιος, ό Παναγής Χαροκόπος, ό Πλάτων 

Βάγιας, οΐιινε. μέγιστα διεθεσαν χρηματικ τ ποσά προ; άνέγεροιν μεγαλο

πρεπών ναών είς λατρείαν τοϋ θείου, τής Τέχνης καί τών- 

Γ ρ α μ μ ά τ ο> ν κα! εις έργα ευποϊΐας καί φιλαλληλίας.

»'*

Τελειώνει ή έξοχος αΰιη φαντασμαγορική παρέλασις τών μεγάλων 

μορφών, αί δποϊαι, ‘απερχόμενοι ή μία μετά τήν άλλην, άφίνουσιν-όπισθεν 

εαυτωτ τήν έκπαγλον λάμψιν τοΰ ηθικού καί πνευματικού ανιών μεγα

λείου...

Καί επακολουθεί θαυμάσιος τοϋ Κεφαλληνιακοΰ Πνεύματος χαρα

κτηρισμός, ώ; πνιΰιιατσς δλ'ος εξαιρετικού καί ι’διογενοϋς, έγκλείοντος 
στοιχεία μεγαλοφιΐας. ώς δο'ιοοι- έξαιρέτου τής Φύοεως, διά τοΰ οποίου 

πεπροικιομένσς ό Κεφαλλήν, όπου Γής καί άν ενρϊσκεται, άναδεικνύεται 

•ή ρω; καί Τ ι τ ά ν τής 'Εργασίας καί μύστης 

ύπερο χ ο ς τών μεγάλων ιδανικών τής άνθρω- 

πίνης ψυχής, πανταχοΰ μ ε γ α λ ύ ν ο> ν τής γλυ

κύ τά τ η ς Κεφαλληνίας ιό άνομα καί κ α θ ι στ ώ ν 

λ α μ π ρ ο ι έ ρ α ν τής Έ λ λ ά δ ο ς τήν δόξαν».

Καί τήν υπέροχοι- αύιήν ομιλίαν επιστέφει υψηλής έμπνεΰσεως καί 

τέχνης καί άφθαστου λυρισμού χαιρετισμός πρός τήν άοιοτοτόκον Κε

φαλληνίαν, ιήν αίωνίαι αυτήν ιών « Μ ε γ α θ ύ μ ο> ν' πατρίδα ..

Μετά τό πέρας τής όμιλίας, τό πυκνόν καί εκλεκτόν άκροατήριον, 
δίδονιος ιό σύνθημα τοΰ Πρωθυπουργού καί Μεγάλου Κεφαλλήνος 

'Ιωάνναν Μεταξά,περί τοϋ όποιου ε'ιπεν ό ομιλητής διι εκπροσωπεί τόσον 

περιλάμπρως καί τόσον θανμαοίως τό Κεφαλλήν ιακόν Πνεύμα, επ' άγαθώ 

τοΰ "Εθνους, εις τήν 'Ιστορίαν τοΰ όποιου κατέχει χρυσός σελίδας ή εύγε- 

νής οικογένεια Μεταξά- άφήκε τόν θερμόν αύτοΰ ένθουοιαομόν νά έκχυ- 

θή εις εκδηλώσεις άκρατήτου θαυμασμού πρός τόν ευγενικόν αγορητήν, 

δσιις ύπερέβαλ.εν εαυτόν. Δέν οννεκράτησε μόνον έπί δύο ολο

κλήρους ώρας ζωηρότατου τό ενδιαφέρον καί αμείωταν τήν προ

σοχήν πάντων—γεγονός, ώς όρθώς έλέχθη, μοναδικόν είς τά χρονικά τοϋ 

• II α ρ V α ο ο ϋ» — δώ τής χειμαρρώδους έξελίξεως τής κινηματογρα
φικής ταινίας, ιήν όποιαν μνήμη έκπληκιικώς απέραντος, άνευ τοΰ έλα- 

χϊοιου γραπτοΰ σημειώματος, έξειύλιοοε μετ' εϋροίας λόγου άκαταοχέτον 

καί άφθαστου άνθηρότητος ύφους. Κατά τήν εσπέραν έκείνην τής μεστής 

διδαγμάτων διαλέξεως ό κ. Μοσχόπουλος. κατά κοινήν όμολογίαν τοΰ 
έκλεκτοΰ ακροατηρίου συνεκίνησε. ο υ ν ή ρ π α ο ε ν, έ θ ρ ι- 

άμβευσεν

'Ολόκληρος δ Αθηναϊκός Τύπος, είς εκτενή άρθρα ένθουοιαοτι- 

κάς έξέφερε κρίσεις περί τοΰ έγκριτου όμιλητοΰ καί τής θαυμαοίας δια- 

λέξεως αύτοΰ, ήτις ώς λίαν προσφυώς έγράφη, (κΈθνος τής 23 δ\βρίου 

έ. έ.). «ά π ή ρ ξ ε πραγματικόν λουτρόν Έ θ ν ι κ ή ς α ύ- 
τοπεποι Θησέως καί δ ι κ α ί α ς υπερηφάνειας»...

ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
της τή δύναμι·.. μά·.· "Απλωσε τά χέρια της. γιά νά κρα- 
τηθή κάπου, κι’ έσωριάσθηκε κατάχαμα

Βρέθηκε κοντά της ό Πέτρος. Τήν' άρπαξε καί τήν πήγε 
στό κρεββάτι Αιθέρα, κονιάκ, άέρα·

—"Αααχ ! έκανε σέ λίγο
"Ανοιξε τά μάτια της καί άνασηκώθηκε στό στρώμα
—"Ελα· · ■ πάμε νά τελειώνωμε πειά’ είπε

Δέν θά τελειώσωμε! τής είπε. Δέν θά τό τελειώσωμε 
ποτέ!

— Σέ παρακαλώ Πέτρο· ·.! Μή μου χαλάς τό χατήρι! Τε- 
λείωσέ τΜ Νά χαρής! Θέλω νά δοξασθής μέ τό κορμί μου !

’Εκείνος ό παραπονιάρικος τόνος τής φωνής της τόν έκα- 
τάφερε .

— Κάτσε αύτοΰ' τής είπε· Θά φέρω κοντά στό κρεββάτι τό 
καβαλέττο ΧαΡθή έργασθώ πλάϊ σου- Τώρα δέν μοϋ λείπουν, 
παρά τά χαρακτηριστικά σου καί τά χρώματα τοϋ προσώπου 
σου. ν

Έπλησίασε στό κρεββάτι κι’άρχισε πάλι Χρώμα έδώ, φώς 
έκεΐ. Βιαζόταν· Βαζιόταν νά τό τελειώση !

- Γρήγορα, γρήγορα Πέτρο ■ Μοϋ παίρνεις τή ζωή!
Η φωνή της έσβυνε σιγά-σιγά Μά ό Πέτρος έξακολουθοϋσε 

πεταχτές πινελλιές στό μουσαζμά Ζωντάνευε τό άψυχο πρόσω
πο, μά έσβυνε στό στρώμα τό ζωντανό

'Ακόμα ένα δυό φωτάκια· · · Νά έκεΐ· · ! Στον κανθό τοΰ 
άριστεροΰ ματιοΰ· ■ · ”Ωπ! · · · Κι έκεΐ δά !

Γιά νά Ιδοϋμε τώρα· · · ■ Τίιι !... Κλεισμένα τά φωτεινά 
μάτια· ·! Μιά κιτρινίλα. .! Κι’ένα χαμόγελο γεμάτο πίκρα κρου- 
σταλιασμένο, παγωμένο γύρω άπό τά χείληα της !

—Ρίτσαα?. .. Ριτσάκι μου ,’· ·
Τοϋ κάκου!

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

- ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΗ

(Συνέχε α έκ τοϋ προηγουμένου)
— Ναι. έχετε ϊίκηο... βέβαια.,, έτοι είνε, όπως τό λέτε.. Αλλά 

πάλι ίέν είνε αωατό νά έργάζεται μιά ντεμουαζέλλα αάν καί σάς. χα
ριτωμένη, Αμορφη, άπό τό πρωί έως τό βράϊυ, όπως έργάζβσ^ε αεί;, 
μέ δλη τήν ψυχή οας, όρ&ια καί ϊιαρκως με αϋτά τά ωραία χεράκια 
μουακεμένα πάντοτε άπό τά νερά τών λουλουβιών καί τά μαγικά ϊα- 
κτυλάκια σας ματωμένα άπό τ’ αγκάθια τών τριαντάφυλλων, γιά νά 
κερδίζουν οι άλλοι'.

—Αϊ, τί νά γίνη λοιπόν, μαντάμ ! έκανε ή Ντίτσα. Όταν κανείς 
έχει υποχρεώσεις... »

— Ακριβώς., προσπαθεί νά βελτιώση τή θέσι του .· ν’ άνέβη ψη
λότερα. Τό κατάστημα αύτό, πού έργάζεσθε. σάς έκμεταλλεϋεται! θη
σαυρίζει μέ τόν Ιδρώτα σας ! ’Επί τέλους αύτό τό ωραίο προσωπάκι, 
αύτό τό άγαλματ ν ο σωματάκι άξιζε μιά καλύτερη τύχη. Γιατί νά 
μήν κερδίζετε σείς αϋτά, ποϋ εισπράττει αϋτός ό κύριος μέ τόν δικό 
σας κόπο... μέ τή δική σας τέχνη-.

— Πώς θά γίνη ένα τέτοιο πράγμα; έκανε μέ άφέλεια ή Ντίτσα, 
άνοίγοντας διάπλατα τά μεγάλα της μάτια.

— Μαί κέλλ ένζενυ'ίτέ ! Κέλλ ένζενυίτέ '. έκανε ή κυρία. Αέν έχε
τε λοιπόν άντιληφθή, πόσο σάς έχομε συμπαθήσει 
•όλες ή κυρίες, όλη ή σοσιετέ:... Ότι έχομεν έκ- 
τιμήσει τής ίφόρ σας καί τό ταλάν σας... 'Ότι 
σάς παρακολουθούμε καί ότι εΐμεθα έτοιμες νά 
σάς προστατεύσωμε, νά σάς ένισχύσωμε ;

—Πώς μέ ουγκινεΐτε, μαντάμ! έκανε ή 
Ντίτσα.

—‘Εγώ θά σάς εϋρω κεφάλαια μαμζέλ 
ν’ ανοίξετε ένα δικό σα; άνθοπωλεϊο, ποϋ νάναι 
δικό σας δ.τι κερδίζετε, καί ν’ άποσβέαετε τό 
δάνειο τοκοχρεωλυτικώς σιγά-σιγά, μ" έναν μικρό 
τόκο.

Ή Ντίτσα δέν είπε λέξι.Έκεΐνο το «τοκο
χρεωλυτικώς» τής φάνηκε σάν κινέζικη λέξις. 
Πρώτη φορά τήν άκουε. Τί νά σήμαινε τάχα;

Η ΠΡΟΣΓΑΤ1Σ
—Έννοια σα; .' [ίμαμζέλ συνέχισε ή κυρία 

Εγώ θά σάς εΰρω έναν καλόν χρηματοδότην... 
Ένα έκατομμύριο, φαντάζομαι, φθάνει.. . 'Ε
γώ.... έγώ θά σάς τό εύρω... Όρβουάρ λοιπόν 
σερίκα μου... Μόλις θά έχω νεώτερα, θά έλθω 
άπό τό κατάστημα... Καλή νύκτα.

— Καλή νύκτα μαντάμ- έκανε ή Ντίτσα.
Μά έμεινε κάμποσα λεπτά καρφωμένη στή 

θέσι της, άφοΰ άποκρύνθηκε ή ουρανόπεμπτος 
προστάτις.

Μέσα στό μυαλό της χοροπηδούσε τό «ένα 
εκατομμύριο». Μά όχι σάν άριθμός, Δέν εϊξερε 
πώς γράφεται μέ αραβικά ψηφία. Χοροπηπη- 
δουσαν χαρτονομίσματα, πολλά, άπειρα, συγκε
χυμένα όμως καί ακαθόριστα, χωρίς νά βλέπη 
καί τούς αριθμούς τους.

Καί λέξεις άκατάληπτες.... Άλαμπουρνέζικες. «Χρηματοδότης», 
«άποοδέσει;»... «τοκοχρεωλύσιο» ! Πωπώ !... Τι χάος αυτός ό κόσμος!.. 
Πόσα πράγματα δέν εϊξερε !

Όλα χόρευαν μέσα στό μυαλό της, όσο πού νά φθάση στή «φωλί- 
τσα της». Μόλις χώθηκε πειά στήν καρβουναποθήκη τοϋ κϋρ Χιδωρή, 
•όλα έσβυσαν μπρος στό χαριτωμένο ταμπλώ. ποϋ άνιίκρυσε.

Κάτω άπό τό φώς-είχε βάλει καί ηλεκτρικό— ό Σώτος έσχε- 
δίαζε στό τραπεζάκι έναν ακαράβολα» γιά σιδερένια κάγκελα καί ή 
Αθηνοϋλα {μελετούσε σ'ένα φιγουρίνι μιά τουαλέττα. Είχαν κι’αύτά 

μέσα τους τό ταλέντο καί τήν τάσι τής έξελίξεως.
—Καλησπέρα πουλάκια μου! τούς είπε πρόσχαρα, σάν μάννα, 

ποϋ γυρίζει άπό τή δουλειά της.
Τά φίλησε τρυφερά καί τά δύο, άφησε τό πακέτο της στό τρα

πέζι κ-.'έβγαλε τό καπελλάκι της.
—Νά φάμε παιδιά μου. είπε, γιατί πεθαίνω άπό τήν πείνα!
Έστρωσε γρήγορα-γρήγορα ένα τραπεζομάνδηλο, τράβηξε άπό τό 

συρτάρι μαχαιροπήρουνα κι' άνοιξε τό πακέτο.
ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Έπεσαν τ'άδελφάκια της μέ τά μούτρα στά ορεκτικά φαγιά. Μά 
κείνη έτρωγε άργά-άργά.

"Οχι γιατί δέν πεινούσε. Μά γιατί τά καμάρωνε. Έβγαζε σχεδόν 
άπό τό στόμα της τό φαΐ, γιά νά τούς τό δώση. σάν χελιδονομάννα. 
ποϋ ταΐζει τά μικρά της.

- Κατόπιν τό τραπέζι ξεστρώθηκε, πλάγιασαν στό βάθος καί οί 
τρεις του; σ ένα κα<»ούργιο στρώμα, ποϋχε άπό κάτω μουσαμά, γιά νά 
μήν άκουμβα στά σανίδια καί τό φώς έσβυσε.

Μά ί ύπνος άργησε νά τήν πάρη τήν Ντίτσα. Όλη τήν ώρα 
, είχε στ'αύτιά της έναυλα τά λόγια τής κυρίας. Έσπασε τάχα ό διάο- 

λος τό πόδι του
Τήν άλλη μέρα πρωί πρωί έτοίμασε τ' άδελφάκια της νά πάνε

Ή Ντίτσα ίγνριξε στή φωληά της Αλαφιασμένη

ΔΗΜΟΥ Β Ρ ΑΤΣA Ν ΟΥ
στή δουλειά τους, έσυγύρισε τό καλυβάκι της καί γραμμή στό κατά
στημα.

Είχαν πολλή δουλειά έκείνη τήν ήμέρα. Παραγγελίες ένα πλή
θος. Παραμονή τού Αγίου Νικολάου !

Έπεσε ατή δουλειά μέ τά μούτρα! Ιΐανιέ μέ πολυτρίχια, ανά
μεσα ένα Συκλαμέν ντέ Πέρς υπέροχο καί γύρω γύρω μούς, ζέρμπες 
ζηλευτές, μπουκέτα μέ αρμονικά χρώματα, γλάστρες, άροκάριες, ρο- 
δόδενδρα.

Όλα άπό τά χέρια τη; περνούσαν. Στό ένα φυτό περνούσε μιά 
κορδέλλα σέ απαλή νυάν; τοϋ πράσινου. Στό άλλο πλατειά κορδέλλα 
αρμονικά μέ τό χρώμα τών λουλουδιών του

Κι'έπειτα ένα-ίνα, πού περνούσε άπό τά χέρια της, τό παρέδιδε 
στής «μαθήτρες» της καί τοϋ; βοηθούς της.

— Έσύ, "Αννα, έλεγε, τύλιξέ το αύτό σ’ένα βυσσινί αδιάβροχο. Σ' 
αύτή τή γλάστρα, Κωστή βάλε ένα κασπώ, βέρ-άμάντ.

Κατά τής 11 άνοιξε ή πόρτα καί μπήκε μέσα ή κ. Μαγδαλά. χα
ρούμενη καί γελαστή.

—Καλημέρα, σερίκα ! είπε τής Ντίτσας. Πώς περάσατε άπό χθές 
Μά ή Ντίτσα είχε πολλή δουλειά. Τήν {χαιρέτησε μέ πολλή ε4·; 

γένεια κι'έξακολούθη.ε τήν έργασία της.
—Είσθε πνιγμένη, βλέπω, στή δουλειά ! 

έξακολούθησε ή κυρία Μαγδαλά "Εχω κι' έγώ 
μιά παραγγελία όμως. Θά βάλετε τά δυνατά 
σας έλπίζω. . . "Έτσι δέν είνε;

Έπλησίασε περισσότερο καί, σκύβοντας πρός 
τό αϋτί της, τής είπε ψιθυριστά :

— Νίκο τόν λένε.
—Ποιόν ; έκανε ή Ντίτσα.
— Τό πρόσωπο, ποϋ σάς είπα χθές τό βρά

δυ- άπήντησε ή κυρία Μαγδαλά. Τόν είδα χθές 
καί τού έκανα λόγο. Έχω νά σάς πώ εύχάρι- 
στα πράγματα.

—Τώρα δέν εύχαιρώ οϋτε τό κεφάλι μου νά 
σηκώσω, μαντάμ· τής άπήντησε ή Ντίτσα, χωρίς 
νά διακόψη τή δουλειά της.

—Τό βλέπω, τό βλέπω, καϋμένο παιδί! έκα
νε ή κυρία Μαγδαλά. σάν λυπημένη. Κουράγιο 
δμως. Τελειώνουν τά βάσανά σας. Τί νομίζετε; 
Πώς κάθισα μέ τά χέρια σταυρωμένα λοιπόν; 
Πότε θά σάς δώ, νά σάς τά πώ

—Ξέρω κΓ έγώ ; Τί νά σάς πώ! Όλη μέρα 
σήμερα θά έβγ^σθούμε... Έχομε, ξέρετε, πολ
λής ..αραγγελίες. . Κατά τή μιά θά πεταχθώ νά 
τσιμπήσουμε κάτι μέ τά μικρά μου καί θά γυ
ρίσω πάλι αμέσως.

—Τό βράδυ τί ώρα θά φύγετε ; τήν ξαναρώ- 
τησε ή κ. Μαγδαλά.

ΕΠΙΜΟΝΗ
—Θά σχολάσουμε πιστεύω άργά... Δέν ξέρω 

πάλι... Αύτό θά έξαρτηθή άπό τήν έργασία...
—Αϊ, έσεΐς είσθε σβέλτη στήν τέχνη σας...

Θά τά καταφέρετε νά τήν ξβπετάξετε τή δουλειά σας ένωρίς. 'Αντίο 
καί θά ξαναπεράσω έγό) κατά τής επτά νά μοϋ πήτε. Δέν θά φύγετε 
βέβαια πρό τών επτά.

—Ά.ποτέ! έκανε ή Ντίτσα.
—Ώρβουάρ, λοιπόν, σερίκα. Στής έπτά. Σύμφωνοι-,
Ή Ντίτσα έσταμάτητε μιά στιγμή καί τήν κύτταξε μέ άπορία:
—Δέν θά δώσετε τήν παραγγελία σας; τή ρώτησε.
—Τιέν ! Τιέν! ΤΙ άφηρημένη ποϋ είμαι άλήθεια !
Είχε κάνει ένα βήμα, γιά νά γυρίση καί νά φύγη. Έσταμάτησε 

λοιπόν:
—Ξέρετε;.. Καλλίτερα, έσκέφθηκα νά σάς τήν δώσω τό άπόγευ- 

μα, γιά νά μοϋ τήν έτοιμάσετε πρωί-πρωί... Θάναι πιό φρέσκια.
—Όπως θέλετε μαντάμ.
Έφυγε. Ή Ντίτσα δέν έσήκωσε πράγματι κεφάλι έως τό μεσημέ

ρι. Κατά τή μιά μονάχα πετάχθηκε σπίτι της καί στής δύο ήτον πάλι 
στή δουλειά της.

Είχε αρχίσει νά νυκτώνη καί νάσου ή κυρία Μαγδαλά πάλι.
—Δέν σάς ξέχασα. βλέπετε ! τής είπε. Πώς πήγε λοιπόν ή δου

λειά ;
—Όλο τό άπόγεμα είχε πέσει πολύ φούρια...! Τώρα έκοψε...
—Λοιπόν ; ρώτησε ή κυρία Μαγδαλά. Τί ώρα υπολογίζετε νά 

φύγετε ;
—Όπως πάμε, κατά τής έννηά.
—Καλά . . . Κατά τής έννηά θά σάς περιμένω στό άγαλμα τοΰ 

Κολοκοτρώνη . . . Έτσι;
—Ναί, ναί ! έκανε ή Ντίτσα.
Έφυγε πάλι ή κ. Μαγδαλά. Κατά τής δκτώμιση τά είχε τελει

ώσει δλα ή Ντίτσα.
Έπλυνε λοιπόν τά χέρια της, έβγαλε τή μπλούζα της καί άκρι

βώς έννηά ίκαληνύκτησε τόν καταστηματάρχη καί τούς συναδέλφους 
της-
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— Κχληνύκτα, μαμζέλ ! τής είπεν δ προϊατάμενός της. Αύριο οάς 
παραχαλώ λιγάκι νωρίς . . . Βλέπετε ή μέρα πού εΐνε. . . θάχουμε 
παραγγελίες.

— "Οπως χαίοήμερα . . έννοια οας, ξέρω . . .
Έπήγε κατ’ εύθεΐαν στόν Κολοχοτρώνη. Ή χ. Μαγδαλά τήν 

επερίμενε.
— Συγγνώμην μαντάμ ! τής είπε ή Ντίτοα. Σάς έχανα νά περι

μένετε . . . "Εχετε πολλή ώρα μήπως’,
— Συγγνώμην ! Τί λέτε τώρα ! Μόλις έγβααα χΓ έγώ . . .
Έσταμάτησαν σ' ένα μεγάλο έδωδιμοπωλεϊο καί ή Ντίτσα έψώνιοε 

πάλι
— Πού θέλετε τώρα νά πάμε, νά σάς τά πω ; τής είπε τής Ντί

τσας ή κυρία Μαγδαλά. θέλετε νά πάρουμε μιά πάστα’.
— Ά. τέτοια ώρα . . . σάς ευχαριστώ . . . Δέν 9-ά μπορέσω νά 

φάω κατόπιν.
— "Ενα δρεκτικό :
Δέν μπόρεσε κι' αύτό ή Ντίτσα νά τό άποφύγη Έν τφ μεταξύ τήν 

είχε αρπάξει άπό τό μπράτσο ή χυρία Μαγδαλά καϊ τήν ώδηγοϋσε.
Ξαφνικά—δήθεν—δπως ήταν στήν άχρη τού πεζοδρομίου ένα Ιδιω

τικό αύτοχίνητο έπλβύρισε στό μαρμάρινο κράσπεδο χι' έφρενάρησε.
Ή Ντίτσα. πού ήτον πρό; τό έξω μέρος, τρόμαξε καί τραβήχτηκε 

πρός τά πίσω.
Τή στιγμή έκείνη άνοιξε ή πόρτα καί πετάχθηχε άπό μέσα ένας 

πολύ καθώς πρέπει κύριος, έως πενήντα έτών.
Έβγαλε τό χαπέλλο του καί χαιρέτησε μέ πολλή ευγένεια.
— Συγγνώμην, κυρίες μου. είπεν, άκουσίως μου σάς έκανα νά 

τρομάξετε, μά αυτός ό αδέξιος σωφέρ. ξέρετε. . .
Ξαφνικά άνεγνώρισε τήν κυρία Μαγδαλά. Έπέρασε τό χαπέλλο 

του στό άριστερό χέρι και δίνοντας τό δεξί είπε :
— Μαί κέλ πλαιζίρ ! Κέλ πλαιζίρ! Ή χ Μαγδαλά!
Τής φίλησε τό χέρι καί στάθηκε, περιμένοντας νά τοΰ συοτήση 

τήν Ντίτσα,
Ο . . . ΕΥΓΕΝΗΣ

— Ή δεσποινίς Ντίτσα, τοΰ είπεν ή κ. Μαγδαλά, ή προοτατβυο- 
μίνη μας, ή συμπάθεια τής 'Αθηναϊκής άριστοκρατίας. κύριε Ντούνια. 
ποΰ σάς παρεκάλεσα . ..

— Ά. ναι. ναί, ή δεσποινίς Ντίτσα ! έκανε 6 χ. Ντούνιας σφίγ
γοντας τό χέρι της. Είμαι κολύ-πολύ ευτυχής μαμζέλ, χαί σάς συγ
χαίρω γιά τή σπάνια τέχνη σας.

— Ευχαριστώ πολύ κύριε’ τοΰ άπήντησε ή Ντίτσα.
— Σάς δμολογώ, μαμζέλ, δτι ή κ. Μαγδαλά μέ διέθεσε μαζί σας 

ευμενέστατα. . . Σάς αγαπά. φαίνεται, πολύ, . . *Β,  θά κάμωμε πολλά 
πράγματα μαζί, μαμζέλ '. Μάαα. . . έτσι έδώ θά σταθούμε ! Ένα όρε- 
κτικό t . . .

— ‘Ακριβώς γι’ αύτό πηγαίναμε, κύριε Ντούνια ! έκανε ή κυρία 
Μαγδαλά.

Ό κ. Ντούνιας ίστράφη τότε πρός τό άμάξι του καί άνοιξε τήν 
πόρτα.

— Άπρέ βού, μαντάμ! έχανε στήν κ. Μαγδαλά.
Ούτε περίμενε έκείνη νά τής πή, νά περάση Είχε χωθή κι' όλας 

μέσα κι’ έστρογγυλοκάθησε.
Μά ή Ντίτσα έγινε κατακόκχινη. Δέν είχε ξαναπατήσει τό πόδι 

της σέ αύτοχίνητο . . . Έπειτα, πώς θά πήγαινε μόνη μέ μιά ξένη κυ
ρία χι' έναν κύριο 1 Σάμπως τόν ήξερε; Τόν είχε ξαναϊδή ;

— Ά βού, μαμζέλ ! έκανε τώρα ό κ. Ντούνιας.
Σάν τήν σάλπιγγα τής Δευτέρας Παρουσίας άντήχηοε μέσα στό 

μυαλό της ή φωνή του
Μά τί νά κάνη; Μπορούσε πιά νά μήν πάη. άφοΰ ή κυρία Μαγ- 

δαλά είχε χωθή μέσα στό άμάξι ’,
Έγινε παπαρούνα ! Μά γλύστρησε μέσα, γιά νά μήν περιμένη ό 

χ. Ντούνιας μέ τό καπέλλο στό χέρι, καί κάθησε πλάι στήν κ. 
Μαγδαλά-

Ό κ, Ντούνιας μπήκε χι' αύτός, έκάθησε πλαγιαστά σ'ένα μπρο
στινό στραπονταίν κι' έτράβηξε τήν πόρτα. Έπειτα έσυρε πρός τό πλά'ί 
τό μπροστινό κρύσταλλο καί είπε στόν σωφέρ!

— Στό «Άμπασαντέρ», Θόδωρε.
Έκλεισε πάλι τήν κρυστάλλινη θυρίδα καί γύρισε πρός τής κυρίες. 

"Η Ντίτσα είχε μιά βαθύτατη συγχίνησι. . . Μέ μιά κυρία πού χαλά- 
χαλά δέν τήν γνώριζε κι' έναν κύριο, πού μόλις πρό δύο λεπτών είχε 
γνωρίσει, σέ αύτοχίνητο! . . . Πώς τήν έκανε αύτή τήν απερισκεψία ;.. . 
Μά έπί τέλους δέν πήγαιναν σέ κανένα ύποπτο κέντρο... Καί δέν 
φαινόταν ό κ. Ντούνιας γιά κακός άνθρωπος . . . Κύριος ! . . . "Αν
θρωπος μεγάλης ήλικίας, σεβαστός, πολύ-πολύ εύγενικός . . . σοβαρός. 
Άαα ! Ούτε συζήτησις !
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Τό άμάξι τώρα ξεκινούσε αθόρυβα ... Ή Ντίτσα βουβή άπό τή 
συγχίνησι πάντα, κύτταζε μέσα άπ' τό κρύσταλλο πρός τά έξω. Ξα
φνικά τό αίμα της άναταράχθηκε χι' άνέβηκε στό κεφάλι της.

Κράχ ! έκανε ή καρδιά της. Μέσ' άπ’τό κρύσταλλο είδε μιά σκιά, 
πού γλυστρούσε σύρριζα στό άμάξι πρός τά πίσω... Έγνώρισε τή σι- 
λουέττα . . . Ό έφιάλτης της ! Ό Στάθης!

— 'Αναθεματισμένε ! είπε μέσα της. Ό διάολος σ’ έβγαλε μπρο
στά μου !

Ώς τόσο τ' άμάξι κυλούσε άνάλαφρα. 'Ανέβηκε τήν οδόν Βουκου- 
ρεστίου καί σταμάτησε στό «Άμπασαντέρ».

— Εδώ είμαστε! έκανε ό κ. Ντούνιας.
Ό σωφέρ κατέβηχε, τούς άνοιξε τή πόρτα κι' έστάθηκε παρά

μερα μέ τό κασκέτο στό χέρι.
Ό κ Ντούνιας βγήκε έξω κι’ εύγενικώτατα έδωκε τό χέρι στή 

Ντίτσα. Μά καθώς έβγαινε άπό μέσα έκείνη, έμεινε μέ τό πόδι στό 
μαρσπιέ. σάν άποσβολωμένη

Παρέχει μέσα ατό σκοτάδι διέκρινε πάλι τή οιλουέττα τοΰ Στάθη.
Κατέβηκε μηχανικά, ζαλισμένη ! Τί ήθελε τέλος πάντων αύτός ό 

αλάνης ! . . . Είχε καβαλλήσει άπό πίσω. . .Τόν ήξερε αύτή καλά! . . . 
Ήτον άξιος γιά δλα ! . .

Καϋμένο κορίτσι ! Ποΰ νά φθάση τό απονήρευτο μυαλάκι της τή 
σατανικότητα τού άλάνη !

Ώς τόσο μπήκαν στή σάλλα καί κάθησαν σ'ένα τραπεζάκι."Ολες 
ή κυρίες τής «σοσιετέ· άνεγνώρισαν τήν Ντίτσα Όλα τά φασαμαίν καί 
τά μονόκλ χατηυθύνθησαν επάνω της σάν προβολείς.

— Βρατμάν σ' τ’όν μπωτΐ' ή μιά κυρία.
— "Ε κέλ σάρμ! ή άλλη.
Ή Ντίτσα έννοιωσε πάνω της έκεΐνον τόν καταιγισμόν τών μα

τιών κι' έγινε πάλι παπαρούνα.
Τά κρύσταλα κατόπιν έστράφησαν πρός τήν συντροφιά της φευ

γαλέα.
—Χμχμ ! έκανε μιά κυρία.
—Τιέν! Τιέν! Ό κ. Ντούνιας καί ή κ. Μαγδαλά !
—Πώβρ κρεαιύρ ! Τήν έμπλεξαν στά δίκτυα τους τήν καΰμίνη 

τή Ντίτσα!
Ή Ντίτσα έννοιωσε άπό τά.διασταυρούμενα σάν πυρά λόγια τους, 

δτι μιλούσαν γι’ αύτήν, μά ούτε μπορούσε ν' άκούση, ούτε καταλάβαι
νε τί έλεγαν.

—Οΰζο βέβαια; ιήν ρώτησε κείνη τή στιγμή ό κ. Ντούνιας.
Ό σερβιτόρος μέ τά μαύρα του καί τήν άσπρη λινή ποδιά του έστε

κε πλά’ί στό τραπεζάκι τους, περιμένοντας τήν παραγγελία
—Τρία ούζα, είπεν ό κ. Ντούνιας, πριν άπαντήση ή Ντίτσα, καί. 

τρεις κοτόπητες.
—"Α, δχι, όχι! Μερσί. κ. Ντούνια! έκανε ή Ντίτσα. Δέν θά μπο

ρέσω νά μείνω... Ήλθα μόνον... έτσι... γιά νά μή δυσαρεστήσω τήν κ. 
Μογδαλά καί σάς. Μέ περιμένουν, ξέρετε, τά μικρά μου... Δέν βλέπετ’ 
έδώ;

ΑΓΡΙΜΙ !
Τοΰ έδειξε τό πακετάκι μέ τά ψώνια της.
-—Μά τί είν’ αύτά τώρα, πού λέτε, μαμζέλ '. έκανε δ κ. Ντού

νιας. Σάμπως χρειάζεται πολλή ώρα, γιά νά φαγωθή μιά κοτόπητα ;... 
Δέν είνε κανένας έλέφας!

Έγέλαοε ό ίδιος για τό αστείο του. Άλλ’ αύτός μόνος. Τό μυα
λό τής Ντίτσας ήτον στά «μικρά της».

Μηχανικά έπήρε τό ποτηράκι της χι*  έβρεξε τά χείλη της καί μη
χανικά έκοψε μιά δαγκωνιά...μόλις, .άπ’ τήν κοττόπητα.

Αμέσως κατόπιν σηκώθηκε δρθια.
—Έτσι γρήγορα 1 έκαμνε ό κ. Ντούνιας, κυττάζοντας μέ απορία, 

τήν κ. Μαγδαλά.
—Δέν σάς είπα; έκανε ή Ντίτσα. Μή μέ άδικείτε, κ. Ντούνια...
—Μά καλά . Πότε λοιπόν θά τά πούμε διά τήν έπιχείρησίν σας’,
—'Ορίσατε σείς ένα ραντεβού φίξ. κ. Ντούνια... δποτε θέλετε... 

δχι βέβαια σέ ώρα τής έργασίας μου... κΓ ευχαρίστως νά συναντηθού
με... άποκλειατικώς γι’ αύτό... Αύριο... μεθαύριο...

—Δέν έπιμένω, μαμζέλ .· Θέλετε aupto τήν ίδια ώρα; Στής έννηά;
—Αύριο δέν θά έχουμε πολλή δουλειά... Στής δκτώ άν θέλετε... 

στό ίδιο μέρος... στόν Κολοκοτρώνη, μαντάμ. Θά έχουμε μιά ώρα πε
ρίπου στή διάθεοί μας... γιατξ στής έννηά... έννηά καί τέταρτο, πρέ
πει νά είμαι στά «μικρά μου».

—Μπόν, μπόν ! Ντ’ άκόρ ! έκανε ό κ. Ντούνιας.
Έκαληνυκτίσθηκαν καί ή Ντίτσα βγήκε έξω.
—Μά τί είν' αύτά ! έκανε ό κ. Ντούνιας στή κ. Μαγδαλά. Αΰ-. 

τή είνε σωστό αγρίμι !
—Τώρα θά μοΰ πής. πώς βέν σοΰ άρεσε κι' δλας! τοΰ παρατήρησε 

ή κ. Μαγδαλά.
—Δέν είπα αύτό. Καί ώμορφη είναι καί γραμμές έχει... καί χά

ρι... Άλλά γιατί έφυγε ’,
-—Μά τί γκουρμέ πού είσαι καϋμένε Νίκο σ' αύτό τό πράγμα ! 

Κάνε υπομονή έως αύριο... Είκοσιτέσοερεις ώρες μάς χωρίζουν.
Ή Ντίτσα έν τφ μεταξύ τώβαλε στά πόδια. "Ετρεχε σχεδόν... 

Διέσχισε τήν πλατεία τού Συντάγματος, τήν όβόν Μητροπόλεως καί 
χώθηκε στήν οδόν Πατρώου.

—Καλησπέρα, πουλάκια ! έκανε.
—Μαννούλαααα! έκαναν χαρούμενα καί τά δύο.
Έφίλησε πρώτα τό Σώτο. Έπειτα πήρε στά χέρια τήν Άθηνούλα. 

τή σήκωσε ψηλά καί τή φίλησε στό στόμα. Μά !...
Έστάθηκε μιά στιγμή... Σάμπως έκαιαν τά χειλάκια της. Μά δέν. 

είπε τίποτε. Τήν ξαναφίλησε δμως.
Τό μετωπάκι της ήτον χλιαρούτσιχο. Έτσι θά τής φάνηκε...
’Ετοίμασε ώς τόσο τό τραπέζι τους καί κάθησαν. Τήν Άθηνούλα 

δμως τήν έφύλαξε άπό τό φαί. Δέν τής έδωκε. δπως άλλοτε, μεγάλες 
μερίδες.. Κι’έπειτα ύπνος. Τό πρωί μόλις ξύπνησαν, πρώτη της δου
λειά ήτον νά φιλήση τήν Άθηνούλα σιό μέτωπο. Ήτον ζεστή.

Κάτι χτύπησε μέσα στήν καρδιά της δυνατά. Τ! συνέβαινε ;
—Σήμερα, μανι-ούλα, τής είπε χαρούμενη ή Άθηνούλα, ή κυρία 

Ζενί μούπε. πώς θά μοΰ βώοη νά στριφώσω μιά φούστα.
—Σήμερα, κυρία, τής άπήντησεν ή Ντίτσα. δέν Θά στριφώοης τιπο- 

ποτα, γιατί δέν θά πά; πουθενά. Θά χάτσης στό κρεββάτι!
—Ούούμ! έκανε ή Άθηνούλα μιξοκλαίοντας. Γιατί μανουλίτσα;
—Γιατί είσαι άδιάθετη.
Λέν έγινε άλλη κουβέντα- Ή Άθηνούλα έμεινε είς τό στρώμα κα» 

ό Σώτος πήγε στό γύφτικο.
(Ή συνέχεια στό άλλο φύλλο)

ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ

01 ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΕΦΗΙΔΡΥΗΗΗ ΤΗΠ ΠΘΗΠΗ
Γερμανός έμπορος. Έπουλοϋσε ώραιότατα μπιμπλό καϊ παιγνί

δια.
Εΰρέθηκε εγκατεστημένος έκεϊ στή γωνιά τής όδοϋ Έρμου καϊ 

Βουλής^ Πότε ήλθε στήν Αθήνα ; Ήτον Βαυσρός, όπό τά υπολείμ
ματα τών «Παυσρώτ», δπως τούς έλεγαν οί ’Αθηναίοι τοϋ Όθωνος.

Μαζί μέ τόν πρώτο Βασιλέα είχαν τότε κατέβει πολλοί Βαυαροί. 
'Ολόκληρο επιτελείο Επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, χηυιχοί, μη
χανικοί. Καί έπαγγελματίαι καί καλλιτέχνοι, έμποροι, παπουτσήδες, 
σαγματοποιοί, πεταλωταί, σιδηρουργοί, επιπλοποιοί.

’Εκείνοι, πού έφεραν τά πρώτα φώτα τών έπιστημώνκαϊ τών τε
χνών είς τόν τόπο μας. Τήν έποχή έκείνη είμαστε μιά σημερινή 
'Αλβανία.

Βαυαροί στρατιωτικοί (οργάνωσαν πρώτοι τόν στρατό μας. Βαυα- 
0°·, γιατροί και, χημικοί έδίδαξαν έπιστήμες. Βαυαροί μηχανικοί, καλά 
ή άσχημα, αδιάφορο, έρρυμοιόμησαν καί έχάραξαν τούς πρώτους 
δρόμους καί έκτισαν τό πρώτα κτίρια. Βαυαροί τεχνΐται στό τέλος, έκ- 
μετολλευόμενοι τήν ειδικότητά τους,έβγαλαν καί τούς πρώτους τεχνίτες.

Έδώ καί τριάντα χρόνια είχαμε άκόμη τά πρώτα τους σχέδια, .όν 
«καράβολα» τής σιδερένιας πόρτας καί τή σκέτη γραμμή στά έπιπλα.

Βαυαρός υποδηματοποιός τής, όδοϋ Έρμου έφερε τά πρώτα λευ
κά παπούτσια, πού έλανσάρησαν ή κυρίες άπό τόν πρώτο ανακτορι
κό χορό γιά τούς δρόμους, άπό δέρμα «κατάλληλο», δπως έγραφαν ή 
εφημερίδες τής έποχής, «καί διά την σκόνην καί διά τήν λάσπην».

Πολλοί άπό έκείνους τούς Προμηθείς είς 
τό είδος τους έμειναν στήν 'Ελλάδα καί μετά 
τήν πρώτη Βασιλεία. Πανδρεύθηκαν έδώ 
καί έμορφωσαν τά παιδιά τους Έλληνιχώ- 
τατα. 01 αδελφοί Ν τύπελ είχαν θαυμάσια 
Εργοστάσια, ποΰ έκαναν σ> λλες Ιππασίατ. 
μαστίγια, χάμουρα κλπ. Ό Σχίμφλε μά; έ
δωκε ένα γυιό του δικαστικό.

*Αλ?.οι πάλι άλλαξαν τό έπώνομό τους καί 
τό, έκαναν "Ελληνικό. 'Ο Δρόσος έξαφνα,, 
πού είχε περίφημο έφιππιοποιεϊο στήν οδόν 
Καραγιώργη, ήτον Βαυαρος. Το σωστό έπώ- 
νυμό του ήιον Νιόρς.

Ένα πλήθος δέ Βαυαροί έργάται στής 
Κουκουβάουνες καί στό 'Ηράκλειο, πού ήταν 
τά δυναμιτιδοποιεϊσ, μά; άφησαν απογόνους 
μέ 'Ελληνικά ονόματα ή επώνυμα, ©ά βρήτε 
καί σήμερα έκεϊ χωρικούς, άγρότες, άπό μη
τέρα Βαυαρή καί πατέρα Κουκουβανιώτη 
ή άπό Βαυαρό πάτερο καί χωριάτιοσα μάννα. 
Κι’ άκοΰτε περίεργα ονοματεπώνυμα: Φρίτς 
Κάλλιας ή Μήτρος Μπούμπαχ.

Έισι λοιπόν καί ό Ρύντολφ Μάϊφαρτ ήτον Βαυαρικό ρετάλι· 
Γνησιώτατο δέ. Άπό μάννα καί πατέρα. Τέλειο; τύπος Γερμανού.

Ξανθός, ροδοκόκκινος, μέ χαμόγελο πάντα,πού χαρακτηρίζει τόν 
άνοικτόκαρδο άνθρωπο, τόν καλοζωισμένο, τόν εύγενικό. Κομψός καί 
κομψευόμενος παρά τά πενήντα χρόνια του.

Είχε μιά ,φριζςύρα μέ χωρίστρα στή μέση άπό τό μέτωπο έως τό 
σβέρκο, λές κ’ έκανε όντ.,υλασιόν περμανάτ τακτικά, τουλάχιστον κάθε 
βδομάδα.Άψογα ντυμένος δέ. Μαύρο κοστούμι άζυστέ, δπως ήτον τής 
μόδας τότε, μέ φιλεττα μεταξωτά μαϋρα, λουστρίνια, κάλτσα μετα
ξωτή μαύρη, άσπρα γάντια, μονόκλ μέ σειρήτι πλατύ μεταξωτό καί 
μέ μιά ,ρεμπούπλικα μεταξωτή, πού την έδίπλωνε σάν κλάκ καί τήν 
έβαζε υπό μάλης.

’Απαραίτητο συμπλήρωμα τής τουαλέττας του: Μιά πελώρια 
καμέλια στή μπουτουνιέρα του.

Μ' αύτή τήν πολυτελή έμφάνισι ασκούσε τό έπάγγελμά του. Έ- 
πουλοΰσε υπέροχα μπιμπλό καί θαυμάσια παιγνίδια.

Τύπος νταντή πενηνταρίτη. Είχε μιά γυναϊκσ, γερμανίδακ'αύτήν, 
ώραιότατη καί νέα. Μά τόσο φρέσκια, τόσο χαριτωμένη, τόσο γλυ- 
κειά, πού ήτον νά τήν πιής στό ποτήρι.

Τήν έλάτρευε. Ή παράδοσις βεβαιώνει, δτι κΓέκείνη μέχρι μιάς 
ώρισμένης καμπής τοΰ βίου του τόν έλάτρευε.

Κατόπιν... Μετά τήν καμπή.. Μιά κομψή σιλουέττα ενός νεα
ρόν, ωραίου καί αρρενωπού άξιωματικυϋ τοΰ πυροβολικού έμπήκε 
άνάμεσα στό αντρόγυνο.

Σάν άστραπή διεδόθη τότε,ότι τοΰ τήν έκλεψε ό X. X.
^Απαρηγόρητος ό δυστυχισμένος δ Μάϊφαρτ ! Γιά κάμποσες μέ

ρες έκλεισε τό κατάστημά του. Ό ίδιος έχάθηκε.
— Τό καϋμένο τό Μάϊφαρτ ! έλεγε στά κέντρα, όταν έπειτα άπό 

λίγες μέρες ξαναφάνηκε. Ένας αξιωματικός.-κλέψη έμένα γκυναϊκα !
"Ήτον απαρηγόρητος! Μεγάλη έντύπωσι κυρίως τοΰ είχε κάνει 

τό on ή άπιστη τοΰ έμίανε ιή συζυγική παστάδα·
Έκείνη τήν έποχή, πού δέν υπήρχαν γκσρσονιέρες καί «ιδιαίτερα 

δωμάτιά 6Γ οίκογενείας»,ήιθν κι’αύτό ένα έπιβαρυντικό περισσότερο.
Ό χρόνος δμως, πού περνάει γοργά, τοΰ έστάλαξε, όπως έγραφαν 

■τήν έποχή έκείνη. βάλσαμον παρηγοριάς.
Έκανε μάλιστα καί κάποιο ταξίδι στή Γερμανία. Στό ταξίδ:

ΡΥΝΤΟΛΦ ΜΑΪΦΑΡΤ 
έκεΐνο παρηγορήθηκε. Έφερε τότε, περνώντας άπό τήν Ουγ
γαρία, πούχε βρρ τή λησμονιά. μαζί του καί τό άντιφάρμακο τοΰ πό
νου του. μιά υπέροχη Ουγγαρέζο.

"Οταν φάνηκε στούς δρόμους ό Ρύντολφ μέ τό έτερόν του ήμιου 
κρεμασμένο στό μπράτσο του,όλα τά μονόκλ καρφώθηκαν άπάνω τον, 
γεμάτα φθόνο καί πόθο καί όλα τά σπαθιά καί δλα τά σπηρούνια 
αντιλάλησαν άπό τά πεζοδρόμια τήν κλαγγή τοΰ άτσαλιοΰ.

Βάσκανη μοίρα τόν έφθόνησε- Ό Ρύντολφ έγινε καί δεύτερη 
φορά «Τό καϋμένο τό Μάϊφαρτ»!

Τοΰ έμίανε κΓ αύτή τήν ποσιάδα. Επιχείρησε καί δεύτερο τα
ξίδι στήν Ουγγαρία Έκείνη τήν έποχή ό Ελληνικός στρατός έπρο- 
μηθεύετο άλογα άπό κεΐ. Έπήγαινε αιά «επιτροπή ίππωνείας» άπό 
αξιωματικούς τοϋ Ιππικού καί κτηνιάτρους.

Στό δεύτερο ταξίδι του έκεΐνο λοιπόν έγύριζε δ Ρύντολφ πάλι μέ 
μιά πανέμορφη Ουγγαρέζο. Μά αυτή δέν πρόφθασε νά φανή στούς 
δρόμους τής Αθήνας κΓ έπειτα νά τού μιάνη τήν παστάδα 
Τοΰ έμίανε τήν κουκέττα τοΰ βαποριού άπό τό Τριέστι έως τήν Πά
τρα κΓ κεΐ τόν άποχαιρέτησε μαζί μέ τόν αξιωματικό τής ίππωνείας.

—Άστο ντιάβολος! είπε δ Μάϊφαρτ, φθάνοντας στήν Αθήνα. Το 
"Ελληνος άξιωματικός πηγκαίνει στό Ουγγαρία άγκοράση άλογκα.... 
δκι φοράντες·

Έστάθηκε κατά τόν αυτόν τρόπον άτυχος καί σ’ άλλα δύο ταξί
δια τή; Ουγγαρίας, πού έκανε γιά παρηγοριά τών συζυγικών άιυχυ- 

μάιων, πού τόν εΰρισκαν τό ένα πίσω άπό 
τό άλλο

Έπί τέλους άπελπίσθηκε κΓ αποφάσισε 
νά σιαματήση αϋιή τήν ίππωνείσ. πού έπι- 
χειροϋσε γιά ν’ άγοράζη άπό τήν Ουγγα
ρία... φοράδες.

— Δέν θά ταξιδέψη; εφέτος κύριε Μάϊ
φαρτ σιήν Ουγγαρία ; τον ρώτησε μιά μέρα 
κάποιος έμπορος γείτοιάς του.

— Τσυύμ τόϊφελ μόλ ! έκανε. Τό κύριος 
Μάϊφαρτ κάνει εμπόριο άπό παιχνίντια. Δέν 
κάνει προμητευτής φοράντες γκια τό Έλ- 
ληνος άξιωματικός!

Έκείνη τήν έποχή ένα λαμπερό αστέρι ά- 
νέτειλε άπό τή σκηνή τού Άντρου τών Νυμ
φών. Κοντά στήν κοίτη τοΰ Ίλισσοΰ, κρυμ
μένο μέσα σέ πλούσια βλόσιησι ένα καλοκαι
ρινό θεατράκι, έδικαιολογοϋσε τό όνομά του.

Ητον νόσο ρωμαντικό, πού καί ό άεί- 
μνηστος Παράσχος τώψαλε:

Νά καί τό "Αντρον τών Νυμφών 
νά καί τό μονοπάτι, 
όπου μαζί μου άλλοτε 
έκείνη περιεπάτει.

Μέσα σ’ έκείνη τή γοητεία του πράσινου καί στό μυστήριο τών 
φαναριών τοΰ κίτρινου γκαζιού τά φανερά θέλγητρα τής Ζάν ντ’Άρ- 
ράς έφάνηκαν στούς δαμασμένους τότε άπό σάρκα ’Αθηναίους ξωτικά 
πράγματα.

Έσκανδαλίσθηκαν οί ηθικολόγοι, άμα έμαθαν τά σκηνικά όρ
για τής Ζάν ντ’ Άρράς. Άλλά έπρομηθεύθηκαν καί δυνατά λορνιόν. 
Έπήγαινε πολύς κόσμος καί φυσικά δέν εΰρισκαν όλοι κοντά στή 
σκηνή καθίσματα.

Πράγματι έγέμιζε κάθε^ βράδυ τό ρωμαντικό θεατράκι. Πατεΐς με 
πατώ σε. Χρυσές δουλειές έκανε ό θεατρώνης. Έχει έδινε τό ραντε
βού της ή άρισιοκρατία.

Ό Μάϊφαρτ άνήκε στήν μοντανιτέ. Δέν έλειπε λοιπόν. Καΐ τέλος 
ένόμισε,δτι εΰρήκε στό πρόσωπό τής ωραίας Ζάν ντ’ Άρράς τήν παν- 
τοτεινή λησμονιά όλων τών τρυφερών ήμίσεών του.Ξετρελλάθηκε μαζύ 
της τόσο πολύ, ώστε σάν Γερμανός, εΰρήκε τήν ευκαιρία ια ευχαρι
στήσω στή Ζάν ντ’ Άρράς όλες τής Γαλλίδες τοΰ 1870.

"Εως δτου, αδιαφορώντας καί γιά τήν Άλζάς—Αορραίν, πού οί 
Γάλλοι ζητούσαν άπό τότε τή ρεβάνς, συνήψε Γαλλογερμανική συμ- 
μαχία. _ Τήν πήρε γυναίκα του, έκλεισε τό μαγαζί τής όδοϋ Έρμού 
κοί άνέβηκε στή σκηνή.

Τότε πιά ή 'Αθήνα έσυγκλονίσθηκε ολόκληρη. Ό Μάϊφαρτ στή 
σκηνή! Έπέρασαν άπό τό 'Αντρον τών Νυμφών δλοι οί κάτοικοι τού 
Ιοστεφούς άστεος, γιά νά ίδοΰν τόν Μάϊφαρτ, πού έχόρευε μέ τή Ζάν 
ντ’ Άρράς

"Ατυχος όμως κΓ αύτή τή φορά. Τότε άποφάσισε «νά πάρη τών 
ματιών του», δπως λέμε. Έπήρε μαζί του καί τήν Ζάν ντ*  Άρράς 
καί χάθηκαν άπό τήν 'Αθήνα.

Ποιός ξέρει... θά έγραφα λίγο άκόμη...«πού έπήγσν νά πλέξουν 
τήν έρωτικήν φωλεόν τωι;» Μά σ’ έκείνη τήν ηλικία δέν μπορούσε 
νά βρή ζευγάρι τό καϋμένο τό Μάϊφαρτ.

Πιθανώτερα λοιπόν κάπου τόν έξεφόριωσε ή Ζάν ντ’ Άρράς κΓ 
έκεϊ άφησε τά κώλα του.

Ο ΤΤΑΛΗΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
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ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑΤΥΡΑ
ΙΔΙΟΠΟίΗΣΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ό Σουλτάνος τής Βαγδάιης Άρούν Έλ Ραοίντ είχε σάν μυστι- 
κοσύμβουλό του στό παλάτι τόν περίφημο ποιητή Άμποΰ Ναουάς 
καί συχνά τοΰ ζητούσε τή γνώμη του.

—'Ενδοξότατε καί πολυχρονεμένε Πατισσαχίμ I τοΰ λέει μιά μέρα 
ό ποιητής. Σάν πιστός Μουσουλμάνος, θέλω νά πάω στό προσκύ
νημα τής Μέκκας. _ t

—Νά πάς Άμποΰ· τοϋ λέει ό κραταιός Σουλτάνος. Δέν ο εμπο
δίζει τζάνουμ κανένας.

—Ναι, άλλά δέν έχω παράδες πολυχρονεμένε^ Πατισσαχίμ.
—Μά τότε, σύμφωνα μέ τό Άλ-Κοράν. δέν έχεις ύποχρέωσι να 

πρς στό χατληλίκι.
—’Εγώ Σουλτάνε μου σοΰ ζητώ παράδες, όχι νομική συμβουλή.

ΚΓ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΓ άλλοτε είχαμε γράψει ανέκδοτα άπό τά δικαστήρια. Στά πα- 
λαιότερα χρόνια τής ωραίας έποχής τής ’Αθήνας στά δικηγορικά 
εδώλια διέκρινε κανένας τοϋ; πειό έγκριτους δικηγόρους, δπως ό 
γέρο Παποφράγκος, ό γέρο Μπουφίδης, ό Νίκος ό Δημητρακό- 
πουλος κλ.

Άκυυε κανείς τόσα ωραία πράγματα, αθώα μά έξυπνοτατα λο
γοπαίγνια, πού μιά δικάσιμος καταντούσε πραγματικό εντρύφημα.

Τό ρ.κόρ τό είχε δ Γεώργης ό Άναστασόπουλος, ό ότοϊος «πα
ρίστατο» είς τό Πλημμελειοδικείο, δπως καί πολλοί άλλοι, δχι τόσο 
γιά καρ έρα όσο γιατί έπολιτεύετο. έκείνη δέ τήν έποχή, ούτε ή 
Θήβα, μά ούτε καί ή Λεβαδειά είχον πρωτοδικείο καί έτσι οί έκλο- 
γεΐς του Μεγαρεϊς ήρχοντο στήν ’Αθήνα γιά νά δώσουν λόγο στή 
Θέμιδα.

Μιά μέρα λοιπόν—κατ' έξαίρεσι—άνέλαβε τόν ρόλο τοϋ συνηγό
ρου τής πολιτικής αγωγής, ποΰ δέν τοϋ άρεσε διόλου, γιατί δέν 
διαφέρει καί πολΰ άπό τό ρόλο τοϋ είσαγγελέως.

Έπί τέλους ήλθε ή σειρά του καί άρχισε ν' άγορεύη. "Εξαφνα 
παρεμβαίνει ό δικηγόρος τής υπερασπίσεων. Απευθυνόμενος πρός 
τούς δικαοτάς :

—Αΰτά κύριε Πρόεδρε, παρατηρεί, ποΰ λέει ό δικηγόρος τής 
πολιτικής αγωγής είναι λόγια τοΰ άέρος.

—Καί αύτά, κάνει ό Άναστασόπουλος, ποΰ λέει κύριε Πρόεδρε 
ό κύριος συνήγορος είναι. . . υποκοριστικά τοϋ άέρος.

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ I

Γιά φανταοθήτε γένια έως κάτω άπό τήν κοιλιά. Λοιπόν στήν 
Ιαπωνία λειτουργεί κάποιο σωματείο, είς τό όποιον γιά νά γίνη 
κανείς μέλος πρέπει νάχη γένια μακρυά πέραν κάθε συνηθισμένου 
ορίου. 'Αρκεί νά μάθετε ότι δ πρόεδρό; του Χιμπουκίρο Κάτω έχει 
γένια μήκους 75 έκατοστών τοΰ μέτρου. Θά έρωτήσετε τώρα καί τί 
σκοπό έχει αύτό τό σωματείο. Κανένα.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΜΠΑΛΑΖ

"Ενας ’Εγγλέζος, ό Τζίμ Λόονελ, ποΰ είχε πάει μέ παρέα, στή 
Ζούγκλα, γιά νά κυνηγήσουν τίγρεις, έπεσε τή νύκτα ενώ έχοι- 
μάτο, άπό τό δένδρο καί έγινε σουπέ μιάς τίγρεως.

ΟΙ φίλοι του έσπευσαν ν’άναγγείλουν τηλεγραφικώς τό θλι
βερό γεγονός στήν οίκογένειά του κι'έκεΐνοι τούς άπήντησαν νά συ
σκευάσουν τόν νεκρόν καί νά τόν σιείλουν στή Αόντρα.

Πράγματι ένα πρωί έφθασε είς παραλαβήν τους ένα μεγάλο 
κλουβί σιδερένιο μέ μιά θαυμασία ζωντανή τίγρι μέσα.

'Εκπλήσσονται τότε οί συγγενείς του καί τηλεγραφούν στούς 
Αποστολείς : «Έλάβομεν ζωντανήν τίγριν. αλλ*  δχικαί πτώμα Τζίμ».

«Άπάντησις τηλεγραφική άπλή : «Τζίμ εντός τίγρεως».
*♦ *

Στή Ζούγκλα ένας εξερευνητής πιάνεται σιά χέρια ενός άν- 
θρωποφάγου:

—Μή μέ σκοτώσετε Κύριε· τοΰ λέει. Έχω γυναίκα καί έξη 
παιδιά ! Σάς παρακαλώωωω !

—Κι’ έγώ τό ίδιο- τοΰ λέει ό άνθρωποφάγος.
*♦ ·

—Τί δίαιτα νά κάνω γιατρέ μου ;
—Πολΰ αύστηρή. Ούτε οινοπνεύματα, ούτε κάπνισμα, ούτε σι- 

νεμά, ούτε χαρτιά... τίποτε Απολύτως !
—Τότεεε ;
—Αύστηράς οικονομίας γιά νά... μοΰ πληρώσετε τής βίζιτες.

** *
—Τ'είναι εύτό ποΰ διαβάζεις Τοτό ;
—Συμβουλές γιά τό κι λύμπι, μπαμπάκα.
—Είναι χρήσιμε; ;
—Βεβαιότατα... Τή στιγμή ποΰ κινδυνεύετε νά πνιγήτε, Αρκεί 

γιά νά σωθήτε, ν'άνοίξετε τό βιβλίο στή σελίδα 27.
«%

Μέσ’ στό τραίνο τής Θεσσαλονίκης δ επιθεωρητής τρυπά τά 
είσιτήρια τών έπιβατών τρίτης θέσεως. Ένας λοιπόν πού δέν έχει 
είσιτήριο τοϋ λέει:

—Λυπήσου με... Τριάντα χρόνια έχω νά ίδώ τήν κόρη μου και 
αύριο παντρεύεται...

Έσυγκινήθηκε ό ’Επιθεωρητής κσί θάκανε, δπως λέμε, στραβά 
μάτια. Ξαφνικά διακρίνει κάτω άπό τόν μπάγκο έναν άλλον κου- 
λουριασμένον καί τοΰ ζητάει τό εισιτήριό του.

—Τοΰ λόγου του άπό δώ. λέει αύτός στόν επιθεωρητή, μ’ έχει 
καλεσμένο στό γάμο.

*
• ♦

Ό Σολομών, ένα τετραπέρατο έβραιόπουλσ. μπαίνει μέ τή σάκκα 
τοϋ σχολείου ένα πρωί, οτό γείΌνικό μπακάλικο:

—Θέλω έπτακόσια πενήντα δράμια ζάχαρι*  λέει στόν μπακάλη. 
-"Αλλο ;
—Καί μισή όκά καφέ...
—Άλλο ;
—Καί μισή όκά σαπούνι...
—Τίποτ’ άλλο ;
—Δυόμισυ οκάδες μακαρόνια.
-Άλλο;
—Τίποτ’ άλλο... Νά μοΰ πήτε πόσο κάνουν.
— ’Εκατόν τριάντα τρεις δραχμές.
—Ευχαριστώ... Άντιο.
—Νά τα στειλω σιό σπίτι; έρωτρ δ μπακάλης.
—Όχι... Μοΰ έλυσες τό πρόβλημα, πού μάς έβαλε χθές ό δά

σκαλό; μας.
*♦ ♦

—Πότε παντρεύεσαι Γιώργο;
— Τόν άλλο μήνα.
—Πιστεύω νά ζήσης εύτυχής.
—Δέν βαρυέσαι...’Εγώ πέρασα κάν καί κάν βάσανα.Όλα τά χρό

νια τοϋ πολέμου οτό μέτωπο.
* *

Δυό οίκογενειάρχαι.
—Προτιμούσα έναν γαμπρό πολΰ μύωπα...
—Τι ιδέα ! _
—Δέν θά τώλεγες αύτό, αν ήξερες τήν κόρη μου.

*V V
— Ξέρεις ; Τά κουταλάκια, πού μάς χάρισε δ θείος σου στό. 

γάμο μας δέν είναι Ασημένια-
—Ξέρεις άπό άσημικά ;
—"Οχι... άλλά ξέρω τό.·. θείο σου-

***
—Κάποτε βρέθηκα σ’ ένα μέρος πούκανε τρομερό σεισμό.
—Φαντάζομαι τήν τρομάρα σου.
—Μπά! Ή γή έτρεμε περισσότερο άπό μένα.

*• ·
—Αίσχος I Σοΰ ιίπα νά μοΰ φέρης μιά πάστα μέ σταφίδες καί·, 

βρήκα δυό μυίγες I
—Τί κάνετε έτσι κύριε! Δύστε μου τής δυό μυΐγες. νά σας 

φέρω δυό σταφίδες.
*♦ *

Στό κουρείο:
—"Αχ καΰμένε. ξέχασα στό άλλο μου σακκάκι τό πορτοφόλλι 

μου καί δέν έχω νά σοΰ πληρώσω τό ξύρισμα. Τί θά γίνη τώρα ;.
—Θά μείνετε στό μαγαζί, όσο πού νά ξαναμεγαλώσουν τά γέ

νια σας.
»* ♦

—Δέν Αγαπώ διόλου τήν πεθερά μου.
—Δέν κάνεις καθόλου καλά. Φθάνει νά σκεφθής, ότι άν δέν· 

υπήρχε αύτή. δέν θά είχες τή γυναίκα πού έχεις.
—Μά γΓαύιό ίσα ίσα δέν τήν αγαπώ !

•%
Ή κυρία διώχνει τήν καμαριέρα κι’ αύτή φεύγοντας τής λέει :
—Μάθετε όμως, ότι είμαι πειό όμορφη Από σάς.
—Ποιος σοΰ ιώπε ;
—Ό Κύριος. Μού.τε άκόμη μάλιστα πώς είμαι καί πειό έξυπνη 

άπό σας.
—Αϊ φθάιει ! Δέν έχεις τίποτε άλλο νά πής ;
—Μού.ταν, ότι τό κορυί μου είναι ωραιότερο Από τό δικό σας.
— Ό Κύριος θά σοΰ τώ,τε κι’ αύτό βέβαια.
—Όχι Κυρία, δ.....  σωφέρ.

— Μή γίνεσαι δούλος τοΰ πλούτου. Γαμνός ήλθες οτόν χόομο καί γυ
μνός θά φυγής.

— Νά δυοπισιής πρός τόν κόλακα και τόν επιτηδευόμενου. Ή αρετή 

οπανιως παίρνει αυι,ι ιά εξωτερικά φαινόμενα

— Χαιρετούμε τυχαίους ανθρώπους μέοα σέ αυτοκίνητο καί όχι 
τους φίλους μας πεζούς.

— Ό ληστής σκοτώνει μέ τό μαχαίρι, μά ό συκοφάντης μέ τή γλώσσα 

Τί διαφέρουν μεταξύ τους ; Ό ληοτής έχει καί κάποια ανδρεία, ενώ ό- 
συκοφάντης είναι άνανδρος.

II ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΑΣ

Ένα άπό τά πειό έλκυστικά λουλούδια καί γιά τό άρωμά της 
•καί γιά τήν παρθενική τη; λευκότητα είναι ή Γαρδένια. Καλλιερ-

*Η Βασιλοπούλες μας, μόλις έφθασαν στήν ’Αθήνα πήραν τής γειτονιές καί ίγί- 
νοντο άντικείμενα ένθονσιωθών έκδηλώσετον.

γεΐται σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδος καί είναι διακαής πόθος κάθε 
κυρίας ή άπόκτησίς της.

Μόνο στήν ’Αθήνα θά ύπάρχουν καμμιά τριανταριά χιλιάδες 
γαρδένιες. Δέν ευδοκιμεί όμως έδώ πολύ, ίσως γιατί δέν είναι όσο 
χρειάζεται αύτή τό κλίμα τή; πρωτευούσης υγρό.

Ή Αλήθεια είναι, ότι αύτό τό θαμνοειδές φυτό δέν είναι ντό
πιο. Κατάγεται άπό τής Ινδίες ή τήν Κίνα καί τήν Ιαπωνία.

Έκεϊ ύπάρχουν σέ μεγάλη ποικιλία καί άλλα είδη γαρδένιας.
Θέλει ζεστό κλίμα καί φώς. Όχι όμως ήλιο. Τόν χειμώνα μετά 

μεγάλα κρύα πρέπει νά μένη μέσα στό σπίτι μέ μιά σταθερή θερ
μοκρασία.

Τό χώμα τη; πρέπει νά άποτελήται άπό τρία μέρη ρεικόχωμα, 
ένα κοπριά άπό σάπια φύλλα, ένα μέρος καρβουνόσκονη κι’ ένα 
ποταμίσια άμμο. Άλλά κάθε άνοιξι πρέπει νά τής τό Αλλάζετε, άφοΰ 
προηγουμένως τό ζεματίσετε μέ καυτό νερό, γιά νά τό Αποστει
ρώσετε.

Ούτε δμως καί πολΰ νερό θέλει- Δέν πρέπει νά τήν ποτίζετε 
■συχνά, γιατί σαπίζουν εύκολα ή ρίζες της.

Ή ζέστη καί μάλιστα ή ξερή ζέστη είναι ό θάνατός της.
Όταν δήτε, ότι τά φύλλα της κιτρινίζουν καί μαδοϋν, θά πή 

•ότι τό χώμα της έχει μαμούνια ή είναι πολΰ βρεγμένο. Ή θεραπεία 
της είναι πότισμα τέσσερεις βδομάδες—κάθε βδομάδα μιά φορά— 
μέ νερό, πού θά διαλύσετε μέσα πέντε Οράμια Θειϊκό Σίδηρο (Κα
ραμπογιά ή πράσινο βιτριόλι).

Άν τά φύλλα της έκιτρίνισαν άπό ΰπερβολική υγρασία ιού χώ
ματός της, τήν ποτίζετε κάθε Τετάρτη καί Σάββατο.

Ό πολλαπλασιασμός της γίνεται μέ κλαράκι δίχρονο ή κατα
βολάδα. Κόβετε άπό τον κορμό τη; ένα κλαράκι μέ λίγο φλοιό 
στρογγυλεμένο, τό παραχώνετε σ’ ένα γλαστράκι μέ κοπριά—όπως 
είδατε παραπάνω—ρεικόχωμα, καρβουνόσκονη καί άμμο ποταμί
σια καί τό σκεπάζετε μ’ ένα ποτήρι αναποδογυρισμένο μέ τή 
στεφάνη πρός τό χώμα.

Τ, καλοκαίρι πρέπει νά τήν έχετε έξω Από τό σπίτι σέ μέρος 
σκιερό. Βάρδα, εννοείται, άπό ήλιο. Τήν ποτίζετε δέ μονάχα 
βράδυ.

Γιά νά πολαπλασιάσετε μέ καταβολάδα, κάνετε άπό τενεκέ ένα 
χωνί,βάζετε μέσα χώμα—όπως σάς είπα, καί παραπάνω.—τότοπθεο- 
τείτε γύρω άπό τόν κορμό ένός κλαδιού μεγαλούτσικου καί τό δένετε.

Αύτό, εννοείται, θά τό κάνετε η άνοιξι ή φθινόπωρο. Θά τό 
αφήσεσε δέ έτσι 2—3 μήνες. Τό κλαρί αύτό βγάζει φύλλα, κάνει λου
λούδια καί ρίζες,ποΰ φυτρώνουν μέσα στό χώμα τού χωνιού. Έπειτ 
άπό δυό τρεις μήνες μ' ένα ψαλίδι κηπουρικό κόβετε τό κλαρί κάτω 
άπό τό χωνί καί.άφού τό ποτίσετε, γιά νά γίνη τό χώμα συμπαγές. 
Ανοίγετε τό χωνί προσεκτικά, γιά νά μήν σκορπίσρ καί τοποθετείτε 
τή χωμάτινη μάζα μέσα σέ γλάστρα, έτοιμη άπό πρίν.

Μιά τελευταία συμβουλή: Όταν κόβειε τά λουλούδια της. νά 
προσέχετε, νά μήν κόβετε μαζΰ καϊ φύλλα της. Κίνδυνος—θάνατος.

Ο ΑΝΘΟΚΟΜΟΣ ΣΑΣ

ΤΟ ΣΚΩΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝΕΙ

Ό Κωνστ. Σκόκος, λογοτέχνης καί σατυρικός, έξέδιδε κάπου 
σαράντα χρόνια τό φερώνυμο « Ημερολόγιό» του, πολυτελέστατο καί 
μέ τή; καλλίτερες πέννες. Γι’ αύτό είχε κατακτήσει δλο τόν Ελλη
νισμό τό «Ημερολόγιο Κ. Φ. Σχόκου».

Είς αύτό έγραφε κΓ δ ίδιος φυσικά, ωραία «σκαλαθύρματα»— 
κατά τόν όρο τής έποχής—μέ τό ονοματεπώνυμό του. Άλλά έγρα
φε μέ τό ψευδώνυμον «Σατανάς» καί σατυρικούς στίχους έξυπνότα-

ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
τους, πρό πάντων δέ έπιγράμματα, πού δάγκωναν φαρμακερά. 
Γιά διαβάστε :

Δέν βλίπω τί έχρειάζετο 
τάχα στά στήθεια σου δ Σταυρός. 
Μιά πινακίδα σοΰφθανε: 
«'Απαγορεύεται αύστηρώς·..!»

Μιά κυβέρνησις κάποτε είχε άπονείμει παράσημα μέ τό τσου
βάλι σέ κομματικούς φίλους τών φίλων της βουλευτών, μεταξύ δέ αύ· 
τών καί οέ κάποιον γνωστό στή στενή τότε κοινωνία ώ; άτομο 
υπόπτου ποιοΰ.

Ήτον τόση ή έντύπωσις, πού έκαναν οί Ανωτέρω στίχοι τοϋ 
Σκόκου, ώστε όλοι έκατάλαβιν γιά ποιόν τούς έγραψε, Καί ή Κυ- 
βέρνηαις έαπευσε ν’ άνακαλέση τήν παρασημοφορία.

Αύτό άκοδεικνύει δμως καί κάτι άλλο: Ένα άρθρο δριμΰ κάνει 
κάποια αίσθησι, άλλά έπειτ’ άπό μιά δυό μέρες ή έντύπωσις σβό- 
νει. Ή σάτυρα δμως κολλάει σάν «ρετσινιά». Τό σκώμμα φαρμα
κώνει. Θάβει!

Ό Σουρής μέ τό «Ρωμηό» του είχε κολλήσει «ρετσινιές» σέ 
πολλούς συγχρόνους του, ποΰ, δέν βγήκιιν καί δέν ξεχάσθηκαν, παρά 
πολύν καιρό μετά τόν θάνατό τους.

Ό Σεμιτέλος, καθηγητής τών Λατινικών, δέν τοϋ είχε δώσει 
βαθμό στή; εξετάσεις του. Ήτον σπανός δ σχωρεμένος. Όταν 
λοιπόν έξέδωκε τόν «Ρωμηό» του, τόν θυμήθηκε καί τόν παρέλαβε 
σέ κάποιο του φύλλο μέ τήν επωδό:

Σέμπερ Σεμιτέλιμπους 
σέμπερ σπανομαρία.

Άλλά μήπως είχε αφήσει καί κάποιο καθηγητή τής Νομικής 
ήσυχο ; Κάποτε ό καθηγητής παραδίδων στό Πανεπιστήμιο είχε με
ταφράσει τό «πίουμ ντεζιντέριουμ». πού σημαίνει «εύσεβής πόθος», 
«εύσεβής πάσαλος». Αύτό έφθασε.

Κάποτε άλλοτε πάλι, ποΰ ό αείμνηστος Βασιλεύς τοΰ άπέ νείμε 
τόν Άργυροϋν Σταυρόν τοϋ Σωτήρος καί δέν είχε φράιο, γιά νά 
πάη στό παλάτι καί νά Τόν εύχαριστήση, έστειλε καί έζήτησε άπό 
κάποιον Κροϊσον ’Αθηναίο, γνωστόν γιά τήν τσιγκουνιά του, χρή
ματα, γιά νά παραγγείλη φράκο.

Ό Κροϊσος δμως,άντί νά τοϋ στείλγ) μετρητά,τοϋ έστειλε είδος: 
Ένα δικό του φράκο μεταχειρισμένο, παληό.

Ό Σουρής τοϋ τό έστειλε πίσω. Φαντάζεσθε δμω; έπειτα τί 
Ακούσε ό τσιγκούνης Κροϊσος. Κσί γελούσαν οί 'Αθηναίοι πολλές 
βδομάδες είς βάρος του.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. · Φρίξου Αριστέοις, φανταστική παράσταοις 
τοΰ κρραυνοϋ
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ΟΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Άκόμη μία φυσιογνωμία πολιτική αίφνιδίωε έλειψε. Ό 'Αλέ
ξανδρος Παπαναστασίου. Πολιχευτής 'Αρκαδίας, βουλευιής έπί σει
ράν Αχών, "Υπουργός και" έπανάληιμιν καί Πρωθυπουργός-

Υιός τού γυανασιάρχου Παπανασιάση, πού χρόνια ήχον Πρόεδρος 
τού Μετοχικού Ταμείου ιών Πολιτικών Ύπαλλήλωι. συνεπλήρωσε τή 
μόρφωσί του στή Γερμανία.

Ψυχή ανήσυχη, σάν γύρισε άπό τό εξωτερικό, οδιε δημοσία θέσι, 
οΰιε Ιδιωτική, πού μπορούσε νά καχ λάβη, έπεζήχησε. "Επροτίμησε 
τήν πολιτική, γιατί τού άρεσαν οί αγώνες.

Καί αλήθεια. Μαχητικώιερο πολιτικό, επιστημονικά, έννοεϊιαι, 
καιηρτισμένο,—όχι βέβαια συγχρίνοντάς τον μέ τόν Δημητράτη τόν 
Βούλγαρη καί μέ τόν Θ. Π. Δηλιγιάννη—δέν είχε ή "Ελλάς ίδή εως 
τώρα “Εντιμος καί αφιλοκερδής δέ- Άκόμη καί αΰιοί ο! πολιτικοί 
αντίπαλοί του, ίσως καί εχθροί του, τό άνομολογοϋν.

Μέ ιόν μακαρίτη τόν Άραβαντινό. τόν Θρ. Πετμεζά, τόν Θαλή 
τόν Κουτούπη, τόν Σπΰρο τόν θεοδωρόπουλο καί ενα-δυό άλλους 
συνέπηξε κατά τό 1908 τήν «'Ομάδα τών Κοινωνιολόγων» καί έσή- 
κωσε τήν σημαία τών Νέων ’Ιδεών.

Αύχές τής Νέες Ιδέες τής διετύπωνε σέ μια έφημεριδοΰλα τό 
«Μέλλον» πού έξέδιδε τότε δ συνάδελφος κ. Διον. Κόκκινος, ό σημερι
νός Διευθυντής τής "Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Άπό τόχε άρχισε νά σηκόινη τής έργατικές μάζες στό ποδάρι και 
άπό τότε ό όξυδερκέσιατος Γεώργιος θεοτόκης έξαπέλυσε κατά τών 
εργατικών έκείνων συγκεντρώσεων μιά έπέλασι ιππικού. Άπό τήν 
εποχή έκείνη, μπορεί κανείς νά είπβ, άρχισε καί σιόν τόπον μας ό 
'Αγών τών Τάξεων.

Έπειτ’ άπό λίγο ένας άνσβρασμό; έφάνηκε γιά κάμποσον καιρό 
καί έδικαίωνε τό πρόγραμμά του καί έδειξε σάν επιτακτική ανάγκη 
νά μεταρρυθμισθή έκ θε
μελίων ή εργατική Νομο
θεσία καί ή κρατική νοο
τροπία.

Τήν ώθησι τήν εδω- 
κε. Τό σύνθημα δηλαδή 
πρός μιά μετορρύθμίσι, 
άλλά τόσο απότομα, ώστε 
καί ούτός ό ίδιος ασφαλώς 
θά διαισθάνθηκε ποιός κίν
δυνος καί ποιές συνέπειες 
ήταν κρυμμένες λίγο μα- 
κρύτερα.

Καί όταν είδε τούς αρ
χηγού; πού έφερε στήν 
έπιφάνεια ή κοινωνική δί
νη, τήν οποίαν αυτός είχε 
προκαλέσει, νά σηκώνων- 
ται γιά νά άνατρέψουν τό 
παν, άπεοχίσθη άπό αύχεύς 
κι" έχάραξε δική του τρο
χιά, τήν κοινωνισιική τρο
χιά του.

Ήχον όμως αργά πειά. 
Λίγο άκόμη καί θά παρεσύ- 
ρονχο άπό τόν κομμουνι
στικό χείμαρρο οί τίμιοι 
Έλληνες έργάται, πού έ- 
στέκαν 
σκιαγμένο κοπάδι.

Τότε έγινε ή πρός τά δεξιά καμπή καί ή έργατικές μάζες βρήκαν 
άντίληψι ύπό τή σκέπη τής Κυβερνήσεως «Κοινής Σωτηρίας» τής 
4 Αύγουστου.

“Εμεινε όμως πάντα ό Παπαναστασίου, ό ευγενικός καί μαχητής 
σάν μιά προσωπικότης άνωτέρα. γεμάτη δράσι, τήν ότοίαν καί ή κυ- 
βέρνησις έξετίμησε δεόντως, διατάξασα νά γίνη ή κηδεία του δημοσία 
δαπάνη μέ τιμές πρωθυπουργού έν ένεργεία.

e

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ
Μέ βαθύτατη όδύνη έμαθε ή «Εικονογραφημένη» τόν τραγικό 

θάνατο τοΰ έπί σειράν έτών αντιπροσώπου της έν τή Μακεδονική 
πρωτευούση Άδαμαντίου Μ. Πετσιού, καί δέν δύναται νά συνέλθη 
ώστε νά εύρη λόγια κατάλληλα γιά νά πληρώση σχή μνήμη του, 
δσα είχε κάνει υπέρ αυτής.

Περιορίζεται νά συλληπηθή είλικρινώς καί όλοψύχως τήν χή
ρα του καϊ νά τής εύχηθή ό χρόνος να τής είνε π-ρήγορος.

S
Ο «ΤΥΠΟΣ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

, Ό παλαίμαχος καί διαπρεπής έν Βόλφ συνάδελφος κ. Δ. Τσιμπού- 
κης, μετά μακράν διακοπήν έπανεξέδωκε κατ' αϋιάς τήν συμπαθή είς 
άλας τάς κοινωνικός τάξεις εφημερίδα του ό «Τύπος». Μετά χαράς 
έπαναβλέπομεν τόν έγκριτον συνάδελφον πάλιν έπί τών δημοσιογρα
φικών έπάλξεων άγωνιζόμενον τόν καλόν καί τίμιον άγώνα υπέρ τών 
έθνικών ιδεωδών. Ή Διεύθυνοις τής «Εικονογραφημένης» εύχεται είς 
τόν φίλον κ. Τσιμπούκην εύτυχή μακροημέρευσιν τής δημοσιογραφι
κής του δράσεως καί είς τάς ωραίας ημέρας τής δευτέρας νεόιητος.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Ό "Ελλην χο«>βχυτή; κ. Ριοοοχτη; καιχαχϋμχνο; τών άναιτόρων 
μετά τήν έπιοοσιν τών Διαχιατεντηυίών του Γραμμάτων et; τάν Άντ.β ιίΑία τή; Γιουγκοσληυ£α;

"ΖΗΤΩ ΕΝΑ ΦΙΛΙ,,
"Ο μουσικοεκδοχικός Οίκος Άνδρεάδη—Νάκν, έγκαινιάζων τήν 

χειμερινήν εκδοτικήν του περίοδον, έκυκλοφόρησε τό καινούργιο ταγκό- 
«Ζητώ ένα φιλί». Οί ωραίοι στίχοι τού νέου τούτου ταγκό άνήκουν 
είς τόν συμπαθέσχαιον ποιητήν μσς κ. X ». Πυρπασό, ή δέ μουσική, 
του είς τόν γνωστόν μοντέρνο συνθέτη κ. Μηνά Πορτοκάλλη.

Τό έξώφυλλο τοϋ μουσικού τεμαχίου όρείλεται εΐ; τόν ζωγράφο 
μας κ. Δομένικον Βχρδακώσταν.

Τό «Ζητώ ένα φιλί» τό έχραγούδησ-ν άρισχουργηααχικά εϊ; δί
σκους τής «Χίς Μάσχερ Β α;» ή νχιζέζ Δί; Δανάη Σχρ χχηγο.τούλου·

S 
ΘΥΜΑΜΑΙ . .

Θυμάμαι κάποιο μπκρυνό ήλιόγερμα, πού μόνο 
έγώ καί σύ, περνούσαμε στής νύχτας τή σκιά. 
Σιμά μας έφτανα ' γλυκοί ενός σκοπού οί τόνοι' 
τραγούδαγε ή άγάπη μας, σκόρπαγε τή χαρά.

Θυμάσαι ;JS&v μάς σκέπασε τ" όλόγλυκο σκοτάδι, 
δάκρυσα^ όταν μου τες σύ «είν’ ώρα, γιά νά φύγω». 
Λες κι" έννοιωσα, πώς κείνο "κεϊ τό τελευταίο βράδυ 
θά ήτον τής άγάπης μας. Θά σ' έχανα σέ λίγο-

Θυμάμαι. Καί δέν θιϊθελα ποτέ μου νά ξεχύσω 
κάθεστιγμή, πού πέρναγε σάν όνειρο μέ σένα. 
Δέν ήξερα εις τή ζωή μιά μέρα, πώς θά φτάσω 
ναλεγκ, όνειρα καί χαρές ιίν" όλα ξεχασμένα.

Ν«ον Φάληοον. 1936 ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΡΟΥΧΣΟΣ

S
ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΤΡΑΜ

Ένα τροχιοδρομικόν 
έκτροπαν έγινε πρό καιρού 
καί άκόμη διατηρείται ή 
β.ιθεία συγκίνησις τής κοι
νωνίας. Είς τήν όδόν Πα
νεπιστημίου ένα τράμ τής 
γραμμής Παγκρατίου κα
θώς κατέβαινε γιά τό σταθ
μό Λαρίσσης αφήνιασε.

Θχέ '. τί άνατριχιαστι- 
κ θέαμα! Έχάλασαν τά 
φρένα του παρά τό ’Αρ
σάκειο καί... πήρε δ στρα
βός κατήφορο. Ό οδηγός, 
άφοΰ δέν μπόρεσε νά κάνη 

τίποτε, χτυπούσε δαιμονιω
δώς τήν καμπάνα του καί 
δίαν εφθασε κάποιο άλλο 
τρσμ, πσύ προηγείτο έπή- 
δησε γιά νά σωθή. Τό δέ 
τράμ γλυστρώντας ακάθε
κτο έπέπεσε κατά τού προ
ηγουμένου. Εύτυχώς δέν έ- 
θρηνήσαμε θύματα. Τά ά- 
στυνομικά όργανα συνέλα
βαν τόν οδηγό. "Αλλάτί έ

φταιγε αύτός, άφοδ τό βαγόνι του δέν είχε φρένα. Όλη ή Πάουερ δέν 
εχει φρένα(ς) και γι' αυτό είχαμε τρα(μ)γικά δυστυχήματα.

ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Άλλοι! Διαβαίνουνε γοργά τά χρόνια 
κι’άσπρίζουνε τά μαύρα μας μαλλιά, 
όπως σκεπάζουν τής βουνοκορφές τά χιόνια, 
όταν πλακώσ" ή βαρυχειμωνιά,

♦
Τί νοιώθει τό βουνό κάτ*  άπ" τά χιόνια 
μέσ’ τήν άναίσθητή του τή ζωή ; 
Τί νοιώθει μέσ" στή νέκρα τήν αιώνια; 
Ευτυχισμένο πού δέν ζή.

•
Καί πάλι όμως θά ξανοίξη μιά ημέρα 
κι" ό "Ηλιος θά χαϊόέψη τά βουνά. . 
Χαρά ! Ζωή παντού ! Γυρίζ’ ή Σφαίρα ! 
"Όλα γυρίζουνε—Κύττα ! — ξανά !

*
Άλλοι ! Γιά μάς δέ θά ξανοίξη μόνο 1 
Πάει πειά τό γέλοιο. Πάει κι' ή χαρά. 
Γιά συντροφιά μας θάχουμε τόν πόνο 
καί σκέπασμά μας τοϋ Θανάτου τά φτερά.
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