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Θάνοσ Μ. Βερέµησ
Οµότιµοσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Ιστορίασ του ΕΚΠΑ, Μέλοσ του ∆Σ τησ ΕΦΑ

των κατοίκων τησ ελληνικήσ Χερσονήσου
Η σχέση
του 1821 µε την αρχαιότητα αποτέλεσε υπό-

ρωταί τησ Ελλάδοσ υπήρξαν ουχί σοφοί ανατραφέντεσ
παρά την εστία τησ κλασικήσ αρχαιότητοσ, αλλ’ άνδρεσ
εξ ακοήσ µόνον την αρχαιότητα γνωρίσαντεσ...». Αρκούσε όµωσ κατ’ αυτόν η «εξ ακοήσ» γνωριµία για να
οδηγηθούν σε έργα φιλοπατρίασ.

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε και τον
τουρκικό θαυµασµό για την αρχαιότητα. Όταν ο Ρεσίτ
Πασάσ, γνωστόσ ωσ Κιουταχήσ, κατέλαβε το Μεσολόγγι, κινήθηκε σε πολιορκία τησ Ακρόπολησ, όπου
βρίσκονταν κλεισµένοι Έλληνεσ αγωνιστέσ. Σε αναφορά του προσ την Μεγάλη Πύλη, η οποία έπεσε στα χέρια των
Ελλήνων, έγραφε τα εξήσ εντυπωσιακά: «Το φρούριον τησ Αθήνασ,
είναι παλαιόθεν οικοδοµηµένον
εισ πέτραν υψηλήν και δύσβατον·
ούτε υπόνοµον επιδέχεται ούτε
εισ έφοδον έρχεται· (...) και προπάντων το φρούριον τούτο, επειδή είναι τόποσ παλαιότατοσ και
παλαιόθεν εκβήκαν εξ αυτού πολλοί µεγάλοι φιλόσοφοι και (επειδή) το οποίο έχει τεχνικά έργα
τησ αρχαιότητασ προξενούσι τον
Ο Σατωβριάνδοσ ανακάλυψε την
αρχαία αρετή τησ ανδρείασ στουσ
θαυµασµόν εισ τουσ πεπαιδευµέΝεοέλληνεσ και ο Ελβετόσ φιλέλνουσ Ευρωπαίουσ, δια τούτο όλοι
οι Ευρωπαίοι και τα λοιπά έθνη
ληνασ και ήρωασ του Μεσολογγίου,
Ανώνυµοσ ο Έλλην, Ελληνική Νοµαρχία: Ήτοι Λόγοσ
των απίστων θεωρούσι το φρούΙωάννησ Ιάκωβοσ Μάγερ, την επαΠερί Ελευθερίασ, Ιταλία 1806
λήθευσε στο πεδίο τησ µάχησ. Ο
ριον τούτο ωσ ιδίαν αυτών οικίαν·
και επειδή το νοµίζουν ωσ προσκυνητήριον (...) το
Βοναπαρτιστήσ συνταγµατάρχησ, Olivier Voutier, που
υπερασπίζουσι και προσπαθούσι να µην εκβή εκ των
αγωνίστηκε µε τουσ Έλληνεσ, διηγείται ότι πολλοί
χειρών των απίστων αποστατών και εσυµφώνησαν,
αγωνιστέσ που πολιορκούσαν την Ακρόπολη των Αθηυπεσχέθησαν γενικώσ την βοήθειάν των και δια ξηράσ
νών προτίµησαν κάποτε να υποχωρήσουν, ώστε να
και δια θαλάσσησ» (Γενική Εφηµερίσ τησ Ελλάδοσ, αριθ.
σταµατήσουν οι έγκλειστοι Οθωµανοί να σπάζουν τισ
91 τησ 11ησ Σεπτεµβρίου 1826, 362-363).
κολώνεσ για να πάρουν το µολύβι των ελασµάτων και
να κατασκευάζουν βόλια. Ο Μακρυγιάννησ άλλωστε,
όπωσ ο ίδιοσ λέει, εξηγούσε σε κάποιον που εµπορευόΗ στροφή προσ την Αρχαιότητα αλλάζει το σκηνικό
των πρώτων αιώνων τησ τουρκοκρατούµενησ Ελλάδασ
ταν αγάλµατα µε ξένουσ, ότι γι’ αυτά πολεµούσαν οι
από κυρίωσ εκκλησιαστικό σε µία δύσκολη συµβίωση
Έλληνεσ.
Ο Γερµανόσ ιστορικόσ Κ. Μέντελσον-Μπαρτόλντι
ιδεών, που έρχονται από την Αρχαιότητα, µε αυτέσ
των παραδοσιακών εκπροσώπων τησ Ιεραρχίασ. Η
έγραφε στην ιστορία του τησ Επανάστασησ: «Ελευθε-

γνωριµία συνοδεύεται από επαναστατικούσ τριγµούσ.
Ενδυναµώσατε τώρα τον ζήλον µου µε τα ηρωικά σασ
Ο Παναγιώτησ Κανελλόπουλοσ στην Ιστορία του Ευρωεντάλµατα, διά να εκφράσω, καθώσ πρέπει, τα τησ
παϊκού Πνεύµατοσ (Κανελλόπουλοσ 1974, 1115) µασ
ελευθερίασ κάλλη εισ τουσ απογόνουσ σασ (...) Αντί
πληροφορεί ότι ο Σικελόσ ιστορικόσ Ξαβιέ Σκροφάνι
ρητορικών φράσεων, θέλει καλλωπίσει τον λόγον µου
η διήγησισ των θαυµαστών έργων των
(1756-1837), ο οποίοσ επισκέφθηκε την
Ελλάδα το 1794-95, δεκαπέντε χρόνια
πάλαι Ηρώων (...)».
πριν από τον Λόρδο Μπάιρον, παρατήΗ Νοµαρχία αναφέρεται σε κράτοσ δικαίρησε, όπωσ και ο δεύτεροσ, τη συνέχεια
ου, όπωσ υπήρξε στην αρχαιότητα, πριν
τησ γλώσσασ µε εκείνη των αρχαίων. Ο
αυτή καταπέσει στη ρωµαϊκή και µετά
Βρετανόσ ροµαντικόσ ποιητήσ σε επεξητην οθωµανική κυριαρχία. Πρόκειται συγηµατικό σχόλιο του ποιήµατόσ του «Τσάνεπώσ για προσκλητήριο παλιγγενεσίασ
ϊλντ Χάρολντ», καταδικάζει την κλοπή
µε οδηγό την λογική του ∆ιαφωτισµού.
των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν και
Μιλώντασ για τισ «ανοµοιότητεσ» των
του επιρρίπτει την κατάρα τησ Αθηνάσ
ανθρώπων, αυτέσ αποδίδονται στην φύΟ
Μαρτίνοσ
Κρούσιοσ
(Martin
για την ασέβειά του. ∆ιαπρεπείσ επισκέση, την ανατροφή και την τύχη. Την ανοCraus). A. Ramsler, τέλοσ 16ου αι.
µοιότητα µετριάζουν οι νόµοι «και τόσον
πτεσ σαν αυτούσ, έµαθαν τουσ γηγενείσ
να προσέχουν και να αγαπούν τα µνηµεία
καλώσ εξίσωσε τασ λοιπάσ, ώστε όπου
µε τα οποία συγκατοικούσαν στην ιερή
έκαµε να χαίρονται οι άνθρωποι µια εντεγη τουσ.
λή οµοιότητα, αν καλά και κατά φύσιν
ανόµοιοι (...) επαρηγόρησεν (η Νοµαρχία)
τουσ αδυνάτουσ µε το σκήπτρον τησ δικαιοΟ πρώτοσ φιλέλληνασ ήταν ο Γερµανόσ
Μαρτίνοσ Κρούσιοσ (1526-1607), που
σύνησ, εδίδαξεν τουσ ατάκτουσ να εύρωαγάπησε την γλώσσα των Νεοελλήνων
σιν την ευτυχίαν των εισ την χρηστοήθειαν,
και συµπαραστάθηκε στουσ υπόδουλουσ
εβράβευσεν τουσ καλοήθεισ (...) Ο θαυσε κάθε περίσταση. Ο ίδιοσ χρησιµοποίηµασιώτεροσ και νουνεχέστεροσ νοµοδόσε την λέξη «συµπάσχω» µε τουσ Έλλη- Ο Λόρδοσ Βύρων (George Gordon τησ, όπου µέχρι τησ σήµερον εφάνη εισ
Byron). R. Westall, 1813
νεσ. Ωστόσο, ο λόγιοσ Αθανάσιοσ Ψαλίτον κόσµον, κατά πάντα τρόπον εστάθη
δασ (1767-1829), από την Ήπειρο, µέµβέβαια ο µέγασ Λυκούργοσ, ο οποίοσ δεν
φεται τουσ ξένουσ για την αγνωµοσύνη
ηπατήθη να στοχασθή τουσ ανθρώπουσ
τουσ προσ τουσ Έλληνεσ, που τόσα αγαθά
καθώσ έπρεπε να ήτον, αλλά γνωρίζοντασ
τησ σκέψησ και τησ τέχνησ τουσ κληροοποίασ λογήσ είναι, τουσ απεκατέστησεν,
δότησαν και αυτοί τουσ άφησαν έκθετουσ
όσο ήτον το δυνατόν, καλλιοτέρουσ».
στον οθωµανικό σκοταδισµό.
Ο Ανώνυµοσ επιχειρηµατολογεί διαρκώσ
υπέρ τησ ελευθερίασ, αντλώντασ παραΗ Eλληνική Νοµαρχία, που κυκλοφόρησε
δείγµατα από την αρχαιότητα, µε τον
το 1806 στην Ιταλία µε υπογραφή «ΑνωΛεωνίδα ωσ υπόδειγµα ελευθέρου ανθρώΟ Αθανάσιοσ Ψαλίδασ.
νύµου του Έλληνοσ», αποτέλεσε ριζοσπαπου. Συνδέει µάλιστα τουσ Σουλιώτεσ µε
Κ. Μαλάµοσ, αρχέσ 19ου αι.
στικό, σχεδόν ιακωβινικό υπόδειγµα επατουσ Λεωνίδα και Θεµιστοκλή και τον
ναστατικήσ προτροπήσ κατά των ΟθωΑλή Πασά των Ιωαννίνων µε τουσ Πέρµανών αλλά και του αµαθούσ κλήρου. Το κείµενο
σεσ τυράννουσ. «Ω! θέατρον ευφροσύνησ, ω καλότυχοι
αρχίζει µε επίκληση στουσ αρχαίουσ προγόνουσ. «Εσείσ
όπου είναι οι ελεύθεροι! Εκείνοι οι θαυµαστοί Σπαρω αθάνατοι ψυχαί των ελευθέρων προγόνων µου!
τιάτεσ, ω Έλληνεσ, είχον άµιλλαν αναµεταξύ των, εισ
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θεση καθηµερινήσ συµβίωσησ γι’ αυτούσ, µε τα πολλά
µνηµεία που βρίσκονταν σκορπισµένα στην ύπαιθρο
και στισ πόλεισ. Παρά την αντιµετώπιση του παγανισµού από την Εκκλησία, που κατά τα πρώτα χρόνια
του Χριστιανισµού είχε ωσ αποτέλεσµα την καταστροφή πολλών µνηµείων και την ενσωµάτωση αρχιτεκτονικών τουσ στοιχείων στισ εκκλησίεσ που χτίστηκαν
έκτοτε (βλ. Άγιο Ελευθέριο πλάι στην Μητρόπολη
των Αθηνών), ο αιώνασ του ∆ιαφωτισµού ανέδειξε την
Αρχαία Ελλάδα και τα µνηµεία ωσ
τόπουσ προσκυνήµατοσ για τουσ
πολλούσ Ευρωπαίουσ ταξιδιώτεσ,
που συνέρρεαν στην Τουρκοκρατούµενη χώρα.
Έτσι, µετά από αιώνεσ κακοµεταχείρισησ από τουσ ντόπιουσ
χριστιανούσ και µουσουλµάνουσ,
τα µνηµεία προσέλαβαν µια αίγλη, που τα καθιστούσε ορόσηµα
περασµένου µεγαλείου και πρόκριµα µελλοντικήσ αναγέννησησ.
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δότου καὶ τοῦ Πλάτωνος (...) οἵτινες ἐπὶ αἰῶνας ἠγωνίσθησαν διὰ νὰ κρατηθῇ ὁ Ἀσιάτης μακρὰν τῶν ἀλλοδαπῶν χωρῶν ὧν ρῆγες καὶ πρίγκηπες ἄρχουσιν» (Μαρι-

το να προπορευθώσι κατά των εχθρών, και καθείσ
εποθούσε να πρωτοχύσει το αίµα του δια την Πατρίδα, εκείνοι οι ολίγοι αλλ’ ελεύθεροι Σπαρτιάτεσ, έκαµαν να τροµάξουν όλοι οι εχθροί των και όλα τα πλήθη
των βαρβάρων και ούτωσ εφύλαξαν την
ελευθερίαν των διά πολλούσ αιώνασ».
Η στροφή προσ την αρχαιότητα προκάλεσε και νέα ονοµατοδότηση ανάµεσα
στουσ Έλληνεσ. Γύρω στο 1813 ο ∆ιονύσιοσ Πύρροσ στην αρχή του µαθήµατόσ
του, στην Αθήνα, καλούσε τουσ µαθητέσ
του να αλλάξουν όνοµα: «Ιδού τώρα το
όνοµά σου Ιωάννησ ή Παύλοσ, αλλά είναι
Περικλήσ ή Θεµιστοκλήσ ή και Ξενοφών
λοιπόν φοβού τον Θεόν, βοήθησον την
πατρίδα σου, αγάπα και την φιλοσοφίαν»
(∆ηµαράσ 1975).
Ο Νικόλαοσ Σπηλιάδησ αφηγείται το
έργο του Λυκούργου Κρεστενίτη, ο οποίοσ,
αφού έδωσε στον εαυτό του το όνοµα του
νοµοθέτη Λυκούργου τησ Σπάρτησ, έγινε
ανάδοχοσ των µαθητών του. «Αλλά και
µετά ταύτα οι ιερείσ µασ, αντί να βαπτίζωσι τα παιδιά µε ονόµατα των αγίων µασ,
τα δίδουσιν και αυτοί ελληνικά ονόµατα.
Ακούει τισ λοιπόν και τουσ αχθοφόρουσ
Σωκράτασ καλούµενουσ». Ο Γρηγόριοσ
Ε΄ έστειλε εγκύκλιο στισ επισκοπέσ καταδικάζοντασ το νέο έθιµο ωσ «καταφρόνηση τησ χριστιανικήσ ονοµατοθεσίασ». Η
εγκύκλιοσ προκάλεσε βέβαια την οργή
και τα ανάλογα σχόλια του Κοραή.

δάκη 1977, 393).

Ο Αλέξανδροσ Μαυροκορδάτοσ.
Αγνώστου, τέλοσ 19ου αι.

Ο Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ.
K. Krazaisen, 1831, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο

Ο Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ συχνά αναφερόταν σε µια αρχαιότητα τησ δικιάσ του
επινόησησ. Η οικειότητα µε την οποία
αντιµετώπιζε τουσ αρχαίουσ προγόνουσ
αποδεικνύει την συναισθηµατική συγγένεια των συγχρόνων του µε εκείνουσ. Σε
οµιλία του σε νέουσ, στισ 7 Οκτωβρίου
1838, στην Πνύκα έλεγε: «εισ τον τόπο
αυτό, όπου εγώ πατώ σήµερα, επατούσαν
και εδηµιουργούσαν τον παλαιό καιρό
άνδρεσ σοφοί και άνδρεσ µε τουσ οποίουσ
δεν είµαι άξιοσ να συγκριθώ και ούτε να
φθάσω τα ίχνη τουσ (...) Σασ λέγω µόνον
πωσ ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και
εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν
τουσ. Εισ τον τόπον, τον οποίον κατοικούµε, εκατοικούσαν οι παλιοί Έλληνεσ,
οι πρόγονοί µασ και ελάβαµε το όνοµα
τούτο (...) Οι παλαιοί Έλληνεσ έπεσαν
εισ την διχόνοια και ετρώγονταν µεταξύ
τουσ και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωµαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τουσ
υπέταξαν. Εισ αυτήν την δυστυχισµένη
κατάσταση µερικοί από τουσ φυγάδεσ
γραµµατισµένουσ έστελναν εισ την Ελλάδα βιβλία ευθύσ όπου άνθρωποι από το
λαό εµάνθανε κοινά γράµµατα και έβλεπε
ποιουσ είχαµε προγόνουσ, τι έκαµεν ο
Θεµιστοκλήσ, ο Αριστείδησ και άλλοι παλαιοί µασ και εβλέπαµε και εισ ποίαν κατάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µασ
ήλθεν εισ το νου να τουσ µιµηθούµε και
να γίνουµε ευτυχέστεροι».

Ο Αλέξανδροσ Μαυροκορδάτοσ υπήρξε
Ο Αδαµάντιοσ Κοραήσ
από τουσ φωτισµένουσ αγωνιστέσ και είχε
πλήρη επίγνωση τησ σχέσησ µε την αρχαιότητα του Ηροδότου, όταν έγραφε στον επίσησ ΦαναΦιλέλληνεσ εγνώρισε πολλούσ η τουρκοκρατούµενη
ριώτη Θεόδωρο Νέγρη, ότι η ελευθερία «ἀνήκει εἰς
χώρα, όµωσ οι πιο σηµαντικοί «όπωσ ο Μπάιρον και
ἀνθρώπους πάτριον ἔχοντας νά καταπολεμῶσιν τον
όσοι έπεσαν στο Μεσολόγγι» ήταν αυτοί που συµπαΒάρβαρον καί εἰς ἀμφοτέρας ἀναζῇ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡρο-
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κληρονοµιά. Ο Κοραήσ σ’ ένα από τα πρώτα έργα τησ
ωριµότητάσ του, στο Υπόµνηµα του 1803, εκθέτει µε
φωτεινή σκέψη τον µεικτό χαρακτήρα τησ ελληνικήσ
αναγέννησησ κι αργότερα, στα 1815, βλέποντασ τη
διάδοση τησ παιδείασ, έγραφε: «∆εν έµεινεν αµφιβολία
(...) ότι έφθασε και των Γραικών ο καλόσ καιρόσ και
έφθασεν µε τόσην ορµήν, ώστε καµία δύναµισ ανθρώπινοσ δεν είναι πλέον καλή να µασ οπισθοποδήση».
(ό.π., 100)
Ο Κοραήσ αποδίδει όλα τα µειονεκτήµατα του γένουσ
στην «απαιδευσία» και ζητάει από τουσ Γραικούσ να
ανακαλύψουν το ένδοξο παρελθόν τουσ µέσα από την
µόρφωση. Από τη ∆ύση µεταφέρει εκπαιδευτικέσ µεθόδουσ, όπωσ του Pestalozzi. Μολονότι σηµερινόσ
αρθρογράφοσ αποκαλεί τον Κοραή «ξιπασµένο» από
τον δυτικό ∆ιαφωτισµό, η προσφορά του και µόνο
στην µεταγλώττιση τησ επιστήµησ στα ελληνικά, τον
καθιστούν άξιο τησ ευγνωµοσύνησ µασ.

ραστάθηκαν στουσ αγωνιζόµενουσ νεοέλληνεσ. Ο
θαυµασµόσ για τα µνηµεία τησ αρχαιότητασ ήταν και
αυτόσ µια προσφορά των Φιλελλήνων προσ τουσ κατοίκουσ αυτού του τόπου, όπωσ και η έµπνευση τησ
παλιγγενεσίασ. Να λάβουν δηλαδή σάρκα και οστά
τα µνηµεία και η ανάµνηση τησ αρχαίασ δόξασ.
Ο αγωνιστήσ και κατοπινόσ δήµαρχοσ Αθηναίων, το
1841, Παναγήσ Σκουζέσ, είπε σε οµιλία του: «∆εν
σφάλλοµεν, κύριοι και κυρίεσ, να αποδώσουµε την
νοηµοσύνην, το φιλοσοφικό φρόνηµα του λαού τησ
Ελλάδοσ, είσ το ότι δεν έλειψε ποτέ από την περίφηµη γην ο αρχαίοσ πολιτισµόσ (...). Έµπλεοσ ήταν µια
φορά ο αιθέρασ από τεσ αρµονίεσ του Οµήρου και του
Πινδάρου, από την σοφήν θρηνωδίαν Σοφοκλέουσ
και Ευρυπίδου. Είναι καιρόσ πλέον απερασµένοσ, αφού
το ανάθεµα του Οµήρου δεν πλακώνει τουσ λαούσ τησ
Πελοποννήσου, τησ Αττικήσ και µέρουσ τησ ∆υτικήσ
Ελλάδοσ και νησιών, το ανάθεµα ότι ο µη ελεύθεροσ
είναι υστερηµένοσ από το ήµισυ τησ νοηµοσύνησ ή
τησ αρετήσ του. Σώοι πλέον οι ελευθερωµένοι των
Ελλήνων καταγίνονται εισ το µεγαλύτερο των κατορθωµάτων, την οικοδοµή Κράτουσ» (Βαλέτασ 1967).

Ο όροσ «παλιγγενεσία», που συνοδεύει την επανάσταση του 1821 αποβλέπει στην αναγνώριση του γένουσ
µε την επιστροφή του αρχαίου πνεύµατοσ στον κόσµο
των Νεοελλήνων. Έτσι η αρχαιότητα συνδέθηκε οριστικά µε τον Αγώνα και η εκπαίδευση του έθνουσκράτουσ, που φέρει για πρώτη φορά το όνοµα «Ελλάσ»
στην ιστορία των Ελλήνων, βασίζεται στουσ κανόνεσ
τησ γλωσσικήσ µασ παράδοσησ.

Ο µέγιστοσ όµωσ φορέασ τησ αρχαιολατρείασ και τησ
µελέτησ τησ αρχαίασ γραµµατείασ υπήρξε ο Αδαµάντιοσ Κοραήσ. Από το 1805 αρχίζει να συγκεντρώνει
το υλικό για την Ελληνική Βιβλιοθήκη του. Στην έκδοση και την διάδοση του µεγάλου αυτού έργου τον
συνέτρεξαν οι αδελφοί Ζωσιµάδεσ και άλλοι Έλληνεσ
έµποροι. Οι αρχαίοι συγγραφείσ παρουσιάζονται από
τον Κοραή µε δικά του προλεγόµενα και η διάδοσή
τουσ στουσ Έλληνεσ απόβλεπε στην παλιγγενεσία τουσ.

Συντοµογραφίεσ – Βιβλιογραφία
ΙΕΕ: Ιστορία του Ελληνικού Έθνουσ
Βαλέτασ, Γ. (επιµ.) 1967, Τερτσέτη άπαντα. Λόγοι και δοκίµια, τόµ. Β΄, Αθήνα, 23-25.
∆ηµαράσ, Κ.Θ. 1975, «Τα αρχαία ονόµατα», ΙΕΕ, τοµ. ΙΑ΄,

Ο Κ.Θ. ∆ηµαράσ έγραψε στην Ιστορία τησ Ελληνικήσ
Λογοτεχνίασ του (∆ηµαράσ 1975, 200): «Οι ελληνικέσ
δυνάµεισ, υλικέσ και πνευµατικέσ, είχαν φθάσει στην
ακµή τουσ στα χρόνια του Κοραή, αυτόσ έρχεται να
προσφέρει την σύνθεση του νέου πνευµατικού ελληνισµού. Και ο ελληνισµόσ αυτόσ, δυναµωµένοσ και
συνειδητόσ, δεν µπορεί να δεχθεί ούτε την παραίτηση
από την ζωή, ούτε την παραίτηση από την προγονική

340.
Κανελλόπουλοσ, Π. 1974, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύµατοσ, τόµ. Β΄, Αθήνα, 1115.
Μαριδάκη, Γ. 1977, «Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις ὡς ἔκφρασις
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος» 24 Μαρτίου 1951, στο, Πέτρου

Χάρη (επιµ.) Το Εικοσιένα – Πανηγυρικοί Λόγοι Ακαδηµαϊκών, Ίδρυµα Ελένησ και Κώστα Ουράνη, Αθήνα, σ. 393.
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