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Πρέπει νά χαιρετίσοιμεν μετ’ εξαιρετικής εδφροσύνης, απ' άκρου είς 
άκρον ό Ελληνισμός, τό τέλος τής Α' συνόδου τής ΙΖ’ βουλευτικής 
περιόδου. ΊΙ Βουλή έκλεισε. ’Εργατικιοτέρα Βουλή δέν είδε τό φώς. 
’Αλλά καί ωφέλιμος. ΕίργάσΟησαν καί άλλαι Βουλαί. άλλά δέν έδωκαν 
τίποτε είς τόν Τόπον, ή καί άν έδωκαν κάτι, τό έδωκαν μέ κόπους, 
μέ κωλυσιεργίας, μέ Ουσίας, μέ ανταλλάγματα, έστιν δτε αντικείμενα 
είς τό πρόγραμμα τών κυβερνήσεων ή τών αντιπολιτεύσεων.

Ή έκπνεύσαοα σύνοδος εις τό ενεργητικόν της έχει κάτι τό έξύχως 
ωφέλιμον. Πάντες διέβλεπον επικείμενον τόν οικονομικόν όλεθρον, 
πρός τόν οποίον ήνηλατεϊτο γοργώς τό "Εθνος ύπό τής παλιμβούλου, 
τής ρυμουλκουμένης. τής άντιδρώσης είς έαυτήν, τής μηδέποτε σοβα- 
ρώς σκεφθείσης προκατόχου κυβερνήσεως. Ή έκπνεύσασα Βουλή 
τόν ιΐπεσόβησε.

«
Θά εύρισκόμεθα πρό ελλείμματος, ιός προϋπελογίζετο, κατά τό τέλος 

τοϋ τρέχοντος έτους. Ελλείμματος τό όποιον θά άνήρχετο εις εί περί
που εκατομμύρια. Καί δέν θά ήτο απίθανον νά έγίνετο δεύτερα από
πειρα προσφυγής είς τό ύπόλοιον τοϋ δανείου τής πολεμικής άπο- 
ζημιώσεως, έφ’ ού δέν έχομεν κανέν πλέον δικαίωμα

Άλλ’ αίφνης, ανακαλύπτονται - ή λέξις κατά κυριολεξίαν—πεντέμισυ 
εκατομμύρια αποταμιευμένα παρά τή Εθνική Τραπέζι) διά λογαρια
σμόν τοϋ Κράτους. Άλλ' έχομεν είσέτι καί τρία άλλα έκατομμύρια, 
βέβαια έκ τής έκποιήσεως τοϋ είς είδος παρακρατήματος τής σταφίδος 
καί τρία ακόμη προϋπολογιζσμενα έκατομμύρια έκ τής εσχάτως φιηφι- 
σθείσης μεταβολής τοϋ τελωνιακοϋ δασμολογίου. Γίνονται ένδεκα εκα
τομμύρια καί ήμισυ, έξ ών Οά καλυφΟή τό έλλειμμα τών εξ εκατομμυ
ρίων. Οά μείνη δέ καί πραγματικόν, βέβαιον, ασφαλές περίσσευμα έκ 
πέντε ώς έγγιστα εκατομμυρίων. Αύτά οφείλονται είς μίαν σύντονον, 
σοβαρών, πατριωτικήν Βουλήν.

*

Άλλιι τί έξήτουν αύτά τά πέντε καί ήμισυ έκατομμύρια μέσα είς τά 
θησαυροφυλάκια τής ’Εθνικής Τραπέζης;

θαυμάσατε ενημερότητα υπηρεσίας έπί τής προκατόχου κυβερνήσεως. 
Διά τής συμβάσεως τοΰ Λαρισσαϊκοϋ προβλέπεται καί ή συμπλήρωσις 
τοϋ σιδηροδρομικού δικτύου. Οί Δελφοί μέ τάς αρχαιότητάς των προ- 
κ.αλοΰν μεγάλην συρροήν επισκεπτών, οί όποιοι αναγκάζονται νά μετα
βαίνουν διά θαλάσσης, μέ άμαξας. μέ ύποζύγια. "Αν υπήρχε σιδηροδρο
μική γραμμή ή συρροή θά ήτο πολύ μείζων. ’Επίσης άλλη διακλάδωσις 
ένδείκνυται είς τήν Θεσσαλίαν. Ή σύμβασις λοιπόν έπρονόησε περί 
τούτων καί ή κυβέρνησις θεοτόκη. ή σπάταλος κυβέρνησις, μέ τά 
πλεονάξοντα πρωτοδικεία της καί τούς περιττούς νόμους της, κατόρ
θωσε νά αποταμιεύσω πέντε καί ήμισυ έκατομμύρια παρά τή Εθνική 
Τραπέζι], ΐνα είς πριότην ευκαιρίαν πραγματοποιήσω τήν συμπλήρωση· 
τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου.

Ανακαλύπτεται δέ τιάρα ό θησαυρός αύτός. ; Α Ϊ3

«
Πώς όμως έπερίσσευσαν τό έκατομμύρια αύτά; Διότι εΰρέθησαν. 

Είναι πραγματικά. Δέν είναι άπό τά συνήθη εικονικά περισσεύματα 
τών ελληνικών προϋπολογισμών. Αύτό είναι μυστήριον, τό όποιον 
μόνον ό κ. Σιμόπουλος γνωρίζει, δπως γνωρίζει μόνος αύτός νά είσ- 
πράττη φόρους. Είς τό ζήτημα τούτο ο κ. Σιμόπουλος ιϊναδεικνύεται 
πρώτης τάξεως εΐσπράκτωρ. Ένθυμούμεθα δταν ό μακαρίτης Δηλη- 
γιάννης μετά τήν πτώσιν τοΰ ύπ' αύτόν Υπουργείου κατά τάς ήμέρας 
τής Μπαρμπάσαινας έλεγε πρός τούς δημοσιογράφους:

- Δέν γνωρίζω πώς ό κ. Θεοτόκης θά αντιμετώπιση τό οικονομικόν 
ζήτημα. ΊΙμεΐς καταλείποντες τήν αρχήν ι’ιη ίνομεν τό Κεντρικόν Ί'α- 
μεϊον κενόν έντελώς. Ζήτημα είναι άν έντός τοΰ θησαυροφυλακίου τοϋ 
Κράτους υπάρχουν σήμερον πεντήκοντα χιλιάδες δραχμών. Θά μέ 
πιστεύσητε;

Καί διεδέχετο τί|ν κυβέρνησιν Θεοτόκη μετά δέκα ήμέρας ό κ. 
Γάλλης καί έσκέπτετο νά προσφύγη είς τό γνωστόν ύπολειμμα τοϋ 
δανείου τών Δυνάμεων καί ήρχετο τόν Νοέμβριον ό κ. θεοτόκης καί 
τό Κεντρικόν Ταμείον. πλήρες, άνταπεκρίνετο είς πάσας τάς υποχρεώ
σεις τού Κράτους καί........άπεταμιεύοντο πέντε καί ήμισυ έκατομμύρια
παρά τή "Εθνική Τραπέζη.

Τό περιεργότερον δέ όλων: Δέν στενάζουν ύπό τό πέλμα άπηνοΰς 
είσπράξειος αί τάξεις τών φορολογούμενων. Ή εϊσπραξις ένεργεΐται 
άνέτως. Καί είς παραμονιίις εορτών μεγάλων έπί τής ύπουργείας Θεο
τόκη βλέπομεν είς τάς εφημερίδας : "Ενεκα τών έπερχομένων εορτών ό 
Υπουργός τών Οικονομικών δι’ εγκυκλίου του πρός τάς οικονομικός 
τού Κράτους άρχάς παραγγέλλει δπως άνασταλώσιν αί εισπράξεις τών 
φόρων καί ί) καταδίωξις τών οφειλετών τοΰ Δημοσίου.

I*

Άλλ’ η Βουλή εξέπνευσε. Άβρότερος θάνατος δέν έσημειώθη είς τά 
χρονικά τής Ελληνικής Βουλής. ΊΙ άντιπολίτευσις έπρότεινε νά συγ- 
χαρή ή Βουλή τόν Πρόεδρον αύτής διά τήν τάξιν, τήν άμεροληφίαν, 

τήν αβρότητα μεθ' ής διηυθύνοντο αί συνεδριάσεις καί η Βουλή έξέ- 
φρασε σύσσωμος τά συγχαρητήριά της πρός τόν κ. 'Ριόμαν. τόν αύστη- 
ρόν, τόν αμερόληπτου. τον αβρόν τό ήθος Πρόεδρον της. Καί ή κυβέρ- 
νησις εύχαριστεϊ τόν αρχηγόν τής άντιπολιτεύσεως κ. θεοτόκην, διά 
τήν συνδρομήν ήν παρέσχεν έαυτή περί τήν διεκπεραίωση· τοΰ έργου 
της, ένασκήσας τό δικαίωμα τοϋ έλεγχοί' τών κυβερνητικών πράξεων 
έντός τών λογικών ορίων, τών ορίων τής εΰγενοΰς κομματικής διαπά
λης. Ήτο πρώτης τάξεως μάθημα αύτό τό όποιον έδωκεν ό κ. Θεοτόκης 
εις τήν Βουλήν, αύτήν τήν πρό έξ μηνών αργούσαν Βουλήν, τήν αδρα
νούσαν. Δέν νομίζετε δτι αύτά έγιναν είς τήν ’Αγγλικήν Βουλήν ;

«
Είς έκ τών κορυφαίων πολιτευόμενων εϊχεν έκφρασθεϊ κάποτε περί 

τοΰ κ. Θεοτόκη οΰτω :
- Ό κ. Θεοτόκης. δυνατόν νά γνωρίζη νά συγκρατήται έν τή άρχή, 

δέν γνωρίζει δμως νά αντιπολιτεύεται·
Άλλά τά πράγματα άποδεικνύουν τό εναντίον. Τά πράγματα όμιλοΰν 

άλλως. Ό κ. Θεοτόκης δέν γνωρίζει νά αντιπολιτεύεται δΓ ιδιοτέλειαν· 
γνωρίζει νά αντιπολιτεύεται έξυπηρετών τά συμφέροντα τοΰ "Εθνους.

Κατά τινα τών τελευταίων κυβερνητικών ιιεταβολών ό κ. Θεοτόκης 
πίπτων έλεγε μετά πικρίας είς κύκλον φίλων του.

—Ό άγιόν είναι ανισος.
Καί δταν εσχάτως ή ί·π’ αύτόν κυβέρνησις έπεσε κοινοβουλευτικών, 

ήκουσε γελών τό αποτέλεσμα τής ψήφου εμπιστοσύνης καί ή φάλαγξ 
του άπεχώρησε τοΰ Βουλευτηρίου, χωρίς νά σκυθρωπάοη, χωρίς νι’ι 
άποδοκιμάση, χωρίς νά ύβρίση.

’Ιδού λοιπόν δτι καί ή Βουλή μεταβάλλει τό δραματολόγιόν της, 
παρακολουθούσα τήν έξέλιξιν τοϋ θεάτρου. "Οπως τάς Δύω όρφανάς», 
τούς Στραγγαλιστάς τών Ινδιών τόν Μιχαήλ Στρογκώφ· καί τά 
άλλα τραγικά καί σπαραξικάρδια έργα άντικατέστησεν άναλόγως τοϋ 
έξευγενισμοΰ, τής μορφώσεως, τού πολιτισμού, τό σαλόνι, τό οικογε
νειακόν δράμα,τό ειλημμένου άπό τήν σημερινήν.τήν καθημερινήν ζωήν, 
μέ διδακτικήν υφήν, καί δικακτικόν τέλος, οΰτω καί τάς άλησμονήτους 
έκείνας καί πλήρεις βιαιότητας συνεδριάσεις αντικατέστησαν συνεδριά
σεις ήρεμοι, τακτικοί καί —δπερ σπουδαιότερου — μέ θετικά καί εθνω
φελή αποτελέσματα.

Καί έπαιξε τόν ρόλον του ό κ. ΊΡάλλης ιός κυβέρνησις καί ό κ. Θεο
τόκης ώς άντιπολίτευσις έξόχως καλά. Οί Οεαταί είναι περίεργοι νά 
ϊδουν τώρα καί εναλλασσόμενους τούς ρόλους· τόν κ. θεοτόκην, κυβέρ- 
νησιν και τόν κ. 'Ράλλην—ίδιφ — αντιπολίτευση·.

«
'Γό τέλος τής Βουλές έπηκολούθησεν ώς συνήθως βροχή υπαλληλικών 

μεταβολών, ή όποια όμως τήν φοράν ταύτην συνωδεύετο καί υπό........
χαλάζης παρασήμων.

Καί αύται δμως αί μεταβολαί δέν πρέπει νά παρέλθουν (Απαρατή
ρητοι. Ή κυβέρνησις έσημείωσε μίαν επιτυχίαν εις τό ενεργητικόν της. 
Δέν είναι αίφνης επιτυχία ό διορισμός τοϋ κ. ’Αγγέλου Βλάχου είς την 
θέσιν τοϋ Γενικού Διευθυντοΰ τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων; 
Αυτός καί μόνος ό διορισμός τοϋ κ. Βλάχου εξουδετερώνει πάσαν άλλην 
—άν έγινε τοιαύτη — άστοχου μεταβολήν.

Μόνον ή έντός τής Βουλής παρασημοχάλαζα έξένισεν ολίγον. Δέν 
ύπήρχον άλλα παράσημα διιί νά βρέξη και έπί δικαίους; Μία βροχή 
παρασήμων εκτός τής Βουλής καί πρό πάντων έπί τήν έξω Ελλάδα, 
έκεϊ δπου έχουν μεγαλητέραν άξίαν οί σταυροί, έκεϊ όπου συντελεϊται 
εθνική εργασία, δπως αίφνης μεταξύ τών ομογενών τής Ανατολής καί 
τής Λίγύπτου. μεταξύ τοϋ Προξενικού Κλάδου. Άλλά έκλεκτικώς καί 
κατά πραγματικήν άξίαν καί κατά τάς ενδείξεις τής υπηρεσίας, οχι τοΰ 
βουλευτοΰ, δχι τών συγγενών καί φίλων.

«
Ό έντιμος Τύπος καί ό άτιμος. Έντιμος Τύπος είναι μόνον αί καθη

μερινοί εφημερίδες, κατά τόν κ. Ράλλην. Διότι αύτοΰ τοΰ χάρτου ήλάτ- 
τωσε τόν τελωνιακόν δασμόν. Δέν αντιλέγει κανείς. Αί εφημερίδες είναι 
έντιμος Τύπος. Άλλά ποιος είναι ό άτιμος; ’Εκείνος τοϋ χάρτου τοΰ 
όποιου δέν ήλάττωσε τόν δασμόν. Αύτός ό Τύπος είναι τά περιοδικά. 
Ό περιοδικός Τύπος είναι έν διωγμφ. Ή Διάπλασις τών ΙΙαίδων» ή 
γενεάς γενεών διαπαιδαγωγήσασα καί μορφώσασα, ή Πινακοθήκη· τό 
καλλιτεχνικόν περιοδικόν μας. τά ΙΙαναθήναια τό φιλολογικόν περιο
δικόν μας, ή Είκονογραη ημένη αποτελούν τόν Άτιμον Τύπον.

Κανείς έκ τών τοΰ άτιμου τούτου Τύπου δέν μνησίκακε! κατά τοΰ κ. 
Ράλλη. διότι κανέν έκ τών περιοδικών τούτων, δταν τό πρώτον έξεδίδετο. 
δέν θά ήλπισε τίποτε άπό τήν κυβερνητικήν πρωτοβουλίαν. Ούτε θά 
έπερίμενε νι’ι έλθη κυβέρνησις Ράλλη διά νά τοϋ έλαττώση τόν δασμόν 
τοΰ χάρτου του.

ο ΦΑΚΟΣ

Ή μεγάλη ψυχή δεν γνωρίζει μικρά πάθη.

*

Ή ζωή είναι ό δρόμος τοΰ θανάτου.

«
ζίέ>· υπάρχει φίλος χωρίς ελάττωμα.

«

7/ φιλαργυρία είναι πάθος αΰξάνον με τήν ηλικίαν.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΣΕΠΣ

ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΤΑΞΕΙΔΕΥΩΝ

Έπί τέλους τά βλέφαρά μου ήνοιξαν αύτομάτως. Παρήλ- 
θον δύω τρία δευτερόλεπτα."Οπως ήμ.ην ύπτιος διέκρινα επάνω, 
ύψηλά, ενα θόλον κυανότεφρον, άπέραντον, αχανή, άτέραονα. 
Μία μαρμαρυγή έχύνετο πρός τά κάτω. Ήτο κατάστικτος ό 
σκοτεινός θόλος άπό άστρα τρεμοσβύνοντα. ώχρόλευκα. Έστρά- 
φην δεξιά καί έζήτησα τοίχους, γωνίας, έπιπλα . . . Ό θόλος 
έξετείνετο απέραντος, αχανής, άτέριχων. Μερικά πεύκα ώρθοϋντο 
παρέκει, μεγάλα, ναρκωυ.ένα y-ετά τόν νυκτερινόν οργασμόν, 
μέ τούς κλάδους κλίνοντας πρός τά κάτω νυσταλέους.

Γύρω σιγή’ σιγή βαθύτατη. Μία αύρα παγερά κάπως, μ.έ 
ήνάγκασε άσυνειδήτως νά ζητήσω νά καλύψω τούς ώμ.ους μου. 
Καί σιγά σιγά άντελήφθην δτι δέν εύρισκόμην είς τό δωμά- 
τιόν μου.

Συνεκεντρωσα τότε τήν μνήμην μου καί ένεθυμ.ήθην ότι τήν 
προτεραίαν μετά πολλάς ώρας έφιππος επάνω είς ίνχ ίγχμνό- 
οντα εΐχον φθάσει εις τό χωρίον Κόκκινο. Προηρχόμ.ην άπό τό 
Χάνι-Κρεμπα. Έκεί είχα σταθμεύσει έπί τινας ώρας καί έπε- 
σκέφθην τάς εγκαταστάσεις καί τά γραφεία τής εταιρίας τής 
Κωπαίδος. Έπρόκειτο απ' έκεί νά κατευθυνθώ είς έν σημείον 
σιδηροδρομικής προσεγγίσεως. "Ενθεν αί Θήβαι, έκείθεν τά 
Βάγια· τά περίφημα Βάγια δπου έγινε πρό τίνος ή συγκρουσις 
τών τραίνων τής κατασκευής. Ό δρόμος δμως μέ εϊχεν εξαν
τλήσει. 'Έπειτα ή ζέστη. Ζέστη ασφυκτική μ.έσα είς τήν αύχμ.η- 
ράν λεκάνην, ή οποία προ τινων ακόμη έτών ήτο λίμνη' ή 
Κωπαίς. Καί τέλος ή κόπωσις τών μελών 'έπειτα άπό τήν γνω
στήν εκείνην 'ιπποδρομίαν, μέ τά ξύλινα εκείνα σαμάρια.

Έπροτίμησα τήν διά Λαρύμνης επάνοδον. Θά ύπέφερα ακόμη 
ολίγον. Ναι. Άλλά θά άνεπαυόμ-ην κάπου. Έπειτα ή θάλασσα 
θά μέ έζωογόνει. Θά έβλεπα δέ και κάτι τι.

— Νά πάμ’ άπό κεί, άφεντικό. μοϋ ελεγεν ό αγωγιάτης 
μου, αξίζει τόν κόπο.

Ήθέλησα νά σηκωθώ όρθιος. Άλλά τά 
άκρα μ.ου δέν μ.έ ύπήκουσαν. Άπό τήν όσφύν 
και κάτω ήμην σχεδόν παράλυτος. Άπό τά 
ισχία πρός τά κάτω δέν ήσθανόμ.ην τίποτε. 
Εκείνη ή τεραστία κοιλία τοϋ άχαμνόοντός 
μου, ή ύδροπική μοϋ είχε έξαρμόσει κυριολε- 
κτικώς τάς άρθρώσεις. Ούτε νεϋρα ούτε μΰς 
ιεέ ΰπηκουον.

Τώρα έκεί είς μίχν όίν.ρχν ό σκοτεινός θόλος 
ροδίζη. Έπειτα μία ώχρά, άσθενώς ιώδης 

καί....ευθέως οί άλέκτορες τού χωρίου έφώνη-
εϊχεν αρχίσει νά 
άνταύγεια έχύθη 
σαν. Παρέκει, πέντε δέκα μέτρα έκοιμάτο ό άγωγιάτης, άναί- 
σθητος καί αύτός άπό τήν κόπωσιν καί άπωτέρω μία σκιά, ένα 
σώμα σκελετώδες, κορμός, τέσσαρες πόδες καί μία κεφαλή 
διεγράφοντο είς τό συγκεχυμ.ένον έκείνο φώς καί σκότος τοϋ 
λυκαυγούς, ό άχαμνόων, μ.έ τήν κεφαλήν σκυμμένην, βυθισμένος 
είς μίαν έκστασιν πρό τής άφυπνιζομένης Φύσεως.

Κάπου παρέκει άνεπαύετο τό δολοφονικώτατον σαμάρι, καί 
ή βαλίτζα μου. Έν τώ μεταξύ έξύπνησε καί ό άγωγιάτης καί 
ήρχισε νά διευθετή τήν ιπποσκευήν. Έπειτα μέ έβοήθησε νά 
έγερθώ καί — τή βοήθεια του πάντοτε — εύρέθην μ.έ τά κατεα- 
γότα σκέλη μ.ου έπί τοϋ ίππου.

Άπ' εδώ αρχίζει πορεία. Ό ήλιος δέν έχει προβάλλει άκόμη 
καί ή πρωινή δρόσος μας θωπεύει.Άφίνομεν τό χωρίον όπισθεν.
καί είσερχόμεθα είς τήν Κωπαίδα. Γύρω μας εκτείνεται άτέρ- 
μων ή ξηρανθεϊσα λεκάνη, άποψιλωμένη. Διασχίζομεν μίαν
γωνίαν της. Πέραν, έκεϊ μακράν τοϋ 
άναθρώσκουν ύδρατμοί,

κέντρου τής λεκάνης 
ένα νεφέλωμα, σάν ομίχλη. Παρέκει 

μία οφιοειδής γραμμή, στίλβουσα δπως τά γλοιώδη ίχνη τοΰ 
κοχλίου, ό Μέλας ποταμός, έλισσόμενος άπαύστως.

Τώρα ή άνατολή είναι μαγευτική. Μία φαντασμαγορική 
εναλλαγή χρωμάτων. Μετά τό ωχρόν τό ρόδινον, τό ιώδες, τό 
ύποπράσινον, τό ερυθρόν, τό πυρόχρουν. Καί τότε ή πυρονεφέλη 
εκείνη, ή οποία νομίζει κανείς δτι θά άπλωθή, θά χυθή είς τόν 
ούράνιον θόλον, πυρπολούσα τό διάστημα, σβύνει καί προβάλλει 
φλογοβολών, τεράστιος, σάν δίσκος παμμέγιστος, ό 'Ήλιος,πυρέ- 
ρυθρος καί μία δέσμη άκτίνων χύνονται επάνω είς τήν ξηράν 
λίμνην.

Τρία τέταρτα τής ώρας έχουν παρέλθει. Ό ήλιος καίει τώρα· 
καίει τό έδαφος άπό κάτω. Μία διαρκής ακτινοβολία. Ατμό
σφαιρα ασφυκτική, βαρεία. Αύχμός καί ξηρασία παντοΰ. 'Όλα 
εκείνα τά χόρτα τά αυτοφυή, τά οποία τήν νύκτα εϊχον δροσι- 
σθή λιποψυχούν μέσα είς εκείνο τό πέλαγος τοϋ πυρός.

— Θέλουμε πολύ άκόμη ; ερωτώ τόν αγωγιάτην.
— Φτάσαμ.ε· μοϋ λέγει. Νά ’κεί κάτω πούναι έκείνο τό 

σπητάκι είναι ό σταθμός ποΰ φορτώνουνε τό μεταλλείο. Έκείνο 
τό σπητάκι είναι τό ζυγιστήριο’ άπό ’κεί αρχίζει ή γραμμή καί 
πάει ϊιιισα μέ τή Λάρυμνα.
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— Ποια γραμμή ;
— Ο σιδερόδρορως. "Εχουνε κάνει δική τούς γραμμή γιά νά 

κουβαλάνε τό μεταλλείο. Έκεϊ θά πάμε. Άν έχης τύχη νάναι 
έκεί ό xuptoche διευθυντήοΗβ καλά.

"Ενα τραίνο, συρμός ατελείωτος, άπό δώδεκα μεγάλα βαγό
νια φορτηγά περιμένει πλησίον τοΰ λευκού οίκίσκου. Ί’ό ενσταν
τανέ μου είς ενέργειαν. ΊΙ γραμμή προχωρεί άτέρμων στιλ- 
βουσα ύπό τόν ήλιον καί χάνεται εις μίαν παρυφήν υψώματος 
τού εδάφους. Απ' έξω άπό τό ζυγιστήριον διακρίνω δύω κυρίους 
μέ λευκά κάσκ συνομιλοϋντας.

— Νά ό κύριοοίΐο διευθυντήοΗβ’ μοϋ λέγει ό άγωγιάτης.
Φαντασθήτε τήν έκπληξίν μου δταν έπλησιάσαμεν άκόμη 

ολίγον. Ό κύριος διευθυντής ήτο μία γνωστοτάτη φυσιογνωμία, 
έςέχουσα μέσα είς τήν εκλεκτήν τάςιν τών Αθηνών. την οποίαν 
συναντά τις είς το Φάληρου. είς τό Βασιλικόν, είς ολας τάς 
χοροεσπερίδας, είς τά εδώλια τών βουλευτών, μέ ενδυμασίαν 
περιπάτου, μέ σμόκιν, μέ φράκου. μεταμορφουμένηυ άπό στιγ
μής είς στιγμήν' ό κ. Άντ. Μάτσας, ο νεώτερος.

Αλλα καί εκείνου ή έκπληξις δέν ήτο μικρότερα μόλις μέ 
διε'κρινε.

— Πώς εύρέθητε είς τά βουνά μας : μέ ήρώτησε πλησιάζων.
Τώ εξήγησα πώς περιοδεύωυ ίφθασα μέχρι τού Κοκαΐνου 

καί έκεί έπληροφορήθηυ δτι υπήρχε μέσον νά έπιστρέψω διά 
Ααρύμνης έπισκεπτόμευος πρώτον τό μεταλλείου.

— Αϊ, τότε έάυ δέν εΐσθε κουρασμένος ελάτε μαζή μου άμέ- 
σως τώρα νά έπισκεφθώμεν τήν έκμετάλλευσιυ.

Μετά δέκα λεπτά ίπποημιονοδρομίας εΐμεθα είς τήν κεφαλήν 
τοϋ μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου είς τό οποίον συγκεντροϋνται 
τά προϊόντα όλης τής έκμεταλλεύσεως' έκεί άφιππεύσαμεν καί 
ήκολουθήσαμεν μιζράυ περιφερικήν γραμμήν ήτις έντός ολίγου 
μάς ώδήγησευ είς τό κέντρον τής έκμεταλλεύσεως.

'Ολίγον πρό τούτου είς μίαν καμπήν τής γραμμής εύρέθη- 
μεν ένώπιον θεάματος τό όποιον μέ κατε'πληςε καί τό όποιον 
εστην άποθαυμάζων.

’Εμπρός 'έν κεκλιμένου επίπεδον, δεξιά άλλο μικρότερου, 
δεξιώτερα άκόμη δύο άλλα' τό εν μεγαλείτερου τοϋ άλλου. 
Άπαντα εύθύγραμμα, γεωμετρικά, μελετημένα. Μία μυρμη- 
κιά άληθής. "Ολα κινούνται σάν αυτόματα. Άνά πάσαν 
στιγμήν κρότος σιδηρικών άπότομος μέ εκαμνε νά στρέφω τήν 
κεφαλήν πρός τό έν ή τό άλλο και έβλεπον ένα μικρόν βαγο

νιού νά άναβαίνη ένώ αμέσως άντελαμβανόμην δτι έτερον κατήρ- 
χετο. Μετ’ ού πολύ είς τήν άντικρύ πλαγιάν τοΰ ρεύματος έβλε
πον 5-6 βαγόνια ερχόμενα μόνα μέ ένα εργάτην ϊστάμενον είς 
τό τελευταΐον καί κανονίζοντα τόν δρόμον των. Τό θέαμα ές 
άπόπτου είναι ώραίον καί τό ενσταντανέ μου τό αρπάζει.

Μού έξήγησε κατόπιν ό κ. Μάτσας δτι τά κεκλιμένα αύτά 
έργάζονται αυτομάτως, τό δέ βάρος τοϋ βαγονιού πλήρους 
μεταλλεύματος παρασύρει τό κενόν βαγονιού. Φθάνει εΐς έργά- 
της, φρεναδόρο; καλούμενος, είς τήν κεφαλήν ρυθμίζων δι ενός 
άπλουστάτου μηχανήματος τήν κίνησιν καί έτερος εις τήν βά- 
σιν παραλαμβάνων τά πλήρη βαγόνια καί προσδένων τά κενά 
είς τό σύρμα.

Προχωροΰντες είσερχόμεθα μετ' ολίγον μέ ενζ "k'jyytv είς χεϊ- 
ρας είς τήν στοάν 8 όπου έχει ήδη γίνει έναρξις υπογείου εργασίας.

ΊΊ στοά προχωρεί πάντοτε διερευνώσα ΰπογείως τό στρώμα. 
Είναι ήδη 150 μέτρα προχωρημένη άνευ διακοπής τίνος τοϋ 
μεταλλεύματος. Ανά 50 μέτρα μήκους έγκάρσιοι στοαΐ δει— 
κνύουσι τό πάχος τοΰ στρώματος 25 περίπου μέτρων. Δεξιά 
καί αριστερά συναντώμεν χαινούσας άλλας στοάς, σκοτεινάς.

Έξερχόμενοι τής στοάς έπισκεπτόμεθα κατά σειράν τάς 
ύπαιθρίους έργασίας. Είναι ούτως εϊπείν σειραί λατομείων σιδή
ρου ύπερκειμε'νων άλλήλων. άτινα ένούμενα άνά δύο εξυπη
ρετούνται κατά ζεϋγος ύπό ενός κεκλιμένου έπιπέδου.

Είς διάφορα ύψη άντιστοιχοΰντα πρός τό κεκλιμένου βαί- 
νουσι στοαΐ πρός τά έγκατα τής γής δπως δι’ αύτών γίνη 
άργότερον ή ύπόγειος έκμετάλλευσις όταν ή ύπαίθριος έργασία 
καταστή πολύ δαπανηρά λόγω τών ύπερκειμε'νων μεγάλων 
όγκων χωμάτων.

Τώρα τά πράγματα φαίνονται άπλα, άλλά. έχρειάσθη διάνοια 
πεπειραμένη διά νά. κανονισθώσιν ώς έκανονίσθησαν καί χρειά
ζεται ενδελεχής μέριμνα διά νά μή παρεκκλίνη τοϋ όλου σχεδίου.

— Καί έχετε μετάλλευμα διά νά έργασθήτε πολλά έτη, Κύ
ριε Μάτσα ; ήρώτησα.

—Άπό έκεϊ πέρα όπου διέρχεται τό δριον τής παραχωρή- 
σεώς μας μέχρι τοΰ τελευταίου πρός τά άνω λατομείου—τοϋ 
άριθ. 13—εχομεν οριζόντιον μήκος κοιτάσματος 850 μέτρα.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΩΝ

Έντός τοΰ μήκους τούτου, βασιζόμενος έπί τών διαστάσεων άς 
έβεβαίωσα διά τής έκμεταλλεύσεως κα: τών στοών, διαθέτομεν, 
λαμβάνοντες ύπ’ δψει καί τάς απώλειας, περί τά 6.000.000 
τόννους. Ούτω τουλάχιστον ύπολογίζω έγώ. Άλλά άπό τό 13 
έπί 1500 μέτρα εξακολουθεί τό μετάλλευμα ύπό τόν έπιβάλ- 
λοντα όγκον τοΰ Πτώου όρους, τής Μαλιδάρδης κατά τούς 
χωρικούς, εννοείτε δέ τί δύναταί νά περιέχη τό όρος αύτό 

ή μάλλον τί ασφαλώς περιέχει άφοΰ έβεβαίωσα δι' ερευνών- 
τήν συνέχειαν τοΰ κοιτάσματος. Πέντε ή 10 εκατομμύρια 

είναι παιγνίδι διά τήν Φύσιν. Άλλά μήπως περιοριζόμεθα 
έδώ: Έχω άκόμη τήν Μαγούλα, διά τήν όποιαν τελευταίως 
έβεβαίωσα 400 — 500.000 τόννους καί έχω τέλος άντικρύ 
είς τό Κόκκινου τά κοιτάσματα τοΰ Νησιοΰ, πέραν εΐς τήν 
Κωπαίδα όπου εχομεν κολοσσιαίας ποσότητας.Άλλά έπ' αύτών 
δέν στηρίζομαι σήμερον πολύ διότι ή ποιότης αύτών είς τήν- 
έπιφάνειαν δέν φαίνεται τόσον καλή. Τίς δμως δύναταί νά 
βεβαίωση δτι βαθύτερου δέν καλλιτερεύει : Έν πάσει περιπτώσει 
είμαι ήσυχος διά πολλά χρόνια έκμεταλλεύσεως, όχι μέ τήν παρα
γωγήν, ήν έχω σήμερον, άλλά καί μέ διπλάσιάν ή τριπλασίαν.

— Είπατε παραγωγήν. Εις τί ποσόν ανέρχεται ή ήμερησία 
σας παραγωγή, κύριε Μάτσα ;

— Τώρα έργαζόμεθα μέ 250 τόννους τήν ήμέραν καί θά.

ΤΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Η ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟΑ
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έργασθώμεν οΰτω όλον τό έτος. Άπό τοϋ επομένου έτους καί 
εφεξής θά είμαι είς θέσιν, συνέπεια. τών προπαρασκευαστικών 
έργων άτινα θά έκτελε'σω καί άτινα θά είναι έτοιμα μετά 6 
περίπου μήνας, νά παραγάγω 500-60(1 τόννους τήν ήμε'ραν 
δηλαδή 1 50- I 80.000 τόννους έτησίως, ϊσως δέ και περισσότερον.

Καί ταϋτα λέγοντες εϊχομεν φθάσει είς τό γραφείου τοϋ επι
στάτου, μικρόν δωμάτιον μέ τούβλα έστρωμε'νον, όπου τό τηλε
φώνου, ένα τραπέζι είς μίαν γωνίαν καί ένα μεγάλο σχέδιου 
άνηρτημένον. Είναι φαίνεται τό σχέδιον όλων τών εργασιών, 
στοών, κεκλιμένων επιπέδων, άπό τοϋ όποιου παρακολουθεϊται 
τό σύνολου τής εργασίας.

— Μετά ‘20 λεπτά τό τραΐνον θά είναι έτοιμον ώστε πηγαί- 
νωμεν διά νά μή μάς περιμένουν.

Έν τέταρτον τής ώρας κατόπιν εύρισκόμεθα έντός ένός 
βαγονιού κενού είς τήν ούράυ τών φορτηγών καί ή «Dolly» 
— ή ατμάμαξα ύπ’ άριθ. I —σφυρίζασα μάς έσυρε πρός 
τήν Λάρυμυαν.

Εύρισκόμενος είς τό τέλος τού συρμού ήδυνάμην νά παρα
κολουθώ ρεμβάζωυ τήν γραμμήν άνελισσομένην είς τήν πλαγιάν 
τοϋ ορούς καί παρακάμ.πτουσαν ώς δφις τάς αποτόμους ρευμα- 
τιάς, πάντοτε δμως περιποιημένην καί κανονικήν.

Είς τό χιλιόμετρον 6 διεσταυρώθημεν μέ τήν άνερχομένηυ 
κενήν αμαξοστοιχίαν καί έξηκολουθήσαμεν κατερχόμενοι όταν 
είς μίαν καμπήν τής γραμμής διέκρινα μεγάλην σιδηράν γέφυ
ραν τήν όποιαν μετ' ολίγον διήλθομεν ό'πως εύθύς αμέσως στα- 
ματήσωμεν πρός ϋδρευσιν τής άτμαμάξης.

Έκεϊ ή γραμμή είναι έγκατεστημένη έπί τής μιας πλευράς 
άποτόμου χαράδρας είς τό βάθος τής όποιας ρέει άφθονον πη
γαίου ύδωρ ^ρησιμοποιούμευον ύπό δύο ή τριών ύδρομύλων. 
Μόλις ή αμαξοστοιχία έξήλθε τής χαράδρας, καίτοι ήτο μεσημ
βρία καί ό ήλιος έπετίθετο καυστικότατος έπί τών κεφαλών 
μας, ήσθάνθημεν ένα δροσερότατο μελτεμάκι, είς δέ τήν εύχα- 
ρίστησιν τής ανακουφιστικής θαλασσίας δροσιάς προσετέθη ή 
άπόλαυσις τής μαγευτικής θέας, ήτις έξετυλίσσετο πρό ήμών.

Άπό τής χαράδρας μέχρι τής θαλάσσης έξετείνετο όμαλή 
κοιλάς, καταπράσινη, κατάφυτος άπό έλαιόδενδρα καί τής 
όποιας τό ομοιόμορφον πράσινον χρώμα έκηλιδοΰτο άπό χαρεε— 
στάτας έρυθράς άνθοδέσμας ροδοδένδρων. Ιδιαιτέραν δλως 
ζωήν προσέδιδον είς τό τοπεϊον οί μικροί καταρράκται τού 

έξερχομένου έκ τών ύδρομύλων 
ϋδατος καί τά λευκά ένδύματα 
τών χωρικών, αϊτινες έπλυνον 
είς τάς δχθας τού ρύακος. ξ 

ΊΙ «Dolly» συρίζουσα μέ 
δυνατώτερον συριγμόν διέσχιζε 
τρέχουσα τήν κοιλάδά ώς νά 
συνεμερίζετο τήν διπλήν μου 
εύχαρίστησιν καί διά τό θαυ

μαστόν τοπεϊον άλλά καί διότι έπλησιάζαμεν είς το τέρμα δπου 
άνελογιζόμην οτι ήθελον δυνηθή νά ικανοποιήσω τόν άνυπομο- 
νούντα. στόμαχόν μου.

Πράγματι μετά 20 λεπτά έφθάσαμεν είς τό τέρμα, είς τήν 
αποθήκην δηλονότι τοϋ μεταλλεύματος καί αμέσως, άναβάλ- 
λοντες διά τό απόγευμα τήν έπίσκεψιν τών είς τόν λιμένα έργων 
έπέβημεν λέμβου ήτις μάς άνέμενε καί έπεράσαμεν είς τήν αντί
κρυ παραλίαν, είς τό χωρίον Καστρί, τήν άρχαίαν Λάρυμναν, 
όπου τά γραφεία τής διευθύνσεως καί ή κατοικία τού διευθυν- 
τού καί δπου—τό σπουδαιότερου—μάς άνέμενε τό πρόγευμα και 
παγωμένος ξανθός Κλωναρίδου.

Είναι αδύνατον δι’ όσους δέν έδοκίμασαν αυτήν τήν άπό- 
λαυσιν νά εννοήσουν τί είναι ενα καλόν πρόγευμα μετά 6 η / 
ωρών ορθοστασίαν καί πόσον τελείως συμπληρούται ή ευτυχία 
μετά 2 ώρών ύπνον.

Περί τό εσπέρας καίτοι ό ήλιος ήτο άκόμη καυστικός διε- 
περαιώθημεν απέναντι πρός έπίσκεψιν τών άλλων εγκαταστά
σεων. Μεγίστη πλατεία πλήρης σιδηροδρομικών γραμμών απο
τελεί τήν αποθήκην μεταλλεύματος δυναμένην νά περιλάβη 
περί τούς 30.000 τόννους. Συνεχόμενη μέ αύτήν προβάλλει έν 
τώ λιμένι εισχωρούσα είς τήν θάλασσαν ή κλίμαξ τής φορτώ- 
σεως μήκους έν τή θαλάσση) άνω τών 100 μέτρων καί στηρι- 
ζομένη είς τόν βυθόν διά σιδηρών δοκών.

Είς τό άκρον αύτής προσεγγίζουσι καϊ τά μεγαλείτερα φορ
τηγά δεχόμενα απ' αύθείας έκ ταύτης τό μετάλλευμα.

— Άλλά, κύριε Μάτσα, δέν θά ήτο άπλούστερον νά φορτώ
νετε μέ μερικές μαούνες όπως φορτώνουν τά κάρβουνα είς τόν 
Πειραιά καί νά μή δαπανήσετε διά τήν κλίμακα;

Έκ τοΰ έλαφρού μειδιάματος δπερ έφάνη έπί τού προσώπου 
του ένόησα δτι ειχον είπή μίαν μεγάλην ανοησίαν.

— ΊΙ κλίμαξ κοστίζει καμμιά εξηνταριά χιλιάδας δραχμών. 
Έάν έφόρτωνα δπως είς τόν Πειραιά θά μοΰ έκόστιζεν ό τόν- 
νος 1.50 δρ. διά φορτωτικά καί τώρα μοϋ κοστίζει 35 λεπτά. 
"Ωστε μόνον μέ τήν περυσινήν παραγωγήν τών 6.000 τόννων 
βλέπετε δτι έκέρδισα καί μέ τό παραπάνω όλην τήν άξίαν τής 
κλίμακος.

Άφοϋ περιειργάσθημεν τήν αποθήκην τοΰ μεταλλεύματος 
καί τήν κλίμακα έπεσκέφθημεν τό Μηχανοστάσιον, Σιδηρουρ
γείου. Ξυλουργείου. Άποθήκας ύλικώυ, Χημικόν έργαστήριον
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κα'. κχτελήςαμεν είς τό Νοσοκο^ϊον όπου νοσηλεύονται ύπό 
τοϋ ιατρού της Έταιοϊας οί ασθενείς έργάται.

Παντού τάς:;. πειθαρχία απόλυτος. Πειθαρχία όμως όφειλο- 
μενή δχι είς τόν φόβον άλλά είς τήν αγάπην πρός τούς ανώτε
ρους. Καθαριότης άμεμπτος δέ. Φθάνει νά προσθέσω ότι κατά 
κανόνα οί ασθενείς προσλαμβανόμενοι είς τό νοσοκομείο·/ λαμ
βάνουν ύποχρεωτικώς............λουτρόν καθαρώτητος.

Κα1. ήσθανόμην περιεργαζόμ/ενος πάντα ταΰτα αίσθημα ύπε- 
ρηφανίας διά τάς έργασίας αύτάς τάς καθαρως Έλ.ληνικάς. μέ 
Ελληνικά κεφαλαία συσταθείσας καί ύπό Ελλήνων μηχανικών 

δημιουρ-ρη,θείσας καί διευθυνου.ένας καί έθαύμαζον τόν νέον 
αύτόν Διευθυντήν ύπό τάς διαταγάς τοϋ όποιου κανονίζεται ή 
πολύπλοκος έπιχείρησις κα'ι βαδίζει ώς μηχανή εύρύθμως λει
τουργούσα, περιφερόμενου πάνταχοΟ, βλέποντα τά πάντα ές 
ιδίας άντιλήψεως, ήσύχως δίδοντα διαταγάς καί είς πάσαν 
έρώτησιν τών ύπαλληνων του δίδοντα πάντοτε κατηγορηματι
κήν άπάντηβιν άνευ δισταγμού.

Έκάθησα ρεμβαζων είς ένα βράχον ένώ εκείνος μέ τόν μηχα
νικόν του έχάραττε έπί τοϋ έδάφους τήν οικίαν και τά γρα
φεία της Διευθύνσεως ήτις τώρα θά άρχίση οικοδομ.ουμ.ε'νη.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΤΠΑΛΔΟΣ

Δραματικός όξύφωνος τον Έλλην. Μελοδράματος. 
("Ορη οελ. 148).

— Σας φαίνεται περίεργον, πώς μόνον τώρα θά οίκοδο- 
μήσωμεν άνετον οίκημα διά τά γραφεία καί τήν διεύθυν- 
σ:ν; Είχομεν έ'ως τώρα τόσα πολλά άλλα πράγματα μάλλον 
επείγοντα διά τή δουλειά νά κάμωμεν ώστε ούτε καιρός 
ούτε χρήματα μάς έμενον διά τάς οικοδομάς. Τελευταίως 
δμως έπραγματοποιήσαμεν οικονομικόν τινα συνδυασμόν δι ’ ού 
είσηγάγομ,εν τάς μετοχάς μας είς τό χρηματιστήριου τών Ιίαρι- 
σίωυ καί έςεύρομευ νέα κεφάλαια, τώρα δέ όμ.οϋ μέ άλλας συμ- 
πληρωματικάς εγκαταστάσεις θά οικοδομήσω καί διά γραφεία 
καί δι’εμέ. Τοϋ χρόνου έάν θελήσητε νά έλθετε νά μάς δήτε 
θά σάς ςενίσωμεν καλλίτερα.

Περί τήν I Iι|ν τής νυκτός έπεβιβάσθην τής «Λούσης» χαριε- 
στάτου λευκού ρυμουλκού τής εταιρείας, διεσκευασμενου διά τήν 
συγκοινωνίαν μεταςύ Ααρύμ.νης καί Χαλκίδος καί κοιμηθείς 
θκυμασίως έζύπνησα τό πρωί διά νά. πάρω τόν πρώτον συρμόν 
δ: Αθήνας, άποκομίζων τάς άρίστας τών εντυπώσεων άπό μίαν 
γωνίαν τής 'Ελλάδος, ήρεμου μέχρι τής χθές, ήν άνεστάτωσεν 
ήδη ο συριγμός τής άτμαμάςης καί ήτις τίς οιδε πώς θέλε: 
μετασχηματισθή, έντός ολίγων έτών.

Ο ΔΕΛΤΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Γενικός Διευθυντής τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων.

Η ΚΥΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ

("Ορα σελ. 1481.

Ο PAKHNIKOC XYTOKJ’XTOI’IKOC c/roxoc
γπο Κ. CA|’A<bH γΐ1ΟΠΑΟΙλ|’.Χθγ Γ<»Υ IV Ιΐ\γΐΊΚ(>γ

[Συνεχεία άπό τό προηγούμενο? τεύχος)

Τό ύπό τόν ναυτικόν, δηλαδή, δρον palamento νοούμενοι· 
ολικόν τών κωπών τών έν λόγφ γαλερών, συνίστατο κατά 
πλευράν έξ άθροισμάτων άπό τρεις κώπας, τής πρός τά έμπρός 
Ονομαζόμενης terziccio, τής μέσης posticcio καί τής πρύμναδε 
pianero. Έκαστον άθροισμα δ’ είχε κώπας μετά χειρολαβών 
άνίσου μήκους, ούτως ώστε νά χειρίζωνται αύτό 3 άνδρες τοπο-

ΣΧΕΔ. 13.

θετημένοι άπό τοΰ περιτοναίου πρός τό διάμηκες επίπεδον έπί 
τοΰ ίδιου σέλματος. Καί ή τών κωπηλατών τοιαύτη δργάνωσι; 
ήν έξακολούθησις απαράλλακτος τής πρότερον ϊσχυσάσης εϊς 
τάς Ρωμαϊκάς λιβυρνίδας, άφ’ δτου ή χειραφετηθεΐσα Λατι
νική άρχιτεκτονική έδημιοΰργησεν έξ οικείων τριήρη τής γραμ
μής, κατά τήν ίδικήν της εκδοχήν τής δνομασίας.

Έτερα συστατικά τής λιβυρνίδος τής άναφερομένης έποχής, 
ήσαν τά άκόλουθα μέ ικανήν προσέγγιση·:

Εκτόπισμα τοϋ πλοίου
Μήκος
Πλάτος
ΒυΒισμός

Ένάλιος έπιφάνεια τοΰ μεγίστου νομέως
Έμβολον....................................................
Ύψος σκαλμών άπό τής ίσάλου ....
Διάσκαλμον...........................................  .

τόν. 8ο.οο 
μέτρ. 3°·®°

4·4Ο 
1-30
>·5°

• 3π·67

ύπέρ τήν Οάλ. 
μετρ. 1.30 

1.20

( μέσος. . . . 
I πρός πρύμναν

ΣΧΕΔ. 14.

Μήκος τών κοπών
ι οπίσθιας...................................... μετρ. 7·5Ο
• μεσαίας......................................... 7·°°
/ πρωραίας..................................... 6.50

ί όμάδος όπιο!), κωπών ο·35
Άναλογ. κατανομή τοϋ έρετικ. ’ μέο. 0.30

' προσί)· 0.25
'Ολική ίστιοφορία......................... ................................... 26ο~.οο
Μεγίστη ταχύτης.................................................................κόμβ. 5·°°
Πλήρωμα...................................................................  άνδρ. 120

’Αργότερα δμως αί λιβυρνίδες έμεγαλώθησαν καί βαθμη
δόν τό έρετικόν έπολλαπλασιάσθη, άχρις ού τό πλοΐον άπαντα 
έπί αύτοκράτορος Καλιγούλα καί δεκήρες. ’Από τών Ιστορή
σεων τοϋ Φλαβίου - Γενάτου Βεγετίού δυνατόν, έπί τη βάσει 
τής Άδριατικής διατάξεως τής πολυερεσίας καί διά καταλλήλου 
έπεξηγήσεως τοΰ λατινικού δρου ordo, νά φαντασθώμεν δτι 
πρός τοΰτο ηύξήθη συν τώ χρόνοι ό άριθμός τών κωπών έκα
στου άθροίσματος καί έγένοντο αύται μ καί 5, προστεθέντων 
κατά σέλμα τών αναλο
γών άνδρών έν φ, έν 
ταύτώ, προσετέθη καί 
δεύτερα σειρά έλασίας, 
όμοιοτρόπως τη μονή 
ύπαρξάση έχουσα (σχε
δίαν 14)· Διά τοΰ τοιού- 
του συνδυασμού δ’ έδη- 
μιουργήθη ποικιλία λι- 
βυρνίδων, τοϋ τεχνικού 
τών άθροισμάτων προσ- ~__
διορισμού περιλαμβά- =’~ χχεδ |(.
νοντος πλέον τό ολικόν 
τών ύπερκειμένων καί ύποκειμένων κωπών κατά τμήμα τής 
ναυπηγικής τών νομεών άριθμολογήσεως, άπό τής όρθιας τής 
στείρας έως τής τοΰ ποδοστήματος.

Αί δ’ υπηρετικοί τοΰ Στόλοι· τών Ρωμαίων λιβυρνικαί (σχέδ. 
15), έξετόπιζον δλίγιστον, έφερον σπανίως έξαλόν τιέμβολον διά 
τήν μετ’ Ισοδυνάμων σκαφών πάλην καί, κατά τόν Τάκιτον, 
δέν ήσαν εϊμή διά 30—φο άνδρών πεπληρωμέναι. Καί εύλο
γον εινε νά παραδεχθή τις δτι, τόσοι· διιι τόν πολεμικόν αύτών 
προορισμόν, δσον καί τήν έν ειρήνη αστυνομικήν φρούρησιν 
τών ακτών, ήρκει μία κατά σέλμα κώπη. Μόνον δ’ εϊς τούς 
μεμακρυσμένους καί μάλλον άναπεπταμένους σταθμούς θά 
ήσαν αί λιβυρνικαί δίκωποι, μετά τήν άνάπτυξιν μάλιστα τών 
λιβυρνίδων καί τήν παρασταθεϊσαν ανάγκην ευσωμοτέρων πως 
εύδρόμων. Λιβυρνίδες καί λιβυρνικαί έντοσούτφ, έντοπισθεΐσαι 
κατ' ολίγον δπου άν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους ήσαν τεταγμέναι, 
έληξαν άπομακρυνθεΐσαι τοΰ έν Μητροπόλει παραδεδεγμένου 
τύπου καί συνταυτισθεΐσαι έν πολλοϊς τή κατά χώρας φυσιο
λογία τού περιβάλλοντος. Ούτω δέ καί έν τή φιδέ ’Ανατολή 

έγένετο. Καί δταν ή Ήώς τοΰ εις Αυτο
κρατορίαν άναγεννηθέντοςήμετέρου Έθνους 
διέλυσε τά σκότη δουλείας μακραίωνος, έκ- 
πάγλως δ’ έρρόδισε τής Πανελληνικής κοι
τίδας τά δρη καί τάς θαλάσσας, ή ναυτική 
άντίληψις καί ή άρχιτεκτονική δεξιότης τών 
τοΰ ’Αρχιπελάγους ομογενών πληθυσμών, 
είχον ήδη μορφώση έκ τών λιβυρνίδων 
τούς άγνώς Ελληνικούς Δρόμωνας καί άπό 
τάς έξελιχθείσας λιβυρνικάς είχον άχθη εϊς 
τήν διαγραφήν τών δρομικωτάτων, μονή- 
ρων δ’ οί.ονεί γαλεών καί έν ταΐς βίγλαις, ή 
άλλαις ταχιναϊς χρείαις, χρησιμοποιούμενων 
'Ελασσόνων Δρομώνων.

("Επεται τό κύριον μέρος τής ωραίας μελέτης 
πραγματευόμενοι· έν έκτάσει τά περί τοϋ Ελλη
νικού Αΰτοκρατορικοΰ Στόλου].
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Δη αοσιεύο μεν έ νταϋθ α 
κοάτορος Κωνσταντίνου 
ήτο μ-έχρι τούοε γνωστή.

ΊΙ μικρά αύτη εΐκών 
σής βούλλης έξηρτημένης

ΕΙΚ. ι.

τέσσζρας εικόνας τοϋ μάρτυρος αύτο- 
τοϋ Παλαιολόγου, ιόν αία καί μόνη 
ή ύπ άρ. I.
εινε είλ,ημμένη έκ φωτογραφίας χρυ- 
άπό χρυσοβούλλου τοϋ Κωνσταντίνου 

έκδοθέντος έν έ'τει 1451 χάριν τών 
κατοίκων τής ’Ραγούσης, είς ους ό 
αύτοκράτωρ παρεχώρησεν εμπορικά 
προνόμια και άποκειμένου νϋν έν 
πρωτοτυπώ έν τώ Αύτοκρατο.ρικφ 
άρχείω τής Βιέννης. Τής χρυσής 
ταύτης βούλλης άτεχνοι καί ήκιστα 
π·.στα· αποτυπώσεις ειχον γείνει πρό- 
τερον" έπ έσχατων δ' έξέδωκ' αύτήν 
πιστώς έν τώ έμώ Νέω Έλληνομνή- 
μονι (Τόμ. Α', σ. 416), νϋν δ' έκ- 
δίδεται ένταΰθα καλλιτεχνικώτερον 

ένεκα τής άριστα,ς ποιότητας τοϋ χάρτου τής «Εικονογραφημέ
νης». Φέρει δέ ή χρυσή αύτη βοϋλ.λα περί τήν εικόνα τού αύτο
κράτορος τήν επιγραφήν Κωνσταντίνος έν Χ[ριστ]φ αύτοκράτωρ 
ό Παλαιολόγος. Τήν 
γών έν τε τή μορφή τού αύτοκράτορος και τη επιγραφ· 
άλλο άπότυπον χρυσής βούλλης όπερ εύρών έν τώ ο-.,—- -ίν 
άρχείω τής έν Ιταλία Μοδένης έξέδωκα όμ.οίως έν τώ Νέω 
Έλληνομνήμονι (ένθ’ άν. σ. 4 18). Σημειωτέον δέ, ότι ή έπί

αύτήν δέ εικόνα, μετά μικρών παραλλα
γή μορφή τοϋ αύτοκράτορος καί τή επιγραφή φέρε: 

δημοσίφ

ΕΙΚ. 3-1.

βούλ- 
είκών αύτη 

αύτοκράτορος 
ή πιστότατη 

Υ *·· ν r, 11 : ·ι/.»·» ν ·ζ ·

ΕΙΚ. 2.

της 
λης 
τοϋ 
είνε 
τών σωζομενων καϊ 
επίσημος ούτως εϊ- 
πεΐν. Αύτής δέ με
γεθύνσεις καί έπι- 
καλλύνσεις ή δια- 
στροφαί εινε καί 
πάσα: αί φερόμενα: 
νεώτεραι λιθογρα
φία1. ή άλλαι εικό
νες τοϋ αύτοκρά
τορος.

Μεγαλειτέρα δέ 
είνε ή παρακείμενη 
ύπ' άρ. 2 εις φυσι
κόν μέγεθος νϋν τό 
ποώτον έκδιδομένη 
ένταΰθα. Εύρον δ’ 
αύτήν τό θέρος τοϋ 
1 903 έν τώ ύπ’άρ. 
122 (α. S. 5.5) 
κώδικι τής έν Μο- 
δένη Άτεστίας βιβλιοθήκης (Bibliotcca Eslense). Ό κώδιξ 
ούτος περιέχει τό χρονικόν τοΰ Βυζαντινού ιστορικού Ζωναρα. 

κεκοσμημένον ύπό εγχρώμων εικόνων πάντων 
τών αύτοκρατόρων τής τε Ρώμ.ης καί τοΰ Βυ
ζαντίου έν τώ περιθωρίω. Δέν περιέχει δέ ό κώδιξ 
t/.όνον εκείνους τούς αύτοκράτορας, περί ιόν γίνε
ται λόγος έν τώ χρονικώ τοΰ Ζωναρα, άλλ' έπι- 
προςθέτως καί τούς κατόπιν μέχρι καί τοΰ Κων
σταντίνου 11 αλαιολόγου συμπεριλαμβανομένου. 
Καί άλλαχοΰ μέν θά γράψω διά μακρών περί τοϋ 
χειρογράφου τούτου καί τών έν αύτώ εικόνων 
τών αύτοκρατόρων. 'Ενταύθα δέ περιορίζομ.αι είς 
τήν έκδοσιν τής εικόνος Κωνσταντίνου τοϋ 11α- 
λαιολ.όγου χάριν τής «Εικονογραφημένης». ΊΙ 
εΐκών αύτη έχει μέν τι τό τυπικόν, πεποιημένη 
κατά τύπον καί άλλως έπαναλαμ.βανομενον έν 
τω χειρογράφω, άλλά καθ' όλου ειπεϊν δέν είνε 
παρά πολύ διάφορος τής παριστανομένης έπί τής 
χρυσής βούλλης. Ή μέν χειρ τοϋ ζωγράφου ελευ
θεριάζει. άλλ’ ή βάσις τής ζωγραφιάς εινε εικο
νική (portrait).

Όλως δέ διαφόρως έχουσι τά κατά τάς δύο 
λοιπάς εικόνας, τάς ύπ' άρ. 3 καί 4. Αύται 
ούδαμώς είνε εικονικά';, ούδεμίαν έχουσαι βάσιν 
άληθείας, άλλ’απλώς συμ.βολικαί. Εύρον δ'αύτάς 
ομοίως πρό δύο έτών έν χειρογράφω τής έν Βενε
τία Μαρκιανής βιβλιοθήκης, φέροντι άριθμόν 
Class. Vll cod. 22. Είνε δέ όκώδιξ ούτος 
γεγραμμένος τελευτώντος τοϋ δέκατου έκτου αίώ- 
νος καί περιέχει πλ,ήν χρησμολογικής συγγραφής 
τοϋ Ψευδομεθοδίου Πατάρων άλλα χρησμολογικά , 
μεθ’ ών είνε άναμεμιγμένα χοονογραφικά σημειώ- 
μ.ατα έν πολλή συγχύσει, ιόν τά πλείστ’ άναφέ- 
ρονται είς τήν Κρήτην. Καί τό μέν κείμενον τοϋ 
κωδικός δέν εινε μακρόν, τό δέ κύριον έν αύτώ 
είνε αί διά γραφίδος γεγραμμέναι άξιόλογοι εικό
νες, πολλαχώς διαφωτίζουσαι γεγονότα τής μεσο- 
χρονιου ήμών ιστορίας άξια γνώσεως, καθ’ ά θέλει 
δειχθή έκ τής άλλαχοϋ γενησομένης ύπ’ έμ.οϋ 
μακρας τοϋ κωδικός περιγραφής. Έν δέ φ. 2046 
τοΰ χειρογράφου εύρισκομεν τό έξής έπίγραμμα,

έξ ού μανθάνομεν τό όνομα τοΰ Κρητός βιβλιογράφου. όςτις 
είνε άμα κα: ό σχεδιαστής τών έν τώ κώδικι εικόνων"

Ζ'«οο’·Ζοΐ’ χειρ Λ'ζώ-rCa τάδε γεγράφιι,
<■ δΐ λαβών /ιέ/ινηαο κάρου ίτροι/ρόνως.

Έν δέ τώ φ. 136“ μαρτυρεί ό Κλ.όντζας, ότι έγραψε τόν 
κώδικα έν ετει 1590.

Τοϋ χειρογράφου τούτου τό φ. 89s παραθέτομεν ενταύθα 
πανομοιοτύπως έκ φωτογραφίας. Καί τό μέν βραχύ κείμενον 
τής σελίδας ταύτης είνε τό έξής" ‘Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος 
όπου έχιισε τήν βασιλείαν και έσκοτόϋη εις τόν πόλεμον: ΊΙ 
άλαισις τής Κωνσταντινουπόλεως' γέγονε δέ έν ταΐς ήμέραις τον 
βασιλείας Κωνσταντίνον τον Παλαιολόγου, έπδνομαζομένον Ιρά- 
γασι παρά τών ασεβών Ίσμαϊλητών έτους από τής τοϋ κυρίου 
ήμών ’/ηοον .Χρίστον ένσάρκον οικονομίας υνγ, μηνός Μαΐυν, 
κί)\ ημέρα Τρίτη: Ό Ιλάνατος τον άπάνω γεγραμμένον Κων
σταντίνοι- Ιίπον έσκοτοόιλη είς τήν άλωσιν τής πόλεως. Πλήν δ- 
τών σημειωμάτων τούτων φέρει ή σελίς δύο εικόνας, ών ή μέν 
πρώτη έξηγείται ύπό τοϋ έν άρχή τοΰ κειμένου σημειώματος, 
ή δέ δεύτερα ύπό τοϋ έν τέλει. Κατά ταϋτα ή μέν πρώτη 
παριστάνει τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνον, ή δέ δευτέρα τόν 
θάνατον αύτοϋ.

Ό αναγνώστης δύναται αύτός παρακολουθών τάς εικόνας 
νά συνίδη τόν συμ.βολικόν αύτών χαρακτήρα. Ό φιλοπατρις 
Κρής δέν είχε προφανώς έν τή άκόμη τότε βενετοκρατουμένη 
πατρίδι πλέον πρό αύτοϋ επίσημον καί έγκυρον εικόνα τοϋ 
τελευταίου αύτοκράτορος. άλλ’ έσχεδίασεν έξ έλευθέρας χεφός. 
Διά τοϋτο ούδέν τό πιστόν έν τή μορφή τοϋ Κωνσταντίνου

Κ. ΣΑΒΒΑΣ

Κ«Οΐ|γη(ής τής Ύγιτινής έν τώ ΈΟν. IΙανεπιοτημϊο) 
Ιατρός τής Λ. Μ. τοΰ Βασιλέως.

πλήν ή ότι παρέστησεν αύτόν γενειώντα. καθ’ ά καί αί αρχαιό
τερα’. αύτοϋ εικόνες. Άλλ' ούδέν ύπάρχει τό πιστόν καί έν τή 
περιβολή αύτοϋ. ήτις έχε: μάλλον φραγκικόν χαρακτήρα. Ό 
αύτοκράτωρ κάθηται περίφροντις έπί τοϋ θρόνου, στήριζε·, τήν 
άριστεράν έπί τής παρειάς καί τήν δεξιάν έπί τοΰ δεξιού γόνα- 
τος. Είρων δέ χωρεΐ πρός αύτόν ό σκελετώδης θάνατος φέρων 
οαρέτραν καί τόξα καί κρατών διά. τής άριστεράς κλεψύδραν 
καί ξίφος.

11 δ έτέρα εΐκών παριστάνει τόν Κωνσταντίνον νεκρόν έν 
τώ φερέτρω. Άλλ ομοιάζει πρός δυνάστην τής Δύσεως ήσύχως 
θανόντα έπί τής κλίνης, οΐους πολλ άκις παρίστανον τούς θανόν- 
τας ήγεμόνας έπί ένταφίων πλακών ή σαρκοφάγων οϊ Έσπέ- 
ριοι γλύπται, πολύ μάλλον ή προς τόν μαρτυρικώς θανόντα πρό 
το’ιν τειχών τής άτυχους Κωνσταντινουπόλεως τελευταίον βασι
λέα. Ό Κλόντζας γράφων ταύτας τάς εικόνας έκ φιλοπατρίας 
είργάζετο διά τής φαντασίας, άλλ' ήγνόει τήν ιστορίαν. Ούχ 
ήττον συμπεριέλαβον καί τά δύο αύτοϋ ταϋτα έργα εις τήν 
μικρά.ν συλ.λογήν ταύτην τήν συμπεριλ,αμβάνουσαν οΰτω πάσας 
τάς μέχρι τοΰ νϋν γνωσθείσας παλα-.άς εικόνας τοΰ Κωνσταντί
νου Παλαιολόγου. Καί εινε μέν άληθές, ότι έν τή βιογραφία·?, 
μελέτη περί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τή γραφείσ-ζ, άγγλιστί 
ύπό τοϋ Σέρβου Mijatovich φέρεται καί άλλ.η τις εΐκών τοϋ 
αύτοκράτορος έκ μεγάλου μετα/.λίου, άλ,λά τό μετάλλιον τούτο, 
γενόμενον έν ’Ιταλία κατά τούς χρόνους τής Αναγεννήσεως, 
δέν παριστάνει Κωνσταντίνον τόν Παλαιολόγον, άλ.λά. Κων
σταντίνον τόν Μέγαν.

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

,

Κ. ΛΟΥΡΟΣ

Υφηγητής τής Μαιευτικής έν τώ ΈΟν. Πανεπιστημίφ 
Ιατρός—Μαιευτήρ τής Βασ. Οικογένειας.

I



Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ

|ίν ώ έτάφη ό θ. II. Δηλιγιάννης]

"Οταν έτάφη ό Δηλιγιάννης είχε πλέον έπέλθει 

>1 νύξ καί έν τή σπουδή των οί νεκροθάπται έλη- 

σμόνησαν νά διανθίζουν τό μετάλλινοι· κιβώτιον. έν <7> 

περιείχετο ό νεκρός, ΐνα είσέλθη ατμοσφαιρικός άήρ 

και προκληΟή οΰτοι ή σήψις. Έκ τούτου παρέστη 

ανάγκη τήν έπομένην νά έξαγάγουν καί αύθις τό 

φέρετρον διά νά ανοίξουν τήν μεταλλίνην θήκην. 

Έπί τή εύκαιρίρ. έτοποθέτησαν εντός τοΰ φέρετρου 

καί τά σπλάγχνα τοϋ νεκρού, άτινα εϊχον άφαιρέσει 

κατά τήν ταρίχευση· οί ιατροί.

“QUO V D I S ?„

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ

ΤΟΥ» ΠΡΩΘΤΠΟΪ’ΡΓΟΪ·

9

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΤ ΔΟΛΟΦΟΝΟΤ

Ή σύζυγος τοΰ δολοφόνου καί τά 

παιδιά του, γυμνά, πεινώντα, άπορφα- 

νισθέντα, ολοφύρονται μέσα είς μίαν 

τρώγλην τής όδοϋ Άρείου Πάγου.

Χάρις είς τόν ιδιαίτερον γραμματέα τοΰ Διευ- 

θυντού τής Άστυνομίας κ. Κυριακόπουλον έπετράπη 

είς τόν συντάκτην της Εικονογραφημένης·- νά είσέλθη 

είς τό αστυνομικόν κρατητήριον καί φωτογράφηση 

τόν δολοφόνον.

0 ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ Α. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ Ή ΚΠΣΤΑΓΕΡΑΚΑΡΗΣ

Είς τ<> προσεχές τεύχος περατουται τό ιστορικόν διήγημα τού Σιέγ- 
κεβιτς *Ας  τόν Άκολ.ουθήσωμεν . Τό διήγημα τοΰτο δέν ήτο έκ τών 
νεωτέρων έργων. Είχε μάλιστα δημοσιευθεϊ καί έν μεταφράσει είς 
έπιφυλλίδα εφημερίδας. Καί έν τούτοις ήτο σχεδόν πάντη άγνωστον. 
Τοΰτο τούλάχιστον τείνουν ν’αποδείξουν αί έκ μέρους συνδρομητών τής 
• Εικονογραφημένης άθρόαι συστάσεις όπως έκτυπωθή καί ιδιαιτέρως 
είς τομίδιον. Ήρεσε δέ. Τό άποδεικνύουν καί τοΰτο αί συστάσεις τών 
συνδρομητών μας.

Ήδη άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως άλλου έργου τοΰ αύτοΰ μεγάλου 
συγγραφέας, τοΰ περίφημου QVO VADIS?

Δέν είναι νέον καί τούτο. ΈδημοσιεύΟη έπίσης έν μεταφράσει είς 
τήν γλώσσάν μας ύπό έφημερίδος. Έκυκλοφόρησεν επίσης είς τόν 
τόπον μας ή γαλλική έκδοσις. Καί έν τούτοις ζητείται άθρόως μία 
έλληνική μετάφρασις αυτού, επιμελής, άρτια, γλαφυρά.

Τοιαύτην μετάφραση· τού θαυμάσιου έργου Οά παράσχη ή Εικονο
γραφημένη είς τούς άναγνώσνας αυτής, μέ τάς εικόνας τής πρωτοτύ
που πολυτελούς έκδόσεως, άντίτυπον τής όποιας έπρομηθεύθημεν έπί
τηδες διά τήν αντιγραφήν τών εικόνων.

"Οταν τό πρώτον έδημοσιεύΟη τό Quo Vadis?· συνετάραξε κυριο
λεκτικές τόν πεπολιτισμένον κόσμον. Μετεφράσθη άμέσως είς είκοσι 
γλώσσας καί διαλέκτους καί έγένοντο ανάρπαστα τά αντίτυπα.

Είναι τό έξοχώτερον έργον τού Ερρίκου Σιέγκεβιτς καί τής συγχρό
νου Πολωνικής Φιλολογίας. Είναι μία έποποιΐα τού αρτιγενούς Χρι
στιανισμού. Ό τίτλος του Quo Vadis? έχει ληφθεΐ άπό τήν γνωστήν 
θρησκευτικήν παράδοση·. Ό ’Απόστολος Πέτρος άφού έδίδαξε τόν 
Χριστιανισμόν έν Ρώμη καί έμύησε καί έκατήχησε καί έγοήτευσε καί 
έφανάτισε τόν όχλον τής Ρώμης καί εύγενείς καί πατρικίους, φ-εύγων 
τούς κατά τών νεοφώτιστων ήδη χριστιανών διωγμούς, τήν πανωλεθρίαν, 
αποφασίζει νά εγκαταλίπη τήν Οεοστυγή μητρόπολη·, τήν όποιαν ό αίμο- 
βόρος Νερών έπνιγεν είς τό άθώον αίμα τών χριστιανών. Αίφ νης έξω 
τής πόλεως έπί τής οδού Άππιένης, συναντά τόν Σωτήρα.

Ήτο έν θειον όραμα! Ό Κύριος μέσοι μιάς ηρωτονεφ έλης έφερε 
τόν Σταυρόν Του. ’() γέρων μαθητής σκοτίζεται είς τήν φωταύγειαν 
καί πίπτει πρηνής έπί τού εδάφους προσκυνών τόν Διδάσκαλον.

— Ποΰ πηγαίνεις. Κύριε; έρωτά; ό ’Απόστολος τόν Υιόν τοΰ Θεού.
— Quo Vadis, Domine ?

Άφού, άπαντρ. ό θεός, εγκαταλείπεις τόν Λαόν Μου, πηγαίνω είς 
Ρώμην, διά νά σταυρωθώ άλλην μίαν φοράν.

Ό Απόστολος άντιληφθείς τήν πικράν ταύτην παρατήρηση· επιστρέ
φει είς Ρώμην διά νά συνέχιση τό έργον του. συλλαμβάνεται. καί καθη- 
λοΰται έπί τού Μαρτυρικού Συμβόλου, έφ'ού καί ό Κύριος έξέπνευσε. 
Κατιΐ τήν αυτήν ημέραν άπεκεφαλίζετο καί ό ’Απόστολος Παύλος ό έκ 
Ταρσού έξωθι τής Ρώμης.

Ή στυγερά αύτή τραγιρδία τών διωγμών, τών βασανιστηρίων, τών 
άνΟρωπομαχιών, τών σφαγών, τών σταυρώσεων, τών δηώσεων, τών 
δημεύσεων Εξελίσσεται είς σελίδας πλήρεις ζωής καί δυνάμεως.

«
'Αρχίζει έν Ρώμη μέ ένα έρωτα νεαρού Ρωμαίου εύγενοϋς καί πολε- 

μιστοΰ πρός μίαν Λιγύαν παρθένον, θυγατέρα τοΰ βασιλέως τώνΛιγύων. 
δούλην δμως μετά τήν ήτταν τών ομοφύλων της, άνατραφεΐσαν παρά 
τή οίκογενείρ. άλλου Ρωμαίου στρατιώτου εύγενοϋς, τοΰ Αΰλου ΙΙλαυ- 
τίου, οπού έμυήθη τόν Χριστιανισμόν.

Ό Μάρκος Βινίκιος εξομολογείται τόν διάπυρον έρωτά του εί; τόν 
θειον του Πετρώνιον. Ρωμαϊον μεγιστάνα καί εύνοούμενον τού Καί- 
σαρος. Τήν είχε γνωρίση παρά τή οΐκογενείρ τού Αΰλου, δταν πολέμων 
μέ τούς λεγεώνας έν Άσίρ καί τραυματισθείς κατά τόν καρπόν εθε- 
ραπεύετο παρ' αύτώ. Τήν έπομένην κατιΐ παράκληση· τού ΙΙετρωνίου 
ό Καϊσαρ στέλλει ένα Κεντηρίωνα μετά κουστωδίας είς τό μέγαρον 
τού Αΰλου καί άπάγουν τήν νεαρόν βασιλόπαιδα είς τό άνάκτορον, 
όπόθεν θά ώδηγεΐτο είς τοΰ Βινικίου. 'Επακολουθεί συμπόσιον έν τώ 
άνακτόριο, έκ τών γνωστών οργίων τού Χέρωνος. ΙΙαρίσταται καί ή 
αίδήμων παρθένος πνιγομένη άπό τήν αισχύνην, παρίσταται δέ καί ο 
Βινίκιος. Ή κόρη συσπειροϋται παρ’ αύτώ ζητούσα προστασίαν καί 
εκείνος είς στιγμήν βακχείας, κορυφωθείσης, προσκολλρ. τά χείλη του 
έπί τής άσπιλου παρειάς της. Άλλ’ αίφνης μία στιβαρά χειρ τόν 
απωθεί καί αρπάζει τήν λιποψυχούσαν κόρην.

Ό θύρσος, ό έμπιστος δούλος τοΰ πατρός της, τήν οδηγεί είς τό 
διαμέρισμα τής Ακτής, απελεύθερου τοΰ Χέρωνος, ήτις εϊχεν αισθανθεί 
συμπάθειαν πρός αυτήν.

Ή κόρη θέλει νά φυγή άπό τήν στέγην αύτήν τής ατιμίας καί παρα-
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καλεϊ τήν Ακτήν νά τήν διευκολύνη, διιι νά καταφύγη εΐς τοΰ Λυλου. 
Ή Ακτή τής υποδεικνύει δτι είναι ανωφελές διότι θιί άπαχθή έκ νέου 
θά έκθέση δέ είς κίνδυνον καί τόν γηραιόν πολεμιστήν. Άλλ’ αίφνης 
ιδού ή Λύτοκράτειρα έπιστρέφουσα έκ τοϋ κήπου μετά τής συνοδείας 
τών δούλων καί τοΰ άρτιγενούς θυγατρίου της, δπερ έκράτει εύρωστος 
αΐθιοπίς. Ή Αύγούστα θαμβούται πρό τοΰ κάλλους τής κόρης καί 
μανθάνουσα τά κατ’ αύτήν, αποφασίζει νά τήν παραδώση εΐς τόν 
Βινίκιον, φοβούμενη μή μένουσα έν τφ άνακτόρφ έλκύση τό ενδια
φέρον τοϋ Νέρωνος.

Πράγματι τό εσπέρας μία συνοδεία τήν παρέλαβε διά νά τήν οδη- 
γήση είς τήν έπαυλιν τοΰ Βινικίου. δστις άνέμενεν αύτήν μετά τοΰ 
Πετρωνίου είς συμπόσιον. Άλλά μόλις τό φορεϊον εΐχεν οδηγηθεί 
έκτός τής πόλεως, οί φορείς καί οί συνοδοί άνατρέπονται καί δ θύρσος 
άπάγει ήμιλιπόθυμον τήν κόρην τοΰ Αύθέντου του.

Ό Βινίκιος μένει κατάπληκτος καί αρχίζει νά τήν άναζητή μάτην 
ανά τήν Ρώμην. Αναστατώνεται ή μητρόπολις. αί θύραι φρουροΰνται. 
Αίφνης εϊς άλήτης, αύτοκαλούμενος στωϊκός φιλόσοφος, ό Χίλων, 
αναλαμβάνει νά τήν εύρη. Καί έρευνφ, έρευνφ, εισδύει εΐς τήν γήν, 
ανακαλύπτει τά άδυτα τών νεοφώτιστων, τάς κατακόμβας των, τάς 
κρύπτας των, ύποκρινόμενος τόν χριστιανόν, καί ανευρίσκει τό κρησφύ
γετου τής κόρης. «

Ό Βινίκιος παραλαμβάνει τόν Κρότωνα, τόν φοβερόν κα'ι τρομερόν 
αθλητήν τοΰ Νέρωνος καϊ τόν Χίλωνα. εισδύουν είς τήν κατακόμβην 
οπού ό Χίλων είχε διακρίνει τήν Λιγύαν καί ακούουν τήν διδασκαλίαν 
τον ’Αποστόλου Πέτρου, όμιλοΰντος περί Άγάπης. Περί Άγάπης καί 
μόνον Άγάπης. Άγάπης πρός τόν πλησίον, πρός τόν εχθρόν. Ό Βινί
κιος εκπλήσσεται άκουων διδασκομένην τήν νέαν θρησκείαν.

Παρακολουθούν τόν Απόστολον συνοδευόμενον ύπό τής Λυγίης τοϋ 
θύρσου καί άλλων νεοφώτιστων, μετά πολλών προφυλάξεων προχω- 
ροόντων. Εισέρχονται εκείνοι έντός μιας παλαιός οικίας, ό Βινίκιος 
κατοπτεύει τό εσωτερικόν, καί ό Κρότων αναλαμβάνει νά στραγγαλίση 
τόν θύρσον χωροΰντα άνύποπτον πρός τήν κρήνην τής αυλής. Ό αθλη
τής έφορμφ έκ τής σκιάς καί ή εύγενής Ρωμαίος εισδύει είς τό εσω
τερικόν, ευρίσκει τήν κόρην, τήν αρπάζει καί ρίπτεται είς τόν διάδρο
μον. Άλλ’ αίφνης συναντφ τόν θύρσον κρατούντα νεκρόν καί αίματό- 
βρεκτον τόν Κρότωνα. Χάνει ιίπό τάς χεΐράς του τό πολύτιμον φορτίον 
καϊ χάνει καί τάς αισθήσεις.

"Οταν συνήλθε εύρέθη έντός σκοτεινού δωματίου πυρέσσων καί 
νοσηλευόμενος. Ό θύρσος καί ή νεαρά Χριστιανέ) τόν περιεποιοϋντο.

— Φονεύσατέ με! λέγει.
Άλλ’ άντί νά τόν φονεύσουν οί χριστιανοί τόν θεραπεύουν. Ό τραυ

ματίας ενθυμείται τήν διδασκαλίαν τού Αποστόλου Πέτρου — Αγάπην 
πρός τόν έχθρόν — καταπλήσσεται, θαυμάζει, αντιλαμβάνεται τό ύψος 
τής νέας θρησκείας, καί σχεδόν γίνεται Χριστιανός. Κατά τό διάστημα 
τής νοσηλείας του αισθάνεται άλλο είδος άγάπης πρός τήν κόρην, 
άγάπης ιδανικής, βαθείας. Τήν ζητεί είς γάμον, ειδοποιεί τόν θειον του, 
ειδοποιεί τόν Χίλωνα νά παύση κατασκοπεύω!· τούς Χριστιανούς καί 
διαδίδει ότι αύτός έφόνευσε τύν Κρότωνα διά νά άποσοβήση πάντα 
κίνδυνον άπό τών Χριστιανών.Έπειτα μόλις ήδυνήθη νά έξέλθη σπεύδει 
μετά τής λοιπής συνοδείας τού Αύτοκράτορος είς "Αντιον. Καί ένφ 
ώργίαζεν ή Αυλή φθάνουν άγγελοι έκ Ρώμης άγγέλλοντες δτι ή 
μητρόπολις καίεται.

Πραιτωριανοί κατά διαταγήν τού αύτοκράτορος είχον θέσει τό πϋρ.
Ό Βινίκιος σπεύδει είς Ρώμην διά νά σώση τήν μνηστήν του. Καί 

σπεύδει καί ό Νέρων διά νά θαυμάση τό θέαμα. Ή Ρώμη φλέγεται. 
Ό Βινίκιος εισδύει είς τάς στενωπούς, μέσα είς τάς φλόγας καί τόν 
καπνόν, πνίγεται, άσφυκτιφ καί λιποθυμεϊ. Δύω Χριστιανοί τόν σηκώ
νουν καί τόν μεταφέρουν μακράν τού πυρός. Ανευρίσκει τόν Απόστο
λον, κατόπιν τήν Λιγύαν καί ό Πέτρος τόν βαπτίζει έν όνόματι τοΰ 
Πατρός τοΰ Υίοΰ καί τοΰ Αγίου Πνεύματος, μέσφ βαθείας έκστάσεως, 
μεθ’ δ άνταλλάσσουν τάς διαχυτικωτέρας περιπτύξεις ό Βινίκιος 
καί ή Λιγύα.

*

«

Άλλ_’ ή Ρώμη καίεται παραδεδομένη είς τό πύρ καί ό όχλος, γυμνω
θείς, άνευ στέγης, πεινών, έξανίσταται, ένφ ό Καϊσαρ άπό τοΰ μεγάλου 
υδραγωγείου απαγγέλει στίχους θαυμάζων τό αγρίως μεγαλοπρεπές 
θέαμα.

— Θάνατος εις τόν μητραλοίαν! φωνάζουν οί Ρωμαίοι.
Θάνατος είς τόν πατροκτόνον!

— Θάνατος είς τόν έμπρηστήν !
— Οί χριστανοί έθεσαν το πΰρ· φωνάζουν οί αύλικοί καί οί Πραιτω- 

ριανοί. Θάνατος είς τούς έμπρηστάς I

Ό Νέρων σπεύδει νά έπωφεληθή τής συμβουλής ταύτης.
Αί είρκταί καί τά ανήλια ύπιίγεια πληροΰνται. Λοιμός απειλείται· 

Άσφυκτιώσιν οί έγκλειστοι άλλά ψάλλουν καί υμνούν τόν Θεόν. Ό 
Βινίκιος τρέχει είς τοΰ θείου του διιι νά σώση τούς ομοθρήσκους του 
άλλ’ ό Πετρώνιος είναι πλέον ύπό δυσμένειαν. ΊΙ Λιγύα, ό ’Απόστο
λος, ό θύρσος έχουσιν έξαφανισθή. Ή μνηστή του φθίνει είς μίαν 
άνήλιον ειρκτήν πυρέσσουσα.

— Είς τά θηρία τούς Χριστιανούς! φωνάζει ό όχλος.
Τό Σίρκο πληρούται. Οί Ρωμαίοι, αιμοχαρείς, τρέχουν νι'ι απολαύ

σουν. Οί Γκλαντιατόρες. Ό στίβος σπιλοΰται μέ αίμα. "Επειτα ή σειρά 
τών θυμάτων. Ανοίγουν αί θύραι καί χιλιάδες Χριστιανών καλυμμένων 
μέ δοράς θηρίων, ωθούνται μαστιγούμενοι πρός τό μέσον τοΰ στίβου. 
"Αλλη Ούρα ανοίγεται καί άγελη άγριων κυνών εισορμά- Οί Χριστιανοί 
συσπειρούνται, γονατίζουν, καί ψάλλουν. Ή ψαλμωδία άναθρώσκει 
πρός τά άνω.

—Αλληλούια, Αλληλούια!
Ό Καϊσαρ θεάται απαθής. Οί άλλοι δυσανασχετούν διότι βραδύνει 

τό θέαμα. Φωνάζουν, όρύονται. Μία άγρια υλακή ακούεται καί οί κΰνες 
έφορμοΰν κατά τών Χριστιανών καί τούς ξεσχίζουν. ’Επακολουθούν 
άλλα μαρτύρια, άλλοι θάνατοι καί ό στίβος τού Σίρκου πλημμυρίζει 
άπό σάρκας καί αίμα. 'Εν τφ μεταξύ ο Βινίκιος πειράται νά σώση τήν 
μνηστήν του, άλλ' αποτυγχάνει. Τήν έπομένην άλλο θέαμα. Ανοίγεται 
μία Ούρα, τοΰ Σίρκου καί εμφανίζεται ό θύρσος καταδικασμένος εΐς 
θάνατον. Ποιου είδους δμως; "Ολοι ήσαν περίεργοι.Άλλη θύρα κιγκλι- 
δόφρακτος άνοίγεται καί εισορμά τεράστιος ταύρος. Έπάνω είς τήν 
ράχιν του, γυμνή, αναίσθητος ή Χριιστιανή παρθένος. Ό Βινίκιος άπό 
τοΰ έξιόστου τών αύλικών συγκρατεϊ τήν τελευταίαν πνοήν καί ψιθυρίζει· 

—Πιστεύω! Χριστέ έν θαΰμα!
Τό άμφιθέατρον σιγφ. Ό θύρσος όρμζι κατά τοΰ ταύρου καί τόν 

άρπάζει άπό τά κέρατα. Ζώον καί κατάδικος έστάθησαν ακίνητοι μετά 
τήν σύρραξιν. Οί χαλύβδινοι μυώνες τοΰ θύρσου έδέσποσαν τού ζώου. 
Σιγά σιγά ήνάγκασε τόν ταύρον νά χαμηλώση τήν κεφαλήν. Έπειτα 
νά γονατίση. "Π σιαγιίιν τοΰ ζώου ήγγισε τό χώμα. Οί οφθαλμοί του 
σχεδόν είχον έξορυχθή. Εξέβαλε τήν γλώσαν ασθμαΐνον καί έκρημνί- 
σθη μέ τήν ώμοπλάτην στρεβλωμένην όπισθεν.

Τό Σίρκο φρενιτιφ καί χειροκροτεί καί όρύεται.
— Χάριν χάριν !
Ό Καϊσαρ κωφεύει άλλά έξανίσταται ι> όχλος.
— Χάριν ! χάριν .'
Ό θύρσος λύει τό θύμα, καλύπτει μέ έν ράκος τήν γυμνότητά του 

καί προβαίνει πρός τόν εξώστην τού Αύτοκράτορος, κρατών εΐς χεΐράς 
τήν κατάδικον. Οί αύλικοί συμβουλεύουν τόν Νέρωνα νά δώση χάριν. 
Ό Καϊσαρ φοβείται τήν έξέγερσιν τού όχλου, άλλ’ ό άρχηγός τών σω
ματοφυλάκων τοΰ υπενθυμίζει δτι οί πραιτωριανοί είναι έτοιμοι.

Τέλος ό Καϊσαρ δίδει τό σημεΐον τής χάριτος καί τίι πλήθος έκρή- 
γνυται είς ίαχάς. Ό Βινίκιος καί ό θύρσος όδηγοΰν έπί φορείου είς τήν 
οικίαν τού Ωετρωνίου τήν λιπόθυμου. Έκεϊ συνέρχεται, θεραπεύεται 
καί τό ζεύγος, αφού μάτην προσεπάθησε μετά τού θύρσου νά παρα
λαβή καί τόν Απόστολον, καταφεύγει είς τάς έν Σικελίφ γαϊας τοΰ 
Βινικίου.

’Επακολουθούν άλλα μαρτύρια. Θηριομαχίαι καί σταυρώσεις. Οί Χρι
στιανοί παλαίουν μέ λέοντας, τίγρεις, παρδάλεις, άρκτους, ύαινας. Ή 
άγορά καί αί πλατεϊαι γεμίζουν άπό σταυρούς. Δάσος ολόκληρον. ’Εσταυ
ρωμένοι δεξιά καί άριστερά. Ό Γολγοθάς τής Θρησκείας. Πραιτωριανοί 
αλείφουν μέ εύφλεκτους ύλας τά σώματα τών καταδίκων καί θέτουν 
πύρ. Φλόγες λείχουν τούς πιστούς καί άναπηδοΰν καί γεμίζει τό διά
στημα ιίπό τόν καπνόν καί τήν κνίσσαν τής έψηνομένης σαρκός. Ό 
λιβανωτός τής θυσίας. Ό Τρόμος κυριαρχεί !

Σταυρώνεται ό Απόστολος Πέτρος μετά τό θειον όραμά του, καί ό 
Απόστολος Παύλος αποκεφαλίζεται καί ό Καϊσαρ φεύγει είς Ελλάδα. 
Άλλ’ αίφνης μέσοι τών στίχων καί τών οργίων καί τών συμποσίων μαν
θάνει δτι έξερράγησαν ταραχαί έν Ρώμη. Ό Νέρων επιστρέφει, ώλλ’ ό 
Γ'άλβας συνωμοτεί, ό στρατός στασιάζει καί ό Καϊσαρ ζητεί νι'ι σωθή 
είς τήν έπαυλιν τοΰ άπελενθέρσυ του Φάωνος, όπου μανθάνων ότι 
κατεδικάσθη ύπό τής Συγκλήτου πλήττει τό στέρνον του διιι μαχαίρας.

Αύτό έν συντομίρ τό νέον μυθυστόρημα τής «Εικονογραφημένης». 
Παρελαύνουν σελίδες μεγαλείου, λιτότητος, άφελείας, έριότων, συμπο
σίων, εθίμων αύλικών, καί θεαμάτων καί περιγραφών καί σελίδες αίμα
τος καί θρησκευτικού κάλλους, έπιβολής, έξάρσεως, δυνάμεως καί 
ένστικτων άγριων καί αισθημάτων ζωηρών καί βασιλεύει καί κυριαρχεί 
καί δεσπόζει τήν θρησκείας ή ύπόστασις.

Ωραιότερου, ήθικώτερον, έκλεκτότερον, μάλλον έπαγωγόν, μάλλον 
ενδιαφέρον, συγκινούν, έλκϋον, διδάσκον, μορφώνον, ήθικοποιοΰν, δέν 
ήτο δυνατόν νά εύρεθή άλλο διά τούς άναγνώστας τής Εικονογρα
φημένης».

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩΜΕΝ!
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνίχηα άπό τό προηγούμενο?)

Ό δχλος έξεπλάγη έπί τη Oig. τής Ρωμαίας ταύτης δεσποίνης, λα- 
τρευούσης ένα κατάδικον.

Ό Ναζαρηνός έστρεψε τά βλέμματά του πρός τίι οΐκτίρμον πρόοω- 
πόν της, καί τά χείλη του έκινήθησαν ώς εύλογοΰντα αύτήν.

Ή Άντεια έπεσε πάλιν έπί τοΰ προσκεφαλαίου της έν τφ φορείφ καί

Τά νέφη έκάλυψαν τόν ήλιον .

ήσθάνθη έπιχεομένην έπί τήν ψυχήν της θάλασσαν φωτός, άγαθότητος, 
ευσπλαχνίας, πεποιθήσεως. έλπίδος καί ευτυχίας. Έψιθύρισε πάλιν:

—Σύ είσαι ή άλήθεια· καί έξερράγη πάλιν είς δάκρυα.
Ό Ναζωραίος ήλαύνετο ωθούμενος εΐς τά έμπρός, πρός τόν τόπον 

ένθα ήσαν έμπεπηγμένοι οί ιστοί τών σταυρών. Πάλιν ήφανίσθη έκ τών 
βλεμμάτων τής Άντείας, άποκρυφθείς ιίπό τού πλήθους. Άλλά μετ’ολί
γον η Αντεια είδε πάλιν τό πρόσωπον Του καί τον άκάνθινον στέφα
νον. Οί στρατιώται άπήλασαν τά συνωστιζόμενα πλήθη διά ράβδων 
καϊ ήνάγκασαν αύτά νά κενώσωσι τόν τόπον τής έκτελέσεως τής θανα
τικής ποινής.

Ταχέως καθήλωσαν τούς δύο κακούργους είς τούς δυο άκρους σταυρούς. 
Ό τρίτος σταυρός δ μεσαίος,· εΐχεν εΐς τήν κορυφήν του καρφωμένην 
λευκήν τινα δέλτον, τήν όποιαν ό έγερθεΐς άνεμος έκίνει τήδε κάκεϊσε. 
Έπί τέλους οί στρατιώται ήρπασαν τον Ναζαρηνόν καί ήρχισαν νι'ι τόν 
έκδύωσιν. "Επειτα έκ τοϋ πλήθους ήκούοντο διάφοροι κραυγαί.

— Βασιλεύ, μή λιποψυχήσης. Βασιλεύ, ποΰ είνε αί ελπίδες σου: 
Υπερασπίσου.

Ό όχλος έξερράγη είς γέλωτας, οΐτινες έπετάθησαν έπί τοσούτον, 
ώστε ολόκληρος ό βράχος άντήχει έκ τού γενικού θορύβου.

Εΐς στρατιώτης έξήπλωσεν έπί τοΰ εδάφους τόν Ναζαρηνόν διά νά 
καρφώση τι'ις χεΐράς Του είς τήν δριζοντίαν κεραίαν τοΰ σταυρού, ήτις 
έμελλε κατόπιν νά ύψωθή έπί τού καθέτου ίστοΰ.

Αίφνης πλησίον τής Άντείας άνήρ τις μέ λευκά ένδύματατα έπεσε 
χαμαί καί χύσας χώμα έπί τής κεφαλής του έφώναξε μέ όξυτάτην σπα
ρακτικήν κραυγήν.

—Έγώ ήμουν λεπρός καί μέ ίάτρευσε. Τώρα τόν σταυρώνουν!
Τής Άντείας τό πρόσωπον ήτο λευκόν ώς πανίον.
—Τόν ίάτρευσε! Ακούεις τί λέγει, Γά'ίε; είπε.
—θέλεις νά έπιστρέψης; τήν ήρώτησεν ό Κίννας έμφοβος.
—"Οχι! θέλω νά μείνω έδώ. νά μείνω έδώ.
Τώρα μία άγρια, άπειρος απελπισία κατέλαβεν ώς τυφών τήν ψυχήν 

τού Κίννα καί έκαμψεν αυτόν ώς κάλαμον. Έσιιλλογίσθη δτι δέν έκά- 
λεσε τόν Ναζαρηνόν νι'ι ίατρευση τήν Άντειαν!...

Ο άχαρις κρότος τοΰ σιδήρου τύπτοντος τόν σίδηρον άντηχει. Οί 
στρατιώται ήρχισαν νά καρφώνουν τούς ήλους. Μετ’ ολίγον ό κρότος 

έγίνετο ισχυρότερος καί όξύτερος. Οί ήλοι διατρυπήσαντες τάς χεΐράς 
του έκαρφυινοντο ήδη είς τό ξύλον.

Ό όχλος έσίγησε πάλιν, ϊνα μή διαφύγωσι τήν άκοήν του οί στόΐΌΐ 
τούς οποίους πιθανώτατα θά έξεβίαζον οί πόνοι έκ τών χειλέων τοΰ 
Ναζωραίου. Άλλ’ ούτος έμεινε σιωπηλός καί ήκούετο μόνον ό μονότο
νος κρότος τοΰ σιδήρου τύπτοντος τόν σίδηρον.

Έπί τέλους τό έργον έτελείωσεν ΤΙ κεραία, μέ τό έπ’ αύτής καρφω
μένοι· καί κρειιάμενον σώμα, νψώθη έπί τοΰ Ιστού. Εϊς κεντηρίων έπι- 
τηρών τήν έκτέλεσιν έδιδε τι'ις διαταγάς, καί τώρα διέταξε νά καρφοϊ- 
σουν καί τούς πόδας τοΰ Ναζωραίου.

Τά νέφη έκάλυψαν τόν ήλιον και οί με)ΐακρυσμένοι λόφοι, οΐτινες έως 
τότε ήσαν ορατοί, ήφανίσθησαν. ΊΙ ίιμίχλη έγίνετο όλονέν πυκνότερα 
καθ’ δσον οι όγκοι τών νεφελών συνεσωρεύοντο πρό τοΰ ήλιου. Ό άήρ 
ήτο πνιγηρός, ώς προερχόμενος έκ πυρωμένου κλιβάνου.

Αίφνης καί τό ολίγον, άμυδρόν, φώς τό όποιον ύπελείπετο, έξέλιπε 
καί αύτό. καί τά κατάμαυρα σύννεφα έκυλίοντο ώς γιγανΥοιδη κύματα 
άνά τούς λόφους καί τήν πόλιν. Ό άνεμος ήρχισε νά πνέη σφοδρός. 
Ό κόσμος ήτο πλήρης άνησυχίας.

— "Ας έπιστρέψωμεν εϊπεν ό Κίννας.
-Θέλω νά τόν Ιδώ άκόμη, άκόμη περισσότερον άπήντησεν ή "Αντεια.

Τό σκότος έκάλυψε τά κρεμάμενα σώματα καί δ Κίννας μετέβη όμοΰ 
μέ τίι φορεϊον τής Άντείας πλησίον τοΰ τόπου τής βασάνου. Άπεΐχον 
ολίγα μόνον βήματα άπό τοΰ σταυρού. Έπί τού μαύρου ξύλου τό Σώμα 
τού ’Εσταυρωμένου έφ αίνετο ώς δκιλαμπόμενον ύπό τοΰ άργυροχρόου 
φωτός τής σελήνης.

Τό στήθος Του ώγκοΰτο καί κατέπιπτεν, άλλ’ ή κεφαλή Του καί τά 
βλέμματά Του ήσαν έστραμμένα πρός τόν ούρανόν.

"Υπόκωφος τις ψίθυρος ήκούετο έκ τοΰ βάθους τών νεφών.Ή βροντή 
ήγείρετο, έκρότει όλονέν ίσχυρότερον καί τέλος μετά φοβερού πατάγου 
έκυλίετο έξ άνατολών πρός δυσμάς, ειτα πάλιν ώσεί χανομένη είς τάς 
άβύσους τοΰ Απείρου έγίνετο όλονέν άοθενεστέρα. καί εϊτα πάλιν ένι- 
σχύετο όλονέν περισσότερον, καί έπί τέλους έξέσπα είς τόσφ φοβερόν 
πάταγον ώστε ή Γή έσείετο έκ θεμελίων. Κεραυνοί διέσχιζον τόν νεφε
λώδη ούρανόν καί εϊτα πάλιν τό σκότος έπανήρχετο. Πλησίον τοΰ 
φορείου γυναΐκές τινες έκλαιον μετά λυγμών. Έκ τών πέριξ λόφων 
ήκούοντο μεμονωμέναι κραυγαί άιθρώπων, οί όποιοι είχον χάσει τόν 
δρόμον των.

—Ή Γή έσείσθη ! έφώναζόν τινες είς τό σκότος.
Αί άστραπαί διέσχιζον πιίλιν τόν ουρανόν καί διά τών σχισμών έφαί- 

νοντο ώσεί γιγαντιαΐαι μορφαι κινούμενοι . . .
—Ή Γή έσείσθη· έφώναζόν.
Τινές έτρεχον. "Αλλοι ύπό τοΰ φόβου δεσμευόμενοι έμενον άκίνητοι 

είς τήν θέσιν των. ώς εμβρόντητοι. Τό σκότος ήτο ήδη πυκνότατον.

Ή πικραιάνη Μήτηρ.

Αίφνης ό πυκνός πέπλος τών σκοτεινών νεφελών, αϊτινες έκάλυπτον 
τόν ούρανόν, έσχίσθη καί διιι τής ρωγμής έχύθησαν ως ρεύματα αί 
δέσμαι τών ηλιακών άκτίνων καί έπεσαν κατ' εϋθεϊαν έπί τών σταυρών. 
Τό πρόσωπον τοΰ Ναζωραίου, ωχρόν ώς κηρός, ήτο κεκλιμένου πρός τό 
στήθος· οί οφθαλμοί Του ήσαν κλειστοί. Τά μάτια Του λευκά ώς οθόνη. 

Ι'Έπεται τά τέλος].

ι
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XI ΙΟ ΙΙΧΙ ΓΓΟ^ι κχι χιιοχχ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ

Είς τά έν Γερμανία καί Ίταλΐφ έκδιδόμενα περιοδικά, είς ά γίνεται 
μνεία τών διεθνούς φήμης προσώπων, άτινα. είτε διότι άπολύτως εξυ
πηρέτησαν τήν κοινωνίαν, είτε διότι ιός έκ τής ηβικής έπιδράσεως. 
συνδέονται μετ’ αύτής άδιαλείπτως. έγένετο τό πρώτον ήδη είιφημοτάτη 
μνεία τοϋ ονόματος Έλληνίδος, τής κυρίας Ουρανίας Ζαβιτσιάνου τό 
γένος Σδρίνι.

Εί καί τήν βάσιν τών έργων τούτων αποτελεί ή τών προσώπων 
βιογραφία, καί ή έκ τής αρχαιότητας έξέλιξις τών γνωστότερων Ευρω
παϊκών οικογενειών, έν τούτοις δέν δύναται νά διαλάθη τήν προσοχήν 
τον άναγνοίσνου ή έξαρσις τών εξαιρετικών εκείνων χαρακτήρων, οϊτινες 
προσδίδουσι τήν προσιδιάξουσαν τώ προσόιπφι ατομικήν άξίαν. καί εν 
τούτη» έγκειται καί τών περιοδικών τούτων ή άξια καθότι έν τή άφηγήσει 
τής ιστορίας τής οικογένειας εύρίσκεται τό αληθές κριτήριον τοϋ προ- 
σώπου γνώρισμα έκ τής δημοσιεύσεως δέ τών ονομάτων τής ιστορίας 
τών οικογενειών, τής τοπικής έν τή κοινωνία τών προσώπων δράσεως. 
τής ατομικής άξίας τούτων πάντων, διεθνής διά τών περιοδικών τούτων 
διαφημιζομένων γεννάται ή εύγενής μεταξύ τών προσώπων άμιλλα 
άποτελείται. δ’ ίδιος κύκλος προσώπων, άτινα αί κοινωνίαι τών εθνών 
κατά συνθήκην άναγνωρίζουσι.

Τό ήμέτερον περιοδικόν ήΟελεν υστερήσει άν ιιετιΐ τάς έν τοΐς 
περιοδικοϊς τής 'Εσπερίας γενομένας δημοσιεύσεις δέν έποιεΐτο μνείαν 
περί τινων βιογραφικών σημειώσεων τής έριτίμου κυρίας Ουρανίας 
Ζαβιτσιάνου, ής τήν εικόνα δημοσιεύομε»·. Έν τώ προσώπφ» τής έριτίμου 
ταύτης κυρίας διακρίνει τις έκ πρώτης οψεως φύσιν εύγενή πλούτιζα- 
μένην δι’έπιμεμελημένης εγκυκλοπαιδικής μορη ώσεως καί φρονημά
των ΰψίστων. Άνήκουσα είς τήν πατριαρχικήν οικογένειαν τών Σδρίνι, 
ής τό όνομα πολλάς έν τή ίστορίφ τής Ένετικής Δημοκρατίας κατα
λαμβάνει τάς σελίδας, ένυμφεύθη τόν έν Κερκύρφ έγκριτον ίατροχει- 
ρουργόν κ. Νικόδημον Ζαβιτσιάνου καί έγκατεστάθη αΰτόσε έκ Κεφαλ
ληνίας. διά σειράς δ’ ολοκλήρου αγαθοεργιών ήρξατο ν’ ιΐπασχολή 
σπουδαίως τήν Κερκυράίκήν κοινωνίαν. "Οτε ό σύζυγος αύτής διετέλει 
διευθυντής τοϋ αϋτόσε αστικού Νοσοκομείου καί τοϋ ’Ορφανοτροφείου 
ί] έρίτιμος κυρία ού μόνον καθ’ έκάστην ευρίσκετο παρά τήν κλίνην 
ιών ασθενών παρηγορούσα διά τών γλυκύτερων λέξεων τούς βαρέ,ως 
άσθενοϋντας. άλλιι διωργάνου είς έπίμετρον καί μεγάλας συναυλίας, 
πρός συλλογήν εράνων ύπέρ τών αποκλήρων τούτων τής Τύχης καί έν 
αϊς έπέδειξε τάλαντου όχι μόνον μουσικόν, άλλά καί δραματικής τέχνης. 
Άλλά καί είς τά κοινά μεγάλα άτυχήματα δέν ύστέρησεν. ΊΙ κατα
στροφή τής Μαρτινίκας προεκάλεσε τοιαύτην ενεργόν δράσιν έκ μέρους 
αύτής πρός συλλογήν εράνων, ώστε δ έπί τών αποικιών Υπουργός τής 
Γαλλίας διεβίβασε τήν εύγνωμοσύνην του δΓ Αξιοσημείωτου έγγράφου. 
Έν τφ άτυχεϊ ημών πολέμα» άνεδείχΟη μεταξύ τών προκών τοϋ ’Ερυ
θροί) Σταυρού Κυριών σπουδαιοτάτην παρασχοϋσα τότε τήν συνδρο
μήν. Έν τή συλλογή εράνων πρός άνέγερσιν τοϋ κενοταφίου τοϋ Μου
σουργού Βέρδη άνεδείχθη ού μόνον έκτακτος ιδιοφυία πρός διοργάνωσιν 
συναυλίας μεγάλης, άλλά καί άπό τής σκηνής ^ξιδιασμένη ίκανότης 
προκαλέσασα άμέριστον τόν έπαινον τοϋ ’Ιταλικού τύπου. Έν γένει δ’ ό 
πλούτος τών ήθικών ιδιοτήτων τής κυρίας ταύτης είναι τοιοΰτος, ώστε 
παν ο,τι άπαιτεϊται έκ μέρους χαρακτήρος πρός έπίτευξιν τού άπολύτως 
καλού, πρός έπίτευξν πάσης φιλανθρωπίας έν αύτφ υπερέχει. Άλλά καί 
είς δημοσιογραφικός συνεντεύξεις οτε τό πρώτον άνεκινήθη τό περί 
χειράφετησεως τής γυναικός ζήτημα, τό όποιον τοσούτον άπησχόλησε 
άλλοτε τήν δημοσιογραφίαν έπέδειξε γνώσεις εμβριθείς· έν τφ φύλλφ 
μάλιστα τής Άκροπόλεως ύπό χρονολογίαν 18 Νοεμβρίου 1894 έγράφη 
ύπ’ αύτής άξία λόγου περί τοϋ ζητήματος τούτου μελέτη. Έν μέσφ» 
δέ τών μελετών αύτής καί τών άγαίΙοεργιών δέν ήμέλησε τήν καλλιέρ
γειαν τής γυμναστικής κατορβώσασα τή πρωτοβουλίρ. αύτής νά ίδρυθή 
έν Κερκύριι Φιλαθλητικός Σύλλογος Sport - Club. Εντεύθεν ί] διεύθυν- 
σιςτού έν Ρώμη έκδιδομένου περιοδικού Τ nostri Comteniporanei» άνα- 
γνωρίσασα τήν διάκρισιν, ην τό πρόσωπον αύτής έχει έν τοΐς ήμετέροις 
συγχρόνοις, άνηγόρευσεν αύτήν προστάτιδα, protetrice, δημοσιεύσασα έν 
ιδιαιτέρα» τεύχει σημειώσεις τινας τής βιογραφίας αύτής καί ιδίαν 
ϊδρυσεν αίθουσαν μεγάλης βιβλιοθήκης φιλολογικής, είς ήν έδόθη τό 
όνομα τής κυρίας ταύτης.

«

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έπανέλαβε τήν πρό όιετίας οιακοπειβαν ανελλιπή έκδοσίν του ό 
«Ναυτίλος» ή ναυτική και εμπορική έφημερίς, γεμάτη άπό μελετάς 
καί άρθρα ειδικών, σχετικά μέ όλα τά εμπορικά και ναυτικά ζητή
ματα. Έκείνο δμως οπερ ιδιαιτέρως θά κάμη ίντύπωσιν είναι ή στήλη 
τών πληροφοριών τών σχετικών μέ τό έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν, 
κατάφορτος από νέα καί ειδήσεις καί πληροφορίας πολυτίμους διά τούς 
εμπορευόμενους, τους ναυτιλλομένους, τούς έφοπλιστάς' εν ρεπορτάζ 
χρησιμώτατον διά τήν τάςιν αύτήν, οπερ Οά καταστήση τόν «Ναυ
τίλον» απαραίτητον είς πάντα έμπορον καί ναυτικόν. Αύτό τό φύλλον 
κομψοτυπούμενον καί τόσον έπιμελώς συντασσόμενον έχει πολλήν 
ζωήν μέσα του κα! πολύ μέλλον. Άκριβώς διότι πληροί ίν κενόν.

«

Τί δέ σας λέγει ό «’Ιατρικός Μηνύτωρ», ή δεκαπενθήμερος επιστη
μονική έφημερ’ις τοΰ ίατροϋ κ. Σ. Ι’όκου. ’Από προόδου είς πρόοδον 
καί άπό άλματος είς άλμα. Έπλήρωσε σπουδαιότατον κενόν άφ’ήςέςε- 
δόΟη καί προώδευσε καί έξηπλωθη καί έξαπλοϋται καί εξυπηρετεί 

σπβυδαϊον σκοπόν, μεταδίδουσα τό -ςώς τής επιστήμης άπό τόν έξω 
κόσμον, παρακολουθούσα τάς προόδους της έκ τού σύνεγγυς, τυπου- 
μένη καθαρότατα, φιλοκαλως, μετ’ εικόνων. Χωρίς νά φανή υπερβολή 
καί χωρίς νά τηρηΟή καμμία συγκριτική αναλογία, δύναται τις νά 
εϊπη κατά κυριολεξίαν καί άπολύτως ότι ό «Ιατρικός Μηνύτωρ» είναι 
εφάμιλλος μέ τά καλήτερα ευρωπαϊκά περιοδικά τού είδους του. Αν 
μάλιστα γίνη σύγκρισις τών ορίων τού εδάφους εκείνων καί τούτου, 
καταφανής είναι ή δυσαναλογία. Δέν είναι πρόοδος αύτή τοΰ τόπου μας;

«
ΜΙΧΑΗΛ ΤΥΠΑΛΔΟΣ

Άπό τίνος φιλοξενοΰσιν αί Άθήναι τόν διακεκριμένου 'Έλληνα 
δραματικόν όξύφωνον κ. Μιχαήλ Τυπάλδον, μαθητήν τοΰ οιασήμου 
έν Νεαπόλει καθηγητοΰ τοΰ ’Ωδείου Έδουάρδου Κορράδο.

Ό κ. Τυπάλδος "έψαλε μέ τόν Ελληνικόν Μελοδραματικόν θίασον 
τήν Μποέμ καί Καβαλλερίαν Ι’ουστικάναν. καταγοητεύσας τό Αθη
ναϊκόν κοινόν, μέ τήν δύναμιν, τήν εύλυγισίαν καί τήν τέχνην 
τής οωνής του.

Δυστυχώς τά ατελή μέσα τοΰ Ελληνικού Μελοδράματος δέν έπι- 
τρεπουσιν είς αύτό ν’ άναβιβάση τήν Τραβιάταν, τούς Ούγγενότους, 
τήν Άΐδαν, τούς ΙΙαληάτσους και τόσα άλλα έργα, εις τά οποία ό 
κύριος Τυπάλδος δύναται νά δείξη έτι περισσότερον τά σπάνια αύτοΰ 
πλεονεκτήματα.
“ΣΕΛΙΔΕΣ,,

Ενός περικόμψου τόμου έξ 130 σελίδων εικονογραφημένων, έπί 
χάρτου εκλεκτού, τήν προσεχή έκδοσιν άγγέλλει καλός συνάδελφος, ό 
κ. Δ. I. Καλογερόπουλος, ό διευθυντής τοΰ καλλιτεχνικού περιοδικού 
«ΊΙ Πινακοθήκη».

At «Σελίδες» είναι σειρά νέων διηγημάτων τού συναδέλφου, ό 
όποιος κατέλαβεν από πολλοΰ θέσιν ζηλευτήν μεταξύ τών διηγημα- 
τογράφων. Τιμώνται ορ. 2,

«

“AU CLAIR DE LA LUNE,,

«Εις τό φώς τής Σελήνης» είναι ή νέα μπαρχαρόλα τήν όποιαν 
εγραψεν ό κ. Τιμ. Ξανθόπουλος, ό περίφημος όργανίοι τής Α. Μ. 
τοΰ Βασιλέως, διά κλειδοκύμβαλον Οί άκούσαντες αύτήν έκτελουμε- 
νην ύπ" αυτού τοΰ συνθέτου ώμολόγησαν ότι είναι μία αληθής γοη
τεία. Ό έμπνευσμένος συνθέτης άφιέρωσε τήν σύνθεσίν του εις τήν 
A. Β. Τ. τήν Πριγκίπισσαν 'Ελένην καί ή A. Τ. άφού έπαιξε 
πρώτη τήν νέαν σύνθεσίν του, έξέφρασε πρός αύτόν τήν 'Γψηλήν 
ευαρέσκειάν Της απευθύνασα αύτώ καί Οερμοτάτην συγχαρητήριον 
επιστολήν. Ή νέα μπαρκαρόλλα παίζεται τώρα εις ό'λας τάς αίθουσας 
τής εκλεκτής τάξεως καί ίδια έν Κηφισσιά.

ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ

Είς τάς Εντυπώσεις άπό ένα μήνα ό χρονογράφος τής Εικονογρα
φημένης- όμιλεΐ περί τής προστασίας παρ’ ήμΐν τοΰ Περιοδικού Τόποι» 
έκ μέρους τής κυβερνήσεως. Έν σχέσει μέ αύτά ας γνωσθή καί τοΰτο. 
ΙΙρό τίνος έν Ίταλίφ έξεδόβη καλλιτεχνικόν περιοδικόν τού τύπου της 
Εικονογραφημένης . Όχι μόνον τοϋ έδόθη αμα τή έκδόσει του γενναία 

έπιχορήγησις πρός ένίσχυσίν του, άλλά αύτή ή Βασίλισσα κατόρθωσε 
νά εκδοθή Β. Διάταγμα. δΓ ού ύποχρεοϋνται οί πρεσβευταί τής ’Ιταλίας, 
οί πρόξενοι καί τά προσωπικά των νά έγγραφώσι συνδρομηταί του.

Παρ’ήμΐν όχι μόνον τοιαύτης ένισχύσεως οέν βτυχε κανέν περιοδικόν, 
όχι μόνον δέν είσήχθη, όπως παρά τή ΔιεθνεΙ Ταχυδρομική Ενώσει, 
τό σύστημα τής εγγραφής συνδρομηιών καί είσπράξεως ύπό τών ταχυ
δρομικών γραφείων, άλλά καί καταδιώκονται τά περιοδικά.

Διότι διωγμός είναι ίί,τι πλήν άλλων συνέβη είς ημάς. Παρ’ ομογενούς 
έν Μακεδονίφ μάς εστάλη ή φωτογραφία ενός θύματος τών βουλγαρικών 
ωμοτήτων πρός δημοσίευσιν. Εστάλη διά τοϋ υπουργείου καί μας ειδο
ποίησαν νι’ι στείλωμεν πρός παραλαβήν.Άλλά τήν έπομένην ή ιμωτογρα- 
φία εκείνη έταξείδευε διά ΙΙαρισίους κατευθυνομένη εις τιί γραφεία 
τής Matin πρός δημοσίευσιν, κατά διαταγήν τοϋ κ. Υπουργού.

Ποιος άρνεΐται ότι δέν Οά εξυπηρετείτο σκοπός διιί τής δημοσιεύσεώς 
της έν τφ παγκοσμίω φύλλφ; Άλλά διά τίνα λόγον νά μή μάς δοθή τ') 
άνηκουσα είς ήμάς φωτογραφία, άντίτυπον δέ αύτής νά σταλή πρός 
τήν Matin ;

Θά ήδύνατο τις νά άναφέρη καί άλλα παραδείγματα τοϋ τρόπου καθ’ 
δν ένισχύονται τά περιοδικά παρ’ ήμΐν. Νά άναφερη τις τόν κ. Σ. Σκου- 
λούδην, τόν κ. Άλ. Σκουζέν, τόν φιλογενή κ. Γρ. Μαραολήν κ.λ. έπι- 
στρέφιαντας τί|ν Είκονογραφημένην . Άλλά τάχα αί μεμονωμένοι 
αύται περιπτώσεις ιδιωτών ήσαν ίκαναί νά επηρεάσουν τήν οικονομικήν 
ευεξίαν τής Εϊκονογραιρημένης ;

Μ ήπως έσκέφΟη ή κυβέρνησις νά είσαγάγη τά εις τούς δακτύλους τής 
μιάς χειρός μετρούμενα περιοδικά μας έστω καί εν—είς τάς δημο
σίας βι βλιοθήκας; Είς τάς τών σχολείων; Τών υπουργείων ; Τών συν
ταγμάτων. τών θωρηκτών. τοϋ Ναυστάθμου; "Οταν έξεδόθη ή Εικο
νογραφημένη εϊχεν είσαχθή άλλ’ ή διάδοχος Κυβέρνησις δέν άνεγνώ- 
ρισε τάς έγγραφάς. Ή βιβλιοθήκη τής Βουλής έχει πίστωσιν πρός 
αγοράν Βιβλίων καί συγγραμμάτων καί έν τούτοις εξελιπαρεϊτο ιή δω
ρεάν πρός αύτήν αποστολή τής Εικονογραφημένης».

Είναι λοιπόν ή δέν είναι έν διωγμοί υπό τής Πολιτείας ό Περιοδικός 
Τύπος; Εύτυχώς μόνον ύπό τής Πολιτείας. Ή ανεπίσημος'Ελλάς, ή 
Ελλάς ή Αθηναϊκή, ή επαρχιακή καί ή έξω ’Ελλάς έκθύμως έσπευσε 
νά συνδράμη τό έργον τής ■ Εικονογραφημένης-.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον Εστία Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη — 41141.


