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Μ ΧΠΟΓΓ7ΧΑΙΕΙΛ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

’Εκείνου τοϋ ήρωϊκοΰ στρα
τού, ύ όποιος φρουρεί διά τόν 
Έλληνοχριστιανισμόν τούς τό
πους τους Άγιους, εν οΐς έγεν- 
νήθη, έμαρτύρησεν,ετάφη και 
ανέστη ό Χριστός μας, στρα
τού μαχομένου κατ’ Εχθρών 
παντοειδών και κατ’ Αντιπά
λων εθνικών, ηγέτης διατελεϊ 
ό Μακαριότατος Δαμιανός, 
τοΰ οποίου παραθέτομεν τήν 
εικόνα. Έλαχεν νά άρχηγεύση 
εϊς χρόνους χαλεπούς, εϊς χρό
νους καθ’ ους οί μέν εχθροί 
καθίστανται ισχυρότεροι τά 
δέ δπλα τής Σιωνίτιδος ’Εκ
κλησίας ασθενέστερα.

Ήγείροντο γύρω της Επάλ
ξεις τών Εχθρών της και Εδη- 
μεύοντο τά κτήματά της καί 
ήλλατοΰντο οί πόροι της καί 
ηΰξανον τά χρέη της.

Ό στρατός ό ιερός, δ φρου
ρών τά "Αγια τών Αγίων τοΰ 
Χριστιανισμού, έ'μενεν οικονο
μικός υποδεέστερος καί θά 
ήδυνάτει νά χορηγή παιδείαν 
εϊς τόν λαόν, ξενίαν εϊς τούς 
χριστιανούς, φάρμακα καί περίθαλψη· εϊς τό πλήρωμα τής 
Εκκλησίας, στηρίγματα διά νά μή αρπαγή άπό τούς περιφε

ρόμενους λύκους. Τά σχολειά του, ή Θεολογική του Σχολή, 
τά παρθεναγωγεΐά του, τά τυπογραφεϊά του τά Ελληνικά, οί 
ξενώνες του, τά νοσοκομεία του έκινδύνευον καί Εκινδύνευε 
μετ’ αύτών ή δύναμις του.

Ό Δαμιανός δέν επολυπραγμόνησε περί άλλα.
-2ς ό στρατηγός ό ικανός, διείδε τό σημεΐον τού κινδύνου 

καί έ'δραμε κατ’ αυτού.
Λνακαινισις τών οικονομικών τής Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας 

υπήρξε τό πρόγραμμά του, πρόγραμμα εϊς δ εύρεν ενάντιον 
σύστημα ριζωμένον καί πρό αιώνων κρατούν οικονομικής 
άποκεντρώσεως.

Δέν έδίστασε καί νά κηρύξη εϊς τους χριστιανικούς ορθοδό
ξους λαούς το καθήκον νά αποτίσουν φόρον εϊς τήν γηραιάν 
μητέρα των ’Εκκλησιών κινδυνεύουσαν καί αποτέλεσμα τού 
κηρύγματος αυτού υπήρξαν οί τόσον πενιχροί άτυχώς γενόμε- 
νοι ένταΰθα έρανοι άλλά καί αί τόσαι έξενεχθεϊσαι αυτόκλητοι 
καί έξ υπογείου έλαφραί γνώμαι. Άκόμη ό Ποιμήν ό Καλός 
μοχθεί διά τήν οικονομικήν Ανόρθωσιν τής Σιωνίτιδος ’Εκκλη
σίας^ καί ήδη τά προσκυνήματα τής Άναστάσεως, τής Γεθση- 
μανιμ της Βηθλεέμ καί άλλα, τέως οικονομικός αυτοκέφαλα 
καί ανεξέλεγκτα, ύπήχθησαν εϊς τό Ταμεΐον τού Κοινού, κατά 
το πλείστον τή προθυμία τών διευθυνόντων αύτά.

Γό έργον του, τοϋτο τό Επίμοχθον άλλά σωτηριωδέστερον 
παντός άλλου, ό Πατριάρχης τό συνεχίζει άπό τού 1897 ατρύ- 
τιος καί οί μόχθοι του εύρον τόν έκτιμήσαντα, τόν ομογενή 
κ. Ζερβουδάκην, δσιΐς πρόκειται νά δανείση ιοο,οοο λίρας 
στερλίνας τήν Σιωνίτιδα ’Εκκλησίαν χρεωλυτικως.

Η σωτηρία ήρχισε καί εξακολουθεί. ’Άς εύχηθώμεν νά 
φθάση εϊς τέρμα θριάμβου καί ή ’Εκκλησία έκεϊ κάτω νά 
άναδειχθή νικήτρια εϊς τόν δεινόν αγώνα.

Μία σειρά Επιτυχιών εν τή 
Εκκλησία ύπήρξεν ό βίος τοϋ 
Μακαριωτάτου Δαμιανού.

Άπό υπάλληλος έν Σάμω, 
νεότατος καί άφοΰ απώλεσε 
νεωτάτην προσφιλή σύζυγον, 
περί τό 1872 δ Δαμιανός, 
Δημήτριος τότε καλούμενος, 
έφθασεν εϊς τόν Ναόν τής 
Άναστάσεως καί ύπηρέτησεν 
αύτόν ώς απλούς μοναχός επί 
επτά έτη.’Έπειτα Εγένετο κλη
ρικός καί εστάλη έπί Πατριάρ- 
χου 'Ιεροθέου εις Ταϊγάνιον 
ώς Εφημέριος τοΰ Μετοχιού. 
Έπέστρεψεν είς 'Ιεροσόλυμα 
καί εστάλη πάλιν νά άντιπρο- 
σωπεύση τήν ’Εκκλησίαν εϊς 
Τυφλίδα ως Έξαρχος. Αργό
τερα έπί Νικοδήμου Πατριάρ- 
χου ώρίσθη εϊς Κωνσταντινού
πολη· Πατριαρχικός Έπίτρο- 
πος.Ό μετά ταϋτα Πατριάρχης 
Γεράσιμος ωρισεν αύτόν’Επί
τροπόν του έν Βηθλεέμ.

’Ήδη ό Δαμιανός προχει
ρίζεται εϊς ’Επίσκοπον Φιλα
δέλφειας χωρίς νά παύση ών

Πατριαρχικός Επίτροπος καί Αποθνήσκει ό Γεράσιμος και ό 
Δαμιανός εκλέγεται τοποτηρητής τοΰ Πατριαρχικού θρόνου, 
τό αύτό δέ έτος, τήν ίο ’Ιουλίου 1897, Πατριάρχης.

Όλαι αί έμπιστευτικαί καί έξέ.χουσαι έν τή ’Εκκλησία θέσεις 
ας άνεφέραμεν καί ή Αποστολή τοΰ Δαμιανού, πριν γίνη Πα
τριάρχης, εϊς Μόσχαν ώς Αντιπροσώπου τής Σιωνίτιδος Εκκλη
σίας κατά τήν στέψιν τού Τσάρου, παρουσιάζουν εν παρελθόν 
δράσεως καί τετιμημένον, τό όποιον υπόσχεται περαίωσιν 
εύτυχή τοΰ αγώνος, δν δ Μακαριότατος ανέλαβε καί εϊς τόν 
όποιον τόν παρακολοθεϊ σύμπας ό Ελληνοχριστιανικός κόσμος.

«
Έκεϊ κάτω άπό τήν Άκρόπολίν μας έχει στηθή μία έπαλξις 

τής Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας, τό έν Άθήναις Μετόχων της, ωσάν 
νά δεικνύη εις τούς 'Έλληνας τήν άδέλφωσιν τής δόξης τής 
Αρχαίας μέ τήν δόξαν τήν έκ Βηθλεέμ.

Είς τήν έπαλξη· αύτήν έτάχθη φρουρός, Αντάξιος τοΰ στρα
τού δν εκπροσωπεί μέσφ ήμών, αθόρυβος, ζηλωτής, φιλάν
θρωπος, ενάρετος, δ ’Έξαρχος Νικόδημος Βασιλείου, ’Αρχιμαν
δρίτης έκ Μιτυλήνης. Ό σχεδόν βραχύσωμος ρασοφόρος στρα
τιώτης έχει περγαμηνάς Σχολών καί Καθηγεσιών, άς ήσκησε 
καί Αξιωμάτων, ά κατέλαβε, πολλάς. Έχρημάτισε καθηγητής 
τής Θεολογικής Σχολής 'Ιεροσολύμων, Άρχιγραμματεύς τού 
Πατριαρχείου καί Πρόεδρος τής Οικονομικής Επιτροπής.

'Όταν δ Πατριάρχης μετέβη είς τήν Κωνσταντινούπολη·, 
τώ 1901, διά τό οικονομικόν ζήτημα τόν Άρχ. Νικόδημον 
κατέστησεν ’Επίτροπον μετά τοΰ 'Αγίου Ίορδάνου. Έπειτα 
δ Εξέχων κληρικός εστάλη είς τήν Κωνσταντινούπολη· ώς 
Πατριαρχικός ’Επίτροπος καί μετά τριών ετών υπηρεσίαν έτο- 
ποθετήθη εδώ, Αντιπρόσωπος τοΰ Πατριάρχου μεταξύ τών 
Ελευθέρων Ελλήνων, φορεύς τών πόθων των μέχρις Εκείνου 
καί φορεύς τών ευλογιών του μέχρι ήμών.

'Η σπογγαλιεία τά μέγιστα Ενδιαφέρει f/μας τονς "Ελληνας 
καί διότι τό κύριον προϊόν τής Ελληνικής αλιείας είναι οί 
σπόγγοι καί Επειδή ή αλιεία αΰτη αποτελεί τό κυριώτερον βιο
ποριστικόν Επάγγελμα τον πλείστον μέρους τών κατοίκων 
νήσων τινων τοϋ καθ’ ημάς ’ Αρχιπελάγους. Μόνον οί Ελληνες 
Αλιεϊς, ώς δικαίως παρατηρεί ό κ. Σ. Π. Λοβέρδος 1 Αψηφοΰν- 
τες τούς πολλαπλούς κινδύνους τής αλιείας ταύτης Επεδόθησαν 
άπό Ετών καί προμηθεύουν είς τό παγκόσμιον εμπόρων τό είδος 
τούτο, κατάλληλον διά πολλάς εν τώ καθ’ ημάς βίω χρήσεις.

1 Ό ’.Εθνικός πλούτος. Μέρος Α' Άθηναι 1901.
- Αντικά παράλια τής Αίγυπτον.

Αί Εν τή Μεσογείω σπογγοφόροι ζώναι, Εν αίς κατά μέγα 
μέρος τελείται ή Αλιεία αΰτη ύπό τών ήμετέρων, είναι τά Αφρι
κανικοί παράλια, ήτοι τά τής Τύνιδος, τά πέριξ τής Εν Βαρβαρία 
Τριπόλεως καί Βεγγάζης καί τά τής Μαρμαρικής*.  Τέλος αί 
σπογγοφόροι ύφαλοι τής Κρήτης, τής Κύπρον, τής Συρίας τής 
Σάμου κλπ. Τών Αιγυπτιακών ομοις παραλίων οί σπόγγοι 
θεωρούνται οί καλλίτεροι υπό τήν εποφιν τής ποιότητος, Ερχο
μένων Ακολούθως τών τής Βεγγάζης. Έπίσης καλοί είναι οί 
μεγάλοι σπόγγοι τής Κύπρον καί Κρήτης.

Ή παρούσα εκθεσις καίτοι μή παρουσιάζονσα, ώς Εχει, 
πλήρη τόν τύπον τής τελειότητος, συνετάχθη μετά πάσης δυνα
τής άκριβείας κατά τήν Εν Μάοσα Ματρούχ χάριν γεωλογικών 
μελετών, διαμονήν τον γράφοντος.

Ή Μάρσα Ματρούχ, ή κοινώς Μανδροΰχα τών σπογγα- 
λιέων, είναι φυσικός τις λιμήν Επί τά Δυτικά παράλια τής Αί- 
γύπτου. 'Ο λιμήν ούτος, δν ελληνιστί δυνάμεθα νά μεταγλωττί- 
σωμεν εϋπλοον, ήν άπό τής άρχαιότητος γνωστός ώς τό μάλλον 
Ασφαλές τών Αγκυροβολιών, άπερ φυσικώς διανοίγονται κατα 
μήκος τής Από ’Αλεξάνδρειάς μέχρι τού ’Ακρωτηρίου Σαλλονμ 
διαγραφομένης Ακτής.

Οί άρχαΐοι Εκάλουν τόν λιμένα τούτον, Εν φ καί λιμενικά έξε- 
τέλεσαν έργα, ΙΙαραιτόνιον, διετηρήθη δέ ή Επωνυμία αΰτη 
μέχρι τής Εποχής καθ’ ήν οί Βεδου'ίνοι, Απόλυτοι πλέον κύριοι 
τής ήδη άπερημωθείσης Λιβύης, μετωνόμασαν αύτόν Ματρούχ 
ή καί Βερέκ. ’Απέχει τής ’Αλεξάνδρειάς 138 περίπου ναυτικά 
μιλιά Αντικώς αυτής.

Πρό τής άπό δεκαετίας περίπου κατοχής τού λιμένος υπό 
τής υπηρεσίας τής Ακτοφυλακής, οί σπογγαλιείς μετέβαινον 
συνήθως είς τήν Μανδρούχαν, ούχί ολίγους άπαντώντες κινδύ
νους, Ενεκα τών παραλόγων Απαιτήσεων τών βεδουΐνων νομά
δων. "Εκτοτε δμως ή Κυβέρνησις τού Χεδίβου, συλλαβούσα τήν 
ιδέαν τού άνασυνοικισμοΰ τών άπό τής κοιλάδος μέχρι τών 
συνόρων τής Τριπολίτιδος Ερήμων Εκτάσεων, Εσκέφθη νά διευ- 
κολύνη τήν Εκεϊ ελευσιν τών σπογγαί.ιέων, υπιοχνουμένη αυτοΐς 
προστασίαν καί Ασφάλειαν ζωής, καί Εξαγγέλλουσα τήν παροχήν 
προσθέτων πλεονεκτημάτων διά τους βουλομένους ν’ άποική- 
σωσιν δριστικώς. ’Αλλ’ Εάν ό Εν Μανδρούχα άποικισμός τών 
Ελλήνων σπογγαλιέων δέν ηύδοκίμησε διά λόγους, ους δέν μάς 
επιτρέπεται ν' άναπτύξωμεν ενταύθα, ή Εκεί προσέλευσις αύτών 
όσημέραι αυξάνει, άφοϋ ή Κυβέρνησις τής Αϊγύπτου όρθιος 
πράττουσα κατεσκεύαοεν Εν τώ Εσωτερικώ τοΰ λιμένος κυματο
θραύστην πρός μεγαλητέραν άσφάλειαν τών πλοιαρίων άπό τής 
τρικυμίας καί άφ’ ετέρου αύστηρώς άπηγόρευσε τήν διά σκα- 
φάνδρων Αλιείαν άνά τάς Αιγυπτιακός θαλάσσας.

Ώς ήδυνήθην νά πληροφορηθώ άπό Μαρτίου μέχρι τών 
μέσων Μαίου τοΰ παρελθόντος θέρους, κατέπλευσαν είς Μαν
δρούχαν πρός άπόκτησιν τής σχετικής άδειας διά τήν αλιείαν 
280 Αλιευτικά πλοιάρια παντός μεγέθους, ών τά πλεϊστα Εκ 

Σύμης διασκορπισθέντα Ακολούθως είς πολλά σημεία τών 
Αιγυπτιακών Ακτών. Έλειψαν δμως 13 καΐκια άπό τήν προη- 
γουμένην πεοίοδον.

*

Ή κατ’ έτος περίοδος τής Αλιείας τών σπόγγων Αρχεται 
κυρίως άπό τό)· Μάρτιον. Πρώτοι φθάνουσι συνήθως οί διά 
τοΰ Ακοντίου άλιεϊς, καί είναι ούτοι οί Εκ τής Ελευθέρας Ελλά
δος, ' Υδραίοι τό πλείστον, Κρανιδιώται καί άλλοι, Ενφ οί μέ 
γυμνόν σώμα δύται εκ τής υποδούλου 'Ελλάδος Εν γένει έρχον
ται μόνον περί τόν Μάϊον, οπότε ή θερμοκρασία τής θαλάσσης 
είναι καταλληλότερα. 'Π Αλιεία διαρκεϊμέχοι τού μηνός Σεπτεμ
βρίου, τών άλιέων άναχωρούντιον μετά τήν εορτήν τής ύφώσεως 
τοϋ Τιμίου Σταυρού.

*

Τών Εν χρήσει διά τήν σπογγαλιείαν πλοιαρίων οί τύποι 
είναι δύο γνωστοί ύπό τάς περιεκτικάς όνομασίας Σκάφη καί 
Γιάλα. Ό τύπος σκάφη είς δν κατά τήν Επίσημον πρός εϊσ- 
πραξιν τών δικαιωμάτων Αλιείας διαίρεσιν, υπάγεται καί ό 
τύπος λατίνι >; ό άμφότερα τείνων ν Αντικαταστήση τρεχαν
τήρι - λατίνι, περιλαμβάνει πλοιάρια χωρητικότητος, ώς έγγι
στα, 8-12 τόννων. Πλήρωμα εχουσι γενικώς περί τους 9 
άνδρας, διαιρούμενους είς κιοπηλάτας (κουπάδες) 3, είς δύτας ό 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ πλοιάρχου καί 1 ναυτόπαιδα.

Ό τύπος γιάλα Εξ άλλου, περιλαμβάνει πλοιάρια χωρητικό
τητος 4 '/., περίπου τόννων. Είναι μάλλον άκάτια μέ πλήρωμα 
4-5 δυτιόν συμπεριλαμβανομένου καί τού πλοιάρχου, οΐτινες 
είναι ταύτοχρόνως καί κωπηλάται κατ’ Εναλλαγήν. ’Ενίοτε τό 
πλήρωμα συμποσοΰται καί είς 6 άνδρας, ήτοι 2 κωπηλάτας και 
4 δύτας, συμπεριλαμβανομένου πάντοτε καί τοΰ πλοιάρχου 
μεταξύ τών τελευταίων.

’Ενταύθα πρέπει νά προοθέσωμεν καί τρεχαντήρια, έτερον 
τύπον πλοίων μεγαλητέρας χωρητικότητος, ούχί πλέον Αλιευ
τικών άλλ’ Απαραίτητον Εχόντων σχέσιν μέ αύτά. Χρησιμεύουσι 
δέ διά τήν είς τό μέρος τής αλιείας μεταφοράν τών Αλιευτικών 
άκατίων καί τάυάπαλιν, άτε Ακαταλλήλων νά διασχίσωσι τό 
πέλαγος, διά τήν Εναποθήκευσιν τών Αλιευομένων σπόγγων καί 
ώς άποθήκαι ζωοτροφιών (ντεπόζιτα). Είναι δέ Ικανά νά περι- 
λάβωσιν 5 Εως 14 γιάλαις, Εκάστη τών οποίων πληρώνει πρός 
τόν σκοπόν τούτον περί τά 12 - 14 είκοσάφραγκα.

«
Ή Αλιεία τών σπόγγων γίνεται κατά τους Εξής τρεις τρόπους : 

1) διά γυμνού σώματος καταδύσεως, 2) διά τού Ακοντίου (μέ 
καμάκι) καί 3) διά τής καγγάβας.

1. Ή διά γυμνού σώματος Αλιεία γίνεται ώς Ακολούθως : 
Ό δύτης γυμνός ϊσταται παρά τό χείλος τοΰ σκάφους, κρατών 
λίθον πεπλατυσμένου, σχήματος ορθογωνίου καί βάρους 14 
περίπου δκάδων. Ό λίθος ούτος ον καλοΰσι σκανδάλην, φέρει 
είς τό άκρον αύτοϋ δπήν δί ής προσδένεται είς τό πλοϊον. Καί 
αύτός ό δύτης έπίσης συνδέεται μετά τοΰ πλοίου διά σχοινιού. 
Μέλλων νά βυθωθή ούτος, προεκτείνει τάς χεϊράς του, ούτως 
ώστε ή στενοτέρα πλευρά τού λίθου νά εξέχη πρός τά Εμπρός. 
Ή σκανδάλη χρησιμεύει οΰτω πως διά τήν καταβύθιοιν καί τήν 
διεύθυνσιν τοϋ δύτου δίκην πηδαλίου. Φθάς είς τόν πυθμένα 
ούτος θέτει τήν σκανδάλην ύπό μάλης καί χωρεϊ είς τούς συναν- 
τωιιένους σπόγγους, ους Αποσπά διά περιστροφικής τοΰ καρπού 
τής χειρός κινήσεως καί Εναποθέτει τήν λείαν του Εντός σάκκου 
(Απόχης), δν φέρει άνηρτημένον άπό τοΰ λαιμού. Οί δύται 
παραμένουσι συνήθως άπό 21 3 -4 λεπτά ύπο τό ύδωρ, οποτε 
Εξαντλουμένης τής εισπνοής των είδοποιούσι τούς έν τώ πλοίω 
συντρόφους διά καταλλήλου σημείου, οΐτινες τότε Ανασύρουν 
αύτούς Εκτός τής θαλάσσης.
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Οί τών μεγάλων Αλιευτικών, τον τύπου σκάφη, δύται κατέρ
χονται εις βάθος μέχρι 40 ενίοτε δέ και 50 δργυιων, ένώ οί. 
των μικρών, άτινα ώς έκ τών διαστάσεων των ολίγον απομα
κρύνονται τής Ακτής, καταδύουσι μόνον εις βάθος ποίκιλλαν 
από 5-15 όργνιάς. ’ Αλλά καί ό τρόπος τής καταδύσεώς των 
είναι διάφορος. Ό πλοίαρχος κρατών εν τή θαλάσση βραχύν 
έκ λευκοσιδήρου κύλινδρον εί-ρείας διαμέτρου εις τό ποός τά 
κάτω άνοιγμα τού όποιου έχει έφαρμοσθή νελος οπτική, εξε
τάζει έπιμελώς τον πυθμένα. "Αμα ώς ΐδη τό αλίευμα δεικνύει 
αυτό διά τον Ιδιου τρόπου εις τον δύτην, όστις κατέρχεται προς 
άγραν αντοΰ. "Αλλοτε πάλιν ό πλοίαρχος αφού ΐδη τον σπόγγον 
διευθύνει πρός τούτον τόν κάμακα, ό δέ δότης κατέρχεται όλΐ- 
σθαίνων επί τούτου πρός μεγαλειτέραν ευκολίαν. και άπό
τής ακτής ενίοτε κατοπτεύουσι τάς σπογγοφόρους υφάλους, άμα 
ή παραλία είναι βραχώδης καί έχει σχετικόν τι βάθος.

2. ζΐκι του κάμακος—ακοντίου, μέ καμάκι, ώς κοινώς λέγε
ται,—εργάζονται μάλλον οί τής ''Ελλάδος σπογγαλιεΐς. Σύγκειται 
δε ό κάμαξ άπό τήν περόνην φέρουσαν τέσσαρας όδόντας ώς 
τούς τής τριαίνης τού ΙΙοσειδώνος καί την λαβίδα άποτελουμέ- 
νην άπό 4 περίπου τεμάχια, ουναρμολογούμενα εις μήκος 15 
περίπου δργυιών. ΊΙ Αλιεία γίνεται με ταϊς γιάλλαις καί μετά 
προηγουμένην διά τής ύέλου κατόπτευσιν. ’Εμπηχθείσης τής 
τριαίνης εις τόν σπόγγον, ούτος άποσπάται διά περιστροφικής 
καί πρός τά άνο> άνασπάσεως του κάμακος κινήσεως. Άλλ’ 
έχει ή μέθοδος αύτη το μειονέκτημα τοϋ νά διαπερα καί κατα- 
σχίζη ενίοτε τόν ιστόν τοϋ σπόγγου.

3. ΊΙ δράγα (drague) ή καγγάβα είναι ορθογώνιός τις 
στεφάνη, τό κάτω μέρος τής όποιας είναι σιδηροΰν. Περί την 
στεφάνην ταύτην εφαρμόζεται εύρντάτη έξ ισχυρού σχοινιού ή 
δέρματος Απόχη (δίκτυον). Μέ τό μέσον τοντο Αλιεύουσι μόνον 
τά μεγάλα αλιευτικά τοϋ τύπου τρεχαντήρι - λατίνι ή σκάφη- 
λατίνι Αναγόμενα εις τό πέλαγος. 'Επί τών πλοίων τούτων 
υπάρχει βαρούλκου άπό τού όποιου σύρεται εις τόν πυθμένα 
καγγάβα σαρα'ινουσα ιι· αυτή παν τό προστυχόν, σπόγγους, 
λίθους κλπ. "Οταν οί. από τού πλοίου ιίνιιληφθώσι. τήν καγγά- 
βαν πλήρη την ανασύρουν έπί τού καταστρώματος πρός καθα
ρισμόν τής Απόχης καί οΰτω καθεξής.

Περί τής διά σκαφάνδρων αλιείας δεν θά μνημονεύσωμεν 
ειμή την άπό τά Αιγυπτιακά ί'δατα έξαφάνισίν της χάρις εις τάς 
ένεργείας τού φιλάνθρωπου κ. Φλέγελ, όστις άπό ετών έν μέοφ 
των σπογγαλιείαν άντιλ.ηφθείς τά λυπηρά Αποτελέσματα τής διά 
τού τρόπου τούτου ιίλιείας, άηιιέρωσε πάσας αυτού τάς προσπά
θειας, δι’ υπομνήματα»·, δημοσιευμάτων καί διαλέξεων έτι, 
όπως προκαλέση την έκ μέρους τών ενδιαφερομένων κυβερνή
σεων Απαγόρευση·. Καί περί τής άποτελεσματικότητος τών ενερ
γειών του, εΐμεθα εις θέοιν νά εΐπωμεν, ότι αί κυβερνήσεις τής 
Κρήτης, τής Σάμου, Κπρου, Τύνιδος καί Αίγυπτον, πλήν, 
δυστυχώς, τής Ελλάδος, αύοτηρώς άπηγόρευσαν τήν χρήσιν τών 
σκαφάνδρων διά τήν σπογγαλιείαν, κατασχόμενων καί δημευό
μενων των ουλλαμβανομένων πλοίων. 'Εν Τριπολίτιδι, όμως, 
καί παρά τήν καλήν τής Τουρκικής Κυβερνήσεως προαίρεση·, οί 
όιά σκαφάνδρων άλιεΐς εύρίσκουσιν εν τή δωροδοκία τό πρός 
παράκαμφιν του σκοπέλου τής έπισήμου απαγορεύσεως φάρμα
κου. Το σκάφανδρου ένεκα τής εγκληματικής αβελτηρίας καί 
απληστίας τών μεταχιιιρίί,ομένων αυτό πλοιάρχων είναι, ούχί 
μόνον τό Ολέθρων διά τούς άλιεΐς βιοποριστικόν όργανον, Αλλά 
καί απαρχή ανήθικου καί κραιπαλώδους βίου ανθρώπων αγνο
ούντο»· τό γεγραμμένον τής αύρων, παρασύροντος αυτούς εις 
χρόνια καί φρικώδη νοσήματα. Αέν είναι, όμως διά μόνους τούς 
ανθρώπους έπιζήμιον τό σκάφανδρον, διότι όπου τούτο διέλθει 
ενσπείρει τήν καταστροφήν εις τόν ένάλιον του πυθμένος κόσμον 
καί δή εις τούς σπόγγους, ών τήν νεαρόν βλάστηση· καταστρέ
φει διά τής βαρείας του ύποδήσεως ό οκαφανδρεύς.

«
Οί σπόγγοι έξαγόμενοι από τήν θάλασσαν είναι μέλανες καί 

γλοιώδεις, εν'ι λόγφ Ακατάλληλοι, όπως Αποδοθώσιν εις τό εμπό

ρων. Ιιά τούτο τό εσπέρας μετά τήν αλιείαν οί σπόγγοι ποδο- 
πατούνται επιμελώς, όπως άφαιρεθή Απ' αυτών ή ζωή καί 
προσδενόμενοι εις σπόγγον εμβαπτίζονται εις τήν θάλασσαν δί 
όλης τής νυκτός. Κατόπιν άποξέονται ούτοι, όπως Απαλλ.αγώοι 
τού γλοιώδους περιβλήματος των καί άποπλυνόμενοι έκ νέου 
ξηραίνονται εις τόν ήλιον. Αύτη είναι ή προκαταρκτική κατεργα
σία, εις ήν υποβάλλονται οί σπόγγοι ύπ' αύττον τούτων τών 
σπογγαλιείαν, δεν είναι όμως καί ή τελική, διότι εκείνης επεται 
ή βιομηχανική κατεργασία, καθ' ήν οί σπόγγοι τοποθετούνται 
έπί τριάκοντα περίπου στρας εντός διαλύοειον θειϊκού οξέος και 
μετ' άπόπλυσιν εμβαπτίζονται έν διαλύσει ύπερμαγγανικοΰ 
καλιού ή καί άσβεστούχον ύδατος μεθ’ ό πλένονται καί πάλιν 
καλώς καί ξηραίνονται.

.Ίί ποιότητες τών σπόγγων είναι πολλαί. Εις τό έμπόριον 
όμως διακρίνουσι τρεις τοιαυτας έν γένει, γνωοτάς υπό τάς έ.πω- 
νυμίας, μελάνι, τσουμονχα καί καππάδι.κο. Καί αι μίν δυο 
πρώται περιλαμβάνουσι τά φίνα, ή δε τελευταία τά κοιντι ή 
κατιότερα σφουγγάρια. Ή μεταξύ τών ποιοτήτων τούτων δια
φορά συνίσταται άπό τόν βαθμόν τής άπαλότητος καί ένταυτφ 
στερεότητος τού ιστού τού σπόγγου, τήν έλαστικότητα αυτού κτλ. 
Τά τελείως φίνα ή μελάτια χρησιμοποιούνται κυρίως έν τή 
ιατρική δέ ειδικά τινα παρασκευάσματα, ένεκα τού μεταξώδους 
καί έλαστικού αυτών ιστού. Ή πρώτης αϋτη διακρίνεται έικόμη 
καί διά τά περίεργα σχήματα, ατινα προσλαμβάνει <5 σπόγγος 
διό καί συχνά πατλεΐται μέ τόν φέροντα αυτόν λίθον καί ώς οι
κιακόν κόσμημα χρησιμεύον. Οί σπόγγοι πωλούνται άναλόγως 
τής ποιότητάς των μέ τό τεμάχιον ή μέ τήν όκαν διά πλειοδο
σίας. Οί τής Μαρμαρικής όμως ή ώς κοινώς καλούνται τής Μαν- 
δρούχας οί σπόγγοι είναι, ώς προελέχθη, οί άκριβώτεροι. Γού
των οί φίνοι πληρώνονται κατιί μέσον όρον άντί φράγκων 2.25 
περίπου τό τεμάχιον. Αύτη δέ είναι ή τιμή ή όριζομένη άπό τοΰς 
έμπόρους τούς καί έφοπλιστάς τό πλεΐστον καί εις ούς οί ιίλιέϊς 
ύποχρεοΰνται συνήθως >·ά παραδάισοωι τό αλίευμά τα>ν.

'Εν Αιγύπτιο ι’ιφ ότου αύστηρώς άπηγορεύθησαν καί κατα
διώκονται τά σκάφανδρα ή Αφθονία καί ή καλή ποιότης τών 
έιλιευομένων σπόγγων αιπόχρημα ένθουσιώσι τούς άλιεΐς.

ΊΙ αλιεία τών σπόγγων γίνεται εις τά Αιγυπτιακά ϋδατα δυνά
μει ειδικής άδειας — βόχσα, — ήτις δίδεται έν Μάρσα Ματρούχ 
υπό τής υπηρεσίας τών Άκτοφυλάκων καί πρέπει ν άινανεώται 
κατ' έτος. . Ιιά τήν άδειαν ταύτην πληρώνεται έκάοτοτε δικαίωμα 
συμφώνως πρός τήν εξής επίσημον διατίμησιν: Λίρ. Αίγ. S 
διιι κάθε σκάφος σχήματος σκούνας, γνωστής υπό τό όνομα 
ΐΣκαφη». Λίρ. Αίγ. 4 διά κ.ιιθε πλοιάριον ίστωφόρον, μέ ένα 
ιστόν γνωστόν υπό τό όνομα χΕιάλατ.

Συγχρόνως με την ανιοτέρω άδειαν δίδεται έφ άπαξ ενσφρά
γιστος πλάξ (estanipille) Αξίας Γρ. Αιατ. 3, φέρουσα αύξοντα 
αριθμόν, δι έκάστην κατηγορίαν πλοίο»· ιδιαιτέρως σκάφη ή 
γιάλα — καί έπιτίθεται εις ώρισιιένον μέρος τοϋ πλοίου τή 
φροντίδι τών τ'ικτοφυλάκων.

Οί πλοίαρχοι άναχωρούντες έκ τής πατρίδας των εις τόν 
τοπον τής Αλιείας συμβάλλονται προηγουμένως μέ τούς έφοπλι- 
σιάς, εγχωρίους εμπόρους παρ ιόν λαμβάνουσιν έν προκαταβολ.ή 
καί τό διά τόι· χρόΐ'οΐ’ τής ιίλιείας άπαιτούμενον κεφάλαιον δι 
εαυτούς καί τάς οικογένειας των έντόκως πρός 2Ο’>!ο. Ό πλοίαρ
χος τότε ναυτολογεί τούς συντρόφους του έργαζομένους Αντί 
ίσα»· μεριδίων. δηλονότι μετιι τήν άφαίρεοιν τών έξύδο»· καί 
υποχρεώσεων τής δμάδος κατά τό όλον τής Αλιείας διάστημα, ό 
Αριθμός τών άλιέων μετά τού πλοιάρχου είναι 5 λ. χ., τό καθα
ρόν κέρδος διανέμεται εις 6 ίσα μερίδια, ών τά δύο άνήκουσιν 
αύτώ τώ πλοιάρχω Ανά έν δέ τοΐς λοιπούς άλιεΰσιν. 'Εκ τού λοιπού 
πληρο'ιματος το»· πλοία»· Σκάφη, οί κουπαδες καί οί ναυτόπαι- 
δες δέν έργάζονται έπί μεριδίφ άλλ' έπί ώρισμένω μισθώ.

'Αϊ.εξάνδρτιιι. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ε. ΠΑΧΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΙΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

και 
Γε- 
της 
τόν 
τοΰ

Ό κ. Διοικητής.
'Ιδού μία μορφή άληίΙώς προέ- 

χουσα μέσα εις την σημερινήν λει
ψανδρίαν. Σπανία (όντως μορφή. 
Μόρφωσις. άντίληψις. κρίσις, δρά- 
σις. άξία.'Πς άνθρωπος δέ έξοχος. 

Άλλ’ίίς όμιλήσουν τά πράγματα, 
ϊιακρίνεται εις τήν Νομικήν καί 
εισέρχεται εις τήν υπηρεσίαν τής 
'Εθνικής Τραπέζης ώς διευθυντής 
ενός τών υποκαταστημάτων της. 
Έν τώ μεταξύ ό διακεκριμένος 
νομομαθής ψηφίζεται καί διορί
ζεται καθηγητής τοϋ Διεθνούς καί 
Συνταγμ. Δικαίου έν τφ ΈΟνικφ 
Πανεπιστήμια). Τφ 1SS9 προάγε- 
ται εις υποδιοικητήν τής Έϋνικής 
Τραπέζης, άφ' ής δέσεως προσ
φέρει σημαντικιίς υπηρεσίας —·; 
τέλος τήν :ρ Σεπτεμβρίου ή 
νική Συνέλευσις τών μετόχων 
'Εθνικής Τραπέζης παμψηφεί 
αναβιβάζει εις τήν θέοιν 
Αιοικητοΰ τοΰ πρώτου πιστωτι
κού Ιδρύματος τής Ελλάδος.

’Αρχίζει εντεύθεν δράσις άοκνος 
κάί γόνιμος έν εύρυτέρω κύκλο), 
ή όποια τόν άναδεικνύει οχι πλέον 
νομοδιδάσκαλον, οίος είχε φανεί, 
ιίλλ’οικονομολογικόν πνεύμα ποτι
σμένοι· άπό θετικισμόν. Μετά βρα- 
χεΐαι· έπισκόπησιν τής καταστάσεως τού τόπου, τών οικονομικών του, 
τής άγοράς του. επιτυγχάνει δια θαυμάσιου συνδυασμού τήν συγχώνευ
ση· τής Τραπέζης τής ΊΙπειροΟεσσαλίας μετιι τής 'Εθνικής Τραπέζης καί 
αυξάνει οϊίτω τήν οικονομικήν σφριγηλότητα τού απ' αύιόν ιδρύματος.

Ήτο τούτο τό πρώτον επιτυχές, ώς παγκοίνως άνωμολόγησεν ό τρα
πεζιτικός κόσμος, διάβημα. Άλλ' έν τφ μεταξύ έμπεδώνει καί τήν 
πειθαρχίαν έν τή πολυσχιδεί ύπιμρεσία τής Εθνικής Τραπέζης. Πει
θαρχίαν σιδηράν δύναταί τις εϊπεΐν. Πειθαρχίαν όμως άπορρέουσαν 
άπό αγάπην καί σεβασμόν πρός τό ιδεώδες τής Διοικήσεως καί πρός 
εαυτόν, διότι ε'ίλκυσεν έφ' εαυτόν διιι τής άμεροληψίας του. τής εύθύτη- 
τός του. τής ειλικρίνειας, τής άκριβοδικίας του, καί τών άλλων προσόν
των του, τής μορφώσεως καί αξίας του. τήν γενικήν άγάτην μεταξύ 
τοΰ πολυαρίθμου προσωπικού τής Τραπέζης.

«
'Ο πόλεμος τού 1S97 σαρώνει τάς κομματικός κυβερνήσεις καί ό 

τόπος χρειάζεται ύπουργεϊον υπηρεσιακόν, άλλά καί ύπουργεΐον επιβο
λής. Ό κ. Στρέϊτ ύπείκων καί εις τήν εθνικήν άνάγκην καί εις έπιθυ- 
μίαν αύτοϋ τοϋ Βασιλέως Αναλαμβάνει μέσω τής χαλεπής έκείνΐ]ς κατα
στάσεως τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών, λαβών άδειαν παρά τής 
‘Εθνικής Τρσπέζης. Δέν υπήρξεν ϊσως άλγεινοτέρα στενοχώρια δΓ ελ- 
ληνα ή μετά τών Δυνάμεων συζήτησις έπί τών όρων τής επιβολής τοΰ 
Διεθνούς οικονομικού ελέγχου. Ό κ. Στρέϊτ ήγωνίσθη, συνεζήτηοε, 
άντέστη. διεμαρτυρήθη ϊσως, ΰπέκυιρεν εις τήν βίαν άλλ’ έπέτυχεν 
επωφελή μέχρι rof άνθρωπίνως δυνατού ορίου διά τό Έθνος διακανο
νισμόν τών διαφόρων ζητημάτων τής εφαρμογής τού ελέγχου, ώς ούδείς 
άλλος Ασφαλώς θά έπετύγχανε. Καί όταν μέσφ τής γενικής εκείνης 
κατηιρείας ένεφανισθη δακρύων σχεδόν άπό τού βήματος τής Βουλής 
διά πρώτην φοράν διά νά έκθέση τά τής εφαρμογής τοΰ ελέγχου καί 
νιί κάμη εισήγηση· τοΰ Γενικού προϋπολογισμού ή ’Εθνική Αντιπρο
σωπεία τόν περιέβαλε μέ τάς θερμοτέρας εκδηλώσεις.

«
Ώς ύπουργός τών Οικονομικών δέν είχε μόνον ΐνα παλαίση κατά

τών δΐ'οιιενών διαθέσεων τών αντιπροσώπων τών ξένων Δυνάμεων, άλλιι 
------ ------ ·...... ό ττίλ- χρ6<οκοπημένΐ) καί ήττη- 

μένη παρίστατο μέν εις τά ΐίμματα τών «ϊιλίως αύτί] διατεθειμένων ως 

κήν αυτής έν τή Ανατολή δράσιν, τήν εύφυΐαν και τάς εύγενεϊς παρα- 
ιροράς της. άλλ’έν τώ συμ<| έροντι τής Ελλάδος πολλοί έκ τών εΰνοϊκώς 
υπέρ αυτής διατεθειμένων αντιπροσώπων τών ξένων Δυνάμεων έφρι>- 
νουν δτι. άφοΰ αί περιστάσεις ήγαγον τήν Ελλάδα εις τήν επιβολήν τοΰ 
'Ελέγχου, τό μέτρον έπρεπε νά χρησιμεΰσΐ] τούλάχιστον όσον δυνατόν

καί κατιί τών εΰμενιΰν τοιούτων. Ή Ελλάς

άξια πάσης συμπάθειας διά τε τό ένδοξον παρελθόν, τήν έκπολιτιστι- 

φοράς της. Αλλ’έν τφ συμηέροντι τής Ελλάδος πολλοί έκ τών εΰνοϊκώς 
ί ί. ' ~ ~ Ύ . . -
νουν οτι. άφοΰ αί περιστάσεις ήγαγον τήν Έ/άάδα εις τήν έπιβολήν τού

περισσότερον εις τήν γενικωτέραν 
τακτοποίηση· τών οικονομικών τοϋ 
Κράτους. Καί έπέτυχε πληρέστατα 
έν τή άνατεΟείση αύτιή εντολή έπι- 
τιιχόιν Οργανισμόν Ελέγχου ήπιιό- 
τερον καί κατά τύπους ευπρεπέ
στερου, οργανισμόν καΟιστώντα 
όσον τό δυνατόν όλιγτύτερον έπαι- 
σδητήν τήν έν τφ έίίνικφ όργανι- 
σμώ υπαρξιν καί λειτουργίαν τοΰ 
ξένου τούτου σώματος.

«
Ή Κρήτη αυτόνομος άπό τοΰ 

iSgS. ’Ιδού στάδιον ευεργετικής 
έπεκτάσεως τής ΈΟν. Τραπέζης. 
Τή πρωτοβουλίρ τοϋ κ. Στρέϊτ 
καταρτίζεται όμάς κεφαλαιούχων, 
διεξάγονται μετά τής Κρητικής 
Πολιτείας διαπραγματεύσεις καί 
τήν ίο Μαΐου 1S99 συνομολογεϊ- 
ται σύμβασις δι’ ής ιδρύεται ή 
Τράπεζα τής Κρήτης καί τό κατα
στατικόν της κυροϋται διά Δια
τάγματος τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ 
άπό 3° Σεπτεμβρίου 1899·

«
’Λλλ’ ιδού τά εξωτερικά ζητή

ματα. Ή Μακεδονία, ή ’Ανατολή 
ολόκληρος, τά υλικά συμφέροντα 
του δούλου ελληνισμού εις χεϊρας 
αλλοεθνών τραπεζιτών. Έπιλαμ.- 
βάνεται ό κ. Στρέϊτ συνεννοήσεων

μετά ξένων κεφαλαιούχων καί μετ'ού πολύ δίδει ζωήν εις τί|ν Τράπεζαν 
τής ’Ανατολής καί βαθμηδόν διά διαφόρων άνταλλαγιιάτων Αποξενώνει 
τήν νεωτέραν ταύτην θυγατέρα τής ’Εθνικής_άπό τής έπηρείας τών γι ρ- 
μανών κεφαλαιούχων καί τοιουτοτρόπως ή Τράπεζα τής Ανατολής 
χειραφετημένη πλέον έξυπηρετεΐ σημαντικώς τά συμφέροντα των έν τή 
Ανατολή ομογενών.

"Αλλη επιτυχία του τό κτηματικόν δάνειον τών 2o.ooo.ooo. ’Επιτυχία 
θριαμβευτική.Άπόδειξις. ή αγοραία ύπερτίμησις τών λαχειοφόρων του.

Τελευταίου ή ’Εθνική Τράπεζα έστρεψε τό βλέμμα πρός τάς λαϊκάς 
τάξεις, καί όταν ό κ. Λοβέρδος εΐσηγεΐτο εις τόν κ. Στρέϊτ τής ιδέας 
του περί τής ίδρύσεως τοιούτου ιδρύματος, ή 'Εθνική μετέοχε διά 
κεφαλαίων της καί συνέδραμε τήν ϊδρυσίν της.

«
Τοιοΰτος ό παντού στρέφων τό βλέμμα, άξιος τής ευγνωμοσύνης τοϋ 

έλληνισμοΰ συσσώμου άληΰώς.
Δικαίως άρα ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μέτοχων τής 

'Εθνικής Τραπέζης καί Είσαγγε/^ύς τού Άρείου Πάγου κ. Τζιβανόπου- 
νόπουλος έξαίρων μετά τής διακρινούσης αυτόν εύφραδείας τήν σημα
σίαν καί σπουδαιότητα τών υπηρεσιών, άς ή ’Εθνική Τράπεζα παρέσχεν 
έκάστοτε εις τήν χώραν, λέγει περί τοΰ κ. Στρέϊτ. οτι ή Εθνική Τρά
πεζα πρέπει νά είναι υπερήφανος, διότι ό Μοικητής αυτής κ. Στρέϊτ 
παρέσχι- πρός τό "ΕίΙνος υπηρεσίας, έγκαινίσας,οό μόνον νέαν περίοδον 
αΰξήσεως τών εργασιών καί παγίας προόδου, άλλιι δοίις και νέαν όλως 
ώΟησιν εις τούς ειρηνικούς αγώνας τής εργασίας καί τάς αγαθοποιούς 
κατακτήσεις τού έμπορίου. ή δέ 'Εθνική Τράπεζα υπό τήν άοκνοι· διεύ
θυνσή· του έξικομ'ένη εις επίζηλον καί εκπληκτικήν περιωπήν, έχουσα 
δέ εις τήν διάΟεσίν της πόρους κολοσσιαίους καί κύκλον ένεργείας άπε- 
ριόριστον τείνει τάς στιβαράς χεϊράς της εις τούς γεωργούς, έμπόρους. 
βιομηχάνους, ναυτικούς, καί μετ'αύτών μετά σπουδαιότητος καί καρτε
ρίας αγωνίζεται τόν έδνωφελή αγώνα τής υλικής έπιδόσεως, τόν αγώνα 
τής άνακαινίσεως τοϋ τόπου .

Πρέπει όμως νά όμολογηΟή άπό τής στήλης ταύτης οτι ό κ. Στρέϊτ 
ΰπήρξεν ευτυχής συναντήσας έν τή ύ.πηρεσίφ άνδρα έξοχου μορφω- 
σεως καί ίκανότητος, ιδιοφυίαν άζ.ηΟινήν. συνδυάζουσαν.δραστηριό
τητα ανυπέρβλητον μετ’ άφοσιιΰσεως πραγματικής καί ανυπόκριτου 
τόν κ. Κ. ΙΙαπαγεωργίου. τόν σεμνόν καί μετριόφρονα Γραμματέα τής 
Εθνικής Τραπέζης, βοηθόν ακαταπόνητοι· καί πολύτιμον, όστις προώ- 
ρισται ίσως καί άφ’ υψηλότερου νά έξυπηρετήση τό πρώτον πιστω
τικόν 'ίδρυμα τοΰ Έθνους.
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(Συνέχεια άπό το προηγοϋμενον τεύχος)

Ο ΑΝΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ

Προεβλέπετο δ’ άμα νά έχη έν άποθέσει δίπλα ένδον πάνθ’ 
όσα. άπό τυχαινούσης κατά τήν διάρκειαν τών σκοπούμένων 
επιχειρήσεων άνεπανορθιότου «βαρίας, θιΐ έχρηζον ολικής άντι- 
καταστάσεως. Ούτως οί αυχένες, τά κατάρτια και τά κερατάρια, 
αί Κώπαι καί οί Σκαρμοί, τά κυριιότερα τών γενικώς -Σκοι
νιών ονομαζόμενων έξαρτίων καί αγόμενων, τά μάλλον έν τή 
ίσποιρορία χρήσιμα και σπουδαία έκ τών σταθερόν έκπληρουν- 
των αποστολήν Καρύων — των τροχίλων κα’ι τών έντρόχων 
τής σήμερον — και τά πάσης υφής ιστία, τά τότε καλούμενα 
άρμενα, ι ϊχον τά άμοίβά αυτών. Έν ω πάλιν, περιελαμβάνετο 
είς τό προσωπικόν τών Δρομώνων και ναυτοξυλουργός τις, ό 
Ναυπηγός επιλεγόμενος, έχων δλα τ’ άναγκαιοΰντα εργαλεία 
διά τήν άνόρθωσιν τών βλαβών, δστις δέ διέθετε περιπλέον, 
έπί τώ ϊδίω σκοπώ δσον άφορφ τό σώμα τοΰ σκάφους, αριθμόν 
τινα ξύλων έγκοιλίων καί Σανίδας καί ποσότητα Στυππίον, 
Πίσσης καί τέλος ' Υγροπίσσης, ήτοι άναλελυμένης κεδρίας.

ΪΧΕΛ. 23. Άναπαρύατααις όλκάδος πυροφόρου τ<7»ν μετά τήν Μακεδονικήν ίποχήν χρόνων, 
ί\·τιτΗ>Γμ£νης κατά ναυλοχοΟντος στόλου ("Ορα σελ. 2 Β’έτους).

ν’ αγωσιν οπουδήποτε κτήνη καί υλικόν μετά τής οικείας θερα
πείας—τά καλούμενα Καματηρά καράβια.

Τά σκάφη αυτά, τά όποια άπήρτιζον τόν πυρήνα τής μετα
γωγής, οσάκις έκτακτος κινητοποίησις πρός μεμακρυσμένην 
εκστρατείαν υπηγόρευε τήν έκ τής εμπορικής ναυτιλίας ναύ- 
λωσιν προσθέτων φορτηγών, ήσαν ωπλισμέγ«, κατά τά Αμυν
τικά ιδία μέσα, παρεμφερώς τοΐς άπό φύσεως μαχίμοις πλοίοις, 
ΐνα έχωσιν έν μέτριο τινι ανεξαρτησίαν κινήσεων διεστέλλοντο 
δέ εις τιί 'Ιππαγωγά καί εις τά Σκευοφόρα. Καί τό. δεύτερα, 
άτινα ήσαν ογκωδέστερα καί ήσσονος πάντως δεκτικότητας 
πρός τάς μέχρις άκρων ορίων προσγειώσεις, έθεωροΰντο τιί 
πλειοτέρου λόγου άξια. Διότι, συν άλλοις, μετεκόμιζον τάς 
βαρείας τής εποχής πολιορκητικός καί έκπολιορκητικάς μηχα- 
νάς, τά Μάγγανα, ών άνευ δέν ηύδοκίμουν αί πρός άλωσιν 
τετειχισμένων ά'στεων καί άκροπόλεωι— Κάστρων — διεξαγό
μενοι συχνότατα έπιχειρήσεις (Σχέδ. 24).

Πλήν, δλίγαι Αναδρομικούς έπί τοΰ προκει
μένου λέξεις, θέλουσι καταστήση εμφανέστερου 
τό άπό φύσεως χαλεπόν, άλλά καί μέγα τοΰ 
τοιούτου τών Σκευοφόρων πλοίων μερικού 
προορισμού. Άπό τής απώτατης άρχαιότητος 
παρατηροΰμεν δτι εϊχον συστηματοποιηθώ καί 
έφηρμόζοντο ποικϊλαι μέθοδοι, καθιστώσαι 
τελεσφόρους τάς πολιορκίας, ούχ ήττον δέ τήν 
άμυναν τών φρουρίων προάγουσαυ καί τού
των πασών τά έπί τοϋ πρώτου σκοπού πολυ- 
ειδή τεχνουργήματα, έληξαν άπ’ ενωρίς εις τήν 
διαγραφήν τών Φοβερών Έλεπόλεων. Ήσαν 
δ’ αύται κινητά έπί πολλών δγκωδών τρο
χών οχυρά τετραγώνου τομής, έχοντα πλευράς 
μήκους 3° — 5° ποδών συνήθως, τιί όποια

Τοιαΰται αί ακρογωνιαία! γραμμαΐ τών πολεμικών πλοίων 
τής 'Ελληνικής Δύτοκρατορίας, έπί τή βάσει τών σωζομένων 
περιγραφών, αί αμετάβλητοι διατηρηθεΐσαι έπί σειράν συνα
πτών αιώνων. Εινε δέ γεγονός διιί τόν συγκριτικώς μελετώντα 
δτι, μετάξι' έκείνων και τών άμέσως προγενομένων Λατινικών 
ή μικτών κατασκευασμάτων, ύφίστατο συλλήβδην τόσον μεγάλη 
διαφορά, εί καί γειτνιάζουσιν άμέσως αί έποχαί, οΐα παρατη- 
ρείται χωρίζουσα τά πλοία τών χρόνων Βιργινίου τού Ρηγού- 
λου άπό τιί στοιχειώδη κατά τήν άφεστώσαν αρχαιότητα ναυ
πηγήματα τής ’Ιταλικής Κομπανίας.

'Οπωσδήποτε, ό ήμέτερος Αύτοκρ. Στόλος δέν άπετελείτο 
καί μόνον άπό τάς παντοειδείς έμμάχους μονάδας. Διιί νά ήνε 
αυτάρκης κατιΐ τάς υπερπόντιας εκστρατείας καί πληρή άσφα
λώς τάς απαιτήσεις διαπορθμεύσεως πολυσυνθέτων χερσαίων 
δυνάμεων μετά τής παραπομπής των, ύφίστατο παρ’ αύτόν 
(οργανωμένη υπηρεσία έξ έπίτηδες μεταγωγική, έπιφορτισμένη 
τήν έκτέλεσιν τού δ,τι αν κατιΐ καιρούς δπέρρεεν έκ τών πολε
μικών αποφάσεων τοϋ Βασιλέως - Αύτοκράτορος καί τών έπί 
τών προκειμένων περιστάσεων εύρυτέρων κελευσμάτων τής 
Συγκλήτου, τών έν ταΐς λεπτόμερείαις άκόμη υποδείξεων τών 
επιτετραμμένων τήν έκτέλεσιν Στρατηγών καί τών σχετικών 
οδηγιών καί συμβουλών τών έξ άμεσου άντιλήψεως ειδότων 
τιι πράγματα είς τούς ύπ’ δψει τόπους· έν κατακλεΐδι δέ, ή 
είρημένη συμπληρωτική τής θαλασσίας παρατάξεως υπηρεσία 
έπεκούρει είς παν δ,τι έζητεΐτο άπό τό Ναυαρχεϊον προς εύό- 
δωσιν τών έσχεδιασμένων ύπό τού έν Κωνσταντινουπόλει 
έδρεύοντος, καί Μεγάλου Δομεστίκου τών Σχολών έν τώ 
σύγχρονοι λεκτικω τιτλοφορούμενου, Αρχιστρατήγου τών Λύ- 
τοκρατορικών στρατευμάτων. "Οπως δ’ή τών μεταφορών στρα
τού επιστασία έκπληρή άνέτως τό άνατεθειμένον περίφροντι 
ε'ργον, ύπήρχον υπαγόμενα ναύτη, φερόμενα δ’ εις τούς κατα- 
λόγους τού πολεμ. Ναυτικού, σκάφη πρόσφορα νά δέ/ωνται, 
έκ προνοίας περί τήν εσωτερικήν διασκευήν άπό πήξεως, καί

ΣΧΕΔ. 21. Τύπος Κάστρου της 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας.

’Ιδιότητες. — Εκ τών 
προηγουμε'νων συμ.περαίνο- 
μεν ευκόλως ό'τι παν άπο- 
στ ελλό μ=ν ον τηλεγράφη μα 
ύπό τίνος σταθμού, δύναται 
νά ληφΟή άπό πάντα άλλον, 
έ'χοντα τά κατάλληλα όρ
γανα καί ότι δεν είναι άπα- 
ραίτητον, όπως αί ηλεκτρι
κά’. άκτϊνες λάβουν ώρισμε'- 
νην διεύΟυνσιν διά νά ληφθή 
τό τηλεγράφημ.α ύπό τοϋ 
σταθμού, πρός τόν όποιον 
άποστέλλεται. Διότι, όπως 
εις μίαν αίθουσαν όλα. τά. 
ν.ε'οη της φωτίζονται άπό 
τόν έντός αύτής λαμπτήρα, 
οΰτω κα’ι αί συσκευαΐ τοϋ 
ανευ σύρματος τηλεγράφου 
φωτίζονται, ούτως εϊπεΐν, 
ύπό τών ηλεκτρικών άκτί
νων, τών έκπεμπομε'νων άπό 
τινα σταθμόν καί επομένως 
Οά λάβουν τό τηλεγράφημα. 
Εννοείται, ότι τό μυστι
κόν τών τηλεγραφημάτων 
δύναται νά διατηρηθή διά 
συμβολικών τοιούτων.

Δύο σταθμοί δύνανται 
νά συνεννοηΟοΰν μεταζύ των

(Συνέχιζα άπό τό προηγούμενον

Φορητό; αταίΙμό; τηλτγράφυν Λνευ συρμάτων έν χρήσει παρά τφ Γερμανική! ατρατφ.

κατεσκευάζοντο έκ ξύλου καί έπενδύοντο δι’άκατεργάστων δερ
μάτων, ή μάλλινων σκεπασμάτων, ή πρασίνου οίσού ήλειμμένου 
μέ πηλόν, πρός προφύλαξη’ άπό πυρπόλησιν ύπό τών πολεμίων. 
Καί οί έπί ισχυρών ανδήρων ύψούμενοι τοιούτοι πύργοι, έπή- 
γνυντο είς ά πο με μακρύ σμένον κινδύνων μέρος, ένθα ήρμολο- 
γούντο παρ ειδικών τεχνιτών τά έκ προτέρων ήγμένα έπιτοπίως 
συστατικά τεμάχια. Άρχόμενοι δέ νά δρώσιν έξ άποστάσεως, 
έπλησιάζοντο βαθμηδόν, μέχρις δτου τέλος κατωρθοϋτο νά 
φθάνωσιν εγγύτατα τού προσβαλλομένου οικοδομήματος και 
νά κρατώσι τούτου. Γνωστόν άκόμη τυγχάνει δτι αί Έλεπόλεις 
εϊχον πολλάς τάς όροφός, διιί διαφόρους τών χειριζομένων μαχη
τών χρήσεις, καί είς τό ίσόπεδον αύτών ύπήρχεν ή τού χελω- 
νωτοϋ κρυού έγκατάστασις. 'Ως δ’ ή κορυφή των ύπερεΐχε τών 
τειχών τής καθ’ής αί έχθροπραξίαι θέσεως, κινηταί έλειτούργουν 
γέφυραν άπό τού δώματος, δπόθεν διεξήγετο ή κυρίως πάλη, 
ριπτόμεναι έλ· καιρω έως τών έχθρικών έπάλξεων, ΐνα εύκολύ- 
νωσιτάς πρός κατάληψιν διενεργουμένας εφόδους. Ή είρημένη 
πολιορκητική ξυλοπηγία, διά τής όποιας κατωρθοϋτο συστημα- 
τικώς ή έπ’ισοις δπλοις άντιπαράστασις κατά τάς επιχειρήσεις 
πρός εκπόρθησα· περιφράκτων πόλεων καί λαρισσών, δι’όμοίου 
έχρησιμοποιεΐτο τρόπου ένεργείας άπό ξηράς τε καί θαλάσσης.

("Επεται συνέχεια).
Φορητός σταθμός τηλεγράφου άνευ συρμάτων ίν χρήσει παρά τώ Γερμανικώ στρατφ.

καί άν άκόμη παρεμβάλ- 
λωνται άνωμαλίαι τοϋ εδά
φους. Νϋν μ.εταςύ διαφό
ρων σταθμών εύρϊσκονται 
τά μεγαλήτερα τών όοέων 
της γής, χωρίς να δια
κόπτουν την συνεννόησιν. 
Ί’οϋτο οφείλεται είς τό μέγα 
μήκος τών ηλεκτρικών άκτί
νων. Έάν καί τό κοινόν 
φώς είχε τόσον με'γα μ.ήκος 
κύματος σκιά δέν Οά ύφί
στατο, ώς συμβαίνει νϋν, 
άλλά Οά έβλε’πομ.εν τό φώς 
καί δταν εύρισκόμεθα όπι
σθεν αδιαφανών σωμάτων. 
Έάν δέ αί ήλεζ.τρικαί άκτί- 
νες ήσαν όραταί, οί σταΟμ.οί 
τοϋ άνευ σύρματος τηλε
γράφου Οά έφαίνοντο ώς 
θαυμάσιοι λαμ.πτήρες φωτός 
χρωμάτων μεγίστης ποικι
λίας. Ιΐαν δέ μ.ε'ρος έκπομ- 
πης, Οά άπετέλει κε'ντρον 
φωτός, μή σχη μ ατ ί’ζο ν το ς 
σκιάς. Θά έβλε'πομεν ούτω 
τούς σταθμούς, έστω καί 
έάν έπιπροσΟοϋνται μεγάλα 
όρη ή άλλα·, άνωμαλίαι. 
Έπίσης ή βροχή ή καί όμί-
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//Ζ ούδόλω; εμποδί
ζουν ~ί,·ι λειτουργίζν 
τοΰ άνευ σύρματος 

τουναντίον, 
οί κεραυνοί. αί άστρα- 
παί, διακόπτουν τζν 
λειτουργίαν του.

Έφαρμογαί. — 
—Ύ,Ί.ζζΖ'ί πλοία, τά 
ε ύ ρ ι σ ζ ο μ ε ν α -j. ζ ρ ά ν 
πζσζς ξζρά; δεν είναι 
πλέον μεμονωμένα, 
άλλά δύνανται νά 
συνεννοώντα: μετά 
τών έπί ταύτζ; διά 
τοϋ άνευ σύιυ,ατος. 
Έν χαίρω όμίχλζ; 
δύοπλοία, μζ διζκρί- 
νοντζ ίλλζλα. δύναν
ται νά άποφύγουν τά; 
συγκρούσεις διά τοΰ 
ίδιου μέσου. Έν γένει 
δέ ζ ασφάλεια τζ; 
ν α υ τ ι π λ ο ί α; ζ ύ ζ ζ θ ζ 
σπουδαίως. Έπίσζ; 
είς τον στρατόν πο- 
λυειδώ; χρζσιιζεύει ό

ΕΠΙ ΤΩι ©ΑΝΑΤΩι

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

Τύ γερμανικόν Οωρηκτόν Βαρβαρόπα ώπλισμένον μέ τηλέγραφον ιϊνευ συρμάτων.

Κατόπιν |1απιλιί,ς τή; Δανίας. ΙΙατή(> τοΰ 
ήμετέρον Βασιλέως]

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΤΩ, 1862

θώθζ ύπό τινων είς άπόστασιν έκζτοντάδο; μέτρων δι' όμίχλζ,ν 
πυκνοτάτζν, ή όποια δεν επίτρεπε νά διαζρίνζ, τι; αντικείμενα, 
ευρισκόμενα είς άπόστασιν μιζροτέραν τοΰ ένός καί ζμίσεως 
μέτρου. Έάν άναλογισθώμεν τάς συνέπειας τζ; όμίχλζ; έν τε 
τν, θαλάσση και τη ςζρ?, εύκόλως συνάγομεν πόσον σπουδαία 
είναι καί ζ λύσι; τοΰ προβλήματος τούτου. Β ΑιΠΝΗτης

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
|ΊΙ Α.Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος μέ στολήν 

Δανού δοκίμου κατά τό is<«2]

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΔΑΓΜΑΡ
[Νύν χήρα Αύτοκράτειρα τή;

Ρωσσίας]

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΛΟΥΪΖΑ ΤΩ, 1862
(Κατόπιν βασίλιοσα τής Δανίας. 

Μήτηρ τοΰ ήμετέρου Βασιλέως]

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΘΥΡΑ
[Nov Λονκισσα τής Κουμ- 

βτρλιίνδης]

άνευ σύρματος τζλέγραφος. Είς τζ,ν περίπτωσιν ταύτζ,ν γίνεται 
συνήθως χρήσις αντί ιστών μάλλον αεροστάτων, δεμένων διά 
καλωδίων μετά τοΰ ζινςτοΰ σταθμού.

Τά πειράματα νϋν έστράφζ,σαν καί πρό; άλλα; διευθύνσεις. 
Σπουδαία είναι τά έ'αγόμενα τών μελετών έπί τζ; διαλύσεω; 
τζ; όμίχλζ; διά τών ζλεκτρικών ακτινών. Τό τοιοΰτον κ.ζτωρ-

ί

I

ι - » ·1 ■'> <17 Μ » 1(1 II is III 11 |·, ΚΙ 17 |κ 1» »|| ϊ|

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|Νΰν Βασίλισσα τής 

Αγγλίας]

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΤΝΑΟΡΟΙΣΙΧ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ THE ΚΟΠΕΝΑΓΗΣ
I. Πρίγκιψ τής Κοι,μβεολάν&ης. - 1. ΙΙοΙγκιψ "Autr (υιός τοΰ πρίγκιπΟςΒ,ίλδςμαρ). - 3. Γ! οιγκίπιοπα τή; Κοιήψιολάνδης. I. ΠριγκΓπιαοα Θΰοα (11 υγάτιιρ τού νέου 
Βασιλέως).— ;». ΙΙριγκιπισσα Αλεξάνδρα (συζυγος τού νέου Διαδόχου).— ·!. Ό Αύτοκράτωρ της Ρωσσίας Νικόλαο;.' 7. Πριγκίπισσα τή; Κουμβερλάνδιμ. >. ΙΙρίγκιψ τής 
Κουμρερλανδης.--ί·. Δούκισσα τής Κουμβεολάνδης. !<). Πριγκίπισσα Μαρία τής ’Ορλεάνης. II. Δούξ τής Κουμβερλάνδης. 12. () Βασιλεύ; Γεώργιος. 13. ΙΙρίγκιψ 
Βα.-.δεμαρ. II. II χήρα Αύτοκράτειρα τής Ρωσσίας Μαρία. 15. ΙΙρίγκιψ Γεώργιος, Αρμοστής τής Κρήτης. It;. Ό Βασιλεύς Χριστιανός. 17. ΊΙ Βασίλισσα ’Αλεξάνδρα.

IK. νιος Βασιλεύς της Δανίας. 1·.ι. Πριγκίπισσα Δάγμαρ (θυγάτηρ τού νέου Βασιλέως). 2ο. ΊΙ νέα Βασίλισσα τής Δανίας. 21-22. Yiui ιού Βάλδεμαρ.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΓΕΝΕΑΙ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΟ ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Η

Ο ΝΕΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΡΙΓΚΙΨ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΛΟΥΪΖΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
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ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τό ζήτημα τής άνεγέρσεω; τοϋ νέου 
Μεγάρου τοϋ Υπουργείου τών Οικονομι
κών, τό σοβαρώς απασχόλησαν τήν προ- 
κάτοχον Κυβέρνησιν τοΰ κ. Ράλλη, άνεκι- 
νήθη καί πάλιν,και άνεκινήΟη κατά τρόπον 
πολλάς πιθανότητας, άν όχι βεβαιότητας, 
παρουσιάζοντα ότι ή σκέψι; τάχιστα θά 
μεταβληθή εις οριστικήν άπόφασιν διά τήν 
έκτέλεσιν τοϋ έργου.

Τό νέον μέγαρον τοϋ 'Υπουργείου τών 
Οικονομικών θ’άνεγερθή έπί τοϋ χώρου, 
τον όποιον καταλαμβάνει σήμερον τό κτί- 
ριον τοϋ ’Εθνικού Τυπογραφείου, κα'ι έπί 
τή βάσει τοϋ εγκεκριμένου σχεδίου τοϋ 
άρχιτέκτονος κ. Άλες. Ε. Νικολοΰδη.

Τό μέγαρον θά είναι τριώροφοι· καί 
θά περιλαμβάνη πλήν τών γραφείων τοϋ 
κυρίως Υπουργείου τών Οικονομικών, καί 
τιί γραφεία τών δυο ’Εφορειών Αττικής 
καί’Αθηνών, τοΰ ΓενικΟΰ Λογιστηρίου καί 
τών πέντε ϋποταμείων, θά διαιρείται δέ
εις τρία μέρη- α”) τό τών Ταμείων, β·) τό 
τών γραφείων καί γ’) τό τοΰ 'Υπουργοΰ.

«
Άπό τής όδοϋ Σταδίου, έπί τής οποίας 

θά κεϊται ή κυρία πρόσοψις τοΰ μεγάρου, 
εϋρεϊα μαρμάρινη κλϊμαξ καί τρεις μεγα
λοπρεπείς πυλοτνες θά όδηγοΰν πρός τό 
τμήμα τών Ταμείων καί πρό; δλα τιί άλλα 
διαμερίσματα. Ό είσερχόμενος ευθύς ώς 
διέλθη τόν πυλώνα, θά εύρεθή έντός εύρέος 
προστώου, εκατέρωθεν τοϋ οποίου θά κεϊν- 
ται τά Ταμεία τών εισπράξεων καί τοΰ χαρτοσήμου, καί άπό 
τοϋ οποίου τρεις κλίμακες θά όδηγοΰν, αί μέν δύο μεγάλαι 
μαρμάριναι εις τούς λοιπούς ορόφους, ή δέ τρίτη μικρά εις 
τόν μέγαν πρόδομον, τόν κεντρικόν πρόδομοι· τών ταμείων, 
εύρύν καί μεγαλοπρεπή, παρά τόν όποιον θά εύρίσκωνται τιί 
λοιπά τρία Ταμεία, τό Ταμεϊον τών επαρχιακών πληρωμών, 
τό Ταμεϊον τών Συντάξεων και τό Κεντρικόν Ταμεϊον μετά τών 
αίθουσών τών πληρωμών.

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣΟΨΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΔΟΜΟΣ

'Η ασφάλεια τών Ταμείων καί ιδίως τοΰ Κεντρικού είναι 
τελεία. Τό Ταμεϊον τοΰτο θά εΰρίσκεται είς τόν άξονα τοΰ 
κτιρίου καί θά περιβάλλεται ύπό περίδρομου (chemin de 
ronde) διά τήν έφοδον τής φρουράς. Τό θησαυροφυλάκειον 
θά είναι έντετειχισμένον έντός δωματίου, έκτισμένου διιι διπλών 
τοίχων, οί όποιοι θά είναι κατεσκευασμένοι άπό καθέτως 
διασταυρούμενα; σιδηράς ράβδους, τοσοΰτφ πυκνώ;, ώστε νά 
είναι αδύνατον νά διέλθη δι’ αύτών ανθρώπινον σώμα. Τά 

μεταξύ τών ράβδων διάκενα θά κτι- 
σθοΰν διά θηραϊκής γής καί σκληρών 
λίθων, τό δέ μεταξύ τών δύο τοίχων 
κενόν θά πληρωθή δι’ ολισθηρών 
αντικειμένων, μή έντετειχισμένων, εις 
τρόπον ώστε, κατορθουμένης τυχόν 
τής διατρήσεως τοΰ ενός τοίχου, νά 
καταπίπτουν ταΰτα καί παρεντιθέ
μενα νά εμποδίζουν τήν διάτρησιν 
καί τοΰ δευτέρου τοίχου. Ή κατα
σκευή αύτη τών τοίχοιν είναι άλη- 
θώς ευφυέστατη καί καθιστά σχεδόν 
αδύνατοι· τήν έπίθεσιν κατά τοΰ 
Ταμείου καθόσον δοκιμαί γενόμεναι 
απέδειξαν δτι διιί νιι διατρηθοϋν 
καί οί δύο τοίχοι απαιτείται έργασία 
7 ωρών καί 35" χωρίς νι'1 κατορ- 
θωθή καί ή διάρρηξις τοϋ Θησαυ- 
ροφυλακείου. ’Εκτός τούτου δμως τό 
Θησαυροφυλάκειον δύναται, τή βοή
θεια μηχανήματος έπινοηθέντος, νά 
έμβαπτισθή έντός 4 */-.·  λεπτών τής 
ώρας έντός ύδατος καί οΰτω νά προ- 
ληφθή πάς κίνδυνος, εϊτε έκ πυρ- 
καϊάς προέλθη ούτος, εϊτε έξ άλλων 
περιστατικών. «

Τό δεύτερον διαμέρισμα θά κατα
λαμβάνουν μεθ’ όλων τών λοιπών 
ύπηρεσιών τά αρχεία, τιί οποία κατέ-

χοντα τό κέντρον τοΰ κτιρίου θ’αρχίζουν άπό τά ύπόγεια αύτοΰ 
καί Οά ύψοϋντώι μέχρι τή; στέγης, διασχίζοντα δέ δλους τού; 
ορόφους θά καταλαμβάνουν τά δάπεδα αυτών, ούχί καθ’ όλοι· 
των τό πλάτος, άλλά κατά τά 2/3 τοϋ ύπολοίπου 1 3 διανοι- 
γομενου έν κενώ άπό τής στέγης μέχρι τοΰ βάθους τών υπο
γείων. Πρό; ταχυτέραν διεξαγωγήν τής έργασία; εί; τά αρχεία, 
θά υπάρχουν σιδηραί κλίμακες, ανελκυστήρες καί όλισθητήρες.

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΑΚΗ ΠΡΟΣΟΨΙΣ

Τά λοιπά γραφεία πάντα θά κατέχουν τοΰ; λοιπούς δύο 
ορόφου;, τούς οποίους θά καταλαμβάνουν έξ ολοκλήρου, πλήν 
τοΰ έπί τής προσόψεως τής όδοϋ Πανεπιστημίου μέρους, τό 
όποιον προορίζεται διά τό Γενικόν Λογιστήριον, δπερ καί 
Ιδιαιτέράν θά έχη είσοδον. «

Τό τρίτον διαμέρισμα ιθά εϊνε προωρισμένον διά τόν 
υπουργόν.

Πολυτελή; κιγκλιδωτή αύλειος Ηύρα θά δδηγή άπό τής οδού 
Πανεπιστημίου, έπί τής οποίας θά εϊνε ή δει τέρα πρόσοψις 
τοϋ κτιρίου, είς τιμητικήν αυλήν, εις τό βάθος τής όποια; θά 
ύπάρχη μαρμαρίνη κλϊμαξ, οδηγούσα μέχρι τή; ειδικής εισόδου 
τοϋ ύπουργοΰ. Δύο άλλαι είσοδοι εκατέρωθεν τή; αυλή; καί 
κατέναντι άλλήλων κείμεναι θά όδηγοΰν είς αίθουσα; προωρι- 
σμένας διιί τού; Πρέσβεις, τούς επισήμου; ξένους καί τιί μέλη 
τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου.

'Π ειδική είσοδος τοΰ υπουργού θά όδηγή είς μεγαλοπρεπέ
στατου πρόδομον, άπό τοϋ οποίου κλίμακες μαρμάριναι θά όδη
γοΰν εις τιί διαμερίσματα τοΰ ύπουργοΰ, τά όποια θά κεϊνται 
εί; τό ύψος τοϋ πρώτου ορόφου έπί τής προσόψεως τής όδοϋ

TO KO Υκ A A ΚΙ ΚΑΙ μ Π Ε Ν Ν Α

αν του καί τιμηθείς δι’αύτήν είς νεαρωτιίτην ηλικίαν μέ παρ·ΐοημον δι«» τήν δημιουργίαν τού ζητήματος τού Παναγίου 
πληγήν, έπιστήμων δέ ό αγαπητός συνεργάτης μας, ό δριμΰς άγορητής τών τμημάτων τής Βουλής καί χαριτωμένος του 

’ τήν Ιστορίαν της τήν άληθινήν έξηγμ^νον καί τό έκτυλίσσει είς τό κατωτέρω 
Λπ*  αυτό μανθάνει τήν περίεργον ιστορίαν της πέννας).

("Αν καί διακριθείς άπό τήν πένναν του καί τιμηθείς δι’αυτήν είς νεαρωτάτην ηλικίαν μι παράσημον 
Τάφου έν Έλλάδι καί μέ μίαν ,, , * - ’
Παρνασσού·, έκθάπτει ενα βαθύ παράπονον κατά τής γραφίδας, μέσα άπό

διήγημά τον, ήσυχον άλλά καί δυνατόν. Ό άναγνώστης

Τό κουκλάκι τό λευκό, τό πάνινο, τό άπό ένα Πρωτοχρονιάτικο 
δένδρο κερδισμένου, ποΰ έχω κοντά είς τό καλαμάρι μου, δμιλεϊ.

Σκέπτεται καί όμιλε! άφ’ δτου έγινε δώρου.
Τά άψυχα άμα γίνουν δώρα αποκτούν αυτήν τήν δύναμιν.
Έκεϊναι αί λέξεις τοΰ δωρητοΰ : Θά τό χαρίσω, εϊνε υ,τι τό φύσημα 

τοΰ Θεοΰ είς τό πήλινου πρόπλασμα τοϋ 'Αδάμ.
Ποσά δέν μοϋ έχει είπή τό κουκλάκι άφ’ δτου μοϋ τό έχάρισαν '
Μοϋ είπε μίαν ήμέραν, πώς αν αύτό ήτον δώρον καί παιγνίδι, δώρα 

και παιγνίδια εϊμεΟα δλοι μας, δώρα είς ένα παιδάκι αλόγιστον καί 
τρελλόν ποΰ λέγεται κόσμος καί κοινωνία καί παιγνίδια του, ποΰ τώρα 
μας πετφ, τώρα μάς φιλεϊ. έπειτα μάς σχίζει μέ τήν περιέργειαν νά ίδή 
τί έχομεν άπό μέσα, αϋριον μάς κοιμίζει είς τήν αγκάλην του. μεθαΰ- 
ριον μάς πετιγ εις τά σκουπίδια.

Σοφό κουκλάκι, αύτό τό άσπρο πάνινο κουκλάκι, ποΰ παριστι; τόν 
Γερω-χειμωνα, ποΰ φόρε! μιά ροζ κορδελίτσα είς τήν μέσην του.

Τώρα τό ακούω νά συνομιλή μέ τήν πένναν μου, ή οποία, σάς τό 
ομολογώ, έχει πολλήν μύτην, εϊνε πολύ υπερήφανος δηλαδή, διότι 
νομίζει τάχα πώς έχει κιιτορΟώση κάτι.

Όμιλε! τό κουκλάκι, ήρεμον επάνω άπό τό καλαμάρι, ώς ϊεροκήρυξ 
άπό τοΰ άμβωνος, ποΰ κηρύσσει τό μεγαλείου τοΰ Θεοΰ του.

- Σέ βλέπω, κυρία μου, δ,τι καί άν κάμης. Γράφεις στίχους, γράφεις 
πεζά, σήμερα κηρύσσεις τόν έρωτα επάνω άπό τόν Θεόν, έπειτα τόν

Πανεπιστημίου καί θά άποτελοϋνται έκ τριών αιθουσών: τοΰ 
γραφείου, τή; αιθούσης τών ακροάσεων καί τής αιθούσης τών 
υπουργικών διασκέψεων.

Τό διαμέρισμα τοΰτο τοϋ Υπουργού, τόσον έξωθι κατά τήν 
πρόσοψιν, δσω καί έσωθι θά ένέχη ‘ίδιον τύπον άρχιτεκτο- 
νικής καί διακόσμου, τύπον μάλλον έγγίζοντα πρό; τόν τύπον 
τών ιδιωτικών μεγάρων, ώς φαίνεται καί εί; τήν παρατι- 

θεμένην εικόνα.
Εις τό ισόγειον καί έπί τών πλα

γίων προσόψεων τοϋ μεγάρου θά 
εύρίσκωνται τά γραφεία τών έφο- 
ρειών’Αττικής καί’Αθηνών καί τών 
πέντε ύποταμείων, τά όποια θά έχουν 
καί ιδιαιτέρα; εισόδου;, θ’αποτελούν 
δέ σχεδόν ανεξάρτητα τμήματα.

Τό μέγαρον θά φωτίζεται διηλε
κτρικού φωτός, ή δέ θέρμανσις θά 
γίνεται διά θερμαγωγών τοποθετη
μένων είς τά ύπόγεια. Καί δέν μένει 
παρά νά εύχηθώμεν νά συντελεσθή 
δσον τό δυνατόν ταχύτερον καί νά 
φύγη ή ασχήμια τή; όδοϋ Σταδίου, 
ή άνταξία τή; Έλλάδο; τοϋ 34-

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΣΟΨΙΣ

καταράσαι. τώρα τρέχεις γοργή διιι νιι άναγγείλης χαράν, αυριον_στα
ματάς είς κάθε βήμα διιι νά άργήσης νά φέρης μαΰρον μήνυμα. Κάποτε 
μετακομίζεις κάτι μέσα άπό τήν ψυχήν καί κάποτε κάτι μέσα άπό σκο
νισμένους τόμους, ψυχαί, αιώνες, μέλλον, δλα περνούν άπό τήν μύτην 
σου. θά οέ ένόμιζα μεγάλην κυρίαν καί άξιότιμον, άν δέν έγνώριζα τήν 
ιστορίαν σου καί τήν αγνωμοσύνην σου πρός τόν πατέρα σου, τήν άγνω- 
μοσύνην ποΰ θά δείξης καί είς τόν αΰθέντην σου. Τόν πλανφς τώρα μέ 
τοΰ κόσμου τό μειδίαμα καί αέριον, δταν τό χέρι του δέν θά είμπορεΐ 
νά σέ διευθύιη). θά τόν άφίσης σύντριμμα καί θά λοιδορείς τήν κουρα- 
σμένην ψυχήν του μέ τά ίδια του τά έργα, μέ τούς στίχους ποΰ έγραψε 
γιά μιά εύμορφη, ποΰ θά τήν βλέπη νιι χωρίζη τήν ευτυχίαν της 
άπ’ αύτόν, μέ τάς σκέψεις ποΰ έκαμε είς τά είκοσιτέσσαρα χρόνια του, 
τάς σκέψεις ποΰ έφαντάσθη ρόδα καί θά βλέπη αγκάθια.

— Τήν ιστορίαν μου; εϊπεν ή πέννα έκπληκτος.
- Ναι. Τήν ιστορίαν σου. Είσαι κόρη τοΰ Βοϋργερ άπό τήν Καίνιξβεργ 

ή δχι : Τοΰ καλλιγράφου Βοϋργερ, ποΰ έγραφε καί αύτός, δπως όλοι, μέ 
πένναν άπό πτερό, τήν μητέρα σου. ’Εκείνης δμως έπρεπε κάθε δέκα 
λεπτά νά ξύνουν τήν μύτην μέ τό μαχαιράκι επάνω εις τό νύχι τοΰ άριστε- 
ροΰ άντίχειρος καί συχνά αυτή ή έργασία εϊχεν ώς άποτέλεσμα πληγάς. 
Βλέπεις δτι τό πληγώνειν εϊνε αρχαίου ελάττωμα τής οικογένειας σου.

— Νιι ϊδοΰμε ποΰ θά φθάση ί| κακεντρέχειά σου ! διέκοψεν ή πέννα. 
Τό κουκλάκι εξακολουθεί «τάραχον.
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- Ό Βούργερ λοιπόν έσκέφθη νά κόπτη ιό πτερών τής χήνας είς 
μικρά τεμάχια καί νά τά προσαρμοζη εις ξΰλον, άφοΰ έκαμε μίαν σχι
σμήν εις τό μέσον. Κατ'αυτόν τόν τρόπον έκέρδιζε καιρόν καί ήλάτ- 
τωνε τάς πληγάς τοϋ σνυχος. Κατ' αυτόν δέ τρόπον έγεννήθη καί ή 
μεγαλειτέρα σου αδελφή καί ύπανδρεύθη τόν κονδυλοφόρου. Αυτά έγι
ναν εις τά iSoS. "Επειτα άπό ολίγα έτη έγέννησε καί σέ ι’ι Βοΰργερ.

δηλαδή τήν άπό μέταλλον πένναν. Μόλις σέ έπαρουσίασεν εις τόν κόσμον 
ήρχισες τον πόλεμον μέ τήν μεγαλητέραν σου άδελφήν καί πείσμα 
εκείνη, πείσμα σύ —είχατε κάθε μία τούς φίλους σας—καί οί φίλοι τής 
αδελφής σου έκήρυξαν πώς ό πατέρας σας. που έλεγεν ότι έκαμε πέν
ναν άπό μέταλλον, ήτον τρελλός. Ό πατέρας σου έξιόδευσεν όλην του 
τήν περιουσίαν νά σέ άναθρέηηι καί νά σέ τελειοποίηση, έδυστύχησε. 
έπινε, έγινε μέθυσος καί επίσπευσε καί ό ίδιος πώς ήτον τρελλός.

— ‘Όλοι, οί εφευρέται αυτήν τήν τύχην ύφίστανται· διεκοψεν ή 
πέννα μου.

— Λυτά είνε λόγια, ποΰ σοϋ έμαθεν ό αΰθέντης σου· έξηκολούθησε 
τό κουκλάκι. Σύ, κυρία μου, όταν έδυστύχηοεν ό πατέρας σου, τί έκα
μες; "Εφυγες εις τήν Βιρμιγχάμην τής ’Αγγλίας καί έπλούτιζες τούς 
"Αγγλους, οί όποιοι σέ έξεμεταλλεύθησαν, όχι διά νιί γράφουν βέβαια, 
άφοΰ έπλούτισαν. Καί ι> πατέρας σου; Εις τά 184° έξω άπό την πόρ
ταν τοϋ Ταχυδρομείου τής Καινιξσβέργ, ένας γέρων, ρακένδυτος, τρέ- 
μιιιν, πεινών έζοΰσεν άπό τούς διαβάτης, ποϋ αγόραζαν δΓ ελεημοσύνην 
τάς μικροτέρας σου αδελφός, σταλμένος άπό τήν ’Αγγλίαν. Άπέθανε μέ 
τά παιδιά του εις τά χέρια, τά παιδιά του ποΰ έκαμαν εκατομμυριούχους 
άλλους καί άφιναν αυτόν νά πεινφ, άπέθανεν εις τούς δρόμους καί είπαν 
όλοι: 'Εψόφησεν ό τρελλο-Βοΰργερ. Νά ή ιστορία σου!

— Έκαμα όμως καί πλουσίους.
Έκαμες εκείνους ποΰ σέ θεωρούν εμπόρευμα τής οκάς καί γρά

φουν όσα πωλοΰνται μέ τήν όκάν, γράμματα ή είδη.
— Έκαμα καί σοφούς.
— Καί οί σοφοί είπαν, όπως ό ΓΙτωχοπρόδρομος:

Καί τώρα όπου γέγονα γραμματικός τεχνίτης 
έπιΰυμώ καί τό ψωμϊν καί κύταλον καί ψύχαν. 

’ΛνάΦεμαν τά γράμματα, Χριβτέ, καί πού τά θέλει.

Ή πέννα φαίνεται ότι ήσθάνθη βαθειά τά λόγια, ποΰ είπε τό κουκλάκι.
Χύνουσα μαύρα δύκρυα άπό τό ένατης τό μάτι, έγραιρε μόνη της 

τήν θλιβερόν της ιστορίαν, ώς μίαν έξομολόγησιν τών αμαρτιών της.
ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ

Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΔΟΓΙΣΣΗΣ

Θριαμβευτικήν επιτυχίαν έσχε τό έργον τοΰ ίν ’Αλεξάνδρειά 
ομογενούς κ. Συναδινοΰ πλουσιώτατα και μεγαλοπρεπέστατα 
αναβιβασίΐέν άπό σκηνής τοΰ θεάτρου Ζιζίνια.

ΊΙ υπόδεσις τοΰ έργου γραφεϊσα υπό τοΰ κ. Σινανοΰ δια
δραματίζεται κατά τόν δέκατοι· τέταρτον αιώνα είς τήν Βενε
τίαν. ΊΙ πρώτη πράξις μάς πορουσιάζει τό εσωτερικόν τής 
εκκλησίας τοΰ άγιου Μάρκον κατά τήν εορτήν τών Baton· 
όπόταν έρχεται ή Ιόγισσα μετά τής άκολονάου της διά νά 
προσευχή®ή, συναντά δέ εκεί τόν πρεσβευτήν τής Πίζας Στέ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ

ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Ό φορητός κλίβανος τοΰ Δημοσίου απολυμαντηρίου /τοιμαζόμενος ύ.τΰ τήν ί .το.ττι ίαν 
τον ΔιενΟ’υντοΰ κ. Κ. Βάοι·, μικροβιολόγου, διά νά άπολυμάνμ προάσΐείον.

Άπολυμαντής άπολυμαίνων όωμάτιον τύλογιώντος 
διά φορητής συσκευής μέ φορμόλην.

Τό ifoyriov δΓ ίΛ μεταφέρονται πρός /ιπολύμανσιν τά ένδυματα 
τών εΰλογιώντων είς τό Δημόσιον Απολυμαντήριον.

-ο μίγ« κλίβανος τοΰ Δημοσίου Απολυμαντηρίου, έντδς τοΰ όποιον άπολυμαίνοντα. 
τά ενδύματα τών εύλογιώντων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1906

λιον και τόν η ίλον του Μπελτράιι, αμέσως δέ ή Ιόγισσα 
ίρωτεύεται τόν Στέλιον.

Είς τήι· Ιέ πράξιν μάς παρουσιάζεται ή περίφημος πλατεία 
τοΰ άγιοι· Μάρκου, εις τή)· οποίαν πρόκειται νά τελεσίίή ή 
εορτή τής στέψεως τοΰ Αόγη με τέ/ν Άδριατικήν' ίν τώ ιιεταξν 
αγγέλλεται ότι έπετέθησαν οί κάτοικοι τής Ιΐίζας εναντίον τών 
ίΐενετών. Ό λαός οργίζεται και ζητεί νά φονεΰση τόν Στέλιον, 
όν σιόζει ή Ιόγισσα διιι τοΰ Μπελτράιι, όστις λέγει ότι είνε 
έγκλημα νά φονευδή εις απεσταλμένος.'Ο -Ιόχι/ς έπιδοκιιιάζει 
και δίδει καιρόν εις τόν Στέλιον νά φύγη.

Είς τήν τελευταία)· πράξιν λαμβάνει χιόοαν ή τελευταία 
συνέντευξις τών δύο εραστών, όπόταν πείθεται ή Ιόγισσα νά 
άκολουΙΙήσΐ] τόν εραστήν της. Τήν στιγμήν όμως εκείνην κατα
φθάνουν οί δολοφόνοι και φονεύουν τόν Στέλιον. ΊΙ Ιόγισσα 
έξαλλος έκ τής λύπης της ρίπτεται εις τάς άγκιιλ.ας τοΰ ψυ- 
χορραγοΰντος έραστοΰ της.

ΊΙ εκτέλεσις τοΰ έργου υπήρξε κάτι τι υπέροχοι· άληίίώς. 
ΊΙ δργγήστρα ιιεγαλοπρεπ'ης και πομπώδης κατιί τήν δύναμιν, 
ή μελιοδία ή άπαλωτάτη έκράτει τους παρακολουθήσαντας τή)· 
παράσταση· εις μία διαρκή ανέκφραστου μαγείαν. Εις μερικά 
μέρη τής Ιογίσσης ό μουσουργός ευρίσκεται είς τό άκρου 
άωτου τής δυνάμεως. Εις αυτά ή μελιοδία του είνε νέα, πρω
τότυπος είσδύουσα μέσα εις τήν καρδίαν, εύστροφος καί εις τό 
επαρκώ· κομψοπρεπής, έρασμιωτάιτη. ΊΙ περίη ημος Bellincioni 
ιός Ιόγισσα ήτο εις τό ζενίθ τής τέχνης της. ’Επίσης καί ό 
Pillt’i ι AmctO, ό χαριέστατος άκόλουθος τής Αογίσσης Zepfiili 
πάρα πολύ καλός, ό δέ Νικολάου, ιός Ιόγης μεγαλοπρεπέ
στατος, έσημείωσε μεγάιλην επιτυχίαν. Εις τό τέλος εκιίστης 
πράξειυς τρις καί τετράκις εκαλείτο ό κ. Συναδινός καί ό 
κ. Σινανός, αληθής δέ άνθοπλημμΰρα κατέκλυσε τήν σκηνήν 
περί τά δέκα πέντε κάνιστρα προσεη έρίίησαν είς τούς ευτυ
χείς συνΐΐέτας.

Είνε άξιοι θερμοτιιτωι· συγχαρητηρίων ά κ. Συναδινός

Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ό συνθέτης τοΰ μελοδράματος ή Λόγιασα .

καί ό κ. Σινανός, τοσοότιο μάλλον καθ’ όσον ή δάφνη ήτις 
έστεφε τά μέτωπά, των τιμά ολόκληρον τό γένος μας, διίη νη 
δόξης, ήτις μόλις πρό /ιηνός έστεψε άλλο τέκνον τής ’Ελλάδος 
τόν Σαιιάρα είς αυτήν τήν κοιτίδα τής μουσικής καί καλλιτεχνίας.

’Αλεξάνδρεια γ. ΑΡΓΥΡΟΓΛΟΥ

Ό Εμβολιασμός εις τά τμήματα τής πόλεως. Ό άστυϊατρος κ. Χηνιάδης ίμβολιάξων 
είς τό γ' Αστυνομικόν τμήμα τούς Απόρους.

4

-J

| Κάτω έκεΐ παρά τήν Ίεράν 'Οδόν καί 
όπιοΟεν τού Στρατιωτικού Δαμαλιδοκομείοιι 
ΙδρύΟη καί λειτουργεί άπό τίνος τέλειον 
■Απολυμαντήριον <·πό τήν διενΰυνοιν τοΰ 
λαμπροΰ μικροβιολόγου μας κ. Κ. Βάου. 
Χάρις είς τήν ταχύτητά τον καί τά μηχα
νήματα τον καί χάρις είς τά μέτρα τών 
άρχών κατεστάλη ή ε.τιδημία|.
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
( Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον τεύχος )

ΊΙ Πομπωνία έγραψε λέξεις τινας συνιστώσα τήν Λιγύαν εις τήν 
προστασίαν τής ‘Ακτής, τής άπελευΟέρου τοϋ Νέρωνος. Ή Πομπωνία 
δέν συνήντα αύτήν είς τάς συναθροίσεις τών μεμυημένων. άλλ’ είχεν 
άκούση νά λέγουν δτι ή ’Ακτή δέν ήρνεϊτο τάς υπηρεσίας της είς τούς 
Χριστιανούς καϊ άνβγίνωσκε μετά πολλής θέρμης τάς έπιστολάς τοϋ 
Παύλου τοΰ έκ Ταρσού.

Ό Χάστα έπεφορτίσθη νά διόση αύτός ό ίδιος τήν έπιστολήν εις τήν 
’Ακτήν καϊ οί στρατιώται, παρά τάς φωνάς τοΰ μικρού Αύλου, δστις 
ήθελε νά υπεράσπιση τήν αδελφήν του καϊ ήπεϊλει τόν κεντυρίωνα 
μέ τούς αδυνάτους γρονθους του, ωδήγησαν τήν Λιγύαν είς τόν οίκον 
τού Καίσαρος. Ό γέρων οικοδεσπότης διέταξε νά έτοιμαοθή εν φορεΐον 
καϊ έν τώ μεταξύ, μέχρις ού έτοιμαοθή αύτό, έκλείσΟη εις τήν Πινα
κοθήκην μετά τής Πομπωνίας.

Άκουσέ με, Πομπωνία· είπε. Θά υπάγω εϊς τόν Καίσαρα. μολονότι 
θεωρώ τό διάβημα τούτο μάταιον. Καϊ μολονότι ό λόγος τοΰ Σενέκα 
δέν έχει μεγάλην ίσχύν παρά τώ Νέρωνι, Οά υπάγω καϊ εϊς τόνΣενέκαν. 
Σήμερον ή επιρροή μετεβιβάσΟη εις τόν Σοωώνιον, τόν Τιγελλϊνον, 
τόν Πετρώνιον, τόν Βατίνιον.... Ώς πρός τόν Καίοαρα, ίσως ποτέ 
είς τήν ζωήν του νά μή ήκουσε νά γίνεται λόγος περί Λιγύων. "Αν 
έζήτησε νά τού παραδοΟή ή Λιγύα. είναι διότι κάποιος τόν ώθησεν εις 
τούτο. Είναι εύκολοι· νά μαντεύσης ποιος.

—Ό Πετριόνιος;
Αύτός ό ϊδιος. Καϊ ό Πετριόνιος δέν μάς τήν έπήρε διά τόν 

Καίοαρα, έξηκολούθησεν δ γέρων αρχηγός μέ τήν συριστικήν φωνήν 
του, διότι έφοβεϊτο μήπως ταράξη τάς φρένας τής Πομπωνίας, 
ιϊλλά διά τόν εαυτόν του, ή διά τόν Βινίκιον.— .’Ακόμη καϊ σήμε
ρον Οά τό μάθω.

'Ολίγον μετά ταϋτα τό φορεΐον τόν έφερεν εις τό Παλατΐνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.
Ό Λύλος έγνώριζε δτι δέν Οτι τοϋ έπέτρεπον νά είσδύση μέχρι τοΰ 

Νέρωνος. Τοΰ άπήντηοαν πράγματι δτι ό Καΐσαρ ήτο άπησχολημένος 
καί έψαλλε |ΐετά τοΰ βαρβιτοπαίκτου Τερπνού καϊ δτι άλλως τε δέν 
έδέχετο παρά πρόσωπα καλούμενα.

’Εν τούτοις έδέχΟη αύτόν ό Σενέκας καίτοι πυρέσσων.
— Μόνον έν πράγμα δύναμαι νά σοΰ ύποσχεθώ. γενναίε Πλαύτιε- 

είπε μέ πικρόν μειδίαμα: Νά μή δώσω νά άντιληφθή δ Καΐσαρ δτι 
ουνεπάθησα εις τήν οδύνην σου.

Δέν τόν συνεβούλευσε νά προσφυγή είς τόν Τιγελλϊνον, ούτε εις τόν 
Βινίκιον, ούτε τόν Βιτέλλιον. Ίσως διά τοϋ χρήματος ήθελαν νά επι
τύχουν κάτι, άλλ’ ίσως καϊ νά ήθελον νά βλάψουν τόν Πετρώνιον, τοΰ 
όποιου ύπέσκαπτον τήν επιρροήν. Πιθανότεροι· δμως δτι Οά έσπευδον 
νά αναφέρουν είς τόν Καίσαρα πόσον προσφιλής ήτο ή Λιγύα εις τούς 
Πλαυτίους καϊ τότε ό Καΐσαρ Οά τήν έκράτει μάλλον ζηλοτύπως.

— Έμεινες βωβός, Πλαύτιε. έμεινες βωβός ολόκληρα έτη καί δ Καϊ- 
σαρ δέν άγαπρ εκείνους ποϋ σιωπούν. Πώς έτόλμησες νά μή ένΟουσια- 
σθής μέ τήν καλλονήν του, τήν άρετήν του, τό φσμά του, τήν απαγγε
λίαν του, τούς στίχους του καί τόν τρόπον καθ’ δν ήνιοχεΐ; Νά μή 
έξυμνήσης τόν φόνον τοϋ Βρετανικού, νά μή κάμης πανηγυρικόν πρός 
τόν Μητραλοίαν, νά μή τόν συγχαρής διά τόν πνιγμόν τής Όκταβίας;

Ό αρχηγός διέκοψε τάς πικράς ταύτας σκέψεις του.
—’Ανδρείε Άνναϊε, είπε, ό Πετριόνιος άπήγαγε τό τέκνον μας. Ύπό- 

δειξέ μου τά μέσα, ύπό ποιαν επιρροήν κύπτει, έπί τέλους, χρησιμο
ποίησε πλησίον του όλην τήν ευγλωττίαν τήν όποιαν ή μεταξύ μας 
άρχαία φιλία Οά σοΰ ένεπνεε.

—’Εκείνος καϊ έγώ, άπήντησεν ό Σενέκας, εϊμεΟα είς δύω επίπεδα 
αντίθετα. Πιθανόν ό Πετριόνιος νά άξίζη περισσότερον τών φαύλων 
εκείνων, οί όποιοι περιστοιχίζουν τόν Νέρωνα. ’Αλλά νά τοϋ βιάσης νά 
έννοήση δτι έκαμε κάτι τι κακόν χάνεις τόν καιρόν. Έχει χάσει πλέον 
τήν συνείδηση· τοΰ καλοϋ καϊ τοϋ κακοϋ. Όταν τόν ϊδω Οά τοϋ εϊπω : 
Ή διαγωγή σου είνε άξια άπελευΟέρου. Έάν τοϋτο δέν έπιτύχη, τίποτε 
δέν Οά τελεσφορήση.

— Σ’ εύχαριστώ οπωσδήποτε- άπήντησεν δ αρχηγός.
Κατόπιν τόν (οδήγησαν είς τοϋ Βινικίου τόν όποιον εύρε άσκούμενον 

μέ τόν οπλομάχον του. Μόλις έμειναν μόνοι ή όργή τοΰ Αύλου έξέσπα- 
σεν είς χείμαρρον ύβρεων καί όνειδισμών. Άλλ’ ι> Βινίκιος ώχρίασε τόσον 
πολύ έπί τφ άκούσματι ώστε πάσα υπόνοια τοϋ Αύλου έξηφανίσθη. Τό 
μέτωπον τοΰ νέου είχε καλυφθή άπό σταγόνας ίδρώτος. οί οφθαλμοί 
του άπήστραπτον, τά χείλη του έψιΟύριζον άσυναρτήτους φράσεις. Ένό- 
μιζεν δτι ή Λιγύα άπαξ ύπερβάσα τήν ουδόν τοϋ ανακτόρου τοΰ Καί
σαρος ήτο όριστικώς χαμένη δί αύτόν. Άλλ’ όταν ό Λύλος έπρόφερε 
τό όνομα τοϋ Πετρωνίου, μία υποψία ιός άστραπή διήλΟε τής διά
νοιας τοϋ νεαρού στρατιώτου... Ό ΙΙετρώνιος τόν ήπάτησε : ΉΟέλησε 
νά έλκύση έφ’ εαυτόν νέαν εύνοιαν προσφέρων τήν Λιγύαν είς τόν 
Καίσαρα, ή κάλλιον ήξίου αύτήν δι’ εαυτόν.

Ή οργή ήτο κληρονομική είς τήν οικογένειαν τού Βινικίου.
—'Αρχηγέ, είπε μέ διακόπτομένην φωνήν, γνώριζε καλώς δτι ό 

ΙΙετρώνιος, καί αν άκόμη ήτο πατήρ μου, Οά μοΰ δώση λόγον διά τήν 

πρός τήν Λιγύαν ΰβριν. Έπίστρεψε είς τόν οίκ.όν σου καί άνάμενέ με. 
Ούτε ό Πετριόνιος. ούτε ό Καΐσαρ Οά τήν έχουν. Θά τήν φονεύσω καϊ 
Οά συναποΟάνω μετ’ αύτής.

Καϊ έτρεξεν είς τοΰ Πετρωνίου.
Ό ΛύλοςέπανήλΟεν είς τόν οίκόν του μέ κάποιον έλπίδα. Καθησύχασε 

τήν Πομπωνίαν καϊ οί δύο άνέμενον νέα τοΰ Βινικίου. ΠαρήλΟον ώραι.
Τό εσπέρας μόνον ήκουσαν τήν σφίϊραν κρούουσαν τήν Ούραν. Είς 

δούλος είσήλθεν καϊ άπέθεσε μίαν έπιστολήν πρός τόν Λύλον.
Καϊ έλεγε:

Ό Μάρκος Βινίκιος πρός τόν Λύλον Πλαύτιον.
• Χαίρει ν.

"Ο,τι έγινε έγινε μέ τήν θέληση· τοΰ Καίσαρος, πρό τής όποιας 
οφείλετε νά ύποκύψετε, δπως πράττομεν ό Πετριόνιος καϊ έγώ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI.
Ό Πετριόνιος ήτο είς τόν οίκόν του. Ό θυρωρός δέν έτόλμησε καν 

νι'ι σταματήση τόν Βινίκιον. δστις ώρμησε είς τό άτριον καϊ κατόπιν 
είς τήν βιβλιοθήκην. Ό Πετριόνιος έγραφε. Ό Βινίκιος τοΰ ήρπασεν 
άπό τάς χείρας τόν κάλαμον, τόν όποιον έΟραυσε, έβύΟισε τούς ΐίνυχάς 
του είς τόν βραχίονα τοΰ θείου του καί μέ φωνήν βραγχώδη :

—Τί τήν έκαμες : ΙΙού είναι;
Ό Πετριόνιος, ό Πετριόνιος ό τόσον έκτεθηλυμένος, ήρπασε τήν χεΐρά, 

τήν όποιαν ό νεαρός άΟλητής είχε κολλήσει είς τόν βραχίονα του. 
ήρπασε και τήν άλλην καϊ κρατών άμφοτέρας είς τόν σφιγκτήρα τής 
μιας τών ίδικών του :

Έγιό, βλέπεις, μόνον τό πρωί είμαι άδύνατος· τό εσπέρας έπανευρί- 
σκω τήν ρώμην μου.

Άφήκε τάς χείρας τοΰ Βινικίου, δστις έμεινεν ενώπιον του κατη- 
σχυμένος καϊ άλλόφρων.

—Έχεις χαλυβδίνην χεΐρά, άλλά μά τούς θεούς τού Άδου πάντας, 
ορκίζομαι, δτι αν μέ ήπάτησες Οά σοΰ βυθίσω τήν μάχαιράν μου είς 
τόν λαιμόν, έστω καί μέσα είς τά δωμάτια τού Καίσαρος.

-Άς συνδιαλεχΟώμεν ήσύχως, άπήντησεν ό Πετριόνιος. Υποφέρω 
άπό τήν βαναυσότητά σου. καί έάν ή άνΟρωπίνη άχαριστία ήδύνατο 
άκόμη νά μ’ έκπλήξη Οά μέ έξέπληττεν ή ίδική σου.

—Ποϋ είναι ή Λιγύα;
—Είς τόν οίκον τής απώλειας, είς τοΰ Νέρωνος.
—Πετριόνιε!
—"Ησυχα καί κάΟησε. Έζήτησα άπό τόν Νέρωνα δύο πράγματα 

και μοϋ τά ύπεσχέΟη. Πρώτον νι'ι άποσύρη άπό τόν οίκον τών Αυλών 
τήν Λιγύαν καϊ δεύτερον νά σοΰ τήν παράδώση.

Σιγή. Ό Βινίκιος παρετήρησε τόν Πετρώνιον έκθαμβος καϊ έπειτα 
είπε:

— Συγχώρησέ με. Τήν άγαπώ καϊ ό έρως μοΰ σαλεύει τάς φρένας.
— Θαύμασέ με, Μάρκε. 'Ιδού τί είπα προχθές εις τόν Καίσαρα: Ό

άνεψιός μου Βινίκιος άγαπά τόσον πολύ μίαν ισχνήν κορασίδα ή όποια 
έμεγάλωσεν είς τούς Αύλους, ώστε άπό τούς στεναγμούς του είς τήν 
οικίαν του σχηματίζεται άληθές άτμόλουτρον. Σύ, Καΐσαρ. σύ καϊ έγιό. 
οί όποιοι άγαπώμεν τήν άληθή καλλονήν, δέν Οά έδίδομεν ούτε χιλίους 
σηστερσίους * άλλ’ αύτό τό παιδί είναι τόσον άνόητον...............

— Πετριόνιε!
"Αν δέν έννοής δτι ώμίλουν οΰτω διά νά προφυλάξω τήν Λιγύαν 

Οά πιστεύσω δτι είπα τήν άλήΟειαν. "Επεισα λοιπόν τόν Χαλκοπιόγωνα 
δτι ένας καλαίσθητος δπως αύτός δέν ήδύνατο νά κρατήση μίαν τοιαύ- 
την κόρην ώς καλλονήν. Ό Νέρων, μή βλέπων παρά διά τών οφθαλμών 
ίου, δέν Οά τήν έπιΟυμήση. Έξηκολούθησα έν τούτοις λέγων άπροκα- 

ύπτως πρός τόν Χαλκοπιόγωνα: Λάβε τήν Λιγύαν καϊ δώσε την είς 
τόν Βινίκιον. θά είσαι ό επίσημος φρουρός τοϋ ομήρου, θά παραβιάσουν 
είς χείρας σου τόν Λιγυστικόν τούτον θησαυρόν καϊ σύ όχι μόνον δέν 
Οά δαπανήσης τίποτε έξ αύτού άλλά καί θά τόν κάμης νά πολλαπλα- 
σιασθή. Εύτυχή θνητέ !

-- Αλήθεια; Τίποτε δέν τήν άπειλεϊ έν τώ οϊκιρ τοΰ Καίσαρος;
— "Αν έπρόκειτο νι'ι έγκατασταΟή όριστικώς, ή Ποππαία Οά ειδο

ποιεί τήν Λοκούσταν, άλλά δΓ όλίγας ήμέρας δέν υπάρχει φόβος. Αύριον 
παρατίθεται συμπόσιον είς τού Νέρωνος. Θά σοϋ κρατήσω θέσιν 
παραπλεύρως τής Λιγύας.

— Διατί δέν κατώρΟωσες νά μοϋ στείλουν τήν Λιγύαν καθ’ ευθείαν 
εις τόν οίκόν μου ;

— Διότι ό Καΐσαρ επιθυμεί νά περισωθοΰν τά προσχήματα. Τόέπει- 
σόδιον Οά προύκάλει θόρυβον είς τήν Ρώμην, άλλ’ άφοϋ άναλαμβάνο- 
μεν ώς όμηρον τήν Λιγύαν δ.τι καί αν εϊπουν, Οά [ΐείη] αΰτη είς τό 
Άνάκτορον τοΰ Καίσαρος. Κατόπιν Οά σοΰ τήν αποστείλουν χωρίς 
θόρυβον.

— "Ωστε αύριον θά ϊδω τήν Λιγύαν κα'ι κατόπιν Οά τήν έχω είς τόν 
οίκόν μου πάντοτε, άδιαλείπτως καϊ μέχρι τοΰ θανάτου μου.

— Σύ Οι'ι έχης τήν Λιγύαν καϊ έμέ ό Λύλος Οά [ιέ καταριέται.
— Ό Λύλος ήλΟεν νά μέ ίδή· τοϋ ύπεσχέΟην να τοΰ στείλω νέα περί 

τής Λιγύας.
— Γράψε του ότι ή θέλησις τοΰ · θείου· Καίσαρος είναι ό υπέρτατος 

νόμος καϊ δτι ό πρώτος υίός σου Οιί όνομασθή Λύλος. Άν έζήτουν 
άπό τόν Χαλκοπιόγωνα νά τόν καλέση αύριον είς τό συμπόσιόν του; 
θά σ’ έβλεπεν είς τό τρικλίνιον παραπλεύρως τής Λιγύας.

— "Οχι αύτό· παρετήρησεν ό Βινίκιος. Τούς λυπούμαι και πρό πάν
των τήν Πομπωνίαν.

Έκάθησε καϊ έγραψε τήν έπιστολήν ήτις έστέρησε τόν γέροντα άρχη- 
γόν τής τελευταίας έλπίδος του.
_____________________________ [Έηνχαι οννέχεια],

• Ρωμαϊκόν νόμισμα άργυροΰν μικρός Αξίας.

ΦΙΦΙΚΑ ΡΑΦΑΗΛ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΤ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Λημοσιεύομεν κατωτέρω τήν εισηγητικήν έκθεσιν έπί τοΰ Α' φωτο
γραφικού διαγωνισμού παίδων, ήν ή Διεύθυνσις τής Εικονογραφημένης 
άποδέχεται καϊ συμφώνως πρός τήν οποίαν άπονέμει τά βραβεία.

Άνεβάλομεν έως τώρα τήν δημοσίευση· τοϋ άποτελέσματος ένεκα 
τών παρεμπεσόντων διαφόρων σπουδαίων ζητημάτων, οϊ μικροί δέ 
διαγωνιζόμενοι καϊ έκεϊνοι, ών αί φιλόστοργοι φιλοδοξίαι στηρίζονται 
είς αύτούς, άς μάς συγχωρήσουν.

Άγαπητί φίλε,

"Εκατόν τριάκυντα τέηοαρτ,- Άεοτιοινίδε; καί κύριοι τοϊ· μέ/.λονιο; αιιοσ- 
ήλ9ον εϊς τό σαλόνι τής , Εικονογραφημένης» έαιδεικνύοντες καλλονήν, 
έκφραοιν καί τοαλέιτας — έκτος ένος όλογύμνον μικρόν —, &ά ίκρεπεν 
δμτος νά όπλιοίλώμεν μί τήν άοωτείαν ϊ'μνο»· δέκα ‘Αδηναίων χορογράφων 

διά νά εϊμεΟα άπζ.ώ; έαιιικεϊς. θά η ανιομεν ίσως αυστηροί, άλ-λά τοϋτο 
ας άιτοδοδή εϊς δικαιόφιλον αίσθημα μόνον καί ούχί εϊς τήν κακεντρεχή 
ιδέαν, οτι ή απελπισία έκ τής διαφοράς τής ήλικίας άφ' ένός διά τάς 

δεσποινίδας—καί >/ άντιίηλϊα άφ' ετέρου — διά τοί·ς κυρίους—, μας έφερεν 

εϊς τήν ανοτηρύτητα.
’Εκρίναμεν το μέλλον κα! ήδυνήθημεν νά φανωμεν δίκαιοι μέ τ'ην 

ελπίδα ότι αύτό θά διορθώσμ τούς άπορριφθέντας, άφοΰ εϊνε βέβαιον 

πλέον, οτι ό παλαιός νόμος τΰιν Ρωμαίο»· καθ' δν έφονεύονιο τά <άχ«ι·γ · 
τήν μορφήν μικρά, κρίνειαι γενικώς όις άδικος διότι είνε φυσικόν ή ηλικία 

καλαισθησίαν καί νά προσθέση καί έκφραοιν >·ά δημιονργήοη καί μεταβο

λήν έν τή φνοιογνωμίη άκόμη.
Τά δικαστήρια, ίσιοι καί δικαστήρια καλλονής, άγαπούν τούς τύπους, 

δι' αυτό δέ διηρέσαμεν είς ιρεϊς κατηγορίας τάς οταλείοας φωτογραφίας 
δισποινίδων, κρίναντες τούς ομοφύλους δαιγαινιζομένους συλλήβδην άφοΰ 
πρός αύτούς δέν μάς έδέομευοαν καθήκοντα πολλής φιλοφροσύνης.

" II πρώτη κατηγορία τών μικρών τοΰ ωραίου φύλου άφιερώθη είς τήν 

έν γένει πρωτότυπον καί όιραίως άσυνήθη έκφραοιν. Είς αύτήν θά άνήκον 
καί τινες α! όποιοι θά έβραβεύμντο διά τήν καλλονήν άλλ’ άς άρκεσθοΰν 

εϊς έν βραβείου.

Α! βραβευθεΐοαι εϊνε :
1) 'Η δεσποινιδοΰλα Φιφίκα Ραφαήλ. Τήν βλέπετε πώς κάθηιαι ώς τό 

μικρόν, εϊς τό όποιον άδηλος φωνή έχει προείπή*  ενα μέλλον εΰμορφιάς. 
Μεγαλοπρεπής, ατάραχος, άιέκπληκτος, ηγεμονική έκφραοις. σπανιωτάτη 
εϊς παιδία Παρατηρήσατε τό βλέμμα της. Βλέμμα ήρέμον καί οννειθισμέ- 

νου είς ΰμνους μεγαλείου.
2) Ή δεσποινιδοΰλα 'Αφροδίτη Βενετσάνου. "Ενα περίεργον μίγμα 

τοακπίνικης καί άφελώς παιδικής έκφράσεως μαζύ. " ίίαάν νά θέλρ νά 
γοητεύο/ι, νά δεσ/ιεύσιι μία μεγάλη, προσποιούμενη ιιθώαν αφέλειαν ή 

ώοάν άθώα άφέλεια νά ουλλαμβάνεται είς μίαν στιγμήν συγκεντρώσεοις 

ενεργείας διά νά θέλ.ξρ.

3) "Η δεσποινιδοΰλα Τ. Νικολαΐδου. Γελαστή, άφελής, χαριτωμένη, ξένη 
πρός ιήν έκπληξιν, τήν όποιαν συναισθάνονται τά παιδιά πρό τοΰ φωτο

γραφικού φακού.
'II δεύτερα κατηγορία άφιερώθη είς τήν καλλονήν. Βριιβεύομεν μίαν 

καί μόνην τήν μικρόν Χρηστίναν Συνεοίου καί τούτο διότι είς τήν εποχήν 

μας ύμνοι περί καλλονής άκουόμενοι άπό τόσον μικράς ήλ.ικίας, βλάπτουν.

Αί λοιπά! ας περιμένουν νά ένηλικιωθοΰν οί άρρενες συναγωνισταί των 
διά νά άκούσουν κομπλιμέντα διά τήν εύμορφιάν των.

Αιά τήν καλλονήν δέν χρειάζεται Μπέντεκερ καί οί φίλοι τής καλλονής 
λιλιπούτιοι καβαλλιέροι άς περιμείνουν τήν δημοοίευοιν τής είκόνος τής 

'Αιθίδος αυτής.
"// τρίτη κατηγορία εϊνε ή τής ιοαλέττας.
Καί είς αύτήν μίαν βραβεύομεν. Καί βραβεύομεν τήν δεσποινιδοΰλαν 

Κλ.εοπιίιραν Παπαγιαννοποϋλου διά τήν βλάχικην ενδυμασίαν της.
"Ας ύπάρχι/ μια άνάμνησις είς τάς μικράς, άτι υπάρχουν κριτα! οί 

όποιοι κρίνουν τό ρούχο άπό τήν εύμορφιάν, ποΰ άντλεΐ άπό τήν φυχήν. 
Αύτός ό κριτικός κανό»· εινε πολύ χρήσιμος καί δημιουργεί τήν άλ.ηθινήν 

καλαισθησίαν.
«

Άς έλθωμεν τιάρα είς τούς σπιθαμιαίους κυρίους.

Τρεις έβραβεϋσαμεν:
1/ Τόν κυριίοκον Βασίλειον Α. Χατζή - Βασιλείου. Είνε ό λεβέντης, ό 

Αφελής, δ Ατάραχος, ό ουνειθιζόμενος όπως τά παιδιά ιών Αρχαίων, εϊς 
ιήν θέαν ενός ιουφεκιοΰ Διά τούς κακούς καί ένός μουσικού όργάνου διά 

τάς νυκτωδίας τον μέλλονιος. "Ενας μικρός ποΰ συμβολίζει ενα μεγάλου.

2) Του κνριΐσκον, φουοτανελλαν δέ, Κοκόλην. Είνε άφελής καί αύτός, 
καλόοχημος καί φονοιανελ.λ.ίϊς. Καί αύτό έλήφθη ώς προσόν βραβεύσεως. 
'Εκείνος ποΰ Οά κυττάζγ) εις τά παιδικά του χρόνια καί Οά βλέπη εαυτόν 

μέ τό ένδυμα τό έθνικόν, κάτι έχει νά ώφεληθή είς αίσθημα. Αύτό έκ 

περισσού καί διά τούς γονείς.
3) Τόν άδαμίοκον Κονιαρΰτον. Τόν βραβεύομεν, όχι διά τήν γυμνότητά 

του διότι σήμερον ή γυμνόιης τών μεγάλων μόνον άπό κάθε τι βραβεύεται, 

Αλλά διά ιήν Αφέλειάν του τήν παιδικωιάτην.
Αί λοιποί καί ο! λοιποί άς παρηγορηθοϋν μέ τήν Ιδέαν οτι έχουν άκόμη 

καιρόν διά θριάμβους καί κατακτήσεις.
Αύτή είνε, κύριε ΑιευΟυντά, ή κρίσις μας, ή άφοβος, διότι έως οτου αί 

μικρά! αποκτήσουν τήν έπικίνδυνον διά ιούς δνοαρεστούντας τάς κυρίας 
κακογλωσσιάν κα! έως οτου ο! μικροί έλ.θουν εις θέσιν νά μας ζητήσουν 
ίκανοποίησιν διά ιών οπλών, Οά μάς προστατεύουν τά λευκά μαλλιά.

ΑέχΟηιε τήν διαβεβαίωσιν τής έξαιρέιου πρός ' Υμάς ύπολήη·εώς μου. 

Ό είσηγητής Δ. ΔΗΜΕΡ

Σ. Α. Αί εικόνες τών βραβευΟειοών καί βραβευΟένιοιν Οά έξακολουΟή- 

οουν δημοσιευόμενοι καί είς τά προσεχή φύλλα.
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XI ΙΟ lIXN'roy ΚΧΙ χιι’οχχ

ο “βελιςαριος,,
'II θεατρική έπιτυχία τον μηνάς, παρά τά όλίγιστα άπό κριτικούς τής 

σχολής τής άμαθείας γραφέντα, ν.τ»7ρξεν ό . Βελισάριος τον κ. Πολ. 1γ- 
μητρακοπούλον. Ό « Βελισάριος ■ προσέθεοει- ίί- άκόμη ελληνικόν έργον 
βιώσιμοι- τις τό πενιχρόν άπό τοιαΰτα δραματολογίου τον Βασ. θεάτρου.

'Ενέχει δύναμιν τραγικήν, ή όποια έκφεύγει πολύ άπό τό τετριμμένου 
καί δημιουργεί πρωτότυπον άντίληφιν τον ιστορικοί’ δράματος, μη περιο- 

ριζομένον απλώς είς τήν άναπαράσιασιι- τοΰ ιστορικού γεγονότος, άλλά καί 
μή άφισταμένην αύτοΰ. Γεμάτος άπό φιλοσοφικός ιδίας, ψυχολογημένος 
τελείως είς πρωτότυπον διαγραφήν χαρακτήρων, μέ πάθος τραγικόν κολι

ό .Βελισάριος θά μείνη άκόμη καί ώς >'·.τ>>Λει;·ιια γλώοφης άψόγου καί 
αρμονικής.

Άπό τοί-ς ήθο.ποιοί-ς ή κυρία Λοράνδον τελείως διηρμήνευοε τόν μ'ε 
μεταπτώσεις πολλάς ρόλον τής Άντωνίνας, συζύγου τοΰ Βελισαρίου, τον 
τροπαιούχου στρατηγόν, δστις συκοφαντήσεις κατήντηοεν επαίτης καί αρκετά 
ψυχολογημένα ό κ. Μέγκονλας, ώς Ιουστινιανός. Καί ο! άλλοι δμως ηθο

ποιοί δέν υστέρησαν.
«

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΦΑΛΛΙΕΡ

"Οταν ό νέος πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας διωρίσθη τώ ιS?6 
πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικόν Συμβουλίου, ένας άπό τούς συμμαθητής του 
εις τόν σχολήν τοΰ Μαζέν έδημοσίευσε μίαν περίεργον λεπτομέρειαν 
τοΰ σχολικοί) βίου τοΰ Φαλλιέρ. Τό περιστατικού αύτό τό περίεργον 
εϊνε ή έκλογή τοΰ Φαλλιέρ ύπό τών συμμαθητών του ιός προέδρου ενός 
μαθητικού συλλόγου. όνομαοΟέντος «ή σχολική δημοκρατία τοΰ Μαζέν». 
Ώς πρόεδρος τής σχολικής αύτής δημοκρατίας ό Φαλλιέρ ανέπτυξε 
τόσην δραστηριότητα καί διοικητικήν ικανότητα ώστε ό καθηγητης 
τότε τής σχολής Σεβρέα, δημοκράτης τάς πεποιθήσεις τό πράγμα 
εγεινε κατιΐ τήν έποχήν τοΰ Ναπολέοντος—ενθουσιαστείς άπό τόν Φαλ
λιέρ ανέκραξε μίαν ήμέραν: Κρίμα ποΰ ή Γαλλία δέν εϊνε δημοκρα
τία. Ο Φαλλιέρ μας θά ήτο θαυμάσιος πρόεδρος Δημοκρατίας!

«
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΣ

Άπό του παρόντος τεύχους ή έκδοσις τής «Εικονογραφημένης» 
συνεχίζεται έπί τοΰ λαμπροί και βαρυτίμου χάρτου της, τής ιδιαιτέ
ρας αύτής προμήθειας. Ένεκα έςαντλήσεως αύτοΰ εϊχεν άναγκασθή νά 
χρησιμοποίηση κατωτέρας ποιότητος χάρτην. Ζητοΰμεν διά τήν ανω
μαλίαν ταύτην, ολως ακούσιαν καί όφειλομένην είς καΟυστέρησιν τοΰ 
εργοστασίου, καί οιαβεβαιοΰμεν τούς κ κ. συνδρομητάς τής «Εικονο
γραφημένης» ότι ποτέ του λοιποί δέν θέλει έπαναληφθή τοιοϋτον τι.

«
ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΝΕΝ

Κατά τήν 7θήν επέτειον τής ήλικίας τοϋ γνωστού άμερικανοϋ εΰθυ- 
μογράφου Μάρκου Τονέν, ένας εκδότης τής Νέας Ύόρκης, βέλων νά 
εκδιόσχ) μίαν βιογραφίαν του άπετάθη πρός αύτόν ζητών νά τφ άπο- 
στείλη τάς φωτογραφίας τών προγόνων του. Είς τήν αϊτησιν αύτήν τοΰ 
εκδότου ό εύβυμογράφος άπήντησε :

Φωτογραφίας τών προγόνων μου δέν έχω. Έάν επιμένετε όμως νά 
δημοσιεύσητε τάς εικόνας τών προγόνων μου, στείλατε τόν φωτογράφον 
σας είς τόν Ζωολογικόν κήπον, παρακαλέσατε νά ένδύσουν τούς εκεί 
πιθήκους μέ ενδύματα τής 2««, 3ης καί 4’>S δεκαετηρίδας καί θά έχετε 
φωτογραφίας, αί όποϊαι. κατά τι θά ήμπορέσουν νά Αναπληρώσουν τάς 
φωτογραφίας τών μακρυνών μου προγόνων .

*

ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Εισέρχεται είς τούς πνεύμονας μας, είσάγουσα τούς έλεεινοτέρους 
τών μουσαφιρέων, τά μικρόβια, μας τυφλώνει, μας καταστρέφει ενδύ
ματα καί έπιπλα, απελπίζει τάς δημοτικός άρχάς κα! τάς υπηρέτριας.
H σκόνη! ΊΙ τρομερά σκόνη! Κατάραι ακούονται πανταχόθεν 

έναντίον της.
Καί δμως ή σκόνη εϊνε ευεργετική !
Εινε ευεργετική όπως ό άήρ, τό φώς, τό ύδωρ καί αυτή, ή αδιό

ρατος συνήθως ύπαρξις, όταν ήρεμη καί φαινομένη μόνον εις τάς άπό 
τίνος φεγγίτου είσερ^ομένας άκτίνας τοΰ ήλιου χορεύουσα, ένω άλλως 
Οά τήν ένομίζομεν ανύπαρκτον όταν δέν πνέη άνεμος.

Σκόνη υπάρχει παντοΰ καί μετά τήν βροχήν καί εις τούς ωκεα
νούς καί είς κάθε μέρος, όπου ύπάρχει άήρ καί αποτελεί στοιχεΐον τής 
ζωής μας Οπως καί αυτός,

Άς έλΟωμεν είς τά εΰεργετήματά της.
Έν πρώτοις γεννά τούς άνεμους μας τούς ευρωπαϊκούς, έγειρο- 

μένη πάλιν καί αύτή άπό τούς άνεμους τής Αφρικής, τής 'Ασίας, 
είς τήν Σαχάραν, είς τήν Περσίαν, εις τήν Αραβίαν. 01 όγκοι της 
οί μετακινούμενοι δημιουργούν τά ρεύματα τής Εύρώπης. άνεμος δέ 
σημαίνει διανομήν νεφών καί νέφη σημαίνει ευφορίαν, δάση, πρασι
νάδαν, ευτυχίαν.

Ιδού λοιπόν ή σκόνη γονιμοποιός όπως τό ΰδωρ καί ό ήλιος.

Ίί σκόνη πάλιν ή αίωρουμένη ύπέρ τάς πεδιάδας εμποδίζει τήν 
βροχήν νά καταπίπτη κρουνηδόν καί τήν χωρίζει είς τάς ΰδατίνας 
της γραμμάς.

Ό Δόκτωρ Έσκρίκε τής Βαρκελώνης υμνεί θερμότερα τήν 
σκόνην, αύτό τό σύνολον συντριμμάτων οργανισμών φυτικώιν καί 
ζωικών καί παντός είδους. Άν δέν ήτο αύτή. λέγει, ό ουρανός 
δέν Οά ήτο κυανούς. Δέν βά ήσαν αί δύσεις ιώδεις, ούδ’ αί άνατολαί 
πορφυραΐ. Ποίησις καί τέχνη δέν Οά ύπήρχον χωρίς τήν σκόνην. 
ΈφαντάσΟητε ποτέ τόσην χρησιμότητα και τόσον αΐΟέριον συγκεν- 
τοούμενα είς τό ίδιον πράγμα :

«

Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΣΚΑΡ

Είς τήν Χριστιανών, τήν στιγμήν ακριβώς τής σφίξεως τοΰ νέοι- Βασι- 
σιλέως Χάκωνος, μερικοί αξιωματικοί ούγκεντρωθέντες είς τήν Αέοχήν 
τών αξιωματικών σννεζήτουν επί τής πολιτικής μεταβολής, οπότε αίφνη- 
δίως δλως κατακρημνίζεται άπό τόν τοίχον δπου ήτο άνηρτημένη ή είκών 

τοΰ Βασιλέως Όσκάρ.
'II είκών άπό τήν πτώσιν δέν έπαθε τίποτε, τό επίχρυσοι- δμως στέμμα 

τό όποιον ήτο τοποθετημένοι- άνωθεν ιιί'τής έγινε κομμάτια.
Τό πράγμα προυξένηοεν εντύπωσιν είς τοί-ς Αξιωματικούς, έγένετο δέ 

αφορμή, χΐ'ωοίλέν, ι·ά προκαλέοη ποικίλα σχόλια.
Τα σχόλια δμως και ή ουγκίνησις τοΰ κόσμου εκορυφωθησαν την επο- 

μένην, έξ αφορμής παρομοίου τινός γεγονότος συμβάντος έντός τοΰ 
μεγάρου τοΰ πρωθυπουργόν Γκανιαρούπ. Ό τελευταίος είχε παραθεοει 
επίσημον γεύμα κατά τό όποιον μεταξύ των άλλων έγένετο λόγος καί περί 
τοΰ περιέργου συμβάντος τής προτεραίας. Την στιγμήν δέ καθ' ήν είς 
δημοσιογράφος προσεπάθει νά avion τοί-ς λοιπούς προσκεκλημένους δτι τό 
πράγμα ήτο τυχαίου συμβάν καί ώς τοιοϋτον οέ'δεν τό υπερφυσικόν ένεϊ- 
χεν, άντήχησεν ένας κρότος, κρότος αντικειμένου πεσόντος, είς τό άκουσμα 
τοΰ όποιοι- δλοι έστράφησαι- πρός τό τζάκι, άπο τό μέρος τοΰ όποιοι- ήκού- 
οθη ό κρότος καί κατάπληκτοι ειδον δτι ή προτομή τοΰ Βασιλέως Όσκάρ, 
ή όποια ήτο τοποθετημένη έπί του τζακιού είχε πέσει, άνεξηγήτιος πως, 
καί έγινε συντρίμματα.

Τά πράγμα προυξένηοεν όδυνηράν εντύπωσιν, ή συνομιλία διεκόπη άπο
τόμως καί τό γεύμα παρά τό πρόγραμμα, έληξεν ένωρίτατα.

Άμφότερα τά περιστατικά έπιβεβαιοΰνιαι είς τήν .. Morijenblated - 
τής Χριοτιανίας δί αφηγήσεων αύτοπτοιν τών παραδόξων περιπετειών τών 
εικόνων τοΰ τέως Βασιλέως τής Νορβηγίας.

«
ΛΟΥΤΡΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Λάβετε: Essence de pin............ 35 Cir.
Alcool.................................  . 500
Essence de nienthe ροίντέε 3 »

Αναμιγνύετε καί τά οίπτετε είς τό ΰδωρ, καθ' ήν στιγμήν Οά 
είσέλΟητε είς τό λουτρόν. ΊΙ άνωτέρω δόσις εϊνε διά δύω λουτρά.

«
“ΚΗΝ-ΧΟΥ-ΚΑΗ,,

Εινε τό όνομα ενός τεραστίου Συλλόγου Κυριών. συσταΟέντος έν 
Ιαπωνία καί σκοποΰντος τήν καταπολέμησιν τοΰ άλκοολισμοΰ καί τής 
καταχρήσεως ναρκωτικών οϋσιιΰν.

Ο Σύλλογος, έάν πιστεύση κανείς τάς Άγγλικάς εφημερίδας, 
άριΟμεϊ μέχρι 200,000 μελών, άνηκόντων είς διαφόρους τάξεις τής 
Ιαπωνικής κοινωνίας.

Ό Σύλλογος προσπαθεί νά έπιτύχη ψήφισιν νόμου αΰστηρώς τιμώ 
ροΰντος τήν χρήσιν τοΰ οινοπνεύματος, τό κάπνισμα μέχρις ήλικίας 
20 έτών καί τήν πώλησιν καπνού καί οινοπνεύματος είς τούς ανηλίκους.

Έν τώ νομοσχεδίω, τό όποιον κατηρτίσόη ήδη, περιέχεται δια- 
ταξις προβλέπουσα τήν ευθύνην καί τών γονέων, τών έπιτρεπόντων είς 
τά τέκνα των τήν χρήσιν ποτών καί έπιβάλλουσα είς αύτούς έςαιρετι- 
κώς αύστηράς ποινάς. «
ΑΠΟ TO MONTE-ΚΑΡΛΟ

'Αφορμή διαρκών συγκινήσεων καί άνθρωπος τής ήμέρας κατέστη είς 

τό Μόντε Κάρλο ό άμερικανός Νταρμπόρου, μέ τάς βεβαιώσεις του δτι 
άνεκάλνιμε τό μυοιικόν τής τύχης, διά τά κερδίζι) είς τήν ρολίναν. Πράγ

ματι δε ό Νταρμπόρου έκέρδισεν υπέρ τό ήμισυ ίκατομμύριον."Οσον ταχέοτς 
δμως τό εκέρδιοε τόσον ταχέως καί τό έχασε. ,Ιέν άπηλπίσθη έντούτοις 
άλλά φυχραιμότατος εξηκολοϋθησε τό παιγνίδι διαβεβαιών πάντας δτι θά 
ξανακερδίση Καί άληθώς εκέρδιοε περί τάς 160,000 φρ.

Τό πράγμα βεβαίως δέν είναι ασυνήθες καί δέν θά προΰξένει καμμίαν 
έντϋποισιν άν δέν συνέβαινεν ένα άλλο παράδοξον με τόν έν λόγηι άμερικα- 

νον, το οποίον κρατεί εις συγκίνησιν τοί·ς παίκτας.
Τό παράδοξον αί-τό είναι ή μεγάλη πεποίθηοις τοΰ άμερικανοϋ είς τό 

κέρδος, πεποίθηοις ουδέποτε διαφευδομένη, άζλά τουναντίον καθ' έκάστην 
έπαληθεύουοα καί μάλιστα κατά τρόποι- πολύ σκανδαλίζοντα τοί-ς παίκτας 
άφοΰ πάντοτε σχεδόν συμβαίνει νά κερδίζη δ άμερικανός ποσά έγγίζοντα 
τά ποσά τά όποια πρό τον παίξη έβεβαίον δτι 0ά έκέρδιζε.

Μήπως πράγματι άνεκάλυψε τό μυστικόν τής ρολίνας :

Έν Άθήναις, Τνκογραφεϊον -Εστία· Κ. Μιίίσνερ καί Ν. Καργαδούρη — ϋ221.


