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' il·-;*'  οΰ άνα χείρας τεύχους, με τό όποιον ή Είκονογραη ημένη 
ι;'σιΤ7.ετ(/-1 ειί τυ τρίτον της έτος, τήν πρώτην σελίδα έπρεπε 

'^ιΛΆ. νά καταλάβη μία θερμή έκφρασις εύχαριστιών απευθυνόμενη 
προς τόν έξω και έσω 'Ελληνισμόν.

Είς τόν αγώνα της τόν καλόν. αγώνα πρός διάδοσιν πνευματικής 
τροφής εκλεκτής, πρός κήρυξιν εθνικών ιδεών, πρός καταπολέμησήν 
συκοφαντιών εχθρικών, πρός διαφωτισμόν διά τάς προόδους τοΰ τόπου 
μας, ή Εικονογραφημένη τό λέγει μέ ύπερηφάνειαν— εύρεν ενθου
σιώδεις καί στοργικούς συναρωγούς καί τούς έν τή Έλευθέρα Πατρίδι 

- καί τόύς έν τή ξένη Έλληνας.' 11 ύποστήριξις τής Εικονογραφημένης θά
μείνη σταθ μός είς τήν ιστορίαν τής άγάπης τοΰ Έλληνος πρός τό καλόν.

Αέν αγνοεί ή Εικονογραφημένη ότι ή ύποστήριξις αΰτη δημιουργεί 
υποχρεώσεις. Τάς υποχρεώσεις ταύτας τάς αναγνωρίζει, θά άνταποκριθή 
δέ πρός αύτάς διά βελτιώσεων, έν τώ έγγυτέριο δέ μέλλοντι καί διά 
συχνοτέρας έκδόσεως.

IIόσον δυσχερές έργον είνε ή ϊδρυσις καί συντήρησις πολυδάπανου 
περιοδικού γνωρίζουσι πάντες. Τόσον δυσχερές ε’ινε τό έργον ώστε νά 
συνοδεύη πάντοτε τήν έναρξίν του ή δυσπιστία πρός τήν επιτυχίαν.

Οί φιλόκαλοι όμως "Ελληνες δέν έλειψαν άπ’ έδώ καί άπό τήν 
μεγάλην Πατρίδα, τήν έξω τών ορίων τής Έλευθέρας.

Ό τύπος, είς δν έπίσης θερμή οφείλεται ευγνωμοσύνη, μέ συμπάθειαν 
ύπεδέχθη τό έργον μας, οί πανταχοϋ δέ "Ελληνες έβοήθησαν τάς προσ- 

> παΰείας μας, αυτόκλητοι διέδωσαν έως τήν άπωτέραν γωνίαν γής τό
περιοδικόν μας, άπό τής Αίγυπτου έως τήν Αυστραλίαν καί τό Χαρμπίν 
τής ’Άπω ’Ανατολής, τό ήγάπησαν καί τό περιέβαλον μέ συγκινη
τικήν στοργήν.

’Ήδη αύτό, έδραιωθέν καί μέ δυνάμεις μεγαλειτέρας, εύγνωμονεΐ 
τούς ύποστηρικτάς του καί δέν σταματά είς αυτό.

Τήν ευγνωμοσύνην του θά τήν δείξη μέ προσπάθειαν νά καταστή 
κρεϊττον εαυτού, μέ εργασίαν άποδεικνύουσαν έν πράγμασιν αυτήν.
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νέα σκάφη μας έρχονται μέ την γαλανόλευκον 
και θά χαιρετισθούν από τον λαόν μέ τόν ένθουσια- 

'■"Α-'1 σμόν δημιουργού βλέποντος τό δημιούργημά του.
'Όπως εις τούς παλαιούς ηρωικούς καιρούς, όπως etc τούς 

χρόνους του Κατσιόνη, τού Σταθά έπειτα καί του ι82ΐ, αργό
τερα δ λαός πάλιν ναυπηγεί τόν στόλον του μέ ’ίδιά του χρή
ματα, μέ κόπους ΐδικούς του, δια συνεισφορών πανδήμων 
τότε, διά τού Λαχείου τού Στόλου τώρα.

Και είνε εκείνα τά δύο σκάφη, τά μικρά καί ευκίνητα όπως 
τά μπρίκια των Ψαρριανών καί τών 'Υδραίων καί των Σπε
τσιωτών υποκείμενα—εϊνε αλήθεια ιστορική — είς την ώραίαν 
μοίραν ή οποία θέλει νά θαυματουργούν τά πλοία, τά ναυπη
γημένα από τόν λαόν. Καί γεννούν ελπίδας δι’ αυτό καί ήδύ- 
νουν τά όνειρα καί ωθούν προς ένα 
μέλλον ισχύος καί υπερηφάνειας.

Μέ την δραχμήν του τά έναυπήγησεν 
ό λαός, δ αείποτε θερμός καί δ πάν
τοτε ευεπίφορος εις θυσίας υπέρ τής 
Πατρίδος, όταν υπάρξουν οί άνδρες, 
οί όποιοι, ώς δ 'Υπουργός τών Οικο
νομικών κ. Σιμόπουλος καί ώς ο Τμη- 
ματάρχης τού Λαχείου τού Έθν. Στόλου 
κ. Κοφινάς, φανατισθοϋν διά νά φανα
τίσουν, έργασθοΰν προς τούτο, κηρύξουν 
τό Εύαγγέλιον τού πρακτικού πατριω
τισμού, ώς τό έκήρυξαν μέ παν μέσον 
ό 'Υπουργός καί δ Τμηματάρχης Του, 
μέ βράβευσιν τού ζήλου τών διαδιδόν- 
των τό λαχεϊον, μέ εγκυκλίους έ’ξερχο- 
μέ.νας τής ξηρότητος τών υπηρεσιακών 
εγγράφων, μέ εργασίαν τεραστίαν παρά 
τώ έσω καί έξω Έλληνισμώ.

Αυτοί οί δύο ύπήρξαν οί επί κεφα
λής τού λαού διά τήν ναυπηγικήν εργα
σίαν τεθέντες καί τό κήρυγμά των, ότι 
ή Ελλάς χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, 
βρίθουσα ακτών καί παραλίων, άποτε- 
λουμένη κατά ιιέγα μέρος έκ νήσων καί 
νησίδων, οικουμενών υπό κατ’ εξοχήν 
ναυτίλων, ών ή εις τήν ναυτιλίαν έπί- 
δοσις αείποτε έθαυμάσθη, έπιδεικνύουσα 
δέ από τής άρχαιότητος τάς ένδοξοτέ- 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
Ό Γπιιματάρχιμ τοϋ Λαχρίυυ τοϋ Εθνικού Στόλοι· 

εΙ,ς <>ν όφείλεται ή καταπλήσοουσα έπιτυχία.

ρας τών ναυτικών παραδόσεων δέν δύνιιται νάνοηθή ι'ις Κράτος, 
ά’νευ πυρήνας πολεμικού ναυτικού, επαρκούς νά προάσπιση τά 
πατροπαράδοτα δίκαια αυτής, τό κήρυγμά των αυτό εΰρεν ηχώ.

’’Επειτα εις τό Λαχεϊον τού Στόλου συνέχωνεύθη καί τό 
Λαχεϊον τών Αρχαιοτήτων, εις ένα εναγκαλισμόν ενδόξου 
παρελθόντος μέ μέλλον έλπιδοφόρον.

Καί έκθάπτεται ή παλαιά δόξα καί δημιουργεΐται ή νέα 
καί συνεισφέρει ό λαός καί ί)ά συνεισφέρη γενναιότερα τιάρα 
οπότε είδε τό αποτέλεσμα τών εισφορών του.

«
Θά γράψουν διά τά νέα σκάφη και θά γράψουν διά τήν 

δόξαν τήν παλαιάν καί τήν έν τώ μέλλοντι. Εις όσα θά γρα
φούν άς προστεθή καί ή ιστορία τού 
Λαχείου μας καί τού συνδυασμού του. 

Τά πρώτα του γραμμάτια έξεδόθη- 
σαν τήν τελευταία)· τριμηνίαν τού 19Ο4 
μέ τιμήν τριδράχμου, έγιναν δέ δεκτά 
μέ ενθουσιασμόν. Τότε όμως περιωρί- 
σθησαν τά κέρδη τού λαχείου τής ’Αρ
χαιολογικής 'Εταιρίας, ή πιάλησις τών 
λαχνών τού οποίου ήρχισε μειουμένη. 
Διά νιι μή επέρχεται ζημία καί είς τά 
δύο Λαχεία, τό 1906 συνεχωνεύθησαν. 

Τιάρα ή δραχμή τού λαού ζητείται 
έν ιινόμάτι δύο ιδεών μέ έν λαχεϊον, 
πράγμα τό όποιον δι’ όλους μας εινε 
τιμητικόν, έν άντιθέσει προς τους λαούς 
τούς παίζοντας μέ πληθώραν λαχείων 
διά διαφόρους μικροσκοπούς, μέ εξάρ
τηση· τής θέσεως τού άγοράζοντος έν 
λαχεϊον από τήν τύχην, μέ αληθή μανίαν 
είς τήν οποίαν ήθέλησαν νά θέσουν 
φραγμούς αί Κυβερνήσεις των.

'Ο λαός έδωκε όταν τό πρώτον καί 
κεχωρισμένον ένεφανίσθη τό Λαχεϊον 
τού Στόλου — καί ό λαός τότε συνεισέ- 
φερεν ένθουσιωδώς— 1,200,000 περί
που δραχμών καθαρόν κέρδος διά τό 
όνειρον στόλου ισχυρού.

Τφ 1905 ό λαός συνεισέφερε δραχμάς 
2,200,000, τό δέ τρέχον έτος ύπολογί- 

ζεται ότι θά δώση ι,χοο,οοο δραχμάς. Είνε λοιπόν εύελπι 
τό λαχεϊον μέ τό σύστημά του αυτό πρέπει νά τονισθή τό 
ειλικρινές καί τό άπλούν.

Διότι, αντί πολύπλοκων συνδυασμών, οί όποιοι αλλού τεί
νουν είς τό νιί καλύψου)· διάφορα ψεύδη, αντί επαγγελιών ότι 
πάςτίς θά κερδΓζη τουλάχιστον τάς καταβολάςτου, αντί απατών, 
αντί διαρκών καί μεγάλων τιμημάτων έρχεται καί καθιεροΐ 
σύστημα ειλικρινές τό όποιον επιτρέπει καί είς τόν πτωχότερο)· 
"Ελληνα νά φανή χρήσιμος είς τήν Πατρίδα του καί νά έχη 
τήν ελπίδα κέρδους ιοο,οοο δραχμών αντί μιας μόνον.

Μέ τοιούτον σύστημα κάθε χαρακτηρισμός κυβείας απο
κλείεται, εκείνο δέ τό τεμάχιο)· τού χάρτου υψούται είς Αναμορ
φωτικόν τού λαού μέσον. Ερχεται καί υπενθυμίζει καθήκοντα 
καί έρχεται νά ζητήση προαιρετικόν φόρον υπέρ τής ισχύος τής 
I Ιατρίδος,’Έρχεται νά κηρύξη τήν ιδέαν στρατευομένης Ελλάδος.

Καί εκεί πέραν είς τάς γωνίας τής γής, όπου τό δαιμόνιο)· 
τού Έλληνος τόν ρίπτει διά τό 
κέρδος, πηγαίνει καί εκεί και δη
μιουργεί δεσμούς νέους καί δυνα
τούς μεταξύ τής Μεγάλης Μητρός 
καί τού ξενιτευομένου τέκνου της.

Είνε εκεί κάτω ωσάν μήνυμα 
τής Πατρίδος, ωσάν γράμμα τό 
όποιον γράφει ότι δένλησμονεϊται 
ή αλήθεια πώς παντού ο'Έλλην 
όπου δήποτε καί αν έκσφενδο- 
νισθή έχει υποχρειάσεις έθνικάς.

Καί εκείνος άπαντά είσφέρων, 
δίδων μέρος τών όσων ξενιτευμέ- 
νος, εκούσιος εξόριστος, κερδίζει 
έν ίδρώτι τού προσώπου του.

Τι υπέργειος ενέργεια καί τί 
συγκλονιστική καρδιών εκείνου 
τού μικρού τετραγώνου χαρτιού!

«
Μή δέν έθαυματούργησε μέ 

τόν Χρόνην;
Ί Ιγωνίζετο, όπως γράφει εις έν 

έγγραφόν του ό κ. Σιμόπουλος, 
τόν καλόν καί έντιμον αγώνα 

τού εμπορίου , βιοπαλαιστής» 
απλούς, είς τήν Νότιον ’Αφρικήν. 
Εϊχεν αύτεξορισθή διά νά κερδίση, 
Ήτον ό άνθρωπος τού κέρδους

Έκεϊνο τό μικρό χαρτάκι τόν 
έφθασεν έκεϊ κάτω, εις τήν ’Αφρι
κήν, τό χαρτάκι πού αντιπροσω
πεύει την Πατρίδα.

'II Τύχη τόν ηύνόησε τόν 
μετανάστην.

Καί ό εργάτης ό άσημος, ό 
εργάτης τόν οποίον θά έφαντά- 
ζοντο κερδαλεόφρονα, άνεδείχθη 
μεγαλόψυχος, ύψιάθη έως τούς 
παλαιούς ήρωας, οί όποιοι αγράμ
ματοι καί άσημοι, άντελαμβάνοντο τάς άνάγκας τής Πατρίδος 
καί έθυσιάζοντο υπέρ αυτών.

’Ορθότατα παρετηρήθη, όταν ό Χρόνης έδώρησε δέκα 
χιλιάδας δραχμών υπέρ τού Στόλου καί τριάκοντα υπέρ τής 
Μακεδονίας, ότι είνε ό μεγαλοψυχότερος τών ευεργετών τού 
Εθνους, διότι κανείς έξ αυτών δέν έδιάρησε ζών τό ήμισυ τής 

περιουσίας του διά μεγάλους σκοπούς. Ήτο πτωχός καί ήθέ- 
λησε νιί μείνη καί πάλιν κατά τό ήμισυ πτωχός .

'Υψιάθη τόσον ι'όστε νιι γραφή δικαίως δι’ αυτόν ότι νέα 
μορφή άνεγράφη είς τό Πανελλήνιον Λεύκωμα.

’Εκείνο τό χαρτάκι έθαυματούργησε.
Έκεϊνο έκαμε τόν άσημον αϊνετόν, τόν εργάτην υπόδειγμα 

πατριώτου, τόν άπλούν αστόν διορατικόν πολιτικόν γινιάσκοντα 
ότι μέ τό ναυτικόν θά ζήσοηιεν καί βοηθούντα καί αύτό καί 
τήν δούλην Πατρίδα, υπόδουλος καί αυτός, ΊΙπειρώτης.

Καί ηλέκτρισε καί ένεθουσίασε καί έδίδαξεν ό Χρόνης διά 
τό μικρέ» χαρτάκι.

Καί έξακολουθεϊ τιάρα ό πατριιάτης εκείνος νά είνε ό 
εμπνευσμένος εργάτης πατριωτικών σκοπών.

ο ΧΡΟΝΗΣ
Ό κερδισας τύν πρώτον λαχνόν τοϋ Λαχείου τοϋ Στόλου καί δωρήσας 

είς τό Ί αμιϊον τού Έί) ν. Στόλου ΐο,υΐΗΐ δραχμάς.

Προ ημερών ό Χρόνης ύμνήθη δικαίως καί πάλιν διότι 
εκεί κάτω είς τήν Γιωχάνεσβρουγ ήλεκτρίσθη καί ηλέκτρισε)· είς 
τό άκουσμα τής φωνής τής κινδυνευούσης Θράκης καί ένήρ- 
γησεν εράνους υπέρ αυτής. Έδημιούργησε λοιπόν τό Λαχεϊον 
καί ένα θαυμαστόν Ιεροκήρυκα τού πατριωτισμού εις τάς άπω- 
τέρας γωνίας τής γής.

«
Καί έδημιούργησεν έπειτα μίαν ευτυχίαν οικογενειακήν τό 

λαχεϊον. Παλαιός υπάλληλος ό ’Επαμεινώνδας Σταυρόπουλρς, 
ήτο πτωχός καί πολύτεκνος, έχων θυγατέρας καί τίς οίδε από 
ποιας μέριμνας τηκόμενος. Μίαν πρωίαν εύρέθη ευτυχής, μέ 
τάς προίκας τών θυγατέρων του ήσφαλισμένας, μέ αμοιβήν από 
τήν Πατρίδα διότι συνεισέη ερεν όλίγας δραχμάς, αμοιβήν τήν 
όποιαν δέν θά τού έδιδε ποτέ, διότι τήν υπηρέτησε)· ώς υπάλλη
λος επί τόσα έτη. Τό λαχεϊον ήμοιψε, ήδραίωσε μίαν οικογενεια
κήν ευτυχίαν, έφώτισε τόν ζόφον γηρατειών.

Έξεδόθη τιάρα τελευταίοι· έν 
Λεύκωμα άη ορών τό Λαχεϊον.

Είνε μία ενέργεια σοφή τού 
Υπουργού τών Οικονομικών καί 
τού Τμηματάρχου κ. Κοη ινά καί 
είνε συγχρόνως καί μία έκθεσις 
τών ενεργειών τάς όποιας οφεί- 
λομεν νά έξάρωμεν.

Παρελαύνει είς αυτό ό Ελλη
νισμός εργαζόμενος διά τό Λα
χεϊον. Ό Σουρής ψάλλων, ό κ. 
Σιμόπουλος γράφων προς αυτόν 
καί όλους τούς λογίους, έννοών 
δηλαδή καί έκτιμών καί βραβεύω)· 
τήν δύναμιν τής πέννας, ό Τύπος 
και οί λόγιοι κηρύσσοντες σταυ
ροφορίαν υπέρ τού Λαχείου. Ό 
κλήρος ενεργώ)· υπέρ αυτού, οί 
διευθυνταί μεγάλο»· επιχειρήσεων 
μαζύ του, οί ταμίαι καί οί υπάλ
ληλοι εργαζόμενοι καί ένθαρρυνό- 
μενοι, μία εργασία πρωτοφανής 
διά τήν έλληνικήν γραφειοκρα
τίαν, προοδευτική, εμπνευσμένη.

Καί είνε συγχρόνως τό Λεύ
κωμα αυτό παρόρμησις μέ τάς 
θαυμαστός εγκυκλίους του, μέ ένα 
θαυμαστόν είς πρακτικότητα άρ
θρο*  τού κ. Κοη ινά, παρόρμησις 
προς μίμησιν εκείνων οϊτινες είρ- 
γάσθησαν υπέρ τού Λαχείου.

«
Λύτιή είνε ή ιστορία τού χαρ

τιού εκείνου πού δημιουργεί στό
λον καί αποκαλύπτει πατριώτας 
καί χαρίζει ευτυχίαν. Αί άρχαί του 
είνε ευοίωνοι καί ό θρίαμβός του 
πρέπει νά είνε μέλημα όλων μας.

Δέν υπάρχει εις τήν επιδίωξιν 
τού θριάμβου αυτού σταθμός καί άνάπαυσις. Όλοι μας- ημείς 
πού γράφομε)·, σείς πού διδάσκετε τούς μεγάλους, οί ιερείς, σείς 
πού διδάσκετε τά μικρά, οί διδάσκαλοι καί αί διδασκάλισσαι καί 
οί άλλοι οί όποιοι διευθύνουν επιχειρήσεις καί οί διευθύνοντες 
υπηρεσίας- καί οί έξω Έλληνες οί διεσπαρμένοι διά νά δήμιουρ- 
γήσητε τούς κρατήρας τού πατριωτισμού είς κάθε γωνίαν γής- ή 
μητέρα πού ανατρέφει τό παιδί της- αί συντεχνία! πού δημιουρ- 
γούνται εις δυνάμεις· οί σύλλογοι, άλλοι συνασπισμοί εύγενεϊς- 
κάθεΈλλην όπου καί αν εύρίσκεται—όλοι μας έχομεν καθήκον 
νά έργασθώμεν διά τόν Στόλον μας, διά τό μέλλον μάς.

Δέν βλέπομετ· εις όσα έγιναν—τά πολλά καί Αξιέπαινα—έως 
τιάρα, δέν βλέπομεν παρά αρχήν. Καί θέλομε)· αγώνα απαυστον.

Έζήτησεν ή δούλη Πατρίς διά τόν στόλον της άλλοτε οχι 
μίαν δραχμήν, ά/ώιι περιουσίας ολοκλήρους καί οί έν Τεργέστη 
Έλληνες, είς τό κίνημα τού Κατσώνη, καί οί Έλληνες, οί μή 
ναυτίλοι τού Όλυμπου καί οί Ψαρριανοί καί οί Σπετσιώται καί 
οί Υδραίοι καί οί Κάσσιοι καί όλοι έδωκαν πάν δ,τι είχον διά 
νά δημιουργηθή στόλος. Καί έδημιουργήθη καί έθριάμβευσε.

Τώρα ζητείται μία δραχμή. "Ας μ ή τήν άρνούμείία.

L
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ THE ΕΠΑΡΤΗΕ

ΜΥΣΤΡΑΣ

ηδονές εΰστομοί άπο τάς λεμονέας τοΰ κήπου τής 
Μητροπόλεως μέ τό κελάδημα αυτών τό διαυγές μας 
έγείρουσι τοΰ ΰπνου εϊς τήν ζωήν τήν φαίδραν τής 
άνοίξέως. Φώς ιραιόν τό πρώτον άνά τήν πεδιάδα μέχρι 

τών σκοτεινών πλευρών τοΰ Αυκοβουνοΰ, μετά μικρόν δέ ερυ
θρόν, έπειτα σέλας άπό τής άνατολής καί περί ημάς βόμβος 
κολεοπτέρων, πτερύγων πάταγος καί λάλημα άλεκτόρων, ύλακαί 
βαρεΐαι φυλάκων κ.υνών, προβάτων βελάσματα καί τών κωδω- 
νίσκων αυτών απαλός ήχος καί τό άσμα τό γλυκό κορασίδος 
ύδηγούσης εϊς τήν βοσκήν μικράν αϊγιΰν αγέλην. Ό ήλιος ιδού 
ύστερον άδαμάντων χείμαρρον προχέει εϊς τήν πεδιάδα, φέγγος 
ιλαρόν θάλπον τάνθοιρόρα η υτά τών λειμώνων τών ερειπίων 
καί έν ω πληροί τόν αέρα ή γενναία οσμή τής ελατής καί τοΰ

ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ. Μίρος τής όβοφής.

κέδρου άπό τών περικειμένων τοΰ Ταΰγετου πλευρών καί ή 
αβρά τών εσπεριδοειδών εύοσμία άπό τών κήπων τοΰ Μυστρά 
καί τοΰ Παρωρίου. «

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ

Καταβαίνομεν εϊς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Εϊναι 
πρωία τής Μεγάλης Παρασκευής, δέν ήκούσθηδέ άκόμη ό κώδων 
τής εκκλησίας βραδέως ήχων, δέν ήλθεν ό ίερεύς νά καταβι- 
βιβάση άπό τοΰ ξύλου τό άχραντον σώμα τοΰ Κυρίου καί νά 
καταθέση έν τάφτρ τήν Ζωήν. Άνάπτομεν κηρία τινά πρό τοΰ 
’Εσταυρωμένου καί δύο άλλα έπί τής κάτω βαθμίδας τοΰ περι
καλλούς θρόνου, άφ’ ου έποίμανε τήν εκκλησίαν τής Λακεδαι
μόνιας ό έΟνομάρτυς Άνανίας Ααμπάρδης.

Έξερχόμεθα διά τής μεγάλης δύρας τής αυλής εϊς τήν οδόν 
και μετά μικρόν πορευόμενοι βορειοδυτικός, παρερχόμενοι δεξιά 
τοΰ κομψού ναΐσκου τών Ταξιαρχών, ά'λλοτε νεκροταφείου, 
φθάνομεν εϊς τών Άγιων Θεοδώρων τόν ναόν. Τοΰ Βροντο
χίου καλείται έκ τοΰ ονόματος τής συνοικίας πιθανώς, έκ τοΰ 
ά'λλοτε δέ καλλιστεύματος τής αρχιτεκτονικής καί τής ζωγραφιάς 
πάμπολλα κατέπεσον, άλλα εξίτηλα έγένοντο υπό τών σφοδρών 
ΰετών, άλλ’ ικανά έσώθησαν, όπως έκ τής οϊκοδομίας παραστά- 
ται, αψίδες εΰγραμμοι καί τό τύμπανον τό μεγαλοπρεπές, 
έφ’ ού εβαινεν ά'λλοτε ό κατακρημνισμένος ήδη εύρύς δόλος.

Έπί τών τοίχων δέ τοΰ ναοΰ σώζονται καί εικόνες τινές 
έφ’ύγρώ αγίων πολεμικών, τών άγιων Θεοδώρων βεβαίως καί 

τών άγιων Γεωργίου καί Δημητρίου, ούχί δ’ έφ’ ίππων άλλά 
πεζών. Τοΰ σώματος αύτών ισχυρά εϊναι ή διαγραφή, μάλιστα 
τοΰ δεξιά πρός τήν πέραν θύραν, τήν κεκλεισμένην ήδη, ουτι- 
νος τήν εϊκόνα εϊς τό προηγούμενου φύλλον έδημοσιεύσαμεν, 
τών δύο δέ κατά τήν σήμερον άνοικτήν πλαγίαν δέραν ή έκφρα- 
σις καί ή κόμμωσις έξαισία- καί τούτων τοΰ μέν πρός τάρι- 
στερά ή έκφρασις ή νοήμων καί ζωντανή, τοΰ δέ πρός τά δεξιά 
ή κόμη, κατά τόν πλούτον καί τό κάλλος πρός τήν κεφαλήν τοΰ 
Εύβουλέως έμφερής ούσα. Ευγένειαν δέ σιόματος καί έκφράσεως 
καί χρωμάτων έχει ό άγγελος ό κατά τήν μεγάλην αψίδα τοΰ 
ϊεροΰ εϊς παράστασιν τοΰ Εύαγγελισμοΰ άνήκων.

Περίεργον δ’έν τώ ναώ τούτο» είναι στενόν καί βραχύ παρεκ- 
κλήσιον, τόπος μετάνοιας καί ταφής γενόμενον Μανουήλ τίνος 
Παλαιολόγου. Ευσεβής ώς Βυζάντιος άνήρ, ώς Παλαιολόγος 
μάλιστα, ίδρυσε κατά τόν 1 V αιώνα άρχόμενον (άπό κτίσεως 
κόσμοι1 6 Si: >6, μ. X. 1308) τόν ναόν καί τελευτήσας έτάφη έν 
τώ παρεκκλησίω. Υπέρ τόν τάφοι· δ’ αυτού έπί τοΰ τοίχοι· 
εϊναι έζωγραη ημένη μέ ευγένειαν σιόματος καί στάσιν τής Θεο
τόκου εικιΐιν έν τή άγκάλη τόν Χριστόν έχούσης, πρό αύτής δέ 
γονυπετής ό Μανουήλ Παλαιολόγος ούτος, ήκετικός δεώμενος 
αύτής ώς μεσιτρίας τών Χριστιανών κατά τήν παρ’ αύτώ επι
γραφήν. Αλλη δ’ επιγραφή παρά τήν πρώτην δηλοί ότι έτε- 
λειώθη ούτος έν Κυρίω τώ ·3Τ4 (άπό κτ. Κόσμου 6 82;>2). 
Σήμερον διά τήν εΰρεσιν κτερισμάτων τινων ο τάφος άνεσκάφη 
καί τά οστά υίοΰ καί αδελφού αύτοκρατόρων κεϊνται άκόσμως 
έν τώ τάφοι καί έξω αύτοϋ. Ευτυχώς θύραι ήδη έπίκεινται 
άσιραλεΐς, φύλαξ δέ καί κλειδοΰχος ακοίμητος εϊναι ή ευσεβής 
κόρη Γιατράκου, ή μοναχή Εύσεβία, ώστε δέν υπάρχει φόβος 
σκύλοι εισερχόμενοι καί άλιόπεκες νι'ι ροκανίσουν τά λείψανα 
τών Παλαι,ολόγων. «

ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ

’Ολίγα βήματα περαιτέρω εις τό άκρον τής συνοικίας τοΰ 
Βροντοχίου έπί τής υψηλής όχθης τοΰ παραρρέοντος χειμάρρου 
αίρεται, ευρύτερος τοΰ ναοΰ τών 'Αγ. Θεοδώρων, ό τής Όδη- 
γητρίας ναός. Έρείπια πάμπολα κελλίων, εστιατορίων καί απο
θηκών περιβάλλουσιν αύτόν, σφζόμενον σχεδόν όλου μέχρι πρό 
πεντήκοντα έτών, ότε μεγαλοπράγμων δήμαρχος, διά νά στή
ριξή τό ξύλινον δώμα, τό κατά τά νέα τότε ίδρυδέντα κελλία 
τής Μητροπόλεως, άπέσπασεν ό θαυμάσιος τούς κίονας τούς 
άνέχοντας τόν όροφον τοΰ ναοΰ. 'Ο θόλος έκ τούτου μετά τοΰ 
πλείστου τής στέγης κατέπεσεν, άφ ανίζονται δ’ έκτοτε αί εικόνες 
αί περικαλλείς καί τά σπουδής άξια κοσμήματα.

Έν τω ναώ τούτη» παντός άλλου, καί)’ όσον γνωρίζομεν 
Ελληνικού, πλουσιοϊτατα εϊναι τά έπιγραφικά κειμήλια, έν τώ 
δεξιά τοΰ νάρδηκος μάλιστα δωματίιρ. Ένταΰθα έπί τής ορο
φής μέν τής θολωτής έχουσι γραφή τέσσαρα τρίστιχα ϊαμβεϊα. 
Κατά τάς τέσσαρας δέ πλευράς τοΰ δωματίου έχουσιν αντι
γραφή τέσσαρες χρυσόβουλλοι λόγοι (αύτοκρατορικά δια
τάγματα) τών αύτοκρατόρων ’Ανδρονίκου τοΰ Γέροντος, τοΰ 
υίοΰ αύτοϋ Μιχαήλ καί τοΰ έγγόνου ’Ανδρονίκου τοΰ Νέου, 
δι’ ών πολλαί καί έκτεταμέναι κτήσεις έν Πελοποννήσιο μέχρι 
Σκορτών τής Μεσσηνίας καί μέχρι ’’Αστρους επιβραβεύον
ται τή μονή.

Ταϋτα έκδοθέντα επιμελείς τοΰ ηγουμένου καί ίδρυτοΰ 
τής μονής μεγάλου πρωτοσυγκέλλου τής Πελοποννήσου Παχω- 
μίου, εκτεινόμενα έπί παντός σχεδόν τοΰ τοίχου (τό μέγιστοι· 
εϊναι ύψους 2,8ο πλάτους 2,42, τό δέ έλάχιστον ύψ. ι,χο πλ. 
2,2θ) κρατούνται άνωθεν χερσί θεϊκαϊς», έφερον δέ κάτωθεν 
έξηρτημένην έκαστον τήν εϊκόνα τής χρυσής βούλλας, άλλ’ αύται 
ή έξέπεσον μετά τοΰ επιχρίσματος τοΰ τοίχου ή έκλάπησαν. .

«
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

’Αλλά προσοχής καί μελέτης άξιαι είναι τοΰ ναοΰ αί ζωγρα- 
φίαι. Ή διαγραφή τών σωμάτων έν αύταϊς αληθής, αί στάσεις 
γενναϊαι, τής κόμης ή διάθεσις καί τών πτυχών ποικίλη καί 
έλευθέρα, ό χρωματισμός πλούσιος καί γλυκύς καί απαλός, 
όψεις ούχί στεγναί καί στυγνοί, άλλά ζωντανοί, ούχί ώχρομέ- 
λαιναι άλλά ροδοπάρειοι, οφθαλμοί ήδέως προσβλέποντες, σάρ
κες εύπλαστοι, τών δέ συνθέσεων μονότονοι μέν τινες διά τό 
παράλληλον τών σωμάτων άλλ’ αί πλείονες καλαί. Τοιαΰται ή 
Μαριάμ, δ ’Ιακώβ, οί δύο επίσκοποι Βιβλουπόλεως, οί κατά 

τήν οροφ ήν άνατολικώς τρεϊς άνιόνυμοι άγιοι, έν τώ τετρα- 
γιόνω μάλιστα ύψηλώ δωματίιρ τώ άριστερά τοΰ νάρδηκος ό 
όρθιος μεγαλειιιτατος Χριστός, ή Θεοτόκος, ή Οδηγήτρια, εϊς 
ήν γονυκλινής προσφέρει τήν μονήν ίι ιδρυτής αύτής,καί μάλι
στα άνω αριστερά ή σύνθεσις ή πολυπληθής διά την εύγένειαν

ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΟΧΙΟΥ. ΆψΙς τοΟ σηχον.

τών σωμάτων καί τοΰ χρωματισμού καί πασών καλλίστη έν τιμ 
νάρθηκι ή τών όδηγούντων πρός τόν Κύριον τόν παράλυτον 
διά τήν αλήθειαν και πλαστικότητα τών σωμάτων καί τήν 
έκφρασιν τής όψεως.

Εν τώ αύτώ δωματίιρ καταντικρύ τής εισόδου εϊναι έζω
γραη η μένος ό κοσμήσας πιθανώς τήν μονήν αύθέντης τοΰ 
Μωρέως (έξ ού αφεντικό νΰν καλείται) Θεόδωρος, τοΰ κατά 
τήν Πελοπόννησον δεσποτάτου ήγεμιόν, τοΰ αύτοκράτορος 
Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου υιός καί αδελφός Ίωάννου τοΰ II' 
καί Κωνσταντίνου τοΰ υστάτου. Μετά τόν θάνατον τής συζύ
γου του Κλεώπας Μαλατέστα, ψυχή άτονος καί έπτοημένη, δ 
Θεόδωρος έγένετο μοναχός. Εϊκονίζεται δ’ έν στολή δεσπότου 
τοΰ Μωρέως καί έν τώ ταπεινή» άμα μοναχική» σχήματυ σταυ
ρός είναι έν μέσο» τοΰ διττού άνδρός καί ή επιγραφή ό αύτά- 
δελη ος τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ημών δεσπότου καί βασιλέως 
(Θεόδωρος) ό δια τοΰ θείου καί άγγελικοΰ σχήματος μετονο
μαστείς Θεοδιόρητος μοναχός . Εϊχε δέ ταφή βεβαίως ύπό τήν 
εϊκόνα αύτοϋ, άλλά τιι οστά του, όπως καί τοΰ ΓΙαχωμίου καϊ 
άλλου τίνος Παλαιολόγου έν τώ δεξιή» παρεκκλησίω έχουσι 
διαρριφθή, ώς πλάνητος έν τή έρήιαρ καί ό'χι βασιλόπαιδος 
ήγεμόνος τής χώρας, καί άλλων άνδρών ιερών.

«
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ

Εξερχόμενοι τής '(ϊδηγητρίας φερόμεθα πρός νότον. Άς 
πλανηθώμεν έπί τών ερειπίων αύτη ή ιίψίς, πύλη ϊσως ήτο 
ά'ζά.οτε δι’ ισχυρών κζ.ειομένη θυροιριϊζά.ιον, άμυντήριον τών 
ύπερκειμένων τής πόλεως συνοικιών κατά τών τυχόν πορθητών 
τών ταπεινότερων. Περαιτέρω τοίχος υψηλός έπικρέμαται καί 
ξηρός, κόγχη ναοΰ ήρειπωμένου, κοσμήματα ιρέρουσα καλά- έν 
σωρώ συντριμμάτων μαργαρΐται καί άνεμώναι καί μήκωνες, 
έπί τών παραθύρων δέ άρχοντικής ποτέ οικίας, ένθα πενιχρά 
σήμερον κατοικεί οικογένεια, έντός ορθογωνίου ξυλίη]ς γάστρας 
άνδοΰσι καί εύωδιάζουσι καρυόφυ/Δα καί ροδαΐ. Δεξίιί ήμών 
ύπέρ τήν άφανισθεϊσαν είσοδον εϊς τήν Μεσοχώριον ναΐσκος 
τοΰ Αγίου Γεωργίου μέ κατακρημνισμένην τήν οροφήν, παρ’ 
αύτόν ά'λλος περικαλλής οϊκος άρχοντικός καί ολίγα άπιοτέρω 
βήματα ιϊ ναός τής Περιβλέπτου.

ΪΙερίλεπτος σήμερον κατά παρετυμολογίαν καλείται ύπό τών 
πολλών, ιιλλά τό ιίληθές όνομά της ήτο Περίβλεπτος' τοϋτο δέ 
συμπίλημα γραμμάτων περί σταυρόν δηλοί έπϊ μαρμάρινης 
πλακός υπέρ τήν θύραν τοΰ περίβολοί' έντετειχισμένης. ’Ίσως 
δέ ώνομάσθη ούτω κατά τόν έν Κωνσταντινουπόλει δμώνυ- 

μον, όπως καί 'Οδηγήτρια καί Χριστού τοΰ Ζωοδότου έκλι'ι- 
θησαν έν Μυστρά καί Αγία Σοφ ία κατά τούς έκεϊ ιδρυμέ
νους. Αλλά πιθανότατα τόνομα έδόθη διά τήν θέσιν, έκ 
τής πεδιάδας περίβλεπτον υπέρ πάντα άλλον πλήν τής ΙΙαντα- 
νάσσης ναόν.

"Εξω τοΰ περιβόλου δεξιά, έπί βράχου άνευ ορύγματος θεμε
λιωμένου, άσειστου αίρεται κομιρόυ κωδωνοστάσιον, έξοχου 
έργου μηχανικής, έν δέ τώ ναώ δύο έπί τοΰ κορμοΰ τών παρα
στατών τοΰ ιερού σηκού μαρμάρινα πλαίσια μετά λεπτοταΤων 
γλυφών θαυμάζονται, άλλοτε περιβάλλοντα δύο έπί μαρμάρου 
έπιπεδόγλυφα τής Θεοτόκου καί τοΰ Χριστού. Τούτων σώζε
ται τό τοϋ Χριστοΰ, όπερ έντετειχισμένον άλλοτε έν τώ νοτιοα- 
τολικώς ιδρυμένο» παρεκκλησίω άνάκειται νΰν έν τώ μουσεία» 
τής Μητροπόλεως. Καί τοΰ σιόματος μέν αύτού τό περίγραμμα 
εϊναι ίκανώς καλόν, μεγαλόπρεπός δέ ό Χριστός εϊκονίζεται 
καθήμενος, άζά.ά τό διάγραμμα εϊναι ιος εικιίνος έκ κακής χει- 
ρός άνευ φωτοσκιάσεως, ή μορφή στρυφνή, ή κιίμη, ΐ» πιόγων 
άψυχα, όλου επίπεδον μέ πτυχολογίαν πενιχρόν.

Ίδρυσε δε τόν ναόν πιθανώς (διότι ό περίβολος έκτίσθη τώ 
<7·4 δι’έξόδων IΙαναγιώτου Θηβαίου) ό Αέων Μαυρόπαπας, 
τοΰ μεγάλου έν Μυστρά οίκου, ώς μαρτυροΰσι συμπιλήματα 
γραμμάτων έπί μαρμάρου δύο έντετειχισμένα κάπου τοΰ ναοΰ.

ΊΙ νύξ καταβαίνει- πενθίμαις ήχοΰσι τοΰ 'Αγίου Χημητρίου 
καί τής Παντιινάσσης οί κιόδωνες. Εϊναι εσπέρα τής Μεγάλης 
Παρασκευής. ΊΙ Ιεροτελεστία πενιχρά έν τή Μητροπόλευ εϊς 
ίερεύς, παραπαίουσαι ιραλτών αύτοσχεδίων ιρωναί καί ολίγον 
τό εκκλησίασμα.

’Ολίγον πρό τοΰ 145° ΤΙ,ν ναόν ήτο ό μητροπολίτης 
Λακεδαιμόνιας, Κωνσταντίνος ό Δράγασις τότε δεσπότης τοΰ 
Μορέως, οϊ Φραντζήδες, οϊ Λασκάρεις, ό Σγουρομαλαΐος Πα- 
λαιολόγος, ό Γράντζας Παλαιολόγος, ό Νικόλαος ΙΙαλαιολιϊ- 
γος, ό Βόχαλης, ί» Κροκόδειλος Κλαδάς, οι πεσόντες μετά τοΰ 
αύτοκράτορος έπί τιον τειχών τής πόλεως, τής Καρυταίνης, τοΰ 
Σαλμενίκου, τήν Μονεμβασίας καί τοΰ Γαρδικίου οϊ ύπερα-

ΧΡΥΣΑΦΑ. Ναός Κοιμήσεως.

σπισταί καϊ άλλη στρατιά σιδηροτεύκτων σωμάτων καί άδα- 
μαντίνων ιρυχών παρίστατο έκεϊ λαμπάδα κρατούσα καί ύπέρ 
τής σωτηρίας παρακαλοΰσα τόν Θεόν.

Ό Θεός διά τά πολλά άμαρτήματά μας δέν ήδέλησε ν’άκούση 
τής δει']σεως ήμών.

ΚΩΝΣΤ. Γ. ΖΗΖΙΟΥ
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ΤΟ ΟΠΛΟΝ Μ ΑΝΝΛΙΧΕΡ - ΣΕΝΑΟΥΕΡ

Τ
.ό νέον όπλον Mannliclier-Schoenauer, τό όποιον 
πρό τίνος έγένετο παραδεκτόν εν Έλλάδι, υπάγεται εις 

___ τήν κατηγορίαν των ζυγωθρωτών όπλων, ή δέ αποθήκη 
αυτού εις τήν των βικιοιρόρων αποθηκών.

Τό κλεϊστρον αυτοΰ χειρίζεται ά'ρα όπως και τό κλεϊστρον 
τού όπλου (Iras, διαφέρει όμως τούτου κατά τινας βελτιώσεις, 
έπενεχθείσας κατά τάς απαιτήσει; τής νέας όπλουργικήςκαι στρα
τιωτική- επιστήμης. Κυρίως τό κλεϊστρον τούτο προήλθεν έκ 
τού κλείστρου τών τύπων Mauser τοϋ ι8χι καί δή τού ι888, 
ού φέρει ακριβώς τάς πλείστα; διαστάσεις τών μερών, μετά 
μικρά; τίνος τροποποιήσεως εις τό έλυμα καί τον έξωστήρα.

Όσον αφορά τήν αποθήκην, αύτη εινε τελειοποίησις τών 
πρό αυτής προ πολλοΰ έφευρεθεισών βικιοφόρων αποθηκών 
και δή τών τύπων Scliulhof, Savage, Pieper, Mannliclier κλπ.

Τό κλεϊστρον σύγκειται έξ ένδεκα μερών, έξ ιόν ό έξολκεύς 
και ό έκ.βολεΰς μετά τού κοχλίου αυτού ευρηνται προσκεκολ- 
λημένοι έπ'ι τής έπωστρίδος. Τά λοιπά μέρη εινε ό κύλινδρος, 
ό έπικρουστήρ, τό έλικοειδές αυτού έλατήριον, ή σφύρα, τό έλυμα, 
τό ασφάλιστρου και τό έλατήριον αυτού.

ΤΙ έπωστρϊ; συνδέεται μετά τού κύλινδρον διά τίνος τορμί
σκου, ολισθαίνοντας εντός ήμικυκλικής γλυφής, δι’ ού κατορθοΰ- 
ται ώστε αύτη ν’ άκολουθή μόνον τήν μεταβατικήν ούχι δέ καί 
τήν περιστροφ ικήν τού κυλίνδρου κίνησιν. Έπ’ αυτής, δεξιόθεν 
μέν εύρηται προσηρμοσμένος διά χελιδονουράς ό έξολκεύς, αρι
στερόθεν δέ, επίσης διά χελιδονουράς, ό έξωστήρ ή έκβολεύς, 
ουτινος ή κατά μήκος κίνησις περιορίζεται διά τινο; μικρού 
κοχλιδιού.

Ό κύλινδρος φέρει εις τό πρόσθιον αυτού μέρος δύο έκ δια
μέτρου αντιθέτους ασφαλιστικούς τόρμους, μεθ’ έλικοειδών 
πρανών, οϊτινες διατρέχουσιν αντιστοίχους έπιμήκεις έγγλυφάς 
τής ούραιοδόχης κατά τάς αλληλοδιαδόχους κινήσεις (va-et-vient) 
τού κυλίνδρου, κατά τήν κατάκλιση· δέ τοϋ μοχλοβραχίονο; 
κατά QO0 αφού προχωρήσωσιν ολίγον, όλισθαίνοντες έπ’ι πρα
νών τή; ούραιοδόχης, σχηματιζομένων διά τής έλικιόδου; κλί- 
σεως τών έγγλυφών καί σκοπόν έχόντων, διά τής έπ’ αυτών 
ι’ιλισθήσεω; τών τόρμων τούτων, α') τήν αποκόλληση· τού κά
λυκας, β’) τήν αποπεράτωση· τής όπλίσεως τής σφ ύρας καί γ ) 
τήν εντελή ώθησιν τού φυσιγγίου έν τή θαλάμη, έρείδονται 
έπϊ τών νώτων τών καθέτως τώ ά'ξονι τής κάννης έπανεστραμ- 
μένων προς τό μέρος τούτο έγγλυφών και οΰτω, ού μόνον άνα- 
πληροΰται δι" αυτών τό ασύμμετρου κράτυσμα τού μοχλού Gras, 
αλλά και κατορθοΰται ή αποφυγή τών ώς έκ τής άσυμμέτριας, 
προκυπτόντων έλαττωμάτων.

Ή σφύρα φέρει έπϊ τού διατρήτου αυτής κρατύσματος τό 
άσιράλιστρον μετά τού ελατηρίου αυτού, προσαρμόζεται δέ έπι 
τού έπικρουστήρος διά τού έλύματος (Schlagbolzenmutter) 
περιστρεφόμενου κατά 9°". ότε οί δύο οπίσθιοι κεκλιμένοι 
τορμίσκοι τού έπικρουστήρος εμπλέκονται μετά τών αντιστοί
χων αυτών έν τφ έλύματι, τά δέ δύο πτερύγια αυτού δεν έπι- 
τρέπουσι τήν περιστροφήν τής σφύρας, διά τή; όπισίϊίας δέ 
τομής τού εις τινα έκγλυφήν τού έλύματος εϊσχωρούυτος ασφα
λίστρου, ώς έκ τής ώθήσεως τού ελατηρίου αυτού, συνδέονται 
προς άλληλα τά 4 ταΰτα μέρη. Έν τή μικρά ανατομή τού κρα
τύσματος τής σφύρας εϊσάγεται τορμίσκο; τις τού κυλίνδρου, 
παρεντιθέμενος μεταξύ ασφαλίστρου καί σφ ύρας κατά το άνοιγμα 
τού κλείστρου, πρός αποφυγήν λύσεως τού κινητού ουραίου, 
όταν τούτο εύρηται έπι τού όπλου. Ή διάταξις αύτη άπαντά 
υπό διαη όρους μορφάς εις άλλα τινα παλαιότερα όπλα.

Ό έπικρουστήρ, πεπλατυσμένος ών προτού κροτάφου αυτού, 
εϊσάγεται έν αντιστοιχώ διχαλωτή έκγλυφή τής έπωστρίδος, ϊνα 
μή περιστρέφηται.

Άναστολεύς τις, (Schlosshalter) συγκροτούμενος δι’ ελατη
ρίου εις τήν όπισθίαν αριστερόν πλευράν τή; ούραιοδόχης, επι
τρέπει, όταν πιεσθή, τήν αφαίρεση· τού κλείστρου έκ τού όπλου.

ΤΙ όπλισις τής σιρύρας έν γένει δέ και ή λειτουργία τοΰ 
μηχανισμού εινε σχεδόν ή αυτή ιός ή τού Gras. Διά δέ τής 
περιστροφής τοΰ πτερυγίου τοΰ ασφαλίστρου κατά ι8θ°, οτε 
ο μίσχος αυτού παρεντίθεται μεταξύ σιρύρας και κυλίνδρου 

έν σχετικαϊς έκγλυη αϊς, αποκλείεται ή τε πυροβόλησις καί ή 
λειτουργία τοΰ κλείστρου.

'Ο μηχανισμός τής σκανδάλης (detente a balancier) εινε 
ό υπό τών Spanngenberg & Sauer τώ 1866 επινοηθείς και 
υπό τοΰ Mauser τώ 1871-84-88 τελειοποιηθείς. Ή σκαν
δάλη διαφέρει από τήν τού Gras καθότι ή κεφαλή αυτής 
παρουσιάζει δύο καμπυλοειδείς Εξογκώσεις, (σκανδάλη δίκυρτος 
detente a double bossette) έξ ιόν ή μέν πρώτη προετοιμά
ζει τήν βολήν καταβιβάζουσα μέχρι τινός τήν κεφαλήν τής 
σχαστηρία?, ή δέ δεύτερα άποπερατοϊ τήν καταβίβασιν αυτής 
πρός απελευθέρωση· τής σιρύρας.

ΤΙ διά τή; διατάξεως ταύτη; έπιτυγχανομένη άναχαίτισι; 
έπ’ ολίγον εϊσέτι τής αιχμαλώτου σιρύρας, συντείνει ώστε, ό 
βάλλων νιϊ μή προκαταλαμβάνηται υπό τού πυροβολισμού, 
πρό; δέ ϊνα μή παραβλάπτηται ή τής βολής ακρίβεια.

ΤΙ ούραιοδόχη φέρει άνωθεν χάσμα τι καλούμενου είσοδον 
τή; αποθήκης, εντός τού όποιου εισχωρεί έπικλινώς ή κατώτερα 
Επιφάνεια τή; ούραιοδόχη; πρό; οδηγίαν τών φ υσιγγίων. Έπ'ι 
τή; έπικλινού; ταύτη; πλευρά; προεξέχει ό άναστολεί·; τών 
φ υσιγγίων, συγκροτούμενος έπ’αύτής διά σπειροειδούς έλατηρι- 
δίου και βλητροειδοΰς τίνος κοχλίου. Ούτος πιεζόμενος κατέρ
χεται, τά φυσίγγια τότε εξωθούνται βιαίως υπό τού ελατηρίου 
τή; αποθήκη; και τό όπλον άπογειιίζεται.

\ύο προεκτάσεις αυτής έν εϊδει κρατύσματος, εϊσχωροΰσαι έν 
τφ ξυστώ και ιρθάνουσαι μέχρι τού πυθμένας τής άποίΐήκης 
παρουσιαζουσαι δέ κυκλικός έκσκαφ άς, προεκτεινόμενα; κα'ι έπ'ι 
τοΰ σκαΐρϊδίου ή ιρορέως τού βικίου, χρησιμεύουσι πρό; οδη
γίαν τών φ υσιγγίων τά όποια έφ άπτονται έπ’ αυτών κατά τιϊ 
δύο μόνον άκρα. Κάτωθεν τής αποθήκης εϊσάγεται τό σκαφ ί
διον, φέρον τήν ΰποφρακτικήν πλάκα και τό ανασταλτικόν τή; 
περιστροφ ή;αυτήςέλατήριον, άμιρότερα συγκροτούμεναέπ’ αυτού 
δι’ ετέρου διχαλωτού ελατηρίου, εισχωρούντο; καθέτως έν κυ
κλική έκγλυφή τού άξονος τή; ΰποφ ρακτικής πλακάς, έπι δετών 
ακραίων αυτού προεξοχών τό βικίον καί τάς έπεχούσας θέσιν 
άξονος δύο στροιράλιγγα;, έφ·’ ιόν ελίσσεται τό έντό; τήςέπιμή- 
κου; διατρήσεωςτού βικίου ευρισκόμενον ελικώδες έλατήριον, και 
περί τά; όποιας στρέφεται τό βικίον, συμπαρασύρον τά έν ταϊς 
ένσκαφ αϊ; αυτού έν μέρει εϊσέχοντα φ υσίγγια.

Τό βικίον παρουσιάζει έξωτερικώς μέν 5 έπιμήκεις κοίλα; 
έκγλυφά; σχηματιζομένας υπό τών προεξοχών αυτού, μίαν πτέ
ρυγα διήκουσαν κατά μήκος τού κορμού αυτού και πρό τοΰ 
προσθίου μέρους 4 τόρμους, μεταξύ τών οποίων παρεντίθενται 
αί βολίδες τών φ υσιγγίων έσωτερικώς δέ, κατά τά δύο άκρα, 
δύο έγκεκοχλιωμένα και προεξέχοντα βλήτρα κα'ι 2 μικρός 
κολουροκωνικός συναρμογάς, ένούσας τήν προσθίαν μετά τή; 
μεσαία; και όπισίϊίας κυλινδρική; κοιλότητας αυτού.

Ό άξωι· τοΰ βικίου άποτελεΐται, ιός εϊπομεν, έκ τοΰ έλικοει- 
δούς ελατηρίου συνεσπειρωμένου και προσηρμοσμένου έπϊ τών 
δύο στροιραλίγγων, αϊτινε; οΰτω ύποχρεοΰνται νά ύπακούωσιν 
εις τήν έλαστικήν δύναμη· αυτού. Ούτω, εϊσαγομένου τοΰ έλα- 
τηριωτού άξονος έν τώ βικίφ, τό μέν οπίσθιον βλήτροι· εισχω
ρεί εν τινι έπιμήκει έκγλυφή) τής όπισίϊίας στροφάλιγγος, κα'ι 
ενώνει αυτήν πρό; τό βικίον, ενώ τό πρόσίΐιον τοιοΰτον έν 
έπιμήκει μέν κατ’ αρχά; έκγλυφ ή τής πρόσθιας στροφ άλιγγος, 
μεταβαλλομένη όμως εΐτα εις έλικιόδη κα'ι ύποχρεούση ούτω 
τήν στροιράλιγγα νά περιστραφ ή πρός τον σκοπόν αρχική; τινο; 
συστροφ ικής έντάσεω; τοΰ ελατηρίου, καί τέλος εις διακεκομ
μένη!· κυκλικίρ· και κάθετον τώ άξονι, ένα έπιτυγχάνηται ουτω 
ή τε μέχρι τινός περιστροφή τού βικίου και ή ιχναστολή τής 
περιστροφής αυτού.

Έν τή πρόσθια διχαλωτή προεξοχή τού σκαφιδιού εϊσάγεται 
ό προεξέχων σφήν τής πρόσθιας στροιράλιγγος, συγκρατουμέ- 
νης έν αυτή διά τής είσχωρήσεως έν όριζοντίφι μικρά έκγλυφτή, 
ιός έκ τής πιέσεως τοΰ ελατηρίου τού άξονος, βλήτρου τινός 
έσφ ηνωμένου έπϊ τής στροφ άλιγγος' έν δέ τή όπισθία τό επίσης 
προεξέχον κυλινδρικόν μέρος τή; έτέρα; στροφ άλιγγος, παρου- 
σιάζον μικρόν κολοΰροκωνικήν κοιλότητα αντιστοιχούσαν εί; 
σχετικήν έκγλυφ ήν τής προεξοχής, ενώ ό έπεκτεινόμένος μίσχο; 
αυτή;, μικρότερα; ών διαμέτρου αναπαύεται έν ήιιικυκλική υπο
δοχή τή; προεξοχή; ταύτη;, μή κωλυομένης οΰτω τής περι
στροφή; τή; στροιράλιγγος.

Οΰτω ήριιολογηιιένα τιϊ μέρη ταύτα, εϊσάγονται έν τή απο
θήκη τοϋ όπλου κάταιθέν, ότε, περιστρεφ ομένη; τής ύποφρα- 
κπικής πλακάς, εϊσάγονται τιϊ δύο αυτής άκρα εις Αντιστοίχους
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ένσκαφ άς τών προεκτάσεων τής ούραιοδόχης, μεθ’ ό τό άνα- 
σταλτικόν έλατήριον, παρεμπίπτον, έν αντιστοιχώ υποδοχή, 
μεταξύ σκαιριδίου και πλακιίς, καθιστά τήν τελευταίαν ακίνητον.

Ή αποθήκη πληρούται διά πέντε φυσιγγίων, συγκρατουιιέ- 
νων έν συνδέτη (Ladestreifer), όστις τίθεται έν ι’ιντιστοίχοι 
ΰποδοχεϊ. έπϊ τή; ούραιοδόχης, πρό τής χαινούσης αποθήκης, 
μεθ’ ό, πιεζομένου υπό τού άντίχειρο; τού ανώτερου φυσιγγίου, 
εϊσάγονται ταΰτα έντή αποθήκη καί καταλαμβάνουσι τά; θέσεις 
αυτών πέριξ τοΰ βικίου, όπερ στρεφόμενου συμπαρασύρει τήν 
όπισθίαν στροιράλιγγα, ένώ ή πρόσθια τοιαύτη μένει ακίνητος 
έπϊ τού σκαφιδιού’ τότε τό έλατήριον έντείνεται κα'ι τείνει νά 
έπαναφέρη τό βικίον καί, συνεπώς, τά υπό τού άναστολέως συγ
κροτούμενα φ υσίγγια εις τήν προτέραν θέσιν.

Τά λοιπά μέρη τού όπλου εινε αρκούντως γνωστά.
Λύσις τοΰ κλείστρου. Μετά τήν αφαίρεση· αυτού έκ τού όπλου 

άγεται ή σφ ύρα εις τήν θέσιν τής καταπτιόσεως. Πιέζεται κα'ι 
είτα στρέφεται πρός δεξιά τό ασφ άλιστρον κατιΐ iSo" κα'ι στρέ
φεται τόέ'λυμιιπρό; αριστερά κατά.ρο0. Έπαναιρέρεται τό ασφ ά
λιστρου εις τήν θέσιν αυτού και εξάγεται μετά τής σφύρας, 
περιστρέφεται ή έπωστρίς κατά 1 So" πρό; δεξιά κα'ι άιραιροΰν- 
ται μετ’αύτής ό έπικρουστήρ και τό έλατήριον αυτού. Ή άρμο- 
λόιγησις έκτελεϊται άντιστρόιρως.

Λύσις τής αποθήκης. Άιραιοεϊται αΰτη πιεζομένου τοΰ 
ανασταλτικού έλατηρίου αυτής, διά τή; είσχωρήσεως βολίδο; 
φ υσιγγίου έν τή πρόσθια οπή τής πλακάς, και περιστιρεφ ομέ- 
νης τής τελευταίας. Άφαιρεϊται τό βικίον έλκι’ηιενον πρός τιϊ 
άνω, περιστρέφ εται άντιθέτως ή πρόσθια στροφ άλιγξ καί ελκε- 
ται ολίγον, ότε έκφεύγει τό έλατήριον άπελεί'θερούιιενον.

Εξάγεται διά ζωηράς πιέσεως πρός τιϊ όπίσω το διχαλωτόν 
έλατήριον και άποχωρίζονται ή ΰποφ ρακτική πλάξ από τοΰ 
σκαφιδιού κα'ι τού ανασταλτικού έλατηρίου. ΤΙ άρμολόγησις 
έκτελεϊται άντιστρόφ ως.

Τό κλισιοσκόπιον είνε τοϋ περιφερικού λεγομένου τύπου 
(hausse cerclee) ή μετά πρανών, ό δέ πίναξ αυτού εινε βεβαθ- 
[ίονομημένος άνά ιοο ιιέτρα, από τών 200 μέχρι τών 2.000.

Γενικαΐ πληροφορίατ

Μήκος τοΰ όπλου.................................... 1229- —
» τή; κάννης .................................... 7-':·

όπλου μετά βαϋοννίδος . . . ’475·-
I Ιύλακισμένον κοίλον κάννης 662.35
Σκοπευτική γραμμή............................... 607.72
Διάμετρος κοίλου.......................... 6.5
Βάθος αυλακιών ........................................ ο.ις

’Αριθμός αυλακιών 4...................
Βήμα έξ άριστ. πρό; δεξιά . 200.—
Κ/.ίσις 5° 49-5'.....................
Πλάτος ......................................... 2.6
Μήκος φυσιγγίου............................... 77·5

βολίδος.............................. 31·4
κάλυκος..................... . . . 53-5

Μεγίστη διάμετρος βολίδος . . . . 6.7
Βάρος όπλου.......................... • 3700.—
Βάρος βαϋοννίδος..................... • 300.-

κολεού ......................... ■ 140.
φυσιγγίφυ πλήρους . . . 22.15
κάλυκος .................................... ■ 9·2Ο
βολίδος μέγιστον.......................... 10.50
πυρίτιδος άκάπνου (Schwab) 2.45

> συνδέτου..............................  ■ 7·-
Γωνία παλμού =4-6 λεπτά

’Αρχική ταχύτη; βολ. ( Κί6) = 7’3 μέτρα.
Εϊσδυσις βολ., εϊ; άπιίστασιν 12 μέτρων Ο. μ. 7θ έρυθράς 

έλάτης· εις άπόστασιν 2000 μέτρων ο. μ. ι6 έλάτης.

Σ1ΙΜ. Τελευταίως έτροποποιήθησαν κατά τι τό κλισιοσκό- 
πιον, ή σκοπευτική γραμμή, ή κ/.ίσις τών αυλακιών, τό ύψος 
τού στοχάστρου και τοΰ κλισιοσκοπίου, καί τινα αλλα μέρη 
δευτερευούσΐ]; σημασίας. φ. α. Φιλιππίδης



ΒΑΧ1ΑΕΩΣ ΗΙΖΖ ΡΩΜΗΝ

Η Λ. Μ. C ΒΑΣΙΛΕΥΕ I ΗΣ
ΕΛΕΝΗΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΡΗΝΑΛΙΟΝ

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΛΙΟΥΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ* ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
ΟΠΕΡ ΕΦΕΡΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΣ ΕΝ ΡΩΜΗι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΩΝ 
ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΕΝ ΡΩΜΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ, ΠΑΠΑι

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΊΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ A
ΝΕΟΤΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,

01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗΝ
ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ

L.
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ΑΦΗΓΗΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΏ—IN THS ΡΩ-MHS

Α π Β Ρ Α

•1 Ά ά έλειπε 
τ’Λ τών περί 

'.Δεχ άπέθανον

κάτι, όχι ολίγον σπάνιον καί ώραϊον, άπό τήν άλυσιν 
μονομάχων άναμνήσειόν μου, εάν δέν διηγούμην πώς 
οί δύο Αιί|5ρακες, περίφημοι καί οί δύο εις τάς διη

γήσεις τού αμφιθεάτρου, ο υιός διότι ύπήρξεν ό ιδρυτής τής νέας 
σχολής, τής λεγομένης «Κεραυνική», καί ό πατήρ, διότι ήτο ό τελευ
ταίος καί ι’ιξιοθαυμαστότερος αντιπρόσωπος τής αρχαίας τής λεγομένης 

ή Περιστροφική .
’Επειδή οί αγώνες, όπως τά βιβλία, έχουν τάς τύχας των, ή νέα 

σχολή όπερίσχυσεν όριστικώς· άναμφιβόλως όμως θά μοΰ επιτροπή νά 
βεβαιώσω, έγω ό όποιος θέλω νά θεωρούμαι αρχαίος, οτι αί τύχαι δέν 
υπήρξαν δίκαιοι καταδικάζουσαι 
εις λήθην σχολήν, τής όποιας ό 
τελευταίος αντιπρόσωπος άπέ- 
Οανεν άνίκητος έν θριάμβφ καί 
αποθεώσει τής τέχνης του.

Διά νά είμαι άμερόληπτος, 
ιός πρέπει νά είνε κανείς εις τό
σοι· σοβαρά ζητήματα, θά ομο
λογήσω προθύμως οτι η μεθο- 
δος του Λάβρακος υίοΰ είνε 
προσφορωτέρα εις τάς νεωτέρας 
ορέξεις, άποκλινούσας πρός τί> 
άπλοΰν καί λογικόν καί δέν θά 
δυσκολευτώ περισσότερον ν'α
ναγνωρίσω ότι μέ αυτήν παρά
γονται καλοί μονομάχοι ταχύτε
ροι’ καί εύκολώτερον· ελπίζω 
όμως, ότι Οά γίνη ή αδιάψευ
στος ομολογία ότι δέν παρηγα- 
γεν ακόμη μονομάχον εφάμιλλου 
τήν ωραιότητα προς τόν πατέρα 
Λάβοακα. 11άν ό,τι δύναται νά 
μοΰ άντιταχΟή είνε ότι ό πατήρ 
Λάβραξ ώφειλεν όλιγώτερα εις 
τήν μέθοδόν του παρά εις τήν 
φύσιν. Εις τούτο 0’ απαντήσω 
ότι αυτοί οι'τοι οί θεοί φαίνον
ται προτιμώντες τήν άρχαίαν 
σχολήν, άφοΰ εύνοοΰσι τούς τύ
πους της κατά τρόπον τόσον 
φανερόν- έχω λοιπόν περισσό
τερον κύρος υπερασπιζόμενος 
μίαν γνώμην, ήτις έχει τούς 
Αθανάτους υπέρ έαυτής καί ιδι
αιτέρως τήν Άφροδίτην καί τόν 
Άρην. ’Ιδού όμως πολλοί σκέ
ψεις, άίτινες δέν Οά είνε ευάρε
στοι είμή εις τούςπαθαινομένους 
μέ τήν τέχνην του μονομάχου 
καί ώθοΰντας, ώς εγώ, τό πάθος 
των μέχρι τού νά φιλοσοφώσιν 
έπ’αυτής. Άς άρχίσωμεν λοιπόν 
τήν διήγησιν καί μή έκτεΟώμεν 
περισσότερον εις τήν μομφήν, ήν 
ήδύνατο νά μοΰ άποδώση τις, 
ότι προτιμώ καί είς τήν φιλο
λογίαν όπως καί είς τήν μονο- 
μαχητικήν, τήν περιστροφικήν 
μέθοδον αντί τής κεραυνικής.

Άΐ| ’ ότου ό Λάβραξ πατήρ είχεν άποσυρΟή μετά δέκα πέντε ετών 
αδιάκοπους νίκας, μέ τό στήθος φορτωμένοι· άπο μετάλλια, από τής 
αξιομνημόνευτου ημέρας, καθ' ήν έπευη ημήθη αύτοκράτωρ τής μονο- 
μαχητικής, τόν διεδέχθη ο υιός του είς τον γενικόν θαυμασμόν καί 
δικαίως—τό ομολογώ . Χάρις είςτά μαθήματα τού πατρός του, δέν θά 
τό άρνηθή κανείς, καί επίσης χάρις, τό κηρύσσω δυνατά, εις τήν 
αστραπιαίοι· ταχύτητα τών περίφημων πληγμάτων του, ώς καί χάρις, 
δέν Οά. διαφωνήσητε, εις τήν αδυναμίαν τών έπιζιόντων αντιπροσώπων 
τής παλαιός σχολής, ό Λάβραξ υίός έθριάμβευσε. Καί μετ’αυτού, τούτο 
προκύπτει άφ' εαυτού, έθριάμβευεν ή μέθοδός του. Έλησμόνησε τά 
μαθήματα τού πατρός του καί δλον τόν σεβασμόν δν ώφειλε πρός 
αυτόν μέχρι τού σημείου νά εϊπη μίαν ημέραν:

— Λυπούμαι διότι ό πρώτος Λάβραξ θά είνε εντός ολίγου πεντή- 
κοντα ετών, διότι*  άλλως ό δεύτερος Λάβραξ θι'ι έμονομάχει μαζύ του 
διά νά άποδείξ]) ότι δέν υπάρχει είμή είς καί μόνος Λάβραξ.

"Εμαθε τούς λόγους ό πατήρ. Έμειδίασε καί ήρκέσθη νά εϊπη ότι 
επί δέκα πέντε έτη είχεν υπηρέτηση τόν Άρην καί τήν Άφροδίτην 
μαζύ καί νΰν τφ ήρκει μόνον τήν δεύτερον νά υπηρέτη, πράγμα τό 
όποιον ό δεύτερος Λάβραξ δέν θά ήδύνατο νά κάμη ποτέ.

ΙΙρέπει νά μάθωμεν, διά νά νοηθή ό αστεϊσμός αυτός, ότι ό Λάβραξ 
πατήρ, ως ολοι οί μονομάχοι τής παλαιός σχολής έθριάμβευον είς τήν 
πάλην ώς καί είς τόν έρωτα, ενώ ό Λάβραξ υίός. μεταξύ τών μεταρρυθ
μίσεων του είχε καθιερώση ότι ό μονομάχος έπρεπε νά είνε αγνός.

Καί τίποτε δέν Οά μ' έμποδίση νά φιλοσοφήσω έδώ ολίγον διά 
τήν τέχνην μας καί νά παρατηρήσω τί εξαιρετικοί άνδρες καί πόσον 
ήγαπημένοι άπό τούς θεούς έπρεπε νά είνε οί μονομάχοι τής

Την έατρρέωοΒν είς τό χώμα τής κονίστρας καί έρρίφΟη έπάνοι . . .

άλλοτε, διά νά ζώσιν ώς έζων. χωρίς τίποτε έκ τής ύπάρξεώς των- 
νά οίκονομώσι. σπάταλοι είς τούς εαυτούς των καί τί πενιχροί άνθρω
ποι έξ εναντίας είνε οί μονομάχοι μας σήμερον, οί φιλάργυροι διά 
τό πτωχόν των εγώ.

Όργισθείς διά τήν αστειότητα τήν άφορώσαν τήν αγνότητά του ό 
υίός Λάβραξ έξερράγη είς ύβρεις κατά τού πατρός του μέχρι τού νά 
τολμήσΐ) νά εϊπη ότι ό αύτοκράτωρ τών γκλαδιατόρων υπήρξε πάντοτε 
ό ευνοούμενος τής τύχης καί οτι έντρέπετο, αυτός ό υίός Λάβραξ, νά 
έχη ώς ττιθανόι·—έσχε τήν τόλμην αυτής τής βλασφημίας—πατέρα ένα 
τόσον μέτριοι· μονομάχον.

Ό πατήρ Λάβραξ ώργίσθη καί εοπε :
—Άφίνω τό σκήπτρου μου καί είμαι έτοιμος νά εϊσέλθω είς τό 

αμφιθέατρου διά νά τού δώσω έν τελευταίοι· μάθημα.
Φαντάζεται κανείς τί κύματα κόσμου συνεκέντριοσε τό μέ ερυθρά 

γράμματα πρόγραμμα τό άγγέλλον τήν μάχην μετάξι’ τών δύο Λαβρά- 
κων. Λυτός ό Καϊσαρ ήλθεν έν τέταρτον τής ι’όρας ένωρίτερον. πράγμα 
ανήκουστου είς τά χρονικά τών αγώνων. Καμμία άλλη συμβολή δέν 
έγινεν ώς εισαγωγή είς τήν μοναδικήν τούτην, ή όποια ήρκει νιι κρα- 

τήση έκεϊ τριακοσίας χιλιάδας 
θεατών.

Ό υίός Λάβραξ είσήλθεν είς 
τήν κονίστραν πρώτος σιδηρό
φρακτος έφ’ όσον έπέτρεπον οί, 
νόμοι τής μονομαχητικής.'Επευ- 
φήμησαν τήν ακρίβειαν τών κι
νήσεων του, ών ούδεμία ήτο 
περιττή,τόν ψυχρόν του χαιρετι
σμόν, τον υπερήφανοι· καί άπει- 
λητικόν. Λυτοί ουτοι, οί μέ τό 
μέρος του όμως, ώμολόγηοαν 
ότι ώμοίαζε μάλλον πολεμικήν 
μηχανήν κινουμένην παρά άγαλ
μα βαδίζον. Κανείς δέ δέν ήδυ- 
νήθη νά εϊπη ότι έγοητεύθη άπό 
τήν ωραιότητα τού προσώπου 
του, τού κρυπτομένου υπό τήν 
προσωπίδα τής περικεφαλαίας. 

"Ολως διόλου διάφορος ΰπήρ- 
ξεν ή έντύπωσις άπό τήν είσο
δον τού πατρός Λάβρακος. Μέ 
τήν μίαν μόνην κνήμην προ- 
φυλαγμένου δΓ ορειχάλκου, τήν 
όση ύν διά ζιόνης δερμάτινης, τό 
στήθος γυμνόν, φέρον ώς μόνον 
θιόρακα τι» μετάλλια παλαιών 
νικών, τό πρόσωπον ιιποκεκα- 
λυμμένον ύπό ελαφριάν περικε
φαλαίαν μέ όιραϊον έρυθρούν 
λόφον, ώμοίαζε τόν Άρην.

Καί ήτο ώραΐος όίοτε ολαι 
αί γυναίκες, καί αί παρθένοι 
ίέρειαι τήςΈστίας υψηλά, ϋψουν 
τόν άντίχειρα άκόμη είς τόν 
αέρα, ζητοΰσαι νά μή γίνη ή 
μάχη. Άπεκρίθη μέ νεύμα ευχα
ριστήριον καί ερωτικόν όμού. 
Τόν έπευφήμησαν ένθουσιωδώς 
καί εκείνος μειδιών έλαβε στάσιν. 

Τήν πρώτην στιγμήν ήσθάν- 
ΰησαν όλοι ότι όυίός είχε χαθή. 
Βεβαίως τά δεξιά πλήγματα του, 
ή ασφαλής ταχύτης του, αί επι
θέσεις καί αί προηιυλάξεις ήσαν 
άξιαι επευφημιών. Αλλά τί νά 
εϊπη τις διά τόν Λάβρακα τόν 
Μεγάλον, διά τάς ώσάν χορού 
στροφάς του, διά τάς έφορμή- 

εΰρύθμους όμως πάντοτε; Ουδέποτε 
δι’ ενός πλήγματος ό υίός Λάβραξ

σεις του, τάς ώσάν θηρίου, τάς 
υπήρζέ θαιηιαστότερος. Αίφνης 
έπληγώθη καί άφωπλίσθη. "Ολοι οί άντίχειρες έστράφησαν πρός τήν 
κονίστραν. Ήτο ή είς θάνατον καταδίκη.

— Χήκω ! άνέκρσξεν ό πατήρ Λάβραξ. Δέν θά φονεύσω τόν υιόν μου.
— Διότι είσαι κακός μονομάχος· άπεκρίθη ό νικημένος.
— Εΐπέ οτι είμαι μονομάχος καλός- έπανέλαβεν ό πατήρ.
—'Επαναλαμβάνω, άπήντησεν ό υιός- είσαι κακός μονομάχος.
Έν τούτοις τό πλήθος έφιόναζε: Θάνατος! Έβλεπον τόν Καίσαρα 

νά χειρονομή μανιωδώς εις τό θεωρείου του καί έμάντευον όλοι ότι 
έφωναζε μαζύ μέ τό πλήθος: Κτύπα ! Κτύπα!

Καί ό υίός Λάβραξ. γονατισμένος, μέ τόν λαιμόν τεταμένοι', χωρίς 
περικεφαλαίαν δέν έπαυε νά έπαναλβάνη :

—Άν δέν κτυπήσης. δέν είσαι καλός μονομάχος.
— Είμαι ό αύτοκράτωρ τών ιιονομάχων, είπεν ό Μεγάλος Λάβραξ 

μέ στεναγμόν, όστις άνεσήκωσε τά μετάλλια είς τό ώραΐόν του στήθος.
Καί πάλλων τήν ρομφαίαν τήν έβύθισε μέχρι τής λαβής είς τόν 

λαιμόν τού νικημένου φωνάζων δυνατά:
— Είς τήν Τέχνην τών μονομάχων.'
"Επειτα τήν άπεσυρεν άπό τό πτώμα, τήν έστερέωσεν είς τό χώμα 

τής κονίστρας καί έρρίφθη επάνω φωνάζων δυνατώτερα ακόμη:
— Εις τήν σκιάν τού παιδιού μου !
Τοιουτοτρόπως άπέθανεν ό πατήρ Λάβραξ, φονεύς τού υίοΰ του, 

φονεύς εαυτού, άναδειχθείς, όπως συνέβαινεν εις τήν τέχνην κατά τούς 
χρόνους μας, όχι μόνον τέλειος μονομάχος άλλι'ι καί άνθρωπος, άνώτε- 
ρος εκείνων, οί όποιοι δέν δύνανται νά είνε ούτε τό έν ούτε τό άλλο !

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
(ι r a ι π x >

Λί'έυ γνωρίζομεν άπό πότε είσήχθη είς τίμ· ίατρικΐ/ν ή θερα- 
Ιθλπεία των νόσων διά της ίκανοποιήσεως τών αισθημάτων 

τής καρδίας, μία όμως είκιον μάς δεικνύει, ότι ή μέθοδος 
αίπή έφηρμόσθη είς τόν δέκατοι· έβδομον αιώνα.

Οί ιατροί συχνότατα άπησχόλησαν τί/ν φιλολογίαν, ιδίως 
διά νά σατυρισθοϋν, άπό τίμ· εποχ'ην όπου έλέχθη τό δηκτικιό- 
τον «πολλών ιατρών είσοδος μ’ άπο'ιλεσεν», εοις τόν Μολιέρον 
καί εως σήμερον.

Άπό τίμ· εικόνα μας φαίνεται ότι όχι μόνον ή φι/.ολογία 
—ή ποίησις έδώ—αλλά καί ή τέχνη ήσχολήθη μέ τούς ιατρούς 
έν συνδυασμοί μάλιστα <ιί δύο.

Πρόκειται περί τοΰ ■ διάσημου ιατρού Ντεμπέ, ό οποίος 
έξήταζε τήν Ασθενή «διά τόν τύπον-, είχε δέ φαίνεται δημιουρ- 
γήσ/ι ειδικότητα είς τά έρωτικά νοσήματα.

TJ αναιμία τών νεανίδων ήτο είδικότης του πλέον είς τό 
9 τ"'·’ άλιινθαστον.

— Γάμος!
Ί1 πελατεία του, έννοείται, άπό όσα λέγει <5 υπηρέτης του, 

ότι είνε καταπληκτική. "Ολαι αί κοινωνικοί τάξεις συρρέουν είς 
τό < καμπινέ » του, τό παριστανόμενον διά τής είκόνος καί ό 
θυρωρός αναφωνεί: «Εκουριίσθηκα τόσον πολύ άφ ότου είμαι 
θυρωρός, ιόστε Αδυνατίζω από ήμερος είς ημέραν. "Ολο τό 
Παρίσι έδώ κάμνει τήν θεραπείαν καί αυτό μέ κοπιάζει πολύ».

'Ενώπιον λοιπόν τοΰ ιατρού παρουσιάζεται μία /ιήτΐ/ρ μέ τήν 
κόρην της. Είς εύγενής ίσταται παρέκει. Καί ή μήτηρ λέγει 
κατά τούς κάτωθι τής είκόνος στίχους: .Είνε δύο έτη τώρα, 
κύριε ποΰ ή κόρη μου είνε 
θλιμμένη κα'ι ωχρά καί κάθε 
στιγμήν τό στήθος της άη ίνει 
στεναγμούς. Εϊκοσιν ι’ατροΐ 
δέν είμπόρεσαν νά τίμ· ίατρεΰ- 
σουν.Άνακουφίσατέ την διότι 
ή ασθένειά της είνε βαρειά».

'Ο ιατρός μέ εν βλέμμα 
κάμνει τήν διάγνωσή· του καί 
βλέπει εκεί εμπρός του τό 
φάρμακον ένα νέου είιγενή.

Δι’αύτά τά είδη τών ασθε
νειών — λέγει — δέν χρειάζε
ται καθόλου ιατρός. eII κόρη 
σας είνε νέα καί ωραία, υπαν- 
δρεύσατέ την καλλίτερα σή
μερα παρά αύρων».

Ή κόρη εννοείται ότι ευρί
σκει θαυμαστήν τίμ· συμβου
λήν καί, κάτω νεύουσα, λέγει: 
«Καλά μάς έλεγαν, μητέρα, 
ότι ό κύριος είνε πολύ σοφός. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΝΤΕΜΠΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ . . . ΚΛΙΝΙΚΗΝ ΤΟΥ

*·1κοΖουι'λήσατε την συμβουλήν τον, ά'/;οΰ σνγκατατίι'λεμαι καί, 
με ολην μου τήν καρδιά .

rO ενγενής, και αυτός θαυμάζει τον ιατρόν, ό ύποϊος «βλέ- 
πων τούς άνθρώπους εις τύ πρόσωπον μαντεύει τά ίλαττο’)- 
ματάτ(ον > και επιλέγει οτι γνιορίζτον τά μυστικά τής φύσεως, 
γνωρίζει ο,τι πρέπει ·.

ζ422θί στίχοι — εκείνοι οί γραμμένοι δεξιά είς τήν τράπεζαν 
τον δόκτορος — περιέχουν επίκληση· προς τούς ασθενείς τούς 
ονομάζουν δε κατά ι/αντασίαν ασθενείς».

< Ελάτε, κατιι φαντασίαν ασθενείς, τρίξατε είς τδν ιατρόν 
αυτόν. Τά φάρμακά του είνε σωτήρια, ζΐέ)· προστάζει κλ.νστή- 
ρια καί δεν απαγορεύει ποτέ τό κρασί. ’Ελάτε, κατά φαντασίαν 
άρροτστοι, τρίξατε είς τόν ιατρόν αυτόν».

Είνε μία είκιόν ποΰ χαρακτηρίζει ολόκληρον ίποχήν ή είκπον 
αυτή τοΰ ΙΖ' αίώνος.

*

ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΓ ΟΡΝΙΟΑΣ

φήγή ά παλαιά χρονικά αναφέρουν ένα πόλεμον γενόμενον δι’ ένα όνον 
,Τ καί άλλον γενόμενον*  δΓ έν «καί τά λοιπά» (κτλ.), τό όποιον είς 
χ ήγεμών, γράφων είς άλλον παρέλειψεν είς τό τέλος τών τίτλων τού 
Φ πρός δν ή επιστολή, γράψας μόνον δύο κτλ., ένιϊι έπρεπε νά γράψη 

τρία. Τάς άφορμάς τών πολέμων αυτών καί τά κατ’ αυτούς διηγήϋη 
ό μακαρίτης Ειρηναίος Άσώπιος, ό όποιος όμως δέν αναφέρει καί τόν 
έν Κρήτη «όρνιθοπύλεμον».

’Επί Ενετοκρατίας οί κυρίαρχοι έπίεξον φοβερά τούς Κρήτας. Οί 
ίππόται έφορολόγουν, οί είσπράκτορες έφορολόγουν, οί στρατιώται 
ήρπαζον καί Λατίνοι κληρικοί είχον υπέρ εαυτών φόρον τινά περίεργον. 

«Εκτός τών ποικίλων καί πολλών δοσιμάτων — γράφει ή Κρητική 
ιστορία—άτινα έτέλουν πρός τούς άρχοντας καί τούς λατινεπισκόπους 
οί άγρόται, ύπεχρεούντο ύπό παλαιού εθίμου νά κομίζωσιν αύτοϊς 
έκάστην πρωτομηνιάν μίαν όρνιθαν. ΦαντάζεσΟε βεβαίως τί λουκούλια 

γεύματα διωργάνουν οί Λατίνοι 
κληρικοί, αν ύποτεθή ότι τούλά- 
χιστον τριακοσίας όρνιθας έλάμ- 
βανεν ώς φόρον κατά μήνα έκα
στος έξ αύτών.

Αναλογούν δέκα όρνιθες τήν 
ημέραν,

Οί άγρόται όμως άπηύδησαν 
έπί τέλους καί ή πενία, ή οποία 
έμάστιζε τήν Κρήτην, τούς έκαμε 
νά σκεφΰοϋν δν έπρεπε νά τρέ
φουν όρνιθας διά νά τρέφουν τοί’ς 
ξένους πνευματικούς πατέρας.

Ή σκέψις έγινε πράγμα καί 
οί χωρικοί έπαυσαν έκ συμφώ
νου τό μηνιαίου δόσιμον τών 
ορνίθων.

«Ή ι’ιπόφασις αϋτη τών χωρι
κών — γράφει ή 'ιστορία — θεω- 
ρηθεΐσα ώς άνταρτική αυθάδεια, 
κατέληξεν είς μακράς ταραχάς, 
«άναλώματα», ώς λέγουσιν έν 
Κρήηί, “S βχύθη ικανόν
αίμα καί αί όποϊαι απεκλήθησαν 
άστείως ’ Ορνιϋ-οπόλεμος^.

’Ιδού λοιπόν αϊμα ανθρώπινον 
χυνόμενον αντί αίματος ορνιθιού.

JEAN RICHEPIN

k
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Ρ I Ε It R Ε I. Ο Τ Τ I

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
( Συνρχηπ άπ«» τό ηβοηγούμΓναν ΤΓΟχος )

*Γ ί Ιχε λοιπόν άποφασίση νά ΰπάγη καί νά τοϋ όμιλήση 
SrC αυτή. Θά τόν έμάλωνε διότι τήν είχε ταράξη και ότι 

-Λ—Ί τήν έγκατέλειψε όπως κάνουν οί νέοι οί όποιοι δέν έχουν 
καρδιά. Πείσματα, προσήλωοις εις τό επάγγελμά του. φόβος 
άποκρούσεως... άν όλα αυτά τά έμπόδια τά όποια ύπεδείκνυεν 
ό Συλβέστρ ήσαν τά μόνα, Οά έπιπταν — τις οίδε! μετά μίαν 
συνεννόηση' ειλικρινή, όταν θά ήτον ή ιδική των. Καί ή ελπίς 
αύτή τής έδιδε θάρρος καί υπομονήν σχεδόν γλυκεϊαν. "Από 
μακράν όλα φαίνονται εύκολα καί όπλα.

’Εκείνη ή έπίσκεψις τοϋ Γιάν ήρχετο είς κατάλληλον ώραν· 
ήτο βεβαία ότι ό πατήρ της, ό όποιος αυτήν τήν στιγμήν έκά- 
θητο και έκάπνιζε, δέν θά έσηκώνετο νά συνοδεύση τόν Γιάν 
φεύγοντα. Λοιπόν εις τήν είσοδον όπου δέν Οά ήτο κανείς Οά 
τοϋ ώμίλει. Ιδού όμως τώρα, -τοϋ ήλθεν ή όΐρα, τής έφαίνετο 
τολμηρότατου τό πράγμα. Ή ιδέα μόνον δτι θά εόρεθή απέ
ναντι του τήν έκαμε νά. τρέμη. 'Όχι. ώρισμένως όχι. Δέν θά 
έτολμοΰσε καί άς άπέθνησκεν άπό λύπην. "Εκαμεν ολίγα βήματα
όπίσω διά νιί καθήση καί νά έργαοθή. Έσταμάτησε διστάζουσα καί 
συλλογιζομένη δτι αύριον Οά έφευγαν οί ψαράδες, ότι ή περίστασις 
ήτο μοναδική, οτι ι'ίν δέν τοϋ ώιιίλιιι, τότε Οά διήρχετο μήνας μοναξιάς 
καί σιωπής. Κάτω ή Ούρα ήνοιξεν. Ό Γιάν έξήρχντο. Άποτόμως άπο- 
φασίσασα κατήλθε τρέχουσα τήν κλίμακα καί εύρέθη — τρέμουσα 
πάντοτε— απέναντι του.

— Κύριε Γιάν, ήθελα νιί σάς 'μιλήσω.
— Εις εμέ, δεσποινίς Γκώδ ; είπεν εκείνος άφαιρών τόν πίλον του.
Τήν παρετήρει ψυχρός καί εκείνη δέν ένεθυμεϊτο πλέον τίποτε από 

όσα είχεν έτοιμάση νά τοϋ εΐπη.
— Μήπως σάς φοβίζει τό σπήτί μας, κύριε Γιάν: ήρώτησεν έκείνη 

μέ ζωηρόν τόνον, τόν όποιον δέν ήθελε βέβαια.
Εκείνος, στρέφων τά βλέμματα έκύτταξεν έξω. Τό πρόσωπόν του 

έγινε κατακόκκινον. Ή Ι’κωδ προσέθεσε:
— Τό βράδυ τοϋ χορού πού εΐμεΟα καί οί δύο μοϋ είπατε καλήν 

άντάμωσιν» μέ τρόπον τέτοιον ποϋ δέν μεταχειρίζεται κανείς διά μίαν 
άδιάφορον... . Κύριε Γιάν, δέν έχετε λοιπόν μνήμην ;... Τί σας έκαμα;

Ό Γιάν τεταραγμένος, ταραοσόμενος περισσότερον διότι τούς έβλεπε 
μία γειτόνισσα άπέναντι ένώ έπροχωροϋσαν πρός τήν έξώθυραν είπε:

—Όχι, δεσποινίς Γκιόδ, εΐσθε πλούσια καί ημείς δέν εϊμεθα τής 
αυτής ταξεως. Δέν είμαι νέος γιά νά έρχωμαι σπήτί σας.

Καί έφυγε. Λοιπόν τό παν έτελείωσε. Καί έσκέπτετο ίσταμένη έκεϊ 
ακίνητος. Τί παιδί ήτο λοιπόν αυτός ό Γιάν μέ τήν περιφρόνησή· του 
πρός τά κορίτσια, πρός τό_ χρήμα, πρός τά πάντα: Έπειτα τής έπήλθε 
μία τρομερά ιδέα. ’Εκεί έξω, κάτω άπό τό σπήτί των έπερίμεναν τόν 
Γιάν οί σύντροφοί του. Αυτός θά τούς διηγείτο τί συνέβη καί Οά έγελοϋ- 
σαν όλοι μέ αυτήν. Άνέβη καί έβλεπε πίσω άπό τα παραπετάσματα. 
Εκείνοι παρετήρουν τόν καιρόν, συνωμίλουν διά τήν Καρώφ καί τάς 
άλλος ωραίας, άλλά κανείς δέν είπε τίποτε δι’αυτήν, κανείς δέν έστρεψε 
πρός τά παράθυρά της. Ήσαν εύθυμοι όλοι έκτος τοϋ Γιάν. ό όποιος 
δέν έμειδία. Δέν επήγε νά πίΐ) μέ τούς συντρόφους του καί αδιαφορών 
πρός τήν βροχήν ή οποία είχεν άρχίση. διέσχισε τήν πλατείαν πρός τήν 
διεύθυνση· τοϋ ΓΙλουμπαζλανέκ. Έκείνη τότε τοϋ συνεχώρησεν όλα καί 
ένα αίσθημα τρυφερότητας αντικατέστησε τό πείσμα. Τί νά κάμη τώρα; 
Πόσοι· Οά ήθελε νά εύρεθή μόνη μέ αύτόν είς έκεϊνο τό δωμάτιον καί 
είχε, χωρίς φόβον, νά τοϋ εϊπή καθαρά πώς τόν άγαπφ! Θά τοϋ έλεγε: 

Νά_! Κοιτάξτε, δέν διστάζω νά γίνω γυναίκα ενός ψαρά. Σάς άγαπώ 
γιατί σάς θεωρώ καλλίτεροι· είς τήν καρδιά άπό τούς άλλους. Είμαι 
ολίγον πλούσια καί ξέρω πώς είμαι εύμορφη. Δέν έκαμα όμως ποτέ 
ποτέ τίποτε κακόν. Λοιπόν, άφοΰ σάς άγαπώ, γιατί δέν μέ παίρνετε: 
Τώρα όμως τίποτε άπ’αύτά δέν ήμποροΰσε πλέον νά ε’ίπη. Νάδοκι- 
μάση νιι τοϋ όμιλήση δευτέραν φοράν. Ώ! Όχι! ΙΙροετίμα νά άπο- 
θάνη. Ήθελε;·, ηυχετο νά έλευθερωθή άπό την ζωήν, νιι κοιμάται

Μίαν μόνον ημέραν πιασμένος μ£ τούς άλλους ναύτας άπό τό χέρι .

Καί καθισμένος κατά γής έγςαψβ γρήγωρα rl; την πτωχήν γιογιάν του μ» τΰ μολύβι. . .

ήσυχος κάτω άπό μίαν άσπρη;· πέτραν χωρίς νά ύποφέρη. Άλλά —αλή
θεια — τόν έσυγχόρει καί τό μίσος δέν τίι ήσΟάνθη είς τόν άπηλπισμέ- 
νον αύτόν έρωτά της. Τήν άλλην ημέραν οί ψαράδες έφυγαν.

Ή Μαρία-., τής όποιας έπέβαινεν ό Γιάν. προσήραξεν είς ένα 
άκρωτήριον καί άφοΰ, μετά κόπους ουνοδευομένους άπό τήν φρίκην του 
κινδύνου ναυαγίου, τήν άνείλκυσαν, έξηκολούθησε τόν δρόμον πρός τήν 
παγωιιένην ’Ισλανδίαν της.

IIIV

Έμοίραζαν τό άπό τήν Γαλλίαν ταχυδρομείο;· είς ιό πλήρωμα τής 
«Circe», έκεϊ είς τό Χά - Λόγκ, είς τό άλλο μέρος τής γής.

— Μοάν Συλβέστρ! Είχε καί αύτός ένα '/ράμμα άπό τό Παιμ- 
πόλ. άλλά δέν ήτο τό γράψιμο;· τής Γκώδ. Τί έσήμαινεν αύτό; Ήνοι'ξε 
τό γράμμα μέ φόβον:

/7Λ0Γ>ί.Τ'αζ.α>·έκ, 5 Μαρτίου /•S'S’ti. 
Αγαπημένο μου εγγόνι,

’Πτο λοιπόν γράμμα τής αάμμης του. Έκύτταξε τήν υπογραφήν: 
Χήρα Μοάν». Τήν έφίλησεν ωσάν ιερόν σύμβολο;·.

Τό γριηιμα ήρχετο είς καλήν στιγμήν. Τήν επαύριον ό Συλβέστρ 
θά άπεβιβάζετο μέ άλλους διά νιι σιηιπληρώσουν τά κενά τά όποια 
ήνοιξεν ό πόλεμος, είς τάς τάξεις τών πεζοναυτών ποϋ έπολέμουν είς τό 
Τογκϊνον. Ήτον άνυπόμονος νά πολεμήση καί υπερήφανος. Τό γράμμα 
ήρχετο ωσάν μία ευχή άπό τήν μάμμην του, ωσάν μία ένθάρρυνσις. 
Άλλά διατί δέν τό είχε γράψη ή Γκώδ; Ή μάμμη είχε προΐδη τήν 
απορίαν αυτήν καί έξήγει είς τήν άρχήν γιατί κατέφυγε;· είςξένην χεΐρα.

« — Παιδί ιιου, δέν έβαλα αύτήν τήν φοράν τήν έξαδέλφην σου νιί 
σοϋ γράψη διότι είνε είς κακήν κατάστασιν. Είνε δύο ήμέραι ποϋ άπέ- 
Οανεν έξαφνα ό πατέρας της. Ή περιουσία του εύρέθη φαγωμένη διότι 
είχε παίξη καί είχε χάση εις τό Παρίσι. Θά πωλήσουν λοιπόν τό σπήτί 
του καί τά έπιπλά του. Κανείς είς τόν τόπον δέν τό έπερίμενεν αύτό. 
Γνωρίζω, παιδί μου, ότι αύτό θά σέ λύπηση όσον καί έμένα.Ό Γιάν σέ 
χαιρετφ- Έφυγε μέ τήν Μαρίαν πάλιν τήν προπαραμονή;· τής συμ
φοράς τής αγαπημένης μας Γκιόδ καί δέν τήν έμαθε;· ακόμη. Βέβαια 
εννοείς πώς,τώρα πλέον δέν είμποροΰμε νά τούς υπανδρεύσωμεν διότι 
έκείνη θά άναγκασθή νά εργάζεται διά νά κερδίση τό ψωμί της .

Ό Συλβέστρ έμεινε κατάπληκτος. Αύταί αί ειδήσεις κατέστρεψαν 
ολην τήν χαράν του, που θά έπήγαινε τήν επομένη;· νά. πολεμήση.. ..

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Σφυρίζει μία σφαίρα είς τόν αέρα. Ό Συλβέστρ σταματφ προσεχών. 
Μία πεδιάς ατελείωτου καί βελούδινου πρασίνου.Έξ ναϋται προ
χωρούν πρός άναγνώρισιν μέσα άπό τάς φυτείας τοϋ όρυζίου. 

Πάλιν!... Τό ίδιον σφύριγμα. Ένα παρατεινόμενον τζίνν, 
αγγέλλει τό μικρόν έκεϊνο πράγμα, τό κακόν καί σκληρόν, τό 
όποιον περνφ έκεϊ κοντά και τοϋ όποιου ή συνάντησις είνε 
θάνατος. Διά πριότην φοράν είς τήν ζωήν του ό Συλβέστρ 
άκούει τήν μουσικήν αύτήν. Αί σφαΐραι, αί όποϊαι έρχονται, 
ήχοΰν διαφορετικά άπό εκείνος ποϋ ρίπτεις σύ.

Καί τζίνν, πάλιν. Βρέχει σφαίρας τώρα. Οί ναϋται παρατη- 
ροΰνται μεταξύ των καί λέγουν :

— Οί Κινέζοι. Άνναμίται, Τογκινέζοι, όλοι είνε διά τούς 
ναύτας, τής ιδίας κινεζικής οικογένειας.

Δέν διαρκεί παρά ολίγα λεπτά ή βροχή καί παύει, ένφ καθ’δλην 
τήν πεδιάδα τίποτε δέν κινείται. Οί εξ ναϋται παρατηρούν διά νιι 
άνακαλύψουν πόθεν προήρχονιο οί πυροβολισμοί. Άπ’ έκεϊ κάτω 
βέβαια. Άπό έκείνην τήν πεδιάδα τών μπαμμποϋ, ή όποια φαί
νεται είς τήν πεδιάδα ωσάν νησίς πτερωτή. Τότε τρέχουν πρός τά 
έκεϊ-.Ό Συλβέστρ προχωρεί. Δέν σφυρίζει τίποτε πλέον. Θά έλεγε 
κανείς ότι οί ναϋται ώνειρεύοτπο. Καί έπειδή είς όλα τά μέρη 
τοΰ κόσμου μερικά πράγματα εινε τά ίδια — τό πράσινον τών 
λειμώνων—θά ένόμιζε κανείς ότι βλέπει πεδιάδα τής Γαλλίας είς 
τήν οποίαν τρέχουν νέοι διά νά παίξουν κάθε άλλο παιγνίδι, παρά 
τό παιγνίδι τοϋ θανάτου. |"Επετ«ι συνέχεια]

ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΙΕΓΙΕΒ1ΤΧ

QUO VADIS?
(Συνέχεια ά.ιύ τό .τροηγούμενον τεύχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVIII

■Πετρώνιος Βινικίω:

αίνεται οτι ή "Αρτεμις σοϋ έτάραξε τό πνεύμα, σέ έκαμε νά 
χάσης τό λογικόν, τήν μνήμην, τήν ικανότητα του σκέπτεοθαι 

3*-·  δΓ άλλο τι έκτος διά τόν έρωτα. "Αν άναγνώσης ποτέ όσα 
άπήντησες είς τήν επιστολήν μου, θά αναγνώρισης πόσον τό πνεϋμά 
σου έγινεν άδιάφορον πρός πάν ο,τι δέν είνε Λιγύα. "Αν ή φλόξ ή 
οποία σέ τήκει δέν σέ μεταβάλλει είς τέφραν, θά μεταρορφωΟής είς 
τήν Λΐγυπτίαν έκείνην Σφίγγα, ή οποία καταληφθεΐσα από έρωτα, ώς 
λέγουν, πρός τήν "Ισιδα, έγινε κωφή καί άδιάφορος δΓ όλα καί δέν 
περιμένει παρά τήν νύκτα διά νά δύναται νά θαυμάζη μέ τούς πέτρι
νους οφθαλμούς της τήν έροηιένην της.

Ί'ό εσπέρας διατρέχεις τούς προσευκτη- 
ρίους οίκους τών χριστιανών μέ τόν φιλόσο
φόν σου. Πάν δ,τι γεννφ ελπίδας καί φονεύει 
τόν χρόνον είνε επαινετόν. Άλλ’ έν όνόματι 
τής πρός εμέ φιλίας σου κάμε τούτο: ’Αφού ό 
θύρσος ό δούλος τής Λιγύας είνε άνθρωπος 
έκτάκτου ρώμης λάβε είς τήν υπηρεσίαν σου 
τόν Κρότωνα καί έπιχειρείτε οί τρεις τάς 
αναζητήσεις. ’Αφού ή ΓΙομπωνία Ι’ραικίνα 
καί ή Λιγύα είνε μαζύ των οί χριστιανοί δέν 
είνε βέβαια κακοποιοί.Έν τούτοις απέδειξαν 
μέ τήν αρπαγήν τής Λιγύας δτι δέν αστει
εύονται όταν πρόκειται νά κινδυνεύση έν 
πρόβατου τοϋ ποιμνίου των. Όταν θά ιδης 
τήν κόρην γνωρίζω καλώς ότι θά Οελήσης 
νά τήν άρπάσης αμέσως. Πώς Οά τό κατορ- 
θώσης μόνον μέ τόν Χιλωνίδην; Ένφ ό 
Κρότων θά τό έπιτύχη καί αν τήν ύπερασπί- 
ζωνται δέκα Λίγυες ωσάν αύτόν τόν θύρσον.

• Έδώ ομιλούν ολίγον πλέον διά τόν θά
νατον τής μικράς Λύγούστας καί ή θεία 
Λύγούστα όταν θά περιέλθη είς ένδιαφέ- 
ρούσαν κατάστασιν Οά λησμονήση τό πρώ
τον παιδίον.

»Λάβε είς τήν υπηρεσίαν σου τόν Κρό
τωνα διά νά μί| σού άρπάσουν δευτέραν 
φοράν τήν Λιγύαν. Όταν δέν θά σού χρειά
ζεται ό Χίλων στείλε αύτόν πρός έμέ.

•"Οταν θά άνακτήσης τήν Λιγύαν, άνάγ- 
γειλέ μοι αύτό διά νά προσφέρω είς τήν 
Άφροδίτην ζεύγος κύκνων καί ζεύγος περι
στερών. Είδον καθ’ ΰπνους τήν Λιγύαν είς 
τά γόνατά σου καθημένην καί ζητούσαν 
φιλήματα. Προσπάθησε ώστε τούτο νά είνε ονειρον προορατικόν.

Είθε νιί μή υπάρχουν νέφη είς τόν ούρανόν σου καί αν υπάρχουν 
νά έχουν τό χρώμα καί τό άρωμα τών ρόδων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIX
Έτελείωνε τήν άνάγνωσιν τής επιστολής ό Βινίκιος όταν είσήλθεν 

ό Χίλων Χιλωνίδης.
— Εύρηκα! είπε.
— Τήν είδες;
— Είδα τόν θύρσον, αύΟέντα καί τού ώμίλησα.
— Γνωρίζεις πού είνε κρυμμένοι;
— "Οχι, αύΟέντα. Μοϋ άρκεϊ ότι γνωρίζω πώς ό θύρσος εργάζεται 

πλησίον τού Έμπερίου, είς τοΰ Δέμα, ώς απελεύθερος του. Αυτό μοϋ 
αρκεί διότι οποιοσδήποτε άπό τούς εμπιστευμένους δούλους σου δύνα
ται νιι τόν άκολουθήση καί νά άνακαλύψη τήν κρύπτην των. Σού φέρω 
μόνην τήν βεβαιότητα ότι άφοΰ ό θύρσος εύρίσκεται έδώ καί ή θεία 
Λιγύα είνε είς τήν Ι’ώμην καί τήν εϊδησιν δτι άπόψε θά είνε κατά 
πάσαν πιθανότητα εις τό Όστριανόν ...

Τοΰ έπρότεινεν ό Βινίκιος νά μεταβούν όμού τήν Ιδίαν εσπέραν είς 
τό Όστριανόν, διέλυσε δέ τούς φόβους τοΰ Χίλωνος μή ό θύρσος, ο 
φονεύσας ίσως τόν Γλαύκον, ένόησε τό σφάλμα του καί τού έπετίθετο 
διά βαλαντίου πλήρους χρυσών νομισμάτων καί διά προσκλήσεως είς 
τό γεύμα.

"Εφαγε καί έκοιμήθη ό Χίλων δέν έξύπνησε δέ ή μάλλον δέν τόν 
έξύπνησαν παρά όταν ό Κρότων έκλήθη κατά τήν συμβουλήν τού 
Πετρωνίου καί έβεβαίου τόν Βινίκιον οτι θά άρπάση τήν Λιγύαν κατά 
τήν έκ τοΰ Όστριανοΰ έπιστροφήν.

Ό Χίλων έδωκε τάς συμβουλάς του. Άντέταξεν ότι άν οί χριστιανοί 
αρχίσουν νά τούς λιθοβολούν ή ρώμη τοϋ Κρότωνος δέν Οά ώφέλει 
είς τίποτε καί ότι έπρεπε νά τήν άρπάσουν άπό τήν οικίαν της. Ή 
γνώμη του έγινε δεκτή καί άνεχώρησεν ούτος διά νά φέρη τά συνθή
ματα, τά όποια θά διηυκόλυνον τήν είσοδόν των μεταξύ τών χριστιανών. 
"Οταν ήρχισε τό σκότος έκαλύφθησαν μέ γαλατικούς μανδύας καί έφω-

Ο ΚΡΟΤΩΝ

διάσθησαν μέ φανούς καί άκινάκας. Ό Χίλων έφόρεσε μίαν περρούκαν 
καί έξήλθον βιαστικοί διά νιι φθάσουν εις τήν Νομεντανήν πύλην πριν 
αυτή κλείση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XX

Εύρέθησαν έξω τής πόλεως μεταξύ λόφων είς τούς όποιους ήσαν 
έγκαστεσπαρμένα ορυχεία καί κοιμητήρια. Ήτο νύξ καί ή σελήνη δέν 
είχε φανή άκόμη, Οά έχανον δέ τόν δρόμον των άν οί ίδιοι οϊ χριστια
νοί μετά προφυλάξεως έδώ καί έκεϊ προχωροϋντες δέν τούς τόν έδεί- 
κνυόν. Έφ' όσον ό νεαρός πατρίκιος καί οί σύντροφοί του έπροχώρουν 
αί μαϋραι σιλουέτται έγίνοντο πολυαριθμώτεραι. Ό δρόμος έφαίνετο 
μακρύς. Έπί τέλους κάτι έφάνη λάμπον μακράν έκεϊ. Ό Βινίκιος ήρώ- 
τησε τόν Χιλωνα είς τόν όποιον ή νύξ. αί μαϋραι σιλουέτται καί ή 
άπομάκρυνσις άπό τήν πόλιν έκαμαν τρομερόν έντύπωσιν, άν έκεϊ ήτο 
τό Όστριανόν.

— Δέν γνωρίζω. αύΟέντα. Δέν έχω ποτέ μεταβή έκεϊ. Είμποροϋσαν 
όμως νά δοξολογούν τόν Χριστόν πλησιέστερα πρός τήν πόλιν. Καί 
προσέθεσε. Κάτω άπό τήν περρούκά μου καί μέ αυτά τά δύο κουκιά, 
πού έχωσα είς τήν μύτην μου δέν Οά μέ γνωρίσουν. Άλλά καί άν ]ΐέ 
γνωρίσουν, δέν θά μέ φονεύσουν. Δέν είνε κακοί άνθρωποι! Είνε τιμιό
τατοι, τούς άγαπώ δέ καί τούς έκτιμώ.

Μή θέλεις νά τούς κάρης έπιεικεϊς μέ προκαταβολικούς επαίνους· 
απήντήσεν ό Βινίκιος.

Ή σελήνη ήλειιθερώθη τών νεφών καί 
δι έκριναν οί οδοιπόροι τείχος σκεπασμένου 
μέ καπνόν. Ήσαν εις τό ’Οστριανόν.

Είσήλθον ώς χριστιανοί. Πρό τής θύρας 
τής κρύπτης μία πηγή άνέβλυζε. Οί χρι
στιανοί ήσαν έκεϊ καί είτε διά τόν φόβον 
τού ψύχους είτε διά νά κρύψουν τά χαρακτη
ριστικά των είχον ολοι σκεπάσει τάς κεφα- 
λάς. Ό Βινίκιος έσκέφθη μετά φρίκης δτι 
ήτο δυνατόν νά μή άναγνωρίση την Λιγύαν.

"Ι-Ιναψαν πυρσούς τινας καί ήρχισαν 
κατ’ άρχάς χαμηλοφώνως έπειτα μέ δυνατήν 
φωνήν νά ψάλλουν περίεργον ύμνον. Κάτι 
ώσάν δειλήν έκκληση· έκ μέρους ανθρώπων 
οί όποιοι είχον πλανηθή είς τά σκότη."Υψουν 
τάς κεφαλάς πρός τόν ούρανόν καί έφαί- 
νοντο ότι βλέπουν κάποιον έκεϊ επάνω, υψη
λά. πολύ υψηλά, έτεινον δέ τάς χεϊρας ώσεί 
τόν ίκέτευον νιί κατέλθη. Έκ τού υπογείου, 
τό όποιον εύρίσκετο είς τό κέντρον τοΰ κοιμη
τηρίου έξήλθε γέρων φέρων μανδύαν.Άνέβη 
έπί μιας πέτρας. Τό πλήθος άνεκινήθη. Γύρω 
τοΰ Βινικίου έμουρμούριζαν: «Ό Πέτρος! 
Ό Πέτρος·. Τινές έγονάτισαν. άλλοι έτεινον 
τάς χεϊρας πρός αύτόν.Έπειτα σιγή έπεκρά- 
τησε τόσον βαθεϊα ώστε ήκούετο ό τριγμός 
τών καιομένων πυρσών καί τών τροχών τών 
αμαξών, αί όποϊαι διήρχοντο είς τήν Νομεν
τανήν οδόν.

Ό Χίλων έκυψε πρός τόν Βινίκιον καί 
είπε : — Αυτός είνε ό πρώτος μαθητής τοϋ 
Χριστού. Ό αλιεύς.

Ό γέρων ηύλόγηοε τούς Χριστιανούς μέ
τό σημεϊον τού σταυροϋ. Εκείνοι έγονάτισαν όλοι. Ό Βινίκιος έγονά- 
τισε καί αύτός έκ φόβου μή προδοθή. Ή μορφή τήν όποιαν έβλεπεν 
εμπρός του ήτο κοινή καί άπό τήν κοινότητά της αύτήν έξήγετο 
κάτι τό εξαιρετικόν. Ό γέρων δέν έφερε μίτραν, ούτε στέφανον, ούτε 
έμβλήματα χρυσά καί ένδύματα λευκά, τίποτε έξ όσων έφερον οί 
ιερείς τής ’Ανατολής, τής Λίγύπτου, τής Ελλάδος, τής Ρώμης. Ή 
άπλότης του τόν καθίστα σεβαστόν. Ό Πέτρος ώμίλησεν ώς πατήρ 
συμβουλεύω;· τά τέκνα του. Συνίστα νιι άποφεύγουν τάς ήδονάς, νά 
άγαποΰν τήν πτωχείαν, τήν αγνότητα τών ήθών καί τήν άλήθειαν, 
νά άνέχωνται υπομονητικώς τάς αδικίας, τάς καταδιώξεις, νά ύπα- 
κούουν 'είς τούς ανώτερους των, είς τάς άρχάς, ν’ άποφεύγουν τήν 
προδοσίαν, τήν υποκρισίαν, τήν έπιβουλήν. Ό Βινίκιος διά τόν όποιον 
δέν ήτο καλόν παρά ο,τι ήδύνατο νά τώ άποδώση τήν Λιγύαν. ώργίσθη 
διά τινας τών συμβουλών αυτών. Κηρύσσων τόν πόλεμον εναντίον 
τών παθών ό γέρων εκείνος δέν κατεδίκαζε τόν έρωτά του; Δέν εξόρ
γιζε τήν Λιγύαν έναντίον του;

Ό γέρων είπεν ακόμη δτι πρέπει ν’άγαποΰν οί Χριστιανοί τήν αρε
τήν καί τήν άλήθειαν χάριν αυτών και μόνον, διότι τό καλόν καί ή 
αίωνία άλήθεια είνε ό Θεός.

Ό Βινίκιος δέν ένόει όλα όσα ήκουεν, άλλ’ έγνώριζεν ήδη άπό δσα 
ή Πομπωνία Γραικίνα είχεν εΐπη είς τόν ΙΙετρώνιον, ότι κατά τήνπ^στιν 
τών Χριστιανών, ό Θεός οΰτος ήτο εις καί παντοδύναμος. Εκείνο όμως 
τό όποιον έφερεν έως τό άωτον τήν έκπληξη· τού νέου άνδρός ήτο τό 
λεχθένάπό τόν γέροντα δτι όΘεός είνε ό παγκόσμιος έρως καί συνεπώς 
εκείνος δστις άγαπά τούς ανθρώπους έκπληροϊ τήν ΰψίστην τών έντο- 
λών του δεν άρκεί νά άγαπά κανείς έκείνους οί όποιοι τον εύηργέτη- 
σαν, διότι ό Χριστός συνεχώρησεν άκόμη καί τούς ’Ιουδαίους, οΐτινες 
τόν παρέδωσαν είς τόν θάνατον καί τούς Ρωμαίους στρατιιότας οΐτινες 
τόν έσταύρωσαν. Πρέπει όχι μόνον νά συγχωρώμεν έκείνους οί όποιοι 
μας προσέβαλον, άλλά καί νά τούς άγαπώμεν καί νά άνταποδίδωμεν 
καλόν άντί κακού.

Ό γέρων ώμίλησε περί τού θανάτου τού Χριστού καί περί τής Άνα- 
στάσειός του. Ό Βινίκιος ήκουε. Δέν ήθελε νά πιστεύοη δ,τι έλέγετο 
καί δμως ό άνθρωπος εκείνος έκήρυσσεν: Είδον.

("Επειαι σι·νέχεία).

ί
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XI ΙΟ I ίΧΝΤΟγ ΚΧΙ ΧΙΓΟΧΧ

Ο Κ"’ Κ. Φ ΣΚΟΚΟΣ

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ

Είκοσι δύο έτη κλείει ήδη δ κυκλοφορώ·? άνά τά πέρατα τού ελληνι
κού κόσμου τόμο; τοΰ "Εθνικού "Ημερολογίου · τοϋ έκδ.δομένου υπό τού 

τόσα; υπηρεσίας εϊ; τά γράμματα προ- 
σενεγκόντος διακεκριμένου λογίου κ. Κ. 
Φ. Σκόκου. τού όποιου δημοσιεύομε·? τήν 
εικόνα καίτοι, κατά τόν χαρακτηρισμόν 
τής έν Κωνσταντινουπόλει Προόδου . 
• δ κ. Σκόκος <ϊ;·α.τ<< rip· Λ/αγ ?}//«<)· Λ/ά 
"·'·- άλλοι·.- καί όχι διά τόν έαυτόν του».

Φέρει καί εφέτος, όπως και έπί εϊκοσιν 
εν έτη πρότερον, τό βιβλίου τοϋ κ. Σκό
κου. τό με παλμού; αναμενόμενον μα
κράν, όπου Έλλη·?, φέρει τόν χαιρετισμόν 
τοΰ φιλολογικού καλλιτεχνικού κόσμου 
πρό; τά ςενητευμένα τέκνα τή; ΙΙατρί- 
δος. Διότι έω; τό τελευταίο·? χωρίο·? τή; 
Αίγυπτου ή τή; Τουρκία; ό ωραίο; τόμο; 
εινε αφορμή δμιλιών διά τήν 'Ελλάδα, 
διά τήν φιλολογίαν της, διά τάς προό
δου; της. αφορμή διεγέρσεως πατριωτι
κών σκέψεων, φρονηματισμοϋ, άναπτύ- 
;εως, πνευματικής τονώσεως.

Τό Ήμερολόγιον τοΰ Σκόκου εινε αληθές φαινόμενο·? εις τήν ιστορίαν 
τών εκδόσεων. Τέλειον καθ’έαυτό. αγαπημένου δέ τόσον άπό τόν'Ελληνικόν 
κόσμον, ώστε όχι μόνον νά ζή έπί είκοσι δύο έτη. ένώ έν τφ μεταξύ άπέθα- 
νον δλαι σχεδόν αϊ απόπειρα·, άπομιμήσεώς του. άλλά καί νά κυκλοφορήση 
τρισχίλια καί πλέον αντίτυπα — τό ρεκόρ τή; κυκλοφορία; τοισύτου είδους 
εκδόσεων — ζ?)Τ<>ι'·/«>·α αύθορμήτως. Ποιαν καί δπόσην ωφέλειαν προξενεί 
τό βιβλίο·? αύτό, φρονηματίζον τούς άπανταχού Έλληνας, συνδέον αύτού; 
μέ τήν ελεύθερα·? Πατρίδα, τήν πρός τά γράμματα αγάπην, τό κατανοεί 
πας τις. "Εκείνο τό όποιον πρέπει νά παρατηρηθή εινε τό διαρκές σφρίγος 
τής έκδόσεω; αυτής, ή διαρκή; νεότης του καί αί άπό έτους εις έτος αύξά- 
νουσαι βελτιώσει; του.

Ό έφετε-.νός τόμος 
άπό ζωήν καί κάλλος 
έκδόσεις, αί δποίαι δεν 
έμφανίζωνται έν Έλλάδι, όπου 4 κόσμοι

τού Ημερολογίου τοϋ κ. Κων. Σκόκου σφύζει 
καί πνεύμα καί χάριν καί εινε άπό τάς σπάνιά; 
εινε εύκολου, έπί τού παρόντος τούλάχιστον. νά 

■ξ δ πολύς συνείθισε νά θεωρή τά 
ωραία βιβλία ώς άσκοπο·? και περιττήν πολυτέλειαν.

Ή « Εικονογραφημένη» καί άλλοτε καί τώρα συνιστφ εϊ; πάντας τήν 
άπόκτησιν τοϋ 'Ημερολογίου 
τοϋ κ. Σκόκου ώ; έκπλήρωσιν 
καθήκοντος.

«
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εις τά έν Έλλάδι ευδοκιμώ; 
λειτουργούντα Γυμναστικά σω
ματεία, τών δποίων οί άθληταί 
ήδυνήθησαν. κατά τούς έφετει- 
νούς "Ολυμπιακούς "Αγώνας, νά 
συναγωνισθώσιν έπιτυχώς πρός 
τούς recordtnen τής ύφηλίου, 
προσετέθη. άπό τίνος, έν ακό
μη. δ έν Κερκύρφ Γυμναστικός 
Σύλλογος.

Ό Σύλλογος οΰτος, "ιδρυθεί; 
τφ 1893, εϊργάσθη έπί τινα έτη, 
κατόπιν όμως έπαυσε λειτουρ
γών, άνεσυστήθη δέ κατά τό 
τρέχον έτος.

Εί; τόν Γ. Σ. Κ. παρεχωρήθη 
παρά τής Δημοτική; "Αρχής 
τό, δαπάναις τού αειμνήστου 
έξ "Ηπείρου δμογενούς Φίλη 
άνεγερθέν Γυμναστήριου, τού 
όποιου τά εγκαίνια έτελέσθη- 
σαν μεγαλοπρεπώ; τόν παρελ
θόντα Σεπτέμβριον.

Τό νέον Γυμναστήριο·? κείται 
εί; τήυ νέαν πόλιυ, έναντι τού 
Δημοτ. θεάτρου, εινε δέ έν τών 
τελειότερων τή; "Ανατολής.

Τό κτιρίου περιλαμβάνει εύ- 
ρυτάτηυ αϊθουσαυ γυμναστικής 
διά του χειμώνα, αίθουσαν ξιφα
σκίας, αίθουσαν πρώτων βοη
θειών, αποδυτήρια, γραφεία κ.λ.

"II στίβο;, σχήματος αμφι
θεατρικού, έχει περιφέρειαν 230 
περίπου μέτρων, εϊ; τό μέσον 
δέ αυτού εύρίσκονται τά διά
φορα όργανα καί ή γέφυρα.

Τά τού Συλλόγου διοικεί επι
τροπή άποτελουμένη έκ τών 
κ. κ. Κωτσονάνου, Σ. Δαμύρη, 
Α. Μέρα, Ν. Λαμπριάδου, Λ. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Καλλιγά. Δ. Βρυάκου, Κ. Ιΐουτσουβέλη, Σ. Καρβούνη, Σ. Λαδράνου καί 
Γ. ΓΙαίζη. Γυμναστή; εινε δ κ. Charles Delapalude.

II ϊδρυσις τού Γυμναστηρίου τούτου ήτο απαραίτητος. Διότι εϊ; έκ τών 
λόγων, ένεκα τών δποίων είχε χαλαρωθή ό πρός τήν Γυμναστικήν ζήλος 
τής Κερκυραική; νεολαίας, ήτο ή ελλειψι; καταλλήλου Ιδρύματος. Άλλως 
τε ύπάρχουν πλείστοι 
νέοι, οϊτινες καταλ
λήλως προπονούμενοι 
δίνανται. έν δεδομένη, 
ευκαιρία, ν’ άντιπρο- 
σωπεύσωσ·.·? έπαξίωί 
τόν Σύλλολον τόσον 
εις Πανελληνίους όσον 
καί εϊ; Διεθνείς δοκι
μασίας.

β

Η ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΔΙΑΚΑΚΗ

ΑΝΑΣΤ. ΔΙΑΚΑΚΗΣ

Ό ιδρυτής τής Λμωνϋιιου άτμοπλοϊκής Εταιρίας.

Άλλου επαινούνται 
οί ρηξικέλευθοι επι
χειρηματία·., άλλ" έκεΐ 
καί κεφάλαια μεγάλα 
ύπάρχουν καί αί Κυ
βερνήσεις προστατεύ
ουν στοργικά πάσαν 
έπιχείρησιν σχετιζομέ- 
νην πρό; τήν εθνικήν 
πρόοδον. Έ8ώ οί τοι- 
οϋτοι πρέπει νά θαυ- 
μάζωνται, εδώ όπου ή 
εργασία διά νά έπιβληθή καί νά θριαμόεύση χρειάζονται αγώνες καί 
οϊ αγώνες εξακολουθούν καθ’ όλη·? τήν έςέλιξίν τη;. Αύτού τού θαυμασμού 
εινε άξιος καί δ "ιδρυτής καί διευθυντή; τή; δμωνύμου άτμοπλοίας κ. "Ανα
στάσιος Διακάκη;.

Έκ τού μηδενός, μέ αδιάκοπου καί τιμημένην εργασίαν προήχθη καί 
έπεβλήθη καί έδημιούργησε δύναμιν πλουτοπαραγωγικήν καί δύναμιν εθνι
κήν. Διότι δύναμι; εθνική πανταχοϋ θεωρείται μία άτμοπλοΐα περιάγουσα 
εις μακρυνού; λιμένας τήν σημαίαν ένός Κράτους.

Δημοσιεύοντε; τήν εικόνα τού κ. Διακάκη. ένομίσαμεν κατάλληλον τήν 
περίστασιν νά γράψωμεν τά; ολίγα; ταύτα; λέξεις εις ελάχιστο·? δείγμα 
αληθινού θαυμασμού, τοϋ θαυμασμού εκείνου τόν όποιον αισθάνεται πά; τι; 
πρός τού; άοκνου; σκαπανείς τής προόδου βίος ϊ κ. Άναστ. Διακάκη;.

.. . . ... . -........ „ «

ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
Μικρά αμέλεια — γράφε: δ 

Βενιαμίν Φραγκλΐνος — γεννά 
μεγάλην ζημίαν. Διά τό καρ- 
φίον χάνεται τό πέταλον διά 
τό πέταλον χάνεται δ ίππος" 
διά τόν ίππον χάνεται 4 ίππεύς, 
δ εχθρός τόν καταφθάνει καί 
τόν φονεύει. Καί όλα αύτά διότι 
ίέν έλήφθη όλίγη φροντίς δΓ έν 
καρφίον τού πετάλου».

«
ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Τώρα ή ανθρώπινη ίκανότη; 
στρέφεται πρό; τό κολοσσαΐον. 
Κολοσσαία οικοδομήματα, κο- 
λοσσαΐαι γέφυρα:, διώρυγες, 
σήραγγες. ’Αλλοτε ο: ικανοί 
ήσαν οί άσχολούμενοι νά παρά
γουν δ,τι ήτο δυνατόν νά ύπαρ
ξη ελάχιστου.

Έδημιουργήθη ούτω καλλι
τεχνία μικροτεχνημάτων περί
εργος καί βιομηχανία αύτομά- 
των περιεργοτέρα. άπαιτοϋσα: 
υπομονήν θαυμαστήν.

Εΐ; τήν Έλισσάβετ σύζυγον 
Καρόλου τοΰ θ' έδόθη δώρο·?, 
μ.αζύ μέ έν ζεύγος .διόπτρων, 
τεμάχιο·? χάρτου μεγέθους δνυ- 
χος παιδιού. Έπ" αυτού ήσαν 
γραμμένα δ δεκάλογος, τό Σύμ
βολου τών "Αποστόλων, ή Κυ
ριακή προσευχή, τό όνομα τή; 
Βασιλίσσης καί ή χρονολογία ! 
Εις Παρισιού; είχε κομισθή έξ 
"Ιαπωνία; είδωλο·? θεού έντϋ; 
σηκού. Τά μέλη ήσαν εΰδιά- 
κριτα καί είχε γλυφή θεό; καί 
τάφος έπί τού ήμίσεως κόκκου 
όρυζίου ! Τό άλλο ήμισυ έχρη- 
σίμευε ώ; βάθρου έφ’ οΰ έτί- 
θετο δ σηκός. Τρίτον θαύμα 

ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΝ

ύπομονής. Ό έκ Καί- 
ν.ξόεργ "Ιωάννης κατε- 
σ-κεύασε μυίαν ϊπταμέ- 
νην μέ μηχανικά έλα- 
τήρ-.α και εϊ; φυσικόν 
μόνον μέγεθος. Λέγουν 
—διότι τό πράγμα κα
ταντά άπίθανον — ότι 
δ ίδιος κατεσκεύασεν 
αετόν, ό όποιο; έπέτα. 
επέταξε δέ εί; προϋ- 
πάντησιν τοϋ Αύτοκρά- 
τορος Φρειδερίκου ι"
άπόστασιν πεντακοσίων 
ρημάτων.

Ή «Έφημερί; τών 
σοφών» τού 1680 άνα- 
φέρει ότι κατεσκευάσθη 
τεχνητός ίππος διανύω·? 
οκτώ λεύγας τήν ήμέ- 
ραν έπί όμαλοϋ εδά
φους. Καί άλλο άκόμη. 
Ότι κατάδικος εις τό 
Μαρόκο·? κατεσκεύασεν 
άγαλμα, τό όποιον αυ
τομάτως κινούμενο·? έξήλθεν έκ τή; φυλακής, έπλησίασε τόν Σερίφην 
Άχμέτ-Ί’αμάν καί πεσόν εϊ; τού; πόδα; του τώ έπέδωκεν ίκετήριον ανα
φοράν τού κατασκευαστοΰ του.

Εινε άρά γε όλιγώτερον θαυμαστά τά έργα αυτά άπό τά δημιουργήματα 
τή? συγχρόνου προόδου:

ΓΑΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ Α8ΡΟΤΗΣ

Ιστορικόν περίεργον καί αυτό.
Κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον δ Γάλλος στρατάρχης Σαίν-Άρνώ ένήρ- 

γησεν άπόόασιν εις τήν Βάρναν, έχρειάσθη δέ κατ’ αυτήν Τούρκου; αχθο
φόρους. ού; όμως έπειτα δεν είχε νά πληρώση, διότι τό πλοίου τό φέρον 
τό ταμείο·? δέν είχε·? έλθη.

Οί άχθοφόροι έθορύόουν καί δ Γάλλος στρατάρχη; έστενοχωρήθη. 
"Εκάλεσε τότε τόν διερμηνέα του. Κουρεντήν δνόματι, "Έλληνα Φραγ- 

κοχιώτη·?. καί τού λέγει μεθ" όλης τή; γαλατικής άβρότητο;:
— Είπατε, σά; παρακαλώ, είς τούς κυρίου; τούτους ότι λυπούμαι διότι 

αναβάλλω τήν πληρωμήν, δέν έφθασεν όμως άκόμη τό πλοϊον μέ τά χρή
ματα. Πρέπει λοιπόν νά περιμένωσιν έως δτου φθάση τό πλοϊον.

Ό διερμηνεύς ύπεκλίθη καί ήρχιζε μεταφράζων τά γαλλικά τοϋ Στρα
τάρχου εϊ; ελληνικά καί τήν γαλατικήν αβρότητα εΐ; ανατολίτικη·?.

Ή προσφώνησί: του πρός τούς παραπονουμένους ήρχιζεν ώς έξή; :
— Μπεζεβεγκλέρ, κεραταρλάρ....
Ό Γάλλο; Στρατάρχη; ένόησεν τάς διεθνείς αΰτάς φιλοφρονητικά; 

λέξεις, δι" ών ήγγέλλετο τοΐ; άχθοφόροι; 
ή άλλως δυσάρεστος εϊδησις τής αναβολή; 
καί παρεπονέθη διά τήν ήκιστα πιστήν 
μετάφρασιν τιϋν λόγων του.

Ό ευφυής Χίος όμως δέν έκοπιασε καί 
διά τών πραγμάτων ν" απόδειξη ότι ή ευγέ
νεια ή γαλατική καί ή άποφυγή τή; ίδική; 
του φρασεολογία; δέν ήτο άρκετή νά ήσυ- 
χάση τά πλήθη έκείνα.

«
ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

'() Λαμπίς, δ θριαμβευτής συγγραφεύ; 
κωμφδιών, ήσχολήθη είς τήν δραματο- 
ποιίαν κατ’ άρχάς.

Έγραψε τό δράμα του «Ό Δικηγόρος 
Λουβέ» καί τό παρουσίασεν εις τόν διευθυν
τήν τού θεάτρου τό «Πάνθεο·?·, όστις πριν 
γ'νή διευθυντής ήτο πιλοπώλης καί είχε·? ώ; 
συμπαρέδρους κοιτά; τών ΰποβαλλομένων 
έργων πιλοπώλας επίσης

"Ο Λαμπίς λοιπόν άνεγίνωσκε τό έργον 
του καί συγχρόνως ϊβλεπεν ότι ό πίλος 
του. τόν όποιον εΐχεν άφίση έπί τίνος τρα- 
πέζης. περιήγετο άπό χειρό; εϊ; χείρα άπό 
τού; πιλοπώλας-έλλανοδίκας.

Τό δράμα άπερρίφθη, μή έπιτραπέντος 
μάλιστα εϊ; τόν συγγραφέα ούτε καν τήν 
δευτέραν πράξιν νά άναγνώση.

Τούτο δέ διότι τό καπέλλο του τό εΐχεν 
άγοράση άπό άλλους πιλοπώλας καί όχι 
άπό τούς κριτάς του !

Συνεφώνησαν λοιπόν όλοι ότι.... τό 
δράμα ήτο ανυπόφορο·?.

’Εκτοτε δ Λαμπίς έπεδόθη εις τάς κωμφ- 
δίας καί ούτε νά ϊδή κάν ήθελε δράμα και 
ιδίως τραγφδίαν.

Εις τόν φίλον του Βορνιέ έλεγε:
— Ποτέ δέν θά μέ πείσης ν’ ακούσω 

τραγφδίαν.
Μελόδραμα τουλάχιστον ι

— Χειρότερα. Μελόδραμα εινε ή τραγω
δία ή δποία κάμνει θόρυβον.

ΚΩΝΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ
Υποπλοίαρχος τοί· Β. Ναυτικοί. Συνεργάτης τή: Εικονογραφημένης 

καί* σιη'γραφεύς τής περισπουδάατου μονονογραφίας 
'Ο 'Ελληνικός Αϋιοκριιτορικός Στύλος .

ΑΘΗΝΑΙΣ

ρία τή; Ρωσσία; καί θρησκευτικά1, αιρέσεις έν

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Έξεδόθη τό «Εγκυ
κλοπαιδικόν "Ημερολό
γιο·?» τού κ. 1. Βρεττοϋ 
διά τό έτος 1907. Σελί
δες 400. "Εγκυκλοπαι
δικά θέματα υπέρ τά 
200, άποτελοΰντα μι
κρά·? σχεδόν βιβλιοθή
κην. Υπέρ τάς 100 
καλλιτεχνικά; εικόνα;. 
Τυπογραφική φιλοκα
λία απαράμιλλος.

Κυριώτερα τών περιε
χομένων αύτού εινε τά 
εςήί:Ό χρυσό; κατά 
τήν αρχαιότητα. Οί αρ
χαίοι Έλληνε; καί τά 
ζώα. Φυτά κρεωφάγα. 
"Η γλώσσα τών πιθή
κων. Κακία μελισσών. 
Έξαδάκτυλοι. 01 Έρω
τες τών πτηνών. Ίστο- 

αύτή. Οί "Αθίγγανοι. Ή 
βασίλισσα τή; Αϊγύπτου Κλεοπάτρα. "Ο άνευ σύρματος τηλέγραφος. Τό 
ύγρόν πϋρ. Τό ζήτημα τή; προικός. Όψάρια τραγωδούντα. Κλεπτομανείς, 
άριθμομομανείς, ζωόφιλοι, ζωοφόβοι. Ή γενειάς καί αϊ περιπέτεια: αυτής. 
Παγανίνη, Μόζαρτ, Άδελίνα Πάττη. Τό φίλημα. Οί γελωτοποιοί κατά τόν 
Μεσαίωνα. Γυναίκες μυστακοφόροι καί γενειοφόροι (μετά εικόνων). Κράτη, 
ηγεμόνες, στατιστικά. Μαγειρική κλπ. κλπ.

Εϋρίσκεται παρά τφ εκδότη I. Δ. Κολλάριρ, βιβλιοπωλεϊρν «Εστίας», 
τιμάται δέ χρυσόδετον δραχ. 4. χαρτόδετον δραχ. 3. Διά τό εξωτερικόν 
φράγκα 4 καί 3.

β

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ
Τό παρόν τεύχος έβράδυνε νά έκδοθή κατά τέσσαρας ήμερα; πέραν τού 

συνήθους. Τούτο προήλθε·? έκ καθυστερήσεω; τών εικόνων τού έν Ρώμη 
άνταποκριτοΰ μας περί τής έκεΐ δεξιώσεως τοΰ ήμετέρου Βασιλέως. ’Οπωσ
δήποτε ζητούμε·? συγγνώμην παρά τών κ. κ. συνδρομητών μας.

Η ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Άπό μίαν περίεργον τφ δντι φιλολογικήν έργασίαν τοΰ κ. Δ. Δήμερ, 

τείνουσαν νά άνεύρη καί άποθησαυρίση δ,τι Ιστορικόν περίεργον μέχρι τών 
μικρότερων λεπτομερειών, τώρα δέ καταρτιζομένην, μανθάνομεν τά τής εισα

γωγής τών καρεκλών εϊ; τήν πατρίδα μας.
Άς είσέλθωμεν είς μίαν οικίαν έλλη- 

νικήν τού Ναυπλίου—πρωτευούσης τότε - 
κατά τό 1828.

»Άς ίδωμεν τόν πάππον τού σημερινού 
σαλονιού, ά; ίδωμεν δέ μαζύ καί τήν λιτό
τητα τών πλησιεστέρων προγόνων μας, άπό 
τής όποιας τόσον άποτόμως καί τόσον 
δυσαναλόγως μετεπηδήσαμεν είς τήν σημε
ρινήν πολυτέλειαν.

«'Οδηγόν — διότι πρόκειται περί άνευρέ- 
σεως τών ίαιορικών περιέργων — θά έχο
με·? ένα άπό τούς θεράποντα; τής Ιστορίας, 
τόν Ν. Δραγούμην, τόν συγγραφέα τών 
«'Ιστορικών ’Αναμνήσεων».

« ... Τά έπιπλα ήσαν οοφάδε^, αάτϊύες, 
κονλτούκια, έφ’ ών τήν μέν ήμέραν εκά- 
θηντο, τήν δέ νύκτα κατεκλίνοντο οϊ τε 
οϊκοδεσπόται καί οί φιλοξενούμενοι. Άλλά 
καί έξ αυτών ευάριθμοι ήσαν οϊ πλουτοΰν- 
τες" οί πολλοί δέ άνάκλιντρον, κλίνην, 
προσκεφάλαιον καί σκέπασμα εϊχομεν τήν 
άχώριστον xa.miar μετά τών αχώριστων 
αυτής συγκατοίκων. Τινές δέ έπλούτουν 
καί ουφριι γευόμενοι. Καί ξόφημα μέν σπα- 
νίως παρετίθετο" παρατιθέμενον δέ ενίοτε 
έκ φασήλων, ερεβίνθων ή φακής, κατεβρό- 
χθιζον οί συνδαιτημόνες, οΰχί μετακενούν- 
τες είς "ιδιαίτερα τρυβλία, άλλ’ έμβάπτοντες 
τά ξύλινα κοχλιάρια είς τήν περιέχουσαν 
αυτά .ηνάκαυ. "Ενίοτε δέ καί δι" έλλειψιν 
"ικανού άριθμού κοχλιαρίων διεπορθμεύοντο 
τά υπάρχοντα άπό τοϋ στόματος τού έχον- 
τος είς τά χείλη τού άποροΰντος.

« Αί δέ καθ' ήμδς κα9ί6ραι ήσαν σχεδόν 
άγνωστοι καί μόνον ότε άπεκατέστημεν έν 
Ναυπλίφ κατεσκεύασάν τινε; χάριν τών 
«φραγκοφορεμένων» ξύλινα οκα/ινίιι.

«Ότε δέ τό 1831 "Ιθακήσιος τις πλοίαρ
χος, άρχαίος φίλος τοϋ έμού πατρός, έλθών 
έξ Ένετία; καί ϊδών τήν γυμνότητα τής 
οικίας ήμών, παρεχώρησεν αύτφ άντί αμοι
βή; μετρίας 8ξ ψιαθίνους καθέδρας, ή φήμη
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τής .τοζυ»εζε/«,- διεδόθη πολύθρους άνά πάσαν τήν πρωτεύουσαν καί φθο- 
νούντες συνέρρεον ο! έγκρ·.τύ>τερο·. ϊνα θαυμάσωσιν αύτάς.»

Αυτή είνε ή Ιστορία τής εισαγωγής τών ψιαθίνων καθισμάτων είς τήν 
πατρίδα μας.

κώς 
ιούτο 

ροπον.περίεργον

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΟ ΑΞΙΑΣ 80,000 ΜΑΡΚΩΝ
Υπήρχε διάσημος ραρβιτιστής, καλούμενος Πιάτη, ό όποιος κατείχε 

περίφημου βιολοντσέλλο, διά τού όποιου κυριολεκτικών είχε ςετρελλάνει 
τούς κατοίκους τού Λονδίνου. Τό βιολοντσέλλο τούτο τώ είχε δωρήσει 
άγγλος στρατηγός κατά τόν

Ό στρατηγός ουτος. πρώην 
διοικητής τών Ινδιών καί φι
λόμουσος. κατά τήν είς 'Αγ
γλίαν επιστροφήν τουέθαύμα- 
ζεν άκούων έν τφ άτμοπλοίφ 
ένα 'Ισπανόν παίζοντα βιο- 
λοντσέλλο, άμα δέ έπανελθόιν 
εις Λονδίνο·/, άπεφάσισε νά 
μάθη τό όργανον τούτο. Τότε 
μεταβάς είς τόν οίκον τού 
ΙΙιάτη τφ είπε στρατιωτι- 
κώτατα:

— Κύριε, επιθυμώ νά μάθω 
βιολοντσέλλο.

Ό ΙΙιάτη έξεπλάγη καί ένό- 
μισε κατά πρώτον ότι δ "Αγ
γλος ήστειεύετο ή ότι ήτο 
παράφρων, άλλ' 4 στρατηγός 
έπέμενεν, 4 δέ Πιάτη ήναγ- 
κάσθη νά ένδώση. Ό γηραιός 
μαθητής όμως μετ' “ 
θήματα έβαρύνθη 
ημέραν είπεν είς 
σκάλάν του:

— Έβαρύνθην

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ
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ολίγα μα- 
καί μίαν 
τόν διδά-

τά μαθή
ματα. Σας χαρίζω τό ριολον- 
τσέλλο μου. Παίζετε το διά 
νά ακούω έγώ.

Καί τοΰ τό έχάρισεν. Κατα
γοητευμένος ό ΙΙιάτη έφορ- 
τώθη είς τόν ώμον αύτού τό 
βιολοντσέλλο καί τό έφερεν 
είς τήν οικίαν του. Αλλά τό 
περίφημου τούτο οργανον ήτο 
κατασκευής τοΰ Στρατιβάοιο, 
έπομένως πολύ τιμώ τα τον. 
Διηγούνται δέ ότι έγένοντο 
πολλαί άπόπειραι ληστρικά! 
κατ’ αυτού, άλλ' άπέτυχον, 
διότι ό ΙΙιάτη έφρούρε·. άγρυ
πνος τόν θησαυρόν του. Λέ
γεται επίσης ότι είς ανεψιός 
τοΰ ΔΙένδελσων ΒαρΟόλδι, είς 
άκρον φιλόμουσος καί τρα
πεζίτης έν Βερολίνφ, μεταόάς 
τφ 1897 έπί τη εύκαιρία τής 
έκατονταετηρίδος τοΰ Δονι- 
ζέτη είς Πέργαμον τής 'Ιτα
λίας. ένθα εΰρίσκετο ό Πιάτη, 
τόν παρεζάλει νά τώ πώ
ληση τό βιολοντσέλλο, άλλ' 
ουτος ήρνήθη. Ό Πιάτη άπε- 
όίωσε τφ 1900, ή δέ θυγάτηρ 
αϋτοΰ καί μόνη κληρονόμος 
του έπώλησε τό βιολοντσέλλο 
άντ'ι 80,000 μαρκών.

«

ΠΑΡ’ ΑΓΡΙΟΙΣ
Τελετή ro? γάμου. Έν Αϋ- 

στραλίφ ζώσι φυλά! άγρια·., 
παρά ταύταις δέ ό γάμος τε
λείται κατά τόν έςής περίερ
γον τρόπον. Ο αΰστραλός πολεμιστής δ έχων θυγατέρα, εκλέγει ό ίδιος τόν 
γαμβρόν του. έχοντα συνήθως ηλικίαν ένδεκα έως δώδεκα ετών. Άπό τής 
-τιγμής ταύτης δ δωδεκαετής παίς μεταβάλλεται είς σχεδόν δοΰλον τοΰ 
πενθεροΰ του, μεταξύ δέ άλλων υποχρεώσεων έχει καί τό καθήκον νά 
προμηθεύη είς αυτόν άφθονον κυνήγιον.

Τέλος επέρχεται ή έποχή τοΰ γάμου, ή δέ γαμήλιος τελετή συνίσταται 
μόνον είς τήν έςής παραόοξωτάτην δ'.ατύπωσιν. θέτουσι τόν μελλόνυμφον 
επί χονδρού δερμάτινου τάπητος, ρωμαλέοι δέ πρλεμισταί φέρουσιν ούτως 
αυτόν έντός τών δασών. 'Ενταύθα άρχίζουσι διά ρυθμικών κινήσεων νά τόν 
άνατινάσσωσιν εις τόν αέρα. Εις τήν παράδοξον ταύτην τελετήν παρίσταται 
καί ό πενθερός κρατών βαρεϊαν ράβδον, οσάκις δέ έκ τών άνατιναγμών τοΰ 
τάπητος ό γαμβρός πίπτη κατά γής. & πενθερός του τόν φιλοδωρεί δΓ ισχυ
ρών ραβδισμών έπί τών νώτων έπιλέγων στερεοτύπων:

— Πάρε καί αυτήν διά νά μάθης όταν νυμφευθής νά μοΰ φέρης κυνήγιον. 
Αυτή είνε όλη ή τελετή τού γάμου, άπηλλαγμένη άλλης διατυπώσεως. 
Τό ΛιαΖίγιοί'. Άλλα καί τό διαζύγιον παρά τοΐς άγρίοις τής Αύστρα- 

λίας ε’νε άπλούστατον, καί αΰτό δέ τό προκαλεΐ ί πενθερός. Άμα ούτος 
παρατηρήση οτι δ γαμβρός του δέν φέρει πλέον είς αύτόν αρκετόν κυνή-

γιον, τόν άρπάζει άπό τό αυτί καί τόν εκδιώκει άπό τής οικίας, τήν δέ 
θυγατέρα του δίδει ώς σύζυγον είς τόν πρώτον υποψήφιον γαμβρόν, ό όποιος 
ήθελε παρουσιασθή.

.Ιι X'I'J’" έν Ai'moa/.i'a. Ούδαμώς είνε ζηλευτή έν Αύστραλίφ ή τύχη 
τών χηρών. Οταν ό σύζυγος άποβάνη, ή χήρα αϋτοΰ καταδικάζεται είς 
άπόλυτον σιγήν, ϋποχρεοΰται δέ νά τηρήση αυτήν τήν άφασίαν έφ' όσον 
ήθελε διαρκέσει ή τελετή τής κηδείας τού μακαρίτου. Άλλ' ή τελετή αϋτη 
έχει άπειρους διατυπώσεις, α! όποια·. διαρκούν έπί rnia ολόκληρα ί'η/ άπό 
τής ήμέρας τού θανάτου. Λί διατυπώσεις δέ αϋται συνίστανται εις ίεράς 
ορχήσεις καί Ορηνφδίας. αί όποϊαι έπαναλαμβάνονται άπας μόνον τού 
μηνός, κατά τήν πανσέληνον. Κατά τά τρία ταΰτα έτη ή χήρα οφείλει νά

τηρί, απόλυτον σιγήν, άν δε 
παρκόή τήν διάταξιν ταύτην 
τιμωρείται διά θανάτου. ’Ενώ 
δέ αί γυναίκες όλου τού κό
σμου φημίζονται διά τήν φλυ
αρίαν των, αί γυναίκες τών 
άγριων Αυστραλών ύποόάλ- 
λουσι προθύμως τήν γλώσ
σαν αυτών είς τήν άπαγό- 
ρευ-ιν ταύτην. μανθάνουσι δέ 
ευκόλως νά έκφράζωσι τάς 
σκέψεις καί τάς άνάγκας των 
διά χειρονομιών καί μορφα
σμών τοΰ προσώπου.

Συμβαίνει όμως πολλάκις 
τό εξής ανήκουστου. Χήρα·. 
Αύστραλαί, τηρήσασαι τήν 
τριετή ταύτην σιγήν, άπηρ- 
νήθησαν διά παντός τόν λό
γον. Υπάρχει μάλιστα κατά 
τήν βόρειον Αυστραλίαν, πλη
σίον τού κόλπου Καρπεντα- 
ρία. χήρα έξηκοντούτις. ήτις 
άπό εϊκοσιπενταετίας ούδε- 
μίαν ήρθρωσε λέξιν, ούδεμίαν 
ήκούσθη εκπέμπουσα κραυ
γήν. Κατώρθωσεν όμως κατά 
τό διάστημα τούτο νά κατα- 
στήση τήν μιμικήν αυτής δύ- 
ναμιν τοσούτω έκφραστικήν, 
ώστε ευκόλως συνεννοείται 
όχι μόνον μετά τών ομοφύλων 
της άλλα καί μετά τών εκεί 
που πλησίον εγκατεστημένων 
Άγγλων ιεραποστόλων.

Ισως ή Αυστραλία είνε ή 
μόνη χώρα τού κόσμου, όπου 
α! χήρα·, μένουσιν απαρη
γόρητοι I

Η ΓΥΝΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Ί1 γυνή έν Κίνα άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων έθεω- 
ρεΐτο κατώτερα τού άνδρός. 
Ή γέννησις θυγατρός έθεω- 
ρεϊτο ώς μεγάλη συμφορά. 
Ή Ιερά Βίβλος τών Κινέ
ζων Λ’« - Κίγκ λέγει’ «"Οταν 
γεννάται κόρη, τήν περιτυ- 
λίσσουν μέ κοινά σπάργανα, 
καί θέτουν πλησίον αύτής 
κεραμίδα. Ούτε καλόν ύπαρ
χε·. παρ’ αύτή ούτε κακόν. 
Άς μάθη πώς ετοιμάζεται δ 
οίνος καί πώς ψήνονται τά 
φαγητά. Αυτό μόνον χρεώ
στε! νά γνωρίζη».

Ή γυνή αιωνίως ήτο ύπο- 
τεταγμένη. Κόρη άνήκεν εις 

_____________________________________ τούς γονείς της. Σύζυγος ήτο 
δούλη τού συζύγου της. Χήρα 

ώφειλε νά ύπακούη είς τούς συγγενείς τού συζύγου της. Ανάλογος τής 
ϋποτελείας ταύτης ήτο ή πρός αυτήν διδόμενη άνατροφή. Άπηγορεύοντο 
είς αύτήν ή άνάγνωσις, ή συν διάλεςις καί ό καλλωπισμός. Κυριώτεραι 
αύτής άρεταί ήσαν ή σιωπή, ή πραότης καί ή πρός τήν εργασίαν άγάπη.

Ή πολυγαμία έπετρέπετο πάντοτε έν Κίνφ, άλλ' υπήρχε πάντοτε μία 
νόμιμος σύζυγος αί δέ άλλα·, σύζυγοι ήρχοντο δευτερεύουσαι. Οϋχ ήττον 
έπετρέπετο τό διαζύγιον, ένώπιον δέ τοΰ νόμου ή γυνή ήτο σχεδόν ίση τού 
άνδρός. Οί γονείς τών νεόνυμφων έτιμωρούντο μέ βαρύτατος ποινάς άν πρό 
τοΰ γάμου δέν άνέφερον τά έλαττώματα τών τέκνων αυτών. Άν άπεδει- 
κνύετο ότι δέν έπραςαν τούτο 4 γάμος διελύετο αυτοδικαίως.

Ό άνθρωπος είνε όλιγώτερον εξοικειωμένος πρός τήν χαράν ή πρός τήν 
θλίψιν, διό είνε μάλλον επίφοβος διά τήν ζωήν του ή έκ τίνος απροόπτου 
χαράς προερχόμενη συγκίνησις ή έκ τινΟς αίφνηδίας θλίψεως.

«

'Ο σίδηρους χαρακτήρ .τιωακ rot',«ει ο,- άπό τόν έρωτα, σ/.ησοό/,ω-ο,- άπό 
τήν τύχην καί ιιη·/ονμενος άπό τήν πείραν γίνεται χαλύβδινος.

Έν ’ΑΦήναις, Τυπογοαψεΐον .'Εστία. Κ. Μάϊσνερ καί Ν'. Καργαδούρη — 57υιι.
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