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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ ΑΓΩΝΑ. — Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΤΙΝΑΣΣΩΝ ΤΗΝ ΠΥΡΙΤΑΠΟΘΗΚΗΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΥΟΝ ΨΑΡΩΝ

ΨΑΡΑ!

Ο ΜΟΝΑΧΟΙ ΙΩΑΣΑΦ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ Ο ΙΥΜΠΟΛΕΜΙΧΤΚΙ
τον ΚΑΝΑΡΗ

υποχωρεί καί τά πλοιάρια τών Τούρκων 
ερχόμενα πρός τήν ξηράν πλήρη υποχωρούν 
μέ πτώματα. Άλλ’ άπό τόν Έρινόν καί. τόν 
κάβον τοΰ Μαρκάκη αποβιβάζονται οί Τούρ
κοι καί επιπίπτουν όπισθεν κατά τών μαχο- 
μένων εϊς τόν Κάναλον, οί όποιοι τώρα 
πολεμούν κατά διπλού εχθρού. Οί Τούρκοι 
προχωρούν πλέον κατά τής πόλεως. Μέρος 
έξ αυτών όρμά κατά τής φρουράς τοΰ Φτε
λιού. Τρεις έφοδοι αποκρούονται ήρωϊκώς 
άπό τούς "Ελληνας άλλ’οί Τούρκοι πληθύ- 
νονται, όλονέν νέων άποβιβαζομένων. Κατα
λαμβάνουν τάς γύρω τού Φτελιού θέσεις 
καί δεκατίζονν τούς Ψαριανούς, κλεισθέντας 
πλέον εϊς ένα στρατώνα. Οί εχθροί εισέρ
χονται καί εϊς αυτόν καί έρχονται είς χείρας 
μέ τούς "Ελληνας. Καί τότε ακούεται κρό
τος τρομερός. ()ί Ελληνες θέτουν πύο εϊς 
τήν πυριταποθήκην. Θρυμματίζονται οί τοί
χοι, διαμελίζονται ’Έλληνες καί Τούρκοι καί συντελείται ή 
πρώτη θυσία ή αιματηρά εϊς τήν Δόξαν τών Ψαρών.

Βήμα πρός βήμα καί σπιθαμήν πρός σπιθαμήν αμφισβη
τούν τόν πρός τήν πόλιν των δρόμον οί Ψαριανοί εϊς τούς 
Τούρκους. ’Εδώ τούς σταματούν μέ σωρούς πτωμάτων, άλλ’ ή 
μυρμηκιά άπό παρέκει πλησιάζει τήν πόλιν. Ακούεται άπ’αυτήν 
γοερά ή βοή γυναικών καί παίδων καλύπτουσα τών τυφεκίων 
τόν κρότον. Θί Τούρκοι πυρπολούν μέρος τής πόλεως καί προ
χωρούν έπάνω εϊς πτώματα. Εϊς τήν παραλίαν παιδιών καί 
γυναικών πλήθος συνωθείται διά νά σωθή έπί τών άνευ πηδα
λίων πλοίων. Πολλαί επιβιβάζονται, άλλαι καταφεύγουν εϊς 
τό 1 Ιαλαιόκαστρον καί άλλαι πίπτουν, μέ τά τέκνα των εϊς τάς 
άγκάλας, εϊς τήν θάλασσαν καί πνίγονται διά νά μή αίχμαλω- 
τισθοϋν. 'Ο Ψαριανός Πρόξενος τής Ρωσσίας Κομνηνός συλ
λέγει γυναικόπεδα είς τό Προξενείου καί ΰψοΐ τήν Ρωσσικήν 
σημαίαν. Ματαία προσπάθεια. Φονεύεται καί αυτός καί σφά
ζονται ή αιχμαλωτίζονται τά γυναικόπαιδα. Είς τήν θάλασσαν 
άλλο δράμα. Είς έν πλοϊον έχουν καταφυγή γυναικόπαιδα καί 

πέντε Ψαριανοί καί οί Τούρκοι τούς κατα
διώκουν. Τό πλοϊον άνατινάσσεται άπό τούς 
έπιβάτας του εϊς τόν αέρα.

Μένει ορθόν τό Παλαιόκαστρον, γεμάτον 
άπό γυναίκας καί παιδία καί ολίγους άνδρας. 
Είς τούς έκεϊ ναούς τοΰ Αγίου Ίωάννου 
καί τής ΑγίαςΆννης αί γυναίκες γονατί
ζουν ίκετεύουσαι έλεος άπό τόν ουρανόν 
καί κλαίουσαι. Μάχονται οί έκατόν είκοσι 
φρουροί τοΰ ΙΙαλαιοκάστρου, ενώ μυρμη- 
κυιά γύρω εχθρών μαίνεται. Σαράντα του
φέκια τών ‘Ελλήνων καταστρέφονται άπό 
τό συνεχές πΰρ. Πυκνότατου τό πΰρ τοΰ 
εχθρού. Μία Ψαριανή, ή Χεσποινιώ ΙΙαπα- 
δημητρακάκη, άνάβαίνουσα είς Παλαιόκα
στρον καί πεσοΰσα νεκρά άπό βλήμα εχθρι
κόν μόλις εϊσήλθεν, έσκεπάσθη άπό τάς κατά 
τοΰ τοίχου τοΰ ναού ριπτομένας τουρκικά; 
σφαίρας καί τά τρίμματά του.

(>ί Τούρκοι αποτυγχάνουν έν τώ μεταξύ εις τά; εφόδους 
των κατά τών νησίδων τοΰ Άγιου Νικολάου καί Αασκαλιοΰ εις 
τό όποιον εύρίσκοντο οί Κυρ. Μαμούνης καί Ν. Βελισσάριος 
μέ άλλους δκτώ Ψαριανούς καί ό Νάνο; μέ επτά στρατιώτας.

Τήν νύκτα τής 21 πρός τήν 22 'Ιουνίου πολλαί γυναίκες 
καί παιδία κατεβιβάσθησαν εϊς έν πλοϊον διά νά φύγουν. Σπα
ρακτική σκηνή έγινε τότε. Άντηλλάγησαν οί τελευταίοι ασπα
σμοί. καί οί έν τώ φρουρίφ παρήγγειλαν νά εϊπουν εϊς τάς γυναί
κας των καί είς τά τέκνα των ότι αυτοί αύρων θά άπέθνησκον. 

Είς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου μετ’ ολίγον συνέρχονται 
ό Δ. Γ. X. Κοντζιάς, ό X. Άνδρέας Μοναρχίδης, ό Αλέξαν
δρος Μαμούνης, ό γέρων Δημήτριος Βρατσάνος, ό υιός του 
Αντώνιος Βρατσάνος, ό Σίδερης καί οί οπλαρχηγοί Ι’άδος καί 
Άγγελος. Άπό τό συμβούλων αυτό έξεδόθη ή τρομερά άπό- 
φασις. Νά πολεμήσουν στήθος μέ στήθος οί άνδρες, αί δέ 
γυναίκες καί τά παιδία νά συναθροισθούν είς τήν πυριτιδαπο
θήκην τοΰ φρουρίου καί όταν τάς πλησιάσουν οί Τούρκοι, είς 
άνήρ, ό όποιος θά εύρίσκετο εκεί, νά μετέδιδε τό πΰρ εϊς τήν

αρήλθεν απαρατήρητος ή ογδοηκοστή τετάρτη έπέτειος 
τής όλοκαυτώσεως τών Ψαρών.
Περιέφερον τό όνομα τής νήσου των οί Ψαριανοί 
δπου τουρκικός στόλος, συνώνυμον μέ τόν τρόμον

και μέ τό πΰρ. ’Αφιέρωσαν τά πάντα εις τόν βωμόν τής Πατρί- 
δος. Οί πτωχοί ναύται και οί πλούσιοι πλοίαρχοι άνεδεικνύοντο 
ναυμάχοι και ό Παπανικολής έκαιε τά τουρκικά πλοία εις 
Έρισσόν, ό Κανάρης εις τόν Τσεσμέν. 'Ένας καλόγηρος ό 
Ίωάσαφ Νικολάρας επέταξε τό ράσον διά ν’ άποκαλύψη τόν 
πυρπολητήν τόν τρομερόν, τόν παραστάτην τοΰ Κανάρη. Έλη- 
σμονήθη καί αυτός όπως έλησμονήθησαν καί άλλοι ήρωες καί 
μόλις τόν ενθυμούνται οί παλαιότεροι μέ τό ράσον του κατα- 
κόσμητον άπό παράσημα, όταν ήρχετο εδώ διά νά είσπράξη 
τήν «·--------~s----------  -·■—*·-■  — ** ~·Λ------
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μόλις τόν ενθυμούνται οί παλαιότεροι μέ τό ράσον του κατα- 

έξηκοντάδραχμον σύνταξίν του, μόλις δέ ενθυμούνται καί 
Γεωργίου Παράσχου τούς στίχους μέ τούς οποίους έ'κλαυσε 
θάνατόν του.

Σχεδόν ήλιους είκοσι δέν είχε χαιρετίση
κι’ έτίναξε τό ράσον του ή βόμβα τοΰ ’Λγώνος.

"Ενας Πασας επιχειρεί, τήν Χίον νά κτυπήσφ 
καί κατ’αύτοΰ επέρχεται μέ τόν Κανάρην μόνος!
Πΰρ! είς τά σκότη τής νυκτός! ΙΙϋρ ! εις τούς Τούρκους λέγει
καί τόν σατράπην πυρπολεί καί τήν τριήρη φλέγει.

’Αλλά τώρα δ Σουλτάνος ζητεί ένα χάρτην διά νά ϊδη πού 
είνε δ ήρωοτόκος τόπος. Βλέπει τό νησίδριον καί καλεΐ τόν 
Χοσρέφ Πασσάν. Τό άποξέει δ ΙΙατισάχ διά τοΰ όνυχοςτό νησίον 
άπό τόν χάρτην καί ζητεί άπό τόν Καπετάν-Πασσάν νά κάμη τό 
ίδιον εις τήν πραγματικότητα. II αυτό ή ή κεφαλή τού Χοσρέφ.

’Ιδού τό δίλημμα μέ τό όποιον ό Τούρκος ναύαρχος έπλεε 
πρός τά Ψαρά. «

Ό Τουρκικός στόλος ετοιμάζεται νά έπέλθη κατά τών Ψαρών 
καί οί γενναίοι κάτοικοι ματαίως ζητούν βοήθειας.’Αργά άπέ· 
πλευσαν τά'Υδραωσπετσιωτικά πλοία καί αυτά διά τήν Κάσσον.

Είς τάς οκτώ ’Ιουνίου 1824 τήν Κυριακήν συνέρχονται οί 
Ψαριανοί είς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Νικολάου, άναμετροΰν όλους

τούς κινδύνους, βλέπουν τό άνισον άλλ’ άποφασίζουν όμοφώ- 
νως νά άντισταθοΰν.

Όχυροΰνται τώρα διά τόν έσχατον αγώνα. ’Εξάγονται τά 
κανόνια άπό τά πλοία, τά τοποθετούν είς τήν ξηράν καί 
ετοιμάζουν τά εννέα πυρπολικά των τά διοικούμενα άπό τόν 
Κανάρην, τόν Βροΰλον, τόν Μανιάτην, τόν Μαμούνην, τόν 
Παπανικολήν, τόν Κουτσοδόντην, τόν Κανάρην, τόν Νικόλαον 
Βρατσάνον καί τόν Νικόδημον. Ετοιμάζεται καί δ στρατός άπό 
1300 Ψαριανούς, 1027 μισθωτούς καί 7°° παροίκους.

Καί φρουρούν τήν θάλασσαν καί τήν ξηράν οί ολίγοι αύτοί 
άποφασισμένοι διά τόν θάνατον. ’Από πουθενά βοήθεια, άπό 
πουθενά ελπίς. Ούτε πολεμεφόδια στέλλονται, ούτε ό άνεμος 
πνέει ούριος διά νά όρμήσουν οί πυρποληταί έως τό Σίγρι 
καί νά επιπέσουν κατά τού εχθρού.

ΤΙ νηνεμία ουδέ τούς άνεμομύλους κινεί, διά νά έχουν 
άρτον οί γενναίοι εκείνοι. Τίποτε δέν θέλει νά βοηθήση τούς 
ήρωας άπό τό μαρτύρων. Ούδ’ άνθρωποι, ούτε Θεός.

’Ιδού τώρα, εϊς τάς δέκα έξ ’Ιουνίου δ εχθρός κατοπτεύων 
μέ δέκα πέντε πολεμικά καί έν δίκροτον. Τόν κανονιοβολούν 
άπό τήν ξηράν καί τον πλησιάζουν δ Κανάρης καί ό Μαμούνης 
καί φεύγει. Εϊς τάς δέκα οκτώ τοΰ μηνός καταπλέει είς τά Ψαρά 
γαλλικόν πλοϊον καί ή Βουλή στέλλει τόν Μοναρχίδην είς αυτό. 
Μανθάνει δ Ψαριανός τό μέγεθος τής κατά ξηράν καί θάλασ
σαν δυνάμεως τοΰ εχθρού καί ακούει συμβουλάς νά έκκενωθή 
ή νήσος διά νά μή χυθή αίμα: «Θά χυθή καί τουρκικόν 
άπαντα ό απεσταλμένος.

Είνε ή εικοστή τού μηνός. Σήματα άναγγέλλουν ότι ό 
εχθρός έρχεται. Σκορπίζονται οί γενναίοι εϊς τάς άκτάς τοΰ 
νησιού των διά νά αποκρούσουν τάς άποβάσεις, μοιράζουν τά 
πλοία εϊς τούς δύο λιμένας καί βλέπουν τώρα διακόσια τριά
κοντα πέντε μεγάλα πλοία καί μικρά νά έρχωνται μέ στρατόν, 
δ οποίος, ύπήρχον πληροφορίας ότι ήρίθμει είκοσι οκτώ χιλιάδας. 

’Αποτυγχάνει μία άπόβασις Τούρκων είς τόν Κάναλον μετά 
μάχην άγρίαν. Τήν άλλην ημέραν άλλη άπόπειρα καί άλλη 
άποτυχία. Ή δράξ τών ΰπερασπιζομένων τόν Κάναλον δέν ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ. — Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΠΥΡΠΟ ΩΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΙΣΣΟΝ



I 16 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1908 ΙΟΥΝΙΟΣ 1908 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ I 17

πυρίτιδα. 'ΩρίσΟη δια τό έ’ργον αυτό ό Άντιόνιος Βρατσανος, 
Τόν ευλογεί καί τόν φιλέϊ ό πατήρ του καί Ιδού έτοιμος αυτός 
διά τό ολοκαύτωμα.

ΤΙ εικοστή δεύτερα ’Ιουνίου έςημερώνει. Κυριακή. Οί ολί
γοι πολεμισταί τοΰ I Ιαλαιοκάστρου κανονιοβολοΰνται καί άπό 
γης καί άπό θαλάσσης. Τρις όρμοΰν οί Τούρκοι καί τρις 
αποκρούονται. ΤΙ έξ εκλεκτών άνδρών άποτελουμένη οπισθο
φυλακή ωθεΐ μέ τά όπλα τους έμπροσθεν διά νά μή φύγουν. 
Οί διευθέται τών πυροβόλων τών Ελλήνων θραΰονται καί οί 
Τούρκοι πλησιάζουν τους Ψαριανούς καί έρχονται εις χεΐρας. 
Εΐνε παμπληθείς καί άπό τούς άνδρα; τοΰ φρουρίου ολίγοι 
ζοΰν. ΟΙ Τούρκοι όρμοΰν εις τήν πυριτιδαποθήκην γύρω άπό 
τήν οποίαν παιδία και γυναίκες κλαίουν σφιγκταγκαλιασμέ- 
ναι έν τή άπογνιόσει τής Άτιμιόσεως καί φωνάζουν ζητοΰσαι 
τόν θάνατον!

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΛΑΥΡΑ - Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΝ

.......................................Θάλασσα ακόμη γαλανή δεξιά μας. Πέραν μόλις 
διακρινόμενα τά βουνά τής Στερεός, συγκεχυμένα. ξέθοριασμένα, σάν 
αραχνοΰφαντα. ’Αριστερά μας τό πρανές μέ τά μεγάλα πεύκα. Μία 
επιγραφή περνφ εμπρός άπό τήν θυρίδα τοΰ βαγονιού μας καί εξαφα
νίζεται. Μόλις προφ θάνομεν νά άναγνώσωμεν: Λυκοποριά-.

Τώρα τήν θάλασσαν τήν κρύπτουν άλλα πεύκα. Αριστερά μας πανύ
ψηλου βουνόν. όρθούμενον σαν τεράστιον κομμάτι τυρού μέ μαχαίρι 
κομμένοι· καί παρέκει άλλα κομμάτια μέ οροπέδια δασύτατα. "Επειτα 
ένα κοίλωμα καί τό τραίνο σταματά.

— Λιακοφτΰ πέντε λεπτά! φωνάζουν 
οί οδηγοί.

Είς τό βάθος φαίνεται τό βουνόν 
κατάφυτον. Πρίνοι, τεράστιοι, ούρανοϋ- 
ψεϊς. Τό βουνόν φαίνεται άτελείωτον 
πού εκτείνεται. Ιίαραπλεύρως τής γραμ
μή; τού Σ. Π. Α. Π. μία άλλη γραμμή 
στενή καί μία μικροσκοσκοπική Ατμο
μηχανή σφυρίζει μέ ένα βαγονάκι εκεί 
είς μίαν ιϊκραν, όπισθεν τού σταθμού 
καί μάς περιμένει. “Αλλη ατμομηχανή 
προβάλλει μέσα από συστάδας σύρουσα 
ένα βαγόνι φορτηγόν. Οί ήμίσεις εκδρο
μείς καταλαμβάνουν τό κλειστόν βαγόνι 
φοβούμενοι τό καύμα τού Ηλιου καί 
ή μικροσκοπική αμαξοστοιχία χάνεται 
πάλιν μέσα είς τιί δένδρα.

Εΐμεθα τριάκοντα οκτώ μέσα είς τό 
φορτηγόν. Ό καθηγητής τού Πανεπι
στημίου, ο σοφός μας κ. Θ. Ζαΐμης, 
Πρόεδρός τού διοργανώσαντος τήν 
εκδρομήν Συλλόγου τών έν Άθήναις 
Καλαβρυτινών, ό κ. Ζάκας, ό Ματσού- 
κας. ό δικηγόρος κ. Βορές, οί αδελφοί 
κ. κ. Ξουρή, τής Τραπέζης ’Αθηνών, ό 
νευρολόγος κ. Βλαβιανός, δ κ. Ν. Καρ- 
γαδούρης, έκ τών διευθυντών τοΰ περί
φημου τυπογραφείου ■ Εστία», ό παθο
λόγος ιατρός κ. Άντ. Κάρκας, ό ιατρός 
κ. Κ. Γιαβόπουλος, οί κ. κ. Γ. Τσίμας, 
Δ. Δεσμίνης, Φ. Οικονόμου καί Γεωρ
γίου τής Τραπέζης Αθηνών, οί κ.κ. Γ. 
Τριανταφυλλόπουλος καί Α. Λάμπρος 
τού έν ΑΙγύπτφ Οίκου Χωρέμη-Μπε- 
νάκη, ό κ. Τσαβλίρης τοΰ «Λύτοκρα- 
τορικοΰ», δ κ. Σχορτσανίτης τού οίκου 
Σερπιέρη, δ υπολογιστής κ. Δ. Κάρκας, 
δ κ. I. Σαγιας, δ έλατηριοκίνητος Γεν. 
Γραμματεύς τού Συλλόγου καί άλλοι.

Χωνόμεθα μέσα είς τά δένδρα καί 
τρέχομει. Νερά δεξιά καί Αριστερά μας 
κατολισθαίνουν ολονέν άρδεύοντα τήν 
γύρω έκτασιν. Κάμπτει τό τραίνο δεξιά 
καί προχωροΰμ,εν πρός τό βουνόν. Δια
κρίνω τώρα τό βουνόν νά σχίζεται είς 
δύω, νά διανοίγεται είς μίαν χαράδραν 
καί κάπου δεξιά μας ακούεται ό ρόχθος 
ορμητικού ποταμού. Ή χαραδρα είναι 
βαθειά, δεξιά καί άριστερά πλαγιαί δύσ
βατοι, κατάφυτοι. Δέν βλέπομεν είς τό 
βάθος φόντο ουρανού. Φαίνεται σάν 
αδιέξοδος ή χαράδρα. Είναι βαθειά, 
ατελείωτος. Έδώ δεξιά τώρα τό ποτάμι. 
Ανοικτόν καί ήρεμον κυλιόμενον βρα
δέως. Γλυκεία ή Φύσις, ήμερα δλα. 
Βλάστησις πλούσια δέ. ΤΟ ΤΙΜΗΜΕΝΟΝ ΛΑΒΑΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ

Στιγμή ύπερτάτης φρίκης! Ό ήλιος μέ τόν δίσκον του πυρέ- 
ρυθρον έγγίζει πρός τήν ύγράν λεκάνην. Ό Βρατσάνος φιλεϊ 
τόν γέροντα πατέρα του, καί αρπάζει τόν άναμμένον δαυλόν.

— ’Ελευθερία ή θάνατος! φωνάζει.
Σταυροκοπεΐται έπειτα καί τόν πέτα μέσα εις τούς πίθους 

τής πυρίτιδας. Μία λάμψις εκτυφλωτική, σάν πυρονεφέλη ανα
πηδά καί χύνεται σάν πύρινος δράκων εις τό διάστημα, μελι
χρά καί πένθιμος φωτίζουσα τό ΑΙγαϊον. Ό βράχος μέ τήν 
ύπερφυσικήν πνοήν κραδαίνεται σύσσωμος, ή θάλασσα παφλά
ζει κλυδωνίζουσα τόν στόλον τοΰ εχθρού, ένας δοΰπος συγκλο
νίζει τήν Γήν καί δ Θάνατος άπλώνει τάς πτέρυγάς του.

Κανείς άπό τούς έν τφ φρουρίφ δέν διεσώθη καί μόνον 
γυναίκες τινές ήχμαλωτίσθησαν.

Τά Ψαρά έπεσαν καί επάνω είς τήν κατάμαυρη ράχιν των 
πλανάται ή Δόξα μέ τον στέφανον τής Θυσίας.

"Εξαφνα ό ήλιος χάνεται καί μιά πνοή βίαια καί παγερά μάς άνεμί- 
ζει τά μαλλιά. Τό τραϊνόν μας τρέχει πλέον μέσα είς αυτήν τήν χαρά
δραν. Μία ανωφέρεια αρχίζει καί ή κοίτη τοΰ ποταμού χαμηλώνει. 
Αλλού χάνεται σκεπασμένη κάτω, βαθειά. άπό θεώρατα πλατάνια. 
“Ανωθεν δεξιά καί άριστερά ύρθοΰνται, σάν έτοιμα νά οφ ικταγκαλια- 
σθιιύν τά. δύω βουνά και νά μάς συνθλίψουν. 'Εδώ τό ένα κλίνει υπέρ 
τάς κεφαλάς μας σάν νά τό έκοψε ένα υπερφυσικόν χέρι, έκεΐ Απορρώ- 
γες μέ δένδρα γιγάντια, κρεμασμένα είς τό διάστημα καί κάτω, βαθειά, 
ό ποταμός, δινήεις καί ακατάσχετος, ρόχθων καί συνελισσόμενος γύρω 

άπό τεράστιας κροκάλας, ογκολίθους 
Αληθινούς. "Ενας καταρράκτης έκεΐ. 
κάτω. Τά νερά χύνονται μέ παφ λασμόν 
καί σκορπίζονται σφενδονιζόμενα είς 
τό διάστημα καί ιριδίζουν είς μύρια 
χρώματα καί στρώνονται πάλιν διά νά 
συντρίβουν επάνω είς τάς κροκάλας. 
Μία πνοή δροσιάς έρχεται άπό κάτω. 
Άριστερά έκεΐ βράχοι τεράστιοι μέ 
σπήλαια, ύπερκείμενοι άλλήλων, κατά
φορτοι άπό πλατάνους καί γαύρους 
όλοπράσινοι άπό βρύα καί πολυτρίχι, 
κρεμασμένοι' είς πλεξίδας καί νερά ανα- 
βλύζοντα άπό ρωγμάς σκοτεινός καί 
σταλακτϊται κρεμασμένοι καί αυτοί είς 
τό διάστημα, είς περίεργα σχήματα. 
Παντού πράσινον, παντού χλωρίς καί 
βλάστησις, παντού σφρίγος και δροσιά. 

Τιόρα αρχίζει ή άγρια φύσις. Κρη
μνοί πού ζαλίζουν. Τό γλυκύ χρώμα τού 
ουρανού γίνεται τεφρόν επάνω άπό τήν 
σκοτεινιάτοΰπεριβάλλοντος.Ή χαράδρα 
είναι φάραγξ πλέον. Έδώ έχουν σκάψει 
τά πλευρά τού βουνού διά νά περάση 
ή γραμμή άπό τήν πλαγιάν. Παρέκει ένα 
μικρόν τούνελ. Είσερχόμεθα μέσα είς 
τό σώμα τού βραχώδους γίγαντας καί 
μέ μίαν γέφυραν σιδηράν άφίνομεν άρι
στερά τόν Βουραϊκόν. Αλλο τούνελ. 
Είς τό βάθος ένα θαυμάσιοι· ταμπλώ 
άπό τά βουνά πού συγκλίνουν κατα- 
πράσινα, φωτιζόμενα κάπου κάπου άπό 
τόν ήλιον, είς μίαν ηδονικήν περίπτυ
ξη·. Δεξιά μία φυσική ένσκαφιή άπό 
τής κορυφής τοϋ βουνού διήκουσα 
μέχρι τής κοίτης τού ποταμού καί νερό 
κατακρημνίζεται άνωθεν είς μίαν ύγράν 
ράβδον. Καί πάλιν άλλη γέφυρα σιδηρά 
καί άλλη παρέκει διά νά περάσωμεν 
τόν ποταμόν καί νά κολλήσωμεν είς 
τήν απέναντι πλαγιάν. Έδώ τό ποτάμι 
πλέον είναι βαθειά πολύ. Κάτω άπό τό 
τραίνο τό βλέπομεν νά συγκυκάται καί 
νά. στροβιλίζεται μέσα είς χαινούσας 
κοιλότητας τής κοίτης του.

Γοητευμένοι άπό αυτήν τήν άνά 
πάσαν στιγμήν εναλλαγήν τής φύσεως, 
αυτήν τήν κινηματογραφικήν άνέλιξιν 
όλοι, έντείνομεν ιίρασιν, Ακοήν, άφήν, 
δσφρησιν, δλας τάς αισθήσεις καί άνοί- 
γομεν τήν ψΰχήν μας εις αυτό τό άνα- 
ψυκτικώτατον λούσιμον.

“Εξαφνα τό τραίνο ελαττώνει τήν 
ταχύτητά του. Έδώ τά δύο βουνά μας 
Αποκλείουν τήν δίοδον. Νομίζει κανείς 
ίίτι οί δύο γίγαντες, τούς οποίους έβλέ- 
πομεν τόσην ώραν ί,σταμένους τόν ένα 

Ο ΟΛΟΝΤΩΤΟΣ ΛΙΑΚΟΦΤΟΤ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
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απέναντι τού άλλου Απειλητι
κοί;, έπέπεσαν εναντίον άλλή
λων καί συνεπλάκησαν στή
θος μέ στήθος. Δίοδος δέν 
υπάρχει. Μέσα άπό τό στενό
τατοι· διάκενον, βαθειά κάτω, 
S0VOV ό ποταμός εύρήκε δίο- 
ον καί στροβιλίζεται σκορ- 

πιζών καγχασμούς διά τό 
κατόρθωμά του.

Άλλ’ή Τέχνη ένίκησε τήν 
Φύσιν. Έτρύπησαν τό ένα 
βουνόν. συνέδεσαν τά δύο 
βουνά, ύπέρ τήν κοίτην διά 
σιδηράς γεφύρας καί έτρύ
πησαν καίτό άλλο. Τό τραίνο 
βαίνει βραδέως, περνοΰμεν 
τό ένα τούνελ, όλισθαίνομεν 
επάνω είς τήν γέφυραν καί 
είσερχόμεθα είς τήν άλλην 
σήραγγα διά νά κολλήσωμεν 
έπάνω είς τήν πλαγιάν τού 
δεξιού κολοσσού.

Τώρα τό πανόραμα αλλά
ζει. 'Π χαράδρα ευρύνεται. 
'Ένα κάδρο γραφικώτατον 
απλώνεται. Βουνά, τό ένα 
όπισθεν τοϋ άλλου, όρθοΰν- 
ται, τά Άροάνεια, τά περί
φημα, απλώνονται είς μίαν 
άτελείωτον οροσειράν. Τό 
τραίνο ανεβαίνει άκόμη, σκα-
λιόνων μέ τούς γαμψώνυχας τροχούς του επάνω είς τήν οδοντωτήν ρά
βδον. ή οποία διήκει καθ’ δλην τήν γραμμήν μεταξύ τών δύω ελασμάτων.

Κατάφυτα δλα. Πλάτανοι κάτω εκατέρωθεν τού ποταμού, πρίνοι 
επάνω καί υψηλά επάνω, έλάται. Μία οσμή κέδρου χύνεται παντού καί 
τό όζον διανοίγει τούς μυκτήρας μας. Εΐμεθα πολύ υψηλά τώρα· 5°° 
έως όοο μέτρα ύπέρ τήν θάλασσαν.

«
Τρικλιά. Έχει καί σταθμούς ενδιαμέσους ή γραμμή. Μία καλύβη 

μέσα εις τήν συστάδα καί πηγή άπό την όποιαν ύδρεύεται τό τραίνο. 
Κατερχόμεθα καί χωνόμεθα διά μιας ατραπού δυσβάτου μέσα είς δέν
δρα καί βράχους. “Αφθονοι· ύδωρ δυνάμενον νά έξευτελίση ολην τήν 
πρωτεύουσαν, αναβλύζει άπό μίαν ραγάδα ενός βράχου. Τα ποτήρια 
θαμβώνουν άπό τήν παγερόν πνοήν τού ρευστού κρυστάλλου.

Καί άκόμη Ανήφορος. Τό τραϊνόν μας άναρριχάται όλονέν μέ τούς 
δνυχάς του, σάν έρπετόν, επάνω είς τήν στίλβουσαν τροχιάν του. Ασφα
λώς τώρα εΐμεθα όοο μέτρα ύπέρ τήν θάλασσαν.

“Αλλος σταθμός τώρα. Ή Ζαχλωρού. Δεξιά μας έδώ, παρά τήν 
γέφυραν καί μέσα είς συστάδα πλατάνων καί πρίνων όρθουμένων επάνω 
είς τό πρανές ενός γηλόφου δέκα δεκαπέντε καλύβαι. Άριστερά ατρα
πός άναρριχωμένη επάνω είς τό βουνόν, έλισσομένη καί είσδύουσα είς

Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |Έκ τής συλλογής ΈλενΜοου&Αχη]

μίαν φάραγγα βαθεϊαν, είς 
τόν μυχόν τής όποιας κάπου 
εύρίσκεται. τό μοναστήρι.

«
Καλάβρυτα. Δύω καί ήμι- 

σείας ωρών ταξείδιον. 24 έν 
όλ<ι> χιλιόμετρα. "Υφιος ύπέρ 
τήν θάλασσαν 75° μ- Θαυ
μάσιος όρίζων, παγωνιά δέ.

Ί1 ύποδοχή μας έκ μέρους 
τών Καλαβρυτινών είναι με
γαλοπρεπής καί θερμοτάτη. 
Τό τραϊνόν μας περικυκλοϋ- 
ται άπό όλους τούς κατοί
κους σχεδόν.Ό Δήμαρχος έπϊ 
κεφαλής. Μοδέλλο δημάρχου 
ό κ. Νικ. Οίκονομόπουλος 
’Ιατρός καί Δήμαρχος. Μορ
φωμένος. Αξιοπρεπής, Απέ
ριττος δ’ έν ταΰτώ καί Αφε
λής, άλλά καί φιλόπολις. Καϊ 
δ διευθυντής τήςΆστυνομίας 
Καλαβρύτων κ. Ν. Γάσπα- 
ρης, ανθυπομοίραρχος. “Αλ
λος τύπος αυτός στρατιώτου 
καί διοικητικού ύπαλλήλου 
καί ό προϊστάμενος τοΰταχυ
δρομείου κ. Ν. Μπούτης καί 
άλλαι άρχαί καί κόσμος καί 
όργανα εγχώρια καί προσ
φωνήσεις καί Αντιφωνήσεις 
καί δοξολογία έπειτα είς τόν

ναόν τής πόλεως καί τό εσπέρας γεύμα ύπό ούρανοθψεΐς πλατάνους καί 
μέ σωρείαν έλληνικωτάτων προπόσεων καί καλαμπούρια Απαίσια.

Τών καλαμπουριών μετέσχον πολλοί, έως ίίτου έδέησε νά παρέμβη 
καί δ φρενολόγος, κ. Βλαβιανός. διά νά χαρακτηρίση τήν >·<!σο>·. Άλλά 
τήν έπαθεν καί ό ιατρός, διότι προσβλέπων έμέ την έχαρακτήρισεν 
επι- δημίαν. Ό Λάμπρος τοΰ είπεν ότι έχει μέλλον καλόν, αλλά παρετή- 
ρησα τότε ότι έχει θαυμάσιου παρακείμενον, Αφοΰ έκάθητο δίπλα του μία 
ντεμουαζέλλα χαριτωμένη. Παρενέβη καίτό σκυλλί τού Αστυνόμου, τό 
όποιον ώς άντελήφθη <’> Λάμπρος ήτο πεταλωμένου καί τά πέταλά του 
είχον έλθει πλέον ή άπαξ είς επαφήν μέ τό πανταλόνι του. Τιί γέλοια 
τέλος πάντων είχον φθάσει μέχρι λιποθυμίας, όταν ό κ. Σχορτσανίτης. 
Απαντώνδιό παραπόνου είς τόν κ.Ζαΐμην, καλέσαντα κατά τήν πρόποσίν 
του ξένους τούς εκδρομείς, παρετήρησεν ότι τρεις μέχρι τοϋδε έγιναν 
Αταξίαι. Καί κάποιος τότε έχαρακτήρισεν τό γεγονός ώς Άταξί 
λοκομο-τρεϊς». Τό τέλος αυτής τής καλαμπουρομανίας έδωκε δ Ρόμπος 
μέ τό βιολί του συνοδευόμενος άπό λαούτο καί σαντούρι.

Λιβιηια καμαρωτή, μίοα αί βουνά, οί δάοη, 
ποΰ προ/ίάλλιτ μί απαίίΐ τήν Πατρίδα νά δοξάοτμ 

Φιΰγουν οί Ιγϋροί μας, παν κάί)ν Βούλγαρος αντάρτης. 
Φεύγουν, πίσω δεν κντπαν ποιος νε νά οταίίί) μπροστά της.

Γειά σαν, Ζάκα μ’ αητέ! Αμορφε μου καβαλλάρη.
Γειά σου, Βρόντα, Βρόντα ζηλευτέ. Γειά σας, κάβε παλληκάρι.

Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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Μία κυρία έρωτά. τόν Τσίμαν 
ποιαν συγγένειαν έχει δ Ζάκας 
τοΰ τραγουδιού μέ τόν κ. Ζάκαν, 
τόν μεθ’ ημών έκδραμόντα. Και 
αποκαλύπτεται δτι ό Ζάκας τοΰ 
τραγουδιού είνε ό ίδιος δ έκδρο- 
μεύς μας κ. Γρηγ. Φαληρέας, ό 
ατρόμητος καπετάν Ζάκας, οστις 
καί γίνεται άντικείμενον Οερμοτά- 
των εκδηλώσεων. Ψάλλει έπειτα 
δ ίδιος τό τραγούδι τοΰ αλησμό
νητου λεονταριού. τοΰ καπετάν 
Φούφα,

Σηκώνομαι πολλά πρωί' 
άνό> ώρε? πριν νά φίξ}/

μά τόσον πένθιμα, τόσον θλι
βερά. ώστε δλοι συγκινοΰνται.

ΠΛΑΤΕΙΑ, ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΕΝ ΤΗ
Τρεις μετά τό μεσονύκτιον. 

Άπό μακράν ακούονται τά τρα
γούδια των ακόμη. Γλεντούν οί 
άλλοι. Μέ τόν κ. Καργαδούρην 
έμείναμεν παρά τή οίκογενείρ Μερεντίτου. Κάθε επιθυμία μας έπρολαμ- 
βάνετο πριν άνοίξωμεν τό στόμα μας. Δέν Οά λησμονήσω ποτέ τήν προ
θυμίαν καί τήν φιλοξενίαν τών Καλαβρυτινών. 
Μοΰ μένει ακόμη εις τήν φαντασίαν μου ή σκηνή 
τής κατανομής τών έκδρομέων είς καταλύματα. 
Ένα τραπεζάκι, καρέκλες, χαρτί, μελάνι. Ό 
Δήμαρχος, ό αστυνόμος, ό Τσϊμας καί ό Σαγιας 
δ γραμματεύς ιού Συλλόγου τών Καλαβρυτινών.

Ό Δήμαρχος.—Τόν κ. Α. νά τόν δώσωμεν 
είς τόν Κ.

Ό αστυνόμος. Βέβαια, καθαρά ...
Ό Γραμματεύς- — Άναμφίσβητήτως. 
Έπειτα έκαλεΐτο ό Κ. και ό κ. Α.
— Κύριε Α. θά κοιμηθήτε είς τοΰ κ. Κ. 
Ό Κ. — ΓΙοΰ είνε τά πράγματά σας;

*
Επτά πρωΐ. Έφιπποι διά τήν ίεράν μονήν 

τής Λαύρας. Προσκύνημα εύλαβές. Δρόμος μιας 
όίρας.Έπάνω είς γραφικώτατον λοφίσκον, παρά 
τούς πρόποδας καταφύτου διακλαδώσεως τών 
Άροανείων, ή Ιστορική Μονή, άντικρύζουσα 
τόν γέρο-Χελμόν. κατάλευκον άπό τά χιόνια.

Οί δσιοι πατέρες μάς δεξιοΰνται θερμώς καί 
φιλοφρόνως καί τάσσονται ξεναγοί περιποιητι
κότατοι καί στοργικοί. Σημαίνει έπειτα ή καμ
πάνα. Ό Ηγούμενος κ. Σεραφείμ μέ τά κατά- 
χρυσά του αμφια καί τό Ήγουμενοσυμβούλιον, 
κατέρχονται είς τόν Ναόν, καί αρχίζει δοξολο
γία. Τώρα έξω είς τό προαύλιου ό Ηγούμενος 
προσφωνεί τούς εκδρομείς καί αντιφωνεί δ 
Πρόεδρος κ. Ζαΐμης.Έπειτα έξάγεται ύπό δσιο-
τάτων Πατέρων τό τιμημένον Λάβαρον, γονυπετοΰμεν δλοι περί αυτό 
καί ψάλλεται Τρισάγιου. Ό Τσϊμας εξιστορεί θαυμασίως τά τής ίστορι-

Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΣ 
’Ιατρός, Δήμαρχος

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ [Φωτ. Ν. Γαζή, έν Καλαβρύτοις]

[Φωτ. Ν'. Γαζή, έν Καλαβρΰτοις}

κής ημέρας, καθ' ήν ό II. Πατρών Γερμανός ηΰλόγησε τά όπλα τών 
καπεταναίων, Ζαΐμη, Χαραλάμπη καί άλλων, μέσα είς τόν κάτωθι τής 

σημερινής Μονής ναΐσκ.ον.Έπειτα έξήλθον δλοι 
καί κάτω άπό τόν πλάτανον άνεπέτασεν δ Ιεράρ
χης τό Λάβαρον.

«

Ή Μονή αρχήν έχει τό παλαιόν μοναστηριού 
τό ευρισκόμενον μεσημβρινοδυτικώτερον. τό 
όποιον φαίνεται δτι έκτίσθη τό φόι έπί Νικη
φόρου καί ύπό τού μοναχού Ευγενίου κατορ- 
θώσαντος ν’ άναβιβάση τόν αριθμόν τών μονα
χών είς 97°· Τού παλαιού τούτου μοναστηριού 
καταστραφέντος άπό άρπαγας, άνφκοδομήθη 
ή μονή είς τό ιόοο πολλά μέν ύποστάσα άπό 
άρπαγας καί Τούρκους, προαγομένη όμως διαρ
κώς μέ τήν δύναμιν καί τόν ζήλον τών μοναχών. 

"Οταν ήτοιμάζετο δ Ιερός Αγών τού 1821 
εύρίσκομεν τον Ύψηλάντην είς τήν μονήν άνα- 
κοινούντα είς τούς μοναχούς τό μέγα σχέδιον. 
Οί μοναχοί τό άπεδέχθησαν, έμαρτύρησαν δέ 
τινες έκ τούτων άποσταλέντες είς τήν Κωνσταν
τινούπολη· μέ γράμματα πρός τόν Πατριάρχην. 

Είς τάς 22 Μαρτίου τοΰ 1821 ή μονή έδέχετο 
τόν Παλαιών Πατρών Γερμανόν, τόν Άνδρέαν 
Ζαΐμην, τόν Σωτήριον Χαραλάμπην τόν Άνδρ. 
Λόντον, οί όποιοι συνοδευόμενοι είς Τρίπολιν 
άπό Τούρκους ήρνήθησαν νά μεταβοΰν. Ήλθεν 
έκεϊ καί ό άρματωλός Χονδρογιάννης, δ όποιος 
είχεν άρπάση τά εις Τρίπολιν μεταφερόμενα 
Τουρκικά χρήματα. Οί άρχοντες έφανέρωσαν 
είς τούς μέ] μεμυημένους μοναχούς τόν σκοπόν

τής Έπαναστάσεως, έξεπέμφθησαν δέ πανταχού απεσταλμένοι καλοΰν- 
τες τούς έγκριτοτέρους νά σπεύσουν πρός τήν μονήν μέ δπλοφόρους. 

3,000 άνδρες ήσαν συνηγ- 
μένοιείςτήν Μονήν έντός 
δύο νυκτών.

Γύρω έκεϊ είς τήν σωζο- 
μένην μεγάλην πλάτανον 
έμυρμηκία δ έσμός τών 
στρατιωτών άναμενόντων 
τήν μεγάλην ημέραν. Οί 
μοναχοί τούς έπεριποι- 
οΰντο άλλά τά σαρακο- 
στινά φαγητά δέν ήρκουν 
καί ό ηγούμενος έπέτρεψε 
νά φάγουν καί κρέας· ή 
θρησκεία ύπεχώρησεν είς 
τήν Πατρίδα καί αμέσως 
έθυσιάσθησαν 2οο αμνοί 
τής Μονής.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος έκα- 
νόνισε τά τής τελετής. 
Είδε τήν έν τή Πύλη χρυ- 
σοκέντητον καί μαργαρι- 
τοκέντητον σημαίαν καί 
τήν έζήτησε διά σημαίαν 
τής Έπαναστάσεως. Καί 
τό εσπέρας ήρχισεν ή’Ακο- 
λουθία. Προΐοτατο ό Γερ
μανός καί συνιερούργουν 
δ ’Επίσκοπος Καλαβρύ
των Κύριλλος, ό ’Επίσκο
πος τής Μονής Κωνσταν
τίνος, ό Ηγούμενος Καλ
λίνικος, οί προηγούμενοι 
καί οί ιερομόναχοι, δ τότε 
’Αρχιδιάκονος Π. Πάτριον 
καί έπειτα Μητροπολίτης 
’Αθηνών Βλαχοπαπαδό-

πουλος. 'Ο αρχών Μουρτόγενης έψαλλε. Καί χύνονται δάκρυα χαράς 
άσπάζονται άλλήλους οί πολεμισταί καί ορκίζονται δλοι επάνω είς τό 
λάβαρον νά ζητήσουν τήν ’Ελευθερίαν ή τόν Θάνατον. Καί δλοι έπειτα 
'Αρχιερείς καί μοναχοί, στρατιώται καί ποιμένες μέ τό λάβαρον έπί 
κεφαλής όρμοΰν πρός τά Καλάβρυτα διά νά εκδιώξουν τούς Τούρκους.

Ή Έπανάστασις έγενικεύθη καί ή Μονή τήν έβοήθει πάντοτε. Τω 
1826 ό Ίμβραήμ στέλλεται νά τήν καταστείλη καί τά κτήματα τής 
Μονής τής Λαύρας δηοΰνται καί καίονται. Τάτιμαλφή τής Μονής στέλ- 
λονται τότε είς Ζάκυνθον καί τήν Μονήν τοΰ Σπηλαίου καί μία σκέψις 
νά ύποταχθή ή Μονή διά νά σωθή. απορρίπτεται υπερήφανα άπό τούς 
καλογήρους. Εγκαταλείπουν θρηνούντες οί γενναίοι τό ιερόν ενδιαί
τημά των. Είς τάς 4 Μαΐου τοΰ 1826 δ ίδιος δ Ίμβραήμ έρχεται είς 
τήν Μονήν καί τήν πυρπολεί.

Έπί δύω έτη. τό 182S. δτε αί Δυνάμεις διέταξαν τήν άποχιόρησιν τοΰ 
Ίμβραήμ, οί μοναχοί άστεγοι καί πεινώντες σχεδόν έταλαιπωροΰντο 
Μέσοι μυρίων δυσχερείων έπεχείρησαν μετά ταΰτα τήν άνοικοδόμησιν 
τής Μονής των ήτις μέχρι σήμερον βελτιοΰται διαρκώς.

Ό άρχαϊος Ναός τής Μο- 
. , , , ■ 4· νής, θ πυρποληθείς κατά τό

ι82ό,έντόςτθΰδποίου έψάλη 
ή δοξολογία τής Ύψόισεως 
τής Σημαίας, έπεσκευάσθη 
δαπάναις τής Λ. Μ. τής Βα- 
σιλίσσης.

’Επακολουθεί καφιρές καί 
ροδοζάχαρη είς τό Ήγουμε- 
νεϊον καί κατόπιν έπίσκεψις 
είς τό θησαυροφυλάκιον τής 
I. Μονής.’Αστράπτει τό σκο
τεινόν διαμέρισμα είς τό φως

εντός τοΰ όποιου ό Παλ. Πατρών Γερμανός ηΰλόγησε τά όπλα 
τών Καπεταναίων κατά την ΚΕ' Μαρτίου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΙΜΗΣ
Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου. Πρόεδρος τοΰ 

Συλλόγου τών έν ’Αθήναις Καλαβρυτινών.

Ο ΘΕΩΡΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

τών κηρίων καί ιριδίζουν οί πολύτιμοι 
λίθοι, οί άδάμαντεςκαί οί σμάραγδοι καί 
οί σάπφειροι ποϋ στολίζουν τάς άγιας 
καί ιστορικός εικόνας καί τά ιερά κειμή
λια. Καί είς τό μέσον, έντός πολυτίμου 
θήκης καλυπτόμενοι· διά βαρυτίμου οθό
νης, αναπαύεται τό I. Λάβαρον.

Άλλ’ έξαφνα άγγέλλεται δτι οί Κερπινιώται, ένοπλοι καί έφιπποι, 
έκκινήσαντες άπό τό χωρίον Κερπινή, τήν ιδιαιτέραν πατρίδα τών Ζαΐ
μηδων έρχονται είς προϋπάντησή' μας. "Ολοι έξω. 'Εκατόν εύσταλεϊς 
οπλοφόροι, άλλοι φουστανελλάδες έφιπποι καί άλλοι πεζή, μέ τούς 
γκράδες καί έμπρός, μέ τιμητικήν φρουράν άπό 12 οπλοφόρους, ή 
σημαία τών Ζαΐμηδων. Άλλο δοξασμένοι· ράκος, μυριότρητον άπό 
εχθρικός σφαίρας, καί μαΰρον άπό τόν καπνόν τής πυρίτιδος. Λέγουν 
μερικοί δτι αύτήν θψωσεν δ II. Πατρών. Είς τήν συνάντησίν μας κβνοΰν- 
ται τά εκατόν όπλα άλλεπαλλήλως καί έπί δέκα λεπτά ό άντίλαλος 
έξυπνφ καί αναστατώνει τά γύρω βουνά.

Επάνοδος τώρα πρός τά Καλάβρυτα. Επάνω εις τάς έπί τών βου-

ΤΟ ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

νών έλισσομένας ταινίας μία άλυσσος γραφικωτάτη, έφιππων, πεζών, 
κυριών, ένοπλων φουστανελλάδων, νέων, γερόντων. Καί μέ τήν έπάνο- 
δόν μας εις τά Καλάβρυτα μία σκηνή έξόχως μεγαλοπρεπής μάς συγ
κινεί κατανυκτικώτατα. Ό Ζαΐμης χαρίζει τήν οικογενειακήν σημαίαν 
τών Ζαΐμηδων είς τήν κοινότητα Κερπινής νά τήν φυλάξουν είς αιώ
νιον κλέος. Κλαίει δ Ζαΐμης καί πνίγεται η φωνή του. Κλαίομεν δλοι 

αύτήν τήν μεγάλην στιγμήν. Καί 
επακολουθούν άληθιναί όμοβρον- 
τιαι. Έπί ένα τέταρτον πυροβο
λούν καί γεμίζει τό διάστημα άπό 
πυκνά σύννεφα καπνού καί οί πλά
τανοι ραίνουν τήν σκηνήν μέ τά 
κλαριά των.

Χορός έπειτα, χορός λεβέντικος. 
Ζαΐμης, Ζάκας, Ματσούκας, Τσί- 
ιιας, Δήμαρχος, Σαγιάς σύρουν τόν 
χορόν. Καί πρόγευμα, καί πόκερ 
καί περίπατος καί γεύμα έπίση-

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

μον τό βράδυ μέ προπόσεις πάλιν 
καί ένθουσιώδεις προσλαλιάς τοϋ 
Ματσούκα καί ύπνος καί έγερσις είς 
τάς 6 τό πρωΐ διά τό Μ. Σπήλαιον.

* ΙΟ. ΣΑΓΙΑΣ
Τό τραϊνον κατολισθαίνει προ- Γραμματεύς τον έν ΆΟήναις Συλλόγου 

σεκτικα επάνω εις την κατήφορο τών Καλαβρυτινών,
κήν τροχιάν του καί μετά μίαν
ώραν σταθμεύομεν είς τήν Ζαχλωροΰν. "Ολα τά μεταγωγικά μέσα τών 
αγροτών τίθενται είς τήν διάθεσίν μας. Άλογα, ημίονοι, πώλοι όνων.

Άπόστασις ήμισείας ώρας τό πολύ. Κορδέλλες ανάμεσα είς 
II βράχους, ανάμεσα, είς πρίνους, κάτω άπό γιγάντια έλατα

Πέραν έκεϊ. μέσα άπό τά πυκνά κλαριά, διακρίνομεν καταπρα- 
j σίνας καλλιεργημένος εκτάσεις ύπό τών μοναχών. Τά αηδόνια 

j θροοΰν καί -ψάλλουν τήν Φύσιν καί τά νερά, νερά παντού κρυ- 
σταλλώδη, νερά άφθονα — έξευτελισμός τέλειος τοΰ υδατος — 

I συνοδεύουν τήν μελωδίαν τών λάλων πουλιών. Άγριοι λόχμαι 
] καί κρημνοί καί γέφυραι άπό κορμούς δένδρων καί καμπαί 
h οφιοειδείς καί διασκελίσματα βράχων καί ορμητικών ρυάκων 
I καί πνοή παγερά άναδιδομένη άπό τό διάστημα.

Νά τώρα τό μοναστήρι έκεϊ μακράν. Ύπέρκειται τό βουνόν 
ί σάν τείχος φρουρίου κατακόρυφον καί επάνω είς τό τείχος, 
I σάν όγκος, σάν σπυρί, σάν δοθιήν, έχει φυτρώσει ή αιωνόβιος 
■I οικοδομή καί φαίνεται άπό μακράν, όπως προβάλλει μέσα 

I άπό τά δένδρα, σ&ν κρεμασμένη μέ σχοινιά είς τόν άέρα. Τώρα 
[I πλέον έδώ είς αυτά τά ϋψη ή έλάτη καί ή δρύς αντικαθιστούν 

τούς πρίνους’ οκτακόσιων μέτρων ύψος υπέρ τήν θάλασσαν.
«

Σημαίνουν τά σήμαντρα αρμονικά, σήμαντρα παλαιά, συμ- 
βολίζοντα μέ τήν λαλιάν των τήν ιστορίαν τών αιώνων, χρόνους 
διωγμών, χρόνους αίγλης, χρόνους δουλείας. Μυρίζει Βυζαντι
νισμόν τό μοναστήρι. Τείχη κυκλώπεια, θυρίδες μικραί, όροφοι 
ύπερκείμενοι άλλήλων, πολεμίστρα! μέσα είς βράχους έσκαμμέ- 
νους, στόματα θανάτου, άπό τά δποϊα έχυνον τό ζέον ύδωρ οί 
έγκλειστοι κατά τών πολιορκούντων καί μία σιδηρά, κυκλώ
πειος καί αυτή, πύλη. Τό σύνολον έκτισμένον μέσα είς ένατερά-
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στιον σπήλαιον. Μία σήραγξ πλακόστρωτος, 
μαρμαρόδμητος, θολωτή, έπειτα ένα πρόστοον 
μέ τόν δικέφαλον αετόν, κλασσικού τύποι·, εϊς 
τό δάπεδον καί δεξιά ό ναός. Μέσα εις τό σπή- 
λαιον ή εκκλησία έσΐ( ηνωμένη, μικρούλα, κατά- 
χρυσος. μέ κοσμήματα βυζαντινά, εικόνας παμ- 
παλαίας. τεραστίους πολυελαίους καί κανδύλας 
άργυρός, άπό σφυρήλατοι· μέταλλον.Ό χρυσός, 
ό άργυρος, καί οί πολύτιμοι λίθοι οργιάζουν 
έκεΐ μέσα. Τό εσωτερικόν φωτίζεται μόνον 
άπό τό φώς τών κηρίων καί τών πολυελαίων. 
ΦωτοΟυρίδες δέν υπάρχουν. Ό Ηγούμενος κ. 
Καλλιόπιος εις τόν Ορονον του μέ τά άμφιά 
του καί ό λειτουργός εϊς τό μέσον τοΰ ναού 
κατάχρυσος. μέ τρεις διακόνους κρατούντας τά 
"Αγια καθ’ δλην τήν διάρκειαν. Βυζαντινοί 
χοροί ψάλλουν παλυμελεϊς καί γλυκύμολποι. 
Ψάλλει δεξιά ό Νήφων, μονάζων τώρα έκεΐ, 
καί διευΟύνων τήν σχολήν τής Βυζαντινής 
Μουσικής. Ό λιβανωτός σκορπά τό άρωμά του 
καί γεμίζει τό διάστημα άπό τόν εύιόδη καπνόν. 
Οί χοροί ψάλλουν τό Πολυχρόνιον , οί πολυέ
λαιοι κινούνται χαρμοσύνως καί είς τάς έναλ- 
λαγάς έκείνας τοϋ κλυδωνιζομένου φωτοπε- 
λάγους, τά ιερά σκεύη καί αί εικόνες καί οί 
είς τό δάπεδον αετοί φαίνονται σαν νά έλαβαν 
κάποιαν υπερφυσικήν πνοήν.

Ό κ. Γ. Τσίμας εξιστορεί τάς περιπέτειας 
τής Μονής. .

Οί μοναχοί Συμεών καί Θεόδωρός, γεννη- 
θέντες κατά τάς άρχάς τοϋ Δ' αΐώνος, εύρόντες 
μετά, τής αγίας Ευφροσύνης τήν εικόνα τής 
Θεοτόκου έκτισαν μικρόν ναΐσκον, ό όποιος 
έπωνυμεΐται σήμερον τής'Αγίας Ευφροσύνης.

Οί δύο μοναχοί, αδελφοί ϋντες, εΐχον μεταβή είς Ιεροσόλυμα, έκεΐ δέ 
εϊδον έν όπτασίρ. τρεις ιϊνδρας γηραλέους και μετ’ αυτούς ηλιόμορφου 
άνασσαν, αΐγλην ουράνιον περιεστεμμένην.Ή γυνή αΰτη ήτο ή Θεοτόκος 
καί οί τρεις άνδρες ό Παύλος, ό ’Ανδρέας καί ό Λουκάς. Ή Θεομήτωρ 
διέταξε τούς δύο αδελφούς νά όδοιπορήσωσι διδάσκοντες έως τήν 
Άχαΐαν, δπου θά ευρισκον τήν εικόνα της. Ύπό θείας εμπνεύσεις έφθα- 
σαν παρά τόν Βουραϊκόν ποταμόν οί μοναχοί καί έκεΐ συνήντησαν 
κόρην ποιμενίδα, δσίαν, τήν Ευφροσύνην, ήτις έξ άποκαλύψεως γνωρί- 
ζουσα πού ήτο ή εϊκών τής Θεομήτορος, τούς ώδήγησε καί τήν εΰρον 
έν σπηλαίιι». Είναι βέβαιον ότι τό σπήλαιον τοΰτο ήτο ναός ερημικός 
παλαιότατος έν τφ όποια.» ιερουργεί ό Λουκάς. Τότε ώκοδομήθη τό 
πρώτον ναΐσκος.

Οί μοναχοί ηύξήθησαν αργότερα καί έκτίσθη μεγαλείτερος ναός, τό 
σήμερον Καθολικόν, χωρίς δμως νά είναι γνωστός καί ό κτίτωρ. Τό 
μόνον βέβαιον είναι δτι κατά τή» 1510 υπήρχε τό Καθολικόν. Ό Αΰτο- 
κράτωρ ’Ανδρόνικος ό Γέρων κάτι» τή» 12S5 άνιρκοδόμησε τόν ναόν καί 
πρότερον δέ καί ύστερον άλλοι Αύτοκράτορες έτίμησαν τή ν Μονήν καί 
τήν έπροίκισαν μέ βασιλικά αφιερώματα. ώς ό ’Ιωάννης Καντακουζι-

[Φωτ. Ν. Γαξή, έν Καλιιβρύτοις)ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ[Έκ τής συλλογής Boissonas)

νός καί ό ’Ανδρόνικος ό Νέος. Κατά τή» 1640 άπετεφριόθη ό Ναός καί 
τό θησαυροφυλάκιο»·, έσώθη δμως ή είκων τής Παναγίας ή ύπό τοΰ 
Εΰαγγελιστοΰ Λουκά ίστορηθεϊσα. Κατά τό 1641 άνηγέρθη έκ βάθρων 
ή Μονή.

"Οταν κατά τό 1825 ό Ίμβραήμ έδήου τήν Πελοπόννησον είς τό 
Μέγα Σπήλαιον κατέφυγον χιλιάδες χριστιανών, είς τούς οποίους οί 
μοναχοί παρέσχον άσυλον. αυτοί έν ύπαίθριυ κοιμισμένοι, καί τροφάς. 
Αυτά τά ιερά αργυρά σκεύη έπώλησαν οί μοναχοί διά νά βοηθήσουν 
τήν Επανάσταση·. Άλλ'ό Ίμβραήμ έπέρχεται ήδη κατά τοΰ Μοναστη
ριού. Μάχονται δέ προασπισταί του ίεροΰ οί ολίγοι κατά χιλιάδων καί 
νικούν. "Επειτα ί] Μονή δέν ήνωχλήθη οΰδ’άπό τόν Ίμβραήμ. οΰδ’άπό 
άλλους Τούρκους.

Άρχίζομεν τώρα τήν έπίσκεψιν τής Μονής. Τό. κελλιά. σκάλες, 
καταπακται, πολεμίστρα,, κάθοδοι είς τά υπόγεια, τείχη παχύτατα, 
οχυρά, βιβλιοθήκη περισώσασα ιστορικά έγγραφα καί βιβλία πολύτιμα. 
Νεαρός μοναχός, ό κ. Ν. Γεωργίου, Διδάκτωρ τής Φιλολογίας μάς ξενα

γεί. Είς τήν Εδρεσιν μία 
μαρμαρόκτιστος κρήνη 
καί έπειτα τό περίφη- 
μον υπόγειον μέ τά βυ
τία. Κάτω είς βάθος 
πολύ, είς ένα κατασκό- 
τεινον υπόγειον, ανα
παύονται ό Άγγελής, ό 
Σταμάτης κ.τ.λ. Βαρέ
λια τεράστια, χωρητι- 
κότητος άπό έξ έως 
δώδεκα χιλάδων οκά
δων, κολοσσοί αληθι
νοί, διά τήν εσοδείαν 
τοΰ οίνου. Πλούσια μο
νή μέ ιοο χιλ. δραχ.έτή- 
σιον προϋπολογισμοί·, 
τάς όποιας δαπανφπρός 
δεξίωσιν τών ξένων καί 
πρός συντήρησή' της. 
Κάθε βαρέλι φέρει τό 
όνομα τοϋ κατασκευα- 
στοϋ του καί τήν χρο
νολογίαν τής κατα
σκευής του. "Εχουν θυ
ρίδας δΓ ών εισέρχον
ται εις τό κϋτός των οί 
τεχνίται νά τά καθαρί
σουν. "Εχει τώρα πλήν 
τοΰ παλαιού καί θαυμά
σιου νεόκτιστου ξενώνα 
ή Μονή. Τόν έκτισε καί 
τόν έδώρησε είς τήν 
Μονήν ό έξ Αίγιου 
Κροΐσος κ. Σταυρουλό- 
πουλος, ώς άφιέρωμα, 
δαπανήσας τά λύτρα, 
τά όποια τοΰ έζήτη- 

σεν ό ΙΙανόπουλος, όταν ήχμαλώτισε 
τόν υιόν του. Ή Μονή φιλοξενεί, τούς 
έπισκέπτας είς τούς ξενώνας της καί 
τούς διατρέφει, διατηρούσα υπηρεσίαν 
ειδικήν ί·πνωτΐ]ρίου καί εστιατορίου.

’Επακολουθεί περίπατος άνά τά αξιο
θέατα μέρη, είς τό οστεοφυλάκιο»·, 
δπου αναπαύονται είς θήκας τά όστά 
τών κεκοιμημένων πατέρων, είς τό 
ιστορικόν κανόνι, δπερ προήσπιζε τήν 
Μονήνάπό τάς έπιθέσειςτοΰ’Ιμβραήμ. 
Θέα θαυμασία, γοητευτική. Πρόγευμα. 
Ζ.ορσ;· άσματα, φαιδρότης, δεξίωσις 
εϊς τά κελλιά. Ό δσιος ’Ανδρόνικος, 
σύμβουλος, κληρικός μορφωμένος, μάς 
προσφέρει είς τό κελλί του ροδοζά
χαρη καί καφέ. Καί κατόπιν έφιπποι 
εκκινούμε»· πρός τά κάτω. Τό τραίνο 
τό μικροσκοπικόν μας περιμένει, σφυ
ρίζει. καί ή φαντασμαγορία χάνεται 
είς τό Διακοφτό. Ή κορδέλλα τοΰ 
κινηματογράφου έτελείωσεν. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΠΟΨΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ο
'«ύδέτε τάς εικόνας καί θαυμάσατε γραμμάς. Δέν είνε Παρι- 
_£Κ»σινόν οικοδόμημα- είναι τό δικαστικόν μέγαρον Πατρών. 
(Μ. Αυτά είναι τά έγκριθέντα σχεδιαγράμματα, ά'τινα θά 
"" έκτελεσθοϋν, έκπονηθέντα υπό τοΰ άρχιτέκτονος κ. Άλ. 

Νικολούδη καί υποβληθέντα εις τόν πρό τίνος προκηρυχθέντα 
διαγωνισμόν, υπό τό ρητόν: «Μηδενί δίκην δικάσης, πριν 
άμφοΐν μύθον άκούσης».

Άλλ’ ή κακοδαίμων μοίρα τοΰ δυστήνου αύτοΰ τόπου 
έκαμε καί άνέθορον τά βδελυρά μικρόβια, τά έπεργαζόμενα τόν 
όλεθρον παντός ΰγειοΰς στοιχείου. Είναι γνωστή ή ύπόθεσις 
καί διά μακρών έξετέθη έν ταΐς καθημεριναΐς έφημερίσιν. ’Ενώ 
τό Συμβούλων τών Δημοσίων "Εργων ένέκρινε, συνεπεία εϊση- 
γήσεως τοΰ Έπιθ. Δ.Έργων κ. Ν. Παντζίρη, έξαίροντος τάς άρε- 
τάς καί τά πλεονεκτήματα τής έκ τών ΰποβληθεισών μελέτης 
ύπό τό ρητόν «Μηδενί δίκην ί ικάσης πριν άμφοΐν ιιΰθον άκού
σης , εϊς τόν Ύπουγόν τών ’Εσωτερικών ύπεβάλλετο πρός επι
λογήν έκθεσις τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Συμβουλίου τών Δημοσίων 
"Εργων μετ’ είσηγήσεως πλαστής, έν ή έφέροντο δύο ώς έγκρι- 
θεΐσαι μελέται καί τήν όποιαν δΓ άπάτης υπέγραψε καλή τή 
πίστει πρόςτόν προσαγαγόντα αυτήν τμηματάρχην ό Διευθυντής 
τών Δημοσίων "Εργων κ. Σάουρωτ. Ευτυχώς τό πράγμα άνε- 
καλύφθη, έπεδόθη μήνυσις κατά τοΰ βδελυροΰ πλαστογράφου, 
όστις—δυστυχώς—είναι καί ανώτερος υπάλληλος τών Δημοσίων 
"Εργων καί ήδη έπελήφθη τής ύποθέσεως ή Ποινική Δικαιο
σύνη, ενώπιον τής οποίας παρίσταται ώς ιδιώτης κατήγορος ό 
καθ’ ού ή απόπειρα αδικήματος άρχιτέκτων κ. Άλ. Νικολούδης.

Δέν θά γνωρίσουν διά πρώτη»· φοράν οί άναγνώσται τής 
Εικονογραφημένης» έργα τοΰ κ. Νικολοΰδη. I Ιρό τριών περί

που ετών έδημοσιεύσαμεν πάλιν τά έγκριθέντα σχέδιά του, διά 
τό οίκόδομηθησόμενον—πότε τάχα;—μέγαρον τοΰ Υπουργείου 
τών Οικονομικών. Ωσαύτως ένεκρίθησαν καί τά διά τό Δικα
στικόν Μέγαρον Αθηνών σχέδιά του.

Καί ήδη έρχόμεθα εϊς τήν περιγραφήν τής ωραίας ταύτης 
μελέτης, ήτις ώς έλπίζομεν, έν τή έκτελέσει 
γης θέλει στολίσει τήν πόλιν τών Πατρών 
μέ κτίριον άξιον καί αυτών καί τοΰ προο
ρισμού αύτοΰ.Ό κ. Νικολούδης έν τή μελέτη 
ταύτη έταξινόμησεν εϊς δύο κατηγορίας καί 
εις δύο ορόφους έκάστην τάς αίθουσας καί 
τά συναφή αύτοΐς ούτως, ώστε τφ εϊσερχο- 
μένφ έν τώ Μεγάρφ μετά άνοδον βαθμί- ί 
δων δύο περίπου μέτρων κατά τήν προκή
ρυξη' καί μετά λίαν περικαλή καί άρμοτ'ΐ- 
κήν προπυλαίαν έξελίσσεται μεγαλοπρεπής 
έν τή άπλότητί του πρόδομος καί αί τρεις 
μεγάλα, θΰραι όπισθεν τών οποίων εΰρί- 
σκεται ή αίθουσα τοΰ Κακουργοδικείου, 
έναντι τφ είσερχομένφ,δεξιά δέ καί αριστερά 
καί εϊς κάθετον πρός τήν πρώτην άξονα, 
αί αίθουσα. Πρωτοδικείου καί ’Εφετείου. 
’Ενώ κλίμακες ένθεν καί ένθεν φέρουσι ΑΛ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Όσοι άπό τούς εκδρομείς έδίψασαν 
τό ώραϊον έν τή φύσει καί τό άνεζή- 
τουν είς τά έν Ευρώπη διαφημιζόμενα 
τοπεϊα. (ομολόγησαν δτι ή τόσον μα
κράν αύτή άναζήτησις είνε μία ματάιο- 
πονία. Φημίζεται τό Μόν Ρεβάρ καί 
δσοι τό εϊδον (ομολόγησαν, δτι υπο
λείπεται τής θαυμασίας αυτής έκτά- 
σεως είς τή ν μεγαλοπρέπειαν τ ής άδρό- 
τητος καί άγριότητος τής φύσεως. Ή 
φύσις άλλοϋ άποτελεί κεφάλαιο»· εθνι
κού πόρου.Έδώ τό κεφάλαιον τό έχο
με»· μέγα αλλά νεκρόν. Κανείς δένέσκέ- 
φθη νά έκμεταλλευθή αυτόν τόν πλού
τον. Ούτε διαφήμησις, ούτε μεγάλα 
ξενοδοχεία, ούτε εκδρομών εύθηνών— 
εκτός τής τών Καλαβρυτινών διοργά- 
νωσις. Καί χάνεται χρήμα, καί χάνεται 
ενθουσιασμός διά τήν νέαν Ελλάδα. 
ΓΙοίαδύναμις, θ'άνοιξη τόν δρόμον είς 
γενικόνπροσκύνυμα πρός τό μέγααύτό 
ιερόν τής Ωραίας Φύσεως : βρ.

είς τόν Βον όροφον δπου ή κατηγορία τών δύο αιθουσών 
τοΰ Ειρηνοδικείου. Τοιαΰται έν δύο λέξεσι αί μεγάλαι αρτηρία, 
τής συνθέσεως. ΙΙέριξ τών αιθουσών τά διάφορα γραφεία έκά- 
στηςτών αιθουσών, αί Εισαγγελία, δέ Πρωτοδικείου καί Έφε- 
τείου είναι λαμπρώς τοποθετημένοι, συνφδά τοΐς νόμοις οϊτινες 
διέπουσι τά Δικαστικά αυτά Ιδρύματα. ’Ιδιαιτέρα προσοχή έν 
τή μελέτη ταύτη έδόθη όπως πλήθος, δικασταί, κατηγορούμε
νοι, μάρτυρες, φρουρά, είσέρχωνται έν τφ Μεγάρφ κατ’ ιδίας 
έκαστος διευθύνσεις, οθτως οίστε ενώ άφ’ένός ή υπηρεσία οΰδα- 
μώς παρακωλύεται άφ’ ετέρου, καί ώς έξ αύτοΰ, ελλείπει ή 
άσχημία προσαγωγής κατηγορουιιένων, αίφνης προκαλουντων 
συχνά τόν οίκτον ή τά μίση τοΰ πλήθους καί ώς ή τούτων 
άσχημία, ήν ή μελέτη αΰτη μετά πολλής λογικότητος προέβλεψε.

Ό κ. Νικολούδης, έπωφεληθείς τών κλίσεων τών περιστοι- 
χούντων τό κτίριον οδών, διέταξε έν τώ βάθρφ μερικά τμήματα 
τοΰ προγράμματος, ήτοι διαμονήν φρουράς, αρχεία, εφικτά 
οϋτω εϊς τήν έξέτασιν δικογραφιών, χωρίς οί έχοντες άνάγκην 
αυτών νά προσέρχωνται έν τφ κυρίφ Δικαστικά» Μεγάρφ καί 
ώς έκ τής τοποθετή σεώς των εύκολα πρός έξοδον έν περιπτώ- 
σει πυρός, κρατητήρια έν περιπτώσει καθ’ ήν οί κατηγορούμε
νοι είνε πλείονες τοΰ ενός, καί τέλος τάς ανακρίσεις υπό έποψιν 
αρχιτεκτονικής λογικής άπόψεως ούτως ώστε οί προσαγόμενοι 
τφ ανακριτή ευκόλως νά προσέρχοτί'ται χωρίς νά εϊσέρχωνται 
έν τφ κυρίως Δικαστικφ Μεγάρφ.

Ταΰτα έν όλίγοις όσον άιρορά τάς κατόψεις. "Οσον αφορά 
τάς προσόψεις ό χαρακτηρισμός τοΰ Μεγάρου τής Δικαιοσύνης 
άποτυποΰται μεγαλοπρεπώς, αρχιτεκτονικής Ελληνορωμαϊκής 
αλλά καί αρμονίας τοιαύτης, ώστε νά έφελκύη καί τόν πλέον 
άδιάφορον οφθαλμόν. 'Ωραία έν τφ χαρακτηρισμώ της ή οπί
σθια πρόσοψις συμβολίζουσα άρτίως διά τοΰ κεντρικού αυτής 
άξονος τήν όπισθεν αυτής κειμένην αίθουσαν Κακουργιοδι- 
κείου, ένώ δεξιά καί αριστερά άπλαί θύραι, θλιβεράς μορφής, 
κατηφεΐς δεικνύουσι τήν είσοδοι· πρός τάς αύλάς τών κατηγο

ρουμένων καί φρουράς.
Δέν δυνάμεθα έν τέλει εϊμή εύφήμως 

νά όμιλήσωμεν περιφανώς περί τοιαύτης 
ιιελέτ,,ς φρονοΰντες, ότι ή αρχιτεκτονική 
είνε καλλιτεχνία καί ούχί μηχανική έπι- 

\ στήιιη καί ότι άποτύπωσις τοιούτων έργων 
δέν δύναται εϊμή νά έδραιώση τήν πεποί
θηση· καί εϊς τόν έξωτερικόν κόσμον, ότι έν 
Έλλάδι θά ύπάρξωσικτίρια άξια τοΰ προο
ρισμού των καί τοΰ αρχαίου αυτής κλέους.

Ό νεαρός άρχιτέκτων κατακτά ούτω 
διά τής έκάστοτε βραβευθείσης αξίας καί 
ιδιοφυίας του, θέσιν επιφανή καί περίζη- 
λον. Υιός ομογενούς εύπορου έκ Λέρου, 
έσπούδασε τήν αρχιτεκτονικήν έν τή Σχολή 
τών'Ωραίων Τεχνών τών Παρισίων εγκα
τασταθείς δέ ένταΰθα ενασκεί τό έπάγγελμά 
του διακρινόμενος πάντοτε. βρ.
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΡΙΟΕΝΓΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΠαραΟέτομεν ανωτέρω τήν κάτοψιν τοΰ Α' ορόφου, διά νά ϊδουν οί άναγνώσται ήμών έν λεπτομερείς, μετά πόσης μερίμνης καί κατόπιν ποιας 

μελέτης ό άρχιτέκτων, ό συντάξας τά σχεδιαγράμματα, διέταξε τά διαμερίσματα τα άναγκαιοϋντα είς τά επί τό αυτό συγκεντρούμενα διά νά 
άπαρτίσωσι δικαστικόν μέγαρον γραφεία καί παραρτήματα. Ή επιτυχία του είναι ζηλευτή καί δι’ αυτήν βεβαίως Οά χαίρη ύπερμέτρως ό 
καλλιτέχνης— επιστήμων. Ή «Εικονογραφημένη» ή όποια έχει εκτιμήσει τό τάλαντόν του συμμερίζεται τήν χαράν του αυτήν.
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ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Άπό σειράν δυνατά γραμμένων έντυπώσεων τον διακεκριμένου καί Αγαπητοί' 

συναδέλφου κ. Λημ. Τσιμπούκη, ΛιευΟυντον τής έν Βάλω έκδιδομένης -Θεσσαλίας 
άποσπώμεν τάς κατωτέρω εικόνας, βέβαιοι οντες δτι οί άναγνώσταί μας δά εϋρουν 
είς αύτάς έντρνφημα φιλολογικόν πρώτης τάξεως. Ό κ. Τσιμπούκης, άπό τούς 
μάλλον μορφωμένους δημοσιογράφους, έχει ύψωση έως τήν τάξιν τών πρωτευόντων 
επαρχιακών φύλλων, τήν «Θεσσαλίαν - του, μόνην αύτήν ές όλων τών έπαρχιακών 
φύλλων διατηρούσαν Ανταποκριτήν μόνιμον έν Βερολίνιρ.

ΤΟ ΓΚΕΓΚΙΚΟ ΜΑΝΤΡΙ

Και ένφ εΰρισκόμεθα εις τό υψηλότερου σημεϊον ενός λόφου, τής
. λοφώδους Θεσσαλίας»—όπως ό κ. Γεωργιάδης εις τό κλασικόντου 

βιβλίον άποκαλεϊ τά λ’τ^ένια—καί άπελάμβανα μκϊς θαυμασίας δύσεως 
τοϋ ήλιου, ό όποιος ήτο κεκρυμμένος κατά τό ήμισυ άπό τήν ύιβηλοτέ- 
ραν κορυφήν τής νοτίου Πίνδου, αίφνης ό φίλτατος συνοδοιπόρος οστις 
μοί έχρησίμευε καί «ώς οδηγός ιιοί είπε:

— Νά τό Γκέγκικο μαντρί! Θέλεις νά πάμε;
Έστράφην πρός τά δεξιά καί ήκολούθησα τόν δείκτην τοϋ φίλου μου.
’Ολίγον άπωτέρω, εις τό πρανές μιας μικρός καί χαριέσσης κοιλάδος, 

είδα ένα χώρον, «ώσεί χιλίων τετραγωνικών μέτρων, άριστα καθαρισμέ
νος έσωτερικώς, άπό κάθε φυτόν καί κάθε χοοτον. "Ενας φράκτης θαυ
μάσιας κατασκευής περιέκλειε τόν τετράγωνον εκείνον χώρον καί άλλος 
φράκτης όμοιας κατασκευής καί εις σχήμα σταυρού διήρει τό έσωτερι- 
κον του είς τέσσαρα ίσα τετράγωνα.

Ήτο τό Γκέγκικο μαντρί ·.
Εις τήν κάτω πλευράν μία μεγάλη κωνοειδής καλύβι) έκ χόρτου καί 

πέριξ τής μάνδρας καί παρ' αυτήν, είς τήν κορυφήν τοϋ λόφου, άλλαι 
μικραί δμοιαι καλύβαι, αί καλύβαι τών πιστικών .

Ή είκών ήτο έξόχως ωραία. Καθίστων αύτήν ώραιοτέραν τά υπερ- 
δισχίλια πρόβατα βόσκοντα έκεϊ που πλησίον καί μέ βήμα βραδύ, ώσεί 
μετά λύπης άποχωριζόμενα τοϋ χλοερού λειμώνος, διευθυνόμενα πρός 
τήν μάνδραν, ενώ οί αμνοί σκιρτώντες έκ χαρμονής ή έλάμβανον τήν 
εσπερινήν τροφήν άπό τούς μαστούς τών μητέρων των, ή διεσκέλιζον 
τόν έκ πρασίνου βελούδου τάπητα τής «ρύσεως. μέ ωραία πηδήματα . . ■

Καί άφοϋ άπήλαυσα όλης αυτής τής άφαντάστιδς ωραίας καί χαριέσ
σης είκόνος τής ζωής τοΰ υπαίθρου, καί Αφού έχόρτασα τό θέαμα, τότε 
μονον έσκέφθην νά διόσω τήν άπάντησιν είς τόν σύντροφόν μου, είς τόν 
όποιον ούδεμίαν έντύπωσιν έκαμε δλον εκείνο τό περιβάλλον, έντός τοΰ 
οποίου έξη.

— Πάμε στό μαντρί. Θέλω ν’ απολαύσω καί έκ τοΰ πλησίον αυτό 
τό θέαμα.

Καί ήρξάμεθα κατερχύμενοι τόν λόφον, ένφ ή πεδιάς τής Καρδίτσης 
καί τών Φαρσάλων ήρχισε νά καλύπτηται άπό τόν πέπλον τής νυκτός...

ΙΙεντάς ωραίων μολοσσών έν ύλακαϊς διηυθύνθη καθ' ημών τών 
βέβηλων, οΐτινες μετέβαινον νά ταράξωσι τήν ήσυχον βουκολικήν ζωήν. 
Τουτοχρόνως έν τούτοι; άπεσπάτο έκ τινων θάμνων κειμένων παρά τήν 
μάνδραν ήλιοκαής τήν μορφήν ποιμήν, οστις διά συριγμών έπανεκάλεσε 
τούς μολοσσούς πλησίον του καί έδωκεν αύτοϊς νά εννοήσουν, δτι περί 
φίλων επισκεπτών έπρόκειτο.

Μετ’ ολίγον έξήλϋεν άπό τήν μεγάλην καλύβην εύρωστος καί ζωη
ρός γέρων, μέ πρόσωπον τό όποιον διελάλει διαρκή υγείαν καί νεανικόν 
σφρίγος, καί μέ τήν πίπαν του είς τό στόμα διηυθύνθη πρός ημάς.

Νά ό τβέλιγκας, ό κύρ Κώστας· μοί είπεν ό σύντροφός |ΐου.
’Απέριττος καί Αγαθή ήτο ή υποδοχή, ής έτύχομεν είς τόν ερημικόν 

εκείνον συνοικισμόν. Καί μετά τάς τυπικά; φιλοφρονήσεις ό κύρ Κώστας 
μάς ώδήγησε είς τήν κατοικίαν του τήν κωνοειδή καλύβην, τήν όποιαν 
άλλοτε έπιφυλάσσωμαι νά περιγράψω.

Έμείναμεν έκεϊ τέταρτον τής ώρας περίπου. Ό κύρ Κώστας ό άγα- 
θός γέρων καί μειλίχιος τσέλιγκας—τοΰ όποιου τά πρόβατα θά διατρέ- 
ξουν κατ’ αύτάς δρόμον 25 ημερών διά νά φθάσουν εις τά βουνά τής 
’Αλβανίας όπου θά παραθερίσουν—μοί έδωκε προθύμως δλας τάς πλη
ροφορίας τάς οποίας τό περιβάλλον μέ έκαμνε νά ζητήσω.

«
"Οταν έξήλθομεν τής καλύβης προσείλκυσε τό βλέμμα μου ζωηρά 

πυρά είς ολίγων βημάτων άπόστασιν. "Ανωθεν αυτής τρία ξύλα πυρα- 
μοειδώς τοποθετημένα, άπό τής κορυφής τών όποιων έκρέματο εύτελής 
σίδηρους γάντζος είς τό άκρον τοϋ όποιου είχεν άναρτηθή σεβαστών 
διαστάσεων λέβης. Άσυνειδήτως πςουχώρησα έως έκεϊ καί ό εύγενικώ- 
τατος κύρ Κώστας, μοί έξήγησεν ότι παρεσκευάζετο ή τροφή των, τό 
περίφημου κατσαμάκι·. 'Οκάδες τινές άλεύρου έκ καθαρού κίτρινου 
αραβοσίτου, μετ’ ολίγου υδατος καί δρακός άλατος βραζόμενα, Αποτε
λούν τήν τροφήν καί τόν άρτον τών ευτυχών, έν τή Αξιοθαυμάστφι καί 
καταπλησσούση λιτότητί των, έκείνων ανθρώπων, οί όποιοι ούτε δεκάκις 
τοΰ έτους, δέν γεύονται άλλοίας τροφής !..

Έσμύς σκέψεων καί δυσεξηγήτων προβλημάτων μέ είχε καταλάβη, 
όταν άπεμακρύνθημεν έκ τοϋ τόπου εκείνου τής επιγείου ευτυχίας καί 
άνηρχόμεθα είς τόν λόφον. Σκέψεων καί προβλημάτων έπί τοϋ βίου τών 
αγαθών έκείνων άνθρώπων, οί όποιοι ένφ δέν εγνώρισαν Ακόμη κανέν 
έκ τών δημιουργημάτων τοΰ πολιτισμού καί ένφ στερούνται Απάντων, 
έκτος τοϋ καθαρού καί υγιεινού άέρος, έν τούτοις μ’ έβεβαίωναν μετά 
πειστικότητος, ότι. είνε απολύτως ευτυχείς, ίσως διότι ποτέ δέν ήθέλη- 
σαν νά γνωρίσουν τήν τόσον δυσδιάκριτου δι' ημάς ευτυχίαν.

*
Η ΠΟΙΜΕΝΙΣ
Μίθλις ? Ντουρής—ωραίος ίππος μέ ύπερήφανον βάδισμα, τόν όποιον 
I λ ανεξάντλητο; φιλική καλοσύνη μ' έχορήγησε διά νά διασχίσω τμή
ματά τινα τού Θεσσαλικοΰ "Αργους — έστράφη πρός τήν καμπήν τής 
ανωφερούς όδοΰ, ένεφανίσθη πρό έμοΰ. ολίγα βήματα μακράν αυτής, μία 

κρήνη καί πρός ταύτην διηυθύνθη ό Ντουρής διά νά δροσισθή κατόπιν 
πολυόιρου πορείας.

Μία γυνή, προφανώς έκ τής φυλή; τών Σαρακατσαναίων, ήσχολεϊτο 
παρά τήν κρήνην νά λευκάνη Αμφιβόλου χρωματισμού φουστανέλλαν. 
Είχε τά νώτα έστραμμένα πρός με καί ή παρουσία έμοΰ καί τοΰ συνοδού 
μου είς τό ερημικόν εκείνο μέρος, δέν έκαμεν είς αύτήν καμρίαν εντύ
πωσα’. Είς έμέ συνέβη τό Αντίθετον. Ή παρουσία της, είς την κρήνην 
εκείνην, έσήμαινεν ότι εύρισκόμεθα πλησίον συνοικισμού τίνος· χαρμό
συνου αληθώς συμπέρασμα, διότι κατόπιν πολυόιρου ιππασίας, είχον 
Ανάγκην άναπαύσεως.

Αίφνης έστράφην πρός τήν κρήνην καί τό βλέμμα μου έκπληκτον 
καί τεταραγμένον πρό τοϋ φαινομένου, προσέπιπτεν έπί τής τελειοτέρας 
γυναικείας καλλονής έξ όσων ποτέ συνήντησα. Τό άτημελήτως έπί τής 
κεφαλής της έρριμμένον ευτελές μανδύλιον, μαϋρον μετά βαθυπρασίνων 
καί έρυθρών στιγμάτων, περιέκλειε μίαν καλλονήν καταπλήσσουσαν, 
ένα πρόσωπον μέ τά εΰγενέστερα καί λεπτότερα τών χαρακτηριστικών, 
μίαν μορφήν μέ κατατομήν έλληνικωτάτην καί μέ δύο καταμέλανας 
οφθαλμούς, αληθείς μαύρους άδάμαντας !

Δέν γνωρίζω αν έκ τύχης ή έκ προθέσεως. ή κόρη έκείνη ή πάγκαλ- 
λο;, ή κόρη, ή έμφάνισις τής όποιας έν 'Αθήναις δυνατόν ν’ άνεδείκνυεν 
έξοχους ποιητά; καί θαυμαστούς χρωστήρας, δέν άπέσυρε πάραυτα τό 
πρόσωπον της, άλλά μοί έδωκε καιρόν ολίγων δευτερολέπτων διά νά 
δυνηθώ νά θαυμάσω καί ν’ απολαύσω διά τών οφθαλμών μου τελείως 
τό ύπέροχον εκείνο κάλλος, ή ζωηρά είκιών τοΰ όποιου ουδέποτε πλέον 
Οι'ι μ’ εγκατάλειψη.

Ό Ντουρής έκορέσθη ήδη τοΰ δροσερού υδατος, πράγμα οπερ δια- 
καώς έπεθύμουν νά μή είχε συμβή. Ευλαβής προσκυνητής τής ώραιότη- 
τος, εύρέθην αίφνιδίως κατά γής, ύπό τήν πρόφασιν μέν όπως κάγω 
δροσίσω τά χείλη είς τής κρήνης τό νάμα, πράγματι όμως όπως έπωφε- 
ληθώ ευκαιρίας άμα καί συμπτώσεως, ΐνα ι’ίπαξ έτι άποθαυμάσω τής 
ποιμενίδος τήν καλλονήν.

Καί τό κατώρθωσα... «

Μετ’ ολίγον άπεμακρυνόμην τής ειίτυχεστέρας τών Θεσσαλικών κρη
νών, τής κρήνης έκείνης ήτις πολλάκις τής ημέρας βλέπει τήν τελειοτέ- 
ραν τών καλλονών καί τά ίίδατα τής όποιας λείχουν τούς πόδας τής 
ύπερκοσμίου κόρης ή χρησιμεύουν ώς κάτοπτρου της.

Ό συνοδός μου έτήρει ίεράν σιγήν. Ήτο προφανές ότι είχεν άντιλη- 
φθή τήν κατάπληξή’ μου καί τάς ρεμβώδεις σκέψεις, α'ίτινες διεδέχθησαν 
αύτήν και άνέμενεν ίσως νά λύσω εγώ πρώτος τήν σιγήν.

Ήτο τοΰτο φυσική συνέπεια άλλως τε. Έπρεπε νά μάθω, ποια ή 
καλλονή έκείνη τής έρήμου, έπρεπε νά ομιλήσω περί αυτής.

Καί έλυσα τήν σιωπήν.
— Ποια ήτο αυτή ή κόρη ;
— Ή Μάρω· μοί άπήντησεν εκείνος. Σαρακατσιάνισσα. Ή έμορφώ- 

τερη άπ’ όλες τές γυναίκες πού είδα. Ή φαμιλιά της έχει έδώ κοντά τις 
καλύβες καί τά μαντριά.

Πεντάμορφη αλήθεια.
— Θυμάσαι τόν Μπλιόφα:
— ’Εκείνον τόν ληστή ;
— Ναι! Ήταν πρώτα φυγόδικος κι' υστέρα έγινε ληστής. ’Απ' αυτί) 

έγινε. Τήν είχε άγαπήση καί τή ζήτησε γιά γυναίκα του. Αύτή δέν τόν 
θέλησε, γιατί δέν τόν ήθελεν ό πατέρας της καί τ’ αδέρφια της. "Ενα 
άπ’ αυτά ό Μπλιόφας τό πυροβόλησε καί τό λάβωσε. Έτσι έγινε φυγό
δικος καί υστέρα ληστής. Τώρα χάθηκε καί ησυχάσαμε'.

«
Δέν μ’έξέπληξαν αί πληροφορίαι τοϋ συνοδού μου. Ήπόρησα μόνον 

πώς συνέπεσεν, ώστε τό θύμα τής καλλονής ταύτης νά είναι εν καί μόνον. 
"Επρεπε νά είναι περισσότερα καί δέν είνε δυνατόν παρά νά γίνουν· Η 
Μάρω είναι ακόμη νεαρωτάτη καί τό λιγυρόν αυτής ανάστημα καί τό 
ύπέρλαμπρον αύτής κάλλος καί ή μαγνητική τών ωραίων της όφθαλμών 
δύναμις, πολλούς θά έλκύσουν προσκυνητάς, θαυμαστά.; καί διεκδικη- 
τάς, μέχρις οτου παραδοθούν είς εκείνον, τόν όποιον θά κρίνουν αντά
ξιον αύτή; οί γονείς καί οί αδελφοί της.

Διότι έπί τοιούτου ζητήματος αί θυγατέρες τής ορεσιβίου έκείνης 
φυλής, δέν δύνανται νά έχουν ίδιαν γνώμην. Άλλ’ ούτε θέλουν. Καί ίσως 
νά είναι τοΰτο τό φρονιμώτερον.

Καί ένφ ό Ντουρής, μέ βήμα ταχύ έξηκολούθει τόν δρόμον του, ό 
δέ συνοδός μου — ύποχρεωτικώτατος πάντοτε — μοί έχορήγει συμπλη
ρωματικός πληροφορίας περί τής έξαφανισθείσης οπτασίας, έγόι έσκε- 
πτομην, ότι ενώ εις τάς πόλεις καλλοναί ώς ή τής Μάρως άναδεικνύουν 
έξοχους ζωγράφους καί δημιουργούν μεγάλους ποιητάς, είς τήν έρημον 
καί τόν ποιμενικόν βίον δέν είναι δυνατόν νά δημιουργήσουν τίποτε 
άλλο άπό φυγοδίκους!

«
'Αγαθή τύχη μέ «οδήγησε τήν έπομένην καί πάλιν πλησιέστατα τή; 

ποιμενίδος κόρης. Συιήντησα αύτήν καί πάλιν, ούχί πλέον παρά, τήν 
κρήνην, ούχί έν άσχολίφ τοΰ φύλου της, άλλιτ προσπαθούσαν ν«ι περι- 
συλλέξη διασκορπισθέν τμήμα τοΰ πατρικού ποιμνίου. Ηγεμονικόν είχε 
τό παράστημα καί μεγαλοπρεπές τό βάδισμα, τής καλλονής Απαραί
τητα συμπληράιματα. ’Αναμφιβόλως άνεγνώρισεν έν έμοί τόν χθεσινόν 
προσκυνητήν τής κρήνης καί πιθανώς νά έξεπλάγη. όπως καί έγώ, διά 
τήν νέαν αύτήν καί Απρόοπτον «τυνάντησιν. Έλάχιστον θάρρος εΰρισκα 
νά συνομιλήσω μετ’ αύτής καί ν’ Ακούσω τήν ώραίαν φωνήν της. Είναι 
τραχεία ή γλίόσσα τών Σαρακατσαναίων, Αλλ’ έκ τοΰ στόματος τής 
ωραίας ποιμενίδος έξήρχοντο μελιρδικαί αί λέξεις. Έζήτησα παρ’ αύτής 
όλίγας πληροφορίας, σχετικός μέ τό ποίμνιον καί όταν «ϊπβιιακρυνόμην 
αύτής δέν έλειιμα — κατ’ επικρατούσαν συνήθειαν — νάτή ευχηθιϋ όπως 
διέλθη έν χαρμονη τάς ημέρας τοϋ θέρους, είς τάς κορυφάς τής Πίνδου, 
καί όπως πραγματοποιηθώ κάθε πόθος της. δ. α. τςιμπουκης

Ερρίκον ϊιεγγεβιτς:

QUO VADIS?
(Χυνΐ’χρίΜ Λπύ τι» π(?θηγαΰμρνον;

Τϊ*ής  ελλειψεν ή πνοή καί έσταμάτησε. "Επειτα μέ μόλις άκουομένην 
■Α φωνήν είπε:

— Δός μου τήν ύπόσχεσιν αυτήν, Μάρκε.
'Ορκίζομαι είς τήν ίεράν οου κε<ρ«ιλι'|ν.

Καί τότε είδε τήν μορφήν τής Λιγύας άκτινοβόλον. Έκείνη έφερε τήν 
χεϊρα τοϋ Βινικίου είς τά χείλη της καί είπε :

—Ή γυναϊκιί σου . . . Είμαι ή γυναϊκά σου.
Καί οί δύο ήρχισαν νά προσεΰχωνται.

XIII
Ό λαό; μετέβαινεν κατά τό πλεϊστον μεθυσμένο; είς τούς κήπους τοϋ 

Καίσαρος. Ό Νέρων καί ό Τιγγελϊνο;, θέλονιε; ν«ϊ περιορισθή ή επι
δημία, ή όποια άπό τάς φυλακάς διεδίδετο είς τήν πόλιν. έκένωσαν τά 
υπόγεια, άφίσαντες δεκάδας τινάς μαρτύρων διά τό τέλος τίϋν αγώνων. 
Καί τίι πλήθος όταν έπέρασε τά.ς κιγκλίδας τοϋ κήπου εύρέθη πρό πασ- 
σ«ίλων είς τούς όποιου; είχον δεθη χριστιανοί στεφανωμένοι μέ «ϊνθη. 
"Οταν ήκούσθη ήχος κέρατο; δούλοι, οί όποιοι ϊσταντο παοιι τούς πασ
σάλους. έθεσαν πϋρ εί; ει’ιφ λέκτους ΰλα; κρυμιιένας είς τούς θάμνους 
καί μετ’ ολίγον οί πόδες τών χριστιανών έλείχοντο άπό τάς φλόγας. Ό 
λαός έσίγησε καί οί κήποι αντήχησαν άπό στεναγμούς. Αί σκληρότεροι 
όμως καρδίαι έπληρο’ιθησαν έλέους, όταν Από τό υψο; τών πασσάλων 
ήκούοντο κραυγαί: Μητέρα! μητέρα!» Άπό τάς άρχάς τοϋ θεά,ιατος 
ό Καϊσαο έιράνη έφιππος μέ τόν Τιγγελϊνρν καί τόν Χίλωνα. Ό λαό; 
έπευφήμει τόν Αύτοκράτορα περιεργαζόμενον τά πτώματα καί αύλικοί, 
Ιερείς, βακχίδες γυμναί, σάτυροι ήκολούθουν μεθύοντες. «τδοντες. έκβάλ- 
λοντες κραυγάς.

Ό Καϊσαρ καί ό Τιγγελϊνο; διεσκέδαζον μέ τόν τρόμον τοϋ Χίλωνος 
καί όταν έφθασαν είς τήν μεγάλην πηγήν κατήλθον τών ίππων των καί 
άνεμίχθησαν εί; τό πλήθος. ’Έφθασαν πρό ίστοϋ τίνος έπί τοϋ οποίου 
ήτο δεμένος είς γέρων. Μόλις τόν είδεν ό Χίλων έπεσε κατά γής κραυ
γάζω ν : —’Ο Γλαύκος! Ό Γλαύκος!

Άπό τό ύψος τοϋ μεγάλου πασσάλου ό Γλαύκος ό ιατρός τόν έβλεπε. 
"Εβλεπε τόν άνθρωπον, ό όποιος τόν έστέρησε τής συζύγου του καί τών 
τέκνων του, τόν έσυρεν είς ένεδραν δολοφόνων καί οστις. ιίφ οϋ αύτ«χ τά 
εγκλήματα τφ συνεχωρήθησαν έν όνόματι τοϋ Χριστού, τόν παρέδωκε 
πάλιν είς χεϊρα; τοϋ δημίου.

"Ολοι ήννόησαν ότι ιιεταξυ τών δύο έκείνων ανθρώπων συνέβαινε 
κάτι, άλλ’ ό γέλως έπάγωσεν έπ τών τών χειλέων των διότι τό πρόσω
πον τοϋ Χίλωνος είχε παραμορφωθή. Θά έλεγε κανείς ότι αί γλώσσαι 
τών φλογών έκαιον τό ιδιόν του σώμα.

"Εξαιρνα έκλονίσθη, έτεινε τόν βραχίονα καί μέ φωνιήν τρομερόν καί 
διαπεραστικήν έφώναξε:

— Γλαυκέ! Έν όνόματι τοϋ Χριστού ! Συγχώρησον !
Ολοι γύρω έσιώπησαν καί ύψωσαν τιι βλέμματα πρός τόν πάσσαλον. 

Ή κεφαλή τοϋ μάρτυρος έκινήθη ελαφρώς καί ήκούσθη ή φωνή του 
στενάζουσα: — Συγχωρώ.

Ό Χίλων έπεσε πρηνιής κατά γής καί έρριπτεν έπί τής κεφαλής του 
χώμα. Αί φλόγες έκάλυψαν τό στήθος καί τό πρόσωπον τοϋ Ι’λαύκου. 
Ό Χίλων όμως άνωρθιόθη μέ τόσον παραμορ<ρωμένον πρόσωπον, ιοστε 
οί Λύγουστιανοί ένόιιισαν ότι είχον πρό αύτών άλ.λον άνθρωπον.

— Τί τοϋ συνέβη : Είνε τρελλός! έψιθύρισαν.
Έκεϊνος έστρεψε πρός τό πλήθος, ΰψωσε τήν δεξιάν του χεϊρα καί 

ήρχισε νά φωνάζη.
— Λαέ τής Ρώμης ! 'Ορκίζομαι ότι τιμωρούνται οί Αθώοι! Ό έμπρη- 

σπής είνε αύτός!
Καί έδείκνιιε τόν Νέρωνα. Οί αύλικοι άπελιθώθησαν. Ό Χίλων έμει- 

νεν Ακίνητος δακτυλοδεικτιον τόν Καίσαρα. Ό λαός ώρμησε πρός 
τόν γέρονια διά νά τόν ΐδη. Φωναί ήκούοντο: Μητραλοία! Έμπρη- 
οτιι! . Ή σύγχισις ηύξάνετο. 'Ιστοί τινες. καέντες ήδη, έπιπτον σκορπί- 
ζοντες γύρω σπινθήρας. Κύματα κόσμου «λπαιθησαν τόν Χίλωνα πρός 
τίι βάθος τοϋ κήπου. Τά φώτα είχον σβεσθή καί μέσα εί; τό τό σκότος 
ό "ί·!λλην έβάδισε πρός τήν πηγήν πλησίον τής όποιας έμαρτύρησεν ό 
Γλαύκος. Μία χειρ ήγγισε τόν ωμόν του. Έστράφη καί είδε Παύλον 
τόν έκ Ταρσοΰ.

— Είμαι κατηραμένος. Τί μέ θέλεις :
— Νά σέ σώσω !
— Δι’ έμέ δέν υπάρχει σωτηρία, είπε χάμηλοφιόνως ό "Ελλην στηρι- 

ζόμενος είς έν δένδρον.
Ό Θεό; συνεχώρηοε τόν μετανοήσαντα ληστήν. Καί αν ό δούλος 

τοϋ Χριστού σέ συνεχοιρησε τήν στιγμήν τοϋ μαρτυρίου του. πώς δέν 
θιϊ σέ ,ιυγχωρήσΐ) ο Χριστός;

Τόν έπλησίασεν ό Απόστολο; πρός τήν πηγήν, ή οποία είς τήν νυκτε
ρινήν σιγήν έφαίνετο κλαίουσα έπί τών μαρτυρικών έκείνων πτωμάτων.

Τό ψευδός σου. τοϋ είπε, τό έξήγνισες, σέ βαπτίζω έν όνόματι τοϋ 
ΙΙατρός κάί τοΰ Υίοϋ καί τοΰ Άγιου Πνεύματος.

— Τί οφείλω νά πράξω πριν άποθάνω: ήρώτησεν ό Χίλων.
— Πίστευε καί μαρτύρει τήν Αλήθειαν.
Έχωρίσθησαν κατ’ άπαίτησιν τοϋ Χίλωνος, οστις δέν Αμφέβαλλεν ότι 

<> Καϊσαρ καί Τιγγελϊνο; θά διέτασσον νά τόν καταδιιόξουν. Δέν ήπατάτο. 
Έπιστρέιρων εις τόν οίκόν του τόν είίρε περικυκλωμένον άπό πραιτω- 
ριανούς. οί όποιοι τόν συνέλαβον καί τόν «οδήγησαν εις τόν Παλατϊνον. 
Ό Καϊσαρ άνεπαύετο ήδη. άλλ’ ό Ί’ιγγελϊνος άνέμενεν.

— Έγκλημάτισες, είπεν εις τόν "Ελληνα, καί δέν θά διαφύγης τήν 
ποινήν. “Αν όμως αύριον είς τό μέσον τοϋ άμιριθεάτρου δήλωσής, ότι 
ήσο μεθυσμένος καί παρελήρεις καί ότι οί Χριστιανοί είνε οί έμπριησταί 
ή ποινή σου θά περιορισθή είς ραβδισμού; καί έξορίαν.

— Δέν είμπορόι, αύθέντα. είπε -πράως ό Χίλων.
— Είδες πώς απέθανον οί χριστιανοί; Θέλεις νά ιϊποθάνης ομοίως; 
Ό γέρων άπήντησε.

Καί έγό> πιστεύω είς τόν Χριστόν!
Ό ΊΊγγελϊνος ώρμησε, τόν έρριψε κατά γής καί λακτίζων αυτόν :
— Θά άνακαλέσης! θά άνακαλέσης ό.τι είπες! έφώναζε.
— Δέν είμπορώ!
-— Είς τά βασανιστήρια !
Δούλοι Θράκες τόν έδεσαν έπί ύκρίβαντο; καί ήρχισαν νά τοϋ απο

σπούν τεμάχια σαρκών. Έκεϊνος ήσπιίζετο τάς χεϊρας τ«ΰν δούλων καί 
έπειτα έκλεισε τούς όφ ίίαλμούς. “Εζη έν τούτοι; καί, όταν ό Τιγγελϊνο; 
τόν ήρώτησε πάλιν <’ί.ν θιϊ άνεκιίλει ό.τι είπεν, έκεϊνος μέ φωνήν μύλι; 
άκουομένην : Δέν είμ . . . πο .. . ρ«ϊ>!

Ό Τιγγελϊνο; διέταξε νά διακοπή ή βάσανο; κ<τ.ι περιεπάτει. ’Έξαφ να 
νέα ιδέα τοϋ έπήλθε.

Άποσπάσατέ του τήν γλώσσαν ! διέταξε τούς Θρφκας.
Τήν έπομένην έπαίζετο είς τό άμφιθέατρον δράμα κατά τό «όποιον 

μία άρκτος κατεβρόχθιζεν άνθρωπον. Έπί τοϋ σταυρού καθηλώθη ό 
Χίλων καί αληθινή άρκτος όιδηγήθη εμπρός του. Τό θηρίον δέν ήγγισε 
τό βασανισμένοι· εκείνο σιομα καί ο Χίλων άπέθανεν ήρεμος.

XIV
Καί τοι ο λαό; είχεν ήδη -χυρτάση αίμα, ή εϊδηοις ότι έπλησίαζε τό 

τέρμα τών θεαμάτων έκαμε νά πλημμυρίση τό άμφιθέατρον. Οί Αύγου- 
στιανοί ήλθον μέχρι καί τοΰ τελευταίου, μανιεύοντες ότι ό Καϊσαρ είχε 
παρασκευάοη δράμα διά τήν καρδίαν τοϋ Βινικίου. Ό Ί’ιγγελϊνος είχε 
τηρήση σιγήν όσον άφορ<; τό μαρτύριον είς τό όποιον θά ύπεβάλλετο ή 
μνηστή τοϋ νεαρού χιλίαρχου, άλλά καί ή σιγή αύτή ηύξησε τήν γενικήν 
περιέργειαν. Ό Καϊσαρ ήλθεν ένωρίτερον τοϋ συνήθους καί ή αΰτοκρα- 
τορική φρουριι ήτο πολυαριθμοτέρα, διοικουμένη όχι άπό κεντηρίωνα 
άλλ' <1πό τόν χιλίαρχον Σούμπριον Φλάβιον. γνωστόν δι«ϊ τήν τυφλήν 
του άφοσίωσιν είς τόν Αύτοκράτορα. Ήνόηοαν όλοι ότι ό Καϊσαρ ήθελε 
νά είνε έξησφαλισμένο; κατά άπελπιστικοϋ τίνος κινήματος τοϋ Βινι- 
κίου. 'Όλων τιί βλέμματα έστρέφοντο πρό; τόν άτυχή μνηστήρα, κάτω- 
χρον, μέ τό μέτωπόν του υγρόν άπό ίδρϋιτα. Είς τό βάθος τής καρδίας 
του έμενεν ίχνος έλπίδος- Ίσως ή Λιγύα ν<« μή εύρίσκετο μεταξύ τών 
καταδίκων, ίσως όλοι αύτοί οί φόβοι νά ήσαν μάταιοι. Καί, όπως ό 
άνθρωπος ό όποιος κυλιέται είς κρημνόν προσπαθή νά κρεμασθή άπό 
ό,τι δήποτε συναντ«ϊ, ό Βινίκιος έκρεμάσθη από τήν ελπίδα ότι ή πίστις 
μόνη ήδύνατο νά τήν σιίιση. Δέν έμενε παρά ή πίστις. Καί «'> Βινίκιος 
άνέμενεν θαύμα. Τέλος ή θύρα ή Απέναντι τοϋ βασιλικού θεωρείου ήνοί- 
χθη καί έφάνη ό θύρσος. Ό γίγας έπροχώρησεν έως τό κέντρον. Οί 
Λύγουστιανοί καί τό πλεϊστον τών θεατόίν έγνιόριζον ότι ό άνθρωπος 
αυτός είχε πνίξη τόν Κρότωνα καί ψίθυρος ήκούσθη γύρω. Δέν είχον 
άλλως τε ΐδη εί; τήν Ρώμην τοιοϋτυν γίγαντα. Έκεϊνος, βλέπων κενόν 
τόν στίβον, χωρί; σταυρόν ούδ’ <>πήν διά νά στηθή τοιοϋτος, έσκέφθη ότι 
δέν ήτο άξιος τής τιμή; νά σταυρωθή. Έγονάτισε λοιπόν διά νά προσευ
χή!) ή. Ή θέσις αύτή άπήρεσεν είς τόν λαόν, ό όποιος ήρχισε νά σφυρίζη. 
Έξαφνα είσήχθη είς τό άμφιθέατρον κολοσσαϊος γερμανικός ταύρος 
μέ δεμένην επάνω του μίαν γυμνήν γυναίκα.

— Ή Λιγύα! Ή Λιγύα! έφώναξεν ό Βινίκιος, φέρων τάς χεϊρας είς 
τήν κόμην του. Έπειτα «ώσεί μονολογΰίν είπε: «Πιστεύω! Πιστεύω!.. 
Χριστέ, εν θαύμα!

Δέν ήννόησεν ότι έκείνην τήν στιγμήν ό Πετρώνιος έκάλυπτε τήν 
κεφ αλήν του μέ τήν τήβεννόν του.Έπίστευσεν ότι ό θάνατος ή ή θλίψις 
έσκότισαν τού; οφ θαλμούς του. Δέν έβλεπε τίποτε. Δέν έσκέπτετο τίποτε. 
ΙΙαρελήρει μόνον: Πιστεύω! Πιστεύω! Πιστεύω!»

Έξαφνα έχύθη σιγή είς τό Αμφιθέατρον. Οί Αύγουστανοί έσηκυ'ιθη- 
σαν όλοι <ίπ«ι τάς θέσεις των. Είς τόν στίβον συνέβαινε κάτι τό Ανήκου
στοι·. Έπί τή 0έ<« τής βασιλόπαιδός του δεμένη; είς τά κέρατα τοϋ 
άγριου ταύρου ό θύρσος ό ταπεινό; καί έτοιμο; διά τόν θάνατον, έπή- 
δησε καί συνέλαβε τό ζ«ϊ>ον.

-Βλέπε! είπεν ό Πετρώνιος είς τόν Βινίκιον άποσύρων τήν τήβεννον.
Δέν ήκούετο ούδ’αναπνοή. Άφ’οτου ή Ρώμη ήιο Ριόμη δέν είχον 

ίδή τίποτε όμοιον. Ό άνθρωπος έκράτει τό ζ«ρον από τά κέρατα βυθί- 
ζων τού; πόδας του είς τήν άμμον. Ή κεφαλή του είχε χωθή μεταξίι 
τών ώμων του καί οί μϋς του είχον έξογκωθή μέχρι τοϋ νά φαίνεται ότι 
τό δέρμα θά διερρήγνυτο. Τόν είχεν όμως σταματήση τόν ταύρον είς 
τοιαύτην Ακινησίαν, ώστε οί θεατοί ένόμισαν ότι εύρίσκονται πρό είκό
νος άθλου τοϋ Θησέως ή τοϋ Ήρακλέους.

Είς τήν ακινησίαν αυτήν ποιος έκ τών δύο Αντιπάλων θά έξηντλεϊτο 
πρώτος καί θά ύπεχώρει, αύτό ήτο διά τούς φανατικούς θεατά; τό 
ζήτημα, σπουδαιότερου τήν στιγμήν έκείνην άπό τήν ιδίαν των ζωήν, 
άπό τήν τύχην τής Ριύμης ολοκλήρου, άπό τήν κυριαρχίαν της έπί 
τοϋ κόσμου. Ό Αίγυς έκεϊνος έφαίνετο ώς ημίθεος. "Ολοι τόν ήτένιζον 
μέ θαυμασμόν καί αυτός δέ ό Καϊσαρ είχεν έγερθή. Αύτό; και ό Τιγ- 
γελϊνος. γνωρίζοντε; τήν ριόμην τοϋ «ίνθριόπου έκείνου. είχον οργα
νώσει τ«> θέαμα λέγοντες είρωνικώς καθ’εαυτούς: Ά: καιαβάλη 
λοιπόν ο νικητής αύτό; τοϋ Κρότωνος τόν ταύρον!» Είς τό άμφιθέα
τρον όλοι ϊσταντο μέ υψωμένους τούς βραχίονας Ακίνητοι. "Αλλοι είχον 
ίδρόιση «ώς αν νά είχον παλαίση οί ίδιοι. "Ολων αί καρδίαι έπαλλον.

Ζ«ΰον καί άνθρωπος έν τούτοι; ϊσταντο «ώς καρφιωμένοι εί; τό έδα
φος. ’Έξαφνα μυκηθμός ύψιόθΐ) από τόν στίβον. "Ολοι έπίστευσαν ότι 
ΰινειρεύοντο. Ύπό τούς σίδηρους βραχίονας τοϋ βαρβάρου, ή τερατιύ- 
δης κεφαλή ύπεχιόρει ολίγον κατ’ ολίγον. Τό πρόσωπον τοΰ Αίγυος καί 
ολον του τό σώμα είχε γίνη κατέρυθρον. "Εβλεπε κανείς οτι συνήγειρε 
τά υπολείμματα τών δυνάμεών του. Καί πλέον πνιγμένος, πλέον άγριο; 
καί θλιβερό; ήκούετο τώρα ό μυκηθμός τοϋ ταύρου. Ή κεφάλι) ιοϋζιίιου 
έχαιιήλωνε καί ή γλ«ώσσ<ί του ήωρεϊτο είς τό κενόν. Μετ<1 μίαν στιγμήν 
οί πλησιέστεροι θεαταί ήκουσαν τόν τριγμόν θραυοιιένων οστών και τό 
ζφον έσωριάσθη ώ; όγκος, νεκρόν. Έν ριπή οφθαλμού ό γίγας ελυσε 
τήν παρθένον καί τήν έλαβεν είς τάς άγκάλας του. "Επειτα ήρχισε 
ν’ Αναπνέω θορυβωδώς. [Έπεται συνέχεια)
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ΤΟ 1ΩΒΙΛΑΙΟΝ =■: « *

ΤΟΥ ΟΗΧΑΥΡΟΦΥΛΑΚΟΧ

Πεντήκοντα έτών υπαλληλικός βίος άμωμος, 
έργαΊδης, ευεργετικός διά τά συμφέροντα τον 
Κράτους, αυτός εινε ό βίος τοΰ Κεντρικού μας 
Ταμίαν κ. Κλεισθένους Καλογερή, ό όποιος ανή
κει βεβαίως είς τήν έκτίμησιν του Πανελλήνιον.

διαχειρίζεται κατ' έτος ποσά πεντακοοίων 
περίπου εκατομμυρίων και ουδέποτε είς τήν 
πολυδαίδαλον υπηρεσίαν του ευρέθη μία βρα- 
δύτης, εν σφάλμα, κάτι το μή ώρολογειακόν.

Τά πεντήκοντα έτη τής υπηρεσίας του έπλα
σαν τά ιδεώδες τοΰ υπαλλήλου, τά άφθαστου. 
Υπαλλήλου ευσυνείδητου, άγνοΰ, Ουοαιζοντος 

τί ίδια είς τά κοινά, προικισμένου μέ αύτο- 
βουλίαν, εργατικού. * Υπαλλήλου ιόν οποίον 
κανείς δέν έπιρρέαοε καί είς τον όποιον κανείς 
δέν ηδυνηθη να έπιβληθή.

Καί ακούραστου υπαλλήλου. Διαχειρίζεται 
τά εκατομμύρια τον Δημοσίου καί ώς νά μή 
έφθανεν αυτή ή λαβυρινθώδης υπηρεσία, είς 
τήν οποίαν δεν τοΰ διαφεύγει τίποτε καί είς 
τήν όποιαν ουδείς δύναται, έστω καί κατά μέρος, 
νά τόν άντικαταοτήση, είς τήν όποιαν δικαιού
χον ή όφειλέτιδα έχει ολόκληρον τήν Ελλάδα, 
άλλοι οργανισμοί πολυσχιδείς διευθύνονται άπό 
τόν ίδιον καί είς ό,τι χρειάζεται ό ακάματος, 
ευσυνείδητος, ό ακούραστος, είς επίτροπός καί 
είς Ταμεία, ό κ. Καλογερής επιφορτίζεται νά 
γίνι/ ο ν Αργος. "Επειτα άπό 50 έτών εργα
σίαν δέν έμειώθη ή αλκή τον. "Αν είργάζετο 
νέος όσον εργάζεται πάς ευσυνείδητος υπάλληλος, τώρα εργάζεται διπλαοίως 
καί τριπλασίως. Καί εινε πλέον ό κ. Καλογερής ή ζώσα ιστορία τών Οικο
νομικών τοΰ Κράτους καί τό ζών μέγα βιβλίου του.'Ο Κεντρικός Ταμίας 
ενθυμείται κάθε υπόθεοιν καί κάθε δικαιούχον καί κάθε ποσόν. Φαντα- 
σθήιε χιλιάδας δικαιούχων, μυριάδας ποσών, όγκους εγγράφων, πλήθος 
διαφορών, αυξομειώσεις ποσών, ποικιλίαν υποθέσεων καί όλα αύτά συγκεν

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
Ό Κεντρικός Ταμίας τοΰ Κράτους.

XI ΙΟ ΙΙΧΝ'Τ'Ο') κχι χιι’οχχ
ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ

Πρώτης τάξεως πνευματικόν εντρύφημα παρουσιάζει ή «Εικονογρα
φημένη διά τούς άναγνιόστας της. Ό διακεκριμμένος καλλιτέχνης κ. 
Στέφανος Ξενόπουλος, ύ μέ μόρφωσιν οΰ τήν τυχοϋσαν προικισμένος, ό 
ζήσας έξι» καί ίδιον πώς εξηγούνται έκεΐ εις όλους οί προγονικοί 
θησαυροί, ώστε νά μή εΐνε βραχμανικά δυσνόητα είδωλα, Αά μάς 
οδηγήση είς ένα αισθητικόν περίπατον άνά τά διάφορα Μουσεία μας. 
τά Αθηναϊκά καί τά άλλα. Μία καλλιτεχνική άντίληψις τά βλέπει 
αλλέως τά πράγματα καί αλλέως τά διατυπώνει καί δι’ αύτό οί περίπα
τοί μας &ά εΐνε μία πριοτοτυπία καί μία διδασκαλία μαζύ, σοβαρά άλλά 
καί απολαυστική συνοδευομένη μέ Ααυμασίας εικόνας.

«
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Ή «Εικονογραφημένη» πρός τούς υποστηρίζοντας αύτήν αισθάνεται 
πάντοτε ύποχρεώσεις καί εύγνωμοσύνην, πάντοτε δέ πρός τούς συνδρομη- 
τάς της τηρεί εξαιρετικήν άβρότητα, τούς δέ καθυστεροΰντας τήν συνδρο
μήν των αναμένει όσον είναι δυνατόν περισσότερον, ειδοποιούσα αυτούς έν 
τφ μεταξύ. Μία καθυστέρησις συνδρομής βεβαίως δύναται νά προέλθη έκ 
παντοίων λόγων, άλλά μία μακρά έλλειψίς κάθε άπαντήσεως είς τάς έπι- 
στολάς μας καί κάθε έξηγήσεως δίδει πλέον τό δικαίωμα εις ήμάς, μέ 
λύπην μας. νά προβώμεν είς μέτρον τό όποιον άποκρούομεν άλλά καί τό 
όποιον Επιβάλλεται. εις τήν δημοσίευσιν δηλαδή τών ονομάτων Εκείνων τών 
συνδρομητών διά τήν κακοπιστίαν τών όποιων Επείσθημεν πλέον.

Αί προσπάθεια! μας νά μή καταλήξωμεν εις τό σημεΐον αύτό, είναι γνω- 
σταί είς Εκείνους τούς όποιους αφορά, ώστε χωρίς άλλας εξηγήσεις άλλά 
καί χωρίς παρεξηγήσεις, νά ϊδουν τά όνόματά των δημοσιευόμενα. Καί έπα- 
ναλαμδάνομεν ότι μέ πολλήν λύπην θά δημοσιεύσωμεν εις τό προσεχές τεύ
χος τά ονόματα τών μή άξιούντων καν ήμάς άπαντήσεως.

«
Φ. ΔΕ ΣΙΜΩΝΕ ΜΠΡΟΥΒΕΡ

Έκεΐ εις τήν ώραίαν αδελφήν χώραν, τήν ’Ιταλίαν άλλο εύγενές τέκνου 
της μάς αγαπά έν έργοις. *0  κ. Σιμών Μπροδβερ.

Μελετά τήν φιλολογίαν μας καί τήν γλώσσάν μας καί έως τώρα τό 

τρωμένα είς τήν μνήμην ενός ανθρώπου. Καί 
πάλιν όλα αύτά κατεστρωμένα με διαύγειαν 
κρυστάλλινου κατόπτρου. Καθ' εσπέραν συνο
ικίζεται ή χρηματική κίνησις τής ημέρας, ή 
πολυδαίδαλος, είς δελτίον καί κατά δεκαήμερον 
είς κατάστασιυ φωτιστικήν δια την πορείαν ττον 
οικονομικών τοΰ Κράτους.

'Ο Τρικούπης είχε και εξοχήν το προσόν 
τον έκλέγειν διά πάσαν θέσιν τό καταλληλότε- 
οον πρόσωπον. Καί όταν ταμιακοί άνωμαλίαι 
έπέβαλον τήν ανάγκην νά εύρεθή ή τελειότης 
τοΰ υπαλλήλου διά νά τεθή επί κεφαλής τής 
διαχειριστικής υπηρεσίας τοΰ δημοσίου πλού
τον, ό αείμνηστος πολιτικός τόν κ. Καλογερήν 
έθεσε ·/ ρουρόν τοΰ κοινού θησαυρού.

"Οταν πρό εικοσιν έτών ό χαλύβδινος αυτός 
υπάλληλος, συμπληρώοας τά έτη τής συντάξεως 
του, ήθέλησε νά άπομακρυνθή τής δημοσίας 
υπηρεσίας, αί Τράπεζαι τοΰ ήνοιξαν τάς αγκό
λας, υποσχόμενοι πολλαπλάσιας άποδοχάς εκεί
νων, ών άπήλαυεν άπό τήν Πολιτείαν 'Π Τρά
πεζα τής Κωνσταντινουπόλεως τόν ένεκολπώθη 
τότε καί ό κ. Καλογερής προοέφερεν είς αυτήν 
υπηρεσίας δεόντως έκτιμηθείσαςί Ο Τρικούπης 
τότε έπ έμεινε νά τόν έπαναφέρη εις τήν υπη

ρεσίαν τής Πολιτείας καί ό κ. Καλογερής 
έγκατέλειφε τήν προσοδοφόρου καί ήσυχου 
θέσιν του διά νά ταχθή και πάλιν είς τήν υπη
ρεσίαν τής Πατρίδας. Καί έκτοιε "Αργος άγρυ

πνος τοΰ Δημοσίου θησαυρού, ακούραστος, ακάματος υπηρετεί τά Ιημόσια 
συμφέροντα σωσττκώτατα καί άφίνει μόνον μίαν ανησυχίαν είς τήν Πατρίδα. 
Τό ζήτημα ποιος θά τόν άντικαταοτήση, άν θελήοη ποτέ ν άναπαυθή.

Αυτός τας άρετάς του τό έθνος άντήμειφε μέ τόν άνωτερον Ταξιάρχην, 
ή Γαλλική Κυβέρνησις μέ τό ισότιμον παράσημον τής Λεγεώνος καί η 
’ Οθωμανική μέ το όμότιιιον Μετζητιέ.

πόρισμα τών μελετών του τό έχει σωρεύση είς τόμους καί τομίδια μέ μετα
φράσεις καί πρωτότυπα έργα. Μετέφρασε καί έςέδιυκεν εις ιδιαιτέρους 
τόμους ό κ. Μπροϋβερ τήν «Συζύγου έκλογήν τού Παπαρρηγοπούλου τφ 
1904, δύο διηγήματα τού κ. Δ. Βικέλα καί τήν «Γαλάτειαν» τού Βασιλειά- 
δου τφ 1906 καί τρία κρητικά διηγήματα τού κ. Δαμβέργη τφ 1908. Έκτος 
αύτών δ κ. Μπρούόερ έγραψε τομίδιον διά τόν ποιητήν Ζαλοκώσταν. έςέδω- 
κεν έκλογήν πεζών καί ποιήσεων έλληνικών καί δύο πρωτότυπα διηγήματα 
του γραφέντα έλληνιστί τήν «Ψυχήν τής "Ελλάδος» (1905) καί τήν Οικίαν 
τσΰ Γλαύκου (1906).

Μία μικρά βιβλιοθήκη όλόκληρος, ή όποια δεικνύει αγάπην πρός τήν 
'Ελλάδα, πρός τήν γλώσσάν της, ευγένειαν ψυχής, μελέτην εμβριθή.

ΊΙ Εικονογραφημένη» εΐνε υπερήφανος διότι μεταξύ τών φίλων της 
καταλέγει ένα έτι καλόν φιλέλληνα άπό τήν τιμημένην ιταλικήν γήν.

ΚΑΤΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διατί δέν ζητείς είς τούς όμοιους σου τάς άρετάς καί μέ τήν ιδίαν προ
θυμίαν μέ τήν όποιαν άνακαλύπτεις τάς κακίας των; Όταν μάθης νά 
εκτιμάς τάς άρετάς τών άλλων άνθρώπων θά δυνηθής νά τούς άγαπήσης. 
Καί όταν ενθυμείσαι είς τήν πρός αυτούς συμπεριφοράν σου τάς άρετάς των 
θά συγχωρής εϋκολώτερα τάς αδυναμίας των καί θά ύπομένεις τά ελατ
τώματα των τά όποια σέ λυπούν.

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Όλίγον άκόμη καί Οά εχωμεν ηλεκτρικά τράμ. Ή 'Εταιρία έπισπεύ- 
δουσα τάς έργαοίας, Οά παραδώση εντός τοΰ ’Ιουλίου εις χρήσιν τοΰ 
κοινοΰ τάς γραμιιάς Πατησίων —Όμονοίας, ’Λχαρνών — Όμονοίας, 
Όμονοίας—’Αεριόφωτος—Όμονοίας, καί Αμπελοκήπων Όμονοίας.

'Ωραία τά βαγόνια, κρυσταλόφρακτα, άνετα, εύρέα, οτίλβοντα, πολι
τισμένα, Οά τά ζηλεΰσουν καί μεγαλουπόλεις τής Εύρώπης.

Καί πυκνή ή συγκοινωνία. 'Υπάρχουν γραμμαί εις τάς όποιας τά 
βαγόνια Οά κυκλοφορούν άνά τρία λεπτά τής ώρας ώς π. χ. ή γραμμή 
τής Όμονοίας — Άγγλικανικής 'Εκκλησίας, είς άλλας δέ γραμμιίς, είς 
τάς όποιας ή συγκοινωνία εΐνε άραιά. πυκνοΰται ευεργετικώτατα. Καί είς 
δλας τάς γραμμάς τραίνα άπό τάς 6 καί τό πρωί.

Καί άλλη καινοτομία ευεργετική διά τόν λαόν. Οί έργατικοί συρμοί. 
'Από τάς 6 καί εο' εως τάς τής πρωίας τόν χειμώνα καί άπό τάς 5 1 ? 

έως τάς 6 καί ίο’ τό καλοκαίρι διά τούς εργατικούς 
μεταβαίνοντας εύίίηνά καί γρήγωρα εις τάς εργασίας των.

Διότι είς όλα τά άνωτέρω προστίθεται καί ή εΰδηνία. 
Άπό τήν 'Ομόνοιαν έως τήν Λεωφόρον Αλεξάνδρας διά 
τών Αμπελοκήπων 15 λεπτά, τά αύτά έως τά Πατήσια, 
έως τήν Κολοκυνβοΰν άπό τήν οδόν Τπποκράτους. Μέ 
εκείνα δέ τά εισιτήρια συνεχείας ή ει’Όηνία φθάνει τό 
μή περαιτέρω. Ό επιβάτης ό διανΰων οίανδήποτε γραμ
μήν ολόκληρον ή έν μέρει δικαιούται νά ζητήση είσιτή- 
ριον συνεχείας πρός οίανδήποτε γραμμήν, τέμνουσαν 
τήν πρώτην ή κατά προέκτασιν αυτής. Τό είσιτήριον 
αυτό Οά δίδεται δωρεάν είς τούς έχοντας είσιτήριον ι; 
λεπτών καί άντί j λεπτών εις τούς έχοντας δεκάλε
πτοι· είσιτήριον.

θά λειψή καί εκείνο τό είς τό ύπαιθρον βασανιστή-
ριον τής αναμονής τών έπιβατών. Κομψά περίπτερα Οά ΜΙΑ
ίδρυΟοΰν είς τάς πλατείας τής Όμονοίας. τοΰ Συντάγ
ματος καί τοϋ Μοναστηριού, είς τούς Αμπελοκήπους, είς τό Παλαιόν 
Φάληρον καί διά τήν γραμμήν Πατησίων.

'Όπως εΐπομεν πολιτισμός, νέα ζωή—τοΰ σφρίγους τής οποίας τήν 
διάρκειαν μάς έγγυάται ή Διεύβυνσις τοΰ κ. Γ. Δούμα διά τήν πρόσκλη
ση· τοΰ όποιου καί τήν δι’ αύτοΰ απαλλαγήν άπό ξένων οί Αθηναίοι 
καί ο! ΤΙειραιεΐς ύπερεχάρηοαν — ευμάρεια, άληθινή έξυπηρέτησις τής 
συγκοινωνίας. Δώρα τά όποια ώνειρεύοντο οί ’Αθηναίοι διακαώς καί 
τά όποια τώρα άρχίζουν νά γίνωνται πράγματα.

«
ΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ

"Οπου καί αν δ·.έλ«η τό πριγκιπικόν ζεύγος, ή πριγκίπισσα Άλικη καί 
ό πρίγκιψ Άνδρέας, όπου υπάρχουν όμογενεΐς, τυγχάνει θερμής δεξιώσεως 
καί ζωηρών Εκδηλώσεων.

Ή παρατιθεμένη είκών παριστάνει τήν δεξίω- 
σιν τών A. A. Γ. Υ. έν Μόσχφ καί τήν έξοδόν 
των έκ τού Ελληνικού ναού, μετά τήν τελεσθεΐ- 
σαν δοξολογίαν, καθ’ ήν παρέστη δ διευθύνων 
τό έκεΐ προξενείου, οί έξέχοντες τής όμογε- 
νούς κοινότητος καί αϊ άρχαΐ τοϋ τόπου.

«
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ Β. ΘΕΑΤΡΟΝ

Άπό τό δελτίον τοϋ Συλλόγου τών Ηθοποιών 
άποσπώμεν τάς έξής πληροφορίας διά τό μακα- 
ρία τή λήξει Β. θέατρον.

Τό Βασιλικόν θέατρον έκλεισε τάς πύλας του 
έπ’ αόριστον τήν 28 Απριλίου 1908. Τά Εγκαί
νια έγένοντο τήν 24 Νοεμβρίου 1901 έπϊ παρου
σία τών Βασιλέων.

Τό πρώτον διανεμηθέν έργον ήτο ό γαμπρός 
τοΰ Ποαριέ». Ή πρώτη δοκιμή έγένετο τήν 
πρωίαν τής 1 ’Οκτωβρίου 1901 έν τφ Foyer 
τοϋ θεάτρου. Τό απόγευμα τής αύτής ήμέρας 
προσήλθον εις τάς δοκιμάς άπαντες οί άρρενες 
ήθοποιοί μέ ξυρισμένου τόν μύστακα. Άπό τής 
ένάρξεως τοΰ θεάτρου μέχρι σήμερον έδόθησαν 
έν δλφ έξακόσιαι έβδομήκοντα τρεις παραστάσεις.
Έξ αύτών, 63 έδόθησαν τό πρώτον έτος, 100 τό δεύτερον, 103 τό τρίτον 
έξ ό>ν 21 έν Καΐρφ καί Άλεξανδρείφ, 104 τό τέταρτον έξ ών 12 έν Άλε- 
ξανδρείφ, 107 τό πέμπτον, 94 τό έκτον καί 102 τό έβδομον. Κατά τάς 
παραστάσεις ταύτας έδόθησαν έν δλφ 144 έργα, έξ ών τά 35 ελληνικά. Αί 
πέντε μεγαλείτεραι εισπράξεις τοϋ θεάτρου ήσαν αί έξής: Ή τής έν Αλε
ξάνδρειά παραστάσεως τών «Ίσαύρων» δραχ. 15,328. ή τής πρώτης παρα- 
στάσεως τοΰ «’Ονείρου» (2 Νοεμβρίου 1902) δρ. 5,045, ή τής τών Εγκαι
νίων τοΰ θεάτρου δρ. 3,775. ή έκ τής παραστάσεως τών «Ίσαύρων» πρός 
τιμήν τής Βασιλίσσης τής Αγγλίας δοθείσης δρ. 3,627 καί ή τής πρώτης

Η ΕΝ ΜΟΣΧΑ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΑΛΙΚΗΣ

ΑΙ ΝΕΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΑΜΑΞΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΜ

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΑΛΗΡΟΝ

τής Δουκίσσης τών Αθηνών · δρ. 3.300. Τά περισσότερα ποσοστά Ελαβεν δ 
κ. Κ. Χατζόπουλος εκ τής μεταφράσεως τού Φάουστ άνελθόντα είς δραχ. 
2,317. Τό δνειρον τοΰ Σαίκσπηρ Εδόθη 43 φοράς, ό δέ Φάουστ τοΰ Γκαΐτε 
32. Έκ τών δοθεντων θεαματικών έργων, οϋδέν Εκάλυψε τά έξοδά του. Διά 
τό όλιγοδαπανώτερον έξ αύτών (τήν ΙΙρετζιόζαν) εδαπανήθησαν 11,000 
δραχ., είσεπράχθησαν δέ 8.ΟΟΟ. Κατά τά πρώτα εξ έτη έγένοντο κατ’ έτος 
10—25 άναβολαί παραστάσεων. Κατά τό τελευταΐον ούδεμία τοιαύτη έγέ
νετο. Έκ τών έλλειμάτων τοϋ θεάτρου, τό μικρότερον ήτο τοΰ τελευταίου 
έτους 1907—-8 άνελθόν είς 64,000 δρ. Τό τοϋ 1905—6 άνήλθεν εις 155 
χιλιάδας δραχ. καί τό 1906 7 εις 82 χιλιάδας δραχμάς. Άπό τάς έν Αίγύ-
πτφ παραστάσεις τοϋ πρώτου έτους είσεπράχθησαν 94 χιλιάδες δραχμών, 
άπό τάς τοΰ δευτέρου δραχμαί 40,000. Τάς παραστάσεις τοΰ θεάτρου 

παρηκολούθησαν περί τάς τριάκοντα χιλιάδες 
τζαμπατζήδες!

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΓΥΘΕΙΩι

Κατά τούς τελεσθέντας έν Γυθείφ σκοπευτι" 
κούς αγώνας μεταξύ τών σκοπευτών καί τών 
μελών τής 'Εταιρίας τών «Άτρομήτων ’Εκδι
κητών» άνεκηρύχθησαν οϊ έξής νικηταί:

Όπλον Μάνλιχερ. Άπόστασις 600 μ., Α', 
Γ. Οίκονομάκος, Β’. Δ. Πιερράκος.

"Οπλον Γκρά Ικανονικόν).—Άπόστασις, 300 μ. 
Α’, Εύάγ. Κυζίρης, Β’, ’Ιωάν. Λ. Γεωργόπουλος, 
Γ', Δ. Λιαδής.

Είς τούς νικητάς άπενεμήθησαν ύπό τοΰ Έμι- 
λίου Έβρότα τά έξής βραβεία :

Είς τόν Α' τοΰ Μάνλιχερ, όπλον Μάνλιχερ 
καί δ · Ελληνικός Αύτοκρατορικϋς Στόλος».— 
Άγωνοθέται: Οί Ατρόμητοι καί δ υποπλοίαρ
χος τοΰ Β. Πολ. Ναυτικού μας κ. Κ. Σαράφης. 

Εις τόν Β’ τοΰ Μάνλιχερ, «Ηρακλής ανα
παυόμενος >, 200 φυσίγγια καί τό μετάλλιον τών 
Άτρομήτων. — Άγωνοθέται: Ό τμηματάρχης 
τής Εθνικής Τραπέζης κ. Π. Τζανετάκης, καί 
δ λοχαγός τοΰ πεζικού κ. Α. Κουντούρης.

Είς τόν Α' νικητήν τοΰ Γκρά άνάγλυφον 
μπρονζέ παρουσιάζον τόν Δία παλαίοντα πρός

τούς Τιτάνας. Άγωνοθέται: Οί Δέκαρχοι τών Άτρομήτων.— Είς τόν Β' ή 
«Εικονογραφημένη». Αγωνοθέτης: Δήμος Βρατσανος.

«
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ PATHE-FRERES

Εις τό Επί τής δδοΰ Σταδίου παλαιόν θέατρον Τσόχα έγκατεστάθη άπό 
τής αρχής τοΰ θέρους τέλειος κινηματογράφος. Τό θέατρον ηύτρεπίσθη, μέ 
ώραΐα καθίσματα, μέ νοικοκυριστικήν τάξιν καί καθαρότατου Ελκύει 

καθ’ Εσπέραυ καϊ γεμίζει άπό τόυ εκλεκτότερου κόσμου. Είυαι δέ καί 
ή έγκατάστασις άψογος, όχι πρόσκαιρος, καί ή συσκευή θαυμασία καί 
αί ταινίαι υέαι καί εκλεκταί, όπερ δέ σπουδαιότερου, χωρίς τήυ γνω- 
στήυ έκείυηυ τρομώδη κίνησιυ κατά τήυ άυέλιξιν τής ταιυίας καί πάυ- 
τοτε ώ πουάν,—κατά τήν φωτογραφικήν έκφρασιν—αί εικόνες. Δύναται 
τις νά είπή ότι είναι δ τελειότερος κινηματογράφος αύτός καί ότι 
έπειτα άπ’ αύτόν. αί συσκευαι τάς όποιας εϊδομεν έως τώρα εις τό 
Βπαιθρον δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τόν κινηματογράφον. Άλλά πρέ
πει νά λεχθή καί ότι τό περί οΰ δ λόγος μηχάνημα είναι τοΰ έν Παρι- 
σίοις περιφήμου καί παγκοσμίου φήμης καταστήματος, μέ τάς τεράστιας 
του Εγκαταστάσεις, τών άδελφών Pathe, τών όποιων ειδικός άντιπρόσω- 
πος τό έχει έγκαταστήσει φιλοτίμως καί ειδικός τεχνίτης τό χειρίζεται.

$

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΑΠΩΝΕΣ

Συμπολίτης μας — ό κ. Ν. Τσιμπάς — μέ θέρμην Εργασίας, μέ τήν 
δύναμιν τήν όποιαν περικλείουν όλοι όσοι πιστεύουν οτι δι’ αύτής προ
οδεύουν οί λαοί καί μέ τήν άνεξαρτησίαν τής άντιλήψεως, τήν όποιαν 
ολίγοι άπό τούς Επιδιώκοντας πρακτικά στάδια έχουν, εΐδεν ότι ή Ελλάς 
έχει ύπέρ πάσαν χώραν άνωτέρας τάς κυριωτέρας ϋλας πρός παρα
σκευήν σάπωνος καί παράγει τώρα τοιοΰτον άρωματικόν άνωτέρας 
ποιότητος. Σάπωνα διά τάς χβίρας καί τό πρόσωπον, διά τά λουτρά, 
παντός είδους. "Οσοι τέως μετεχειρίζοντο εύρωπαϊκούς σάπωνας, δμο- 
λογοΰν ότι οί σάπωνες τοΰ κ. Ν. Τσίμπα εΐνε άνώτεροι. Κρυστάλλινοι, 
διαφανείς οί Ελληνικοί σάπωνες, εύεργετικοϊ διά τό δέρμα, αδρότατα 
άρωματισμένοι, άν δέν νικήση ή ξενολατρεία μας, ή φονική διά κάθε 
Ελληνικήν προσπάθειαν, θά κατακτήσουν τόν καλόν κόσμον, όπως 
κατέκτησαν όσους τούς μετεχειρίσθησαν έως τώρα.
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Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ
Κομψότατος, άστράπτων, άνταποκρινόμενος είς δλας τάς άνάγκας τών 

επιβατών καί εϊς δλας τάς αξιώσεις μιάς πλαζ τήν όποιαν έπισκέπτονται 
ξένοι, έκτίσθη δ νέος σταθμός τού Σ. Λ. JI. έν Φαλήρφ.

Τό νέου οικοδόμημα καλλωπίζει τήν ώραίαν μας άκτήν, οφείλεται δέ όπως 
δ,τι εσχάτως έγινε καί δ,τι γίνεται, εϊς τήν πρωτοβουλίαν τοϋ ίιαχειριστού 
τής Εταιρείας κ. Άλ. Βλάγκαλη.
ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ

Τά παγωτά καί τά παγωμένα ποτά έν ώρα θέρους είνε άβλαβή όταν ή 
χρήσις δέν καταντά εϊς κατάχρησιν. Τό έσπέρας είνε ή καταλληλότερα 
ώρα διά τά παγωτά μετά τό φαγητό·/. Είνε επικίνδυνον νά τρώγετε παγω- 
τόν όταν είαθε ’.δρώμενοι. 01 γέροντες, τά παιδία καί οί λεπτής κράσεως 
πρέπει νά απέχουν τών παγωτών διότι τούς βλάπτουν τόσον, όσον ωφέλιμα 
είνε είς τούς δυνατής κράσεως. Τό αιφνίδιου ψύχος τό προξενούμενον εϊς 
τά πεπτικά όργανα παρακολουθεί υγιεινή άντίδρασις, επειδή δέ ή άντί- 
δρασις αύτή δέν συμβαίνει εϊς τούς ασθενούς κράσεως διά τούτο τά 
παγωτά τούς βλάπτουν. *

“διπυλον,,
Μέ στοργήν ίδιάζουσαν, ανέκαθεν ό κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλοους κατέγινεν 

εϊς τήν Ιστορίαν τών 'Αθηνών δέν υπάρχει δέ γεγονός, ή μνημείου ή σημείου 
τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τής τουρκοκρατούμενης πόλεως, τό όποιον 
νά μή έχει φωτισθή απ’ αύτόν μέ άπλετο·/ Ιστορικόν φώς. Τό «Διπυλον», τό 
όποιον αναγγέλλεται ώς συλλογή ολοκλήρου τής μακράς, φωτισμένης καί 
γλαφυράς μαζύ ιστορικής καί φιλολογικής έργασίας τού Καμπούρογλου, ώς 
πρώτον του δημοσίευμα προτάσσει τήν 'Ιστορίαν τών'Αθηνών ύπό τούς 
Τούρκους®. Ή ιστορία αύτή, ή περιεργοτάτη ανάγεται είς τό άπό τοϋ 1456 
έως τοϋ 1821 διάστημα.

Έκτος τής πλήρους άναπαραστάσεως τών ’Αθηνών μέ τά μνημεία των 
τά έκλιπόντα καί τόν θρησκευτικόν δημόσιον, πνευματικόν, κοινωνικόν και 
Ιδιωτικόν ρίον των, τόν περιεργότατον, εϊς τό ριβλίον προστίθενται άλλα 
ενδιαφέροντα κεφάλαια ών τινά είνε τά έξής:

Άθήναι καί Φλωρεντία.—Άΰήνιιι καί Βενετία.—Άθήναι, Κωνσταντι- 
νούιτολις καί'Ιερουσαλήμ.—Οί Αθηναίοι είς το Κολλέγιον τοΰ Άγ. 'Αθανά
σιον Ρώμης.— Οί ’Αθηναίοι ,τρόσφνγες 
έν τή ξένη. — Ο! Αθηναίοι είς Σαλαμίνα, 
Αίγιναν, Κέαν. Κόρινθον καί εις άλλας 
τής Πελοπόννησου πόλεις.—Σχέσεις τών 
διαλέκτων ’Αθηνών, Αϊγίνης, Μεγάρων, 
πόλεως θηβών καί Λεβαδείας καί Λακω
νικής. Ό εθνομάρτυς Λίμπονας. Παρά
δοξος στάσις έν Άθήναις. Αί Φοϋσται. 
Χατζή Άλής Χασεκής. Ό μαρκήσιος 
Νοαντέλ, ή Πριγκήπισσα τής Ούαλλίας, 
ό Σατωβριάνδος έν Ά θήναις.—'Ο”ΖίΊχ<ΐ'. 
Πλήρης περιγραφή τής άρπαγής, τών 
αρχαιοτήτων. Ο Βέρων εν Ιθήναις. 
(Ανέκδοτα άγνωστα καί έπεισόδια, στί
χοι Ελληνικοί είς αυτόν αποδιδόμενοι. 
Τά τής διαμονής αύτοΰ έν πάση λεπτο
μερείς).—'If Κόρη τών 'Αθηνών.-- Βέ
ρων καί Σαρής κ.τ.λ.

«

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

'Υγιείς οφθαλμοί, Ε.τήλιον Χαραμή. 
Ένα βιβλίου επιστημονικόν καί έθνικόν 
μαζί γραμμένου άπό τόν τόσον επιστη
μονικόν αμητόν σωρεύσαντα κ. Χαραμή·/, 
τόν διακεκριμμένον οφθαλμίατρον, υφη
γητήν τού Πανεπιστημίου, μέλος τής 
Γαλ. Όφθαλμολογικής Εταιρίας, Διευ
θυντήν τοϋ 'Οφθαλμιατρείου καί τής 
Όφθαλμ. Κλνικής τοϋ Ζαννείου κτλ. Διά 
τό βιβλίο·/ ό επιστημονικός κόσμος μας 
μόνον επαίνους ήδυνήθη νά εϊπη καί νά 
γράψη, αί- μελέται δέ καί ή πείρα τοϋ 
κ. Χαραμή δέ ήτο δυνατόν εϊμή νά απο
κρυσταλλωθούν είς τόμον άξιον τού τί
τλου τοϋ επιστημονικού συγγράμματος.

Διά τό καθαρώς επιστημονικόν μέρος δέν λέγομεν περισσότερα. ’Εκείνο 
τό δποίον ήμπορούμεν νά προσβέσωμεν είνε, ότι άπό τό βιβλίον τοϋ κ. 
Χαραμή δχι μόνον οί ιατροί αλλά καί όλόκληρος ή κοινωνία θά είχε 
ν’ ίντλήση διδάγματα. Πολλά κεφάλαια, εκτός τής ειδικής επιστημονικής 
των ύλης, φαίνεται ωσάν νά είνε γραμμένα 8Γ αυτήν. όπως π. χ. τό περί 
τής δγιεινής τών οφθαλμιών τών νεογνών καί τό άλλο τών παιδιών, τό περί 
φωτός, τό περί τοϋ σχολείου, τό περί επαγγελμάτων, τό περί τών έξεων 
τής οϊνοφλυγίας. τοϋ καπνίζειν, τοϋ μεταχειρίζβσθαι κοσμητικά κτλ. κτλ- 
Είς τό τελευταίο·/ κεφάλαιον τοϋ βιβλίου 6 όφθαμολόγος παραγκωνίζεται 
άπό τόν πατριώτην, ό όποιος τήν δρασιν τήν θέλει γερήν διά τό τουφέκι, 
8ιά τήν Πατρίδα. Ή «Εικονογραφημένη· θά εκμεταλλευτή διά τούς άνα- 
γνώστας της τάς αλήθειας, αί όποια·., άπαραίτητητοι διά τόν κάθε ένα. 
πλημμυροϋν τό βιβλίον τοϋ κ. Χαραμή.

Τό Έμπόριον. Ί’πό τοϋ Διευθυντοϋ τής Εμπορικής, Σχολής Πει
ραιώς κ. λ’. Παναγιωτοποέλον γνωστού διά τάς υπέρ τής εμπορικής άνα- 
πτύξεως τοϋ τόπου προσπάθειας του, ίδρύθη ειδικόν διά τό εμπόριο·/ περιο
δικόν μέ συνώνυμον τίτλον. Τό «‘Εμπόριον συντάσσεται άπό τούς κορυ
φαίους τών έν τή επιστήμη τοϋ Εμπορίου και τή Τραπεζιτική κινήσει 
καταγινομένων, περιέχει δέ ύλην άπαραίτητον διά τούς εμπόρους, άλλά 
καί διά τούς σπουδαστάς τών εμπορικών επιστημών δΓ ούς παρατίθενται 
μεθοδικώτατα γυμνάσματα.

‘Η Φαρμακογνωσία δια μέσον τών αιώνων, ' Εμμανονήλ I. Έμμα- 
νονήλ.— Μελέτη, ή όποια χωρίς νά χάνη τίποτε άπό τό σοβαρόν της, έκφεύ- 
γει τής αύστηρότητος τοϋ επιστημονικού συγγράμματος καί είνε ένα περίερ
γον καί ευχάριστου ανάγνωσμα τό όποιον δεικνύει μελέτην καί έγκυκλσ- 
παιδικότητα. Ό κ. ’Εμμανουήλ ευγνώμων πρός τήν διδασκαλίαν του 
άφιεροϊ τήν μελέτην του εϊς τόν σοφόν του καθηγητήν κ. Δαμβέργην.

«

ΜΕ ΤΑΣ ΕΥΧΑΣ ΜΑΣ

Εϊς τόν πατριαρχικόν οίκον τοϋ έν Ταρσφ θερμού πατριώτου κ. Χρ. 
Σιδερικούδη. προξένου εκεί τής Πορτογαλλίας έτελέσθησαν μέσφ πόθων καί 
χαράς οί γόμοι τής χαριτωμένης θυγατρός του Κορίννης μετά τοϋ συμπα
θούς καί δοκιμωτάτου προξένου τής Ελλάδος έν Καοάλλα κ. Ευγενίου 
Άννίνου Καβαλλιεράτου. Ή «Εικονογραφημένη» συνδεομένη καί μέ τόν 
άξιοσέβαστον πατέρα καί αδελφικώς μέ τόν γαμβρόν ραίνει τό νεόνυμφο·/ 
ζεύγος μέ άνθη και εϋχάς δλοθέρμους καί συμμερίζεται τήν χαράν των.

«
ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Εις τό προηγούμενο·/ τεύχος μεταξύ τών εικόνων άπό τά γεγονότα τής 
Σάμου έδημοσιεύθη καί τοιαύτη οικίας μέ τήν σημείωσιν ότι ήτο τό μέγαρον 
τοϋ Ήγεμόνος, ενώ πράγματι ή εϊκών παριστφ τό οίκημα έν ώ ήσαν εγκα
τεστημένα τό Γαλλικόν καί τό Αυστριακόν προξενείου, καταστραφέν ήδη, 
έκ τοΰ βομβαρδισμού καί πρό τού όποιου διεδραματίσθησαυ αί πρώται αίμα- 
τηραί σκηυαί. Τό πράγμα προήλθευ έκ λάθους τού έκ Σάμου άποστείλαν- 
τος τάς εικόνας, δ όποιος εϊχεν άναγράψη έσφαλμένως τήν έξήγησιν τών 
φωτογραφιών.
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΣΑΣ

Ό Φραγκίσκος Α' τής Γαλλίας όταν έμαθε τόν θάνατον τού έν τή αυλή 
του διασήμου ζωγράφου Λεονάρδου Δαόίντσι έλυπήθη βαθύτατα. Οί αύλικοί 
του Οέλοντες νά τόν παρηγορήσουν έλεγον ότι δέν άρμόζει νά θρηνή τόν 
θάνατον άνδρός, δ όποιος ήτο μικράς καί ποταπής καταγωγής :

— Εϋγενείς καί πρίγκιπας, είπεν δ βασιλεύς, κάμω κάθε ημέραν όσους 
θέλω, ένα δμως Λεονάρδον Δαβίντση μόνος δ Ηεός είμπορεϊ νά κάμη καί 
τοιούτους άνδρας δέν δημιουργεί συχνά.
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