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| Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος]

Παρόμοιόν τι δ’ έγένετο καί εις τον συνελώντα Ναυτικόν 
όπλισμον πάσης υφής, μέχρις εμφανίσεω; καί δράσεως τοΰ 
Αυτοκρατικοϋ Στόλου τών 'Ελλήνων. Καί, επειδή ή παρούσα 
μελέτη αποβλέπει τούς μή τά θαλάσσια έπισταμενους, ουδέ τά 
πολεμικά κατέχοντας, δέν παρέλκει ποια έπί τό εύληπτον σχε
τική άνάπτυξις. Έκ τής μεταλλικής έπενδύσεως τών έν χρω 
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θαλάσσης μερών τής πρώρας τών σκα<ριδίων τών Έτρούσκων 
καί τοΰ τριαίχμου αύτών rostrum, διέγραψαν οί "Ελληνες 
τελείιος τό φοβερόν έμβολον οπερ, εξαλον ή ένάλιον, έφερον 
ολα τά αρχαία ναυπηγήματα τών πολισμάτων τοΰ ήμετέρου 
’Έθνους, άπό τής Τριακοντόρου καί τής μάλιστα ταχυναυτού- 
σης πρός τήν υπερκέραση· Πεντήρους, έως τών πολυμόρφων 
έπακολουθησάντων ένηρίων κολοσσών. Καί τάδε δπλον οί 
Καρχηδιίνιοι καί οί Ρωμαίοι παρεδέχθησαν αΰτουσιον, πρός 
ιδίαν χρήσιν,

"Οταν ή τών νηών κφτάστρωσις μετερρύθιιισεν έπί τό έντε- 
λέστερον τόν διά σφενδονισμοΰ καί τοξεύσεων καί ακοντισμών 
τρόπον τοΰ μάχεσθαι τούς έπιβάτας, διά τών ήρμένων δ’ άπό 
τών κεραιών Δελφίνων καί τής έκ σιδηρών άλΰσσεων Άρπάγης 
έδυνήθη ή αρχιτεκτονική ήμών νά διαμόρφωση, πρός αγώνας 
έκ τοΰ συστάδην, υπογραμμόν πλοίου τής γραμμής, έθεμελίωσε 
καθεστώς, οΰτινος τά πρότερον ύπάρξαντα συστατικά ειχον 
άπομιμηθή έν πρός έν τ’ Αλλοεθνή ναυτικά Κράτη· τό δέ σχη- 
ματισθέν συνολον, Αντέγραψαν καί έφήρμοσαν ταϋτα μεθ’ δσης 
προσοχής σπουδαστής παρακολουθεί καί έγκολποΰται δ,τι ή μπο
ρεί άπό τάς παραδόσεις σοφού διδασκάλου. Οί τών στόλων τής 
Ρώμης πεζοναΰται, Classiarii τε καί Propugnatores, ωργα- 
νώθησαν οΰτω κατά τό Ελληνικόν σύστημα, ήγωνίζοντο δέ 
ύφ’ ας συνθήκας έδημιούργησαν οί Τακτικοί καί οί Ναυπηγοί 
τών χρόνων τοΰ Περικλέους. Έν ω έξ άλλου, προαχθείσης τής 
Τέχνης, βλέπομεν ήμιόλιον περίποί’ αϊώνος πρό Χριστού έπί 
τών πλοίων τοΰ Μάρκου Άγρίππα άρπάγας λειτουργούσας δια 
βαλλιστριών καί συνίσταντο αΰται άπό μεγάλα Αγκιστροειδούς 
αιχμής βέλη, έπ’ ουράς τών όποιων υπήρχε δεδεμένον τό έτε
ρον άκρον έκτάματος άλύσσεως, εϊτε σχοινιού, άτινα δ’ έρρί- 
πτοντο μακρόθεν καί συνελαμβάνοντο τά εχθρικά σκάφη, καί 
ήγοντο είς παραβολήν διά τά περαιτέρω.

Πρό τής έποχής τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, τά τοπομαχικά 

έκηβόλα δπλα τών Ελληνικών πολεμικών πλοίων ήσαν οί 
Μονάγκωνοι καί οί Δίτονοι Καταπέλται παραλλασσούσης ολκής, 
λιθοβόλοι ή δξυβελείς· τούτων δ’ ή βλητική δύναμις έδίδετο 
άπό τήν έως κόρου συμπεριστροφήν δέσμης τινός, εϊτε πλειο- 
τέρων δεσμών, έξ ελαστικών ϊνών, καννάβεως ή οργανικών 
τενόντων ή άλογότριχας, τής ούτωσί παραγομένης ένεργείας 

έκτονουμένης έπί υπαρχόντων προωστικών μοχλών, 
δι’ ών έξεσφενδονίζετο τό βλήμα. Οί Δίτονοι δξυβε
λείς Καταπέλται, οί δή συνηθέστερον άπαντώντες εις 
τό Ναυτικόν τής τότε, κατά δέ Διόδωρον τον Σικε- 
λιώτην δντες τρισπίθαμοί τε καί παντοΐοι άλλοι τό 
μέγεθος, διεστέλλοντο είς Εύθυτόνους, λειτουργοϋντας 
δι’ ευθείας τάσεως, καί εις Παλιντόνους, ένεργοϋντας 
διά τάσεως έξανάστροφα· έρριπτον δέ μετ’ άποτελέ- 
σματος έξ Αποστάσεων 200-250 μέτρων, καί τών 
εύσωμων άπ’ αύτών τό ύψος έποίκιλλεν άπό 2ε.8ο 
έως 6'*  μετά τής βάσεως.

Τάς δέ ιιηχανάς ταύτας, παρέλαβον τά σύγχρονα 
έτερα έθνη καί διαφοροτρόπως μετεχειρίσθησαν. Καί 
παρατηρσύμεν εφεξής Καταπέλτην, έκ τών έξελιχθέν- 
των μέχρις αύτοκράτορος τών Ρωμαίων Τραϊανού, 
φερόμενον δ’ έπί άρματος καί δεικνύμενον ήδη έν 
δμοιώματι είς τό έν Παρισίοις Μουσεΐον τοϋ 'Αγίου 
Γερμανού, δστις ειχεν ύπό ευνοϊκούς ορούς τήν βαλ
λιστικήν ΐσχύν νά ρίπτη βέλος βάρους ι ζ.ιλν°Υβ· καί 
νά διαπερφ όλοσχερώς άπό 300ίππον, κορμόν 
συνήθους άμπέλου, πλοκόν άπό σκληρός βέργας κ.τ.λ. 
Μονάγκων δέ λιθοβόλος ’Όναγρος, περιγραφόμενος 
ύπό τοΰ Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου, υπολογίζεται δτι 
έβαλλε πέτρας 2 χΛι°Υβ· >/3 βάρους τούλάχιστον άπό 
250 ι* 4^· Άλλ’ οί πάλαι πρόγονοι ήμών διείδον 
πρσϊόντως δτι δπλα έκηβόλα, τών οποίων τό κύριον 
δργανον ήτο καί κατ’ έξοχήν ύγροσκοπικόν καϊ ύπέ- 
κειτο είς παράλυσιν άμα βροχής έπελθούσης, εϊτε 
τής ατμόσφαιρας ύπερκορεσθείσης ύδατμών όπωσ- 

δήποτε, δέν άνταπεκρίνοντο πλήρως είς τάς Αξιώσεις τής πολε
μικής τέχνης· κατέγειναν δ’ έπιμελώς είς τήν τοΰ μέσου τελειο
ποίηση·. Μέχρις ού, κατά τήν Άλεξανδριανήν περίοδον δ περί
φημος εφευρέτης τών Άεροτόνων, ήτοι τών διά πεπιεσμένου 
άέρος κινούμενων μηχανών, καί ετέρων άπό τά έφηρμοσμένα 
σήμερον επιστημονικά Αξιώματα, μαθηματικός Κτησίβιος, αντι
κατέστησε τάς εύπαθεΐς χορδάς δι' ελασμάτων χαλκών καί τά 
Νευρότονα έγένοντο μηχανήματα Χαλκότονα. Ό δ' έπίσης 
ένδοξος μαθητής εκείνου ΤΙρων, έτελειοποίησε μετ’ ού πολύ

ΣΧΕΔ. 17. Λιθοβόλος.—Νευρότονος έπινήϊος μηχανή έκηβόλος.

τούς χαλκοτόνους Καταπέλτας, έφαρμόσας παρά τά μεταλλικά 
ελατήρια καί σύστημα καμβεστριών, μετά σιδηρών κανόνων 
καί εύθυντηριών.

Έκ τών τελευταίων στρατιωτικώς έπεξειργασμένων τοπομα- 
χικών τών πλοίων οπλών, εύρισκομετ· έπί τοΰ ελληνικού Αύτο- 
κρατ. Στόλου τάς διά τής έξελίξεως τών αιώνων προελθούσας 
Τοξοβολίστρας, διά τών οποίων οί Δρόμωνες εξαπέλυαν κατά 
τών πολεμίων βροχήν μικρών βελών, τών δή ύπό τών Βυζαν
τινών καλούμενων μυιών. ΓΕπ«™ συνέχεια)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

ΙΙρό μακροϋ ή Αρχαιολογική επιστήμη διεπίστωσεν ότι ό 
Χριστιανισμός πολλά ήρύσατο άπό προγενεστέρων αύτώ θρη
σκευμάτων καί δή πλεϊστα τών συμβόλων του. Οΰτω τό σχήμα 
τού Σταυροϋ δέν ανήκει άποκλειστικώς τή χριστιανική συμβο
λική άλλ’ άπαντά έν χρόνοι; πολλώ προγενεστέροις, ώς καί 
πρό τίνος έβεβαιώθη έκ τών έν Κνωσώ άνασκαφών τοΰ κ.’Ίβανς, 
περί ών είχε γράψει έν καιρώ ή «Εικονογραφημένη».

Θά πειραθώμεν νά ύποδείξωμεν διά τίνος, ούχί αυτομάτως, 
διότι ούδέν αυτομάτως γεννάται, άλλ έξελιχθείσης άναπτύξεως 
έξεκολάφθη ή ιδέα, ής ό σταυρός είνε καί σήμα καί σύμβολον 
καί θά παρακολουθήσωμεν τήν έξέλιξιν αύτοϋ μεχρ’· τής τελείας 
έν τώ Χριστιανισμώ έκφάνσεώς του.

Παρατηρήσωμεν ούχ ήττον εύθΰς άμέσως δτι προφανής λέ
ξεων κατάχρησις έπέφερε τήν σύγχυσιν, ώστε δι’ ένός ονόματος 
νά όρίζωνται δλως διάφορα σύμβολα, οία ό μετά λαβής σταυ
ρός (Σχ. 1), ό ελληνικός (Σχ. 2), ό Λατινικός (Σχ. 3), ό τε
θλασμένος (Σχ. 4), καί ό σχήματος Τ (Σχ. 5). Μόνη τών 
μορφών τούτων ή δψις καταγγέλλει δτι άν ό σχήματος Τ καί 
ό Λατινικός δύνανται νά παραστήσωσι μετ’ άκοιβείας δργανον 
βασάνου, οίον αϊ εύαγγελικαί Αφηγήσεις ύποδηλοϋσι τόν έφ’ ού 
έσταυρώθη ο Ιησοϋς, δμως Αδύνατον καθίσταται ν’ Ανεύρωμεν 
καί μεμακρυσμένην τινά αρμοδιότητα διά τόν μετά λαβής, τόν 
έλληνικόν ή τόν σβαστίκα, είς σταύρωσιν Ανθρώπου. Ούδεμία 
τών μορφών τούτων ούδ’ αύτή ή λατινική Ανήκει άρχικώς τφ

f+t+T
-Ζ·Σχ. 1. Σχ. 2. Σχ. 3. Σχ. 4. Σχ. 5.

Χριστιανισμφ, άλλοι πασαι έν χρήσει παρά τοΐς Χριστιανοΐς έγέ
νοντο κοιναί καί πρός άρχαιοτέρας θρησκείας.

Μαρτύρια τοϋ Δ' αϊώνος μ. X. άποκαλύπτουσιν ήμϊν τήν 
τότε ύπό τό μυστηριώδες τοϋτο σήμα τό παγκοσμιώτατον τών 
θρησκευτικών συμβόλων ύποκεκρυμμένην έννοιαν. Τρεις συγγρα
φείς Σωζόμενος, Σωκράτης και Ρουφΐνος αφηγούνται ταυταΐς 
σχεδόν λέξεσι τήν ύπό τών χριστιανών καταστροφήν καί δήω- 
σιν τών ναών τοϋ Σεράπιδος έν ’Αλεξάνδρειά καί άλλων Αιγυ
πτιακών πόλεων έπί Θεοδοσίου (379-95) καί διαταγή τοϋ 
πατριάρχου Θεοφίλου.

Ό πρώτος τών τριών γράψας Σωζόμενος λέγει δτι κατά τόν 
κατεδαφισμόν τοϋ περιλάλητου Σεραπείου εύρον κεχαραγμένα 
έπί τών πετρών τινας τών ιερών λεγομένων χαρακτήρων, όμοιων 
τώ τοΰ Σταυρού σημειφ’ ή δέ παράστασις εκείνη έρμηνευθεϊσα 
ύπό τών αρμοδίων σημαίνει «τήν μέλλουσαν ζωήν», τοϋθ ’ δπερ 
ώθησε πολλούς τών έθνικών νά έκχριστιανίσωσι τόσω μάλλον 
δσω άλλοι χαρακτήρες έλεγον δτι ό ναός θά κατεστρέφετο δταν 
τά γράμματα έκεΐνα Οά ϊβλεπον φώς.

Είς τήν άφήγησιν ταύτην τοϋ Σωζομένου προστίθησιν άξιο- 
λόγους λεπτομέρειας ό Σωκράτης. «Οί Χριστιανοί, λέγει, οϊτι- 
νες Οεωροϋσι τόν Σταυρόν σήμα τοϋ σωτηρίου πάθους τοϋ Ίησοΰ, 
ένόμισαν δτι άνεΰρον τό σύμβολον αύτών. Οί έξ έθνικών Χρι
στιανοί έλεγον δτι τοϋτο ήν τι κοινόν τω τε Χριστώ καί τώ 
Σεράπιδι καίτοι αληθώς είπεΐν ό σταυοόσχημος ούτος χαρακτήρ 
εινε σύμβολον διαφόρου παρ’ έκατέρω ιδέας».

Μήτοι οί έξ έθνικών Χριστιανοί όρθώς διετείνοντο δτι ύπήρχέ 
τι κοινόν τη λατρεία Σεράπιδος καί Χριστοϋ ; ΙΙλεΐσται ενδεί
ξεις ένισχύουσι τήν ύποψίαν ταύτην. Περίεργον ύπόμνημα τοΰ 
πολλοϋ Letronne άποδεικνύει άναμφίλεκτον δτι οί Χριστιανοί 
της Αϊγύπτου ειχον δεχθή ώς σύμβολον τόν μετά λαβής σταυ
ρόν δστις άπαντα μυριάκις έπί τών γραφικών μνημείων τής Αι
γυπτιακής λατρείας (1), τοϋτο δέ βέβαιοί έπαρκώς περιεργο-

τάτη έπιστολή τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοϋ (76-138) πρός τόν 
φίλον του καί συγγενή Σερβιανόν (2). «Τήν Αίγυπτον ταύτην, 
λέγει, ήν τόσον μοί έπήνεις, εύρον έλαφράν, άστατον καί εύκόλως 
συγκινουμένην εις τήν έλαχίστην διάδοσιν. Ένταΰθα (έν ’Αλεξάν
δρειά) οι λατρεύοντες τόν Σέραπιν είνε Χριστιανοί, 
οί δέ αύτοκαλούμενοι έπίσκοποι τών χριστιανών εινε 
οί πιστοί τώ Σεράπιδι. Ένταΰθα ούτε Αρχηγός τής 
’Ιουδαϊκής συναγωγής ύπάρχει ούτε Σαμαρίτης μή 
ών άστρολόγος, ιεροσκόπος ή τούλάχιστον άπατεών. 
Αύτός ό Πατριάρχης οσάκις έρχεται εις Αίγυπτον 
Αναγκάζεται ύπό τών μέν νά λατρεύη τόν Σέρα
πιν, ύπό δέ τών άλλων τόν Χριστόν».

Δύο χαλκά Αγαλμάτια τοΰ Αιγυπτιακού Μου
σείου τοϋ Λούβρου επέρχονται οίονεί εικονογραφη
μένα! ερμηνεία·, τοΰ τε χωρίου τοϋ Σωζομένου καί 
τής έπιστολής τοΰ Άδριανοϋ. Τό μέν (Σχ. 6) είνε 
θεός αιγυπτιακής ιερατικής φυσιογνωμίας, άλλά 
προφανώς τεχνοτροπίας ελληνικής, τό δέ (Σχ. 7) 
θρησκευτικόν δωροφόρημα έν μορφή ίέρακος. Έκά- 
τερον φέρει έπί τής κεφαλής σταυρόν ώς συμβολικόν 
αύτής κάλυμμα. Καί έν μέν τώ θεώ δυνάμεθα ν’άνα-
γνωρίσωμεν τόν Σέραπιν, έν δέ τώ ίέρακι πολλώ -Ζ-0· Σνοί-τις. 
άπλούστερον τό σύμβολον τού "Ωρου, υίοΰ τοϋ Όσί- 
ριδος-Σεράπιδος, συμβολίζοντος τήν Αναγέννησιν τής Θεότητος.

Ή έννοια τοΰ σεραπείου σταυροϋ είνε ή «μέλλουσα ζωή», 
τήν δ’ έννοιαν ταύτην θά συναγάγωμεν άπό τόν περί Όσίριδος- 
Σεράπιδος μύθον. Ό Σέραπις είνε ό νεώτερος θεός τοΰ έλλην- 
αίγιπτυακοϋ Πανθέου. Κατά τόν Lelronne (2) εϊνε έφεύρεσις 
τών πρώτων Πτολεμαίων δΓ έξελλ,ηνισμοϋ τοΰ αίγυπτίου Όσί- 
ριδος, ώστε νά δημιουργηθή έπίσημός τις θεός, ικανός νά τύχη 
τής λατρείας τών τε Ελλήνων, Αιγυπτίων καί Ιουδαίων ύπη- 
κόων των, ώς άνωτέρω έδείχθη. Άλλως τε καί ό Σέραπις δέν 
κατηρτίσθη έκ τής συγχωνεύσεως παντοίων στοιχείων άλλά 
προϋπήρχεν ήδη μεταξύ τών αιγυπτιακών θεοτήτων ύπό τήν 
μορφήν τοΰ Όσίριδος.

Ό Όσιρις ήν είς τών μεγάλων τής Αϊγύπτου θεών καί δή 
θεότης, ό ύπέρ παν κύριος, ό είς, έκδηλούμενος ύπό τοΰ ήλιου 
καί μάλιστα τοϋ πτερωτοΰ ήλιου τοϋ θνήσκοντος τό εσπέρας ύπό 
τήν μορφήν τοϋ “Ωρου, δστις ήν καί υιός του καί αύτός συγ
χρόνως ό ίδιος. Κατά τήν παράδοσιν ό ’Όσιρις τό άγαθόν δν, 
ή πρόνοια, κατεκρεουργήθη ύπό τοΰ άδελφοΰ του Σήτ, τοΰ 
κακοΰ πνεύματος καί άνέστη φροντίδι τής συζύγου καί Αδελφής 
του Ισιδος. ΔΓ ολου τοΰ μύθου τούτου διήκει ή ιδέα τοΰ Θα
νάτου καί τής Αναγεννήσεως, έναλλαγή Ζωής καί Θανάτου, 
ήμέρας καί νυκτός. Έν ένί λόγφ ό Όσιρις συμβολίζει τήν έν 
τφ Σύμπαντι κυκλοφορίαν τής ζωής, τήν διαδοχήν τών γενεών, 
τήν έν ένεργείιγ δημιουργόν δύναμιν.

Άλλ’ δ Όσιρις ειχεν έπί γής Αντιπρόσωπον τόν βουν Άπιν 
(ή "Απιν), δστις καί αύτός θνήσκει καί άναγεννάται έν άτόμφ 
κατά πάντα όμοίω έαυτώ. Μετά θάνατον ό “Απις καθίσταται 
Όσίρ ή Όσόρ-’Άπις, διότι πάντες οί δίκαιοι έν τφ βίφ γεγο- 
νότες Αιγύπτιοι καθίστανται θανόντες Όσίριδες. Οί "Ελληνες 
άποδεξάμενοι τήν αιγυπτιακήν λατρείαν προή- 
γαγον άπό τοΰ Όσίρ-’Άπιος τόν Ό-Σάραπιν, 
Σάραπιν ή Σέραπιν. Ώς δέ συμβαίνει παρά 
ταΐς πλείσταις τών θρησκειών ό δευτερεύων 
θεός Σέραπις, ύλικώτερος, πραγματικώτερος, 
έγγύτερος τώ άνθρώπφ κατήντησεν ό πρω
τεύων θεός. Ό “Οσιρις βαθμιαίως έξετοπίσθη 
εϊς δευτέραν μοίραν καί άπεγυμνώθη τών 
κατηγορημάτων αύτοϋ ύπό τοΰ Σεράπιδος 
δστις καταστάς Έλλην καί έπίσημός κατέ- 
λιπε τήν συμβολικήν τοΰ ταύρου μορφήν περι
βληθείς μορφήν άνθρωπίνην καί δή τήν τοΰ ελληνικού Διός. 
"Ωστε ό Σέραπις συνώψισεν έν έαυτώ τάς δυνάμεις Όσίριδος, 
Άπιος καί "Ωρου.

Είνε ήδη εύνόητος ή σχέσις ή έννοΰσα τόν Σέραπιν πρός τάς 
ιδέας περί γενέσεως. γονιμότητος τοΰ ήλιου, γονιμοποιού θερμό-
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τητος κλ., ιδέας άς πάσας όμοΰ μετέδιδε τοΐς μεμυημένοις τό 
την «μέλλουσαν ζωήν» συμβολϊζον σήμα τοΰ σταυροί».

Παρά τω Σωζομένω, Σωκοάτει, καί Ρουφίνω ή σημασία τού 
σταυροσχήμ.ου ίερογλύφου άποδίδεται διά τών λέξεων «ή έπερ- 
χομένη ζωή» (vita ventura). “Ο,τι δ’ εϊπομεν περί Όσίριδος- 

Σεράπιδος έφαρμόζει καί 
περί Βάκχου - Διονύσου. 
"Αλλως τε καί πάντες οί 
θεοί ούτοι κατήντησαν νά 
συγχωνευθώσι καί έταυτί- 
σθησαν. Καί ό Βάκχος 
παριστάτο ταυρόμορφος, 
καί αυτός άπέθανε βίαιον 
θάνατον, κατασχισθείς ύπό 
τών Τιτάνων καί άνέβη έν 
τοΐς κόλποις τοΰ πατρός 
του Διός. Έν τή ορφική 
διδασκαλία « προϊσταται 

ών ό οίνος διά τήν ρευ
στότητα καί τό θερμαντικόν αύτοΰ έγένετο τό σύμ.βολον» (1). 
Καί αύτός άρα ήν θεός τής γενε’σεως, καί είνε λογικόν νά 
έχη σύμ.βολον καί αύτός τό σημ.εϊον τής «έπερχομένης ζωής» 
τόν σταυρόν. Ούδεμία δ' αμφιβολία ότι τό σύμ.βολον τούτο 
άνήκει ώς φαίνεται εν τινι είκόνι τοΰ θεού τούτου έν τή «συλ
λογή τών αρχαίων εικόνων» του Millingen (Σχ. 8), όπου ή 
κεφαλή στέφεται ύπό ταινίας ιερατικής έφ’ής διαδέχονται άλλή-

Δ/. δ’. Βάκχο? Αιόνυοος.
Κατά τάς · I’cinturcs Antiques· του Millingen. 

τών ύγρών καί θερμών σπερμάτων,

λους πολλοί σταυροί.
Τό Λούβοον κε'κτηται πλουσίαν συλλογήν ίταλοελληνικών 

αγγείων, ών πολλά κοσμούνται δι’ εικόνων παριστωσών τελε
τουργίας τής λατρείας τοΰ Βάκχου, έπί τών πλείστων δ’ έξ αύ- 
τών άπαντα, σαφής, ό σταυρός (Σχ. 9). Τέλος δ’ άπαντα τό 
σταυρόσχημον σύμβολον έπί τών άρτων τοΰ Μυστικού Δείπνου, 
τών ιερών οργίων παριστωμένων είς πολλά μ.νημεϊα, τοιοΰτοι 
δε άρτοι εύρέθησαν είς Ηράκλειον τής Ιταλίας.

Ό σεράπειος σταυρός ώς καί ό βακχικός ειχον καθ’ α άνεφέ-

κεκαμμένος σταυρός, άπαντών έπί θρησκευτικών μνημείων τής 
Μικρασίας, τής Ελλάδος, τών Ελληνικών νήσων, τής Κύπρου, 
τής Ρόδου, τής Γαλατίας, ’Αγγλίας ’Ιρλανδίας, είς τήν κοι
λάδα τοΰ Δουνάβεως, είς τόν Καύκασον, τήν Σκανδιναυίαν, 
τήν ’Ινδικήν, τό Θιβέτ, την Σινικήν καί τήν 'Ιαπωνίαν. Έν 
ταϊς χώραις ταύταις της άπω Ανατολής 
είνε σήμερον καί άξιόλογον σύμ.βολον τοΰ 
βουδισμού, συχνότατα άπαντών έπί τών 
όυ.οιωμάτων τού Βούδα 
θος.
κεκαμμένον τούτον 
χριστιανισμός άφοΰ άπαντα είς πολλάς 
νεκοικάς έπιγραφάς κατακομ.βών, είς τοι
χογραφίαν τοΰ τάφου τοΰ νεκροθάπτου Διογένους, 
ται μετά τοΰ ελληνικού σταυρού καί τοΰ μονογράμματος 
Χριστού, κοσμών τό ένδυμα τοΰ νεκροθάπτου, ώς :·.οτρ·.:ΐ .... 
σθήτα τοΰ καλού ποιμένος καί τόν χιτώνα τού άγγέλου Γα
βριήλ είς δύο τοιχογραφίας χριστιανικής δημ.οσιευθείσας ύπό 
τοΰ llossi (Σχ. 15). 11 συμβολική αύτη παράστασις ενέχει 
τήν ιδέαν τής άναγεννήσεως ώς καί αί άλλαι τού σταυρού μ.ορ- 
φαί. Κατά πάντας τούς συγχρόνους μυθολόγους καί κυρίως τόν 
Max Mnller, μία τών μ,άλιστα κοινών λατρειών τού άνθρώ- 

άληθής βάσις πασών τών θρησκειών. 
Καί μή έξετάζοντες άν εσχε τήν 

άρχήν έξ Ινδιών δυνάμεθα νά δεχθώ
μεν ότι ήνθει έν Ίνδίαις άπ’αύτής τής 

αρχαιότητας καί ότι τελε
ίαν έσχε τήν έπί τού βωμ.οϋ τή- 
τοΰ πυρός. Έπειδή δ' ούδείς 

έν αμφιβάλω τήν συγγέ-

-------- ...--------- κατά τό στή-
Είνε άδύνατον νά δεχθώμεν ότι τον 

σταυρόν έδέξατο ό ■ΗΓ
-Ζ· 10.

•αρ’ ή εύρη—
•ού 

ώς κοσμεί τήν

Ϊϊ—...........

Max Milller, μία τών μ.άλιστα κοινών λατρειών 
που

Σχ. Π. Σαμσί-Βοί·λ νίυς 
τον Σαλ/ιανασάρ.

π. X. Μονόλιθον μνημεΐον 
τοΰ Ανακτόρου τοΰ Νεμρωδ έν 
NlVSUt. (Σήμερον έν τώ Βρετ

τανικώ Μουοείω).

ραμεν μ.νημεϊα τήν κατόπιν κληθεΐσαν ελληνικήν μορφήν. Και 
είνε άληθώς άδύνατον νά δεχθώμεν Οτι οί αίγυφθέλληνες χρι
στιανοί καί άλλοι ήσθάνθησαν τήν έλαχίστην έκπληξιν, ώς 
συνέβη παρά τώ Σώζομένω καί Σωκράτει έπί τή θέα τοΰ μ.ετά 
λαβής σταυρού άπαντώντος έπί τών πλείστων αιγυπτιακών 
μνημείων, ού μόνον ώς ιερογλυφικού χαρακτήρος άλλά συχνό

άπωτάτης 
τουργί 
ρησιν __
έθηκέ ποτέ -. -v-r....... ... ....
νειαν ήλιακής θερμότητος καί τής τοΰ 
πυρός, ύπό όνόμ.ατα τού "Ανιη (Agni) 
έν τή Βεδική θρησκεία τοΰ Άδάρ έν 
τώ Μαζδεϊσμω και άλλα άλλων, τό 
πΰρ ένομίσθη έκπόμπευμα τοΰ θεού 
ήλιου, ώς υιός Εκείνου*.  Καί δέν 
ήδύνατο ποτέ νά παραγνωρίσωσιν οί

ΙΟ

γετήματα. Άλλ’ ό 
πάντοτε μακράν καί

έμφάνισιν ταύτην εξαίρετου ετυχον τιμ,ής, ύπεδήλουν τήν λα
τρείαν τού Άνιη καί κατήντησαν τά τίμια αύτοΰ σύμβο/.α. 
’Αλλά κατά τούς πρωτογενείς εκείνους χρόνους, τό πΰρ πρού- 
καλεϊτο διά τής ισχυρής προστριβής δύο τεμαχίων ξύλου: 
προστριβής τοΰ καυλου πραμάνθα προσομ.οιασθέντος τώ πατρί 
πρός τό ’^ίράμι προσομ,οιασθέν τή μητρί.

Άρχικώς τό ιερόν σκεύος ήτο άπλούν. έκ σανίδος κατά τό 
μάλλον καί ήττον έπιπε'δου μαλακού ξύλου, ήτις έν κοιλώματι 
αύτής ύφίστατο τήν ίσχυράν καί έπίμονον προστριβήν τού πρα- 
μάνθα. Τούτο δ’ είκονίσθη άρκετά πιστώς καί έν κατατομή, 
τή μόνη τότε σκιαγραφική μεθόδω ώς φαίνεται εϊς τε τά αιγυ
πτιακά καί χαλδαϊκά άνάγλυφα καί τάς τοιχογραφίας διά τού 
σχήματος όπερ ώνομάσθη «σΤαυρός είς μορφήν Ταύ», διά τήν 
πρός τό ελληνικόν γράμμα ομοιότητα. Βραδύτερου έπηνέχθη 
τελειοποίησές τις, τού ’Αράμι συσταθέντος έκ δύο έγκαρσίων 
ξύλινων ράβδων περατωμένων κατά τάκρα είς άγκιστρα δΓ ών 
έστερεοΰντο είς τό έδαφος, ένω ό πραμάν{1ας τή ένεργεία ίσως 
χορδής προσετρίβετο είς κοιλότητα κατά τήν διασταύρωσιν τών 
δύο στοιχείων τού άράμι. Ή τελειοτέρα αύτη τού άράμι μορφή 
είνε ή σβαστίκα, ό κεκαμμένος τών νεωτέρων σταυρός.

Διά τήν σπουδαιότ-ητα, ήν εσχε τό πΰρ παρά τοΐς πρωτογε- 
νέσι λαοϊς, διά τήν σημασίαν ήν απέδωσαν αύτώ έν τε ταϊς 
θρησκευτικαϊς των δοξασίαις καί τή λατρεία των, ή γένεσις 
τοΰ ιερού πυρός, τοΰ "Ανιη ή Άτάρ. ανεξάλειπτου κατέλιπε 
τήν έντύπωσιν είς τήν ανθρωπότητα όλην ήτις δέν έπαυσε λα- 
τρεύουσα, ώς μυστηριώδη καί θεία σημεία, τήν εικόνα τών

τατα ώς παραστάσεως κυρίας καί μεμονωμένης, ή ώς συμπλη
ρώματος θείων μ.ορφών σταυροφορουσών είτε κατά τόν λαιμ.όν 
είτε κατά τήν χεϊρα.

Έν τή ιερογλυφική γραφή ό μετά λαβής σταυρός είνε τό 
σήμα τής ζωής, όπως έν τή είκόνι 10 μεταφράζεται «ή ύγιής 
καί ισχυρά ζωή» και ώς άναφέρουσιν αί πλείσται τών βασιλι
κών επιγραφών. Δύο έτερα σημεία καθορισθέντα ύπό τοΰ Clia- 
mpollion, ών τό μέν έντελώς δμοιον τώ έλληνικώ σταυρώ, τό 
δέ προσομοιάζον τώ λατινικοί σημαίνουσιν άμφότερα «έντός».

άνθρωποι τά άφ’ έκατέρου αύτοϊς εύερ- 
ήλιος διετέλεσε 
ύπό μυστηρίου 

, ους 
καταβιβάσωσιν έπί

νΖ. 13.

Σταυρός εύρεθείς ΰπό Schlicman 
έν μυκηναϊκω τάφω.

Δχ. H.
Όρειχάλκινος Σταυρός τοΰ Μουσείου 

St. Germain.

hiiMii WinCim
ZZ. .9.

όπερ ύπό τήν έννοιαν τής γενέσεως καί τής τετελεσμένης συλ- 
λήψεως έχουσι σημασίαν μ.ή άφεστώσαν τής τοΰ ιερογλυφικού 
μετά λαβής σταυρού.

Τήν αύτήν έννοιαν δέον ν’ άποδώσωμεν τώ έλληνικώ σταυρώ 
και τώ τής Μάλτας, όστις φαίνεται άπ’εκείνου παραχθεϊς όρω- 
μένους δέ έπί τών άναγλύφων Σαμσί-Βούλ υιού Σαλμανασάρ 
(882 π. X.) καί Άσούρ-Ναζίρ-Χαβάλ βασιλέως τής ’Ασσυρίας 
(930 π. X.) άποκειμένων έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω όπου 
μετηνέχθησαν έκ Νινευής (Σχ. 11. 12). Πιθανώς δέ ομοίως 
έρμ.ηνευτέοι καί οί έν γαλατικοϊς τάφοι; καί έν Ίλιω ύπό τού 
Σλήμαν εύρεθέντες (Σχ. 13, 14).

Έτερον σχήμα ούχ ήττον καγκόσμιον είνε ό σβαστίκα ή

„ . . - - - . ..... .... —-·«
περιβεβλημένος, ένω οί "Ανιη και Άδάρ ήσαν οικείοι θεοί, 
ο! άνθρωποι ήδύναντο κατά τό δοκοΰν 
τού βωμού, ή δέ τού πυρός γένεσις 
ήτο αύτόχρημα ή τών ανθρώπων σω
τηρία. Χάρις είς τούτο ό άνθρωπος 
δύναται ν’ άντιστή είς τάς θανατη
φόρους τών ώρών μεταβολής, νά παρα- 
σκευάση καί διατηρήση τήν τροφήν 
του. πολυτιμότατου διά τούς τότε και
ρούς πλεονέκτημα- τό πΰρ διεσκέδαζε 
τήν νύκτα τά σκότη, τά. άπώθει, τάς 
επιθέσεις τών αγρίων θηρίων, τούτο δέ 
καί πρώτιστος ήτο παράγων τής αγ
γειοπλαστικής. τής τήξεως καί έπεξερ- 
γασίας τού χαλκού καί βραδύτερου 
τοΰ σιδήρου. « Έπί γής, λέγει ό Βεσβα- 
μίτρα, ό μέγας Ανιη κατέχει τήν ύπά- 
την θέσιν». «Έγένετο όπως διατελή 
ό σοφός, ό αιώνιος, ό έπτάκτινος πον- 
τίφιξ, αγαπητός καί λαμπρός, άγιη- 
τικός λέγει ή Ρίγα Βέδα».

Εύνόητον οτι έν ταϊς Βέδαις, πάσαι 
αί περιστάσεις ύφ' ας τοιαύτη θεότης 
ένεφανίζετο έπί γής ισχυρά καί εύεργ. 
φησαν καί ότι πάντα τά άντικείμενα

να

»30 
έν

π. X. Μονόλιθον ευρεΟέν 
Χινευΐ. (Σήμερον έν τω 
Βρεττανικω MouaeUp).

Σχ. 12. Αοουο Λ’αϋο Χαβάλ
Βασιλέες ‘Ασσυρίας.

ιγετική, εύλαβώς άνεγρά---------—> 7·''ι.“γ 
τά κατορθοΰντα τήν

οργάνων, δθεν ό άνθρωπος είδεν άναδιδόμενον τό πρώτον πύρ.
Είνε άρα γε ανάγκη νά καταστήσωμεν ζωηροτέραν τήν πολ

λαπλήν ομοιότητα ύλικώς τής οβαστίκας Αα.\ τοΰ άράμι έν ένερ
γεία εύρισκομένων πρός τήν πραζιν τής παρά τοΐς ζώοις γεννή- 
σεως ; ΓΙώς δηλαδή ό μέν πραμάνθας δύναται νά θεωρηθή ό 
πατήρ τοΰ Άνιη ή ό Άτάο, ό άράμι, ό σβαστίκα ή μήτηρ ; 
Είνε ανάγκη νά ένδιατρίψωμεν περί τήν σχέσιν ήτις ύφίσταται 
τών ιδεών θερμότητος καί γονιμοποιήσεως έν τε τώ φυτικφ καί 
ζωϊκώ κόσμ.ω ; Αί πλέον ή φυσιολογικά1, αύται θεωρίαι, άς 
άποφεύγομεν διά τήν σύγχρονον ήμΐν σεμ.νοτυφίαν, άπλέτως 
άποδεικνύουσι καθ’ ήμας ότι ώς οί όμοειδεΐς αύτώ καί ό κεκαμ
μένος σταυρός εκφράζει τήν «έπερχομένην ζωήν», ή δέ είκών 
16 έπέρχεται ώς τό εύγλωττότατον στάδιον. Τά ήγηθέντα άπο- 

δεικνύουσιν πόσον παγκόσμιον σύμ.βολον έγένετο ό σταυρός. Είς 
πάντας τούς λαούς έκπληξιν ένεποίησε τό μυστηριώδες καί 
θαυμάσιου γεγουός δι ού διαιωνίζεται τό είδος τώυ ζώωυ, διείδε 
δ’ έν τούτω μίαν τών ζωηρότατων ενδείξεων τής θείας δυνάμεως. 
ΔΤ ο δέ καί άπαντα μνημονευόμενου κατά τήν μόρφωσιν πασών 
τών αρχαίων θρησκειών, αϊτινες. κατ’ άοχάς μέν διετύπωσαν 
αφελέστατα, έπειτα δέ τοΰ πολιτισμού προαγαγόντος τήν αίδη- 
μοσύνην, έπί μ.άλλον συγκεκαλυμμένως, διά συμβόλων, άτινα 
απλοποιούμενα κατά μικρόν κατήντησαν είς τόν σταυρόν *.

Θά ήτο δ’ άδί: 
Σεραπιδος 
μένο: ούδέποτε 
παρά τήν κακήν φήμην, ής 
σίμευσαν βεβαίως είς βάσιν 
πρός διδασκαλίας ηθικάς. 
Ό Όσιρις-Σέραπις. όπου ό 
Άνιη. ο Άδάρ, ό Βάκχος 
καί τόσα·, άλλα·, θεότητες 
ούδέν άλλο κατά βάθοςύπήρ- 
ξαν, διά τούς μεμυημένους, 
ή ό μ.υστικός ήλιος, ή παγ
κόσμιος ψυχή, ήστινος σπιν
θήρες άπλοι εινε αί ψυχαι 
τών ανθρώπων.

Κατά ταΰτα ό σοφός μο
ναδικήν είχε μέριμναν νά 
συναγά-^η καί έξαγνίσ-η πά- 
σης χυδαίας επιμιξίας τό 
θειον στοιχείου τό έν αύτώ 
ένεχόμενον, έκπορευόμενον 
δέ, κατά τήν πίστιν καί τήν 
χώραν άπό τοΰ Όσίριδος, 
Άνιη. Εύνόητον δ’ δτι ή ιδέα 
έν τώ παρόντι, είτε έν 
πνεύμα τών μεμυημ.ένων 
τού Σταυρού, δστις 
θείαν καί έπερχομένην 
ταύτην, < 
πιον τών ύλικών οφθαλμών έχ άραζαν τόν σ· 
τάφων των.

Είς τόν βαθμόν τούτον τής έξιδανικεύσεως ειχον προαχθή 
σύμβολα τών αρχαίων θρησκειών όταν υιοθέτησε ταύτα ό Χρι
στιανισμός. Διά τήν νέαν θρησκείαν παρουσίαζον ήδη τό πλεο
νέκτημα δτι εύρέθησαν έπιβεβλημένα εις τον κοινόν σεβασμ.όν, 
ταύτοχρόνως δμως ύπεμίμνησκον τόν Θάνατον καί τήν Άνά- 
στασιν, τών θεμελιωτών τής νέας πίστεως, ίδέαι ας συνεβό- 
λιζον ήδη ό' τε σεράπειος καί ό βακχικός σταυρός άφοΰ δ τε 
'Όσιρις-Σέραπις καί ό Βάκχος έμυθολογοΰντο ήρωες θανάτου 
καί άναστάσεως.

Βέβαιον φαίνεται έπίσης ότι έπί μακράν οί Χριστιανοί έχρή- 
σαντο μνήμ.ης τοΐς άρχαίοις συμ.βόλοις. διότι έν ταϊς κατακόμ- 

ις 
εμφανίζεται,

'κημα αν έδεχόμεθα ότι έν τε τή λατρεία τού 
οΰ Βάκχου καί άλλων αρχαίων Θεών, οί μεμυη- 

ύψώθησαν υπέρ τήν ύλην. Αί λατρεΐαι έκείναι, 
άπολαύουσι δικαίως έν με'ρει έχρη-

,»

Τοιχογραφία τών κατακομβών κατά τήν 
«Rama Sotteranea» τοΰ Rossi.

Σχ. 1.1. Ό Καλός Ποιμήν.

τού Σεράπιδοο, του Βάκχου ή τού 
τής ηθικής άναγεννήσεως είτε 

τώ μέλλοντι κόσμω άπησχόλησε τό 
, οϊτινες καί συνεβόλισαν ταύτην διά 

έντεΰθεν ΰπεδήλου έν τώ ήθικώ βίω «τήν 
ζωήν». Καί πιθανώς ύπό τήν συνεκδοχήν 

ώς διατυπούνται. τήν είς μέλλουσαν ζωήν έλπίδα ένώ- 
ταυρόν έπί τών

* «Τό έκ τοΰ IΙατρός έκπορευόμενον Πνεύμα έν ήδη πύρινων 
γλωσσών έπεφοίτησε».

’ Έπί τάφων αγρίων τής Μαδαγασκάρης τά γεννητικά όργανα έπιδεί- 
κνυνται ξύλινα, εϊς μέγεθος ούδενός μύωπος διαφεΰγοντα τήν δρασιν. "Οσον 
αφορά τήν άπλοποίησιν ταύτην δυνάμεθα νομίζομεν ν’άποδώσωμεν τή παρα
στατική μεθόδω ήτις άπό πλαστικής κατήντησε ζωγραφική καί τελευταίο·/ 
γραφική, έπειτα δέ καί εϊς τήν ύφαϊρεσιν κατά μικρόν τής αρχικής ιδέας.

σαντο
βαις τής Ρώμης πιστοΰται ότι ό κυρίως σταυρός, ό λατινικό, 
λεγόμενος μόλις περί τά τέλη τού Δ’, αϊώνος 
πολλώ δέ βραδύτερου ό ’Εσταυρωμένος.

Καί όταν άκόμ.η ο λατινικός σταυρός κατέστη 
τό έπίσημον, ούτως είπεΐν, τής Εκκλησίας Σύμ
βολον, διετήρησε τόν μυστικόν συμ.βολισμόν τών 
αρχαίων συμβόλων ακέραιον. Ιίαρά τοΐς Ιίατρασι 
καί τοΐς λειτουργικούς κ=ιμ.ένοις ό 
ται: Ξΰλον τής ζωής, Σταυρός ή 
ροΰ ό Θάνατος τεθανάτωται κλπ.

Εΐνε άρα ό χριστιανικός σταυρός σύμ.βολον τής 
«έπερχομένης ζωής». Διά τόν Χριστιανόν ό Θάνα
τος τοΰ Σωτήρος έγένετο είς ζωήν νέαν καί πνευ
ματικήν άναγένησιν τοΰ ανθρώπου.

ΊΙ ιδέα δμως οτι τό σύμβολον τοΰ Σταυοοΰ 
έδανείσθη ό χριστιανισμός άπό προγενεστέρων 
αύτώ θρησκειών ούδαμώς δέον νά έκπλήξη τούς 
χριστιανούς. Καί ό ορθοδοξότατος τών άρχαιολό- 
γων δέχεται ότι οί πρώτοι Χριστιανοί μετεχει- 
ρίσθησαν κοινότατα τών έθυικών συμβόλων είς 
παράστασεν καί ύπαινιγμόν τών νέων ιδεών. 
Ούτως ό Όρφεύς συχνότατα άπαντών είς κατα- 
κόμβας παρίστα τόν Ίησοΰν διδάσκοντα, ή δέ ψυχή έκεϊ καί 
αύτη είκονιζομένη, ερμηνεύεται ώς ή άνθρωπίνη ψυχή τείνουσα 
πρός τήν μ.ετά Θεοΰ κοινωνίαν. Γ Α Α

Άγαλμα εύρεθέν 
έν Ίσαρλίκ ύπό 
τού Schlicman.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΚΛΙΣΙΟΣΚΟΠΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΝ ΔΙΟΡΘίΙΣΙΝ

ΤΗΣ ΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ

Ή βολή κατά θάλασσαν παρουσιάζει τάς μεγαλειτέρας δυσ
χέρειας. Τοΰτο πας τις εννοεί ευκόλως όταν σκεφθή ότι κα1. τό 
πλοϊον τό όποιον βάλλει και τό εχθρικόν πλοϊον εύρϊσκονται έν 
κινήσει. Με τάς στυ.ερινάς μάλιστα ταχύτητας τών πλοίων, 
ή άπόστασίς των μεταβάλλεται τόσον ταχέως ώστε είς έκαστον 
δευτερόλεπτου δύνανται νά πλησιάζωσιν ή νά άπομακρύνωνται 
κατά 30 μέτρα ή εις έκαστον πρώτον λεπτόν κατά 1800 με'τρα!

Μέ πόσην ταχύτητα εϊνε λοιπόν υποχρεωμένοι οί αξιωματι
κοί τοϋ Ναυτικού νά μετρώσι σήμερον τάς αποστάσεις, μέ πό
σην ευχέρειαν καί ταχύτητα πρέπει νά ρυθμίζωσι τά κλισιο
σκόπια τών πυροβόλων, μέ πόσην ταχύτητα νά σκοπέύωσι τά 
πυροβόλα ! Βραδύτης ολίγων τινών δευτερολέπτων Οά έπιφέρη 
τήν αστοχίαν τοϋ βλήματος.

Καλή καί ταχεία ρύθμισες τοϋ κλισιοσκοπίου αποτελεί τόν 
ουσιωδέστερου παράγοντα τής επιτυχίας τοΰ πυροβόλου. ΊΙ 
ρύθμισες αύτη περιέχει δύο χωριστάς εργασίας, δηλαδή’ α) τόν 

Είκ. I.

λόγον τό βλ.ήμα τό βαλλόμενου ύπό κιυουμέυου πλοίου παρα
σύρεται πρός τό μέρος τής κινήσεως τού πλοίου καί τόσον περισ
σότερον δσον μεγαλειτέρα εινε ή ταχύτης τοΰ πλοίου καί δσον 
πλαγιώτερον βάλλομεν.

'ι. ΊΙ κίντ.σις τού εχθρικού πλοίου. Άπό τής στιγμής

κανονισμ.όν τής ύψώσεως, ΐνα τό βλήμα δυνηθή νά φθάση τόν 
σκοπόν καί β) τόν κανονισμόν τής παρεκτροπής, δηλαδή τής 
πλαγίας κατευθύνσεως τοϋ πυροβόλου. Διά τόν δεύτερον τοΰτον 
κανονισμόν δεν άρκεί νά διευθύνωμεν τόν άξονα τοϋ πυροβόλου 
πρός τό εχθρικόν πλοίον, άλλά πρέπει νά σκοπεύσωμεν ολίγον 
δεξιώτερα ή αριστερότερα, διότι διά πολλάς καί διαφόρους 
αιτίας τό βλήμα έκτρέπεται τής αρχικής του διευθύνσεως. Αί 
κυριώτεραι τών αιτιών τούτων είναι αί έξής.

1. ΊI περιστροφή τοϋ βλήματος. Σήμερον μεταχειρίζονται 
επιμήκη βλήματα εις τά οποία αναγκάζονται νά δώσωσι ταχείαν 
περιστροφικήν κίνησιν περί τόν άξονά των.Άνευ αυτής τά βλή
ματα δέν θά ήδύναντο νά διατηρώσι τήν αιχμήν των πρός τά 
έμ.πρός, άλλά θά άνετρέποντο διανύοντα τήν τροχιάν των.Άπο
τέλεσμα ό'μως τής περιστροφής τών βλημάτων εινε ότι ταΰτα δέν 
άκολουθοΰσι πλέον τήν αρχικήν τ<ον κατεύθυνσιν άλλά παρεκ
τρέπονται πρός τό μέρος πρός τό οποίον γίνεται ή περιστροφή. ΊΙ 
παρεκτροπή αύτη αύξάνει μετά τής άποστάσεοις (βεληνεκοϋς).

2. Ό άνεμ.ος. Ούτος παρεκτρέπει τά βλήματα καί τόσον 
περισσότερον όσον πλαγιώτερος είναι, όσον ισχυρότερος και δσον 
μεγαλειτέρα εινε ή άπόστασίς’ δσον μεγαλειτέρα εινε ή άπό- 
στασις τόσον περισσότερον χρόνον τό βλήμα παραμένει ύπό τ-ήν 
ενέργειαν τοϋ άνεμου.

3. ΊΙ κινησις τοϋ βάλλοντος πλοίου. "Οπως δηλαδή δταν
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εύρισκώμεθα εντός κινούμενου σιδηροδρόμου καί ρίπτωμεν λίθον, 
ούτος δέν ακολουθεί τήν κατεύθυνσιν τήν όποιαν τω έδώκαμεν, 
άλλά παρασύρεται πρός τό μέρος τής κινήσεως, διά τόν ίδιον

Είκ. 2.

Είκ. H.

καθ’ ήν πυροβολοϋμεν μέχρι τής στιγμής καθ' ήν τό βλήμα θά 
φθάση τό εχθρικόν πλοϊον παρέρχονται ολίγα δευτερόλεπτα. 
Κατ' αύτό τό διάστημα τό έχθρικόν πλοϊον έχει προχωρήσει 

ώστε έάν δέν σκοπέύσωμεν ολίγον έμπροσθεν τό βλήμα δέν θά 
έπιτύχη τόν σκοπόν.

Διά νά εκτελέσωμεν λοιπόν επιτυχή βολ.ήν είναι άνάγκη νά 
λάβωμεν ύπ’ δψιν δλας αύτάς τάς αίτιας παρεκτροπής και νά 
ύπολογίσωμεν πόσον δεξιώτερα ή αριστερότερα πρέπει νά σκο
πεύσωμεν μέ τό πυροβόλου διά υά έξουδετερώσωμεν τό απο
τέλεσμα τής παρεκτροπής ταύτης.

Διά τοΰ μηχανικού κλισιοσκοπίου ούτινος δίδομεν τήν εικόνα 
επιτυγχάνεται αυτομάτως ή διόρθωσις τής βολής διά τάς τρεις 
πρώτας αιτίας. Πρός τοΰτο άρκεϊ τό μηχάνημ.α τοΰτο νά ρυθ
μιστή άπαξ διά παντός διά τήν ταχύτητα τού βάλλοντος 
πλοίου, διά τήν εντασιν καί διά τήν διεύθυνσιν τοΰ άνεμου. 
Τότε εφαρμόζει αυτομάτως έπί τοΰ κλισιοσκοπίου τήν άρμό- 
ζουσαν διόρθωσιν διά τάς τρεις πρώτας αιτίας, δι’ δλας τάς 
αποστάσεις καί δι’ δλας τάς θέσεις τοΰ πυροβόλου.

Τοΰ μηχανικού τούτου κλισιοσκοπίου έγένοντο επιτυχέστατα·, 
δοκιμαί κατά Οκτώβριον 1903 άπό τοΰ θωρηκτοΰ «Ψαρά» 
ύπ' αύτοΰ τού έπινοήσαντος αύτό ύποπλοιάρχου τοΰ πολεμικού 
ναυτικού κ. Πελοπίδα Τσουκαλά, έκ τών ώς άριστα μορφωμέ
νων αρωματικών μας, παρουσία καί επιτροπής έξ άλλων αξιω
ματικών. Ή είκών 1 παριστά τό μηχάνημ.α έφηρμ.οσμένον έπί 
τοΰ πρωραίου πυροβόλου τών 15 έκ. τού θωρηκτοΰ τούτου. Ή 
είκών 2 δεικνύει τό εσωτερικόν τοΰ μ.ηχανήματος.

Η Έλληνική Κυβέρνησις επιθυμούσα νά έφαρμόση τό σύ
στημα τούτο έπί τών πολεμικών πλοίων, παρήγγειλε τήν κατα
σκευήν αριθμού τίνος τοιούτων κλισιοσκοπίων εις τό έν Γαλλία 
κατάστημα Schneider et Cio. ΊΙ είκών 3 παριστά τό 
έν λόγφ μηχάνημα όπως κατασκευάζεται ήδη. Ή κατασκευή 
περατοΰται όσον οϋπω, οπότε τά κλισιοσκόπια θά άποσταλώσιν 
ενταύθα καί θά τοποθετηθώσιν έπί τών θωρηκτών μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η 1θ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Είκοσιτρία έτη συνεπληρώθησαν άπό τής ήμέρας καθ' ήν οί πρώτοι 
Βασιλείς τής 'Ελλάδος ήναγκάσθησαν νά καταλίπωσι τό ελληνικόν 
έδαφος. Οί βασιλείς έπανήρχοντο είς ΙΊειραια έκ περιοδείας άνά τάς 
επαρχίας έπίβαίνοντες τοΰ ατμοδρόμωνος «Αμαλία» οστις σήμερον 
ονομάζεται «'Ελλάς». Κυβερνήτης του ήτο ό αείμνηστος Παλάσκας, 
πλωτάρχης. Λϊ έπαρχίαι εϊχον ήδη έξαναστή καί ή πρωτεύουσα τε
λείως έπαναστατημένη κατέλυε τάς βασιλικάς άρχάς καί έδιδε νέαν, 
προσωρινήν κυβέρνησιν έκ τών Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφου, ένώ ό 
λαός ένοπλος καί ό στρατός κατελάμβανον τά άνάκτορα καί έσφράγι- 
ζον τά δωμάτια τών Βασιλέων.

Περί τήν δείλην έπανέπλεεν είς τόν λιμένα Πειραιώς και ό βασι
λικός άτμοδρόμων «Αμαλία» ένώ πλήθη ένοπλα καταλαβόντα τάς 
άκτάς έξεδήλουν τό άντιβασιλικόν φρόνημά των διά πυροβολισμών καί 
γιουχαϊσμών. Ό Γάλλος άντιναύαρχος Τουσάρ άνελθών έπί τής 
« Αμαλίας» έξέθεσεν εις τούς Βασιλείς τά λαβόντα χώραν καί συνε- 
βούλευσε τόν "Οθωνα νά μή άποβιβασθή. Ό έκπτωτος Βασιλεύς έβυ- 
θίσθη είς πολύωρον σκέψιν τήν οποίαν οΰδείς έτάραξεν Άνήλθε κατό
πιν έπί τής «Αμαλίας» και ό πρεσβευτής τής Γαλλίας Βουρέ. Μετ' 
ολίγον άνήλθον καί ό λιμενάρχης Πειραιώς Λ. Βαδέν μετά τοΰ άντι- 
πλοιάρχου Δ. Σαχτούρη καί τοΰ άνθυποπλοιάρχου Δ. Κριεζή, έπέδω- 
καν δέ πρός τόν Παλάσκαν, διαταγήν τοΰ νέου ύπουργοΰ τών Ναυτι
κών Δ. Καλλιφρονά, νά παραδώση τήν κυβέρνησιν τής «Αμαλίας» 
είς τόν Σαχτούρην, άλλ’ ό Παλάσκας τους άπέπεμψε άρνηθείς νά 
συμμορφωθή πρός τήν διαταγήν.

Άνήλθον έπίσης καί τών άλλων Δυνάμεων οί πρεσβευταί οιτινες 
συνεβούλευσαν τόν "Οθωνα νά έπανέλθη εις τήν πατρίδα του. Τότε ό 
“Οθων διέταξε τόν Παλάσκαν νά μεθορμισθή είς Σαλαμίνα όπου και 
διενυκτέρευσε. Μεθωρμίσθησαν έκεί καί ό άγγλικός άτμοδρόμων 
«Σκύλλα», ό γαλλικός πρόσκοπος «Έλαφος» καί ή «Άφρόεσσα». 
Έπηκολούθησε δείπνον πένθιμου αύτόχρημα εις δ παρεκάθησαν καί 
οί πρεσβευταί ’Αγγλίας Σκάρλετ καί Βαυαρίας Χόμπε, μεθ’ δ άπεχώ- 
χησάν ουτοι. Ό "Οθων ήγρύπνησεν έπί τής πρύμνης σκεπτόμενος. 

ένώ ό Παλάσκας, ό ύπαρχος τοΰ σκάφους Κουτσοΰκος καί τρεις ρωμα
λέοι ύπαςιωματικοί έφρούρουν αύτόν ένοπλοι φοβούμενοι μήπως οί 
έπαναστάται προβώσιν είς άπονενοημένην έπίθεσιν, ή μή έστασίαζε 
τό πλήοωμα.

Τήν' πρωίαν ό Παλάσκας άπηύθυνε συγκινητικήν προσλαλιάν πρός 
τό πλήρωμα, καί έκάλεσεν αύτό νά όρκισθή πίστιν είς τόν έκπτωτον 
Βασιλέα. Τό πλήρωμα όμοφώνως ιυρκίσθη, άλλ' δ Βασιλεύς παρά τάς 
συμδουλάς τής 'Αμαλίας έκάλεσε τόν "Αγγλον Πρέσβυν καί τόν παρε- 
κάλεσε νά διάθεση τήν «Σκύλλαν» ί'να 3Γ αύτής κατευθυνθή είς Βε
νετίαν. Ο Παλάσκας έπειράθη νά τόν άποτρίψη τής άποφίσεώς του 
ταύτης, άλλ ’ ό "Οθων έμεινεν άκαμπτος καί καλέσας τους ύπασπιστάς 
του έδήλωσεν αύτοϊς ότι είναι ελεύθεροι νά άποβιβασθώσιν είς Πειραιά. 
Πλήν όμως τοΰ ύπολοχαγοΰ Βάσσου όλοι οί άλλοι, ό Ρώμας, ό Καραϊ- 
σκάκης, ό Εύθ. Χατζηπέτρος, ό Δράκος, ό Λινδερμάγερ, ή Καρμπούνη, 
ή Γρίβα, έδήλωσαν ότι θά τόν ακολουθήσουν είς τήν έςορίαν.

Ό Παλάσκας τότε παρεκάλεσεν αύτόν νά τοΰ έπιτρεψη νά τόν 
μεταφέρη διά τής «'Αμαλίας» είς Βενετίαν άλλ’ ό "Οθων ήρνήθη 
τόν έκρατησε δέ ώς υπασπιστήν του. Είτα διέταξε τόν Σταματέλ,λον 
κυβερνήτην τής «Άφροέσσης» νά καταπλεύση είς Πειραιά καί άνα- 
γνωρίση τήν κυβέρνησιν, μεθ’ δ κατελθών είς τό γραφεΐον του έγραψε 
τήν συγκινητικήν εκείνην πρός τό "Εθνος προκήρυξιν έχουσαν οΰτω :

"Ελληνες ! *

Πεπεισμένος ό’τι μετά τά τελευταία συμβάντα άτινα ελαβον χώραν είς 
διάφορα μέρη τοΰ Βασιλείου καί ιδίως εις τήν πριοτεύουοαν, ή περαιτέρω 

έν ' Ελλάδι διαμονή μου, κατά τήν στιγμήν ταύτην, ήδύνατο νά ι/’έο?; τους 
κατοίκους αυτή; εις αιματηρός ταραχής καί δυσκόλως νά καταβληΟώοιν, 
άπεφάσιοα νά αναχωρήσω τοΰ τόπου τούτου τόν όποιον ήγάπηοα καί είσέτι 
αγαπώ, καί πρός την ευημερίαν τοΰ οποίον άπό τριακονταετίας σχεδόν ούτε 
φροντίδων ούτε κόπων έφείοθην άποφεύγατν πάσαν έπίδειζιν, εϊχον προ 
όφ&αλ.μοΰ μόνον τ' άληύή τής ' Ελλάδος ουμφέροντα καί πάσαις δυνάμεσι 
προσεπάϋηοα νά προαγάγω τήν υλικήν καί ηβικήν άνάπτυξιν, επιστήσυς 
ιδίως τήν προσοχήν μου είς τήν άμ.ερόληπτον τής ,λικαιοοί'νης άπονομήν. 
'Οσάκις δ’ έπρόκειτο περί τών κατά τον προσώπου μου πολιτικών εγκλη
μάτων εδειξα πάντοτε μεγϊστην επιείκειαν καί λήθην τών πεπραγμένων. 
' Επιστρέφαιν είς τήν γήν τής γεννήσεώς μου, λυπούμαι άναλογιζόμενος τάς 
συμφοράς. νφ' ών έπαπειλ.εϊται ή προσφιλής μου e Ελλάς έκ τής νέας 
πλοκής τών πραγμάτων καί παρακαλώ τόν ενοπλαγχνον θεόν νά άπονέμη 
πάντοτε τήν χάριν Του είς τάς τνχας τής ' Ελλάδος.

Έξεδόβη έκ τοΰ λιμένος Σαλαμϊνος τή 12'24 'Οκτωβρίου 1S62.

ΟΘΩΝ

'Ανήλθε κατόπιν είς τό κατάστρωμα, όπου είχε ποοηγηθή ή 'Αμα
λία. Οί αξιωματικοί και τό πλήρωμα ειχον παραταχθή έν μεγάλη 
στολή διά νά άπονείμωσι τάς τελευταίας τιμάς είς τούς έκπτωτους.

— Εύχομαι νά εύτυχήση ή 'Ελλάς· είπεν ό "Οθων κατερχόμενος 
τήν κλίμακα

Οί αξιωματικοί ήσπάσθησαν εύλαβώς καί μετά συγκινήσεως τάς 
χείρας τών Βασιλέων, δακρύοντες. ΊΙ σκηνή ήτο έξόχως συγκινητική.

Τήν στιγμήν έκείνην τά πυροβόλα τής «Αμαλίας» έβρόντησαν, 
συγχρόνως δέ έκανονιοβόλει καί ή «Σκύλλα» και οί ναΰταί της έζη- 
τωκραύγαζον άπό τών κεραιών. Οί Βασιλείς συνοδευόμενοι ύπό τοΰ 
Παλάσκα άνήλθον έπί του άγγλικοΰ σκάφους οπού τούς άνέμενε διά 
νά τούς άποχαιρετήση ό άγγλος πρεσβευτής έν μεγάλη στολή μετά 
τής οικογένειας του.

Μετ' ολίγον προσωρμίσθη είς Σαλαμίνα ή « Άφρόεσσα» ής έπέ- 
βαινεν ό υπουργός τών Ναυτικών μετά πολλών ένοπλων. Άνήλθον 
έπί τής «Αμαλίας» καί ύπέστειλαν τήν βασιλικήν σημαίαν, καθ’ ήν 
στιγμήν άκριβώς άπέπλεεν ή «Σκύλλα» μέ τούς έξορίστους. άκολου- 
θουμένη ύπό τής « ’Ελάφου» είς ένδειξιν τιμής.

Καί όταν τήν νύκτα οί έκπτωτοι παρέπλεον έξωθι τών Καλαμιών, 
μία άνταύγεια διαγραφο^,ένη άνωθεν τής πόλεως εϊλκυσε τήν προσο
χήν των. Ό λαός μαθων τά γεγονότα τής πρωτευούσης έκαιε τήν 
τιμητικήν αψίδα ήν είχε στήσει πρό τινων ημερών δεξιούμενος τούς 
Βασιλείς του.

Τήν 17 'Οκτωβρίου οί έξόριστοι άπεβιβάζοντο είς Βενετίαν. 'Εκεϊ- 
θεν μετέβησαν είς Μονάχον σιδηροδρομικώς. Έπι τρία ακόμη έτη ό 
Όθων έφερε τήν φουστανέλλαν του ζών έν Βαμβέργη, όπου κα! άπέ
θανεν έξ έρυσιπέλατος τήν 14/26 ’Ιουλίου τοΰ 1807 έν ήλικίφ 52 
έτών. Ή 'Αμαλία έπέζησε οκτώ έτη· άπέθανε τήν 8/20 Μαίου 1875, 
έν ηλικία 56 έτών.

Οί τάφοι των εύρϊσκονται έν τή έκκλησίφ Τεατίνερ Κίρχε τοΰ Μο
νάχου οπού θάπτονται τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας τής Βαυαρίας.

’ Ή προκήρυξις αΰτη έδημοσιεύθη βραδύτερου διά τών έφημερίδων 
τής Κέρκυρας καί τής Τεργέστης.
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ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΙΞ ΛΕ ΜΠΑΙΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΏΝ ΑΝΘΕΏΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟΝ

ΓΗΣ Α. Μ.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ.-ΟΜΑΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥΜ ΕΝ ΕΚΔΡΟΜΗι ΑΓΡΙΩΝ ΘΗΡΙΩΝ

ΕΠΙ ΤΗι ΑΦΙΞΕΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ [Φωτογραφίαι τον κ. Κοκάδη) ΛΑΙΛΑΨ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ
[ΕΙδική Αποστολή τών έν Χαρτούμ ύμογενών μεγαλεμπόρων κ.κ. 2. Καπάτου καί Ξ. Μνλωνάκον|
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TO AKPQTHPION ΔΟΥΚΑΤΟΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΦΟΡΟΥΣ ΒΥΘΟΥΣ

ΤΑ ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

«Έπανέπλευσε πρό τίνος είς Ναύσταθμον πρός επισκευήν ή 
ύπό τόν ανθυποπλοίαρχον κ. Κρίτσαν άτμοημιολία «Κίχλη», 
προερχομ-ένη έκ Λευκάδος δπου έπόπτευε τάς ύπό τού Νεαπο- 
λιτανοϋ άλιέως ΙΙέπε ένεργουμένας έξερευνητικάς έργασίας τών 
κοραλλίων εις τόν βυθόν τοΰ Ίονίου».

Μέ τό μικρόν αύτό τιτλοφόρου αί καθημερινά! έφημερίδες 
έθεσαν τέρμ.α είς μίαν τεραστίαν έργασίαν ή οποία προώρισται 
νά θέση τάς βάσεις μιας μεγάλης πλουτοφόρου έπιχειρήσεως διά 
τό Κράτος, άλλά και δυναμ.ένης νά άνοιξη νέον στάδιον είς 
πολυάριθμον τάξιν, τών βιοπαλαιστών σπογγαλιέων, οΐ οποίοι 
καί τήν ζωήν των διακυβεύουν καί ύφίστανται τά πάνδεινα 
κάτω είς τούς άβυσσαλέους βυθούς τής ’Αφρικής, στάδιον δμως 
όλιγώτερον έπίπονον, όλιγώτερον κινδυνώδες, μάλλον άνετον καί 
μάλλον προσοδοφόρου.

Πράγματι περί τά τέλη Αύγούστου έπανέπλευσεν ή «Κίχλη» 
έκ Λευκάδος κατευθυνομένη είς Ναύσταθμον, άφοΰ έφερεν εις 
πέρας τήν αποστολήν της μέ τήν λήζιν τών έςερευνητικών έρ- 
γασιών τοΰ ΙΙέπε. Αίφνης δμως έξωθι τής Ζακύνθου, άφοΰ είχε 
παραλλάξει τήν τελευταία» ά'κραν τής ωραίας νήσου, έθραύσθη 
ό άξων τής έ’λικός της.

Άν ή βλάβη αύτη συνέβαινεν είς άλλο σημεΐον τοΰ πλοΰ 
της, πλησίον ξηρας, τό σκάφος έκινδύνευεν. άκυβέρνητον, ύπό 
τών κυμάτων νά ριφθή καί συντριβή έπί τών βράχων, πριν ή 
προφθάση νά διευθετήση τά ιστία του. Εύτυχώς ή ξηρά άπεϊχε 
πολύ και ό κυβερνήτης της άνεπέτασεν δλα τά ιστία του καί 
ήρχισε νά ίστιοδρομή. Τά ιστία δμως τών σκαφών τούτων 
δέν είναι προωρισμένα δι’ ίστιοδρομ.ίας. άλλά μόνον έπιβοηθη- 
τικώς νά ενεργούν δταν ό άνεμος είνε εύνοϊκός. Έκ τούτου ή 
«Κίχλη» μόλις ήδύνατο νά πλέη μ.έ έλαχίστην ταχύτητα, μέ 
τήν όποιαν κατά τούς γενομένους ύπολογισμούς θά έχρειάζετο 
10 ήμέρας άπό Ζακύν
θου είς Ναύσταθμον.

Ήναγκάσθη τότε ό 
κυβερνήτης της νά άνα- 
πετάση και άλλα ιστία. 
Αί διά τόν ήλιον προω- 
ρισμέναι σκηναί καί τά 
παρασκήνια προσδε- 
θε'νταείς στηλίδιαέχρη- 
σίμ.ευσαν καί ανεπετά- 
σθησαν ώς έφεδρα ιστία. 
’Επειδή δέ καί αύτά 
έθεωρήθησαν άνεπαρκή, 
προσεδέθη στερεός ή 
μεγάλη λέμβος τοϋ σκά
φους έπί του λεμβοθε- 
σίου της καί άνεπετά- 
σθησαν και αύτής τά 
ιστία.’ II «Κίχλη» τότε 
προσέλαβε περιεργοτά- 
την καί πολύ πρωτό- Η ΑΤΜΟΗΜΙΟΛΙΑ "ΚΙΧΛΗ,,

τύπον μορφήν ιστιοφόρου. Αγγλικόν τι σκάφος συνάντησαν 
αύτήν έλοξοδρόμησε. τήν έπλησίασε καί ό κυβερνήτης του τήν 
έφωτογράφησε.’Ιδέτε κάτωθεν τό περίεργον αύτό σκάφος, δμοιον 
τοΰ όποιου δέν έπενόησε μέχρι τοϋδε ή ναυπηγική.

Έν τούτοις ήδυνήθη ή «Κίχλη» νά αύξήση οπωσδήποτε 
την ταχύτητά της ν.νλ οΰτω νά φθάσγ, . . . τήν όγδόην ημέραν 
έξωθι τοΰ Νέου Φαλήρου. Επειδή δμως κατελήφθη ύπό άπνοιας 
πλήρους καθείλκυσε τάς λε'μ.βους της καί ρυμουλκουμενη τό 
εσπέρας προσήγγισε είς τήν Καστέλλαν. Καί τότε δημοσιο
γράφοι τινές οί οποίοι διεσκέδαζον είς έν ζυθοπωλείο·/. ΐδόντες 
αύτήν ύποστέλλουσαν τούς πλοϊκούς φανούς καί έπαίρουσαν τούς 
φανούς της αγκυροβολιάς ίξέλαβον αύτήν ώς μυστηριώδες σκά
φος «κατά πάσαν πιθανότητα μεταφέρον Ι’ώσσους τραυματίας 
τοϋ πολέμου διά τό έν ΙΙειραιεί Νοσοκομείο·/».

Λ

Καί έληξε·/ ούτω ή αποστολή τής «Κίχλης» μετά συρροήν 
επεισοδίων. Τό έργον της και έν γένει αί έξερευνητικαί έργα— 
σίαι έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας.

Αϊ έργασίαι αύται, μόλις μ. 
ΙΙέπε μέ τόν έξ αλιευτικών 
φασίσθη νά διαρκέσουν έπί 
ό άνθυπολοίαρχος κ. Δόσιος 
ΓΙέπε ήρχισε νά εξερευνά 
βυθόν τοϋ Ίονίου.

Τά αποτελέσματα ύπήρξαν εύχάοιστα καί ικανοποιητικά. ΊΙ 
έξερεύνησις έγίνετο μετά πολλής προσοχής. Ώς γνώμονα κατ’ 
άρχάς ειχον τόν χάρτην τοΰ ’Αγγλικού Ναυαρχείου, βασιζόμε
νο·/ εις άπλα βολίσματα. Άλλ’ ό χάρτης ούτος άπεδείχθη έν 
τή πράζει εσφαλμένος, διότι οί ένεργήσαντες τάς βυθομετρήσεις 
αξιωματικοί ήπατήθησαν έκλαβόντες τό ψευδοκοράλλιον ώ; 
γνήσιον κοράλλιον.

Τό γνήσιον κοράλλιον διαφέρει πολύ τοΰ ψευδούς. Τόσον 
έντός τής θαλάσσης δσον καί είς τόν αέρα ομοιάζει πολύ υ.έ 
φυτόν. Έχει κορμόν καί κλάδους. ’Αλλ’ ό κορμ.ός αύτός καί οί 

κλάδοι αύτοί είνε λίθι
νοι.Τό κοράλλιον κατα
τάσσεται είς τήν τάξιν 
τών μαλακίων έν τώ 
έναλίω βασιλείω. Εινε 
μικρόν μαλάκιον, όλί- 
γ ω ν χ ι λ ι ο σ τ ο μ έ τ ρ ω ν, 
ερυθρόν τό χρώμα, τό 
οποίον γεννάται καί 
προσκολλαται είς έν 
σημεΐον πέτρας τού βυ
θού, ’έχει επτά γλωσσί
δια μικροσκοπικά δι’ών 
συλλέγει τήν τροφήν του 
άπό τό θαλάσσιον ρεύ
μα, εκκρίνει δέ ύγρόν τι, 
συνιστάμενον άπό αν
θρακικόν άσβέστιον — 
είδος μαρμάρου — τό 
όποιον άποτίθεται έπί 
πέτρας καί άπολιθοΰται.

,κλήθη 
πλοιαρίων στολίσκον του. άπε- 

τρία έ'τη. Κατ’ άρχάς εστάλη 
μέ την κανονιοφόρον Α. καί ό 

κατά τήν διάρκειαν τοΰ θέρους τόν

ές Ιταλίας ό αλιεύς

Κατ’ άρχάς έστάλη

Τό κοράλλιον έχει διττήν γένεσιν. Γέννα δηλαδή καί ωάρια 
καί ζώντα κοράλλια. ΙΙολζ απλασιάζεται λοιπόν καταπληκτικός. 
Αμα ώάριόν τι παρασυρθέν ύπό τού ρεύματος καί άποτεθέν ή 

προσκολληθέν έπί τίνος λίθου έκκολαφθή, αρχίζει μετ’ ολίγον 

ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΠΛΟΙΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΠΕ

νά γεννά άλλα ώάρια καί άλλα ζώντα κοράλλια, τά όποια 
πάλιν γεννώσι διττώς καί ούτω καθεξής.

Φαντασθήτε τώρα μ.ίαν πολυάριθμον αποικίαν κοραλλίων τά 
όποια έκκρίνουν αύτό τό ύγρόν. ’Αρχίζει νά άπολιθοΰται τούτο, 
σχηματίζει μίαν έξόγκωσιν έπί τού λίθου, έπ’ αύτής προσκολ- 
λώνται νέα μαλάκια, τό λίθινο·/ έξόγκωμα αύξάνει, διχάζεται 
άκανονίστως καί σχηματίζει είδος μικρού δενδρυλλίου έκ λίθου, 
τό οποίον καλύπτεται ύπό πλήθους έρυθροχρώμων κοραλλίων.

Τό λίθινον στέλεχος τό οποίον σχηματίζεται έκ τών περιτ
τωμάτων τών μ.αλακίων καλείται σκελετός, ό δέ ερυθρός φλοιός 
ό όποιος άποτελεϊται έκ τής πληθύος τών μαλακίων-κοραλλίων 
καλείται πολυσαρκίαν.

Μεταξύ τοΰ γνησίου καί τοΰ ψευδούς κοραλλιού ύπάρχει 
μεγάλη διαφορά. Τό γνήσιον είνε άκανόνιστον, ένώ τό άλλο έχει 
κανονικάς καί συμμετρικής διακλαδώσεις. Τό γνήσιον είναι σκλη- 
ρότατον, στερεόν, καί έχει χρώμα άναλλοίωτον. Τό ψευδές 
είναι εύθραυστον καί τό χρώμα του άλλοιοϋται μετά τινα χρό
νον. "Οπου ύπάρχει ψευδές κοράλλιον δέν εύρίσκεται γνήσιον. 
Τόσον δμως τό γνήσιον δσον καί τό ψευδές κατά προτίμησιν δέν 
αναπτύσσονται έπί τών λίθων τοΰ βυθού έκ τών κάτω πρός τά 
άνω, δπως φύονται τά φυτά, άλλά προτιμώσι νά κρέμανται 
άπό παρειάς λίθων ή βράχων πρός τον βυθόν, δίκην θυσάνων ή 
σταλακτικών.

Έκ τούτου άποβαίνει πολύ δυσχερής ή αλιεία των. Άν 
έφύοντο έκ τού βυθού πρός τά άνω θά ήτο δυνατή ή περισυλ
λογή διά δικτύου ή άλλου κοινού αλιευτικού εργαλείου. Διά 
τούτο ή αλιεία των άπαιτεί ειδικόν δργανον πάντως δμ.ως 
άπλούν τήν κατασκευήν.

Ό ΙΙέπε ό περίφημος τού Τόρρε ντέλ Γκρέκο άλιεύς, μετα
χειρίζεται ένα σταυρόν έκ δύο δοκών τριών μέτρων περίπου μή
κους. Τά άκρα του συνδέονται διά σχοινιού, άπό τοΰ όποιου 
κρέμανται θύσανοι λεπτών σχοινιών. Οί ναυτικοί ονομάζουν τά 
θυσανωτά αύτά σχοινιά παπάζια, τά μεταχειρίζονται δέ διά τήν 
πλύσιν κυρίως τού καταστρώματος τών πλοίων, καί τά κατα
σκευάζουν άπό παλαιά καί έφθαρμένα σχοινιά τά όποια τίλλουν.

Τόν σταυρόν αύτόν μέ τούς θυσάνους τόν καταδύουν δΓ ένός 
σχοινιού είς τόν βυθόν καί κατόπιν τόν σύρουν διά λέμβου 
κωπηλατουμένης. Τό έργαλεϊον συρόμενου, μόλις συναντήση 
ογκόλιθον πλαγιάζει έπ’αύτοϋ καί έάν ύπάρχη κοράλλιον οί θύσα
νοί του εμπλέκονται μέ τούς κλάδους τού σκελετού. ΊΙ λέμβος 

τότε σταματά καί ό οδηγών τόν σταυρόν έκτελει κινήσεις τινας 
διά νά έμ.πλακή καλώς τό εργαλείο·/. Καί έπειτα ανασύρουν 
τόν σταυρόν είς τά παπάζια τού όποιου είναι έμπεπλεγμένα 
τά κοράλλια.

Ό κ. Δόσιος. ό οποίος πρώτος εστάλη νά έποπτεύη τάς 
έργασίας αύτάς ύπέβαλε πρός τό ύπουργείον μακράν έκθε- 
σιν μέ πολλάς παρατηρήσεις καί πολλά συμπεράσματα, 
τώρα δέ συντάσσει καί ό κ. Κρίτσας, ό κυβερνήτης τής 
«Κίχλης» έκτενεστάτην εκθεσιν,

Τά πορίσματα των είναι πολύ ένθαρρυντικά. Οί δύο 
άξιωματικοι έξηρεύνησαν έν πρώτοις μετά πολλής έμβρι- 
θείας πάσαν τήν μεταξύ Κερκύρας καί Ζακύνθου έκτασιν 
κατά τμήματα συνέταξαν δέ καί ειδικούς χάρτας. Ό 
κ. Κρίτσας μάλιστα έφθασε μέχρις Αντικυθήρων καί εύρήκε 
κοράλλια έως έκεϊ.

Εΰρήκαν κοιτάσματα — κατά μεταφοράν — πλουσιό
τατα. Είς τήν Ιίαληοκαστρίτσα, εξοχήν τής Κερκύρας. 
εύρηκαν εις βάθος 120 όργυιών κοίτασμα μήκους 600 
μέτρων, ποιότητος δέ πολύ καλής. Είς τόν ’Αθέρα, άκρω- 
τήριον τής Κεφαλληνίας, εύρήκαν δύω κοιτάσματα, τό μέν 
είς βάθος 60 όργυιών, τό δέ είς βάθος 100 όργυιών, 
μήκους δέ 2500 μέτρων. Τό κοράλλιον τών κοιτασμά
των τούτων είναι άρίστης ποιότητος, έχει τό ώραίον ρόδινον 
χρώμα καί έξετιμήθη ύπό τοΰ ΙΙέπε μέχρι 200 χιλιάδων 

:γκων. Αύτός ό ΙΙέπε έδήλωσεν δτι άγοράζει άντί τού ποσού
τούτου τό προϊόν τών δύω αύτών κοιτασμάτων. Εύρήκαν 
καί παρά τό Δουκατον άλλο κοίτασμα μεγάλης έκτάσεως μέ 
νεκρόν κοράλλιον.

Έκ τών ολίγων τούτων δύναται τις νά φθάση είς πολλά 
συμπεράσματα. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι ή έξαχθεϊσα κατά 
τάς δοκιμαστικής ταύτας έργασίας ποσότης κοραλλιού έκάλυψε 
περίπου έντελώς τάς χάριν αύτών γενομένας δαπάνας.

Καί προβάλλει άφ’ έαυτου τό έρώτημα : Διατί διεκόπησαν 
αί έξερευνητικαί έργασίαι : Διατί δέν έρευνάται μετά τής αύτής 
έπιμελείας καί μέχρις ’Αντικυθήρων ό βυθός ; Καί διατί δέν 
έπεκτείνονται καί άνά τό Αίγαίον. Υπάρχουν ελπίδες δτι έκεϊ 
πλουσιότερα κοιτάσματα καί μεγαλήτεραι εκτάσεις κοραλλιο- 
φόροι θά άνακαλυφθώσιν. Ίσως μάλιστα δέν θά παρουσιάση 
ή έ'ρευνα έκεϊ τάς δυσχερείας τού Ίονίου. Τάς μεγάλας τρικυ
μίας του καί τούς αιχμηρούς λίθους έπί τών όποιων έκόπτοντο 
τά σχοινιά τών έργαλείων.

"Ισως μάλιστα ή ποιότης τοΰ κοραλλιού τοΰ Αιγαίου νά 
είναι άνωτέρα τής τού Ίονίου κατά πολύ.

Τίς οίδε ποιον πλούτον έπεφύλασσεν ή Φύσις διά τόν τόπον 
μας. Διατί νά μή έξερευνηθοΰν έπιμελώς τά ύδατά μας καί νά

Η ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

μή έπιληφθή τό Κράτος της έκμεταλλεύσεως, ή νά τήν έκχω- 
ρήση καί νά δοθή άνετώτερος άρτος είς τούς σπογγαλιευτικούς 
πληθυσμούς καί νά φορολογηθή τό προϊόν καί νά δοθή νέος 
πόρος είς τό ταμ.εϊον τοΰ εθνικού στόλου ; ο δέλτα
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Τ Ο ΑΗΔΟΝΙ
[Ή Εικονογραφημένη» φιλοξενούσα ε(ς τάς <ΓΠ|λας αυτής τύ κατωτέρω διή

γημα τής νεαρής καί εΰέλπιδος ΆτΛίδος, Αναγκάζεται νά δηλώση ΰτι παρέβλεψε 
τό εν μέρει έλευίίεριάζον λεκτικόν αύτοΰ απέναντι τών άλλων προτερημάτων του 
— τοϋ πλούτου τών ζωηροτήτων εικόνων, τής άβιάστου καί ποιητικωτάτης πλοκής 
καί τοΰ άπερίττου τής έκφράσεως— τά όποια καθιστώσιν αύτό άξιον νά καταλάβη 
τήν Φέσιν του έν τή διαμορφουμένη νεοελληνική φιλολογία].

Νυχτιά; καλοκαιριού. Ένα σκοτάδι γεμάτο άπό φώς καί 
ακτινοβολία. Ή Φύσις χαμογελάει άπό μέθη, καί πάλι μεθάει 
άπό τό ίδιο της τό χαμόγελο.

Κάποιος γάμος θαρρείς θά γιορτασθή στή Φύσι. Ό ουρα
νός τήν πειό λαμπρή του στολή. 'Η γή τήν πειό ωραία της 
φορεσιά. ’Εκείνος δλο τό φώς του. Αύτή δλα τά λουλούδια της.

Φεγγάρι γεμάτο. Ξεχύνεται άφθονα εδώ κι’εκεί ό φωτεινός 
του καταρράκτης σέ άσιμιένιους άφρούς καί σέ κύματα .... 
Μοιάζει μιά ψυχή πού τήν πλημμυρίζει 
ή ευτυχία.

Αστέρια αμέτρητα. Ζευγάρια εραστών 
χωρισμένα- ψυχές φωτεινές, χωρισμένες στά 
δύο- τό ένα κομμάτι επάνω, τό άλλο κάτω, 
καί τό ένα καθρεφτίζεται άπό μακρυά μέσα 
στό άλλο.

Μία ένωσις μέσα σ’ένα χωρισμό.
Τά δένδρα άργοκινοΰνται μέσα στήν 

αγκαλιά τής δροσιάςποΰ τά λούζει γλυκά ■.. .
Τίποτ’ άλλο.
Εϊνε μιά μυστική λαλιά, ποΰ τήν άκοΰς 

στή χλόη ποΰ κυματίζει, καί στό ρόδο ποΰ 
κοκκινίζει περισσότερο, καί στά δένδρα ποΰ 
άργοκινοΰνται, καί στον άέρα ποΰ άφίνει 
πότε-πότε κάτι ήχους παράξενους....

Καί δμως ησυχία.
"Ετσι ονομάζει δ άνθρωπος τής Φύσεως 

τήν μυστικέ] ομιλία.
’Έξαφνα, άπό κάποια μακρυνή λόχμη, 

άκούεται ένα λάλημα απαλό καί γλυκύ, σάν 
προανάκρουσμα γήινο κάποιας μελφδίας 
ποΰ περιμένεται άπό τόν αιθέρα.

Εϊνε τό άηδόνι.
Τό άηδόνι, ποΰ άπό τήν άρχή τοΰ καλο

καιριού δέν άφησε νύχτα νά περάση, ποΰ 
νά μή πλημμυρίση τόν άέρα άπό αρμονία.

"Οποιος διαβή άπό ’κεί, δσω βιαστικός καί άν ήνε, θά 
σταθή γιά λίγο ν’άκούση- νά γέμιση τήν ψυχή του άπό τήν 
αρμονία καί νά φύγη ελαφρότερος.

Γιατί τό γλυκό τραγούδι έχει αύτό τό μεγάλο καλό.
Νά ξεκουράζη, καί ν’ άφαιρή βάρος.
Καί τραγουδάει τό αηδόνι μέσα στή λόχμη του κρυμμένο... 
Τί τραγουδάει; Τόν έρωτα.
Τί άλλο νά τραγουδήση; Τραγουδάει τήν άρχή καί τό τέλος 

τοΰ κόσμου- τραγουδάει ένα εϊδύλλιο καί μιά εποποιία- τρα
γουδάει τή ζωί] καί τό θάνατο! ....

Καί τραγουδάει....
Νομίζει κάνεις, πώς προσπαθεί νά μεθύσι] άπό τό ίδιο 

τραγούδι του, γιά νά καθήση, δταν θά γυρίση στΐ] φωληά του, 
πειό διαχυτικό καί μέ περισσότερη θέρμη στό πλευρό τής άγα
πημένης του ποΰ τό περιμένει.

Γιατί αν έχη μιά έρωμένη ποΰ τής χαρίζει τό τραγούδι 
του—τή Φύσι — έχει καί μιά άλλη πού τήν πονεϊ περισσότερο 
καί τής χαρίζει κάτι μεγαλείτερο:

Τά φτερά του.
ΚΓ αύτή, εϊν’ εκείνη πού τό έκαμε νά αΐσθανθή στό μικρό 

του τό στήθος τόν πρώτο παλμό! ...
«

Μέσα στΐ] ζεστή φωληά- ή μάννα περιμένει τό σύντροφό 
της, μέ τά φτερά της άπλωμένα επάνω στά μικρά της αύγά.

Τά σκεπάζει μέ τόση φροντίδα ποΰ νομίζει κάνεις πώς 
προσπαθεί μιά ώρα ένωρίτερα νά ϊδή σέ δημιούργημα τέλειο, 
δ,τι έσπειρε μέσα της μιά ’Αγάπη καί δ,τι ευλόγησε μυστικά 
ένας Θεός!

ΕΙΡΗΝΗ Η

Και περιμένει...
Εινε ή ώρα ποΰ θά'ρθη ....
’Αρχίζει νά ύποχιορή λίγο-λίγο ή σοβαρή νύχτα στα τρελλά 

πηδήματα τής ήμέρας. Φαίνεται εκεί στήν κορυφή τοϋ βουνού 
ό άγγελος τοΰ φωτός, νά σχίζη τής νύχτας τούς σκοτεινούς 
πέπλους, καί νά θείχνη τό φωτεινό του τό πρόσωπο.

Θά ελθη τό αηδόνι . . .
Νά! κάποιο τρίξιμο . . .
Άλ?? δ'χΐ' αύτό εινε τρίξιμο άλλοιώτικο. "Οταν έρχεται τό 

αηδόνι της αισθάνεται μιά γλυκειά-γλυκειά συγκίνησι.
Τώρα δέν αισθάνεται συγκίνησι· αισθάνεται τρόμο .. .
Γιατί;
Κρύβεται βαθύτερα στή φωληά της καί κυττάζει επάνω. 
Δυό μάτια λαμπερά στηλώνονται απάνω της καί τήν πα

γαίνουν ....
Θέλει νά πετάξη μά τό βλέμμα εκείνο τήν κρατεί καρφωμένη.
"Ενα τίναγμα .. . ένα σύριγμα ακούεται .... ένα στόμα 

ανοίγει μέ φύσημα άγριο καί πέφτει απάνω .... τήν αρπάζει 
στό φαρμακερό τό στόμα, καί γλυστρώντας κάτω άπ’ τιί κλαδιά 

γίνεται άφαντο. Τά κακούργα πλάσματα 
δταν επιτύχουν τούς σκοπούς τους πάντα 
τό δείχνουν.

"Οταν έχουν γλώσσα άφίνουν 
θριάμβου.

"Οταν δέν έχουν άφίνουν φύσημα

«
Αίγες στιγμές έπέρασαν καί τό 

γυρίζει στή φωληά του.
’Έχει νά τής είπή τώρα άκόμη τόσα 

μυστικά τραγούδια τής αγαπημένης του !
Καί τιί μυστικά τραγούδια εϊνε τά γλυ

κύτερα καί δέν σβύνουν ποτέ.
Γιατί ό ήχός τους δεν απλώνεται στον 

ελεύθερον άέρα, άλλά χύνεται μέσα στήν ψυχή.
Καί ή ψυχή εϊνε ή μόνη άβυσσος ποΰ 

δέν χάνεται ποτέ δ,τι πέφτει μέσα σ’αύτή. 
Άλλα τρέμει . . .
Μπαίνει μέσα στή φωληά’ μέ ανοιχτά 

τά φτερά.
Θά έλεγε κανείς πώς ήθελε μέ αύτό 

νά τής εϊπή:
Κύτταξε! Σύ έπάγωνες αύτοΰ κΓ εγώ 

έτραγουδοΰσα!. .. ’Έλα έλα στήν άγκαλιά 
μου τώρα νά σέ ζεστάνω· έλα! ’Έλα γλυ- 
κειά μου! Δέν εϊνε άκόμη άργά !. . .

Μά αύτό δέν φαίνεται έκεί μέσα.
Ψάχνει- ψάχνει σάν τρελλό ....
’Ακόμα ψάχνει μά πουθενά..........
Χωρίς νά ρίξη ματιά στά μικρά του αυγά, μέ ένα φτερού- 

γιασμα απελπισμένο πετφ έξω άπ’ τήν φωληά.
Πηγαίνει γιά νά βρή δ,τι έχασε.
Πέτα άπό δώ· πετφ άπό κεί.
ΤΙ καρδιά του χτυπά τώρα άπό τόν τρόμο, δπως δέν έχτύ- 

πησε ποτέ ούτε άπό τόν έρωτα.
Χτυπφ λιγωμένα καί πένθιμα, δπως δταν χάνη κάνεις τό 

θησαυρό του. . ..
Χώνεται μέσα στά δένδρα ....
Τιί δένδρα τό πληγώνουν τοΰ μαδοΰν τά φτερά- τό κάνουν 
πο'’’1 ;·; ’ .
Μ’ αύτό δέν προσέχει στοΰ σώματος τά φτερά ποΰ χάνει’

γυρεύει τά φτερά τής ψυχής του ....
Μά πουθενά.
'Ωρες ολόκληρες φτερουγίζει εδώ κΓ έκεϊ . . .
Τίποτε- τώρα έχει φωτίσει πειά καλά.
Παντοΰ χρυσάφια, παντοΰ ρόδα.
Τί φώς! Ανατριχιάζει.... Πρώτη φορά, άπό τότε ποΰ 

εϊδε τόν κόσμο, έβλεπε τήν Φύσι τόσον ωραία- λυπήθηκε πε
ρισσότερο.

Πόσες φορές ή ημέρα δέν σβύνει τό φώς ποΰ χαρίζει ή 
νύχτα!

Δέν βρίσκει τίποτε καί γυρίζει μοναχό στή φωληά. . . . 
Στέκεται καί κυττάζει σιγά-σιγά τ’αύγά τά παγωμένα.
Καί ποιος τώρα θά τά ζεστάνη;

κραυγή

άγριο...

άηδόνι

ΑΘΗΝΑΙΑ

να

Τό άηδόνι κλαίει....
Μά έκεϊ στό κλάμμα, τοΰ φαίνεται σάν νά διακρίνη χαμηλά 

λίγα ματωμένα φτερά.
Άφίνει πένθιμη φωνή, σκύβει, τά παίρνει μέ τό στόμα του 

καί φτερουγίζει!....
Τά έγνώρισε.
Εϊνε τά φτερά της! ....
Πέτα καί πάλι κοντά στή φωληά, ρίχνει τά νεκρά φτερά 

επάνω στ’αύγά τά παγωμένα, άπλώνει τά ζεστά φτερά τά δικά 
του, καί κάθεται εκεί χωρίς νά βγάλη πειά λαλιά! . . .

«
"Ενας χρόνος έπέρασε..........
Είνε ή ίδια εποχή τοΰ καλοκαιριού, μέ τήν ίδια της νύχτα 

καί μέ τό ίδιο φεγγάρι ....
"Ενα δένδρο καί μία λόχμη γνωστή, καί στο βάθος τής 

λόχμης τρεις φωληές.
Ή μία εϊνε στή μέση, ή δύο άλλες κοντά της. Στής δύο 

άπ’ επάνω δύο αηδόνια γεμίζουν μέ τό λάλημά τους τήν σιγή 
τής νύχτας άπό μελωδία .. .

Κοντά άπ’ αύτά δύο ά’?Λα αηδόνια, χωμένα καθ’ ένα μέσα 
στΐ] φωληά του, ζεσταίνουν τ’ αύγά τους, καί νανουρίζονται μέ 
τό γλυκό τραγούδι ποΰ χύνεται άπό τά κλαδιά, χείμαρρος 
αρμονίας ... .

ΤΙ τρίτη φωληά εϊνε έρημη.
Άν έκύτταζε κάνεις μέσα, θά έβλεπε λίγα φτερά, ποΰ ξε- 

κόλλησαν άπό κάποιο που?ά πού έχάθη.
Άπ’ επάνω άπό τήν έρημη τή φωληά έν άηδόνι ακούε 

τά δύο αηδόνια ποΰ έλαλοΰσαν γύρω του, καί έσκόρπιζαν 
τόση χαρά. . ..

Τ’ άηδόνια ποΰ λαλοΰσαν, έχαμήλωναν κάποτε τό κεφάλι 
πρός τά κάτω κΓ έκυττάζανε στή γεμάτη φωληά τους.

ΚΓ έλαλοΰσαν γλυκύτερα ....
Το ά?Λο άηδόνι έκύτταζε κάποτε τήν αδειανή του φωληά 

μέτά λίγα έρημα φτερά, καί κατόπιν έγύριζε τό κεφάλι του καί 
παρατηρούσε περίλυπο τό φεγγάρι.

Καί δέν έλαλούσε πειά!. .. ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

ι
I

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΓΗΡΙΑΔΗΣ
Ταμίας τής Α. Μ. τον Βασιλίως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΩΝ
Γραμματενς τής ’Επιμελητείας τής Βασιλικής Χορηγίας.
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
( Συνεχεία άπό τό προηγούμε.νον τεύχος )

— Γνωρίζω δτι δ Αύλος ΙΙλαύτιος δστις μέμφεται τόν βίον μου. τρέ
φει άδυναμίαν τινα. πρός έμέ. Γνωρίζει δτι ουδέποτε ύπήρξα χαμερπής 
δπως δ Λομίτιος Άφτερος, ό Τιγελλϊνος. καί όλη ή σπείρα των φίλων 
τοϋ Χαλκοπώγωνος. Έάν νομίζης δτι δύναμαι νά επιτύχω κάτι παρά 
τοϋ Πλαυτίου σοϋ προσφέρω τάς υπηρεσίας μου.

— "Εχεις επιρροήν έπ' αύτοΰ, καί πρό πάντων τό πνεύμα σου εϊναι 
ανεξάντλητοι· είς επιχειρήματα . .. Ναι... έάν ώμίλεις εις τόν Πλαύτιον;

— Μεγαλοποιείς τήν επιρροήν μου καί τήν ευφυΐαν μου. Άλλ’ έστω, 
Οά ομιλήσω τοϋ Πλαυτίου μόλις έπανέλΟη.

— Πρό δύο ήμερων έπέστρεψε.
— Τότε ας περάσωμεν είς τό τρίκλινων, δπου μας αναμένει τό πρό

γευμα καί κατόπιν άφοϋ ένδυναμωΟώμεν, μεταβαίνομεν,είς τοϋ Πλαυτίου.
— Μοϋ ήσο πάντοτε πολύ προσφιλής, άλλά τώρα μέσα είς τόν πατρι

κόν μου οίκον Οά τοποθετήσω τόν ανδριάντα σου, ένα ανδριάντα ώραϊον 
ώς έκεϊνος έκεϊ, καί Οά τοϋ προσφέρω Ουσίαν· εϊπεν ό Βινίκιος δεικνύων 
ένα 'Ερμή μέ τό κηρύκειόν του. όοτις είχε τήν μορφήν τοϋ ΙΙετρωνίου. 
Μά τό φώς τοϋ Ήλιου! Άν ό Πάρις σοϋ ώμοίαζε δικαιολογείται ή δια
γωγή τής 'Ελένης.

Καί είς τήν έκδήλωσιν ταύτην ένυπήρχε τόση ειλικρίνεια όση καί 
κολακεία. Ό ΙΙετριόνιος, πράγματι, καίτοι πρεσβύτερος καί ήττον άΟλη- 
τικός, ήτο έν τούτοις άκόμη ωραιότερος τοϋ Βινικίου- Αί Ρωμαϊαι δέ- 
σποιναι έΟαύμαζον τόν βασιλέα τής κομφιότητος, δχι μόνον διιι τό λεπτόν 
πνεΰαα του, άλλά καί διά τό αρμονικόν του σώμα. Τόν θαυμασμόν αύτόν 
τόν έβλεπε τις άκόμη καί εις τά πρόσωπα τών δύο νεανίδων τής Κώ, αί 
όποϊαι τήν στιγμήν αυτήν διηυΟέτουν τάς πτυχάς τής τηβένου του, καί 
τών όποιων ή μία. ή Εϋνίκ.η, τόν έβλεπεν είς τούς οφθαλμούς, ταπεινή 
καί γοητευμένη. Άλλ’ έκεϊνος ούδεμίαν έδιδε προσοχήν είς τήν συγκίνη- 
σιν εκείνην, καί μέ ένα μειδίαμα άπήντησεν είς τόν Βινίκιον διιι τής 
φράσεως τοΰ Σενεκα περί γυναικός.

— Ζιϊιον ακόλαστον....
Κατόπιν επιθέτων τήν χεΐρα του είς τόν ώμον τόν έσυρε πρός τό 

τρίκλινων.
Είς τό καλλυντήριον, αί δύο Έλληνίδες αί έκ Φρυγίας, καί αί δύο 

αίΟιοπίδες διηυΟέτουν τά σκεύη καί τά αρώματα. ’Αλλιι τήν στιγμήν 
εκείνην, ύπό τό παραπέτασμα τής Ούρας, ύπεγερΟέν, έφάνησαν αί κεφα- 
λαί τών βαλανέων καί ήκούσΟη έν έλαφρόν — Ψιτ.

Είς τήν πρόσκληση· αύτήν, ή μία Έλλη νίς καί αί άλλοι έξηφανίσΟη-
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σαν. Ήρχιζον τά παιγνίδια καί τά οργιά εις τάς θέριιας. Ό Πετρώνιος 
τά ύπώπτευεν, άλλ' ώς άνθρωπος επιεικής, έκλειε τους οφθαλμούς.

Είς τό καλλυντήριον έμεινε μόνη ή Εΰνίκη. Μίαν στιγμήν, μέ την 
κεφαλήν κεκλιμένην, ήκουε τάς φωνάς καί τούς γέλωτας, οί όποιοι άπε- 
μακρΰνοντο πρός τό Λακωνικόν*.  Κατόπιν έτρεξε πρός μίαν έδραν 
εξ ελεφαντοστού καί ήλεκτρου έπί τής οποίας έκάθητο πριν ό Πετρώ
νιος καί τήν έτοποΟέτησε πρό τοΰ άνδριάντος τοΰ αύθέντου της.

Περιέβαλε μέ τούς βραχίονας τόν τράχηλον τού άνδριάντος.

Όρθια έπί τής έδρας, περιέβαλε τόν τράχηλόν του μέ τούς βραχίο- 
νάς της. Τά μαλλιά της έχυθησαν μέχρι τής όσφύος της εις κύματα χρυ
σού, ή σιίρ'ξ της έκόλλησεν εις τό μάρμαρον, τό στόμα της ήνώθη σφι
χτά μέ τά ψυχρά χείλη τοΰ Πετρωνίου.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ II.
Οί δύο φίλοι έλαβον θέσιν έντός τού φορείου καί διέταξαν νά τούς 

οδηγήσουν είς τήν οικίαν τοΰ Αύλου.
Οί μαύροι γίγαντες έσήκωσαν τό φορτίον των καί έξεκίνησαν, ένφ 

πρό αυτών έτρεχον οί δούλοι. Ό Πετριόνιος είσέπνεε μεθ’ ηδονής εϊς 
τάς παλάμας του τό άρωμα τής νάρδου· έφαίνετο διαλογιζόμενος.

— Σκέπτομαι· είπε. Τής ώμίλησες τής δασογενοΰς νύμφης σου; Τής 
έξωμολογήθης τόν έρωτά σου;

— Τήν είδα νά λούεται, σοΰ τό είπα. "Εκτοτε τήν είδα δύο φοράς. 
Κατά τήν διαμονήν μου εϊς τήν οϊκίαν τού Λύλου, κατεϊχον διαμέρισμα 
προωρισμένον διά τούς ξένους καί μέ τόν καρπόν συντεθλιμμένον δέν 
ήδυνάμην νά καύήσω είς τήν κοινήν τράπεζαν. Μόνον τήν προτεραίαν 
τής άναχωρήσεώς μου, συνήντησα είς τό δεϊπνον τήν Λιγύαν καί δέν 
ήδυνήθην ουδέ μίαν λέξιν νά τής απευθύνω. "Ημουν υποχρεωμένος νά 
ακούω τόν Αυλόν νά άφηγήται τάς νίκας του είς τήν Βρετάνην, παρα- 
πονούμενος διά τήν παρακμήν τής έν Ίταλίφ μικρός κτήσεως. Δευτέραν 
φοράν συνήντησα τήν Λιγύαν είς τόν κήπον πλησίον τής δεξαμενής. 
Έπιίτιζε συστάδας ΐριδος. Ίδέ τά γόνατά μου. Μά τήν άσπίδα τού 
Ήρακλέους. Σοΰ τό ομολογώ. Δέν έτρεμον όταν στίφη Πάρθων έχύ- 
νοντο όρυόμενα κατά τών λόχων μας. Καί όμως έτρεαον πλησίον τής 
δεξαμενής. Ταραγμένος όπως ένα παιδί έπί πολύ δέν ηδυνάμην νά άρ- 
θρώσι» λέξιν. Μόνον μέ τούς οφθαλμούς τήν ίκέτευον.

Ό Πετριόνιος τόν παρετήρει μέ ένα είδος περιεργείας.
— Καί δέν τής ώμίλησες ;
— Ναί. Έλαβα απόφασιν καί τής είπα οτι καθ’ ήν στιγμήν ήμουν 

ήναγκασμένος νά έγκαταλείψω τήν φιλόξενοι· οικίαν, έβλεπα ότι έκεϊ ή 
οδύνη ήτο περισσότερον ευχάριστος παρά αί Απολαύσεις παντού άλλού, 
γλυκυτέρα ή ασθένεια ή άλλού ή ύγιεία. ’Εκείνη έπρόσεχε εις τούς 
λόγους μου, έπίσης τεταραγμένη καί ,ιέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην, καί μέ 
ένα καλάμι έχάραττε γραμμάς είς τιήν άμμον. Έπειτα έσήκωσε τά μάτια, 
τά έχαμήλωσε πάλιν πρός τιι σημεία πού είχε χαράξει, τά προσήλωσε 
κατόπιν πρός έμέ σάν νά ήθελε νά μ’ έρωτήση καί έφυγε έξαφνα, ώς 
άμαδρυάς πτοηθεΐσα.

— Τί είχε χαράξει είς τήν άμμον;
— Ένα ίχθΰν.
— Τί;
— Είπα: ένα ίχθΰν. Αυτό έσήμαινε ότι αίμα παγωμένου κυκλοφορεί 

είς τάς φλέβας της; Δέν ξεύρω τίποτα. ’Εξήγησε μου σϋ λοιπόν αύτό 
τό σημείον.

— ’Αγαπητέ μου, πρέπει νά ερώτησης τόν Πλίνιον. Είναι ειδικός 
περί τούς ίχθΰς.

Ή συνδιιίλεξις έσταμάτησε έκεϊ, διότι τώρα τό φορεΐον έβαινεν άνά 
θορυβώδεις δρόμους. Καί μετ' ολίγον διά τής όδοΰ ’Απόλλωνος έφθα- 
σαν είς τήν ’Αγοράν.

Πλήθη κόσμου περιεπάτουν ύπό τά τόξα τής Βασιλικής πύλης τοΰ 
’Ιουλίου Καίσαρος, άλλος κόσμος έκάθητο πρό τοΰ ναού τών Διοσκού- 
ρων, άλλοι έκυκλοφόρουν περί τό μικρόν θυσιαστήριον τής Εστίας, σάν

Διαμέρισμα τών λουτήρων. 

σμήνη πολυχρώμων ψυχών καί σκαραβαίων έπάνω είς τιι μάρμαρα. 'Από 
τό επάνω μέρος, άπό τήν τεραστίαν κλίμακα τοΰ ναού τοΰ Διάς συνέρ- 
ρεον νέα πλήθη. Πλησίον τού βήματος, ήκούοντο μερικοί ρήτορες αύτο- 
σχέδιοι, έμποροι μέ φωνάς μεγάλας έπώλουν καρπούς, οίνον ή ύδωρ 
ιιεμιγμένον μέ χυμόν σύκων. Άγύρται διελάλουν τάς ιδιότητας τών 
φαρμάκων των, μάντεις άνακρλύπτοντες θησαυρούς κεκρυμμένους καί 
έρμηνευταί ονείρων έξεθείαζον τήν τέχνην των. Ή ψιθύρα, ή αιγυ
πτιακή σαμβοΰκα. ό ελληνικός πλαγίαυλος δέν έλειπον άπό τόν θόρυ
βον. 'Ασθενείς καί πιστοί έκόμιζον κάνιστρα είς τούς θεούς. Περιστερά! 
μεταξύ τών κνημών τών διαβατών ύπέκλεπτον έπάνω είς τό λιθόστρω
τοι· κοκκία έκ τών αναθημάτων, δψοΰντο πρός στιγμήν μέ μίαν θορυ
βώδη πτήσιν καί έπανέπιπτον είς τά ύπό τοΰ στροβίλου κενούμενα μέρη. 
Οί όμιλοι παρεμέριζον πρό τών φορείων. Θαυμάσιοι γυναικείοι μορφαί 
διεκρίνοντο ή έξηντλημένα πρόσωπα εύγενών καί συγκλητικών. Κάπου 
κάπου αποσπάσματα στρατιωτών ή φρουρών διέσχιζον τάς πολυθόρυ
βους συγκεντρώσεις μέ ένα έρρυθμοι· βάδισμα. Ή ελληνική γλώσσα 
ήκούετο παντού, έξ ίσου μέ τήν λατινικήν.

Ό Βινίκιος πρό πολλού δέν είχεν έπανίδει τήν πόλιν καί μετά περι
έργειας παρετήρει τήν 'Ρωμαϊκήν 'Αγοράν, ή όποια έδέσποζε τού κατα- 
κλύζοντος αύτήν πλήθους.

— Κατοικία πολιτών, άνευ πολιτών είπεν ό Πετριόνιος, μαντεύων 
τάς σκέψεις τοΰ συνοδού του.

Καί πράγματι τό ρωμαϊκόν στοιχεΐον έξηφανίζετο μέσα είς έκεΐνον 
τόν όχλον. "Εβλεπε κανείς μαύρους τής Αιθιοπίας, γίγαντας μέ ξανθά 
μαλλιά άπό τάς σκοτεινάς τού Βορρά χιόρας, Βρέτονας, Γαλάτας, Γερ
μανούς, Συρίους μέ ύπουλα βλέμματα, ανθρώπους άπό τάς όχθας τού 
Εϋφράτου καί τού ’Ινδού, μέ έρυθροβαμμένην τήν γενειάδα, Συρίους 
παροχθίτας τοΰ Όρόντου μέ μαύρα καί γλυκά μάτια, "Αραβας τής ερή
μου, κατεσκληκότας, 'Ιουδαίους μέ κοίλα στέρνα, Αιγυπτίους μέ τό στε
ρεότυποι· μειδίαμα, Νουμιδιανούς καί ’Αφρικανούς, "Ελληνας έκ τής 
Ελλάδος σημαίνοντος είς τήν πόλιν έξ ίσου μέ τούς 'Ρωμαίους, άλλά 
κυριαρχοΰντας διά τής επιστήμης, τής τέχνης καί τής πανουργίας, καί 
Έλληνας έκ τών νήσων καί τής Μικρός ’Ασίας καί τής Λίγύπτου καί 
τής ’Ιταλίας, ίερεΐς τοΰ Σεράπιδος, μέ τούς φοίνικας των καί ιερείς τής 
"Ισιδος, τών όποιων οί βωμοί εΐχον περισσοτέρους θαμώνας άπό τούς 
τού Καπιτωλίου Διός. καί ίερεΐς τής Κυβέλης καί ίερεΐς νομαδικών θεο
τήτων, όρχηστρίδας άνατολίτιδας μιτροφορούσας, πωλητάς περιιίπτων 
καί φυλακτών, γόητας όφεων.Άνθρωποι κατά τό πλεΐστον άνευ οΰδεμιάς 
εργασίας, οί όποιοι κάθε εβδομάδα έτρεχον νά συλλέξουι· σίτον άπό τούς 
παρά τόν Τίβεριν σιτοβολώνας, άνέσυρον λαχνούς είς τούς Ιπποδρόμους, 
έκοιμώντο τήν νύκτα είς τάς έτοιμορρόπους οικίας τοΰ Τρανστοβέρου * 
καί διήρχοντο τήν ήμέραν των είς κρύπτας καί είς δυσωνύμους οίκους 
τοΰ Προαοτείου, έπί τοΰ Μιλβίου ποταμού.

Ό Πετριόνιος ήτο γνωστός είς τόν όχλον. Τόι· έγνώριζον καί τόν έπευ- 
φήμουν. Ή δημοτικότης του είχεν αυξήσει άπΙ> τής ημέρας καθ’ ήν 
εγεινε γνωστή ή μεσολάβησίς του πλησίον τού Καίσαρος κατά τής 
άποφάσεως δι’ ής εΐχον καταδικασθή είς θάνατον άνευ διακρίσεως 
ηλικίας καί φύλου όλοι οί δούλοι τού πραίτωρος Πεδανίου Σεκούνδου, 
επειδή εις τούτων είχε φονεύσει τό τέρας εκείνο.

Ό Πετριόνιος άλλως ολίγον έφρόντιζε διά τήν ευγνωμοσύνην τού 
λαού. Ό λαός ούτος, ένεθυμεϊτο καλώς, ήγάπα ποτέ τόν Βρεττανικόν, 
τόν Βρεττανικόν, τόν όποιον είχε δηλητηριάσει ό Νέρων, καί τήν 
Άγριππίναν, τήν οποίαν είχε δολοφονήσει, καί τήν Όκταβίαν, τήν 
οποίαν εΐχον πνίξει, καί τόν Βουβέγριον Πλαύτον τόν έξόριστον, καί 
τόσους άλλους. Ή δημοτικότης αρα ήδύνατο νά θεωρηθή ώς κακός 

οιωνός, καί ό φρόνιμος ούτος ήτο δεισιδαίμων. . . Ό Πετριόνιος περιε- 
φρόνει τό πλήθος διττώς· ώς αριστοκράτης καί ώς φιλόκαλος... Ό 
συρφετός εκείνος δέν ήξιζε νά όνομάζωνται άνθρωποι.

Έμπροσθεν τής βιβλιοθήκης Άβιρανού τό φορεΐον έστάθη. Ό 
Πετρώνιος κατήλθε καί ήγόρασε κομψόν χειρόγραφον καί τό ένεχείρι- 
σεν είς τον Βινίκιον.

—Ένα δώρον σού κάμνω, είπεν.
— Ευχάριστο»· άπήντησεν ό Βινίκιος κυττάζων τόν τίτλον. Τό «Σατυ

ρικόν; » Είνε νέον; Τίνος είναι;
[Έπεται συνέχεια/

■ Ή πέραν τού Τιβέρεως Ρώμη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Α. ΚΑΜΠΑ
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ΜΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

Σεμνή και έςόχως συγκινητική τελετή έπανηγυρίσθη μίαν ήμέραν 
τού Σεπτεμβρίου εν Όδησσώ. Είκοσιπέντε έτη ολόκληρα διέρρευσαν 
άφ’ ής δύο έογάται τών Ελληνικών γραμμάτων, ό κ. Άναστ. Ν. 
Μάλτος, ό σοφός διδάσκαλος, καί ό κ. Γερασ. Λ. Κουντούοης κατήο- 
ςαντο πατριωτικωτάτου έργου. Είκοσιπέντε ετη εοιδαξαν και έμόρφω- 
σαν καί διεπαιδαγώγησαν. Καί ή ομογενής κοινότης τής Οδησσού 
φόρον ευγνωμοσύνης άποδίδουσα εϊς τούς σεβαστούς της οιδασκαλους 
επάνηγύρισε τήν εΐκοσιπενταετηρίδα των.

Τήν σεμνήν καί έπιβάλλουσαν αυτήν τελετήν περιγράφει εν εκτα- 
σει ή «Ιίατρΐς» τού Βουκουρεστίου ιός εξής:

«Έπιβάλλουσα καί είς άκρον συγκινητική έτε 
λέσθη τή 14 όδεύοντος έν τω Ροδοκανακείω 
Παρθεναγωγείο», πρωτοβουλία τής σεβαστής έφο 
ρείας τής έκ τών κ.κ. Βασιλείου ίΐίσπα ιατρού, 
II. Ε. Λέφα, ιδιαιτέρου γραμματέως τού εθνικού 
ευεργέτου Γρ. Γ. Μαρασλή καί Ίωάννου Καρα- 
ζήση, εμπόρου, συνισταμένης, ή εικοσιπενταε- 
τηρίς τής εύδοκίμου και πατριωτικής οράσεως 
τών δύο σκαπανέων τών ελληνικών γραμμάτων 
καί έογατών τής παιδείας, τών καθηγητών κ.κ. 
'Αναοταοίον Ν. Μάλταν καί Ι'εραοίμον Α. Κουν- 
τονρη. Περί τήν 1 μ. μ. έν τώ Ροδοκανακείω 
συνήχθησαν οί άρχοντες τής κοινότητος, οί αξιό
τιμοι κύριοι σύμβουλοι, ό κ. Β. Πίσπας καί οί 
έφοροι, ό τής Κυβερνήσεως αντιπρόσωπος, ό 
κλήρος, οί έφοροι τής σχολής τών αρρένων, τό 
διδάσκον προσωπικόν αμφοτέρων τών σχολών, 
πληθΰς παλαιών καί νέων μαθητών καί ιδία 
μαθητριών. Καί ένω οί μαθηταΐ έτοποθετήθησαν 
περί τήν κλίμακα έπί τού άνω πατώματος, αί 
μαθήτριαι κατέλαβον θέσιν έτέρωθεν τής είς τήν 
επίσημον αίθουσαν εισόδου ένθα σιγή άκρα έπε- 
κράτησεν άμα τή είδήσει δτι οί έορτάζοντες 
ανέρχονται τήν κλίμακα. Εύμολπος ήκούσθη τότε 
ό χαιρετισμός τών μαθητριών δι ’ άσματος ύποδε- 
ξαμένων τούς σεβαστούς καθηγητάς καί συγκινη
τικόν ύπήρξε τό θέαμα, οτε μαθήτρια·, κρατούσαι κλώνους δάφνης μετά 
προσηρτημένων ταινιών τού ελληνικού χρώματος περιεκύκλουν αυτούς, 

θεέ, — ίφαλλον τά .ταιδία, — θεέ, δεόμεέλά σου,
ευλογεί τήν ζοιην 
τών δι'ο δικασκάλων 
και φνλαττα αντιμ·.' 
Είκοσιπέντε χρόνια 
περάσαν οτογγυλά, 

άλλα είκοσιπέντε 
κι άκόμη πειό πολλά.'·.

Τούς εορτάζοντας συνεχάρη πρώτος έξ ονόματος τής έπισήμου 
ΙΙατρίδος, ό Γεν. Πρόξενός μας κ. Γουλ. Φοντάνας προσφωνήσας 
αυτούς καί έξάρας τό φιλόπατρι έργον των, μεθ' δ προσεφώνησεν 
έπίσης καταλλήλως αυτούς έξ ονόματος τή; έφορίας τού ιδρύματος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΑΛΤΟΣ

αντιπροσωπευούσης τό συμβούλων τής ομογενούς κοινότητος ό κ. Π. 
Λέφας, άπήντησε δέ έν βαθυτάτ-η συγκινήσει εύφραδέστατα ό κ. Άν. 
Μάλτος καί μετ’ αυτόν ό κ. Κουντούοης. Καί μετά τό πέρας τής 
τελετής αί μαθήτριαι καί οί μαβηταί έν χοροί έκύκλωσαν τούς εορτά
ζοντας καί τούς προέπεμύαν μέχρι τής Θύρας τον σχολείου.

ίδίου—Όλ. 178,4

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

2 ’Οκτωβρίου 1823. Κατάληψις τής ΚορίνΘου υπό τών Ελλήνων.
4 Ιδιου. ΊΙ περίφημος ελληνοτουρκική ναυμαχία τών Πατριόν. 8 ίδιου 
1827. II μεγάλη ναυμαχία του Ναυαρίνου τών ευρωπαϊκών στόλων 
μετά τοΰ Τουρκοαιγυπτιακού. 10 ίδιου — 146 π. X. Υποταγή τής 
Ελλάδος εις τούς ’Ρωμαίους καί τή αύτη ημέρα τού 1862 εξορίζεται 
ό Όβων. 12 ίδιου — 86 π. χ. Ό Σύλλας υποτάσσει τάς Αθήνας. 12 
ίδίου 1862. Οί πρώτοι βασιλείς καταλείπουν τό ελληνικόν έδαφος. 16 
ίδιου — Όλ. 178,4 π. X. Άποτέφρωσις τής ’Αλεςανορειανής βιβλιο

θήκης. 18 ίδίου — 31 π. X. Ή έν Άκτίω Ναυ
μαχία καί ήττα τού Αντωνίου. 18 ίδίου 1863. 
Ό Βασιλεύς Γεώργιος κατέρχεται είς Ελλάδα. 
19 ίδίου 1863. Ό Βασιλεύς Γεώργιο; ομνύει 
ένώπιον τής Έθν. Συνελεύσεως. 23 ίδίου 1821. 
Οί "Ελληνες κυριεύουν τήν Τριπολιτσάν. 27 ίδίου 
—66 μ. X. Ό Νέρων κατέρχεται είς Ελλάδα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ

Έξεδόθη σειρά καλλιτεχνικωτάτων Μακεδονι
κών δελταρίων μέ παραστάσεις τοπίων, ιστο
ρικών πόλεων καί ηθογραφικών σκηνών έκ τής 
πολυπαθοΰς ταύτης Ελληνικής χώρας, τό δέ εΐο- 
πραχθησόμενον έκ τής πωλήσεως αυτών ποσόν 
θά διατεθή ύπέρ τών ορφανών τής Μακεδονίας 
κορασίων, ών οί γονείς έπεσαν θύματα τής Βουλ
γαρικής θηριωδίας. Τήν έκδοσιν τών πατριω
τικών τούτων δελταρίων ένήργησεν ή ύπό τήν 
Προεδρείαν τής A. Β. Υ. τής πριγκιπίσσης Ελέ
νης Επιτροπή Κυριών, εϊμεθα δέ βέβαιοι ότι θά 
γίνουν ταύτα ανάρπαστα ύπό σύμπαντος τού Πα
νελληνίου, ϊνα οΰτω τελεσφορήση ή λαμπροτάτη 
ιδέα τής φιλανθρώπου τών Κυριών ’Επιτροπής.

Ή ^Εικονογραφημένη· συνιστφ τά δελτάρια 
ταύτα έκθύμως είς τούς απανταχού συνδρομητάς 
καί άναγνώστας αύτής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Μία παροιμία τόν μήνα έκ τής πολυτίμου συλλογής τοΰ καθηγητού 
κ. Ν. Πολίτου.

— Τά δανεικά ρούχα ζεστασιά δέν πιάνουν.
Ό διά δανείων επαρκών είς τάς άνάγκας του — ερμηνεύει ό σεβα

στός καθηγητής — ούδέποτε είναι δυνατόν νά εϋχαριστηθή διότι ή 
περί άποδοσεως τής οφειλής του μέριμνα καί ανησυχία φθείρει πάσαν 
άπόλαυσιν.

"Εχει όμως —προσθέτει— καί άλλην ερμηνείαν αυτή : Ότι δέν 
εύδοκιμοϋσιν οί σφετεριζόμενοι αλλοτρίαν περιουσίαν. Εν τοιαΰτη 
περιπτώσει ή λέξις «δανεικά» αντικαθίσταται διά τής «ςένα».

Ο! Κουτσόβλαχοι λέγουν έπίσης: Τό ρούχο πώχεις δανεικό δεν 
σέ ζεσταίνει.

Οί Ρουμάνοι: Τά δανεικά ρούχα δέν κρατούν ζέστη.
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< Γ· Γερμανοί: Δανεισμένο φόρεμα δεν 
πάει καλά. Και: ξένη γούνα δέν ζεσταίνει.

< Ι’ι 'Ολλανδοί: Δανεικά φορέματα δέν 
τιμούν κανένα.

Οί Άραβες: Τό δανεικό φόρεμα δέν 
ζεσταίνει.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Τό καλήτερον καλλυντικόν τών χειρών 
μαλακώνον τό δέρμα και δίδον εις αύτό 
οψιν ροδόχρουν είνε:

Huile d’amandes ...... ιοο.ο 
Cire Blanche.............................15 0
Blanc tie Ballein.....................30 o
Eau de roses.............................30.0
Essence de roses X gout.
Tein ture de Benzol's .... 8.0

Χρήσις έξωτερική. Έπαλείφετε τάς χεϊ- 
ρας καθ’ έκάστην πρωίαν.

Δ’ 4. ΤΡΑΧΙΛΗΣ

ΤΟ ΧΑΜΠΟΥΜΠ

"Ο,τι ήμεΐς όνομάζομεν λαίλαπα, έν tjj 
άνω Αιγύπτιο καλούν ιιί ιό αραβικόν όνομα 
Χαμπούμπ. Μαστίζει κυριολεκχικώς τους 
κατοίκους τοΰ Σουδάν ιό Χαμπούμπ. Έν- 
σκήπτει αίφνηδίως καϊ έγείρει μαΰρα ούνεφα 
ονρανονψή άπό άμμον. Τό διάστημα σκοτεινιάζει καί τιϊ καταστήματα αναγ

κάζονται νχι κλειοουν καϊ Ανάψουν φώτα εν πλήρει μεσημβρία, μέχρι; 3του 
παρέλθη ή λαϊλαψ, ήτις παρασύρει παν τό προστύχαν. Μίαν τοιαιιτην λαί
λαπα παρουσιάζει ή εν οε/.ίδι 189 εΐκών ήν άπέοτειλαν ήμϊν οί έν Χαρτούμ 
ομογενείς μεγαλέμποροι κ. κ. Σ. Καπάτος καϊ Σ. Μυλωνάκος, οϊ όποιοι 
προσεφέρθηοαν εΰγενόις, θερμοί παιριώται, ν' άναλάβουν τήν Αντιπροσω
πείαν τής · Εικονογραφημένης έκιιμώνιες τό εργον της καί περιβάλλοντες 

αυτό με τήν θερμοτέραν αγάπην.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σπάνιος ώς εργον εγχώριον, τιμών πραγματικώς τόν τόπον, ογκώ
δης, πλούσιος εις ύλην ένδιαφέρουσαν, μέ χίλια δυώ πράγματα, 
διευθύνσεις, αγγελίας, κολοσιαϊος ώς έργον, ό «‘Οίηχό; τής ‘Ελλάδος· 

τού κ. Λ' Ίγγλέση είδε τό ®ώς πρό τίνος.
Ώς έπιχείμησις ήτο τεραστία διά τήν Ελλάδα, τής οποίας όμως 

καί ή τύχη ήτο αμφίβολος. Άλλ' ώς έργον ανάγκης είναι πολύτιμος 
αληθώς, διότι είς ολας τάς τάξεις έν γένει αδιακρίτως έπαγγέλματος, 
είναι χρήσιμος. Καί αύτό ακριβώς, ότι τό έφερεν είς πέρας μέ τόσην 
επιτυχίαν, είναι ό μεγαλήτερος θρίαμβος τοΰ έκδοτου.

Η ΣΤΓΚΡΟΤΣΙΣ

Τρομερά σιδηροδρομική ούγκρουσις έγένετο πρό τινων ημερών εις τόν 

σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ Κάφρ έ). Ζαιγιάτ. Μία φορτηγός αμαξο
στοιχία, νυκτερινή, μή εϊδοποιηθεΐοα εγκαίρως ότι ή γραμμή ήτο κατει

λημμένη ύπό βαγονίων, έπήλθε και αυτών, συνέιριψε και έθρυμμάιισε 
τρία, τό τέταρτον τό έδίπλωοε ώς ψύλλον χάρτου καί ιό έκαβαλ.ίκευσε. Τήν

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΦΡ - ΕΛ - ΖΑΙΓΙΑΤ

Σ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ [Φωτ. Δ. ΠαχοννδάκηΙΗ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΜΙΚΤΟΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΙΣ

παραιιθεμένην φωτογραφίαν άπέστειλε πρός τήν Είκονογραφημένην· ό 
αυτόθι Ομογενής καϊ φίλος αυτής καλός κ. Όδ. * ΙΙλιόπουλος, έκ ιών υπαλ
λήλων τοΰ μεγάλου οίκοι· Χωρέμη, Μπενάκη καί Σα5.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΘΕΟΣ
Παν’ οί ί)εοΐ τοΰ Όλύμπου! 

Κανείς δέν τούς πιστεύει . . .
"Ενα μονά-χ’ άκόμη 

κάθε λαός πιστεύει: 
Τόν "Ερωτα, τόν φτερωτόν, 

όπου παντού πηγαίνει, 
καί μόνον, ’Ολύμπιος αύτός, 

στην ’Εκκλησιά δέν μπαίνει . . .
Γι’ αύτό σάν παν νά παντρευίίοΰν, 

μέ τοΰ Θεού τή χάρι, 
μέσ’ στόν Ναόν, ή κάθε νειά 

μέ νέο παλληκάρι, 
μόλις έμβοΰν στην πόρτα του, 

ή νειά κΓ ό ερωτευμένος 
άπ’ έξω μένει δ "Ερωτας 

καί φεύγει λυπημένος!
DIAMANT

ΑΝΘΗ, ΑΝΘΗ

Κατακλυσμός άπό άνθη, άνθη εκλεκτά, είς τοϋ Φλεριανοϋ. Αληθι
νόν θερμοκήπιον έκαμε τό νέον του σαλονάκι —κάτωθι τής Μινέρβας— 
με τά πλέον χαριτωμένα άνθη.

Έφέτος έχει νά έκθεση τά ωραιότερα χρυσάνθεμα, σπάνιάς 
καλλιέργειας είς χρώματα καί συνδυασμούς αρμονικούς. Έκτακτα 
δέ τά ζουμπούλια του καϊ τά παβώ του καί ή τολύπες του. Έφερε 
θαυμασίαν συλλογήν κρομμυδιού· τής 'Ολλανδίας είς σωρούς, διά 
βάζα καί γάστρας. τά όποια θά κάμουν κρότον έφέτος. Δέν ύπάρχει 
χρώμα καί είδος ποΰ νά μή τό εχη. Καί αί κυρίαι αί φιλανθεϊς έξε- 
τρελλάθηκαν καί περνούν περνούν αδιάκοπα. τόσον ποϋ πλησιάζει νά 
έξαντληθή ή προμήθεια καί ήναγκάσθη νά κάμη νέαν παραγγελίαν.

«

— ’Ισχυρίζεσαι καϊ σύ οτι ό σύζυγος ’έχει τό δικαίωμα νά 
ανοίγη τάς έπιστολά; τής συζύγου ;

— Τό δικαίωμα άναμφιβόλως τό έχει, άλλά έχει καί τό Θάρρος:

«
ΤΟ,^ΦΙΛΗΜΑ

Μία πρώτης τάξεως μουσική έκδοσις είδε κατ' αύτάς τό φώς, με πολ- 

λήν φιλοκαλίαν τυπωμένη καί μέ. πολνν πλούτον, υπό τόν τίτλον «7ο 
φίλημα ·. Γαργαλιστικώτατος στρόβιλος όη ειλόμενος είς τήν ούνθεσιν τοΰ 
κ. Ν. Μαυρογένη καί είς τήν εκδοτικήν καλ.αισθησίαν τού κ. ϊίετράιου.

ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ

Νέος άδάμας άνευρέθη έν τοΐς όρυχείοις Premier τής Γιοχάννεσ- 
βουργ τοΰ Τράνσβααλ. Ζυγίζει φόο καράτια. Φαίνεται δτι τό όρυ- 
χ.εΐον τοϋτο κρύπτει άμύθητον θησαυρόν. Είς αύτό τό ίδιον ειχεν 
άνευρεθή κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον άλλος άδάμας βάρους 
334 καρατίων καί ένα μήνα πριν, ήτοι κατά τόν ’Ιανουάριον ό 
γίγας Cullivan, δστις είχε βάρος 3·Ο32 καρατίων. ■■

■

Έν Άθήναις. Τυπογραφεϊον 'Εστία Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 505«k


