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*

Κύφωμεν εύλαβώς ! 'Ιδού τό 
ιερόν Λάβαρον, τό όποιον 

άνεπέτασαν αί έξωσιωμέναι τού 
Γερμανού ΙΙαλαιον Πατριόν χέϊ- 
ρες, κηρύσσοντος τήν κατά τού 
'Απίστου κατακτητού έξέγερσιν τής 
δεδουλωμένης ΓΙατρίδος. Τό ιερόν 
τής Λαύρας Λάβαρον, οίον περιέ
σωσε, κα&αρίσασα καί συρράφασα 
καί άναστ ηλιόσασα αυτό ευλαβής 
χείρ. 'Απορρακωμένον άπό τού 
ΙΙανδαμάτορος Χρόνου τήν επή
ρειαν έφνλάσσετο ίντδς αθλίου
κιβωτίου, κατακειμένου έπί σαθρωμέ.νης τραπέζης μετ' άλλων 
ρακών, δι' ών μακαριται μοναχοί τής Λαύρας έκαθάριζον τά 
μαγειρικά σκεύη των.

Οΐα ανευλάβεια !
Καί σήμερον έναντι τφ είσερχομένφ είς τό περίκομ,φον καί 

πολυτελές Μουσείου, δπερ διεσκευάσίλη υλική χορηγία καί προσ
τασία τής Μ. τής Βασιλίσσης και τής Α Β. Υ. τοΰ JratM- 
χου, ώς έπεσκευάσθη καί έσώθη ό ιστορικός ναός τής Λαύ
ρας, έν ω έξεκολάφ&η ή Ιερά Έξέγερσις, ίυτός χρυσής θήκης 
ήρτηται ή "Αγία Σημαία καί πρό αύτής στίλβουσιν αργυρά κηρο
πήγια καί πολύφωτα ρίπτοντα τήν κιτρίνην άνταύγειάν των και 
βελούδινου βαρύτιμον καί χρυσόπλεκτου παραπέτασμα τό απο
κρύπτουν άπό βέβηλα βλέμματα.

Άφαιρεΐται ή χρυσή πόρπη, ή βκλουδίνη αϋλαία συμπτύσσεται 

καί όπισθεν παχέως κρυστάλλου 
έπιφαίνεται ή γόησσα μορφή τον 
Λαβάρου,σιγηλή καί έπιβάλλουσα. 

"Ομοιάζει πολύ μέ τά σημερινά 
τής έκκλησίας λάβαρα, άλλ' είναι 
τετράγωνον, χωρίς γλώσσας, κατα
λήγει δέ είς θυσσανωτούς κροσ- 
σονς έπιμήκεις έκ πορφύρας μετά- 
ξης, είς τό άκρον τών όποιων είναι 
άνά είς ευμεγέθης μαργαρίτης.

"Εχει μήκος 1,20 μ. καί πλάτος 
0,95 μ. 'Επ' αύτοΰ απεικονίζε
ται ή είκών τής Κοιμήσεοίς τής

Θεοτόκου, είς μνήμην τής όποιας έτιμάτο καί ή παλαιά καί 
ή σημερινή Λαύρα, έπεξειργασμένη, μετά περισσής φιλοκα
λίας καί έπιμελείας διά χρυσόν καί αργυρού κεντήματος, μαρ
γαριτών καί μετάξης έπί έδάφονς δαμασκηνού μεταξωτού, 
βαθέος πορφυρού χρώματος, πιθανώτατα υπό χειρών Ελλη- 
νίδων τού Βοσπόρου.

ΣΗΜ. ΊΙ διάσωσις τον (λείου της Πατρίδος Συμβόλου καί ή ονρ- 
οιιφή του καί ή άνασιήλωοις αυτού, ώς καί ή περισυλλογή τών άλλων 
τιμαλφών τής ’Ιερός Μονής κειμηλίων καί ή διάσωσις καί διασκευή 
καί επισκευή τοϋ Ναού καί τής Μονής καί τών εξαρτημάτων της, Ολος 
αυτός ό κολοσοός οφείλεται είς τήν ευλαβή αφοσίωοιν έπί μακράν χρόνον 
τοϋ αρχαιολόγου κ. Χρ.Ήλιοπούλου.Έφ ώ ή Μονή τής Λαύρας ευγνω
μονούσα διά ηιηφίοματύς της τήν 23ΐν Μαΐου 1899 ιίνεκήρυξεν αυτόν 
Μέγαν Ευεργέτην αυτής.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α. Μ. ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

ΚΑΙ Η A. Β. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΕΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

ΜΙΑ ΔΡΑΞ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΤΙ ΕΚΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ ΨΑΡΙΑΝΟΙ

Ό μακρύς υπέρ Άνεξαρτησίάς άγιόν, θλιβερά γεγονότα καταλέξας 
μεταξύ τών σελίδων του καί προκαλέσας έκ τούτου μείζονα τήν 
έπ’ αύτών τοΰ Ιστοριοδίφου προσοχήν, κατέδειξεν δτι παρ’ δλην τήν 
ικανοποιητικήν έπί τέλους αύτοΰ έκβασιν, δέν ύπήρξεν άμοιρος τοπικών 
ερίδων καί άντιζηλειών, αδυνάτων νά προληφΟώσι καί ών τά αποτε
λέσματα σύσσωμοι- καί έν ειλικρίνεια τό μαχόμενον Έθνος έν τοΐς 
ύστέροις έΟρήνησεν. Καί ταΰτα μέν αποδεικτικά κακής προθέσεων ή 
κακεντρεχούς μίσους βεβαίως δέν θά ύπάρχωσι, τεκμήριον δέ τούτου ο 
μετέπειτα θρήνος καί ί) βαΟεϊα μεταμέλεια. Καταδεικνύουσιν όμως 
μέχρι ποιου εξίχδη ό περί άρχής καί έπικρατήσεως τυφλός άγιόν, 
ούτινος οί μή συμμετασχόντες ή μετριοπαθέστεροι- καί εύσυΐΈιδητό- 
τερον έν αύτφ συναναμιχθέντες μοιραίος έγένοντο τά θύματα.

Τοιοϋτόν τι γεγονός, πληρούν οδύνης τήν ψυχήν τοΰ αναγνώστου, 
είναι τό έπισυμβάν έν έτει 1S24 είς τόν συνοικισμόν τών Ψαριανών. 
Σπουδαίος ούτοι συντελέσαντες εις τήν επιτυχή καί νικηφόροι- τοΰ 
κατά θάλασσαν άγώνος διεξαγωγήν, έπέπρωτο, τούτου μεσοΰντος, νά 
ΐδωσι τό καταφύγιου αύτών αγρίως πυρπολούμενον παρά τών έπιδρα- 
μουσών τουρκικών ορδών, άδυνατοϋντες τελεσφόρος κατ’ αύτών νά 
άντεπεξέλθωσι. ΊΙ έλλειψις έγκαιρου βοήθειας ήνάγκασεν αύτούς συν
τετριμμένοι νά έγκαταλείψωσι τήν πεφιλημένην αύτοϊς εστίαν, άφ’ ής 
ιόρμιόμενοι έπετέλεσαν τούς τολμηρούς αύτών κατά θάλασσαν αθλους.

Τα αίτια τής καταστροφής ταύτης ενδέχεται νά υπήρξαν πολλαπλά. 
’Αποδοτέα δμως ταΰτα πρός τοΐς, άλλοις κα’ί είς δυσμενείς τινας συγκυ
ρίας καί είς τό υπερήφανοι- καί αθόρυβοι- τών κατοίκων τής καταστρα- 
φείσης νήσου. Οί άνιδρες ούτοι χάριν τής απαραιτήτου κοινής γαλήνης 
μετριοπαθώς πάνυ καί λελογισμένος περί τής άρχής διαγωνισάμενοι, 
μετά συνέσεως δέ, εστιν δτε καί αδιαφορίας, δεχόμενοι τάς πανταχόθεν 
γιγνομένας αύτοϊς παραγνωρίσεις ή αντιδράσεις’, προσηλωμένοι είς τόν 
Ιερόν αυτών ’Αγώνα, ον έως τέλους^ μετά τής αύτής τόλμης καί δεξίό- 
τητος διεξήγαγον, έξίχθησαν είς τό δριον τής φιλοπατρίας, καί ή μικρά 
καί πετρώδης αύτών νήσος, ό τετιμημένος καί πολυΐστωρ αύτός βρά
χος, έφ’ού αλλεπάλληλα τής τυραννίας τά κύματα έθραύθησαν. προταχ
θείς καί πάλιν αδάμαστος καί τρομερός πρό πόσης επιδρομής μωροφι
λοδοξίας ή, ατομικών ,παθών, έγένετο εστία πολυϋμνήτου άλτρουϊσμοΰ, 
σχων ώς έμβλημα τήν αρχήν δτι ό μή πατάσσων ύπό τήν δύναμιν 
τών δυσχερών τού "Εθνους περιστάσεων τήν φωνήν τοϋ έγώ, καθίστα
ται περίπτυστος τών κοινών συμφερόντων προδότης. Άλλ’ό Τιτάνειος 
ούτος άγιον δν οί πολυΐδμονες τής ξηρός νησίδος Γίγαντες ύπέρ ’Αρε
τής και Ελευθερίας άνέλαβον, έμελλε μέχρι τέλους ν’άπολήξη πρός 
Ϊδιον αύτών όλεθρον καί νά συνθλασθή ύπό τό βάρος τής νοσηρός 
ατμόσφαιρας των αντιζηλιών τής δημιουργηθείσης κατά τήν εποχήν 
εκείνην. 'Υπερφιάλου Σουλτάνου δάκτυλος έξ απελπισίας άκρας άλογί- 
στως, άποξέσα; έκ τοΰ χάρτου τήν πολύπαθη νήσον, βαθύ ήνοιξε έπί 
τής ιδίας επικράτειας τραύμα, είς χείμαρρους ρεύσαντος τοϋ αίματος 
τών έπιδραμουσών ορδών του. Τό παρ’αύτοΰ θεωρηθέν έπί τού χάρ
του ώς στίγμα, μεγαλυνθέν μετά τήν ηρωικήν αυτού πτώσιν. έπετέθη 
ολόσωμοι- επί τού έμβροντήτου αλλοθρήσκου κολοσσού. Τά Ψαρά 
κατεστραφησαν. Έπεφύλαξεν δμως αύτοϊς τό μόρσιμον τήν χάριν 
όπως ή εκατόμβη τών επικών αύτών τής συγχρόνου έποχής ηρώων 
ουνταραξιι Ολόκληρόν τήν έπιδραμούσαν αυτοκρατορίαν καί άναστείλη 
τήν έπί τά πρόσω πορείαν τοΰ εχθρικού στόλου, σώζουσα οΰτω έκ 
Saiou καί άναμφιρρήστου παρομοίου ή καί χείρονος όλέθρου, τάς 

Ιοίπους τοΰ Αιγαίου ήρωΐδας.
Έγόησαν οί λεοντόθυμοι ψαριανοί έπί τή άπωλείρ τής προσφιλεστά- 

της αύτοϊς πατρίδος. Οί γόοι δμως οί άντηχήσαι-τες έπί τής έρυθραν- 
Οεισης ακτής τών γυναικών καί τών παίδων καί ό ρόγχος τών ψυχορ- 
ραγούντων, δέν ύπήρξαν κραυγαί τρόμου ή φρίκης- ήτ’ο ή έκδήλιόσις 
τής ψυχικής οδύνης έπί τή συναισθήσει του αδυνάτου νά ύπερβάλωσι, 
ο εσμός αυτός τών ρηξικελεύθων ναυτίλων, τούς είς ημιθέους έξιχ- 
θέντας κλεινού παρελθόντος ήρωας. Τό παρ’αυτών έπιτελεσθέν έργον 
εν τε τή συλλήψει καί τοΐς άποτελέσμασιν, ύπήρξε κολοσσαΐον.

Τιί Ψαρά κατεστράφησαν. Καταστραφέντα έτι έιιεγαλούργησαν. έθάμ- 
βωσαν,_ παραδειγμάτισαν. Συνελθοΰσα ή έπαναστατήμένη ‘Ελλάς, καί 
κ.ατιδοΰσα, δτι τά διεσπαρμένα αύτής τέκνα γνωρίζουσι νά αμύνονται, 
καίτοι μηδεμιάς τυγχάνοντα παρ’ ομοεθνών επικουρίας, σύσσωμος 
εντονωτερον καί μετά μείζονος συνοχής έπελήφθη τοΰ ύπέρ ’Ανεξαρ
τησίας αυτής Αγώνος.

Ή σκληρά Ειμαρμένη καταστρέφουσα αυτά, έπετέλει τό έαυτής έν τώ 
κόσμοι καθήκον. Ή άλάστωρ αύτής χειρ τά άνέσκαψεν- άλλ’ ή Δόξα ή 
ά<| Οιτος. ήτις έκ τών σωρών καί τής τέφρας αύτών άνέθορε. περιπλα- 
νηθεϊσα έπ’ ολίγον ΰπερθεν τών μεγαλουργησάντων ερειπίων, δπως έξ 
αύτών τό πρώτον λάβη τό χρίσμα καί άντληση τό κύρος αύτής, 
περιέπτη εΐτα υπερήφανος ύπέρ τό Πανελλήνιον άπαν, ραίνουσα διά τής 
έπί τών πτερύγων αύτής κομισθείσης πολυτίμου τέφρας τό υπέρ 
’Ανεξαρτησίας μαχόμενον Έθνος, παρορμώσα αύτό, ένισχύουσα καί 
καθαγιάζουσα δι’ αύτής τόν μεστόν περιπετειών Ιερόν ’Αγώνα. ΊΙ 
Ειμαρμένη τά ήρήμωσεν. Άλλ’ δπως σιόσΐ) διά τών έρειπίων αύτών 
τούς αγωνιζομένους ομοεθνείς. Ύπήρξαν τά Ψαρά είς χεϊρας αύτής 
ό βαρύς τής Νεμέσεως καταπέλτης δι’ ού, πλήξασα τόν έπαχθή τής 
τυραννίας ζυγόν, ήλευθέρωσε τήν Ελλάδα. Τό άκρον τού τιμωροΰ 
καταπέλτου, ή μικρά νησίς, ευθύ πατάξασα καί βαρέος τόν γίγαντα 
τροόσασα, ήδύνατο νά περισωΰή τής τρομερός ταύτης συρράξεως;

ΤΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΑΝΩΝ

Κηρυχθέντος τοϋ Ρωσσο-Τουρκικού πολέμου, έν έτει 1769, 
ό ρωσσικός στόλος έλθών είς τό Αιγαίου πέλαγος, έλλιμενίσθη 
είς Ψαρά. Οί κάτοικοι ίδόντες αύτόν καί άγνοουντες τήν εθνι
κότητα τών συγκροτούντων πλοίων, προς στιγμήν δ'.ηπόρουν, 
δτε έζελθόντες οί Ρώσσοι εις τήν πόλιν έγνωστοποίησαν τόν 
σκοπόν αύτών εις τούς Ψαριανούς, λέγοντες δτι ό πόλεμος όν 
άνέλαβον έσκόπει τήν καταστροφήν τής Τουρκικής αύτοκρατο- 
ρίας, καί τήν άνόρθωσιν τού Χριστιανισμού, ύπεκίνουν δ’αύτούς 
είς έπανάστασ-.ν κατά τοϋ Σουλτάνου. Οί Ψαριανοί δμως 
άπήντησαν δτι άδυνατοϋσιν, ύπου.νήσαντες συγχρόνως τήν δει
νήν θέσ-.ν είς ήν εύρίσκοντο απέναντι τών Τούρκων.

ΓΙρός επιτυχίαν τοϋ σκοπού αύτών. οί 'Ρώσσοι έξήγαγον 
Κυριακήν τινα τούς ιερείς τών πλοίων εις τ-ήν πόλιν, τελέσαν- 
τες πολυτελή ιερουργίαν είς τόν ναόν τής Μεταμ.ορφώσεως. μετά 
ταύτην δε οί ιερείς τοϋ στόλου συνοδευόμενοι ύπό τών αξιωμα
τικών καί τών πληρωμάτων, συνήλΟον είς λιτανείαν παρά τήν 
Οέσιν τήν καλουμένην τής Ξένης τά Χωράφια. Καίτοι έκθαμ
βοι οί Ψαριανοί δι όσα πρό αύτών έτελοϋντο καί έλέγοντο, 
δμως δέν έπείθοντο νά έξεγερθώσι κατά τοΰ Σουλτάνου, παρα- 
σχόντες τούς αίτηΟέντας πλοηγούς διά τά 'Ρωσσικά πλοία 
άτινα άπήλθον.

Άναχωρήσαντες έκ Ψαρών οί'Ρώσσοι. συνήντησαν τόν Τουρ
κικόν στόλον ήγκυροβολημένον είς τό άπό Τσεσμέ μέχρι τών 
Άγνουσών νήσων καί έναυμάχησαν πρός αύτόν. Οί εντός τών 
'Ρωσσικών πλοίων ευρισκόμενοι Ψαριανοί, άλλ’ιδίως ό Γεώργιος 
Χατζηκυριάκος, δστις έχων πλοϊον φορτωμένον μέ ξυλείαν οίκο- 
δομήσιμον, συνελήφθη ύπό τοΰ 'Ρωσσικοΰ Στόλου, ώς εξής 
διηγούντο τοΐς μεταγενεστέροις τά τής ναυμαχίας :

Ό Τουρκικός έπ’ άγκύρα καί ό 'Ρωσσικός ύπό τά ιστία 
εύρισκόμενος, κατήρςαντο τοϋ πυρός. Έκ συμπτώσεως ή ναυαρ- 
χίς τοΰ 'Ρωσσικοΰ στόλου ναυμαχούσα πρός τό πλοϊον τοΰ 
Καπετάν-πασα. έπλησίασεν έπί τοσούτον. ώστε περιπλακεισών 
τών κεραιών αύτών, καθίστατο αδύνατος ή άπόσπασις τοΰ ενός 
πλοίου άπό τοΰ ετέρου, ή δέ οθωμανική ναυαρχίς πρώτη πυρ- 
ποληθεϊσα, μετέδωκε τό πΰρ καί είς τήν ρωσσικήν καί ούτως 
άμφότερα τών ηγητόρων τά πλοία κατέστησαν παρανάλωμα 
τοΰ πυρός. Ο Τουρκικός στόλος ίδών τήν καταστροφήν τής 
ναυαρχίδος του άπέκοψε τάς άλύσσους τών αγκυρών του καί 
κατεφυγεν είς Γσεσμέ. Ό ρώσσος ναύαρχος παραπλέων έξωθεν 
τοΰ ορμητηρίου τοϋ Τουρκικού στόλου συνεκάλεσεν είς συμ.βού- 
λιον τούς κυβερνήτας τών σκαφών τοΰ στόλου δπως συσκεφθώσι 
περί τών ληπτέων μέτρων. Πλοίαρχός τις, 'Άγγλος, κυβερνών 
Ρωσσικήν φρεγάταν, έγνωμ,οδότησεν δτι πρός τελείαν τού Τουρ
κικού στόλου καταστροφήν δέον νά κατασκευάσωσι πυρπολικόν 
τό οποίον έπιτυχώς διευΟυνόμενον νά ριφΟή έπί τοϋ Τουρκικού 
στόλου ένώ ταυτοχρόνως ό Ρωσσικός θά έπιληφθή έντονου κατ’ 
αύτοΰ πυρός πρός έπίτευξιν συγχύσεως ίτιι τοϋ Τουοκικοϋ στό
λον. αύτός δέ μετά τής ύπό τήν κυβέρνησίν του φρεγάτας άνε- 
λάμβανε νά κατασιγήτ/ι τό έν χρώ τηλεβολοστάσ-.ον δπερ ειχον 
κατασκευάσει έπί τής ξηράς 'Οθωμανοί πρός άσφάλε-.αν τοϋ 
στόλου των. II γνώμη τοΰ 'Άγγλου κυβερνήτου έγένετο απο
δεκτή, άπεφασίσθη δέ ή είς πυρπολικόν μετατροπή τού πλοίου 
τοΰ Γεωργίου Χατζηκυριάκου. Άλλά πριν τούτο έκφορτωθή διά 
τήν μετατροπήν έπεφάνη είς τό στενόν τής Χίου, πρός τάς

Ο ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΠΤΡΠΟΛΩΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΕΝ ΕΡΙΣΣΩ,
("Εργον τοϋ Ποοσαλίντη, τΐδικώς διά τήν ΕΙκονογοαιρημένην. γραφεί-)

Άγνούσας. έτερον πλοιάριον δπερ αμέσως πέμψαντες οί Ρώσσοι 
συνέλαβον. ΊΙν δέ τούτο Ελληνικόν έκ Θετταλομαγνησίας, 
έφωπλισμένον κατά τάς συνήθειας τού τόπου δΓ ενός ιστού καί 
άρτέμ.ονος, τό όποιον οί Ρώσσοι, αφέντες τού Χατζηκυριάκου, 
μ.ετεσκεύασαν είς πυρπολικόν. Μετά τήν ετοιμασίαν τού πυρπο
λικού έζήτησαν έκ τού στόλου πυοπολητάς. δεν εύρέθησαν δμως 
παρά δύο—ών ό είς ά-^-λος καί ό έτερος "Ελλην έκ Μυκώνου— 
οϊτινες καί άνέλαβον τήν έκτεΤ.εσιν τήξ έπ-.θεσεως βοηθούμενοι 
καί παρά τού στόλου δστις μια τών ήμερών πνεύσαντος άνεμου 
έπιτηδείου έπετέθη διά σφοδρού κανονιοβολισμ.οΰ κατά τοΰ έν 
Τσεσμέ ’Οθωμανικού στόλου, ούτινος τά σκάφη έστραμμένας 
πρός τήν ξηράν τάς πρώρας εχοντα εβαλλον κατ’ άρχάς διά 
τών πρυμναίων αύτών πυροβόλων κατά τών Ρώσσων, έως ού 
καταληφθέντων τών άνδρών ύπό πανικού ώς έκ τής άθρόας καί 
άπροσδοκήτου προσβολής, άλλοι μέν έγκατελίμπανον τά πλοία 
έπίβαίνοντες λέμβων άλλοι δέ έσώζοντο είς τήν ξηράν νηχόμενοι. 
Ό 'Άγγλος κυβερνήτης τής Ρωσσικής φρεγάτας, κατά τά συμ- 
πεφωνημένα κατεσίγησε τό έν χοώ τηλεβολοστάσιον διευκολύνας 
ουτω έπαρκώς τήν άνενόχλητον τού Ρωσσικοΰ στόλου έπίθεσιν.

Εν τώ μέσω τοΰ καπνού τούτου καί τοΰ θο’ρύβου οί διοικοΰντες 
τό πυρπολικόν διηύθυνον αύτό πρός τάς πρύμνας τών 'Οθωμα
νικών σκαφών καί θέντες αύτω πύρ, αύτοί μέν σώοι καί αβλαβείς 
έπανέκαμψαν μικράς λέμβου έπίβαίνοντες εις τόν στόλον, τά 
δ' έχθρ-.κά σκάφη τέλεον έπυρπολήθησαν μηδενός δ-.ασωθέντος. 
Λέγεται μάλιστα δτι έπί ήμέρας τινάς οί Ψαριανοί άνωθεν τών 
όρέων τής Χίου έθεώρουν τάς φλόγας τού πυρπολουμένου στόλου.

Μετά τήν καταστροφήν ταύτήν τών Οθωμανών οί ρώσσοι 
έπανέκαυ.ψαν είς Ψαρά, ύποκινοΰντες αύθις τούς κατοίκους είς 
έπανάστασ-.ν, καί προσθέτοντες αύτοϊς δτι έν τώ παρόντι χρόνω 
ούδέν πλέον εϊχον νά φοβηθώσιν άπό μέρους τών Τούρκων δεδο
μένου δτι ό στόλος αύτών σχεδόν ολόκληρος είχε καταστραφή.

Αί νέαι αύται τών 'Ρώσσων παρακελεύσεις καθίσταντο μάλ
λον εύπρόσδεκτοι παρά τοΐς Ψαριανοίς, ένθουσιώσ-.ν έπί τώ χαρ- 

μοσύνιρ τής καταστροφής άγγέλματι καί έπί τή προσδοκία τού 
προσεχούς τής παλινορθώσεως τού 'Ελληνικού κράτους, τέλος δέ 
κατόπιν τής έπ-.μ.όνου καί μεστής ύποσχέσεων τών Ρώσσων στά
σεως ύψωσαν έπί τής νήσου αύτών τήν ρωσσικήν σημαίαν Οεω- 
ρήσαντες αύτ-ήν ώς τό έμβλημα τής έλευθερώσεως τών ώσαύτως 
έν δουλεία άδελφών αύτών. Γέροντές τινες, άποβλέποντες είς 
τήν οίκτοάν αύτών θέσ-.ν, καί προοιωνιζόμενοι τά δεινά είς ά 
ήθελον περιστή πε-.θόμενοι είς τάς άπατηλάς τών Μοσχοβιτών 
ύποσχέσεις. ήρνοΰντο νά έπαναστήσωσι. Τό πλήθος δμως διά τό 
έξ έπ-.πολής κρίνειν τά ζητήματα και τυφλούμενον ύπό τού 
παράφορου ένθουσιασμ.οΰ, ον τεχνηέντως οί Ρώσσοι ύπεξεκα-.ον, 
ώργα πρός την έπανάστασ-.ν, λέγον είς τούς μή συγκατατιθεμέ- 
νους έκ τών γερόντων, πρός δικαιολόγησ-.ν, δ'τι τό X τής Ρωσ
σικής σημαίας δηλοί «Χριστιανωσύνη».Οί γέροντες δμως άντέλε- 
γον δτι «τό X σ-ημαίνει χειρότερα θά πάθετε και ό’τι Όρλώφης 
θά πή δφις». Τέλος ϊσχυσεν ή τών παραφορών γνώμη, παρ’ 
δλας τάς προτροπάς συνετών καί πολιοτέρων πρεσβυτών, και 
τά Ψαρά μονομερώς κατήρξαντο τής πρώτης αύτών κατά τής 
’Οθωμανικής αύτοκρατορ-ας έπαναστάσεως έν έτει 1770.

Κατά τήν έπανάστασιν ■ 
τόν καταδρομικόν κατά θάλασσαν 
τήν κατασκευήν πλοίων δ..;;,-.:'·.—■ 
τελεσφόρον. Έξώπλισαν λοιπόν πρός τούτο είκοσι πέντε σακ- 
κολεύας μετατρέψαντες αύτάς είς καταδρομικά, προβάντες 
ταυτοχρόνως είς τήν ναυπήγησιν νέων σκαφών πρός καταδρο
μήν έπιτηδειοτερων. Τό μικρότερον τών πλοίων τούτων μήκους 
πηχεων ναυπηγικών 25 καί κωπών εκατέρωθεν 16 ώνομάζετο 
γαλιώττης. Καί τοιούτους μέν έναυπή-^σαν 45, ίσως δέ καί 
πλείονας κεκτημένοι έν συνόλω πλοία πρός καταδρομήν -κανά 
περί τά 60. Έκάστου καταδρομικού τό πλήρωμα συνεκροτείτο 
έξ άνδρών 80- 100, προκειμένου δμως νά έπιχειρήση καί απο
βάσεις συνεκροτείτο τούτο έκ πλειόνων.

("Επεται συνέχεια)

ι ταύτην οί Ψαριανοί έπιδοθέντες είς 
ι ίγύΊν. περί

δυναυ.ένων νά καταστήσωσιν αύτόν

ΦΟΡΜΙΩΝ
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Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ

Παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν δ Αετός έθεωρεϊτο ώς τό έμβλημα 
τοϋ Διός και έγλύφετο έπί τών Αετωμάτων τών επ' δνόματι 
αύτοϋ τιμωμένων ναών. Ό μονοκέφαλος Αετός έγρησίμευε παρά 
τοΐς Πέρσαις ώς στρατιωτικόν σήμα και ώς t βασιλείαν σημείου», 
καθ' α Ιστορεί δ Ξενοφών, και οί 'Ρωμαίοι δέ βραδύτεροι· ώς 
σημαίαν τών λεγεώνων αύτών ειχον τόν Αετόν. ’Ακολούθως έπί 
τών αύτοκρατόροιν δ μονοκέφαλος Αετός έζωγραφίζετο ή έκεν- 
τατο έπί τών αύτοκρατορικών λαβάρων μέχρι της ημέρας, καθ’ 
ήν Κωνσταντίνος δ Μέγας, πολέμιον πρός τόν Μαξέντιον, έΐδεν 
έν τφ στερεοιματι λάβαρον, φέρον Αντί τοΰ Αετού τόν σταυρόν 
μετά της έπιγραφής : 'Εν τούτω νίκα. Έκτοτε άντί τοΰ άετοΰ τά 
αύτοκρατορικά λάβαρα έφερον τόν σταυρόν μετά τοΰ μονογράμ
ματος σημαίνοντος τόν Ίησοϋν Χριστόν. Έπί Ίουλιανοΰ 
δμως, άφαιρεθέντος τοϋ σταυρού έκ τών λαβάρων, Αντεισήχθη 
δ μονοκέφαλος αετός, ος καί έμεινεν ιός στρατιωτικόν καί αύτο- 
κρατορικόν έμβλημα τοΰ Βυζαντίου μέχρι τών Κομνηνών.

Ό δικέφαλος αετός αναφαίνεται ώς έμβλημα τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας καί ώς οϊκόοημον τών Κομνηνών Από τοϋ δεκά- 
του α’ιώνος, καπά τήν δρθοτέραν γνώμην. ΟΙ Κομνηνοί, έκ 
Παφλαγονίας καταγόμενοι, μετεκόμισαν έκ τής Μικράς ’Ασίας 
τήν μυθικήν παράδοσιν περί δικεφάλου Χάγκα ή Άετοΰ, μυθι
κού τίνος ζώου, περί τοΰ όποιον έλέγετο, δτι <5<ά τών ονύχων 
αύτοϋ Αναρπάζει έλέφαντα ή ταύρον καί Ανίπταται, μεθ’ ής 
ευκολίας καί δ ιέραξ μΰν. Τό ώς πανοθενές μυθευόμενον ορνέου 
τούτο έχρησίμευεν ώς έμβλημα στρατιωτικόν, δυνάμεως καί 
δεσποτείας, είς τάς πέραν τοΰ Άλυος Μηδοπερσικάς φυλάς, έξ 
ών πολύ βραδύτεροι· τό παρέλαβον οί Σελδοϋχοι και οί Τούρκοι. 
Κοιτίς τοϋ μυθολογθυμένου Δικεφάλου Χάγκα ή Δικεφάλου 
Άετοΰ έθεωρεϊτο ή Παφλαγονία, έξ ής καί οί Κομνηνοί προήρ- 
χουτο. Άπό τοϋ 1048 λοιπόν καί έντεΰθεν τόν μονοκέφαλον 
αετόν αντικατέστησεν έπί τών αύτοκρατορικών λαβάρων δ Δικέ
φαλος ’Αετός, δς καί ύπήρξεν έκτοτε τό έμβλημα τών Βυζαντι
νών Αύτοκρατόρων καί αύτής τής μεγάλης καί Πανσθενούς 
’Εκκλησίας.

Άλλ’ ώς έν παντί τήν Ελληνικήν ’Ανατολήν αντέγραφαν οί 
λοιποί τής Ευρώπης λαοί, οΰτω καί τά Βυζαντινά έμβλήματα 
προοέθηκαν είς τά εαυτών. Καί έν πρώτοις ό μονοκέφαλος 
Βυζαντινός Αετός προσετέθη Από τοϋ 870 μ. X. είς τά αύτο
κρατορικά γερμανικά έμβλήματα, δτε ή θυγάτηρ τού Αύτοκρά
τορος 'Ρωμανού Θεοφάνιά συνεζεύχθη πρός τόν Αύτοκράτορα 
τών Γερμανών "Οθωνα τόν Β'. ’Επ’ ίσης εις τά έμβλήματα τής 
' Ρωσοίας, Μοσκοβίας τότε, προσετέθη δ μονοκέφαλος αετός, δτε 
ή θυγάτηρ τοΰ αυτού Βυζαντινού Αύτοκράτορος Άννα έλαβεν 

ώς σύζυγον τόν είς τους κόλπους τής ’Ορθοδοξίας προσελθόντα 
Βλαδίμηρον τόν Μέγαν. Βραδύτεροι' οί Σταυροφόροι, έπιστρέ- 
φοντες έκ Παλαιστίνης, εϊσήγαγον μεταξύ τών έμβλημάτων τών 
'Ηγεμονικών οίκων τής 'Εσπερίας καί τόν Δικέφαλον Αετόν τών 
Βυζαντινών, ώς μαρτυρεΐται έκ τών Αργυρών μεταλλίων τών 
Κομήτων τής Γουέλδρας (1229—1271) καί τών Κομήτων 
τής Βραβάνδης. Ώς αντοκρατορικόν δ’ έμβλημα τής Γερμανίας 
είσήγθη, κατά τόν αυτόν τρόπον δ Δικέφαλος Αετός έπί Καρό
λου τού Δ' έν έτει 1304.

Τώ 1472 μετά 19 Από τής άλώσεεος τής Κωνσταντινουπό
λεως έτη, δ «έλέω Θεού Μέγας Πρίγκηψ ήγεμών πόσης 'Ρωσ- 
σίας» Ίβάν, νυμφευθείς τήν Έλληνίδα πριγκήπισσαν Σοφίαν (ή 
Ζωήν), θυγατέρα τοϋ Δεσπότου Θωμά καί ανεψιάν τού τελευ
ταίου Βυζαντινού Αύτοκράτορος Κωνταντίνου Παλαιολόγου, αντι
κατέστησε τόν τής Άννης μονοκέφαλον Αετόν διά τοΰ Δικεφάλου 
’Αετού τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων, ΐνα τρόπον τινα 
ύποδηλώση τά έπί τοΰ Βυζαντινού θρόνου δικαιώματα αύτού, 
κατόπιν τού μετά τής Πριγκηπίσσης Σοφίας συνοικεσίου. Καί 
πράγματι οί 'Ρώσσοι Τσάροι, τών Βυζαντινών έμβλημάτων 
χρισμένοι καί τής ’Ορθοδοξίας πρόμαχοι προβάλλοντες. κατώρ- 
θωσαν έπί μακρόν δυστυχώς νά παραπλανώσι τούς απλοϊ
κούς καί τάς συμπάθειας τών πολλών, έπί χρησταΐς έλπίσι, νά 
προσελκύωσιν.

Ή πιστοτέρα καί ζωηρότερα σωζομένη Αναπαράσιασις τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ έμβλήματος Δικεφάλου Άετοΰ εϋρηται έπί οικο
σήμου τοΰ Αύτοκράτορος Άδριανοϋ τοΰ Παλαιολόγου (1328— 
1332), διαφυλασσομένου έν 'Ρωσοία. Έπί τού οικοσήμου τούτου 
άναπαρίσταται δικέφαλος αετός μέ έστεμμένας κεφαλάς, μεταξύ 
δέ τών φαινομένων αυχένων ύπάρχει κύκλος έχων έν τώ κέντρω 
σταυρόν μετά τοΰ: ΙΣ. ΧΣ. ΝΙΚΑ. ' Γπό τούς πόδας τών αετών 
είναι τό δνομα : Ανδρόνικος Παλαιολόγος, σταυροειδώς γ· γραμ
μένου. Τό οϊκόοημον, σχήματος παραλληλογράμμου, έχει είς 
έκάστην αύτοϋ γωνίαν έοτεμμένον λέοντα, άνορθούμενον έπί τών 
όπιοθίων ποδών και κρατούντα δι ένός τών έμπροοθίων ποδών 
ρομφαίαν. Λέγεται δτι τό περισωζόμενον τούτο οϊκόοημον είναι 
τεμάχιον ασπίδος τοϋ Αύτοκράτορος.

Τοιαΰτα έν άδραϊς γραμμαϊς καί έν πάοη, ώς φρονώ, Ακρί
βεια είσί τά περί Πονοκεφάλου καί Δικεφάλου Άετοΰ ιστορού
μενα, ών ή γνώσις τά μάλιστα ένδιαφέρει ήμάς, καθ’ δσον οί 
’Αετοί υπήρξαν τό μεγαλοπρεπέστερου καί παραστατικώτερον 
έμβλημα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, ή οποία ισχυρά καί 
πανσθενής έπί μάκρους αιώνας έφώτιζε τόν κόσμον καί ύπερη- 
μύνετο απροσμάχητος τής Ανατολής. Γ_ κ Σκαλιερης

I
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0 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΠΕΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΛΑΓΓΑ ΤΟΤ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ
(Έργον τοϋ "Ελληνος ζωγράφον Βαρβέρη κοσμοϋν τό Λοϋβρον, βράβευαν δέ έν τη ’Εκθέσει τών Καλών Τεχνών, έν Παρισίο.ς).
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γιιο Κ. CAJ’A<|>H γΠΟΠΑ.ΟΙλ|’Χθγ τογ κ. ιιχγτικογ

’Αναντίρρητοι· βεβαίως τυγχάνει δτι ό Αύτοκρατορικος ήμων 
Στόλος κατά τον Μεσαίωνα εΐχεν έξιχθή είς σημαντικήν περιω- 
πήν δργανώσεως καί ισχύος.

Έκτος ποικίλων άλλων απτών περί τούτου τεκμηρίων, ύπάρ- 
χουσι προσέτι καί αί διασωθεΐσαι ιστορήσεις τών κατά καιρούς 
διεξαχθεισών τό πάλαι υπερπόντιων ύπό εύρυτάτην κλίμακα 
στρατεύσεων καί τύ ύπερβάλλον, ούχ ήττον, μεγαλείου ένίων έκ 
τών συντελεσθέντων ύπό τοΰ Στόλοι’ εκείνου Αγώνων, έκ τής 
μελέτης τών όποιων Αμφοτέρων καταφαίνεται, έξ ίσου έναρ- 
γώς, τίνος έπίγχανεν έν τή τοΰ Κράτους ύποστάσει καί έξελίξει 
επιβολής τό καλούμενου Βασιλικόν πλόϊμον, μετά τής ύπό 
τών Θεματικών πλόιμων συγκεκροτημένης έφεδρείας αύτοϋ. 
Τούντεΰθεν ποριζόμεθα τήν έλλόγως εϊκάσιμον συνέπειαν δτι, 
ϊνα ό τοιοΰτος Ναυτικός παράγων συνεργή εϊς τήν ούτωσί 
θεραπείαν καί τήν άκεραίαν διατηρησιν, μέσω μάλιστα παμπόλ- 
λων δυσχερείων, τοΰ αφθίτου ύπάρξαντός ποτέ κλέους τής έπί 
μακροχρόνιον έν ’Ανατολή κράτη σάσης, εκτεταμένων δέ κατά 
περιόδους δεσποσάσης κτήσεων, Ελληνικής Αυτοκρατορίας, 
δι’ ιδιαζούσης θά περιεβάλλετο στοργής καί θά ήξιοΰτο πάντως 
αδιάλειπτων τε καί λίαν σοβαρών φροντίδων.

’Αλλά πώς, ό τόσην δράσιν αναπτύξας καί άπόδοσιν παρου- 
σιάσας, περίβλεπτον ένγένει θέσιν καταλαβών, ήμέτερος μεσαιω
νικός Στόλος, ήκιστα γνωστός έγένετο μέχρι τοΰδε, έν ω άπείρως 
υποδεέστερα έ'τερα ζητήματα τής Παγκοσμίου ζωής ήρευνή- 
ίίησαν ήδη καί καθωρίσθησαν, έως Ανιαρός κάποτε λεπτολογίας; 
Διότι, Αληθώς, λαμβανομένων τών πραγμάτων ώς έν τφ ένε- 
στώτι έχουσιν, ό Ελληνικός Αύτοκρατορικος Στόλος, εϊ καί 
δυνατόν νά θεωρηθή δτι αρτίως ύπό πολεμικήν εποψιν περι
γράφεται, δέν φαίνεται δμως ποΰ τών συγχρόνων αύτοϋ τυχών 
τής δεουσης κατά τάς λεπτομέρειας μνείας- καί δή, κατά τ’ Αφο- 
ρώντα τήν συνελώσαν τής διοικήσεως τάξιν, τά πρός έφοπλι- 
σμούς έν καιρώ κρατήσαντα, τήν μέθοδον τής έμμάχου συνθέ- 
σεως καί διατηρήσεως καί τήν ένδον ύπηρέτησιν τών σκαφών. 
Τά κεφαλαιώδη, δηλαδή, συναρτήματα τοΰ τής άλλοτε πλοΐμου 
δέν ύπάρχουσιν.

’Οντως δέ: Άν τις άνατρέξη είς τους διαφόρους Βυζαντι
νούς συγγραφείς, θέλων νά διΐδη δι’ οποίου τέλος πάντων 
τρόπου διηυθύνοντο ύπό τοΰ Κράτους καί κατωρθοΰτο νά 
μεγαλουργώσι τά περίφημα καράβια, τά πάσης τούτέστι φυσεως 
καί κατηγορίας πολεμικά πλοία τής άναφερομένης έποχής, 
μόλις ένίας σποραδικός άπαντά τάς άγούσας είς ουσιώδεις καί 
θετικούς συμπερασμούς σχετικός πληροφορίας. ’Αλλά καί πάλιν 
έν μέτριο γενικότητας συμβαίνει τοΰτο, Απολύτως δ’ έν παρόδιο 
της των γραψάντων έννοιας. Μερικώς δέ, τόσον αί άρχαιότεραι 

πηγαι έξ ιστορικών καί χρονογράφων, ό Λέων εϊς τά Τακτικά , 
ό Μαλάλας, Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος εϊς τό «Περί 
Βασιλείου τάξεως», ’Άννα ή Κομνηνή έν τή < Άλεξιάδι , ό 
Θεοφάνης καί ό τό έργον τούτου συνεχίσας ανώνυμος, ό Μά- 
γιστρος Συμεών έν τοΐς «περί Ρωμανού Β'», οί Καμενιάτης 
καί Κεδρηνός, δσον καί ολα τ’ άλλα ασφαλή στοιχεία, άφ’ ών 
ήμπορεϊ ν’ Αντληση τις συναφώς τώ ζητήματι, αφίνουσι πλεϊ- 
στα τά κενά ή αόριστα- έστιν δτε μάλιστα εύρίσκονται καί εϊς 
πρόδηλον έπί τοϋ αύτοϋ Αντικειμένου διάστασιν. "Ωστε Απο
κλείεται ή άνευ πλεονασμού υποθέσεων διαγραφή έκ τοϋ περι
εχομένου, έστω καί μικρού μέρους ώρισμένης χρονικής περιό
δου, άπο τήν κατά τούς μέσους αιώνας πάνυ ένδιαφέρουσαν 
ακμήν τοϋ Κράτους ήμών κατά τήν θαλασσίαν παράταξιν. 
Τούτου δέ τοΰ λόγου ένεκα, καί οί εϊς μεταγενεστέρους χρό
νους Ασχοληθέντες περί τόν Στόλον τής Ελληνικής Αυτοκρα
τορίας, περιέστησαν εϊς δεινήν απορίαν καί μετά κόπους περισ
σούς ήδυνήθησαν μόλις νά παραδώσωσι τή κοινή γνώσει μεμο
νωμένος τινάς καί δλως συμπτωματικάς μονογραφίας.

Τοιαϋτα τά έκ τών υποχειρίων κειμένων συναγόμενα. Τό δέ 
δυσχερές τής έπί τού προκειμένου μελέτης, έπί δοκουμέντων 
έπισημου καί βεβαίας χροιάς, αυξάνεται έκ τοΰ δτι ή άπό 
Δυσμών Ευρωπαϊκή πολυπραγμοσύνη, ήτις ενδέχεται πλεϊστα 
νά εϊσέφερεν έκ τών Αρχείων τής Γενούης, τής Ένετίας καί 
άλλων δρασασών κατά τούς αϊώνας τής 'Ελληνικής Αυτοκρα
τορίας Φραγκικών πολιτειών, δέν αισθάνεται άκόμη τήν δρεξιν 
νά στραφή καί διατρίψη, πέραν σιενώς διαγεγραμμένων ορίων, 
εϊς τάς τοΰ Βυζαντίου παραδόσεις. Άπ’ έναντίας μάλιστα, κλί
νει εϊς συσκοτισμόν έκείνων, οσάκις φέρεται πρός τόν Μεσαιω
νικόν Ελληνισμόν, καί παν τό άπτόμενον τής τούτου εύκλειας 
διερευνρ ύπό τήν τεχνικώς δημιουργημένην ατμόσφαιραν δτι, 
κατ’ αρχήν καί αξίωμα, δέν ύπήρξαμεν μετά τήν Αποσύνθεσή· 
τής Ρωμαϊκής παντοκρατορίας εϊμή δίκην Ανάμικτου καί κατα- 
πεπτωκότος, διεφθαρμένου δ’ άκρως καί αναξίου λογισμού 
καταλοίπου Λατινικών καί Σλαυϊκών καί ετέρων βαρβάρων 
φυλών. Καί τό πολύ τής όμοιας έξ υστεροβουλίας διεστραμμέ
νης δοξασίας, ή οποία παρά τοΐς ήττον Ανεπτυγμένοις καί εύπι- 
στοτέροις εϊς ύποβολάς αποτελεί έρριζωμένην προκατάληψη· 
περί τού μεσαιωνικού 'Ελληνισμού, καί μόνον μετά εκατονταε
τηρίδων πάροδον καί ’Εθνολογικός αλλοιώσεις θέλει έξαλει- 
φθή, εξηγείται πλήν άλλων καί έκ τοΰ δτι, διά μικρός τής 
προσοχής έντάσεως έπί τών Βυζαντινών πεπραγμένων, δέδοται 
ν’ αναθεώρηθώσι ριζικώς καί ν’ Αποδώσωσι δυσωδίαν ίκαναί 
τών Αφηγήσεων περί τής έν τφ παρελθόντι φερομένης νά 
υπήρξε λαμπρότητας τών έπιδραμουσών τήν ’Ανατολήν Φραγ

»·

ί

κικών ορδών, καί δή κατά τάς θεόπνευστους έκ διαλειμμάτων 
Σταυροφορίας πρός κορεσμόν τοΰ παροξυσμού τής Καθολικής 
Χριστιανοσύνης.

'Όσον Αφορά τό σχήμα καί τάς διαστάσεις έκάστου τύπου 
τών πολεμικών τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας πλοίων, δέν 
εϊμεθα καί εν τούτοι ευτυχέστεροι. Διότι αί αύθεντικαί πηγαί, 
διαστέλλουσαι τά σκάφη μέ ποικίλα ονόματα, κατά τήν ήν 
αποστολήν έπλήρουν ιδίρι, τηρούσα· δμως οϊαν καί έπί τών 
λοιπών συστατικών τοΰ ήμετέρου μεσαιωνικού Στόλου σιγήν 
εϊς τάς λεπτομέρειας. Ύφίσταται, έν τοσοΰτφ, ένιαιόν τι καί 
μοναδικόν δείγμα τής έξωτερικής δψεως πολεμικού πλοίου τοϋ 
Βυζαντίου κατά τήν εποχήν τού Αύτοκράτορος Λέοντος £” 
(σχέδ. ι), σχεδιασθέν ύπό τοΰ Βασιλέως Λεόνης καί Καστιλ- 
λίας Άλφόνσόυ I'. Έλ-Σάβιο, κατόπιν ειδικών μελετών εϊς ας 
έπί μακρόν ένέκυψεν ούτος.

Έπί τή βάσει τής παραδόξου ταύτης τώ βλέποντι εικόνος, 
ήτις απαντάται εϊς τό έργον «C0dice de las Cantigas del 
Mar», δ Γάλλος υποναύαρχος Serre, έχων ύπ’ ό'ψει καί τάς 
ύποδείξεις τών συγχρόνων συγγραφών, συνεπέρανε τφ έτει 
1885 δτι τά περί τόν X' αιώνα κατ’έξοχήν χρησιμεύσαντα 
πρός μάχας έκ παρατάξεως σκάφη, οί Δρόμωνες, ήσαν ένήρια 
ναυπηγήματα ιοοτον έκτοπισμοΰ, άνευ δέ καταστρώματος καί 
έχοντα μόνον τόν αναγκαιοΰντα διά τούς έρέτας τής κάτω σει
ράς θάλαμον, μετά περιωρισμένου τίνος παραθράνου μεταξύ

ΣΧΕΔ. 1. ’Εξωτερική βψις Βυζαντινού πλοίου σχεδιαοβεϊσα ύπό τοϋ Βασιλέως 
Λεόνης καί ΚαστιλΙας ’Λλιρόνσου Γ Έλ-Σαβιο.

τών πρός έκάτερον τοίχον κλιμακωτά διηκόντων σελμάτων. 
Καθόρισε δέ καί δτι τά πρωτεύοντα αύτών χαρακτηριστικά 
ήσαν τά εξής:
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’Αλλά, τό πρωτογενούς συνθέσεως καί μονονού Ανεπίδεκτοι· 
ναυτικής βασάνου σχεδίασμα τοΰ ’Εστεμμένου αρχαιοδίφου, 
ανεπαρκέστατα Αποδίδει τό πρυμναΐον μέρος τών ύπονοουμέ- 
νων πολεμικών πλοίων, μάλλον δέ προσομοιάζει προϊόντι τινί 
έξ εντυπώσεων Αναγνώσεως σχετικών κειμένων κατ’ έπιπολήν. 
Διότι, ναί μέν κατά τάς δύο έλασίας, τήν τε Άνω καί τήν 
κάτω, συμπίπτει πρός τά γνωστά, τό τής κορώνης δμως συνο- 
λον τυγχάνει πάντη Ακατάληπτου· έκτος αν τό έπικρεμάμενον, 
ούτως εϊπεϊν, αύτής τεράστιον έν εΐδει στολιδιού κατασκεύασμα, 
ήνε κακή τυχόν ύποτύπωσις τοΰ ύπέρ τόν Κράββατον τοϋ 
Κεντάρχου — τό Διαμέρισμα τοΰ Κυβερνήτου, ώς θά έλέγο- 
μεν σήμερον — έπιστέγου, διατεταγμένου κατά ανυψοΰμενόν 
πως πρός τήν κορυφΐ]ν τριγωνόσχημον δάπεδον, χάριν κρείσ- 
σονος έκεϊθεν έπισκοπήσεως τών έντός τοΰ πλοίου καί πέραν 
τούτου συμβαινόντων, έχοντος δ’ εϊς τήν συναφήν τών πλευρι
κών κιγκλιδωμάτων τούς Λύτοκρατορικούς ’Αετούς, διά κόσμον. 
Καί θέλομεν ίδή κατωτέρω δτι, αί από παραπλήσιας ατελούς 
αφετηρίας, προσαρμοζομένης ταΐς έκ Βυζαι-τινών ιστορικών καί 
χρονογράφων σχετικαϊς πληροφορίαις, πηγάσασαι εϊκασίαι και 

σκέψεις τοΰ πολυπράγμονος αλλοδαπού αξιωματικού τοΰ Πολεμ. 
Ναυτικού, συμφωνοΰσι μέν πληρέστατα πρός τά τεχνικώς ένδει- 
κνυόμενα δι’άφρακτον κωπήρες σκάφος, φέρον πλήρωμα έξ 130 
Ανδρών, πλήν άφίστανται άρδην τών ϊσχυσάντων έν τή καθόλου 
αρχιτεκτονική οϊκονομίφ τοΰ πρό δέκα αϊιόνων ήμετέρου Στόλου’.

ΣΧΕΔ. 2. Τρι,ήρης τής έποχής τοϋ Πελοποννηοιακοί πολέμου.

Ή τής πολεμικής κυρίως δράσεως τού Βασιλικού πλοΐμου 
καί τών θεματικών πλόιμων περιγραφή ύπό τών έστεμμένων 
καί μή συγγραφέων τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, ή μικρά 
δέ καί έκ παρέργου μόνον καταβληθεΐσα κατά τήν έποχήν 
έκείνης φροντίς νά παραδσθώσι τοΐς μεταγενεστέροις μτημεϊα 
θετικά τής όργανώσεως τοΰ ποτέ κραταιοΰ ήμετέρου Στόλου, 
τής συντάξεως καί έσωτερικής ύπηρεσίας τών πλοίων τούτου, 
δέον πιθανώς ν’ Αποδοθώσιν εϊς τό δτι ή κλασική τών χρόνων 
τοϋ Πελοποννησιακού πολέμου Τριήρης (σχέδ. 2), ή δή αποτε- 
λέσασα τό καθ’ ύπόδειγμα καί ύπογραμιιόν μάχιμον σκάφος έκ 
τών καταφράκτων τής Άρχαιότητος, έξελιχθεϊσα άχρι τού Με- 
σαιώνος κατά τόν δγκον καί τήν μορφήν τών έξάλων μερών 
καί τά συστατικά τής διασκευής, δέν ύπέστη δμως έπί τοϋ 
ολικού εϊμή τήν έπίδρασιν τών προϊόντως Αλλοιωθεισών συν
θηκών τοΰ ναυμαχείν.

Ουτω κατέστη δευτερεύουσα βαθμηδόν ή χρήσις τοΰ έμβόλου, 
δπερ, Αφ’ ου κατά τήν Αρξαμένην IV' π. X. έκατονταετηρίδα 
μετεφέρθη έν χρφ καί μικρόν ειτα άνω κατά τι τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης, επ’ ώφέλει τής πρωτεγκαινιζομένης τότε ίστιο- 
φορίας διά τάς πλείω περιστάσεις τών συνήθων ταξειδίων, 
έξέλιπε κατ’ δλίγον καί είχε πλέον λησμονηθή ώς δπλον πολύ 
πρό τής χρονικής περιόδου, κατά τήν οποίαν τό Ανατολικόν 
Κράτος έξελληνίζετο. Άμεσος τής τοιαύτης τροπής συνέπεια, 
έγένετο ή ύφεσις τής έπιμελείας τών ναυπηγών δπως τά έσχα- 
ρωνόμενα πλοία ευμοιρώσι τών αναγκαίων αρετών διά τούς 
διέκπλους καί τό κρούεσθαι πρύμναν έως τοΰ άκρου έφικτού 
τής ευχερείας, Αναλισκομένης τής μείζονος προσοχής περί τήν 

ΣΧΕΔ. 3. Ναΰς τής έποχής τού Τρωικού πολέμου.

βελτίωση· τών αποβ^πόντων τάς έκ συρράξεων πεζομαχίας. 
Καί, έν τώ μεταξύ, καθίστατο δλονέν σπανιωτέρα ή πρός 
προσαράξεις ανά τούς α’ιγιαλούς ίκανότης- οί ναυβάται διητώντο 
έπί συνεχείς ήμέρας ένδον, έχοττες επαρκές τών έπιτηδείων 
απόθεμα, δέν διετηρεΐτο δέ παρά μόνον τό Απολύτως απαραί
τητον δριον βυθισμού τής τρόπιδος, ϊνα άνευ περίσσειας 
μόχθων διει-εργώνται αί έπ’ εχθροπραξία αποβάσεις.
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Βραχεία τις αναδρομή εις τήν ίστορικώς έξηκριβωιιένην εξέ
λιξη· τοΰ πολ. ναυτικόν άπύ τών πα/.αίτατα χρόνων, δείκνυσιν 
έμφανώς τήν διαδοχήν τών τροποποιήσεων τών πλοίο»· μέχρι 
τής φδε αναιρερομένης εποχής. ’Ιδού δέ:

Τά υπό τήν ηγεσίαν τοΰ Άγαμέμνονος χίλια Ελληνικά 
σκάφη, άτι να συμμετέσχον τής έπ'ι Τροίαν στρατείας, περί ής

ΣΧΕΔ. I. Τύπος .πλοίου Έρυύραίίον.

καί τής έπακολουθησάσης, μέχρις άλώσεως τής περιφανούς πό- 
λεως, δεκαετούς πολιορκίας πραγματεύεται ή Όμηρική «Ίλιάς», 
ήσαν λέμβοι εύσωμοι (σχέδ. 3). Οί δέ τών άιρράκτων τούτων 
ποικίλοντος σχετικού μεγέθους πλοιαρίων έπιβαίνοντες, εξεπλή- 
ρουν τόν διττόν προορισμόν ναυτών καί χερσαίων πολεμιστών.

Γνωρίζομεν δτι έκτοτε αί Ελληνικοί πολιτεΐαι «θεράπευσαν 
διαρκώς τήν κατασκευήν καί συντήρηση· πολεμικών Στόλων 
έκ πλοίων άνευ καταστρώματος, ιδιαίτατα δ’ έπέδωσαν είς τήν 
δημιουργίαν τύπων καταλλήλιον πρός μακρυνούς πλόας, οί τάς 
τής Ιωνίας καί έναντι, τής νήσου Χίου Έρυθράς οίκοΰντες 
άποικοι Βοιωτοί. Τούτοις δ’ ανήκει ή έφεύρεσις καί άπαρχικί] 
πήξις τών Εϊκοσόρων, Τριακοντόρων και ΙΙεντηκοντόρων διή- 
ρεων, διαφερουσών μεταξύ των κατά τάς διαστάσεις καί τό 
πλήθος τών ερετών, καί κατά τά λοιπά ούσών παρομοίων 
άλλήλαις (σχέδ. φ)-

Ί'ά αξιόλογα αύτά σκάφη, άτινα μετά τήν παρ’ Έλλησι ναυ
πήγηση· τών καταφράκτων πολεμικών πλοίων, «σχημάτισαν 
τάς έκ κατασκοπικών καί αγγελιοφόρων έλαφράς επικουρικός 
Μοίρας, έφερον εμπρός καί όπίσω ύπέρστεγα, έσω μέν τών 
οποίων ύπήρχον οικήματα διά τούς έπιβαίνοντας, άνωθεν δέ 
δάπεδα έξ έπηγκενίδων τραχέως ξύλου, διά τόν άπό συρράξεων 
αγώνα. ΤΙ περί τήν πρώραν γάστρα ήν έπενδεδνμένη μεταλλι- 
καΐς ταινίαις, ΐνα αί προαγειώσεις έκτελώνται άβλαβώς, τού δέ 
παρά τόν κόρακα ευρισκομένου εμβόλου ή τελέσφορος χρησι
μοποίησή έξησφαλίζετο διά τής σημαντικής ταχύτητος, τής 
ευκολίας τοΰ άναποδισμοΰ και τών εις μέγα έξικνουμένων έλι- 
κτικών Ιδιοτήτων.

Τοΰ μεγαλητέρου τύπου τών τοιούτων πλοίων τών ’Ερυ
θραιών αί κύριοι συστάσεις ήσαν:

Λογιζομένου δτι τής πεντηκοντόρου διήρους, ήςτινος ό δρόμος 
προσήγγιζεν ώριαίως τούς 6.κ6·"β·ο, τό πλήρωμα άπετέλουν 6ο 
άνδρες, έ’λκοντες μετά τοΰ ίματισμοΰ καί τών οπλών αύτών, μετά 
τροφών δέ καί ϋδατος δι’όκτώ ημερών διάπλουν, βάρος 3 τόνων.

Οί πολεμικοί, οπωσδήποτε, Στόλοι τών ’Αθηνών, τής Σπάρ
της καί τών λοιπών Ελληνικών Κρατιδίων, ναι μέν έπήρκουν 
διά τάς άνάγκας τής ακτοφυλακής καί διά πάσαν έν περιορι
σμένοι κύκλοι εχθρικήν δράσιν, άλλά μέχρι τών άρχών τοΰ V' 
π. X. αΐώνος έστεροΰντο γενικωτέρας ισχύος καί επιβολής. ΤΙ 
εις Ευρώπην εισβολή τών Μήδων έγένετο άφορμή νά σκε- 
ΐ| θώσιν οί ήμέτεροι περί τής έπειγούσης χρείας νά καθελκυσθή 
θαλασσία δύναμις, ικανή προς άντεπέξοδον κατά παρατάξεως 
καί πολλής καί έκ πλοίων συγκεκροτημένης άρτιας μαχιμότη- 
τος. Καί κατεσκευάσθησαν αί κατ’ άναθεώρησιν τής πεντηκον- 
τόρου καί συμφώνως τή, τής μετά συστήματος πολύπειρου 
έλασίας καταφράξεως, έπινοία Άμεινοκλέους τοΰ Κορινθίου 
τριήρεις εκείνοι (σχέδ. ;). αϊτινες άπετέλεσαν τό κύριοι· σώμα 
καί ύπό τήν ναυαρχίαν τών Εύρυβιάδου καί Θεμιστοκλέους 
κατήγαγον ένδοξον νίκην είς τόν κόλπον τής Σαλαμίνας, άγω- 
νισθεΐσαι κατά τών Περσών καί τών συμμάχων αύτών.

ΊΙ λαμπρά τής τοΰ Περικλεούς εποχής και τελεία διοργά
νωσές τοΰ ’Αττικού Στόλου, δι’ ής ούτος άνέλαβεν άναμφισβή- 
τητον τήν υπεροπλίαν κατά τάς Έλληνίδας παραλίους χώρας, 
ηγαγεν είτα εις τήν έπί τό λυσιτελέστερον διαρρύθμιση· τοΰ 
πολεμικού πλοίου τής γραμμής τοΰ 480 έτους π. X. Άνεπτύ- 
χθησαν αί ναυτικοί καί τακτικοί άρεταί είς τό άκρον άωτον 
τοΰ κατορθωτού, έν φ καί οί εμβολισμοί κατέλαβαν φοβεράν 
θέσιν έν τή τών ναυμαχιών διεξαγωγή. Συν άλλοις δέ, προ- 
εκταθέντα τά δάπεδα τών ύπερστέγων καθ’ άπαν τό μήκος 
τής νηός, άπετέλεσαν ελαφρώς τινα κυρτόν όροφον, προστα
τευτικόν τοΰ έρετικοΰ, τοΰ οποίου οί ά’νδρες ήδύναντο εφεξής 
viz έλαύνωσιν εκδεδυμμένοι τήν πανοπλίαν. Καί ήμπορει τις, 
τώ όντι, ν’ άποφανθή άδιστάκτως δτι, ή τοιαύτη τοΰ καταστρώ- 
ματος εφαρμογή έθεσε τάς βάσεις τής συστηματικής ναυπηγίας 
πλοίων δεκτικών εύρείας πολεμικής άποστολής.

Περί μεσοΰντα τόν Δ' π. X. αιώνα έφευρέθησαν καί έφηρ- 
μόσθησαν τά έπινήια τοπομαχικά έκηβόλα όπλα. 'Ο νεωτερι
σμός δ’ ούτος έστάθη άφορμή ν’ άναθεωρηθή παρ’ Έλλησιν 
ή τών πολεμικών πλοίων κατασκευή, καί νά τροποποιηθή ή 
τακτική τών κατά θάλασσαν αγώνων. Ούτως έπροστατεύθη τό 
έρετικόν άπό τού ρίμματος τών καινοφανών ισχυρών μηχανών, 
τούτων δέ πάλιν ή έπί τών πλοίων έγκατάστασις άπήτησε μεί- 
σονα τοΰ καταστρώματος στερεότητα και παράθεση· έκατέρα 
τών πλευρών, δρυφράκτων, διαμήκων συνήθως μετά λέκτρων 
δπου αν έδει. ’Επειδή δ’ οί πρωτοστατήσαντες είς τήν τοιαύτην 
ναυτικήν μεταρρύθμιση· άρχιτέκτονες τοΰ Πειραιοΐ Ναυστάθμου 
δέν ήθελον νά θυσκίσωσιν είς τά ωφέλιμα προστεθέντα βάρη 
τήν ταχύτητα καί τάς έλικτικάς ιδιότητας τών άλλοιωθεισών 
τριήρεων, ενεδυνάμωσαν τό κύριον τής κινήσεως μέσον κατά τε 
τόν αριθμόν τών κωπών καί κατά τό τών άνδρών πλήθος.
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ΣΧΕΔ. Γ». Τύπος Σαλαμινομάχου τριήρεως.

—. Ε. '() έν αρχή τοϋ άρθρου είκονιζόμενος δικέφαλος Βυζαντινός "Αετός 
άντε-γράφη υπό μεγέΟυνσιν έκ δακτυλιόλιθου τής εποχής εκείνης, περιοω- 
Οέντος μεταξύ τών κειμηλίων μεγάλης παρ' ήμϊν οικογένειας, έξ ευγενών 
Βυζαντινών έλκούοης τήν καταγωγήν, ήτις και ευμενέστατα έπέτρεηιεν είς 
τήν «Εικονογραφημένης τήν αντιγραφήν. θεωρείται παρά τών είδότων ώς 
πιστή ι'ιναπαράστασις τοϋ εμβλήματος τών Ελλήνων αύτοκρατόρων. Τό 
αΰτοκρατορικόν τοϋτο έμβλημα μέλαν, ώς εικ.ονϊζεται άνωτέρω, έφέρετο 
πάντοτε επί χρυσοί· έδάφους, άπαντα δε σήμερον έν πάσαις ταϊς Βυζαντι
νής εποχής μοναΐς έπ! τον δαπέδου αυτών.

Ή Γαλλία έορτάζει προσεχώς τόν μεγαλείτερον 'ιστορικόν αυτής, τόν 
Αλβέρτον Σορέλ, έπί τή εύκαιρίφ τής άποπερατώσεως τοΰ κυριωτά- 
του έργου αύτοϋ, ήτοι τής διπλωματικής ιστορίας τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως.

ΈγεννήΟη τφ 1842, διατελέσας δέ γραμματεϋς έν τφ Ύπουργιίφ τών 
’Εξωτερικών, συνάδελφος τφ ι8;ο τοϋ πρώην έν Άθήναις ΓΙρεσβευτοΰ 
τής Γαλλίας, Κόμητος δέ Μουΰ, καί συνεργός τοΰ Γαμβέττα, γενικός 
γραμματεύς τής Γερουσίας, Πρόεδρος τής επιτροπής τών αρχείων τοΰ 
'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών, μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου καί τής Γαλλικής 
Ακαδημίας, ό Α. Σορέλ συνειργάσθη εις τούς Καιρούς , είς διάφορα 
περιοδικά, δημοσίειίων φιλολογικός καί ιστορικός μελέτας—μεταξύ τών 
όποιων τό Ανατολικόν ζήτημα κατά τόν XVIII αιώνα — καί σήμερον 
μόλις φέρει είς πέρας μετά τριακονταετή όλην μελέτην τό γιγαντιαϊον 
δεκάτομοι· έργον αύτοϋ, έν ω ό έμβριθής ιστορικός εξετάζει τήν διπλω
ματικήν ιστορίαν τής Μεγάλης Γαλλικής Έπαναστάσεως, τά πατροπα
ράδοτα καί τά πολιτικά ήθη, τήν πτώσιν τής βασι/^ίας, τόν πόλεμον 
τής Δημοκρατίας κατά τών Βασιλέοιν, τούς αγώνας τών Γάλλων πρός 
κατάκτησιν τών φυσικών ύρίων των, δηλαδή τών "Άλπεων καί τοϋ 
'Ρήνου, τόν Ηπειρωτικόν Αποκλεισμόν, τό μεγαλεϊον καί τήν πτώσιν 
τοΰ Ναπολέοντος, τάς συνΟήκας τοΰ 1814 καί 1815.

Τό έργον τοΰτο είναι ού μόνον ιστορικόν άλλά καί πατριωτικόν

συνάμα. ΉΟέλησεν ό Σορέλ νά γνωρίση είς τούς νέους τό παρελθόν 
μεγαλεϊον τής Πατρίδος, καί νά διαφώτιση συγχρόνως τούς συμπολίτας 
του άποδεικνύων αύτοϊς, ότι πάντοτε τά αυτά σφάλματα άνανεοϋνται, 
ότι οί απόγονοι ύποπίπτουσιν είς τά λάθη τών προγόνων, διότι δέν γνω- 
ρίζουσι τήν ιστορίαν τοϋ παρελθόΐ’τος. Ό πόλεμος τοΰ 1870, τά διπλω
ματικά λάθη τής Αυτοκρατορίας καί άκόμη τής Κυβερνήσεως τής 
Εθνικής Άμύνης, ήσαν τά πραγματικά αποτελέσματα τής άμαθείας 
ταύτης. 'Π άντίληιρις αΰτη τής καταστάσεως έπεισε τόν Σορέλ ότι 
πρέπει νέοι έπιδιώκοντες τήν εισαγωγήν των είς τό Ύπουργεϊον τών 
Εξωτερικών νά παρασκευασθώσι σοβαρώς, καί πρός μόρφωσιν τών 
νέων τούτων νά Ιδρυθή σχολή. ”ΟΟεν τή πρωτοβουλία, τοΰ Σορέλ καί 
τών φίλων αύτοϋ, ίδρύθη ή Σχολή τών Πολιτικών ’Επιστημών, έν ή 
μορφοΰνται οϊ νέοι έν τοΐς ζητημασι τής διοικήσεως τοΰ Κράτους καί 
ιδίως τής διπλωματίας.

Ό Σορέλ παρουσιάζει οΰτω τελείαν προσωπικότητα. 'Ιστορικός, 
διπλωμάτης, πολιτικός, παιδαγωγός, είναι μέγας πολίτης, αξιοθαύμα
στος ύπό τών Γάλλων, αξιοζήλευτος ύπό τών ξένων, άξιος τών τιμών 
τάς όποιας αΰριον ή Πατρίς του θά τφ άπονείμη. Ώς Έλλην, εύγνωμο- 
νών πρός τόν ιρι/.α/.ήθη ιστορικόν τοΰ Ανατολικού Ζητιμιατος, κσί ως 
πριόην μαθητής πρός τόν θαυμάσιον καθηγητήν, χαίρω δυνάμενος νά 
φέρω καί έγό> είς αυτόν τόν φόρον τοΰ θαυμασμού μου.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ
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(Ή Βασιλική Οικογένεια ίπιοκεπτομίνη τήν Ίεράν Μονήν τής Λαύρας έπ’ εύκαιρία τής άνακαινίσεως κύτής, δαπάναις τής Λ.Μ. τής Βααιλίσσης 
καί τής Λ.Υ. τού Διαδόχου καί έπιμελεία τον κ. Χρ. Ήλιοπούλου, κατά τήν έπίοημον έορτήν τής ΚΕ' Μαρτίου 1898).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΝ

ΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΥ

Ό Becquerel έξετάσας κατά τό 1896 τό στοιχείο*  Ουρά
νιον, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι είναι ό τύπος τών σωμά- 
των, τών έχόντων τήν άξιοπερίεργον ιδιότητα νά έκπέμπωσιν 
αυτομάτως καί διαρκώς ακτίνας διαπερώσας τά σώματα καί 
αοράτους διά τόν οφθαλμόν.

Αί ακτίνες αύται, καί αί X, διαπερώσι τά πυκνά σώματα’ 
άλλ’ έν ω αί ύπό τοϋ καθηγητοΰ Roentgen άνακαλυφθείσαι 
ακτίνες δανείζονται τήν ένέργειάν των έκ συνεχούς πηγής ηλεκ
τρισμού, αί ακτίνες άς άνεκάλυψεν ό Becquerel είς τό Ουρά
νιον άποτελοΰσι πηγήν ακτινοβολίας ανεξάντλητου φαινομενικώς, 
η δε Ινέργεια αυτών υπάρχει εν αντφ τώ σώματι.

Δύο έτη μετά τήν άνακάλυψιν τοϋ Becquerel ό Κύριος καί 
ή Κυρία Curie μελετώντες μετάλλευμα ονομαζόμενου πισσου- 
ρανίτης — pechblende U8O8 κατώρθωσαν— νά απομονώσουν 
σώμά τι τό οποίον «ονόμασαν Ράδιον—έκ τοϋ λατινικού radium 
= άκτίς—, παρουσιάζον πάσας τάς ιδιότητας τοϋ Ουρανίου είς 
μεγαλήτερον βαθμόν, της ισχύος τής άκτινοβολίας του ούσης 
κατά 2 εκατομμύρια μεγαλητε'ρας τής τοΰ Ουρανίου.

Δυστυχώς δμως τό Ράδιον είναι σπάνιον- δέν υπάρχουν πλέον 
τών 5 γραμμαρίων, έν έλευθέρα καταστάσει, καθ' άπαντα τόν 
πεπολιτισμένον κόσμον. Διά τήν έξαγωγήν ενός γραμμαρίου 
άπαιτοϋνται δεκακισχίλια χιλιόγραμμα μεταλλεύματος, μή λαμ- 
βανομε'νης ύπ’ όψει τής κατεργασίας, οΰσης μακρας καί έπι- 
πόνου, διό καί ή τιμή τοΰ γραμμαρίου άνέρχεται είς 200,000 
φράγκα. Έν τοιαύτει περιπτώσει μόνον μερικοί προνομιούχοι 
τής γής δύνανται νά έχουν 1 χιλιόγραμμου, δπερ θά έστοίχιζε 
τό σημαντικόν ποσόν τών 200 εκατομμυρίων. Πρός τό παρόν άς 

άοκεσθώμεν είς τό εκατοστόν ή χιλιοστόν γραμμαρίου, καίτοι 
καί είς τήν έλαχίστην ταύτην φαρμακευτικήν ποσότητα δέν 
είναι προσιτόν είς δλα τά βαλάντια.

«
”Ι1δη είσέλθωμεν είς τό ιστορικόν τής άνακαλύψεως τού 

Ραδίου. Ώς καί προηγουμένως εϊπομεν, ό Becquerel το» 1896 
μελετήσας έπισταμε'νως τάς ακτίνας X εύοεν, δτι άλατά τινα 
τοΰ Ούρανίου έξέπεμπον άκτίνας άναλόγους τών X, είτα δέ δτι 
αί άκτίνες αύται δέν άνεκλώντο έπί κατόπτρων, δέν διεθλώντο 
διά τών πρισμάτων και δτι έξεκε'νουν τά ηλεκτρισμένα σώματα. 
Τά πειράματα ταΰτα ήκούσθησαν μετ’ έκπλήξεως είς τό εξω
τερικόν. Ό φυσικός Άγγλος Lord Kelvin έπανέλαβεν αύτά 
μετά μεγαλητε'ρας έπιτυχίας καί έτερος Άγγλος ούτινος τό 
δνομα έμελλε νά καταστή διάσημου, ό Rutherford, άφωσιώθη 
είς ταΰτα. Είς τήν Γαλλίαν δμως ό ήδη γνωστός φυσικός έκ 
τών λαμπρών του εργασιών έπί τοϋ μαγνητισμού, ό Κ°6 Ρ. 
Curie, έσκέφθη δτι αί ιδιότητες αί τόσον εύφυώς άνακαλυ
φθείσαι ύπό τοΰ Becquerel εις τό Ουράνιον δεν ήσαν απο
κλειστικά! είς αύτό, καί δτι καί άλλα σώματα ώφειλον νά έχουν 
είς μεγαλήτερον ή μικρότερον βαθμόν αύτάς.

Ό Curie πρό ολίγου είχε νυμφευθή νεαράν καί εύφυεστάτην 
κόρην τήν Δδ“ Sklodowska. Ιίολωνίδα τήν καταγωγήν, διδά
κτορα τών Φυσικών Επιστημών. Τήν 12ν Απριλίου 1896 ή 
Κ“ Curie άνεγνώρισεν δτι τά άλατα μετάλλου τινός, Φθορίου 
καλουμένου, έξέπεμπον άκτίνας διαπερώσας τά σώματα. Ό Κ°ί 
καί ή Κ“ Curie έξήτασαν πολλά σώματα καί έξήγαγον τό συμ
πέρασμα, δτι τά σώματα τά έχοντα τήν ιδιότητα τοΰ έκπέμπειν 
άκτίνας περιέχουν Ουράνιον ή Φθόριον.Έρευνώντες ακόμη πολλά 
σώματα άνεκάλυψαν, κατά τήν διάρκειαν τών πειραμάτων των, 
δτι μερικά δείγματα πισσουρανίτου ήσαν ένεργητικώτερα τού 
μεταλλικού Ουρανίου.Συνεπέοανον οθεν δτι τό μετάλλευμα τούτο 
περιείχεν ίχνη σώματος άγνώστου έχοντος μεγάλην δύναμιν 
άκτινοβολίας καί άπεφάσισαν νά ζητήσωσι τό σώμα αύτό καί 

I

νά τό άπομονώσουν, άν ήτο δυνατόν, οπερ καί κατώρθωσαν Opt— 
αμβευτικώτατα κατά Δεκέμβριον τού 1898.

Πριν περιγράψωμεν λεπτομερώς τάς ιδιότητας τοϋ νέου 
μετάλλου θά εϊπωμεν διά Βραχέων πώς κατωρθώθη τούτο.

Τό μετάλλευμ,α, τό όποιον δίδει άποκλειστικώς σήμερον τό 
Ράδιον. είναι τό τοϋ πισσουρανίτου τό όποιον εξάγεται έκ τών 
μεταλλείων Joachimstlial έν Βοημία. Ό πισσουρανίτης είναι 
μετάλλευμα τοϋ Ουρανίου, τό δέ Ουράνιον εξάγεται έν αΰτω τώ 
μεταλλείο» καί έκ τών ύπολοίπων έςάγεται τό μέταλλον τούτο.

ΊΙ πρώτη κατεργασία τών ύπολοίπων είναι τώ δντι γιγαν- 
τιάία, δι’ ήν ό Κ°ς καί ή Κ“ Curie ήναγκάσθησαν νά άπο- 
ταθούν είς τήν βιομηχανίαν. Χωρίς νά είσέλθωμεν είς λεπτο
μέρειας, αϊτινες ένδιαφέρουν μόνον καθηγητάς χημείας θά άνα- 
φέρωμεν μόνον δτι διά νά κατεργασθή 1 τόννος—100 χιλιογρ.— 
ύπολοίπων πισσουρανίτου απαιτούνται 5 τόννοι χημικών προϊόν
των καί 50,000 λίτραι ύδατος πλύσεως.

Μόλις λοιπόν έγιναν κάτοχοι τοΰ νέου μετάλλου ό Κ®ί καί ή 
Κα Curie έπηλήθευσαν δι αυτού δλα τά μέχρι τούδε γνωστά 
πειράματα τού Becquerel. Έν μόνον ύπελείπετο’ νά άπο- 
δείξουν δτι τό Ράδιον ήτο νέον μέταλλον, άπλοϋν, δπερ καί άπε- 
δείχθη ύπό τού σοφού γάλλου φυσικού DemarQay. ον άτυχώς 
πρόωρος θάνατος άφήρπασεν άπό τάς άγκάλας τής Επιστήμης. 
Ό DemarQay διά τού φασματοσκοπίου άνεκάλυψεν άγνώστους 
ραβδώσεις, αϊτινες άπέδειξαν τό νέον μέταλλον. Ούδεμία άμφι- 
βολία. Είναι σώμα άπλούν καί προσετέθη είς τόν ήδη μακρο
σκελή κατάλογον τών μέχρι τούδε γνωστών μετάλλων. Άλλά 
σώμα έχον ιδιότητας άπροσδοκήτους καί άνατρέπον τάς έπί τής 
ύλης καί ένεργείας ιδέας.

Τποθε'σωμεν ήδη δτι είμεθα κάτοχοι ενός έκάτοστογράμμου 
Ραδίου καί προσπαθήσωμεν νά άποσπάσωμεν άπ’ αύτοΰ τήν 
μίαν μετά τήν άλλην πάσας τάς μυστικάς ιδιότητας, έξ ών 
γέμει τό μυστηριώδες μέταλλον.

Κατ’ άρχάς παρατηροΰμεν δτι λάμπει είς τό σκότος ώς ή 
πυγολαμπίς. Ανωφελές νά έπιχειρήσωμεν εις αίθουσαν, ένθα 
ύπάρχει Ράδιον, πείραμα εύαίσθητον διά στατικού ηλεκτρισμού. 
Τά βοηθητικά καί άναπόσπαστα είς τοιαύτας εργασίας ηλεκτρο
σκόπια έκκενοΰνται στιγμιαίως. Έγκλείομεν τούτο είς σωλήνα 
μολύβδινον ΐνα έξασθενήσωμεν τάς άκτίνας του. Ούδε'ν’ τό 
ηλεκτροσκοπίου έκκενοΰται καί δέον νά μεταφέρωμεν έκτός τής 
αιθούσης, μακράν τοΰ οργάνου, τό Ράδιον διά νά έκμηδενίσω- 
μεν τήν ένέργειάν του.

Τό Ράδιον διά τής άκτινοβολίας του κε'κτηται είς μέγαν 
βαθμόν φωσφορισμόν καί φθορισμόν.

Ό ειδικός χάρτης ό χρησιμεύων διά τήν έξέτασιν τοΰ ανθρω

ΠΩΣ ΕΩΡΤΑΖΕΤΟ Η ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ.—Ή πρωτοβουλία τοϋ κ. Χρ.Ήλιοπούλου πρώτη στέψις τών Ανδριάντων έν έτει 1890.

πίνου σώματος διά τών άκτίνων X καθίσταται φωτεινός, ύπό 
τήν ένέργειάν τεμαχίου Ραδίου τιθεμένου εις άπόστασιν 2 
μέτρων. Ή ύαλος φθορίζει καί χρωματίζεται όρφνή ή ιώδης 
καί ό φθορισμός της έλατοϋται. Ό άδάμας φωσφορίζει έπίσης. 
Δυνάμεθα οΰτω ελλείψει άλλου μέσου νά τόν διακρίνωμεν εύκό- 
λως έκ τών διαφόρων άπομιμήσεων.

ΙΙάν άλας Ραδίου εινε πηγή έκλύσεως θερμότητος αυτομάτου 
καί συνεχούς. ΊΙ έκλυομένη αύτη θερμοκρασία ύψοϊ τήν θερμοκρα
σίαν τών αλάτων κατά 3° άνω τής περιβαλλούσης άτμοσφαίρας.

At ακτίνες τοΰ Ραδίου έξασκοΰν χημικάς ένεργείας έπί τών 
συναντωμένων σωμάτων. ΊΙ ύαλος καί ή πορσελάνη λαμβάνουν 
ειδικόν χρωματισμόν" ή ύαλος καθίσταται τάχιστα, άναλόγως 
τής κατασκευής της, ιώδης, όρφνή, κίτρινη ή φαιά. Ό λευκός 
Φώσφορος καθίσταται ερυθρός, ό χάρτης χρωματίζεται, κιτρι
νίζει, καθίσταται εύθρυπτος καί τέλος διατρυπάται ύπό άπειρα- 
ρίθμων μακροσκοπικών οπών. Τό όξυγόνον τής άτμοσφαίρας 
μεταβάλλεται εις Όζον ήτοι συμπυκνοΰται καίλαμ.βάνει ιδιότη
τας μεγαλειτέρας όξειδωτικάς, καθίσταται δέ θαυμ.άσιον αντι
σηπτικόν. Διά τοΰ Οζοντος δυνάμ.εθα, ώς ό ’ίδιος ό K°S Otto 
άπέδειξε, νά άποστειρώσωμεν τά πόσιμα ύδατα καί νά καταπο- 
λεμ.ήσωμεν τάς έπιδημικάς άσθενείας. Μελανοϋσι τά άλατα τοΰ 
άργύρου, δηλαδή έπιδρώσιν έπί φωτογραφικής πλακός ήτις έπί 
τής επιφάνειας της έχει στρώμα Βρωμιούχου ’Αργύρου. Δυνά
μεθα λοιπόν νά έχωμεν ραδιογραφίας ώς διά τών άκτίνων 
X. Τά ήττον ύπό τών άκτίνων διαπερατά σώματα θά δώσουν 
τήν σκιαγραφίαν των έπί τών ληφθησομένων θετικών πλακών. 
Ιδού μία έφαρμογή του ένδιαφέρουσα, δταν είς τό μέλλον κατα- 
στή εύκολος ή εξαγωγή του.

ΙΙράγματι ΐνα διά τών άκτίνων X. άναζητήσωμεν τά ίχνη 
βλήματος έντός τεθραυσμένου μέλους, δέον νά διαθέσωμεν συστοι
χίαν συμ.πυκνωτών, σωλήνας Cl’OOkes καί ίσχυράς μετατρο
πής έν ω διά ραδιογραφίαν κόκκος μετάλλου άρκεϊ. Διάλυσις 
βρωμιούχου Ραδίου άποσυνθέτει τό ύδωρ είς τά συστατικά του 
όξυγόνον καί ύδρογόνον. Είς τοΰτο δέον ν’ άποδοθώσι δέ τά 
συμβάντα κατά τάς άναζητήσεις καί έξερευνήσεις τοΰ σώματος 
ύπό τοΰ Κ®» Curie. Σφαίρα: ύάλινοι περιέχουσαι άλατα Ραδίου 
διερράγησαν ύπό ασθενή θέρμανσιν. Τοΰτο πιθανώς συνέβη ώς έκ 
τής συνεχούς έκλύσεως άερίων ύπό τοΰ Ραδίου. Τά αέρια συμπυ- 
κνοΰνται είς τούς πόρους τοΰ σώματος, θερμαίνοντος δέ τούτου 
τήν σφαίραν εκλύονται ταΰτα παράγοντα άπότομον πίεσιν ικα
νήν νά προκαλέση έκρηξιν τοΰ μικρού ύαλίνου δοχείου. Οί εύτυ- 
χεϊς λοιπόν κάτοχοι τοΰ πολυτίμου μετάλλου, άς άποφεύγουν νά 
διατηρούν έπί πολύ τό σώμα τοΰτο είς σωλήνας κεκλεισμένους.

("Επεται συνέχεια ] Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Σημαιοφόρος τοϋ Hua. Χαννιχοϋ.
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ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩΜΕΝ!
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενον )

Β'
Όλονέν στενωτέρα καθίστατο ή φιλία τοϋ Κίννα καί τοϋ Τίμωνος. 

Συνεμερίζετο ό εις τοϋ άλλου τάς ιδέας πληρέστατα. Ό βίος εΐχεν 
άκόμη κάτι τι διά τόν άπηυδημένον Κίνναν. Είς τούς λόγους τοΰ Τίμω
νος εΰρισκεν άνακούφισίν τινα. Περισσοτέραν έμελλε νά εύρη είς τήν 
θυγατέρα τοΰ Τίμωνος. Άντειαν. Ή φήμη τής Άντείας δέν ήτο μικρο-

Η ΑΝΤΕΙΑ

τέρα ουδέ τής φήμης τοΰ πατρός της. ’Όλοι όσοι έπεσκέπτοντο τόν 
οίκον τοΰ πατρός της τήν έθαύμαζον. Ρωμαίοι, Έλληνες φιλόσοφοι 
καί οχλος, ολοι τήν έλάτρευον. Δέν ήτο κλεισμένη είς κανένα γυναικω- 
νίτην δπως άλλαι γυναίκες. Ό πατήρ της προσεπάθει νά μετάγγιση 
είς τό πνεύμα της ολα όσα έγνώριζεν αύτός. Άπό τής παιδικής της 
ήλικίας έδιάβαζε μαζή της Ελληνικά. Λατινικά καί 'Εβραϊκά βιβλία. 
Ή Φύσις τήν έπροίκισε μέ ύπέροχον νοΰν. Άνατραφεϊσα έν Άλεξαν- 
δρεία έμαθεν ολας τάς γλώσσας δσαι έκεί ώμιλοΰντο. Ήτο πνευματική 
σύντροφός του. Έλάμβανε μέρος είς δλας τάς συζητήσεις καί τά συμ
πόσια έν τή οικία τοΰ πατρός της, καί έν τφ λαβυρίνθφ τών δυσχερών 
προβλημάτων, ώς άλλη Αριάδνη, έγίνωσκε νά έξάγη έκ τών δυσκολιών 
τούς συζητοΰντας. Ή Άντεια ήτο τό είδωλον τοΰ πατρός της. Πρός 
τούτοις τό Οέλγητρον τοΰ μυστηρίου καί τής άγιότητος περιέβαλλεν 
αυτήν. Είς τά όνειρά της έβλεπεν αντικείμενα άόρατα είς τάδμματα τών 
κοινών θνητών. Ό σοφός ήγάπα αύτήν ώς τήν ιδίαν ψυχήν του.

Ό Κίννας, δτε έγνώρισε τήν Άντειαν, ένόησε τήν μελαγχολίαν ήτις 
κατείχε τόν πατέρα της. Είς τά όνειρά της ένεφανίζοντο άπαίσιαι μορ- 
φαι καί παράδοξόν τι φώς, τοΰ οποίου δέν ήδύνατο νά έξηγήση τήν 
σημασίαν, άγνοοϋσα άν ήτο φώς τής ζωής ή τοΰ θανάτου. Οί Αιγύπτιοι, 
οΐτινες έπεσκέπτοντο τόν πατέρα της, τήν ώνόμαζον Λωτόν, ίσως διότι 
ό λωτός δστις έφύετο παρά τάς όχΟας τοΰ Νείλου έλατρεύετο, ίσως δέ 
καί διότι ό ίδιον αύτήν άπαξ έλησμόνει τόν κόσμον δλον. Ή καλλονή 
της ήτο ίση πρός τήν σοφίαν της. Ό ήλιος τής Αίγύπτου δέν έχρωμά- 
τισε μελαγχροινόν τό πρόσωπον της. είς δέ τάς παρειάς της έφαίνετο 
έγκεχυμένον τό ρόδινον φώς τής ΊΙοΰς. Οί οφθαλμοί της είχον τό γαλα
νόν χρώμα τοΰ Νείλου καί τό βλέμμα των εΐχεν άνεξερεύνητον βάθος, 
ώς ήσαν Ανεξερεύνητοι αί πηγαί τοΰ μεγάλου ποταμού.

Είς τόν Κίνναν συνέβαινεν δ,τι καί είς τούς άλλους. 'Οσάκις τήν έβλε
πεν, ήσθάνετο τήν διάθεσιν νά κτίση πρός τιμήν της βωμόν έν τφ προ- 
θαλάμφ τής οικίας του καί νά θυσιάση έπ’ αύτοϋ λεύκάς περιστεράς. 
Είχε γνωρίσει χιλιάδας γυναικών ξανθάς έκ τών βορείων καί μελαγχροι- 
νάς έκ τών μεσημβρινών χωρών, άλλ’ ούδέποτε εΐχεν όνειρευθή τοιαύ- 
την καλλονήν, ουδέποτε τοιούτον πνεΰμα. ’Ενίοτε δ Κίννας, δστις δέν 
επίστευεν είς τούς θεούς, έκλινε νά πιστεύση δτι ή Άντεια δέν ήδύνατο 
νά είνε τοΰ Τίμωνος θυγάτηρ, άλλ’ έπρέπε νά ήτο θυγάτηρ Οεοιΰ τίνος, 
κατά τό ήμισυ γυνή καί κατά τό ήμισυ θεά.

Ό έρως τοΰ Κίννα πρός τήν Άντειαν ήτο Αλόγιστος, ορμητικός, 
άκατάσχετος έρως, τόσον διάφορος όλων τών άλλων έριύτων οϋς είχε 
πρότερον γνωρίσει καί αΐσθανθή, όσον ή Άντεια διέφερε πασών τών 
άλλων γυναικών.

Ή ψυχή του έφέρετο πρός αύτήν διψώσα τήν λατρείαν της. Διά νά 
τήν άποκτήση θά έδιδε τό αΐμά του. Καλλίτερον επαίτης μέ τήν Άντειαν 
παρά Καΐσαρ άνευ τής Άντείας.

Ώς Ανεμοστρόβιλος ουναρπάζων παν τό προστυχόν, οϋτω καί ό έρως 
τοϋ Κίννα ήρπαζε τήν ψυχήν του. τήν καρδίαν τον. τάς ήμέρας του, τάς 
νύκτας του, έως δτου έπί τέλους ήρπασε καί τήν Άντειαν.

— Εύτυχή Κίννα- έλεγαν οί φίλοι του.
— Ευτυχισμένε Κίννα· έλεγε καί ούτος πρός εαυτόν δτε ένυμφεύθησαν 

έπί τέλους, ότε τά θεία χείλη της έπρόφιερον τούς ιερούς λόγους:
—Όπου είσαι σύ Ι’άϊε, έκεί είμαι καί έγώ, ή Ι’σΐα.
’’Επειτα τώ έφάνη δτι ή ευτυχία του θά ήτο, ώς ό ωκεανός, Ανεξάν

τλητος, Απεριόριστος.
Παρήλθεν έν έτος. Ό Κίννας έλάτρευε τήν γυναίκα του ώς θεάν. 

Τήν ήγάπα καί τήν έφύλαττεν ώς κόρην οφθαλμού. Ήτο ζωή, αγάπη, 
σοφία, άλλ’ ο Κίννας παραβάλλων τήν ευτυχίαν του πρός τόν ώκεανόν, 
έλησμόνησεν ότι τήν πλημμυρίδα διαδέχεται ή άμπωτις. Μετά εν έτος 
ή Άντεια κατετρύχετο ύπό άνηλεοϋς, αγνώστου νοσήματος. Τά όνειρά 
της ήσαν φρικώδεις όπτασίαι. αΐτινες ύπέσκαπτον τήν ζωήν της. Τό 
ροδίνόν φώς τής Ήο,ΰς έσβέσθη άπό τοϋ προσώπου της, καί άφήκε μόνον 
τήν διαφάνειαν τοΰ μαργαρίτου. Οί οφθαλμοί της έβυθίσθησαν είς τάς 
κόγχας των καί ό ροδόχρους Λωτός έγίνετο όλονέν ωχρότερος, μέχρις 
ού προσέλαβε τήν πελιδνότητα τοΰ θανάτου. Υπέρ τήν οικίαν τοΰ 
Κίννα περιιπταντο Απαίσια όρνεα, προαγγέλλοντα Οάνατον.Όλονέν φρι- 
κωδέστεραι έγίνοντο αί όπτασίαι τής Άντείας- "Οταν περί τήν μεσημ
βρίαν αί λευκαί Ακτίνες τοϋ ήλιου έλουον τόν κόσμον καί ή πόλις έβυ- 
θίζετο είς σιγήν, ή "Αντεια ήκουε πέριξ της μυστηριώδεις βηματισμούς 
Αοράτων δντων, μακράν δέ εΐςτό βάθος τοΰ λαμπυρίζοντος αίθέρος διέ- 
κρινε κιτρίνην πτωματώδη μορφήν ιιπαισίως άτενίζουσαν καί προσκα- 
λοϋσαν αύτήν νά προσέλθη. Τότε ή "Αντεια έτρεμε καθ’δλα της τά μέλη 
καί ψυχρός ίδρώς περιέλουεν αύτήν. Τότε,ή λατρευτή θεά τοΰ Κίννα μετε- 
βάλλετο είς έντρομον παιδίον κατειλημμένον ύπό φρίκης. Καί ήρπαζεν 
ή δυστυχής τόν τράχηλον τοΰ Κίννα καί περιέσφιγγεν αύτόν, κινούσα 
τά πελιδνά της χείλη καί φωνάζουσα :

— Σώσέ με, Γάίε, σώσε με I
Ό Γάϊος διιι νά τήν σώση ήτο πρόθυμος νά πολεμήση μέ όλα τά 

δαιμόνια τής κολάσεως, άλλά δέν έβλεπε πέριξ του ούτε δαίμονας ούτε 
Ανθρώπους κατά τήν μεσημβρίαν. ΤΙ λευκή λαμπρότης τοΰ ήλιου έκά-

— Εντυχή Κίννα !

λυπτε τήν πόλιν, κα’ι ή θάλασσα έφαίνετο θερμαινόμενη ύπ’ αύτής, έν 
δέ τή φρικαλέφ σιγή τής μεσημβρινής ώρας ήκούοντο μόνον οί Απαί
σιοι κρωγμοί τών δυσοιώνων όρνέων. Όσημέραι πυκνότεροι ήρχοντο 
αί τρομακτικοί αύται όπτασίαι μέχρις ού ή ώρα τής μεσημβρίας 
έγεινεν ή σταθερά ώρα τής έλεύσεώς των. Καί κατεδίωκον τήν 
Άντειαν αί όπτασίαι αύται έν τε τή οικία καί εκτός αύτής καί παν- 
ταχοΰ οπουδήποτε κατέφευγεν.

Ό Κίννας, Ακολουθών τήν συμβουλήν τών ιατρών, έκάλεσεν Αίγυ- 

πτίους καί Βεδουΐνους, ϊνα διά τών ισχυρών ήχων τών τυμπάνων καί 
τών αυλών καταπνίξωσι τόν θόρυβον τών Αοράτων δντων, άλλ’ ή 
"Αντεια ήκουε τά βήματά των μεθ’ όλα τά τύμπανα καί μεθ’ όλους 
τούς αύλούς, διακρίνουσα αύτά έν μέσο» τοΰ ισχυρότερου θορύβου. 
Μόλις δ ήλιος ύψοΰτο έπί τοσοϋτον, ώστε ή σκιά ενός άνδρός νά 
ρίπτεται παρά τούς πόδας του. ιός έσθής κρεμαμένη άπό τών ώμων

. . . 'Έβλεπε προφητικής όπτποίας καί Αντικείμενα 
άόρατα διά τά βέβηλα βλέμματα τών θνητών.

του, Αμέσως τότε είς τόν κραδαινόμενον αιθέρα, έκεί μακράν, έκεί είς 
τό βάθος, ένεφανίζετο ή πτωματώδης μορφή κυττάζουσα μέ ύελώδεις 
οφθαλμούς τήν Άντειαν καί νεύουσα αύτή δπως προσέλθη.

’Ενίοτε έβλεπεν ή Άντεια τάς σιαγόνας τής μορφής κινούμενος έλα- 
φρώς. "Αλλοτε διέκρινε βδελυρά ζωύφια καταπίπτοντα έκ τής κεφαλής 
τοΰ πτώματος καί προσέρποντα πρός έαυτήν. Οί οφθαλμοί της έξέφρα- 
ζον όλην τήν φρίκην ήτις κατείχε τήν ταλαίπωρου ψυχήν της, καί ή ζωή 
κατέστη έπί τέλους δι’ αύτήν φοβερωτάτη βάσανος. τόσον Ανυπόφορος, 
ώστε ή δυστυχής Άντεια καθικέτευε τόν Κίνναν νά κρατήση τό ξίφος 
του Ακίνητον διά νά ριφθή έπάνω του νά φονευθή, ή άν έπροτίμα, νά 
τή δώση δηλητήριον. Άλλ’ ό Κίννας μέ τό ξίφος του εύχαρίστως θά 
έσφαζεν εαυτόν πρός χάριν της, άλλ' αύτήν νά θανατώση τφ ήτο 
Αδύνατον. Όταν έσυλλογίζετο τήν λατρευτήν εκείνην κεφαλήν άνευ 
ζωής, τούς ώραίους εκείνους οφθαλμούς έσβεσμένους διά παντός, τά 
στήθη εκείνα σχισμένα διιι τοϋ ξίφους του, ήσθόνετο δτι θά παρεφρό- 
νει πριν ή δυνηθή νά έκτελέση τήν παράκλησή· της.

Μέγας τις ιατρός τφ είπεν δτι εμφανίζεται είς τήν Άντειαν ή Εκάτη 
μέ τήν Ακολουθίαν της. Ό ιατρός τόν άπήλπισε λέγων δτι ό ίδών τήν 
Έκάτην πρέπει έξ άπαντος ν’ άποθάνη. Ό Κίννας, δστις πρότερον 
περιεγέλα τήν είς τούς θεούς πίστιν, τώρα έθυσίασεν εις τήν Έκάτην 
μίαν εκατόμβην. Άλλ' ή θυσία του αύτη δέν ώφέλησε καθόλου, διότι 
τήν έπομένην ήμέραν ή οπτασία τής Άντείας ήτον έτι φρικωδεστέρα ή 
πρότερον. Ή δυστυχής έκάλυπτε τό πρόσωπον της διά νά μή βλέπη, 
άλλ’ έβλεπε τήν πτωματιόδη μορφήν διά μέσου καί τοϋ χονδρότερου κα
λύμματος. Καί δταν άκόμη έκλείετο είς σκοτεινόν δωμάτιον, ή μορφή 
έφαίνετο εις τόν τοίχον φωτεινή. Τό εσπέρας ήτο άπηλλαγμένη τών 
φοβερών οπτασιών. Καί τότε έβυθίζετο είς ύπνον τόσον βαθύν ώστε ό 
Κίννας καί ό Τίμων πολλάκις έφοβήθησαν μήπως δέν έξυπνήση πλέον. 
Έξηντλεΐτο όλονέν. Δέν ήδύνατο πλέον νά βαδίση χωρίς νά υποστηρίζε
ται. Ήναγκάζοντο νά τήν περιφέρουν έντός φορείου.

Τότε ό Κίννας κατελήφθη πάλιν ύπό τής στενοχώριας καί δυσθυμίας, 
ύφ’ ής κατείχετο πρότερον, πρό τοϋ γάμου του. Έφοβεΐτο μήπως απο- 
θάνη ή σύζυγός του. καί μία νοσηρά ιδέα έκόλλησεν είς τόν νοΰν του, 
δτι ή νόσος τής Άντείας προήρχετο. Κύριος οΐδε, κατά ποιον μυστη
ριώδη τρόπον έκ τής ίδικής του ψυχικής νόσου, άπό τής οποίας εΐχεν 
άπαλλαχθή πρός καιρόν. Έν τφ μεταξύ ή "Αντεια έφθινε καί έμαραίνετο 
ώς άνθος, είς τοΰ οποίου τόν κάλυκα είνε κεκρυμμένη δηλητηριώδης 
Αράχνη. Ό Κίννας έν τή άπογνώσει του τά πάντα έδοκίμαζεν δπως τήν 
σώση. Τήν μετέφερεν είς τήν Μέμφιδα καί άφοΰ ή Αλλαγή τοΰ τόπου 
ούδαμώς ώφέλησε, τήν έπανέφερεν είς τήν Αλεξάνδρειαν καί τήν περιε- 
βαλε μέ μάντεις καί μάγους, τών οποίων τά άναισχύντως άπατηλά θαύ
ματα πιστεύονται ύπό τοΰ όχλου. Άλλά τά πάντα άπέβαινον μάταια. Τά 
πάντα έδοκιμάσθησαν και τά πάντα άπέτυχον. ["Επεται συνέχεια 1

XI ΙΟ ΙΙΧΝΊ-ογ ΚΧΙ χι Γ οχχ

Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

22 ’Ιουνίου 1824·
Ό ήλιος έδυε. Γύρφ> δ εχθρικός στόλος, ή αρμάδα τοΰ Κοπε

τόν Πασσά, διετήρει στενώτατον αποκλεισμόν. Δάσος ολόκληρον 
άπό ιστούς. Τό Φτελιό, προμάχων κρατερός τών Ψαρών, είχε πέσει. 
Τό Δασκαλειό. προμάχων οχυρός, εΐχεν άνατιναχθεϊ είς τόν Αέρα ύπό 
Ψαριανών. Ό Κάναλος έπίσης. Μάνην <’> Κοπετόν ΙΙασσάς έστεΙΛε 
πρεσβείας είς τούς άποκεκλεισμένους έν τώ φρουρίφ νά παραδοθώσι, 
καί ήπείλει έξολόθρευσιν. Ό κυρίαρχος δεσπότης του εΐχεν εξαλείψει 
διά τοΰ δνυχος έκ τοΰ χάρτου τήν νάνον νησίδα καί τοΰ έζήτησε χάρτην 
μή άναγράφοντα αύτήν.

Ό Ελληνικός στόλος δέν έφαίνετο σπεύδων είς βοήθειαν. Ούδαμοΰ 
ελπίς. "Ηδη όρδαί άγριαι είχον άποβιβασθεΐ είς τήν νήσον καί έδήουν 
καί έπυρπόλουν τάς άσπιλους φωλεάς τών λεόντων καί έσφαζον καί 
έξηνδραπόδιζον. "Οσοι έπρόφθανον έσπευδαν πρός τό ΙΙαληόκαστρο. 
Καί δταν οί έν τφ φρουρίφ μετά τών γυναικοπαιδών έγκλειστοι εΐδον 
δτι άπώλετο πάσα ελπίς άπεφάσισαν νά θέσουν πϋρ είς τήν πυρι- 
ταποθήκην.

Κάτω ή γή των, ή πατρίς των. παρεδίδετο είς πϋρ καί είς σίδηρον 
καί αί γυναίκες των, τά παιδιά των, διέτρεχον τόν έσχατον κίνδυνον 
τής άτιμώσεως. ·; ’Ελευθερία ή Θάνατος» είχον επιγράψει είς τήν 
σημαίαν των. ’Ελευθερίαν δέν ήλπιζον.

— Τί μας μένει πλέον; ήρώτησαν οί δημογέροντες.
— Θάνατος! Ανέκραξαν ολοι. γυναίκες, παιδία, γέροντες.
Ό Αντώνιος Βρατσάνος τότε έλαβε πυρσόν, έπεκαλέσθη τήν άντί. 

ληψιν τοΰ Ύψίστου, καί κυκλούμενος παρ’ δλων άπεκάλυψε τεράστιον 
πίθον πυρίτιδάς, Βαθεία σιγή έπεκράτει. Άπό κάτω ήκούετο <> τριγμός 
τών καιομένων οικιών καί αί οίμωγάι τών σφαζομένων καί αί ίαχαί 
τών άγριων όρδών καί πυροβολισμοί αραιοί τών εδώ κι’ έκεϊ απεγνω
σμένος Αμυνόμενων καί άνέθρωσκεν ό καπτ'ός, μαύρος, πυκνός.

Καί έξαφνα άπ’ έξω άπό τό φρούριον Ακούεται ό εχθρός καί o't 
έγκλειστοι βλέπουν τό τίπαίσιον ύφασμα μέ τήν ημισέληνον ριπιζόμε- 
νον. Άπό τό ιερόν τότε τοΰ ναΐσκου τοϋ φρουρίου—τοΰ Άη Γιάννη— 
έπιφαίνεται δ παπά Σιδέρης, άναβλέπων πρός τά ύψη, είς μίαν μυστικήν 
κατάνυξιν βυθισμένος. "Ολοι γονατίζουν άλληλοασπαζόμενοι καί δ 
Βρατσάνος όρθιος πετφ τόν δαυλόν είς τήν πυρίτιδα.

Καί μέ τήν δύσιν τοΰ άστρου τής ήμέρας έδυσεν ή ι-ησις τών Γιγάν
των. Έκεϊ μέσα έτάφησαν ό Δημήτριος Κοτζιάς, ό Άνδρέας Μοναρ- 
χίδης, δ Αλέξανδρος Μαμούνης, ό Αντώνιός Βρατσάνος καί ή μήτηρ 
του Μαρία Βρατσάνου, όλοι πρόκριτοι τής νήσου, πλοίαρχοι, ό ίερεΰς 
’Ιωάννης Σιδέρης, καί οί νέοι πλοίαρχοι Σκανδάλης. Καλάρης, Νικο- 
λάρας, δ Διακογιάνης, καί πολλοί άλλοι γενναιόθυμοι θαλασσινοί.

«
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΜΑΣ

Νεαρά καί συμπαθέστατη, ή Δ1! Χυηοιινα Ίωαννίδον, εμφανίζεται 
είς τόν καλλιτεχνικόν μας ορίζοντα. Καλλιτέχνις εϊς τήν πρώτην 
γραμμήν. Διπλωματούχος τοϋ ’Ωδείου άπό διετίας, λαίοϋσα καί

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

άργυροϋν μετάλλων. Είς τήν τελευταίαν ύπέρ τής «Πολυκλινικής», 
τής ύπό τήν ΙΙροστασίαν τής A. Β. Υ. τής Πριγκιπίσσης 'Ελένης, 
δοθεΐσαν έν τώ «Παρνασσώ» συναυλίαν ή δοκιμωτάτη κλειδοκυαβαλί- 
στρια εΐλκυσε τόν θαυμασμόν τοϋ επίλεκτου κόσμου. Εΰρύτατον ανοίγε
ται τό μέλλον εις τήν συμπαθή καλλιτέχνιδα καί ή «Εικονογραφημένη» 
σπεύδει νά συμμερισθή τήν χαράν τής σεβαστής οικογένειας της.
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ΜΕ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΣ

Σεμνής καί λατρευτής τών ’Αθηνών κόρης, τής Δ°? Γ. Κοτζια, 
τοϋ γνωστού και αγαπητού μεγαλεμπόρου Ουγατρός, αγγέλλονται οί 
αρραβώνες έκ Τεργέστης μετά τού έκεϊ εγκατεστημένου ομογενούς κ. 
Ίω. X. Σοφιανοπούλου. Ίΐ «Εικονογραφημένη» ραίνει μέ άνθη εαρινά 
καί όλοΟέρμους εύχάς τούς μνηστευΟέντας καί σπεύδει νά μοιράση 
μαζή μέ τούς καλούς γονείς των τήν άμετρον χαράν των.

«
ΤΡΕΛΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

» Σκοπός τοΰ ζην έπί τής γής ό στόμαχος κι’ ή τσέπη,
-καί μήν άκοΰτε τά μωρά τών φιλοσόφων έπη.
•Κι’ όποιος σαν τόν Δημόνικον πιστεύει μέ αφέλειαν
■πώς γιά νά μάΟη μοναχά μακράν οδόν πορεύεται.
•χωρίς ή τσέπη του μικρών νά λάβη καν ωφέλειαν
•είναι τρελλός γιά δέσιμο κ’ ας πάη νά κουρεύεται.

ΜΑΝΝΗΣ
«

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΤΕΛΕΤΗ

Είς τήν Σα.μψοΰντα. τήν -α-οαπόντιον δέν υπήρχε ελληνικόν 
προξενείου. Είχε καταργηΟή πρό δεκαπενταετίας. ΙΙρό έτους 
δμως ή κυβέρνησις Θεοτόκη τό έσύστησεν έκ νέου καί την 
διεύθυνσίν του άνέλαβεν ό κ. Μ. Συνέσιος. άπό τους καλητέ- 
ρους προξενικούς ύπαλλήλους μας, πρώην διερμ.ηνεύς παρά τω 
Γενικώ Ιίροξενείω Σμύρνης, προηχθείς έπαξίως της ικανότητάς 
του είς Υποπρόξενον.

Δέν περιγράφεται ή χαρά τών Σαμψουντίων και Κερασ- 
σουντίων, καϊ ή ήμερα καθ’ ήν ό κ. Συνέσιος μεταβάς έκεϊ 
ύψωσε μετά τόσα έτη τήν σημαίαν μας διά πρώτην φοράν, 
ήτο δι' αύτούς ημέρα πανηγύρεως αληθούς. ΣυνεκεντρώΟησαν 
όλοι οϊ ομογενείς είς τό Προξενικόν κατάστημα οπού έψάλη 
ύπό τοϋ Σ. Μητροπολίτου ό αγιασμός και μέσα είς τήν άνυ-

πόκριτον έκείνην καί άπλετον χαράν ό κ. Συνέσιος μέ μίαν 
ώραίαν προσφώνησιν τούς έκαμε νά δακρύσουν. Καί ποιήματα 
άπηγγέλθησαν καί άλλοι λόγοι έξεφωνήθησαν και φρενΐτις ιερά 
κατέλαβε πάντας όταν ό κ. Συνέσιος· ϊδιοχείρως, εύλογοϋντος 

τοϋ Σ. Ιεράρχου, έπήρεν είς τόν ύπερύψηλον ιστόν της πτυ- 
χουμένην καί ριπιζομένην τήν γαλανόλευκον οθόνην. Αύτήν 
τήν ίεράν στιγμήν παριστάνει ή είκών μας.

ΜΑΡΙΑ ΓΡ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ

(’Επ’ «ύκαιρία τον μνημοσύνου της)

Περιστεράκια πού άφησες καϊ ποιος νά τά κυττάξχι !
Παρακαλώ τόν ίσκιο σου ναρθίϊ νά σιάξη 
τά όλόξανθα χερουόικίι μαλλιά καϊ στό βιβλίο 
νά τά διαβάση τά σκυφτά παιδιά, γλυκομιλούσα

Μάννα, 'Επιστήμη, Μούσα.
Γιατί μέσ’ τά παιχνίδια των, στά κελαϊδίόιιατά των 
πολύ βαρεία καϊ δύσκολα κινούνται τά φτερά των 
κι’ άπόταν έξεκίνησες, κυρά, νά πας στά ξένα, 
σαλεύουν μέσ’ τίιν τρομερή ιϊσυχία βυθισμένα.
Δέν έχουν τίποτα στό νοΰ, μά στϊιν ψυχή έχουν σκέψι... 
Ταξειδεμένη ! Δέ μπορεί τό ψέμα νά πλανέψη 
μήτε τόν πόνο τών μικρών παιδιών ποϋ σέ ζητούνε. 
Απάνω απ’ τά μιιλλάκια των τό σύννεφο τής λύπης 
περνάει κι’ εκείνα στέκουνται συλλογισμένα. Άκοΰνε 
πού τών άψύχων ή σιωπή μιλεΐ καϊ λέει πώς λείπεις.

Ζ. Λ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ
«

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΔΑΣ

ΙΙρέπει νά σημειωθώ καί τούτο ώς επιτυχία τής «Εικονογραφη
μένης». Καλός φίλος της. ό κ. I. Ί’αρρας, ό έτερος τών αδελφών τού 
γνωστού καταστήματος _ τής οδού Έρμού, μεταβάς είς Ευρώπην 
χάριν νέων προμηθειών άνέλαβεν εύγενέστατα κατά παράκλησίν μας, 
νά τηρήση ενήμερους τάς άναγνωστρίας τής «Εικονογραφημένης» 
περί τής τελευταίας μόδας. Καί μας γράφει τά έξής:

Παοίπι 17 Μαρτίου 1005
Σάς πέμπω σήμερον σημειώσεις άπό τά τελευταία φιγουρίνια φο

ρεμάτων, τά όποια δέν έκυκλοφόρησαν άκόμη. Τό χρώμα όπερ Οά 
κυριάρχηση έφέτος καί έπί τών φορεμάτων Demi saison καί έπί 
τών τού εαρος Οά είναι τό Λευκόν και είς γήν λευκήν τά μικρά καρ- 
ρεδάκια γκρι καί μαύρα.

Υφάσματα δέ καί έφέτος Οά εξακολουθήσουν τά ίδια ώς πέρυσι, 
ήτοι τά Λίολιέν καί βουάλ μέ μικράς παραλλαγάς κατά τήν ϋφανσιν.

Τό Λευκόν μεγαλείτερον άκόμη ρόλον Οά παίξη είς τά λινά άτινα 
πολύ Οά φορεΟώσι καί μάλιστα κεντημένα, καί είς τά βαμβακερά τά 
διαφανή Μούλ πλουμετί.

Ιδού εν ολίγοις ό,τι χοειάζεται διά τάς κομψάς άναγνωστρίας σας.
I. ΨΑΡΡΑΣ

Έν Άθήναις, Τυ.τογραφείον >'Εστία > Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 4Ϊ2Ι.


