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[Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τείχος]

Εντεύθεν προήλθεν ή άμεσος αύξησις τοΰ όγκου τών εφεξής 
εσχαρωθέντων πολεμικών πλοίων καί, τών ιστίων άρξαμενων 
πλέον νά καταλαμβάνωσι τήν Οέσιν τοΰ ίδιάζοντος προωστή- 
ρος εις κοινούς έν ειρήνη πλόας, τό προσανέμισμα καί αί τής 
πορείας άναστροφαί διηυκολύνθησαν δι’ άναβάσεως τοϋ έμβό- 

ΣΧΕΔ. 6. Τύπος π εν τή ρους.

Άιτ-η^ηό

λοτ· υπέρ τό ύδωρ καί άντικαταστάσεως τοΰ ύποζώματος μέ 
στερεωτικά; τής στείρας δοκούς καί διαδοκίδας είς τό ύψος 
σχεδόν τοΰ ύποφράγματος, ή κατά τι υπέρτερον. Τούτων δέ 
τελεσίΐέντων καί τής, άπό συρράξεων πεζομαχίας φυσικώς εις τό 
προσκήνιον τών αγώνων προελθούσης, οί κωπηλάται άπετέλε
σαν μόνιμον τοϋ πληρώματος τάξιν, μόνον έν άνάγκη παρέ- 
χουσαν διά τμήματος αύτής επικουρίαν όπλιτικοΰ. Καί διεστάλη 
τό σώμα τών άπό τοϋ καταστρώματος χειριζομένων τά τηλε
βόλα καί άγχέμαχα όπλα επιβατών, οί όποιοι φροντίς κατεβάλ- 
λετο νά συγκροτώνται ώς οιόν τε πολυαριθμότεροι ένδον. Τέλος 
δέ,^ τό διά τήν υδροστατικήν άρτιότητα άπαραιτήτως χρήσιμον 
καί εφαρμοσθέν βύθισμα τής τρόπιδος, έσχε συνέπειαν άμεσον 
τήν ουσιώδη μείωσιν τής εύχερείας περί τάς διά προσαράξεως 
τών πλοίων αποβάσεις έπί κατά γήν έχθροπραξίαις.

Η έξέλιξις αυτί], ή οποία διετήρησεν άνέπαφον τό έκ τών 
χειρών κινητήρων έργον διά τάς ναυ
μαχίας καί διεμόρφωσεν άλλως τά 
λοιπά τακτικά αξιώματα τής άναφε- 
ρομένης έποχής, παρήγαγε τό κατ’ 
άρχάς τήν τετρήρη, μετ’ ού πολύ δέ 
διέγραψε τήν δμοίαν περίπου πρός 
έκείνην, έντελεστέραν δμως κατά τήν 
έσω συνελώσαν οικονομίας καί τάς _____
άρετάς τοϋ πλέειν καί τοΰ έλίσσε- 
σθαι, πεντήρη (σχέδ. 6). ’Αλλ’ οί 
ήμέτεροι πρόγονοι, άπαξ διασκελί- _ί 
σαντες τούς φραγμούς τοϋ μεμετρη- 
μένου τών πολεμικών πλοίων όγκου 
καί τών συναφών θεωρημάτων, δι’ών 
ό Φορμίων καί τόσοι ά'λλοι Ναύαρ
χοι έκλεΐσθησαν τής πάλαι Ελλάδος, 
έβησαν ταχύτατα προσωτέρω- άνέδει- 
ξαν δέ σκάφη τής γραμμής σπουδαιό
τερα, κατά τό έπικρατήσαν πνεύμα, 
τάς Όκτήρεις καί τάς Δεκήρεις (σχέδ. 
7), τών οποίων τήν κατά παρειάν 
έξωτερικήν δψιν παριστφ τό άνάγλυ- 
φον δπερ κοσμεί τό βόθρον τής έν 
τώ Παρισινώ Μουσείφ τοΰ Λού
βρου άποκειμενης Νίκης τής Σαμο
θράκης (σχέδ. 8). Τά εύσωμα ταϋτα 
πλοία, άτινα βραδύτερον βλέπομεν 

δρώντα παρά τάς 'Ημιολίας και τάς Τριημιολίας— είδος τριή- 
ρεων, ών τό έρετικόν είχε διάφορον κατά χώρας τήν δργάνωσιν 
η-και τούς λέμβους εις τόν πολυήμερον καί αιματηρόν αγώνα 
τών στόλων Φιλίππου Ε' τοϋ Μακεδόνος και τοϋ Βασιλέως 
τής Περγάμου Άττάλου Α' μετά τών συμμάχων Ροδίων, 
παρουσιάζουσι κατά μέσον τινά δ'ρον μεγέθους τάςδε τάς ανα
λογίας πρός τήν πρεσβυτέραν αδελφήν των Τριήρη:
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ι ’Εκτόπισμα................ τόν. ■30 304 700 1000
ι Μήκος......................... μετ. 40.00 50.00 5700 64.00

Τοΰ πλοίου ' "ί-.'"0'........................ 440 6.20 8.00 10.00
1 Βυυισμα..................... 1.10 1.50 2.50 2.501 "Υφαλος έπιφ. τοΰ με- □ □ □ □γίστου νομέως . . . » 413 8.00 1700 21.00

Είδος τών κωπών.............................
( θρανίτου . . .

σύνηΟες
7·9Ο

μετ’άντιβάρου και ειδι
κής χειρολαβής 

9.00 — | —
Μήκος των κωπών ζυγίτου .... 6.8ο 7-10

' θαλαμίτου . . 5·4° 4·7° __
Λριθ. άνδρών δι’ έκά- ( σειρά Οραν. 3 5 8 ΙΟ

στην κωπην, κατά > ζυγ. 2 3 5 _
τήν κυρίως είρεσίαν ' θαλ. 1 I 2

Όλικόν πλήθος τών κωπηλατών . . 144 3°ο 560 800
Σχετική τοϋ έρετικοΰ πυκνότης . . » 3-2 5 6.4 8.0

| άνω σειράς . . » 1.10 1.40 _
Ύψος τοΰ σκαλμού μέσης . . » ο.8γ 1.10 —

I κάτω ■ . . » °·53 0.70 _ 0.80
Διάσκαλμον............................. > 0.92 1.00 1.25 ι.2ς
Έπιτελεΐον.........................................
Ύπαξιωματικοί.....................................
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i?Οπλΐται καταστρώματος................ 3° 120 igo 190

Ναΰται κτλ......................................... >5 3ΐ 60 70

Καί εινε φανερόν δτι άπό τής περιόδου ταύτης τοϋ βίου 
τών ένηρίων σκαφών, ή δνομασία καθιερώθη νά δίδεται, ούχί 
έκ τοΰ άριθμοϋ σειρών τής κρατούσης έλασίας, άλλ’άπό τό 
πλήθος τών άνδρών οΐτινες έχειρίζοντο έκάστην κώπην τής 
άνω σειράς κατά τήν είρεσίαν μάχης. “Εκαστος, έντοσούτω, 

ΣΧΕΔ. 7. Τύπος δεκήρους.

τών έν λόγω τύπων πολεμικοΰ πλοίου, οΐτινες ειινοητον οτι 
δέν ήσαν κατά βάθος σύμφωνοι τώ 'Ελληνικό, πνεύματι καί 
ταΐς ύπαγορεύσεσι τής άνά τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον ναυ
σιπλοΐας, άλλ’ έδημιουργήθησαν έκ τής φοράς τών περιστάσεων 
καί άπέβαλον τόν άγνόν χαρακτήρα τής προελεύσεως αύτών 
ολίγον μετά τήν κατάλυσιν τής Μακεδονικής κυριαρχίας, άνε- 
πτύχθη είς σκάφη παραλλασσούσης χωρητικότητος. ’Εκ μελέτης 
δέ τών συναφών κειμένων, απορρέει δτι ύπήρχον Τετρήρεις 
έλκουσαι άπό ι$0 έ'ως 287 τόνους, έν ώ αί ΙΊεντήρεις θά έξε- 
τόπιζον ένίοτε καί πέραν τών 5θ° τόνων.

Είς τό σημεϊον αύτό δέν περιττεύει ίσως νά γίνη έν παρόδιο 
μνεία τις, περί τοϋ δλως άπαραδέκτου δτι παρά τοΐς άρχαίοις 
"Ελλησιν έτύγχανεν άγνωστος ή χρήσις ενιαίου κατά τό ποδό
στημα πηδαλίου, δι’ δ καί έφηρμόζοντο εις τά πλοία δύο κατά 
τά ισχία τοιαΰτα. Έκτος τοΰ δτι, έπί τοΰ γενικού, έκδηλοΰται 
πανταχοϋ ό ύπατος βαθμός τής έν τοΐς πλείστοις άπροσπε- 
λάστου σήμερον έντελείας, είς δν ειχον έξιχθή αί μηχανικαί 
σπουδαί κατά τούς χρόνους τής είς τό άπώτερον παρελθόν 
άκμής τοΰ έθνους ήμών, ήθελεν δμως είσθαι καί καθ’ εαυτό 
άκαταλόγιστον νά ύποτεθή δτι, δταν έναυπηγοΰντο οί λαμπροί 
πολεμ. στόλοι τών ’Αθηνών, τής Κορίνθου καί τιον άλλων 
Ελληνικών πολισμάτων, άργότερα δ’ έξήρχοντο τιον Ναυ- 
στάθμων τά θαλάσσια έκεΐνα τέρατα, τά όποια, διά μόνου τοΰ 
συνδυασμού άνθρωπίνων δυνάμεων μυϊκών, έκινοΰντο όμαλώς 
έπί σχεδόν συνεχές ήμερονύκτιον μέ έλάσσονα ταχύτητα 3>° 
κόμβων ώριαίως έν καιρώ διεξαγόμενων αγώνων, διέφυγε

ΣΧΕΔ. 8. Τό Λνάγλυφον τοΰ βάΰρου τής έν τώ Λούβρφ 
Νίκης τής Σαμοθράκης.

τούς ’Αρχιτέκτονας τό άπλούστερον τών πραγμάτων. Διότι 
περί τοιούτου τινός ήδη πρόκειται.

'II αιτία λοιπόν τής τότε έφαρμογής τιον διδύμων πηδαλίων 
έγκειται αλλαχού, καί δή είς καθαράν προτίμησιν έκ σοφωτά- 
της προνοίας."’Αληθώς δέ. Άρυόμενοι άνάλογον παράδειγμα 
έκ τών ένεστώτων, παρατηροΰμεν δτι, είς τήν περίπτωσιν 
μονελίκου άτμοπλοίου εινε αύτοφανής ή διά θαυμασίως συν- 
τελεστικοΰ, καί άσυγκρίτου τφ τοΰ ένός κατά τό δι_άμηκες 
πηδαλίου, τρόπου έπίδρασις τών δύο πηδάλιων έν τή προς 
στροφάς φορά τής μηχανής πρόσω 5'] ανάποδα, εκάστου οϊακος 
λαμβάνοντος τήν άρμόζουσαν έν είρμώ λειτουργίας τοϋ συστή
ματος θέσιν. Ού μήν, άλλά καί απλός υπολογισμός συνιστωσών 
δυνάμεων δεικνύει δτι έπί διττελίκων άκόμη πλοίων, θελόντων 
ν’ άναστρέψωσι πορείαν διά τής διαγραφής ώς οΐον τε μικρο- 
τέρου νεκρού κύκλου, έν ω πλέουσι, μάλιστα δ’ άν βαίνωσίν 
ολοταχώς, ή έπενέργεια τοΰ πρός τήν πλευράν δπου γενήσεται 
ή άπόκλισις πηδαλίου, έν συνδυασμό, κινήσεως μέ τό έτερότοι- 
χον, είνε άκαριαία καί λίαν άποτελεσματική, άπαραμίλλως 
δ’ άρωγεΐ είς τό άποτέλεσμα τοΰ άναποδισμοϋ τής έτέρας τών 
ελίκων, ώς είνε άπολύτως άνέφικτον νά κατορθωθή διά τοΰ 
ένός υφισταμένου κατά τό ποδόστημα πηδαλίου.

ΤΙ έξήγησις αύτη, καθιστώσα φανεράν τήν αιτιολογίαν τής 
πάλαι διατάξεως τής πηδαλιουχίας, προ πάντων δ’ άφ' ί,του 
αί κατά τό δοκοΰν άφιστο,σεις έξηφανίσθησαν καί τό πολύ- 
πλοκον είσαχθέν τοΰ έρετικοΰ κατέστησεν άδύνατον τήν αντι
πρόσωπον αλλαγήν σέλματος κατά τάς άνακρούσεις τοΰ σκά
φους, δικαιολογεί όμοίως καϊ τό δτι ο ήμέτερος κατά τον 
Μεσαίωνα Αύτοκρατορικός Στόλος εΐχετο είσέτι άπαρεγκλίτως 
τών δύο ανχένων. Καθ’ δσον, αν τα άπο πήξεως κωπηρη 
πλοία είλίσσοντο εύκόλως καί, ώς είπεΐν, έκ προδιαθέσεως 
κατά τούς τακτικούς μετασχηματισμούς καί τούς προς εμβολήν 
χειρισμούς καί τήν άντιπεριαγωγήν, τά διαδεχθέντα δμως 
έκεΐνα δκνά κατάφρακτα έδέοντο κυβερνητικής ευαισθησίας 

έπιμελώς διατεταγμένης, δμως μή ύστερώσιν έν μάχη· τό όποιον 
εξυπηρετούν πλήρως τά δίδυμα πηδάλια. Εν ταΐς ίστιοδρομίαις 
δέ πάλιν, τά κατ' ίσχίον πηδάλια έχουσι χαρίσματα, τά όποια 
έξ ίσου δέν ήδύναντο νά παρίδωσιν οί ιθύνοντες τήν ναυτικήν 
έξάρτισιν τόσον τών Τριακοντόρων καί Τριήρεων, δσον καί 
Πεντήρεων, Δεκήρεων καί Δρομώνων.

Έν τώ μεταξύ χρόνφ αναφαίνονται τά κολοσσαΐα έκεΐνα 
σκάφη, τά όποια, ύπό μικτόν τύπον καί μετέχοντα συχνάκις 
μεταγωγικής έμπορευμάτων υφής, άπαντώνται είς τούς «Δει- 
πνοσοφιστάς» τοϋ ’Αθηναίοι’, οφείλονται δ’ είς τήν επίνοιαν 
τών 'Ελληνίδων αποικιών. Ή «Αλεξανδρινός» τοΰνομα ε’ικό- 
σορος τοΰ τυράννου τών Συρακουσών 'Ιέρωνος, έ'λκουσα 5800 
τουλάχιστον τόνους, μήκους ώσεί 92 ί1· πλάτους ΐξμ καίβυθι- 
σμοΰ τής τρόπιδος 6 >/., μ, ήτις ειχεν οκτώ πολεμικούς πύργους, 
άπό πλευρικών δέ λέκτρων καί τών έφ’έκάστου τών τριών αυτής 
ιστών καρχησίων διέθετε λιθοβόλους, ριπτούσας βλήματα βάρους 
3 ταλάντων καί βέλη 12 πήχεων μήκους έως άποστάσεως στα
δίου- ή μεγαλοπρεπής, ταχυδρόμος, εύέλικτος καί έν τφ συνόλω 
μαχιμωτάτη Τεσσαρακοντήρης τοϋ Βασιλέως τής Αίγύπτου Πτο
λεμαίου Α' τοΰ Φιλοπάτορος, ής τά κύρια συστατικά είνε μέ 
ίκανήν προσέγγισιν τά ακόλουθα:

ι ’Εκτόπισμα................................................. τόν. 2,όοο
I Μήκος..........................................................μετρ. 129.36
1 Πλάτος είς τήν ϊσαλον ........ · 14·°°
I Εδρος άπό παρόδου είς πάροδον τοϋ 

ύποφράγματος..................................... ’ *7·56
Τοΰ πλοίου Βύθισμα.....................................................» 2.50

’Ενάλιος επιφάνεια τοϋ μεγίστου νομέως . · 25α.οο
Πρφραι.................................................................. 2
Πρΰμναι................................................................. 2
Έμβολα................................................................. 7
Πηδάλια.............................................................. 4- - μετ’άντιβάοου

Είδος των . ..................................................................................μολύβδου

ί
θρανίτου...........................................μετρ. ΐ7·όο
ζυγίτου............................................ · 12.3°

θαλαμίτου........................................ » 8.οο
ί σειρά θραν. . . ι»

’Αριθμός άνδρών δι’έκάστην κώπην ; · ζυγτι. . . 6
( » θαλ. . . 4

‘Ολικόν τών κωπηλ. πλήθος (μετά παραπλ. δι’8ο όμάδ.) 32οο
ί θρανίτου . . » ο. 34

’Αναλογία τής τοΰ έρετικοΰ κατανομής < ζυγίτου ... » 0.30
( θαλαμίτου. . » 0.24

ίάνω σειράς.................................... * 3·2°
μέσης >  · >·5°

κάτω · ........................................... ΐ·°°
Διάσκαλμον.................................................................... ’ Μ0
Έπιτελεΐον, ύπαξιωματικοί, άνδρες θέσεων, ναΰται κτλ. 4°° 
Υπηρεσία τροφών καί ύλικοΰ παντοίου......................... —
Όπλΐται καταστρώματος................................................. 38οο

τής οποίας δ’ οί ιστοί ήσαν τρεις μετά κεραιών καί τά έκη- 
βόλα μηχανήματα ένήργουν άπό λέκτρων τών ύπερστέγων καί 
τοΰ καταστρώματος καί, πιθανότατα, άπό καρχησίων άκόμη- τά 
ογκώδη καί ισχυρά πλοία Δ η μητριού τοΰ Πολιορκητοΰ καί τοΰ 
Βασιλικού στόλου Πτολεμαίου Β'τοΰ Φιλαδέλφου, ό «Θαλα- 
μικός» καί τάλλα έξαιρετικώς πολυσύνθετα σκάφη Ελληνικής 
διαγραφής, δσα καθ’ υπερβολήν ναυτικής άναπτύξεως καί άπό 
άμοιβαίας μιμήσεως τών ήμετέρων άρχιτεκτόνων έσχαρώθησαν 
κατά τήν προηγηθεΐσαν τής ολέθριας καταπτώσεως περίοδον, 
είνε πάντα πολύμορφοι έκδόσεις καί συμπληρώσεις της έπί τή 
βάσει οπλισμού έκ τηλεβόλων σχεδιασθείσης, βαθμηδόν δ’έ'ως 
τής Δεκήρους έξελιχθείσης, ύπό τήν καθαρώς πολεμικήν έ'πο- 
ψιν, Τετρήρους.

Τοιαΰτα τά παρ’ήμϊν κατά θάλασσαν, έν συνοπτική επισκο
πήσει άχρι καταλύσεως τής έν άνεξαρτησία τό πάλαι ’Εθνικής 
έπιδόσεως. Μικρά δ’ έκ παραλλήλου αναδρομής εις τά, άπό τών 
άρχαιοτάτων γνωστών χρόνων έως διαμελισμοΰ τοΰ Ρωμαϊκού 
Κράτους, ίσχύσαντα ναυτικώς παρά τοΐς Λατίνοις, συμπληροΐ 
τά έφόδια διά τών οποίων θ’ άχθη τις εις κατοχήν τοΰ νοήμα
τος τών κατιόντως έκτεθησομενων, θά έκτιμήση δέ προσηκόν- 
τως καί άσφαλώς τά κατά τόν έν Βυζάντιο, άναγεννηθέντα, καί 
ύπό τήν κραταιάν σκέπην τής κίτρινης, μέ τόν Δικέφαλον ’Αε
τόν έν τφ μέσφ καί μετά καταχρύσων κροσσών γύρω, σημαίας 
έκτραφέντα Αύτοκρατορικόν τών 'Ελλήνων Στόλον.

[~Εηεται οννέχεια].
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11 ρό έβδομήκοντα ενός έτών έκεί 
μάρμαρα, στέμμα φέροντος λόφου τής Άκροπόλεως, μία άλλη 
εορτή έτελεϊτο, ανάλογος μέ τήν πρό τίνος τοϋ ’Αρχαιολογικού 
Συνεδρ ίου καί εις άλλος Βασιλεύς έγε'ραιρε τήν παλαιάν δόξαν.

’Εκείνος εγκαινίαζε τό τωρινόν έργον καί έθετεν ύπό τήν 
αιγίδα τής βασιλικής άλουργίδος τά ύπολείμματα τών μαρμά
ρινων ώραιοτήτων όταν άνέκυπτε τό “Εθνος άπό τήν δουλείαν 
καί μία άπό τάς πρώτας τών σκέψεων του ύπήρξεν δτι εΐχεν 
ύποχρέωσιν απέναντι τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου νά έλευθερώση 
καί τάς αρχαιότητας άπό τήν δουλείαν τήν ΐδικήν των. τήν δου
λείαν τής γής καί την δουλείαν τής άρπαγής καί τήν δουλείαν 
είς διαφόρους κοινάς χρήσεις είς άς ύπηοέτουν αύται.

ΙΙΘελεν είς τήν θυγατέρα τήν κυανόλευκο·/ νά εύρη προστά- 
τιδα ή μήτηρ άρχαιότης, τόν φρουρόν της ή παλαιά αιώνιος 
δόξα είς τήν νέαν τοιαύτην.

Ό Καποδίστριας έλαβε τά πρώτα μέτρα ύπέρ τών αρχαιο
τήτων καί ή Κυβέρνησις τού Όθωνος άπεφάσισε τήν περισυλ
λογήν καί άνόρθωσίν των.

Ό γερμανός Λ. Κλέντσε, ό διάσημος άρχιτέκτων, άνέλαβε 
τό έργον άρχίσας άπό τήν Άκρόπολιν. Κατήργησε τόν στρα
τιωτικόν της χαρακτήρα ώς φρουρίου καί μέ εκατοντάδα εργα
τών συνέλεγε τούς σπονδύλους καί έξέθαπτε τά κιονόκρανα καί 
τά άλ.λα τεμάχια. *

Ήτο τότε Αύγουστος τοΰ 1834 καί ό "Οθων άπεβιβάζετο 
είς τάς 25 τοΰ μηνός είς Πειραιά περιοδεύω·/ τήν Ελλάδα.

Επρεπεν αύτός νά καθαγιάση τήν εργασίαν καί άπεφασίσθη 
νά έγκαινίση τήν κατάθεσιν τοΰ πρώτου σπονδύλου τής άνι- 
δρυομένης κιονοστοιχίας τοΰ Παρθενώνος.

Έορταί ήτοιμάσθησαν τότε.
Διά τό πανηγυρικόν ό "Οθων είσήλΟεν έκ τής Πύλης τοΰ 

Άδριανοϋ έπί τής όποιας μέγας στέφανος δάφνινος περιέκλειε 
τήν επιγραφήν :

•Αΐδ’ εισιν Ά&ηναι 
η τε Θησέως καί Άδριανοϋ 
“Ο&ωνος νΰν πόλις.

Οι Αθηναίοι διά τών προυχόντων τώ προσέφερον μεγάλην 
ζώσαν γλαΰκα ή οποία εύρίσκεται τεταριχευμένη τώρα είς τό 
Μουσεϊον τοϋ Μονάχου οπού καί ό ίππος τοϋ "Οθωνος, καί εις 
πολίτης τόν προσεφώνησε, δακρύων, καταλήξας ώς εξής :

« Ήρωες τής Σαλαμίνος, πενθηφοροϋντες τόσους αιώνας διά 

έπί τοϋ, άπό κιτρινισμένα τάς άλύσεις μας, ύψώσατε ήδη τήν κεφαλήν μέ ό'μμα χαρωπόν 
νά ϊδητε τήν πόλιν σας άνεγειρομένην καί έδραν σοφίας καί 
εύνομίας γενομένην!»

Σύσσωμος ό κλήρος καί ό λαός καί αί άρχαί και γυναίκες 
καί παιδία συνώδευσαν τόν Βασιλέα είς τό όρισθέν δι’ αύτόν 
οίκημα ζητωκραυγάζοντες.

'Εώρταζεν ή πόλις.
Μία σύγχρονος έφημερίς τοϋ Ναυπλίου έγραφεν : «Γράφουν 

άπό τάς ’Αθήνας. Άφου εινε έδώ ό Βασιλεύς εΐμεθα δλο χαρά!
Καί έώρταζον απλά, συγκ'.νητικώς, όλοι έως τάς μικράς μα

θήτριας τοΰ σχολείου.
ΊΙ τελετή τής θεμελιώσεως τοΰ κίονος ώρίσθη διά τήν 28 

Αύγούστου.
Αί οδοί έδαφνοστολίσθησαν, οί κώδωνες τών εκκλησιών, οί 

«χαλκοστομικοί κώδωνες» κατά τό πρόγραμμα ηχούν καί ό 
Βασιλεύς έφιππος καί ακολουθούμενος άπό τούς ’Αντιβασιλείς 
καί τούς αξιωματικούς καί τούς προύχοντας καί τόν λαόν έκί- 
νησε διά τήν Άκρόπολιν.

Είς τήν Πύλην ό Φρούραρχος έπί αργυρού δίσκου παρέδωκε 
τάς κλείδας της Άκροπόλεως είς τόν Βασιλέα.

Καί δπισθεν τής πύλης μέχρι τοΰ Παρθενώνος παρετάσσοντο 
αί παρθένοι τής πόλεως λευκοφόροι καί εστεμμένα·. τήν κεφαλήν 
καί κρατούσαι μυοσίνας.

Ο Κλε'ντζε ιστατο πρό τών IIροπυλαίων καί έδέχθη τόν 
Βασιλέα καί τόν ώδήγησεν ύπό τούς ήχους τής μουσικής έντός 
τοΰ Παρθενώνος.

Έκεί, απέναντι τοϋ πύργου τοΰ τζαμιού είς μίαν εξέδραν 
«άπό δάφνας, ελαίας καί μυρσίνας κατάπλεκτον» έστάθη ό Όθων.

Γύ ρω οί ’Αντιβασιλείς καί αί άρχαί καί αί παρθένοι.
Πέριξ ό στρατός.
Ό Κλε'ντζε τότε έξεφώνησε γερμανιστί λόγον προκαλέσαντα 

συχνά τά δάκρυα τοΰ άγαθοΰ Βασιλέως. Ό λόγος ούτος έν υ.ί-χ- 
φράσει έδημοσιεύθη είς -ημερολόγιό·/ τι, δέν ενθυμούμαι ποϊον, 
καί τάς ώραιοτέρας περικοπάς του αντέγραψα όταν τόν εύρον.

«Αι σκιαί τών μεγάλων εκείνων ψυχών συνειθισμέναι πρό 
χιλιάδων χρόνων νά βλέπωσιν είς τόν κτύπον τής σφύρας καί 
τής αςινης, είς τόν άλαλαγμον τών εργατών, τό σημεΐον νέας 
κατεδαφίσεως τών θείων τούτων αριστουργημάτων έσηκώνοντο 
τριγύρω ημών άπό τά ήσυχα αύτών αναπαυτήρια, καί έφαί- 
νοντο έκτεινουσαι πεφοβισμε'ναι τούς βραχίονας ύπεράνω τών
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τελευταίων ερειπίων τής αρχαίας αυτών μεγαλοπρεπείας, όπως 
έι/.ποδίσωσι τήν έσχάτην αύτών φθοράν. Τά πάντα έφαίνοντο 
άνθισταμενα είς τήν ήμετε'ραν έπιχείρησιν οί μοχλοί οΐτινες 
έμελλον νά έκχώσωσιν καί τοποθετήσωσι τακτικώς τούς διε
σπαρμένους λίθους ένέδιδον καί έρρήγνυντο, τά νοσήματα ήμπό- 
διζον τούς έργάτας, τά σχοινιά καί αί τροχαλία·, διεσπώντο, 
καί οί έκπεπληγμένοι τέκτονες, ένόμιζον δτι έπρεπε νά παραι- 
τήσωσι τήν εργασίαν ταύτην..............................................................

Άλλ’ ιδού, έφάνη είς τόν μακρυνόν ορίζοντα άνακύψασα 
άπό τόν κυανούν κόλπον τής Αμφιτρίτης ή σημαία τής ελπί- 
δος. Ό Βασιλεύς έρχεται μέ τούς σοφούς συμβού/ους του, 
διά νά έπιχειρισθή ό ίδιος τό άρχισμένον έργον τής διασώσεως ! 
Ούτως έφώναξεν ό άναγεννηθείς λαός τής Αττικής· και ή φωνή 
κύτη ήκούσθη καί είς τόν ιερόν τούτον λόφον, όπου εΐμεθα 
τόσον περιχαρείς καί εύέλπιδες συνηθροισμενοι............................

Τούς ύυ.νους τούτους ήκουσαν αί προφυλάττουσαι σκιαί τών 
μεγάλων άνδρών τών Αθηνών αϊτινες περιίπταντο περί τούς 
στύλους καί τά τείχη..................................................·■·■··

ΊΙσθάνθησαν δτι ό Όθων έρχεται : Ναι ή χαροποιά αύτη 
εϊδησις έφθασε καί μέχρις αύτών. καί επειδή ή παρουσία Αύτοϋ 
•/.όνον άγαθόν δύναταί νά φέρη, διά παν δ,τι ή Ελλάς περιέχει 
ώραίον καί έξοχον, έπανήλθον περιχαρείς και εύμενείς εις τούς 
ψυχρούς τάφους των όπου άπεκοιμήθησαν ύπό τόν αύτόν ρυθμόν, 
ό όποιος έξήγειρεν αύτάς περίφοβους έκ τής ησυχίας των».

Μετά τόν λόγον ό Βασιλεύς, άφοΰ άπήντησεν είς τόν Κλε’ντζε, 
διά τριών κτυπημάτων σφυρίου καί οί Αντιβασιλείς έπειτα 
εγκαινίασαν τό έργον. Καί έπειτα αί παρθενικαί χορείαι, όπως 

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΤ ΛΞΟΝΓΟΞ

αναγράφει ποιητικώτατα τό πρόγραμμα τής εορτής, έπλησία- 
σαν τόν θρόνον. Μία έκ τών παρθένων έκράτει σημαίαν καί 
άλλη στέφανον μέ χρυσοκέντητο·/ έπιγραφήν

• Τώ ένδόξω άνεγερτή τοΰ Παρϋενώνος Βαοιλεΐ 
Αί παρ&ει ικαΐ τών Άϋηνών χορείοι,

Έψαλλον αί μαθήτρια·., καί αϊφνήδιος, κατά τό πρόγραμμα, 
τής Στρατιωτικής Μουσικής παιανισμός έπηκολούθησε καί ύπό 
τούς ήχους τών «χαλκοστομικών κωδώνων» ο Βασιλεύς έπέ- 
στρεψεν είς τό οίκημά του.

Τό εσπέρας έγινε φωταψία.
Μνημονεύεται ώς λαμπρώς εύδία ή ημέρα τής εορτής.
’Ολόκληρος ό έκ 12.000 χιλιάδων τότε πληθυσμός τών 

’Αθηνών είχε συρρεύση είς τήν Άκρόπολιν, γραφικός καί 
πολύχρωμος, είς άμφιέσεις. ’Εκείνο όμως τό οποίον συνεκί- 
νησε περισσότερον ήτο τό θέαμα τών παρθένων.

Ο ΛΕΩΝ ΩΣ ΑΝΕΣΤΗΛΩΘΗ

Μία περιγραφή τής έποχής γράφει: «ΊΙ ώραιοτερα στολή 
τής τελετής, ήτο τά κοράσια τών σχολείων.Ήσαν λαμ.προφορε- 
υ.ένα καί έφερον εις τήν κεφαλήν των κλάδους μυρσίνης δεμένους 
μέ λεύκάς καί κυανάς ταινίας».

«
"Επειτα άπό αιώνας επανήλθε τήν ήμέραν εκείνην ή σφύρα 

είς τήν Άκρόπολιν, ειρηνική καί δημιουργός.
Έως τότε κλέπτρια καί ιερόσυλος καί άγρια έρρυτίδωνε τάς 

ώραίας μορφάς καί κατέστρεφε τάς γραμμάς τάς θείας κρα- 
τουυ.ένη άπό τοϋ φανατισμένου χριστιανού τήν χείρα καί άπό 
τοϋ κατακτητού καί άπό τού καπήλου.

Καί ό Βασιλεύς ήλθε νά διδάξή τήν λατρείαν πρός τήν 
αρχαιότητα καί ήλθε νά τήν έγκαινίση.

Ή νέα 'Ελλάς ύπήκουεν είς τό καθήκον θυγατρός καί περιέ- 
θαλπε τήν ένδοξον μητέρα της, τού χρόνου έ’ρμαιον πλέον.

Κατά τήν 28 Αύγούστου τοΰ 1834 ή ρυτιδωμένη γραία, 
ή έκπαγλος καί είς τό γήρας της καί ύπερήφανος διδάσκουσα 
έβλεπε τόν νέον λαόν μέ τόν άρχοντά του νά τήν άνακηρύσση 
-ονέα της, νά. τήν ένθυμήται έπειτα άπό τήν λήθην τής δουλείας.

Ύψώθη αύτήν τήν ήμέραν ό ° Ελλ.ην εως τούς προγόνους του 
καί διά τόν μετά μακραίωνα χωρισμ.όν άσπασμόν των έκλαυ- 

σεν ό άγαθός Βασιλεύς. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΕΡ



ΕΠΙ ΤΗι ΗΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ ΚΑΘΟΔίΙ,

ΤΟΓ ΤΧττο^ρατορος ΓΟϊ-ΛΙΕΛΜΟΤ

ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
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ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Η AYTOKPATOPIKH ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ "ΧΟΕΝΤΖΟΛΕΡΝ,,
ΕΝ ΚΕΡΚΤΡΑι

IΦωτογραφία Leon Japhiro).

Ο ΚΑΙΖΕΡ εις την πρυμναν του "χοεντζολερν,, 0 ΚΑΙΖΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΟΤ 
ΕΠΙ ΤΟΤ “ΧΟΕΝΤΖΟΛΕΡΝ,,
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ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΝ ΠΕΛΕΚΑ) ΓΕΥΜΑΤΟΣ [Φαιτογ. Κάμβελ].

Ο ΚΑΙΖΕΡ ΚΑΙ Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
[Φωτογραφία τοϋ κόμητος Στεφ. Βούλγαρη, είδ,-ζώ; ληφβεϊοα δ.ά 
την -ΕΙκονογραφημενην εύμβνεΐ συγκαταΟέσει τοϋ Λύτοκράτορος|.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΙΟΝ ΠΕΛΕΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

[Φωτογραφία κύμητος Στεφ. Βούλγαρη],

Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΖΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΦωτογρ. Κάμβελ],

ΜΙΑ ΔΡΑΞ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΤΙ ΕΚΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑ

ΟΙ ΨΑΡΙΑΝΟΙ
(Συνεχεία Λπΰ τό πςοηγούμενον τεύχος)

Διά. τών καταδρομικών τούτων, έξοπλιζομένων ώς ανωτέρω 
έρρέθη, έλαφυραγώγουν τά. εχθρικά, πλοία πλούσια, τό πλεΐστον, 
άποκομίζοντες λάφυρα, διέκοψαν τήν θαλασσοπλοΐαν τών ύπό 
οθωμανικήν σημαίαν έμπορευομένων είς τά.ς άκτάς τής Θράκης 
και τής ’Ιωνίας και έπεξέτειναν τήν δράσιν αύτών μέχρι τής 
Συρίας. Οί κατά, τήν Συρίαν καταδρομείς, μεγάλας λαμβάνον- 
τες λείας, έπί τό πολύ δέ ογκώδη χρηματοκιβώτια πλήρη 
αργυρών τουρκικών νομισμάτων, ήναγκάζοντο νά. έπιβιβάζωσι 
ταΰτα έπί τών ιδίων πλοίων ποιούμενοι χρήσιν σύσπαστων καί 
άλλων παρομοίων βοηθητικών μέσων, άτινα καταδεικνύουσιν 
τό μέν ό'τι οϊ περί τά σημεία εκείνα καταδρομείς σημαντικώς 
έκ τών λειών ικανοποιούμενοι καθίσταντο τολμηρότεροι, τό δέ 
ότι ή θαλασσία έμ.πορική κίνησις, ή τελούσα ύπό την προστα
σίαν τής Τουρκικής σημαίας, όσημέραι άπενεκροΰτο, πάσης πον- 
τοπλοίας καταστάσης επικινδύνου. Καίτοι, κατά προτίμησιν, 
μακρυνόμενοι τοϋ κέντρου αύτών πρός καταδρομ.ήν, ούχ ήττον 
δέν έπελάθοντο καί τών γειτόνων αύτών Χίων. οΐτινες διαρκώς 
παρενοχλούμενοι σπανίως καί περιδεείς έκ τών λιμένων άνέ- 
πλεον. 'Οθωμανοί τινες Χίοι, έπίβαίνοντες σακολεύας συνελή- 
φθησαν παρά, τοϋ παραπλέοντος έκεί που πλησίον καταδρομέως 
Μιχάλη Καραπατάκη. Οί συλληφθέντες είς παλαιάς μετά, τών 
Ψαριανών εύρισκόυ.ενοι σχέσεις παρεκάλεσαν τόν καταδρομέα νά 
άφήση αύτούς ελευθέρους λέγοντες- «Καπετάν Μιχάλη εϊπα- 
μένε ότι εινε τοέγα και εύγήκαμεν καί ημείς νά. πάμενε είς τής 
Άγνούσαις νά. γιαλέψωμε, νά. φάμενε κανένα κοχλιό ή πετα- 
λίδι». Καί έδέχθη ό καταδρομεύς ν’ άφήση αύτούς ελευθέρους 
νά έπανακάμψωσιν είς Χίον χωρίς νά λεηλατήση αύτούς, αί 
γυναίκες δμως τών Χίων μηνίουσαι διά. τήν απηνή ταύτην από 
μέρους τών Ψαριανών καταδίωξιν, έστιχούογησαν διάφορα δη
μώδη άσμάτια κατειρωνευόμ.εναι καί ύβριζουσαι δι’ αύτών τούς 
καταδρομείς. "Εν τούτων περισωθέν έχει ώς έςής:

Ψαριανοί παντίδοι, κλέφτες και σκυλιά 
Χιώτικα καΐκια δεν πιάνετενε ποια.

Ενίοτε όμ.ως έν τή ορμή τής λεηλασίας των, νύκτωο τό 
πλεΐστον συντελουμένης. μή δυνάμενοι νά. διακρίνωσι τήν εθνι
κότητα καί τό είδος τών πλοίων καθ' ών έπετίθεντο. συνέβαι- 
νεν ώστε τά πλοία έφ’ ών πρός λεηλασίαν έπέβαινον ν’ άνή- 
κωσιν είς τό Γαλλικόν ναυτικόν, γεγονός δπερ δίς ή τρις ύπό τών 
καταδρομέων έπαναληφθέν έκίνησε τήν άγανάκτησιν τής Γαλ
λικής κυβερνήσεως, ήτις έν δεδομένη περιστάσει δέν παρέλειψε 
νά τιμωρήση απρόσεκτους τινάς καταδρομείς, καί τοΰτο δμως 
πολύ ύστερον καί άπαξ ή δίς, καθ' δσον ούδείς τών Γάλλων 
κυβερνητών τών ύποστάντων έπιθέσεις συνέλαβε ποτέ ή έπυ- 
ροβόλησε προσβαλόντα καταδρομέα. Χαρακτηριστικά τούτων 
παραδείγματα ίδια τής έφεκτικότητος ήν οί Γάλλοι πρός τούς 
καταδρομείς έπεδείξαντο έστωσαν τά. εξής :

Δύο τών καταδρομέων ό Μανώλαρος καί ό Σαρρηγιάννης δια- 
πλέοντες—τών γαλιωτών αύτών έπίβαίνοντες—τήν νήσον Σκΰ- 
ρον καί ίδόντες εντός τοΰ λιμένος «Τρεις Μπούκες» πλοίον 
τριίστιον έν αύτω έλλισμενισμένον ύπέλαβον αύτό εχθρικόν, 
προερχόμενον έκ Σκόδρας, καί άπεφάσισαν νύκτωρ έξ εφόδου νά. 
κυριεύσωσιν αύτό, παραμένοντες δΓ δλης τής ήμέρας έκτός τοΰ 
λιμένος. Νυκτός έπελθούσης έλαφρώς κωπήλατήσαντες έπλησί- 
ασαν τό είρημένον σκάφος καί κατ’ αύτοΰ έπιπεσόντες έκυρίευ- 
σαν τό κατάστρωμα. Παρ' ελπίδα δμως διακρίναντες έπ’αύτοΰ 
πυροβόλα καί δψιν έν συνόλω πλοίου πολεμικού, πριν ή έςακρι- 
βώσωσι τήν εθνικότητα αύτοΰ, άπήλθον μή παραλείψαντες 
συγχρόνως μεθ' εαυτών απερχόμενοι ν’ άποκομίσωσι καί φορητά 

τινα τοΰ καταστρώματος αντικείμενα. Ανενόχλητοι άποχωρή- 
σαντες έπληροφορήθησαν κατόπιν ό'τι τό παρ’ αύτών προσβλη- 
θέν σκάφος ήν γαλλικόν πολεμικόν έφ’ ού έπέβαινε απεσταλμένος 
τής έν Κων/πόλει πρεσβείας. Εκτός τοΰ ανωτέρω επεισοδίου 
έτερόν τι παρεμφερές είναι καί τό εξής :

Ό έκ Ψαρών καταδρομεύς Καλημέρης, παραπλέων την 
νήσον ΙΙάτμον, είδε πλοίον τριίστιον, κατηγμένον έχον τό έπι- 
στύλιον τοΰ σιπαρίου καί κεχρωσμένον μέλαν, έκλαβών δ’ αύτό 
εμπορικόν έπέσχε πρός τήν πρύμ.να.ν αύτοΰ καί ρίψας πυροβο
λισμούς τινας παρήγγειλε νά. έλαττώση τήν ίστιοφορίαν καί 
σταθή, δπερ καί έπραξε τό τριίστιον, εύχερώς λίαν, τοΰ καιροΰ τή 
άπνοια έγγύςδντος. Πάραυτα ό καταδρομεύς έπιβάς λέμ-βου άνήλ- 
θεν είς τήν κλίμακα τοΰ τριϊστίου, φθάσας δμως είς τήν τελευ- 
ταίαν τής κλίμακος βαθμίδα καί ίδών έπί τοΰ καταστρώματος 
σειράν πυροβόλων καί τό πλήρωμα έν πολεμική έγέρσει τεταγ- 
μένον, έκθαμβος άπεχώοησεν έπί τή άπροσδοκήτω άποκαλύψει 
τής ίδιότητος τοΰ πλοίου, οντος καί τούτου πολεμικού Γαλλικού 
εΐλκυσμένα δ' έχοντος τά πυροβόλα έσω. Τούς άποχωροϋντας 
καταδρομείς ούδόλως προσέβαλεν έν τούτοις ό γάλλος κυβερνήτης.

Τ' ανωτέρω παραδείγματα καταδεικνύοντα τό θάρρος καί 
τήν αποφασιστικότητα τών καταδρομέων, άποτολμώντων διά 
γιαλιωτών επιθέσεις κατά πλοίων τριϊστίων πολλαπλασίως μει- 
ζόνων καί ύπό συνθήκας αμφιβόλους λίαν, παρέχουσιν έτι τεκ
μήρια τής ύπό τών Γάλλων τηρηθείσης έφεκτικότητος, τής καί 
ανωτέρω άλλως όμολογηθείσης, ής τίνος όμως τήν αγαθήν διά— 
θεσιν, παραδόσεις τινές τών χρόνων εκείνων, έν άμφιβόλω 
τιθέασι, διδάσκουσα', ήμίν δτι τά. ελατήρια τής Γαλλικής μετριο
πάθειας άναζητητέα μάλλον είς έπιδιωκομένην τινά έπιφύλαξιν 
αύτών πρός τούς Ρώσσους, μ.έ τούς όποιους οί ψαριανοί κατα
δρομείς ένήργουν, ή είς τόν πλατωνικόν θαυμασμόν τών Γάλλων 
ναυτίλων πρός τολμηρούς καταδρομείς, καθ' ών άφορμάς μάλ
λον δυσαρέσκειας εϊχον.

Εις τών καταδρομέων πλοιάρχων τής εποχής εκείνης ην καί 
ό αείμνηστος Βαοβάκης, περίοπτου ειτα κατασχών θέσιν μεταξύ 
τών 'Εθνικών εύεργετών, διακριθείς διά. τά φιλάνθρωπα αύτοΰ 
αισθήματα καί τήν δικαιοσύνην ήν άπένεμε πρός τούς πάσης 
θρησκείας αιχμαλώτους. ’Απαγορεύω·/ πάσαν άπανθρωπίαν είς 
τά. ύπ’ αύτόν πληρώματα, έκ δυσπειθών τό πλεΐστον ομάδων 
συγκείμενα, δέν ώκνησεν άξιοζήλως φεοόμενος, νά καθιδρύση, 
δι'έαυτόν τούλάχιστόν, σύστημα καταδρομής συνδυάζον τήν πρός 
τήν πατρίδα ύπηοεσίαν εύγενή πρόθεσιν πρός τήν ύποχρέωσιν τοΰ 
σεβασμού τής τιμής καί τής απολύτως αναγκαίας ούσίας τοϋ 
χειοωθέντος. Έάν δέ τις άναλογισθή ό'τι. έν έποχαίς έπαναστά- 
σεων, τά πλήθη τών έκδικουμ.ένων τάς ταπεινώσεις τοΰ φρικω- 
δεστέρου τών ζυγών, είς ούδε’να έλεγχον ύπαγόμενα, μόνον ύπό 
άγριων κα! άπανθρώπων παθών κυριεύονται, καίτοι τό έλατή- 
ριον καί,ό σκοπός αύτών τυγχάνουσι τά εύγενέστερα, θά όμ.ο- 
λογήσγι δτι τό έργον τοΰ αοιδίμου καταδρομ.έως, τήν δικαιο
σύνην μόνον έν τώ ίδίω σκάφει φιλοξενήσαντος ύπό τάς δυσμε- 
νεστέρας τών συνθηκών, ύπήρξεν ύπεράνθρωπον.

Ό περικλεής ούτος άνήρ, περί τάς άρχάς τής έπαναστάσεως 
τών Ψαριανών έναυπήγησε γιαλιώτην, είτα άγοράσας βρίκιον 
μετεσκεύασεν αύτό είς καταδρομικών. Λήγοντος τοΰ πολέμου 
έναυπήγησεν είς Ψαρά τριίστιον πυροβόλων εϊκοσιν εξ, πολε
μικού έντελώς τύπου κατά τε την έξαρτίαν καί τόν οπλισμόν, 
πριν ή δμως διά τούτου συνέχιση τάς τολμηράς αύτοΰ κατα
δρομής, έγένετο ή ειρήνη καί φαινομ.ενικώς τούλάχιστον, ή 
έννομ.ος τάξις άποκατέστη έπί τοΰ Αιγαίου πελάγους. Γούτου 
ένεκα, πάντων είς τά. τής ειρήνης έργαέπιδοθέντων, κατήρξατο 
καί ούτος διά. τοΰ τριϊστίου αύτοΰ τών πρός έμπορίαν πλών. 
Κατά τινα τούτων μεταβά.ς είς Κων/πολιν κατηγγέλθη είς τήν 
Τουρκικήν κυβέρνησιν ώς εις τών Ψαριανών αποστατών, προσέ- 
θετον δΓ οί τούτον καταγγεϊλαντες δτι έναργέστερον τής κατη
γορίας αύτών τεκμ.ήριον ήν αύτός ούτος ό πολεμικός τύπος 
τοΰ πλοίου τοΰ Βαρβάκη προοριζομένου μάλλον διά καταδρομήν 
ή δΓ έμπορίαν ή δέ 'Οθωμανική κυβέρνησις δέν έβράδυνε, είς 
ταΰτα πειθομένη νά καταζητή αύτόν.

("Επεται συνέχεια) ΦΟΡΜΙΩΝ



ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΗΡΤΣΣΩΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ TOY ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ [Φωτ. Ν, Πιλαβίου)

> ι»

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ 
[Φωτογραφία Ν. Πιλαβίου)

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 
[Φωτογραφία Ν. Πιλαβίου]

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΗ
[Φωτογραφία Ν. Πιλαβίου ληφΟείσα έκ τής μαγευτικής βεράντας τοΰ ύνειρωδώς πλουσίου ξενοδοχείου 

Palace Hotel τών άδελφών Πολέμη.—ΟΙκοδομή I. Καλαμάρη βουλευτοΰ].
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΕΝ ΤΩι ΠΑΡΘΕΝΟΝΙ 
(Φωτογραφία Ν. Πιλαβίου)

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΣΙΝΟΣ 
[Φωτογραφία Ν. Πιλαβίου]
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98 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1905

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩΜΕΝ!
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου )

Τήν εποχήν εκείνηνήλθεν έκ Καισαρείας είς Αλεξάνδρειαν περίφημος 
τις ’Ιουδαίος ιατρός, υίός τοϋ ’Ιωσήφ Κούζα, καί ό Κίννας έσπευσεν 
αμέσως να τόν προσκαλέση δπως ΰεραπεΰσΐ) τήν σύζυγόν του. Έλαβε 
μίαν στιγμιαίαν ελπίδα. Ό Κούζας, ένφ περιεφρόνει τά είδωλα τών 
Ελλήνων καί τών Ρωμαίων καί έχλεύαζε τήν Έκάτην καί τήν άκολου-

— Σώσε με, Γάϊε, σώοέ με I

δίαν της, ίσχυρίζετο έν τούτοις δτι ή "Αντεια κατείχετο ύπό πονηρών 
πνευμάτων, ύπό δαιμόνων τοΰ Άδου, καί συνεβούλευσε τόν Κίνναν νά 
άπέλθωσιν έκ τής Αίγυπτου, δπου έκτος τών δαιμόνων ύπήρχον καί 
βλαβεραί αναθυμιάσεις άναπεμπόμεναι άπό τοϋ ελώδους Δέλτα, αί 
όποϊαι ήδύναντο έπίσης νά βλάψουν τήν υγείαν της. "Ισως διότι ήτο 
’Ιουδαίος τούς συνεβούλευσε νά ύπάγουν είς τά 'Ιεροσόλυμα, λέγων δτι 
ή πόλις άϋτη ήτον απρόσιτος είς τούς δαίμονας, έκτος δέ τούτου ήτο 
ξηρά καί υγιεινή.

Είς τήν Ιερουσαλήμ κατά σύμπτωσιν έκυβέρνα διοικητής μέ τόν όποιον 
ήτο γνωστός ό Κίννας καί τοϋ οποίου οί πρόγονοι υπήρξαν ύπήκοοι τής 
οικογένειας του. Διά τοΰτο ήκολούθησεν έτι προθυμότεροι· τήν συμβου
λήν του ιατρού. Ό Πόντιος Πιλάτος έδέχθη μέ ανοικτάς άγκάλας τόν 
Κίνναγ καί τήν σύζυγόν του. Τούς έβαλε μάλιστα νά κατοικήσουν είς 
τήν ιδίαν του διαμονήν, πλησίον τών τειχών τής πόλεως. Άλλ’ ή μετά- 
βασις αύτη είς Ιεροσόλυμα ουδόλως ώφέλησε τήν σύζυγον τοϋ Κίννα, 
ΊΙ ελπίς του εΐχεν έκλείψει μάλιστα πριν άκόμη φΟάσουν είς Ιερουσα
λήμ, διότι καθ’ οδόν ήδη αί όπτασίαι δέν έπαυσαν νά βασανίζουν τήν 
δυστυχή, καί έν Ιερουσαλήμ καθ’ έκάστην ήμέραν παρουσιάζοντο 
δπως καί έν Άλεξανδρείφ.

Ούτω παρήρχοντο αί ήμέραι έν φόβφ, έν φρίκη, έν άπελπισίφ.
Ό έαρινός ήλιος έθέρμαινε καθ’ υπερβολήν τά μάρμαρα τής θερινής 

κατοικίας τοΰ Ποντίου Πιλάτου. Καί αύται αί κρήναι καί οί πίδακες 
καί αί σκιεραΐ στοαί δέν ήδύναντο νά καταστήσουν ύποφερτήν τήν θέρ
μην τοΰ ήλιου. ’Αλλά πλησίον τής οικίας υπήρχε μία φυστικιά μέ απλω
μένους κλάδους, ρίπτουσα έπί τοΰ εδάφους ευρεΐαν σκιάν. Έκεϊ είς τό 
ύπαιθρον, εκτεθειμένου είς τούς άνεμους, ό Κίννας είχε τοποθετήσει έν 
φορεϊον κεκοσμημένον μέ ύακίνθους καί μέ άνθη μηλέας, είς τό όποιον 
άνεπαύετο ή Άντεια.

Ό Κίννας έπέθηκεν έλαφρώς τήν χείρα του έπί τών λεπτών καί 
κατωχρων δακτύλων τής γυναικός του καί τήν ήρώτησε :

— Είνε καλλίτερα έδώ ; Πώς αισθάνεσαι έαυτήν φιλτάτη ;
Ή ασθενής άπήντησε διά καταφατικού νεύματος πλήρους έλπίδος 

καί ειτα έκλεισε τούς βεβαρυμένους οφθαλμούς εις ύπνον.
Έπηκολούθησε σιγή βαθεία.

Μόνον ή αύρα έσειεν έλαφρώς τούς κλώνους τοΰ μεγάλου δένδρου, 
καί περί τό φορεϊον έκινοΰντο έπί τής σκιάς χρυσαϊ κηλΐδες φωτός δια- 
περώντος διά μέσου τών φύλλων. Παρέκει έπήδων αί άκρίδες μεταξύ 
τών λίθων.

Ή άσθενής διέκοψε τήν σιγήν :
— Γάϊε, έψιθύρισεν, είπέ μοι είνε αληθές, δτι έν τή χώρρ. ταύτη 

άνεφάνη φιλόσοφος θεραπεύων τούς ασθενείς;
— Τόν ονομάζουν προφήτην έδώ· άπήντησεν ό Κίννας. "Ηκουσα 

περί αύτοϋ καί έπεθΰμουν νά τόν καλέσω πρός σέ, άλλ’ άπεδείχθη δτι 
ήτο αγύρτης καί άπαταιών.’Εκτός τούτου, έβλασφήμησε κατά τοϋ Ναοΰ 
καί κατά τής Θρησκείας τής χώρας ταύτης, καί ό Διοικητής τόν κατεδί- 
κασεν είς θάνατον. Σήμερον άκριβώς μέλλει νά σταυρωθή.

Ή Άντεια άπηλπισμένη έκλινε τήν κεφαλήν.
—Ό καιρός θά σέ ίατρεύση· εϊπεν ό Κίννας, καί είς τό πρόσωπον του 

έζωγραφεϊτο ό φόβος τοΰ εναντίου.
—Ό καιρός είνε υπηρέτης τοϋ θανάτου, ούχί τής ζωής· άπήντησεν ή 

άσθενής βραδέως προφέρουσα τάς λέξεις.
Καί ήρχισε πάλιν τό διάλειμμα τής σιγής. Εΐσέτι έκινοΰντο παλμικώς 

αί χρυσαϊ κηλΐδες καί αί άκρίδες έβόμβουν ύπναλέαι καί μικραί σαΰραι 
ζητοΰσαι τόν ήλιον εΐρπον έπί τών λίθων. Ό Κίννας έστρεψε πάλιν τά 
βλέμματά του πρός τήν ασθενή καί διά χιλιοστήν φοράν έσκέφθη περι
δεής δτι δέν υπάρχει πλέον θεραπεία. Ούδέ ή άμυδροτάτη άκτίς έλπίδος 
ύπελείπετο. Ταχέως τό λατρευτόν αύτό πλάσμα έμελλε νά γείνη σκιά 
καί νά παρέλθη ιός ονειρον. Καί κατ’ αύτήν ήδη τήν στιγμήν ιός έκειτο 
έν τφ φορείφ της έν μέση) τών άνθέων μέ κεκλεισμένους οφθαλμούς 
έφαίνετο ώς νεκρά.

—Θά σέ άκολουθήσω- είπε καθ’ εαυτόν ό Κίνας, παρατηρών αύτήν.
Αίφνης ήκουσαν βήματα μεταξύ τών φύλλων. Τής Άντείας τό πρό

σωπον έγεινεν έτι ιόχρότερον, τά ημίκλειστα χείλη της έκινοΰντο σπα- 
σμωδικώς, ή αναπνοή της έγεινε ταχύτατη, τό στήθος της ώγκοΰτο καί 
κατέπιπτεν έναλλάξ. Ή ταλαίπωρος γυνή ήτο βέβαια ότι ήρχοντο οί 
άόρατοι βασανισταί της, οί προπορευόμενοι τοΰ φρικτοΰ της θεάματος, 
τής πτωματώδους μορφής. Άλλ’ ό Κίννας ήρπασε τάς χεΐράς της καί 
τήν καθησύχασεν είπών:

— Μή φοβήσαι, Άντεια. Τούς κρότους αυτούς τών βημάτων τούς 
άκούω κ’ έγώ.

Καί ειτα προσέθηκεν:
— Είνε ό Πόντιος Πιλάτος, δστις έρχεται πρός’ήμας.
Πράγματι εις τήν καμπήν τής άτραποΰ έφάνη ό Πόντιος συνοδευόμε- 

νος ύπό δύο δούλων. Δέν ήτο νέος. Τό δέ στρογγυλόν καί έπιμελώς έξυ- 
ρισμένον πρόσωπον του ήτο πλήρες τεχνητής σοβαρότητος. Συγχρόνως 
ή όψις του έξέφραζε θλϊψιν καί ανίαν. ,ζ

—- Χαΐρε, φίλε Κίννα, καί σι' χαΐρε, θεία Άντεια! εϊπεν ό Πόντιος

J
Ο ΠΙΛΑΤΟΣ

ε’ισελθιόν είς τήν σκιάν τής φυστικιάς. Ή ημέρα είνε θερμή μετά τήν 
δροσερόν νύκτα. Εύχομαι νά είνε εύτυχής ή ημέρα αύτη είς άμφοτέρους 
υμάς καί ή υγεία τής Άντείας ν’ άνθήση πάλιν ώς ούτοι οί υάκινθοι 
καί οί κλάδοι ούτοι τής μηλέας οί καλύπτοντες τό φορεϊον της.

— Ειρήνη σοι· άπήντησεν ό Κίννας.

Ό Πόντιος, καθήσας έπί μιας πέτρας, παρετήρει τήν Άντειαν άνη- 
σύχως καί είπε.

— Ή έρημία είνε ή μήτηρ τής θλίψεως καί τοϋ φόβου. Έν μέσφ 
μεγάλου πλήθους δέν υπάρχει τόπος διά τόν φόβον. Έπιτρέψατέ μοι 
νά σάς δώσω μίαν συμβουλήν. Δυστυχώς έδώ δέν είνε ή Καισαρεία 
ούτε ή Αντιόχεια. Έδώ δέν υπάρχουν ούτε αγώνες ούτε ίπποδρομίαι 
ούτε άλλα τοιαΰτα θεάματα, ώς έκ τοΰ χαρακτήρος τοΰ λαοϋ. Έδώ 
δέν άκούετε άλλο παρά τόν νόμον τοΰ Θεοΰ». Πάντα τά άλλα είνε 
μισητά. Θά έπροτίμων νά ζώ είς τήν Σκυθίαν .

— Ποία εινε ή συμβουλή σας, Πιλάτε; ήρώτησεν ό Κίννας.
—Αλήθεια, απομακρύνομαι τοΰ προκειμένου εϊπεν ό Πιλάτος. Αί 

άνησυχίαι μου είνε άξιαι μορφής. "Ελεγα δτι έν μέση) τοΰ πλήθους δέν 
υπάρχει τόπος διά φόβον. "Οπωσδήποτε, σήμερον ήμπορεϊτε νά άπο- 
λαύσητε εν θέαμα. Έδώ εις τήν Ιερουσαλήμ εύχαριστούμεθα μέ δ,τι 
τύχη. Σήμερον θά άποθάνουν τρεις άνθρωποι έπί τοΰ σταυρού. Καλόν 
είνε καί αύτό τό θέαμα, άπό τίποτε. "Αλλως τε σήμερον είνε εορτή 
καί ή πόλις βρίθει ανθρώπων έξ όλων τών μερών τής χώρας. Τό θέαμα 
θά είνε αξιοπερίεργοι·. Θά σάς φυλάξω τάς καλλίτερος θέσεις πλησίον 
τών σταυρών, καί ελπίζω δτι οί κατάδικοι θ’ άποθάνουν μέ θάρρος. Ό 
εις έξ αύτών είνε περισσότερον ενδιαφέρων άπό τούς άλλους δύο.

ι

— Σννδιβλέχθην Αρκετά μετ’ αύτοϋ.

Κηρύττει δτι είνε υίός τοΰ Θεού. Είνε ήμερος ιός περιστερά καί δέν 
φαίνεται καθόλου δτι είνε άξιος θανάτου.

Έν τούτοις σύ τόν κατεδίκασες είς θάνατον ;
Έπεθύμουν ν’ άποφύγω ταραχάς. Άν ήξεύρετε πόσον μέγας ήτον ό 

κίνδυνος, καί ποιαι φωλεαί σφηκών έβόμβουν περί τόν ναόν! Παράπονα 
κατ’ έμοΰ έστάλησαν ήδη είς 'Ρώμην. "Αλλως τε δέν πρόκειται περί 
πολίτου 'Ρωμαίου».

—Ό πόνος δι’ αυτό δέν θά είνε μικρότερος, εϊπεν δ Κίννας.
'Ο Πόντιος Πιλάτος δέν άπήντησεν είς τοΰτο. Άλλά μετά βραχεΐαν 

σιγήν ήρχισε νά λέγη, ώσεΐ διαλεγύμενος μέ τόν εαυτόν του:
—Μένω έδώ απλώς διότι είμαι υποχρεωμένος νά μείνω. Άλλά δέν 

πειράζει. ’Ολίγον έλειψε ν’ άπομακρυνθώ πάλιν τοΰ προκειμένου. 'Υπά
γετε νά ϊδητε τήν οταύρωσιν. Δέν άμφιβάλλω δτι ό Ναζαρινός θ’ άπο- 
θάνΐ] γενναίως. Διέταξα νά τόν μαστιγώσουν, έλπίξων ούτω νά τόν 
σώσιο. Διότι δέν είμαι απάνθρωπος άνήρ. Άλλ’ εκείνος, ένφ έμαστι- 
γοΰτο, ήτο υπομονητικός καί πρφος ώς αμνός καί ηύλόγει τόν λαόν. 
Καί ένφ έρρεε τό αίμά του ύψωνε τά βλέμματά του πρός τόν ούρανόν 
καί προσηύχετο ύπέρ τών δημίων του. Ούδέποτε είδον οί οφθαλμοί μου 
θαυμαστότερον άνθρωπον. Καί αύτή ή γυνή μου μέ ενοχλεί άπαύστως 
ύπέρ αύτοϋ, λέγουσα: Μή έπιτρέψης ν’ άποθάνη ό άθώος, μή, μή, μή ! 
Κ’ έγώ έδοκίμασα νά σώσω τόν άνδρα. Δίς άπηύθυνα τόν λόγον πρός 
τούς πείσμονας έκείνους ίερεϊς καί τόν κατηραμένον εκείνον συρφετόν. 
Άλλ’ είς άπάντησιν ύψωνον τάς χεΐράς των πρός τόν ούρανόν έν άγα- 
νακτήσει, ήνοιγον ευρέως τά στόματά των ώς άγρια θηρία, καί έκραύ- 
γαζον ολοι μιφ φωνή : «Σταύρωσον, σταύρωσον αύτόν!

["Επεται συνέχεια].

ΧΠΟ ΠΧΝΤΟγ ΚΧΙ ΧΠ’ΟΧΧ

ΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ Ν.

Ό καθηγητής τής Φυσικής είς τό Πανεπιστήμιου τοϋ Nancy 
κ. Blondlot, μελετών πρό τίνος τάς ακτίνας X, άνεκάλυψεν ακτίνας 
έκπεμπομένας έκ τοϋ σωλήνος Crookes καί αϊτινες δέν ήσαν ακτίνες 
Roentgen. Αί ακτίνες X, πράγματι, δέν ανακλώνται, δέν Ολώνται 
διερχόμεναι διά πρίσματος, έν ω αί νέαι ακτίνες—ας ό Blondlot έκά- 
λεσεν ακτίνας Ν, ποός τιμήν τής πόλεως Nancy — συγκεντροϋνται εϊς 
τήν εστίαν φακού ές άργιλλίου.

Αί ακτίνες αύται διαπερώσι σανίδας δρυός ικανών εκατοστόμετρων 
πάχους, πλάκας ές άργιλλίου τριών εκατοστόμετρων, άλλά δέν διέρ
χονται διά τοϋ ϋδατος, τοϋ βεβρεγμένου χάρτου, τοΰ Μολύβδου, 
τοϋ Λευκόχρυσου.

Ή ύ’παρςις των καθίσταται δήλη οιά τής ένεργείας των έπί ασθε
νούς φωτιστικής πηγής, ήλεκτρικοϋ σπινθήρος ή μικροσκοπικής φλό
γας φωταερίου έπί παραδείγματι, ής αυξάνουν τήν λάμψιν.

Άλλά πόθεν γεννώνται αϊ άκτίνες Ν ;
Κατ’ άρχάς έν τώ σωλήνι Crookes, οπού ό Blondlot τάς άνεκάλυ

ψεν. Οΰχ’ ήττον όμως εΰρίσκονται καί εϊς τό φώς τοϋ λύχνου "Αουερ, 
καί εϊς τό ηλιακόν φώς. Πάντα τά σώματα έκτιθέμενα έπί πολύ εϊς τόν 
ήλιον έκλύουσιν όλίγας. Πλίνθος συλλέγεις έκ τής όδοϋ έκπέμπει 
άκτίνας Ν. Πάντα τά συμπεπιεσμένα σώματα είνε πηγαί’ τό ζύλον. 
ή ύαλος κατά τήν συμπίεσιν των έκπέμπουσι τοιαύτας κανονικώς. Ό 
βεβαμμένος χάλοψ. ούτινος ή ύλη ϋπέστη, οιά τής βαφής, είδος συστο
λής. είνε πηγή άκτίνων Ν. Παράδοξος είνε ή ένέργεια τών άκτίνων 
Ν. έπί τοϋ όφθαλμου’ αυξάνουν τήν οξύτητα τής όράσεως.

Συμβαίνει δηλαδή ίόστε εϊς αίθουσαν ένθα εΰρίσκεται ώρολόγιον 
μετά λευκής πλακός, έλαττουμένου βαθμηδόν τοϋ φωτός, νά βλέπωμεν 
τήν πλάκα τών ώρών ύπό μορφήν λευκής κηλίδος. IΙλησιάζοντες εϊς 
τόν οφθαλμόν ρίνα έκ βεβαμμένου χάλυβος, πηγήν άκτίνων Ν, πά- 
ραυτα άρχόμεθα διακρίνοντες τάς όίρας καί τους δείκτας τοϋ ωρολο
γίου! Τό περίεργον δέ εινε ότι τοΰτο συμβαίνει βαθμηδόν καί έν δια- 
στήματι ολίγων μονον δευτέρων.

Δέον δμως ούδεμίαν νά καταβάλλωμεν προσπάθειαν πρός παρατή- 
ρησιν τοΰ φαινομένου’ νά παρατηρώμεν φυσικώς, χ'.ωρϊς νά κοπιαση 
ό οφθαλμός διότι άλλως νομίζομεν Οτι βλέπομεν ανυπάρκτους μετα- 
βολάς λάμψεων. Ή παρατήρησις τοιούτου φαινομένου είνε λίαν λεπτή 
καί απαιτεί οφθαλμόν έξησκημένον καί εϋαίσθητον.

Αί άκτίνες Ν. μή διαπερώσαι τό γλυκύ ύδωρ, διέρχονται τουναν
τίον διά τοϋ άλμυροϋ καί τοΰτο ίσως είνε μία έκ τών μεγαλειτέρων 
έφαρμογών των είς τήν Φύσιν, δοθέντος οτι τό ύδωρ τών ωκεανών 
καλύπτει τά 3/4 τής έπιφανείας τής γής.

Διά νά άποδείξωμεν τήν παρουσίαν των εχομεν μέσον άπλοΰν. 
Πρός τοΰτο έπιτίθεμεν κόκκους τινας φωσφορούχου άσβεστίου έπί 
μελανοΰ χάρτονος, καί τιθέμεθα έν τω σκότει. 1 Ιλησιάζοντες σώμα 
έκπέμπον άκτίνας Ν, παρατηροϋμεν οτι ό φωσφορισμός του αύξάνει 
ταχέως. ’Αρκεί μάλιστα νά φυσήσωμεν μετά προσοχής διά νά αύξή- 
σωμεν τήν λάμψιν τής φωσφοριζούσης κόνεως. Ή συμπίεσις ήν ύφί- 
σταται ό άήρ άρκεϊ διά τήν παραγωγήν άκτίνων Ν. Τό πείραμα 
τοΰτο δεικνύει πόσον λεπτή εινε ή παρατήρησις τών άκτίνων Ν. Είνε 
άναπόοευκτον καθ' δλας τάς έρευνας, νά μή όμιλώμεν δυνατά διότι 
άλλως τό πείραμα καταστρέφεται.

Τό άνθοώπινον σώμα είνε πηγή άκτίνων Ν.
Πρός απόδειξιν τούτου λαμβάνομεν χάρτην έπικεκαλυμμένον διά 

φωσφορούχου άσβεστίου καί διεγείρομεν τήν λάμψιν τοΰ φωσφορίζον- 
τος τούτου σώματος διά τεμαχίου Ραδίου τιθεμένου εϊς άπόστασιν. 
Θέτομεν ειτα τήν χείρα, φυσικώς άνοικτήν, ‘έμπροσθεν τοΰ χάρτονος 
καί κλείομεν τήν πυγμήν ίόστε νά προκαλέσωμεν συστολήν. Τό σώμα 
εκπέμπει τότε ακτίνας Ν. ή λάμψις τής φωσφοριζούσης πλακός αυξά
νει καί σχηματίζονται έπί τοϋ χάρτονος γραμμαί λαμπρότεραι τοΰ 
βάθους παριστώσαι τά νεΰρα.

Τά πειράματα ταΰτα όφειλόμενα εις τόν καθηγητήν Charpentier 
έξήγειραν, ώς είκός, εϊς μέγαν βαθμόν τήν περιέργειαν τοϋ επιστημο
νικού κόσμου. Μόλις ταΰτα άνεγγέλθησαν ό σοφός πρόεδρος τής 
'Ακαδημίας τών ’Επιστημών κ. Mascart. μετέβη εϊς Nancy και 
έξήτασε τά ύπό τών Blondlot καί Charpentier άναγγελθέντα πει
ράματα. Έπαναλαμβάνομεν δμως Οτι τά πειράματα ταΰτα είνε λίαν 
ευαίσθητα καί δτι ή καθαρότης τών πειραμάτων τών άκτίνων Ν 
υ,εγάλως άπέχει τ-ής τών διά Ραδίου πειραμάτων.

Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
«

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1) Ή πλϋσις τών όδόντων κατά δεκαπενθήμερον διά μαγειρικού 
άλατος ωφελεί μεγάλως.

2| Μετά μακράν πορείαν, άν είσθε κατάκοποι, άνακουφίζεσθε μέ 
θερμόν ποδόλουτρον, εϊς δ ρίπτετε άλας.

3) 'Αποφεύγετε τήν χρήσιν τοΰ σάπωνος, άν ουτος δέν είναι αγνός 
και καλής ποιότητας.

4) Μή τρώγετε ποτέ κατά κόρον άλλ' έγείρεσθε έκ τής τραπέζης 
πριν ή αϊσθανθήτε τόν στόμαχόν σας έντελώς πλήρη.
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5) *Λν  είς τόν κοιτώνα σας εχετε κώνωπας κρεμάσατε κλάδου 
ευκαλύπτου κατά τήν διάρκειαν τής ήμερα; άφαιρουντες τούτον κατά 
τήν νύκτα. Ή οσμή τοΰ ευκαλύπτου διώκει τού; κώνωπας.

6) Είς τόν κήπον ή τήν αυλήν σας, ώς δένδρον, προτιμήσατε τόν 
ευκάλυπτον, διότι ούτος καί ταχέως αναπτύσσεται καί αποξηραίνει το 
έδαφος καί έξυγιάζει αύτό, εκτός τοΰ οτι εκδιώκει τούς κώνωπας. 
οΐτινες είναι οί φορείς τών έλειογενών πυρετών.

7) Ό περίπατος επιβάλλεται έπ! μίαν όίραν καθ' έκάστην. Προτι- 
μώτερον ούτος νά είναι εξοχικός. 'Από καιροΰ δέ εις καιρόν συνιστώ- 
μεν τάς εξοχικά; ή θαλασσίας έκδρομάς.

8) Ή άνανέωσι; τοΰ άέρο; τών δωματίων είναι απαραίτητος καί 
μάλιστα νά γίνεται αύτη διαρκώς. ’Γήν νύκτα άκόμη καθ' ύπνον άφ ί - 
νετε τό παράθυρον ολίγον ανοικτόν είς τρόπον ώστε νά εισέρχεται 
καθαρός αήρ.

9) Ή ενδυμασία σας πρέπει νά είναι σύμφωνος μέ τάς έποχάς τοΰ 
έτους’ ουδέποτε όμως πολύ βαρεία.

10) Ή καθ’ έκάστην πλυσις τοΰ στόματος καί τιον όδόντων επι
βάλλεται καί μάλιστα μεθ' έκαστον γεΰμα. χ, ροκκος, Ιατρό;

Ε. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Ό άρτι άφιχΰεΐς Πρόεδρος τής έν Άλεςανδρείρ Ελληνικής Κοινότητος, 
ό κνρκότερος παράγων τοΰ Ελληνισμόν έν Αίγύπτω.

«
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

ΊΙ φωτογραφική υπηρεσία τής τ Εικονογραφημένης» προκη
ρύσσει μέγαν φωτογραφικόν διαγωνισμόν ύπό τούς έξής όρους:

1) Ό διαγωνισμός έν πρώτοις είναι Ανοικτός, δηλαδή δένον
ται νά λάβωσι μέρος είς αύτόν καί μή συνδρομηταί τής «Εικο
νογραφημένης».

2) Ώς θέμα δίδεται τό έξής: "Εκαστος συνδρομητής τής 
«Εικονογραφημένης» ή μή δύναται νά άποοτείλη τήν φωτο
γραφίαν τού τέκνου του, τοϋ άνεφιοΰ τον ή άνεφιας του, 
έγγόνου ή έγγονής του, τοϋ προσφιλέστερου του τέλος συγγε
νούς τον μέχρις ήλικίας τό πολύ δώδεκα έτών.

3) Μέγεθος φωτογραφίας ή σχήμα δέν δρίζεται.
4) Αί φωτογραφίαι θά διαιρεθώοιν είς δύω κλάσεις: είς 

καλλονάς καί είς καλλιτεχνικός (avtistiques). θά βραβευθώσι 

δηλαδή τά ωραιότερα παιδάκια καί αί ωραιότεροι στάσεις ή 
έκφράσεις. Άνά τρεις δέ έξ έκάστης κλάσεως.

5) Αί βραβευθησόμεναι φωτογραφίαι θά δημοσιευθώσι.
3) Τήν κρίοιν θά έκφέρη πενταμελής έπιτροπή έκ καλλιτεχνών.
7) Δεκτοί αί άποστολαί άπό σήμερον μέχρι τής 30 'Ιουνίου. 

Δέον όμως νά ώσι καλώς αυνεσκευασμέναι αί φωτογραφίαι, 

έντός χάρτινης θήκης, νά σταλώσι δέ ή έπί συοτάσει—ταχυ- 
δρομικώς λογίζονται ώς έντυπα — ή διά κομιοτον πρός τόν 
κ. Ν. Πιλάβιον, Αρχισυντάκτην καί διευθυντήν τής φωτογραφικής 
υπηρεσίας τής “Εικονογραφημένης», οδός Άγχέσμου άριθ. 16 
'Αθήνας, μέ τήν επιγραφήν «Φωτογραφικός διαγωνισμός» τό 
όνομα τοϋ άποστολέως, τό όνομα και τήν ηλικίαν τοΰ είκο- 
νιζομένου προσώπου.

«
Η ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΣΕΣ

Τό πλειστον μέρος τοΰ γυναικείου φύλου πρός παραγωγήν τεχνητής 
καλλονής τοΰ έργου τούτου τής ματαιότητας και τοΰ ψεύδους συνδυά- 
ζουσιν όλα; τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας. Δανείζονται έκ τής 
χημείας διαφόρους κόνεις καί χρώματα άτινα άποτελοΰσι τήν βάσιν 
τών καλλυντικών τοΰ προσώπου. Ή Φυσική παρέχει διάφορα εργαλεία 
καί τήν ηλεκτρόλυσιν πρός εξαγωγήν τοΰ χνοΰ τών χειλέων καί 
εξάλειψαν τών ανιαρών κηλίδων. Αδιακρισία τις μας αποκαλύπτει 
οτι πολλά! φιλάρεσκοι γυναίκες δέν διστάζουσι νά έφαρμόζωσιν έπί 
τού προσώπου τιον έπί ολοκλήρους νύκτας τεμάχια ωμού αίμασ- 
σοντος βοείου κρέατος.

ΓΙόσαι μηχανικά! συνθέσεις δέν τίθενται πολλάκις είς ενέργειαν 
πρός έξάλειψιν μιας κηλίδος τοΰ προσώπου ή μιας ρυτίδος τών παρειών 
ή τοΰ μετώπου. Έπί τρεις ή τέσσαρας ολοκλήρους μήνας δύο τούλά- 
χιστον ι'όρας καθ’ έκάστην υποβάλλονται είς έπώδυνον θεραπείαν διά 
διαφόρων μηχανικών μέσων πρός άπόκτησιν έφημερου ώραιότητος. 
ΊΙ τεχνητή αύτη καλλονή, ή δανεισθείσα λάμψ,ν. ταχέως μαραίνε
ται, τό πρόσωπον έκλεπίζεται, έξαντλείτα·, καί ταχέως ρυτιοοΰται

Τό πρόσωπον κατά τόν Degrave εινε διά την γυναίκα ό',τι τό 
άνθος διά τό φυτόν, ό,τι τό ρόδον διά τήν ροδέαν. "Οθεν τί ήθέλετε 
είπεί περί ένός ανθοκόμου, οστι; διά νά καταστήση ώραίον άσχη- 
μόν τι ρόδον, άντί νά καλλιεργήση τήν ροδέαν, δΓ ένός πινέλλου 
έφρόντιζε νά χρωματίση αύτό τούτο τό ρόδον : Τούτο αύτό συμβαίνει 
καί μέ εκείνα; τών κυριών αί'τινες διά νά άποκτήσωσι δροσερόν 
καί ώραίον πρόσωπον, άντί νά περιποιηθώσι τόν οργανισμόν των 
καθ'όλου, φροντίζουσι διά κοπιωδών φροντίδων καί έναλλάσσουσαι όλα 
τά χρώματα τής Ίριδας ν' άποκτήσωσι πρόσκαιρον τεχνητήν καλλονήν.

Τό πρόσωπον είνε ό πιστός καθρέπτης τής γενικής καταστά- 
σεως, τής υγείας, τών παθήσεων τού οργανισμού μας. Εξ όλων 
τών οργάνων τής φυτικής ζωής τό γαστρεντερικόν σύστημα φαίνεται 
έχον άμεσον έπίδρασιν έπί τού προσώπου. Ίΐ έλαχίστη διαταραχή 
περί τήν λειτουργίαν του έπιορα έπί τού προσώπου. Ελαφρά διατα
ραχή περί τήν πέψιν, παροδική τις δυσκΟιλιότης καθιστά τό πρόσωπον 
υπεραιμικόν, προξενεί τοιαύτην έρυθρότητα ήτις διά τής έπανειλημ- 
μένης παρουσία; της καταλήγει συνήθως εί; τήν άκμήν τοΰ προσώπου 
ήν τόσον αποτροπιάζονται αί κομψευόμεναι κυρίαι μας. Έπανει- 
λημμέναι δυσπεπτικα! διαταραχαί παράγουσι διαφόρους κηλίδας τού 
προσώπου, τά εκζέματα κα! έν γένει ολας τάς δερματικά; παθήσεις, 
αί’τινες άλλοιΟυσΐ τά κανονικά χαρακτηριστικά τού προσώπου, άμαυ- 
ροΰσι, κιτρινίζουσι, στιγματίζουσι καί τέλος ρυτιδοΰσι τό δέρμα 'Εάν 
λοιπόν θέλετε νά ϊιατηρήσητε τό λείον καί ρόδινον χρώμα τοΰ προσώ
που σας, προνοείτε περί τοϋ στόμαχου σας. ΙΙροφυλάσσεσθε από 
γαστρεντερικήν δυσπεψίαν, κακήν διατροφήν, υπερβολικά; διαιτητι
κά; καταχρήσεις, στομαχικάς στερήσεις κτλ. Μία έπίσης έκ τών 
σπουδαιότερων αιτιών είνε ή χρήσις τού στηθόδεσμου’ ό ευθύς στηθό
δεσμο; ό έν χρήσει υπάρχων τήν σήμερον.

’<) μέγας Cuvier άποτεινόμενος είς νέαν κυρίαν ώχραν κα! πολύ 
στενοχωρημένην διά τού στηθοδέσμου τή; 'έλεγεν. «Τό άνθος τούτο 
εινε ή εϊκών σας κυρία. Τοΰ ώμοιάζετε χθές, θά σας όμοιάση αΰριον». 
Την έπομένην ήμέραν δ ένδοξος φυσιολόγος έδείκνυε τό ίδιον άνθος 
μαρανθέν καί διά νά έξηγήση εί; αύτήν τίνος ένεκεν ή αίφνηδία αύτη 
μεταβολή, έδειξεν εις τό μέσον τοΰ κλώνου ένα κόμβον, όν άπό τής 
προηγούμενης είχε δέσει. Τό πρόσθιον μέρος τού στηθοδέσμου, τού 
έν χρήσει σήμερον, αποτελεί σκληρόν επίπεδον, ό'περ στενόχωρε! λίαν 
τήν κοιλίαν έκ τών πρόσω πρός τά όπίσω κα! μεταβάλλει τήν θέσιν 
τών διαφόρων έν αύτή ευρισκομένων σπλάγχνων, ένεκα τού όποιου 
παράγονται διάφοραι δυσπεπτικαΐ διαταραχαί ή έντερόπτωσις κα! τά 
τοιαΰτα. "Ερχονται κατόπιν αλλεπάλληλοι άϋπνίαι, στενοχωρίαι, νευ
ρικά! αισθήσεις θερμότητας καί τόσα·, άλλαι παθολογικά! καταστάσεις, 
αί'τινες αλλοιούσι κα! κηλιδούσι τό ώραίον πρόσωπον των. “Ολαι 
ανται αί αλλοιώσεις δέν ήθελον παραχθή έάν, κατά τόν Ιατρόν 
Degrave, ό στηθόδεσμος ήτο οΰτω κατασκευασμένος όίστε περιελάμ- 
βανεν, ΰψωνεν, ελαφρώς κα! έκράτει τήν κοιλίαν έκ τών κάτω πρό; 
τά άνω, έάν έν άλλοι; λόγοι; ό στηθόδεσμο; ήτο κοιλιακός.

'Εάν λοιπόν θέλετε νά διατηρήσητε τήν καλλονήν σα; μεταβάλλετε 
τό είδος τού στηθοδέσμου τοΰ ήδη έν χρήσει ευρισκομένου. Καταφύ
γετε είς ό,τι παραγγέλλει ή υγιεινή καθ’ όλου. Τότε δέ, βεβαιωθήτε, 
ό'τι πολύ άργά θά εύρεθήτε εί; τήν άνάγκην νά καταφύγητε εί; 
τεχνητά μέσα. δρ Α. ΤΡΑΧΙΛΗΣ, Δερματολόγος
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