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— Το έσκέφθης; μέ ήρώτησε κάποιος.
—Όχι δέν τό έσκέφθην. Τί νά σκεφθφ;

— Αύτό τό παράδοξον ποΰ συμβαίνει άπό προχθές.
— ΙΙοιύ άπ’ δλα; Διότι τά παράδοξα εϊνε πολλά.
— Τό παραδοξιότερον.
— ΙΙοιό εινε τέλος πόντιον;
- Ή Ελλάς αύτήν τήν στιγμήν εϊνε μεγαλειτέρα ναυτική δύναμις 

άπό τήν Ρωσσίαν.
Έσκυψα καί πράγματι ήρχισα νά σκέπτομαι δτι τό παράδοξον αύτό 

συμβαίνει μετά τήν ναυμαχίαν τής Κορέας. ΤΙ μεγάλη αυτοκρατορία 
κατέβη 20 σκαλοπάτια τής ναυτικής κλίμακας καί έτοποΟετήΟη ταπει
νός ύπό τήν Ελλάδα. Εϊμεθα πλέον ισχυρότεροι τών Ριόσσοιν κατά 
θάλασσαν. Άλλιι ό τίτλος δέν εινε δυστυχώς καί πολύ έξοχος. "Οταν ό 
Ηρακλής έδηλητηοιάσθη καί έπεσεν είς τό στρώμα, δλοι οί άνθρωποι 
ήσαν ισχυρότεροι τοϋ Ήρακλέους.

*

Ή καταδίωξις μιας πτωχής Ρουμανικής ορχήστρας, τήν οποίαν 
κατ’οΰδένα λόγον δέν ΰθελεν ό κόσμος ν’ άκοΰση παίζουσαν είς τό 
Σύνταγμα, υποδεικνύει ότι ή μουσική καί ή Μακεδονία δέν εινε δύο 
πράγματα τόσον άσχετα όσον φαίνονται. ΤΙ δυστυχής ορχήστρα είχε 
τήν απρονοησίαν νά έλθη νά παίξη ενώπιον Ελλήνων, ακριβώς τήν 
στιγμήν κατά τήν όποιαν οί Ρουμάνοι έρήμαξαν τά Ελληνικά συμ
φέροντα. Φυσικόν εϊνε δτι οί Έλληνες θά ευρισκαν τά όργανα φάλτσα. 
Όταν έγεινεν ή αείμνηστος συμμαχία τής Άμπατζίας, οίαδήποτε κραυγή 
τήν όποιαν έβγαζε Ρουμάνος φοιτητής έκ τών έλθόντων εδώ, ήτο ανε
κλάλητος μελωδία. Οί κούκοι τών Ρουμάνων ήσαν τά κομψότερα κα- 
πέλλα τοϋ κόσμου, ή μύτη των ή ωραιότερα τής γής, αί χεΐρες των 
καταποντιζόμεναι εις τό χαβιαροβάρελον τοϋ κ. Θανοπούλου, κατά τήν 
ιστορικήν εκείνην έφοδον, εϊχον μίαν κομψότητα, άβρότητα καί ευγένειαν 
τήν όποιαν ουδέποτε έπέδειξαν χεΐρες είς τόν άσχημον τούτον κόσμον.

’Λλλ’ άρκεΐ νά έκλειψη μία συμμαχία διά νά γεινουν δλα άσχημα. 
Νόμος δυστυχώςΤά έθνη εϊνε έθνη. Άπό τής στιγμής κατά τήν όποιαν 
ή Ρουμανία μάς έπετέθη αμείλικτος εις τόν Αίμον, δ μεγαλείτερος Ρου
μάνος βιολιστής καί άν παίξη ενώπιον μας θά εϊνε χειρότερος άπό τόν 
Άνέστην τόν βιολιντζήν Ό υποφαινόμενος ομολογώ ότι ώς ακροατής 
θαυμάζω τόν σολίσταν της Ρουμανικής ορχήστρας, άλλιι μόλις συλλο- 
γισθώ δτι είμαι Έλλην τόν άκούω νά φαλτσάρη χονδρικός.

Να τό πάρετε άπόφασιν δτι τίποτε δέν εϊνε απόλυτον είς τόν μάταιον 
τούτον κόσμον. "Ολα εϊνε σχετικά. Μία μόνον μουσική εϊνε καλή· εκείνη 
ή οποία δέν μάς βλάπτει είς τήν Μακεδονίαν. Έάν ή Νορβηγία μάς 
καταβροχθίση τήν ’Αλβανίαν, ό Γκρίκ θά ήνε άστεϊος. Έάν ή Γερμα- 
μανία μάς κτυπήση, ό Βάγνερ θά ήνε σκιντζής. Έάν δέ συμμαχήσω μεν 
μέ τήν ’Ιταλίαν,_ τότε θά λέγουν οί Έλληνες : "Ας ακούσω ένα όργα- 
νέττο καί άς άποθάνω... «

Ώς εξής έχουν μερικά φαινόμενα τής Ελληνικής Βουλής.
Άπό τριών έτών οί Δηλιγιαννικοί άνέρχονται τό βήμα μέ σωρόν 

σημειώσεων καί άφού άπαγγείλουν τούς επισήμους άριθμούς τών απο
λογισμών τοΰ Κράτους, άφού κάμουν πρόσθεοιν, άφαίρεσιν. πολλαπλα
σιασμόν, διαίρεσιν, ευρίσκουν δτι τό Θεοτοκικόν κόμμα κατά τήν 
τετραετή παραμονήν του είς τήν αρχήν έδαπάνησε 48 εκατομμύρια.

Άνέρχονται κατόπιν τό βήμα οί Θεοτοκικο'ι μέ σωρόν σημειώσεων 
και αφού κάμουν πρόσθεσιν, άφαίρεσιν. ευρίσκουν δτι οί υπολογισμοί 
τών άντιπάλοιν εϊνε φαντασιώδεις διότι το Θεοτοκικόν κόμμα δέν έδα
πάνησε τίποτε, ώς έξάγεται έκ τών έπισήμων αριθμών.

ΊΙ σκηνή αύτη διιί χιλιοστήν εκατοστήν πέμπτην φοράν έπάνελήφθη 
καί προχθές είς τήν Βουλήν. Ποιον λοιπόν εϊνε τό εξαγόμενον έξ όλων 
αύτών τών αριθμών οί όποιοι εϊνε δημοσιευμένοι είς τά έπίσημα βιβλία 
τού Κράτους; Πώς άφού μία ’Αριθμητική Προπαίδεια υπάρχει είς τόν 
κόσμον, άφού 2 καί 2 άπό τής έποχής τού ’Ιησού τοΰ Ναυή κάμνουν 
τέσσερα, δέν κάμνουν δέ ούτε 6 ούτε 3, πώς ό ένας βγάζει άθροισμα 48 
εκατομμυρίων καί ό άλλος βγάζει μηδέν ;

Τό ακριβές εξαγόμενον, κατά τήν γνώμην μας εϊνε τό εξής: "Οτι έν<ΐ> 
οί αριθμοί είς δλην τήν γήν εϊνε στοιχεία στερεά καί χαλύβδινα, τα 
όποια ούδεμία δύναμις δύναται νά κλονίση, καί τά όποια χρησιμεύουν 
διά νά λύη τάς διαφοράς του ό κόσμος, είς τήν Ελλάδα έγειναν υλη 
ΰγροτέρα τοΰ νεροΰ καί άεριωτέρα τών αερίων. Έν Έλλάδι δύο καί δύο 
δέν εϊνε υποχρεωμένα νά κάνουν τέσσερα, νά ακολουθήσουν δηλαδή 
τήν πεπαλαιωμένην καί έκλείψασαν αυτήν εθιμοτυπίαν!

*
Σκέψεις έξ αιτίας μιας γεφύρας.
Μία γέφυρα υπήρξε τό όνειρον ενός λαού. Υπήρξαν έπαρχίαι έπί 

δέκα καί εϊκοσιν έτη όνειρευόμεναι νά κτίσουν μίαν γέφυραν διά νά 
περνούν άσφαλώς κάποιον ποταμόν. Υπήρξαν βουλευταί οί όποιοι 
έξελέγησαν όχι διά νά κανονίσουν τά εθνικά ζητήματα, δχι διά νά καυ
τηριάσουν τόν Βίσμαρκ, δχι διά νά άγορεύσουν έπί τοΰ προϋπολογισμού, 
άλλά μέ μόνην καί άποκλειστικήν τήν λαϊκήν έντολην νι’ι πείθουν 
τήν κυβέρνησιν κτίση μίαν γέφυραν ή όποια έλειπεν είς κάποιον 
δήμον. Ύπήρξαν άπαρτίαι αί όποϊαι έκινδύνευσαν διά μίαν γέφυραν. 
Ύπήρξαν κυβερνήσεις αί όποϊαι έπεσαν διότι δέν έκαμαν μίαν γέφυ
ραν. Ύπήρξαν γέφυραι, αί όποϊαι άκριβώς διότι δέν ΰπήρχον, διεπε- 
ραίωσαν αντιπολιτεύσεις είς τήν κυβέρνησιν καί κυβερνήσεις είς τήν 
αντιπολίτευσιν.Ύπήρξαν έπαρχίαι κάμνουσαι συλλαλητήρια, ψηφίσματα, 
ταραχάς διά νά κτισθή μία γέφυρα.

_ Επί τέλους μετά παρέλευση· πολλών έτών, πολλών ελπίδων καί πολ
λών κυβερνήσεων, ή ύνειροπολουμένη γέφυρα κτίζεται. Άλλ’ αίφνηδίως 

έρχεται τό ζήτημα τών Πρωτοδικείων. ΤΙ επαρχία οργίζεται, έξεγείρε 
ται, άναστατώνεται. πέρνει ολίγην δυναμίτιδα είς χεϊρας, μεταβαίνει είς 
τό τηλεγραφείου καί τηλεγραφεί πρός τάς έφημερίδας.

— Έάν έπιμείνη ή κυβέρνησις θά άνατινάξωμεν τήν γέφυραν...

«
Δύο Είρήναι, έάν επιτρέπεται ό δυσκολοφάγωτος ούτος πληθυντικός, 

δύο ειρηνικοί άνθρωποι τέλος πάντων, δ βασιλεύς Άλφόνσος τής Ισπα
νίας καί ό άγαθός μπάρμπα-Λουμπέ, έκινδύνευσαν νά άνατιναχθούν 
άπό βόμβαν αναρχικού.

Τό γεγονός μας υπενθυμίζει τήν ώραίαν Συνομιλίαν δύο ΰπουργών 
είς τόν "Αδην τοΰ Δέοντος Δωδέ, είς τήν οποίαν τόσον αληθινά χαρα
κτηρίζεται ή Αναρχία. Συνομιλούν είς τόν "Αδην δύο δολοφονηθέντες 
άπό τήν ’Αναρχίαν υπουργοί· ό Κανόβας τής Ισπανίας καί ό Πλέβε 
τής Ρωσσίας.

Καί λέγει δ Πλέβε:
— Οί ’Ισπανοί, όπως καί οί Ρώσσοι. όπως δλοι οί λαοί, διψούν τήν

Ευτυχίαν, οί δέ έκμεταλλευταί τής στενοχώριας των αυτής, τούς πείθουν 
δτι μία μόνον ευτυχία υπάρχει, είς τήν οποίαν δίδουν τό όνομα 'Ελευ
θερία. "Αν έρωτηθοΰν: Τί εϊνε ή Ελευθερία; θά δυσκολευθούν πολύ 
νά τήν ορίσουν. Δι' εκείνον ποΰ έγεννήθη κλέφτης, ελευθερία εϊνε 
τό νιι κλέψη, τό νά διαφύγη τούς χωροφύλακας καί τά δικαστήρια. 
Διά τόν μεθύστακα εϊνε τό νά πίνη. διά τόν χυδαΐον ελευθερία εϊνε 
τό νά ξυλοκοπήση τόν άλλον, διά τόν τεμπέλην έλευθερία εϊνε ή 
τεμπελιά, διά τόν εμπρηστήν έλευθερία εϊνε ό εμπρησμός. .. Διά τούς 
Αναρχικούς; "Ολα όμοΰ. Διιί τόν χαρτοπαίκτην; Νά δολοφονή 
τόν Πρωθυπουργόν του. ερημίτης

Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.

"Οτι ή Τέχνη καθ’ δλους αυτής τους κλάδους και τάς εκδη
λώσεις παρήχθη, ούχί μέν διά της πιστής μιμήσεως τής Φύ- 
σεως, άλλά διά τής έξιδανικεύσεως των καλλονών αυτής, και 
πασίγνωστοι’ και Αναμφισβήτητου είναι. Βεβαίως ή ψυχή τον 
καλλιτέχνου, συνέλαβε μέν ιδέας και ^δημιούργησε)·, άλλά ένέ- 
μεινε πάντοτε έντΑς τών τύπων, μεθ’ ών έκεΐνος διά τών 
αισθήσεων έπεκοινιόνησε. Συμι/ ιόνως προς τάς τοιαύτας θεω- 
ρίας καί ή τόσον ίιπαλώς κυματίζουσα, άν έπιτρέπηται ή λέξις, 
γραμμή τής Νέας Τέχνης, δέον ν άναζητήση τό πρωτότυπον 
αυτής έν τή Φύσει. ’Απλή τώ όντι παρατήρησις πείθει δτι τήν 
γραμμήν ταύτην ό καλλιτέχνης ένεπνεύσθη έκ τών θαλασσίων 
κομψοτεχνημάτων τοΰ έναλίου φυτικού βασιλείου. Τό εργον 
ήτο δυσχερές. Ό καλλιτέχνης τής νέας ταύτης έμπνεύσεως, 
ήτο υποχρεωμένος νά έξιδανικεύση τύπους μή ύποπίπτοντας 
αμέσως και διαρκώς είς τάς αισθήσεις του, ενώ οί Αρχαιότεροι 
καλλιτέχναι έγαλουχήθησαν καί έζησαν έν τώ κόσμφ τών τύπων 
και τών γραμμών των. Αί δυσχέρειαι αύται ύπερενικήθησαν, 
τδ δύσκολοι· τοΰτο έργον κατιορθιόθη, τά κομψοτεχνήματα τής 
Νέας 'Τέχνης έν τή κομψοτεχνία, τή γραφική, τή λεπτουργική, 
τή κοσμητική τέχνη, άποδεικνύουσι τό τοιοΰτον.

Έν τή μέθη τής έπιτυχίας του <5 καλλιτέχνης προχωρεί άπό 
θριάμβου εις θρίαμβον, άλλ’ αίφνης ή πορεία του άνακόπτεται 
άποτόμως. ΊΙ πρός έφαρμογήν τής Νέας Τέχνης έν τή Αρχι
τεκτονική προσπάθεια του αποτυγχάνει. ΊΙ Αποτυχία ήτο φυσι- 
κωτάτη. ΊΙ Απαλά έλικοδρομοΰσα γραμμή τής Νέας Τέχνης, 
έξιδανικεύσασα τήν έλαφράν αίώρησιν τοΰ ασθενούς υδροβίου 
δργανισμοΰ έν τώ υδάτινοι πεοιβάλλοντι, ή αυτήν ταύτην τήν 
δπαρξίν της έν τή Φύσει δφείλουσα είς τήν πυκνότητα τοϋ 
ύποστηρίζοντος τά Ασθενή στελέχη ύγροΰ στοιχείου, άσφαλώς 
δέν ήτο ένδεδειγμένη διά τήν τέχνην έκείνην έν ή. Ανάγκη 
αισθητική, αναπόδραστος, έπιβάλλει τήν χρήσιν τύπων και 
γραμμών στεντορείως ένδεικτικών τής ευσταθείας καί τής στε- 
ρεότητος.Έν τή καθόλου σταδιοδρομία τής Τέχνης τό φυτικόν 
βασιλέων πριότιστα και τό ζωικόν είτα ύπήρξαν ταμεία ακέ
νωτα έξ ών ή αρχιτεκτονική ι/ρύσθη τούς τύπους της, πάντοτε 
δμως ύπό τήν έννοιαν τής αύστηοάς εκλογής, ύπό τήν έποψιν 
ταύτην τής έδραιότητος και ευσταθείας.

Άλλ’ έάν ό νεωτερισμός ούτος έν τή’Αρχιτεκτονική, διά τους 
λόγους τούτους ι’ιπέτυχεν, άδικον θά ήτο νά μή ένστερνισθή 
τήν τέχνην ταύτην τήν νέαν ό γλύπτης ή ό κοσμητής, οί δύο 
τοΰ άρχιτέκτονος συνεπίκουροι. Θά εϊχον ούτοι έδαφος Αρκετόν 
νά τήν καλλιεργήσωσι. Τοιχογραφίαι, διακοσμήσεις, Ανάγλυφα, 
Αγάλματα, έ»· τφ έσωτερικιμ Ιδίως τών οίκοδομημάτων, έν 
μέτρα) πάντοτε καί μέ σύνεσιν, έάν δέν ήθελον κερδίση μεγά,λα 
πράγματα, βεβαίως όμως καί ούδέν θά έζημιοΰντο, διά τής 
προσθήκης εις τόσους τών Λουδοβίκων και τών Έρρίκων καί 
τής ’Αναγεννήσεως ρυθμιόν, τής έκ θαλασσίας αύρας μυροβο- 
λούσης Νέας Τέχνης. ΜΙΧ. Σ. ΛΤΚΟτδης

Ο eXXHNIKOC ΓΟΚ|’ΧΓΟ|’ΙΚΟΓ. CTOXOC

γ·ΠΟ Κ. CA|’A<|>H γΐΊΟΠΑΟΙΧ|·Νθγ τογ κ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

[ ΣννΤχεια άπό τό πρσηγούμενον τεύχος]

Κατά τούς πέντε πρώτους άπό κτήσεως αύτής αιώνας ή 
Ρώμη, τό μέν ές ύπαρχής διελίΐοΰσα πρός συστηματοποίησιν 
πολιτείας βιώσιμου, τό δέ. κατόπιν άπορροφηθεΐσα άπό τών 
κατ’ εξοχήν χερσαίων άγώνων διά τήν κατάκτησιν τής ’Ιταλι
κής χερσόνησοί’, δέν εϊχεν αΐσθανΰή τήν άνιίγκην θαλασσίας 
παρασκευής έπ’ εύρεία άποστολή. Ήρκεΐτο δθεν εις άσιμιόν 
τινα στολίσκον έξ άφράκτων πλοίων σμικροΰ έκτοπισμοΰ, άτινα 
έπήρκουν εις τήν έν σχετική άνέσει θεραπείαν τών έν τώ 

ΣΧΕΛ. 9. Τύπος χαταφράκτου τριήρους.

έσωτερικώ υπηρεσιακών υποχρεώσεων άνά τάς παρά θϊν’ άλός 
πόλεις, συνέτρεχον δ’ έν μετρώ τοΰ μενετοϋ είς τήν φροΰρησιν 
τών περιωρισμένων καί μήπω υποκειμένων εις έχθρικάς προσ- 
βολάς παραλίων τής χώρας.

Ί! έκμηδένισις καί ολοσχερής υποταγή τών Σαμνιτών μετά 
τών λοιπών μαχίμων λαών τής Μεγάλης ΓΕλλάδος καί ή ορι
στική ήττα τοΰ Βασιλέως τής 'Ηπείρου Πύρρου τοϋ υίοΰ τοΰ 
Αίακίδου, έθεμελίωσαν τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ Κράτους τήν ύπόστασιν 
και διήνοιξαν τήν οδόν τής δι’ άποικιών έπεκτάσεως τούτου. 
Τούντεϋθεν ή άπόλυτος χρεία μεθοδικώς (οργανωμένου καί 
ανταξίου πολεμικής προσοχής Στόλου.

Τά παροικούντο καί έκ περιτροπής κατακτηθέντα ναυτικής 
έπιδόσεως πολίσματα, παρέσχον τή Δημοκρατία τά πρώτα 
υποδείγματα πλοίων κατά φυσιν πολεμικών, οία έγένοντο καί 
ύπό τάς διαταγάς ειδικών αξιωματικών, ίεραρχικώς συντε
ταγμένων, έσχημάτισαν τακτικάς ομάδας, έπικληθείσας bire- 
nies. Ήσαν δ’ αύται κατασκευάσματα προσομοιάζοντα τάς 
τών ’Ερυθρών τής ’Ιωνίας Τριακοντόρους καί Πεντηκοντόρους 
διήρεις, κατά τήν διάταξιν τοΰ έρετικοΰ καί τήν λοιπήν ένδον 
οϊκονομίαν· κατά δέ τήν ίστιοφορίαν, εϊχον πέτασμα παρεμφε
ρές τώ άπαντώντι νΰν εις ένια έκ τών μονοστήλων σκαφών 
τής άκτοπλοΐας τής Καλαβρίας καί τής νήσου Σικελίας, τόσον 
κατά τό έπιδρομικόν, δσον καί κατά τ’ αναδρομικά ιστία.

Στόλος έκ τοιουτων σχηματισι'Ιείς πολεμικών πλοίων, ών οί 
έρέται ήσαν συναμα καί δπλΐται, εινε ό πεμφθείς ύπό τήν 
ήγεσίαν άρχοντός τίνος, φέροντος τόν τίτλον τοΰ Duumvir, καί 
διά ποικίλων έχθρικών εκδηλώσεων προκαλέσας εις ρήξιν τόν 
οχυρόν τής Άπουλίας Τάραντα, δντινα καί κατέβαλον έν τέλει 
καί έκυρίευσαν τώ 209 π. X. οί 'Ρωμαίοι.

Άλλ’ ευθύς ώς άνεκινήθησαν οί Λιβυκοί άγώνες, κατεφάνη 
ή ύπό πάσαν έποψιν ανεπάρκεια ναυτικής παρατάξεως, άπό 
σκαφών συγκειμένης μικρόσωμων καί άκαταστρώτων, πάν άΊάο 
δ’ ή ικανών ν’ άντεπεξέλθωσιν έναντίον καταφράκτων τής 
γραμμής ισχυρότατης συστάσεως. Διότι, άπό τής III ιδίως 
έκατονταετηρίδος, δτε ή Καρχηδών εϊχεν άναμφισβήτητον τήν 
έν τή Δυτική Μεσογείφ υπεροπλίαν, έξέτεινε δέ πανταγον της 
θαλάσσης ταΰτης τό δίκτυον άκμαίας έμπορικής συναλλαγής, ήν 
άρτίως συγκεκροτημένη κατά τόν Στόλον καί βαθμηδόν εϊχεν 
έγκολπωθή καί άναπτΰξη, κατά τάς ιδιαζούσας τή ύποστάσει 
αύτής συνθήκας, τούς μετά έκηβόλων μηχανών έντελεϊς Ελλη

νικούς τύπους πλοίων. Ί’οσαύτη δ’ ήτο ή άντίθεσις μεταξύ 
τών περιελθόντων είς ένοπλον διάστασιν, ώστε ή Σύγκλητος, 
ένεργήσασα τήν εις Σικελίατ· διαπόρθμευσιν δύο λεγεώνων 
κατά τάς τοΰ πολέμου άπαρχάς, ήναγκάσθη νά ναυλώση πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον καί έξαρτίση έν τάχει έμμάχως όλκάδας 
διαφόρων προελεύσεων έν φ αί Ναυτικαί τών Καρχηδονίων 
δυνάμεις έκινητοπΟιήθησαν, 
δέ ...

συνετάχθησαν, εις τό παραχρήμα 
συνεκεντροΰντο καί έ'σπευδον εις έφοδιασμόν καί ύποστή- 
ριξιν τών αποικιακών έντετειχισμένων πόλεων καί περικε- 
χαρακω μ ένων ναΐ’λοχείων.

Ούτως έχότπων τών πραγμάτων, διετάχθη έν 'Ρώμη ή 
αντί πάσης θυσίας, άμεσος δέ δημιουργία πολεμικού Στό
λου άναλόγου τών τυχόυσών δεινών περιστάσεων. Καί, ώς 
ύπόδειγμα τών μετά καταπληκτικής άληθώς ένεργητικότη- 
τος έπακολουθησασών ναυπηγήσεων, έχρησίμευσεν εχθρική 
Πεντήρης, ήτις έκ τρικυμίας είχε ριφθή καί έγκατα/Λίφθή 
που τών ’Ιταλικών άκτών.

Έπί τή βάσει τοΰ έπιμελώς μελετηθέντος άξιοπολέμου 
τούτου σκάφους, διεγράφησαν καί έντός δύο μόνον μηνών 
έσχαριόθησαν ιοο quinquiremes, τών οποίων έκάστη έφερε 
πλήρωμα άπό 3°° έρέτας καί 120 έπινηίους στρατιώτας- 
κατά τό αύτό δέ διάλειμμα χρόνου παρέδιδον οί Ναύσταθμοι 
τοΰ Κράτους καί 20 καταφράκτους triremes, ολικής χΐορη- 
τικότητος ούχί πάντως ήσσονος τών 6000 τόνων. ’Επειδή 
δ’ ή έξ άποτόμου τότε διεγερθεΐσα καί θαυματουργήσασα 
Λατινική άρχιτεκτονική δέν κατώρθωσε νά προσδώση άμέ
σως είς τά κατασκευάσματα άπάσας τάς δέουσας άρετάς 

εί’κυβερνίας καί έλικτικότητος κατά τάς ναυμαχίας, έκρίθη σκό
πιμος ή έγκατάστασις της κινητής έκείνης μετά κόρακος διαβά- 
θρας (σχέδ. 9)· ήντινα δ Πολύβιος θά είδε πιθανώς έπί τίνος 
τών έν τφ λιμένι ’Αλεξάνδρειάς σωζομένων κατά τόν Ι0” π. X. 
αιώνα πλοίων Ελληνικού τύπου καί λεπτομερώς περιγράφει, 
έπιτηδεία δέ τής οποίας χρήσει ήρατο ένδοξον πρό τών 
Μυλών τής Σικελίας νίκην δ ύπατος Γάϊος Δουΐλιος.

Έκτοτε ή τών Ρωμαίων προαγωγή εις τά τής θαλασσίας 
ετοιμασίας έστηλώθη καλώς, έβη δέ μετά σημαινούσης σπουδής. 
Τά ι - ............................................................................. - - μόλις 47-5° τθν. ελκοντα και πεπληρωμένα δι’ 7θ άνδρών

ΣΧΕΔ. 10. Τύπος παλαιού ρωμαϊκού πλοιαρίου.

πλοιάρια τής πρώτης περιόδου (σχέδ. ίο) έλησμονήθησαν έντε
λώς, ό δέ μετά την έν τή ’Ιταλική χερσονησφ έπικράτησιν 
πηχθεις στόλος δέν έ’μενεν, εΐμή έφ’ δσον έχρειάζετο διά νά 
χορηγή σκάφη ταχυναυτοΰντα πρός έξυπηρέτησιν τών βαρέων 
τοϋ κυρίου συντεΟέντος σώματος.

Τριετίαν μετά τόν ρηθέντα τών Καρχηδονίων ναυτικόν όλε
θρον, οί συστρατηγήσαντες και έν δψει τοΰ Έκνόμου όρους 
τρέψαντες στόλον έχθρικόν πολυπληθέστερον, κατά τε τά πλοία 
και κατά τούς έπιβαίνοντας, Ρήγυλος και Μάνλιος, ηγούντο 
34θ πεντηρεων καί έξήρεων, φερουσών 140,000 έρέτας καί 
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πολεμιστάς. Το δ’ ετι μάλλον καταπληκτικόν είνε δτι τρις έν 
βραχυτάτω άνφκοδόμησεν ή Ρώμη ίσχυρότατον, κατά τόν Α' 
Λιβυκόν πόλεμον, τόν ούτινος άπεστερήΐΐη, άτυχήσασα, στόλον 
αύτής· συνέβη δέ ποτέ νά καθελκυσθώσιν εντός ένεννήκοντα 
ημερών 220 πεντήρεις, δπερ αναλογεί εις έτησίαν ναυπηγικήν 
παραγωγήν 44°·ΟΟ° τόνων, ήτοι ιοο τρικρότων και δικρό- 
των τής εποχής και')’ ήν δ Νέλσων έμάχετυ έν Άβουκίρ καί 
Τραφαλγάρ!

Κατά τόν Β' Λιβυκόν πόλεμον, ή Ρώμη ειχεν άναγνωρισδή 
πλέον διεθνώς ώς Ναυτική Δύναμις δυσμαχήτου έπιβολής. Έκ 
τούτου δέ καί άπό τήν ύψίστην τών ναυπηγείων, α έκέκτητο, 
τελειότητα εξηγείται πώς δ Σκιπίων κατόρθωσε νά έσχαρώση, 
νά φέρη έν δλιγίστφ χρόνω είς πέρας καί νά έξαρτίση στόλον 
πολυάριθμον, τόσον ώστε νά πιστεύσωσι πολλοί τών άρχαιο- 
λογούντων δτι, μόνον αν τά 
πλοία ήσαν πρωτογενούς δια
γραφής καί κατασκευής, θά 
ήτο δυνατή ή συντέλεσις πα
ρομοίου έργου. ’Ασφαλώς 
εικάζεται, μδλα ταϋτα, δτι οί 
κατά τήν άρξαμένην ακμήν 
καί μετέπειτα καλλιεργηθέν- 
τες παρά Ρωμαίοις τύποι 
ευσώμων τής γραμμής σκα
φών, εις τά δποΐα ή πρός εγ
κατάσταση' τηλεβόλων ίκριο- 
πηγία άπήντα ούχί καθώς έν 
τή Ελληνική αρχιτεκτονική, 
άλλ’ ύπό τήν μορφήν παρα- 
τοίχων πυργιών πρός πρφ- 
ραν καί πρός πρύμναν, άτινα 
έκαλοΰντο Turres ad libram 
καί ήσαν έν ανάγκη άφαι- 
ρετά, έποίκιλλον κατά τάς 
υπαγορεύσεις τών τυχαινόν- 
των καιρών. “Οπως πάλιν 
καί οί δι’οίασδήποτε χρείας 
άρματωνόμενοι στόλοι, συνε- 
τίθεντο καθ’ α έφαίνετο έκά- 
στοτε άρμοδιώτερον καίέπαρ- 
κέστερον.

Παρερχομένης δέ τής έν 
ένεργείρ περιόδου, ή παράτα- 
ξις άφωπλίζετο καί μονονού 
διελύετο, ΐνα είς νέαν περί- 
στασιν άναθεωρηθή συνωδά 
ταΐς προβλεπομέναις συνθή- 
καις στρατείας, κάποτε μάλι
στα ριζικώς.

Βασανίζοντες, φερ’ εϊπεΐν, 
τήν ιστόρησιν τών έν Λιλυ- 
βαίφ γενομένων καί τής πρό 
τοΰ Δρέπανου έπακολουθη- 
σάσης τφ 249 π. X. κατα
στροφής, κλίνομεν νά παρα- 
δεχθώμεν δτι τά ύπό τοϋ
Καρχηδονίου στρατηγού Άδερβάλδου ήττηθέντα πλοία τοΰ 
Πουβλίου Κλαυδίου, θά ήσαν πεντήρεις ύπολειπόμεναι τών 
γνωστών άλλοθεν κατά τά πληρώματα καί ούχ ήττον έκτο- 
πίζουσαι αίσθητώς δλιγώτερον εκείνων. Διαρκουντων έπειτα 
τών έμφυλίων σπαραγμών, ή έν τώ Άδριατικώ κόλπω ύπη- 
ρεσία ειχεν άνατεθή είς πολεμικά πλοία έκ πήξεως καλοθά
λασσα καί ανθεκτικά, τά δποΐα δμως, πατηθέντα καί αϊχμα- 
λωτισθέντα ένίοτε άπό άπλάς λέμβους, έδει νά ήσαν μικρός 
χωρητικότητος καί έπανδρώσεως. Αί ςοο άκόμη νήες, δι’ών δ 
Πομπήϊος εξόντωσε τούς κατά τήν εποχήν τής έσωτερικής ακα
ταστασίας πλημμυρήσαντας τά δμορα πελάγη πειρατάς, έτύγ- 
χανον κατά τό πολύ έλαφραί καί υπέρ ά’λλο έπεζητήθη νά 
ήνε εύδρομοι, δπως έκπληρώσωσι καλλών τήν διά τήν οποίαν 
έκλήθησαν αποστολήν. Τέλος δέ, δ στόλος μέ τόν όποιον άντε- 
πεξήλθεν δ Άγρίππας εναντίον τής ναυτικής τοΰ Σίξτου έτοι- 
μασίας, θά συνέκειτο άναμφιβόλως άπό σκάφη constrata, 
ευρύχωρα καί ιδιαζόντως κατάλληλα δΓ αγώνας έκ συστάσεως.

("Επεται συνέχεια].

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΑΙ Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΕΚΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΝ

ΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΥ
(Συνέχεια Από τώ τεύχος τοϋ Μαρτίου)

Μία έκ τών έκπληκτικών ιδιοτήτων του είναι ή αδιαφορία 
του είς τάς μεταβολάς τής θερμοκρασίας. Έν ω. έν τή Φύσει, 
όλων τών σωμάτων αί Ιδιότητες, μήκος, ογκος, έλαστικότης, 
εύκαμπτότης, έπηρεάζονται ύπό τής θερμοκρασίας, μόνον αί 
ακτίνες αύτοϋ δέν έπηρεάζονται είτε ύποβάλωμεν αύτό είς θερ

μοκρασίαν 10(1° Κ ή είς τήν 
θερμοκρασίαν τοϋ βρασμού 
τού υγροποιημένου Γδρογό- 
νου (—250°). Ακτίνες δέ 
τάς οποίας έκπέμπει δχι μό
νον κυκλοφορούσιν έλευθέρως 
διά. μέσου τών αδιαφανών 
σωμάτων, άλλά καθιστώσι 
καλούς αγωγούς τοϋ ηλε
κτρισμού πάντα τά σώματα, 
τά ώς άπομονωτικά θεωρού
μενα, οΐον τήν τερεβενθίνην, 
τό πετρέλαιο·/, τόν ατμοσφαι
ρικόν αέρα.

Ώς αί συγγενείς του ακτί
νες X, δέν ανακλώνται έπί 
κατόπτρων, ούδέ θλώνται διά 
πρισμάτων ά διαπερώσι κατ' 
εύθεϊαν. Ισχυρός μαγνήτης 
δχι μ.όνον έκτρέπει άλλά καί 
διαιρεί αύτάς είς τρία δια- 
φόοως ηλεκτρισμένα μέρη.

"Ο,τι μάλλον έκπλήσσει 
εινε ή διαρκής άκτινοβολία 
του. Μέχρι σήμερον τούλά- 
χιστον και άπό 5 έτών δτε 
άπεμονώθη, είνε διαρκής πη
γή ομοιομόρφου συνεχούς καί 
σταθερας άκτινοβολίας, φω
τός, θερμ,ότητος, καί ηλε
κτρισμού. Άλλά θερμότης, 
ηλεκτρισμός είνε μορφαί ένερ- 
γείας. Άρα τό Ράδιον φαί
νεται νά πραγμ.ατοποιή τό 
αεικίνητον δπερ τόσα πεπλα- 
νημένα πνεύματα άνεζήτουν 
άλλοτε. Άντιθέτως πρός τόν 
πίθον τών Δαναΐδων, συγ- 

δοχείον διαρκώς πλήρες, παρά την συνεχή κατα- 
ύγρού ό έγκλείει.

Άλλ’ύπάρχει έκπληκτικωτέρα. ίδιότης όλων τών άλλων καί 
ήτις εινε ή ένέργεια τοΰ Ραδίου έπί τών γειτνιαζόντων σωμά
των. Τό Ράδιον δέν είνε έγωϊστικόν δέν κρατεί δΓ εαυτό τήν 
μυστηριώδη ίσχύν ήν κατέχει. Τήν μεταδίδει καί είς τά λοιπά 
σώματα. Ή άζιοσημείωτος αύτη ίδιότης οφείλεται είς τόν Κον 
καί τήν Καν Curie. Οί σοφοί ούτοι, πράγματι παρετήρησαν 
δτι ύπό τήν έπήρειαν τοϋ Ραδίου, τά σώματα καθίσταντο 
προσκαίρως ικανά νά έκπέμπωσιν άκτίνας. ΊΙ ούτως άποκτηΟείσα 
ίδιότης εκλείπει βραδέως, άφ’ ής στιγμ.ής ή ερεθιστική ένέργεια 
τοΰ Ραδίου παύει νά τά διεγείρη.

Έτέρα έπίσης άξια λόγου ίδιότης εινε ή ίκπομπή, όφειλο- 
μένη είς τόν "Αγγλον φυσικόν Rutherford. Φαίνεται δτι έκ 
παντός άλατος Ραδίου έν διαλύσει έκλύεται άγνωστος ϋλη, 
ένεργοΰσα, ώς τά άέρια, καί ήτις άντιθέτως πρός τάς άκτίνας 

κρίνεται μέ
νάλωσιν τοΰ

τού Ραδίου, δεν διαπερά τά σώματα παραμένουσα είς τά 
φιαλίδια ά τό έμπερίέχουν. Τήν εκ.-ιομ^ην ταύτην συμπυ- 
κνοϋμεν, ώς τόν άτμόν, ψύχοντες έντός οφιοειδούς σωλήνος. 
Παν σώμ.α έκπέμπον άκτίνας δεν είνε άναγκαίως Ράδιον.’Αρκεί 
όμως νά ειχεν έγκλεισθή έπί τινα χρόνον έντός δοχείου έμπεριέ- 
χοντος διάλυσιν άλατος Ραδίου διά να κκτινοβολή. Άλλά τό 
ούτως άκτινοβολοϋν σώμα δέν είνε σταθερόν ή ισχύς του έλατ- 
τοϋται μετά τοϋ χρόνου. Δέον λοιπόν κατά τήν άναζήτησιν 
μεταλλευμάτων Ραδίου νά καταβάλλοιμ,εν τήν μεγα/.ειτέραν 
προσοχήν διά νά μ.ή ύποπέσωμεν είς μεγάλα σφάλματα καί έκλά- 
βωμεν ώς Ράδιον σώματα άπλώς άποκτήσαντα τήν πρόσκαιρο·/ 
ιδιότητα., δΓ έπαφής μετά Ραδίου ή ένώσεώς του. Πριν έςετά- 
σωμεν τάς είδικάς ένεργείας τοϋ Ραδίου έπί τών ζώντων όργ 
νισμ.ών. αϊτινες άποβλέπουν είς θεραπευτικάς έφαρμογάς ταρασ- 
σούσας ολίγον τό λογικόν, άς ίδωμεν πόθεν προέρχεται 
μ.ερά ένέργεια τής άκαταπαύστου καί 
άμειώτου άκτινοβολίας τοΰ Ραδίου, τοϋ 
οποίου I γραμμάριον έκλύει ένέργειαν ίση·/ 
μέ πολλά δισεκατομμύρια άτμ.οίπ-

Δύο έςηγήσεις, άμ.φότεραι ύποθετι 
υπάρχουν. Ή δτι έν τοίς μορίοις 
Ραδίου γίνεται συνεχής μετατροπή 
άτόμ.ων, άποτέλεσμα τής όποιας είνε ή 
άκτινοβολία, ή δτι γίνεται αισθητή μετα
τροπή τής άκτινοβολίας τοϋ διαστήμα
τος, ήν αί αισθήσεις μας άδυνατοϋν νά 
παρατηρήσουν.

α-

ΑΛΦΟνΣΟΣ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 
ΚΑΘ’ ΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ Η

. · ■ . ύγρ1 
τόν οφθαλμόν φιυσφορι,ουσ: 
παρουσιάζουν ούτω φωτει- 

οϋ άμφιβληστροει- 
ϊ τυφλών οΐτινες 

'Ιδού ίσως ή 
ινα άποκλήρων, διά 

τούς έστερημένους της

II ένέργεια τοϋ Ραδίου 
νων τής όράσεως είνε σχεδόν θαυματουρ
γός. ΙΙλησιάζοντες δηλαδή είς τόν Οφθαλ
μόν καί είς τό σκότος μόριον Ραδίου 
έγκεκλεισμένον είς θήκην άδιαφανή αίσθα- 
νόμεθα ζωηράς λάμψεις· τά ύγρά τά 
άποτελοϋντα · 
πάοαυτα καί παρ. 
νήν έντύπωσιν έπί 
δοϋς. Έπειράθησαν έ 
έσχον τήν αϊσθησιν ύγιών. 
σωτηρία διά τάςιν τι.„ ------
τούς δυστυχείς 
όράσεως τούς άφωπλισμένους είςτήνύπαρ- 
ξιν. Θά ήτο εύγενής έφαρμογή τής Επι
στήμης ή άπόκτησις τής όράσεως διά 
τούς καταδικασμένους είς αιώνιον σκότος.

Προβαλλόμενα! έπί τών νευρικών κέν
τρων έπιφέρουν παραλυσίαν καί θάνατον, 
ώς τούτο άπεδείχθη γενομένου πειράμα
τος έπί μυών. Τό κρανίον δμως προσ
τατεύει τόν έγκέφαλον άπό τάς έπικινδύνους ταύτας άκτίνας.

Αί άζ.τίνες αύται έπιδρώσιν ένεργη,τικώ; έπί τοϋ δέρματος. Ό 
Becquerel μετά πολλά πειράματα έλαβε πίκραν τούτου πείραν. 
Οΰτω τά ακρατών δακτύλων του τά όποια έχειρίζοντο σωλήνας 
καί κιβωτίδια περιέχοντα ενώσεις καί άλατα Ραδίου, κατέστησαν 
σκληρά, λευκά καί έπώδυνα. Ίΐ φ/ όγωσις τών άκρων τών δακτύ
λων διήρκεσε 15 ήμέρας καί έτελείωσε διά πτώσεως τοϋ δέρμα
τος, ή έπώδυνος όμως εύαισθησία διήρκεσε πλέον τών 2 μηνών.

Ό Becquerel έγένετο θϋμα καί άλλου παρομοίου δυστυχή
ματος. Τήν 3ν καί 4ην Απριλίου 1901 έφερεν έπ' αύτοϋ, είς τό 
θυλάκιον τοϋ περιστηθίου, δεκατόγραμμά τινα χλωριούχου Βα- 

κατά 800000 μεγαλειτέρα τής τοΰ 
ύλη ήτο έγκεκλεισμένη έντός ύαλίνου σωλήνος 
20Ζ·μ· μήκους καί 4 Ζ·μ· διαμέτρου, τεθειμένη

ρίου. ού ή δύναμις είνε
Ούρανίου. ΤΙ 
κεκλεισμένου, 
έντός χάρτου 
Τό έφερε μεθ’

Τήν Ι3ην Απριλίου, χωρίς νά αίσθανθή, ούδένα πόνον, παρε- 
τήρησεν δτι αί άκτίνες διερχόμεναι διά τοϋ ύαλίνου σωλήνος, 
τού κυτίου καί τών ένδυμάτων. παρήγαγον έπί τοϋ δέρμα-

ου ερυθρά·/ κηλίδα, ήτις τάς άκολούθους ημέρας κατέστη 
βαθύτερα, καθ' ολον τό μήκος τοϋ σωλήνος. Τήν 24’Ρ ίδιου, 
τό δέρμα ’έπιπτε καί τό προσβληθέν μέρος έκοιλαίνετο καϊ έσχη- 
υ.άτιζε πύον. ΊΙ πληγή έθεραπεύθη έπί 1 μήνα ώς συνήθης 
πληνή καί την 22“'< Μαίου. δηλαδή 49 ήμέρας ύστερον, ή 
πληγή έπουλώθη καί έμεινε σημείο·/ δεικνϋον τήν θέσιν τού 
σωλήνος. 'Ολόκληρον σχεδόν τό πέρις μέρος τοϋ δέρματος ήλ- 
λοιώθη ούτως ώστε καί σήμερον, μετά 2 1έτη. άκόμη διακρί- 
νεται μι 
κειαν τ 
έρυθρά κηλίς επιμήκης, 
ήτο ή τής αύτής 
βραχυτέρας διαρκεία 
34 ημέρας μετά 
τό δέρμα έπεσε.

ΤΟζ TQ’J ep’JVw'AV 
ρα, καθ' ολον 

:τε καί
ΊΙ πληγή έθεραπεύθη έπί 

ήν 2?αν Μαίου, δηλαδή 
καί έμεινε σημείο·/ δεικνϋον 

■έρι 
ώστε καί σήμερον, μετά

ίρος λευκώτερον μετ' έρυθρών κηλίδων. Κατά τήν διάρ- 
ής θεραπείας άνεφάνη τήν Ι5ην Μαίου 1901 δεύτερα 

πρός τό άντίθετον μέρος. ΊΙ έπενέργεια 
ημερομηνίας ή τής 11Τι» Απριλίου, άλλ' ήτο 

' ις, μιας μόνον ώρας. ΊΙ φλόγωσις άνεφάνη 
τήν ερεθιστικήν ενέργειαν. Τήν 26Τιν Μαίου 
Θεραπευθείσα ώς καί ή πρώτη, άφήκεν έπί 

τού δέρματος χρωματισμόν ορφνόν κα1. 
νήματά τινα έρυθρα υφιστάμενα έτι μετά 
παρέλευσιν 2 έτών. Π έπί τοϋ δέρματος 
ένέργεια αύτη ώδήγησεν ιατρούς τινας 
νά επεκτείνουν τήν έφαρμογήν του διά 
τήν θεραπείαν τής φυματιώδους φλογώ- 
σεως τοΰ δέρματος — LupUS—καί τοϋ 
Καρκίνου. Φαίνεται δτι, είς ώρισμένας 
περιστάσεις, παρετηρήθη βελτίωσες, άλλά 
τά άποτελέσματα ά άνεφέραμεν προη
γουμένως δεικνύουν δτι δέον μετά μεγά
λης συνέσεως νά χειριζωμεθα τό Ράδιον. 
Άν θεραπεύη ώρισμένα νοσήματα, δύνα
ται όμως νά προκαλέση έπί τοϋ δέρματος 
ή έπί τοϋ νευρικού συστήματος σοβαρούς 
έρεθισμούς δυναμένους νά. έπιφέρωσι καί 
αύτόν τόν θάνατον.

Τήν σήμερον ό'Ακαδημαϊκός Arsonval 
μέλος τοϋ ’Ινστιτούτου, πειράται τήν φυ
σιολογικήν ένέργειαν τής συμπεπυκνωμέ- 
νης Ικπομηής, δΓ ής, διαλυομένης είς 
ύγρά, ποιεί ένέσεις είς τό αίμα τών ζώων. 
"Ολα τά είδη τών μικροβίων δέν άνα- 
πτύσσονται, καί τινα ώς τό τοϋ άνθρακος 
θνήσκουσιν είς ώρισμένας περιστάσεις. ΊΙ 
γονιμοποίησες τού κόκκου καταστρέφεται 
δ'.ά τών άκτίνων τού Ραδίου.

Ζητήσωμεν τέλος τίνες αί πιθαναί τοϋ 
Ραδίου έφαρμογαί είς τό μέλλον. Ή με
γάλη τιμή αύτοϋ πρώτον άντιτίθεται είς 
πάσαν βιομηχανικήν έφαρμογήν, ή ένέρ- 
γειά του δέ είνε λίαν βραδεία. Καίτοι ή 
ένέργειά του είνε φοβερά, δέν δυνάμεθα 
τήν σημερινήν καύσιμον ύλην ή τήν 

τών ύδάτων.
νά άντικαταστήσωμεν 
δύναμιν τής πτώσεως ·— -----------

Αί επιστημονικά! του δμως έφαρμογαί είνε δντως αξιοσημείω
τοι. Καί πρώτον ή έφαρμογή του είς τήν θεραπείαν ώρισμένων 
ασθενειών ή διά τήν καταστροφήν έπικινδύνων μικροβίων δίδουν 
είς αύτό πρώτης τάζεως θέσιν μεταξύ τών νέων ανακαλύψεων.

Αί ιδιότητες γενικώς τοϋ νέου σώματος τείνουσ·. νά προσανα
τολίσουν τήν Φυσικήν εις νέαν οδόν, παραβλεπομένων δέ τών 
γνωστών νόμων, πρέπει νά άναζητηθώσιν άλλοι, οΐτινες ίσως 
μάς οδηγήσουν είς άνακάλυψιν νέων φυσικών δυνάμεων. Έν 
πάσ-zi περιπτώσει, νέα φαινόμενα Οά εύρεθώσι καί δταν ή Επι
στήμη προχωρή, αί έφαρμογαί ακολουθούν έκ τοϋ σύνεγγυς καί 
τό «ευ είναι» τής άνθρωπότητος αύζάνει ές ολοκλήρου. II 
ιστορία τοΰ διαρρεύσαντος αίώνος μ.ας δίδει την άπόδειξιν τών 
όσων εϊποαεν, διά του άτμοϋ, τοϋ σιδηροδρόμου, τοϋ ήλεκτρισμ.οϋ.

Έχωμεν έμπιστοσύνην. Ή μέχρι τοϋδε εύθεία οδός τής Επι
στήμης έφθασεν είς απότομον στροφήν. Ποϋ οδηγεί αυτή: 
Ακριβώς ούδέν γνωρίζομεν, άλλ’ οδηγεί είς χώρας άνεξερευνή- 
τους δπου τό παν θά κατακτήσωμεν. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ



Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΜΑΚΑΤΟΣ "ΔΑΓΜΑΡ,, ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι'Ι'ωτ. Γαζιάδον]

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ

[Σήμερον βασιλείς τής ’Αγγλίας κατά το δεύτερον 
έτος τών γάμων των].

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΘΕΙΣΑ ΔΙΟΔΟΣ 
| Κατά σχέδιον τον Αρχιμηχανικόν τον Δήμον κ. Ίο». Κολλινιάτον]

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙ' ΗΣ ΑΝΗΑΘΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
[Θανμάσιος διάκοσμος τον έςώστον τον «Όμιλον τών ’Εκδρομών μέ 
φνσικά άνθη είς τά χρώματα τής Ελληνικής καί Αγγλικής σημαίας] Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥ ΤΗΣ “ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΑΛΒΕΡΤΟΣ,,

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΩΔ

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΤΣΗΣ ΔΕΞΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ



Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ 01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡ0Π0ΛΕ2Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΤΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ |Φωτ. Δ. Μπονρατίνον|

|Φωτ. Ν. Πιλαβίου]Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΤΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

12. ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ
’Αρχιμηχανικός τοΰ Λήμου ’Αθηναίων

Π. ΔΑΜΑΛΑΣ
Δήμαρχος Πειραιώς

Π. ΡΟΪΛΟΣ
’Αρχιμηχανικός τοΰ Δήμου Πειραιώς

Η ΑΝΑΧ2ΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ [Φωτ. Γαζιάδον]
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΜΙΑ ΔΡΑΞ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΤΙ ΕΚΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΑ

(Φωτ. Ν. Πιλαβίου] ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ

ΟΙ ΨΑΡΙΑΝΟΙ
(Σννέχε,α άπό τό .τροηγούμτνον τεύχος)

Μαθών ό Βαρβάκης δτι έπέκειτο ή σύλληψις καί κάθε-.ρξις 
αύτοϋ κατέφυγεν είς τήν Ρωσσικήν πρεσβείαν ήτις έφυγάδευσεν 
αύτόν είς τήν Ρωσσίαν, μεθ’ ής έν τώ μετέπειτα χρόνω έμπο- 
ρικώς τοσούτον συνεδέθη. ΤΙ Οθωμανική κυβέρνησες μή δυνη- 
θεΐσκ νά συλλάβη τόν Βαρβάκην κατέσχε τό πλοϊον αύτοϋ δπερ 
δεσμευθέν έπανηγοράσθη μ.ετά τινα χρόνον παρά τού πρώτου 
αύτοϋ ιδιοκτήτου, πέμψαντος μάλιστα έπί τή έκπληρώσει τής 
εύχής του ταύτης καί ανάθημα άργυρούν είς τον έν Ψαροϊς 
ναόν τού άγιου Νικολάου παριστών τό έςαγορασθέν προσφιλές 
αύτοϋ σκάφος.

Ούτως οί Ψαριανοί κατά τόν λήςαντα Ρωσσοτουρκικόν 
άγώνα σπουδαίως κατά θάλασσαν τοΐς Ρώσσοις είσενεγκόντες. 
έκπλεύσαντες πρός τοΐς άλλοις μετ’ αύτών κατά τής Λήμνου 
καί Μιτυλήνης, δέν έβράδυνον νά καταστώσιθύματα τής εύπι- 
στίας αύτών καί τής άγνωμ.οσύνης ούχ ήττον τών Ρώσσων, 
οις τοσούτον έπί θυσία τών ίδιων συμφερόντων συνέδραμ,ον. 
“Ισως ν’ άντέλεγέ τις δτι στόλος ίκανώς πολυάριθμος, ώς ό 
Ρωσσικός, κεκτημένος πρός τοΐς άλλοις ίσχυράς ναυτικάς μονά
δας, οπωσδήποτε ώργανωμ,ένας, ήδύνατο νά ένεργήση μόνος 
κατά τών ναυτικών δυνάμ,εων τής ’Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας ήτις κατ’ άριθμ.όν μειονεκτούσα δέν ηύμ.οίρει καί βελτίο- 
νος όργανώσεως. ΊΙ τοιαύτη ό'μ.ως παρατήρησις δέν ήθελεν 
είσθαι άπολύτως ακριβής καθ’ όσον ναυτικαί μονάδες ίσχυραί 
καί βαρεϊαι καθ’ οίονδήποτε τρόπον συντασσόμεναι δέονται 
τό μ.έν σκαφών έλαφροτέρων ώς βοηθητικών διά τε τήν άνί- 
χνευσιν καί τήν καταδρομήν, τό δέ άσφαλοϋς γηίνης βάσεως 
διά τήν άνάψυξιν καί τήν άναχορηγίαν. Τά στοιχεία ταΰτα, 
τά πρός τελεσφόρον ένέργειαν έπιτήδεια, παρέσχον τοΐς Ρώσσοις 
οί παντοδαποΐ “Ελληνες ναυτιλλόμενοι είς τόν Ρωσσικόν στόλον 
συγκεντρωθέντες. ιδία δμως οί Ψαριανοί οΐτινες έκτός τής ναυ
τικής διά πλοίων έπικουρίας παρέσχον καί τήν νήσον αύτών ώς 
όρμητήριον μή παραλιπόντες μάλιστα ν’ άνυψώσωσιν επ’αύτής 
καί τήν Ρωσσικήν σημαίαν.

Πάντων δμως τούτων έπελάθοντο οί άγνώμ.ονες καί ίδιοτε- 
λεϊς Μοσχοβϊται, άμ’ ώς έπερατώθησαν αί έν τώ Αϊγαίω ναυ- 
τϊκαί αύτών έπιχειρήσεις καί ό πόλεμος είχεν ήδη λήξει, καί 
παρά τάς γενομ.ένας αύτοϊς επικλήσεις παρά τών Ψαριανών, 
ούδέν τι πλέον έξαιτουμένων ή τήν ιδίαν αύτών έξασφάλισιν 
κατά τής μ.ηνιούσης τουρκικής αύτοκρατορίας, ήν παρά τών 

Η ΚΕΡΚΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ

Ι’ώσσων προσεδέχοντο, ήρζέσθησανν’ άποχωρήσωσι τοϋ Αιγαίου 
συμ,βουλεύσαντες μόνον τοΐς Ψαριανοϊς νά έπιζητήσωσι πρός 
σωτηρίαν αύτών άσυύ,ον έν αύτη τη Ρωσσική αύτοκρατορία έγ- 
καταλείποντες τήν νήσον αύτών. ΊΙ τοιαύτη προτροπή, έσχατη 
ειρωνεία πρός άνδρας τήν αύτοθυσίαν μόνον δογματίζοντας, 
ούτε καν συνεζητήθη. ΙΙρίν δέ όριστικώς έπί τοΰ πρακτέου 
άποφασίσωσιν, έπληροφορήθησαν δτι ισχυρός παρεσκευάζετο 
οθωμανικός στόλος όπως έπαναφέρη τήν εύταξίαν έν τώ Αϊγαίω 
καί ούτινος σημεϊον προσβολής ήθελον είσθαι τά Ψαρά. Οντως 
δέ ολίγον μετά τό άγγελμα χρόνον έπεφάνη ό τουρκικός στόλος 
εις τόν ορίζοντα προφανώς κατά τών Ψαρών κατευθυνόμενος. 
Γούτο ήρκεσεν δπως έπιφέρη γενικήν έν τη νήσω άναστάτω- 
σιν. πάντων συναισθανόμενων τήν αδυναμίαν ν’ άντεπεξέλθωσι 
κατ’ άσυγκρίτως υπερτερών εχθρικών δυνάμεων, διότι έστε- 
ροΰντο παντελώς τών πρός άμυναν άναγκαιούντων, καθ δτι 
έκτος τών ελαφρών καταδρομικών σκαφών ούτε μεγάλα τοι- 
αύτα έκέκτηντο ούδέ καν πυροβόλα. Ώστε άντίστασις αποτε
λεσματική ήν απολύτως αδύνατος. Άπέμενε μόνον αύτοϊς ή 
προπαρασκευή πρός ήρωίκήν πτώσιν ϊνα διά ταύτης άπο- 
φύγωσι τόν ανδραποδισμόν και έξαναγκάσωσι τούς Τούρκους 
νά όποστώσ·. μεγαλειτερας όσον οϊόν τε άπωλείας. Έχάραξαν 
πρός τούτο καί άνώρυξαν τόν Χάνδακα τού Παλαιοκάστρου, 
διασωθέντα καί έν τοΐς ύστερον, καί άπεφάσισαν δπως είς αύτόν 
συγκεντρούμενοι καί όπλιζόμενοι διά τυφεκίων καί φορητών δπλων 
άντιτάξωσι έσχάτην κατά τών επιτιθεμένων άμυναν. Ευτυχής 
ομ.ως και απροσδόκητος συγκυρία διέσωσεν αύτους άπό τρομε
ρής καί βεβαίας καταστροφής. Λαμπρός νότος πνεύσας ήνάγ- 
κασε τόν έπιδραμόντα Τουρκικόν στόλον ν’ άνακρούση πρύμναν 
καί έπαναπλεύση είς τά ίδια.

ΤΙ μοιραία αύτη άποχώρησις τοϋ Τουρκικού στόλου καί ή 
προσωρινή ειρήνη ήκιστα καθησύχαζε τούς Ψαριανούς διανοου
μένους νά μονιμοποιήσωσιν κατάστασιν πραγμάτων δυναμένην 
νά έπιτρέψη αύτοϊς τήν άκώλυτον έπί τά ειρηνικά ϊργα ασχο
λίαν. Εξέλεξαν πρός τοΰτο διμ.ελή έπιτροπήν γερόντων ήν άπέ- 
στειλαν εις τόν Καπετάν - Πασά δπως διαπραγματευθή τούς 
όρους τελικής ειρήνης. Άπελθούσα ή έπιτροπή είς Ελλήσποντον 
άπήντησεν έκεϊ τόν Χασάν-Πασά γενικόν τότε τοϋ Τουρκικού 
στόλου ήγήτορα πρός ον συνωμ.ολόγησαν τήν συνθήκην τής ειρή
νης, τη φιλοπάτριδ: αρωγή) καί τού διερμ.ηνέως τού Τουρκικού 
στόλου Μαυρογένους. ύποσχεθέντες δπως μή διαταράξωσι πλέον 
τήν ήσυχίαν έν τώ Αϊγαίω άρκούμενοι είς τήν πρός εμπορίαν 
ναυσιπλοΐαν καί τήν έπίδρσιν είς τά τής ειρήνης έργα. Καί ούτως 
έληξεν ή μονομερής αύτη έξέγερσις τών Ψαριανών ήτις ίκανώς 
αύτούς άσκήσασα κατέστησεν πρός τοΐς άλλοις οίκειοτέροις πρός 
τά πολεμικά καί παρεσκεύασε, τού χρόνου προϊόντος, τούς 
ναυτίλους οΐτινες άπό κοινού μετά τών λοιπών νησιωτών άπειρ- 

γάσθησαν τήν άπελευθε'ρωσιν τής Ελλάδος.
Παρέλθωμ-εν νΰν τό πεντηκονταετές χρονικόν διά

στημα τό διαρρεϋσαν άπό τής πρώτης έξεργέρσεως 
μέχρι τής έν ετει 1821 γενικής του έθνους άναστάσεως 
καί άναδράμωμεν είς γεγονότα τινά κατά θάλασσαν, 
λαβόντα χώραν κατά τήν Β' χρονολογικήν περίοδον.

ΊΙ Φιλική Εταιρεία, άπεργασθεισα τήν έπανάστα- 
σιν καί σπουδαίως κατ’ αύτήν δράσασα. δεν ήμοίρησεν 
εταίρων παρά τοΐς Ψαριανοϊς. Πολλοί τούτων, κοι- 
νωνοί τής ιδέας γενόμενοι ήσχολοΰντο είς τήν διάδοσιν 
αύτής παρά, τοΐς λοιποϊς τών συμπολιτών, τού χρονου 
δ’ έπιστάντος άπαντες άπό κοινού συνεμερίσθησαν τήν 
γενικήν τού “Εθνους έξέγερσιν κυρίως κατά θάλασσαν 
ένεργοϋντες. Έχοντες ύπ’ δψει τάς έπιτυχείς τών προ
γόνων αύτών έπιχειρήσεις, ας τό πλεΐστον διά κατα
δρομικών σκαφών διεξήγον ώπλισαν τοιαύτα καί έφο— 
διασθέντες παρά τής Βουλής τών Ψαρών διά διπλω
μάτων καταδρομής, έπεξέτεινον τήν θαλασσοπλοΐαν 
αύτών έφ’ όλων τών παραλίων τής ’Ιωνίας. ’Εφέσου, 
Θράκης καί Μακεδονίας, διακόψαντες τούς πλόας τών 
ύπό Τουρκικήν σημαίαν σκαφών.

("Επεται συνέχεια) ΦΟΡΜΙΩΝ
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ΕΝ ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Άπό τίνος τήν προσοχήν τοΰ επιστημονικού κόσμου μας. 

τοϋ κύκλου τών ιατρών μας, ελκύει εν επιστημονικόν ίδρυμα, 
άρτισύστατον, περί τοϋ όποιου εύφήμ.ως όμιλοΰν δλοι. Καί είναι 
μεγαλητε'ρου ενδιαφέροντος άξιον τό γεγονός—διότι πρόκειται 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

περί γεγονότος—καθόσον τό ίδρυμα τοΰτο οφείλεται, δπως τά 
πλειστα δι’ ών έπλουτίσθη ή πρωτεύουσα, ούχί είς τήν κυβερ
νητικήν πρωτοβουλίαν, άλλ’είς τήν πρωτοβουλίαν 
ενός ιδιώτου, τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, τήν 
πρωτοβουλίαν τοΰ Έλληνος ό όποιος παντοΰ καί 
πάντοτε, ώς άπεδείχθη, έπιτελεί θαύματα.

Τό ίδρυμα τοΰτο, κατά τήν κοινήν ομολογίαν 
τών ειδικών, είναι μ.ία τελεία, πλήρης, θαυμασία, 
χειρουργική καί γυναικολογική κλινική, τήν όποιαν 
μεθ’ ύπερηφανείας—πάντοτε κατά τήν ομολογίαν 
τών ιατρών—δύναται νά έπιδεικνύη ή Ελλάς ώς 
όμ.οίαν μ.έ τάς εύρωπαϊκάς, ώς μηδόλως υστερούσαν 
αύτών. Ό γράφων πολλάκις άνήγγειλεν τήν άνα- 
χώρησιν έπιλέκτων τής Αθηναϊκής κοινωνίας μελών 
μ.εταβαινόντων είς τήν ’Εσπερίαν όπως ύποστώσιν 
εγχειρήσεις είς τά έκεϊ τέλεια ιδρύματα παρά τών 
προσωπικοτήτων τής Εύρώπης. Καί τοΰ έγεννάτο 
τό έρώτημα: "Αραγε δέν έχομεν έπιστήμονάς ; 
Δέν έχομεν ιδρύματα κατάλληλα ;

Μία εύοεία δημοσιογραφική άνάκρισις τήν όποιαν 
έπεχείρησεν ό γράφων διά τής έφημ.ερίδος «Εστία» 
είς ήν είργάζετο τότε, άπε'δειξεν δτι πλήν τοΰ 
Γαλβάνη, τοΰ Ζαίμ.η, τοΰ Καλλιοντζή, τοΰ στρα
τιωτικού χειρούργου κ. Δέκα — ό κ. Φωκάς δεν 
εϊχεν άκόμη έγκατασταθεί ένταύθα—ύπήρχον τρεις 
χειρουργικά! αϊθουσαι, ή τοΰ Ευαγγελισμού, ή του Δημοτικού 
Νοσοκομείου καί ή τού β’ στρατιωτικού νοσοκομείου.

Τί συνέβαινε λοιπόν : Ή δημοσιογραφική εκείνη άνάκρισις 
έξηκρίβωσε καί τούτο. Ό κόσμος εϊχεν έμ.πιστοσύνην είς τούς 
έπιστήμονάς μας, άλλά δέν εϊχεν έμ.πιστοσύνην εις τά νοσοκο
μεία. Διότι βέβαια μία έγχείρησις δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
εντός τοΰ τυχόντος δωματίου—ελλείψει μέσων—δπου δέν είναι 
δυνατόν να έπιτευχθή ή άπαιτουμένη αντισηψία κ.λ.π.

Ό κυρίως σκοπός τής δημοσιογραφικής εκείνης άνακρίσεως 
ήτο νά άποκαλυφθή καί είς τόν πολύν καί είς τόν ολίγον κόσμον 
ή καλή κατάστασις τών ιδρυμάτων μας, νά μάθη ή κοινωνία 
ποιας προόδους έκαμαν, ώστε νά τής έλκύσουν τήν εμπιστοσύνην 
έφ’ έαυτά. Διότι ό κόσμος—πρέπει νά λεχθή καί ή αλήθεια— 
είχε μίαν προκατάληψιν εναντίον τών νοσοκομείων. Τά έφοβείτο. 
’ΊΙκουσα μ.ητέρα νά απειλή τόν ανυπότακτου υιόν της ό’τι άμα 
άσθενήση #ά τον οτείλΐ] είς τό νοοοκομεων.

Διά τούτο δταν ήκουσα πολλούς ιατρούς νά μοϋ συνιστοΰν νά 
έπισκεφθώ τό νέον ιδιωτικόν ίδρυμα καί νά όμιλοΰν περί αύτοΰ 
μετά θαυμασμού—πολύ περίεργον πράγμα αύτό- ομολογή
σατε το—ήσθάνθην πολλήν περιέργειαν καί έσπευσα νά ζητήσω 
τηλεφωνικώς τήν άδειαν παρά τής Διευθύνσεως.

«
Πέραν, έκεϊ έξω είς τήν άτελείωτον οδόν Πατησίων, μακράν 

τοϋ θορύβου, τής τύρβης, τής οχλοβοής, τής σκόνης, λευκάζει 
τριώροφου οίκοδόμ.ημα, ορθούμ.ενον μέ ωραίας γραμμάς, περί- 
κομψον, άσπίλως λευκόν, μ.έ τήν Πάρνηθα δεξιά, τόν Ύμ.ητόν 
αριστερά καί τόν Ελαιώνα απέναντι, λουόμενον μέσα είς τόν 
ήλιον, είς τό άπλετου φώς καί είς τον καθαρόν αέρα. Ιδέτε 
τήν εικόνα.

Μία
Μία χαριτωμένη 
μ.έ κατάλευκα μ.έ 
τοΰ Διευθυντοΰ.

Βαρύτιμος ό διάκοσμος. Παραπετάσματα πλουσιώτατα, 
βιβλιοθήκαι κατάφορτοι άπό χρυσόδετα συγγράμματα, γραφείου 
πολύτιμον καί κατάφορτου άπό κομψοτεχνήματα καί φωτογρα
φίας σοφών τής Εύρώπης μ.έ τούς όποιους έγνωρίσθη ό διευ
θυντής τοΰ ιδρύματος δταν έσπούδαζεν. Έπί μιας ές αύτών 
διακρίνεται ή ύπογραφή ενός Πρίγκιπος Γερμανού, διάσημου 
χειρούργου. Γύρω είς τούς τοίχους άλλαι προσωπογραφία!, μέσω 
τών όποιων δεσπόζει ή γλυκεία μορφή τοΰ Γαλβάνη. Καί είς 
τήν γωνίαν έπί βαρυτίμου όκρίβαντος μεγάλη φωτογραφία τοΰ 
έκλιπόντος σοφοΰ μας, τοΰ ΙΙαπαϊωάννου.

πρασιά καί κατόπιν ή κυρίως Ούρα, 
τού ελέους, κοριτσάκι δώδεκα ετών, 

καί μέ οδηγεί είς τό γραφείον

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ . ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Προηγείται ό διευθυντής. Διάδρομος εύρύς πλακόστρωτος. 
’Αριστερά μεγάλη αίθουσα άναμ.ονής διά τούς ασθενείς καί είς
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τό μέσον επιμήκης Τράπεζα. μέ τό σχετικόν μητρώον, είς τό 
όποιον έγγράφεται ό ασθενής, καί τό ιστορικόν τής παθήσεώς 
του, ή κατάστασής του άφ’ής εισήλθεν είς τήν κλινικήν κ.τ.λ.

Απέναντι άλλο δωμάτιον εύρύτατον πλακόστρωτον μέ κρε
μάστραν είς τούς τοίχους. Δέκα δεκαπέντε μπλούζες είς τήν 
κρεμάστραν. Οί τοίχοι σμαλτωμένοι, πάλλευκοι. Τά παράθυρα 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΝ ΑΣΗΠΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

μέ διπλάς ύέλους διά νά μή εισέρχεται σκόνη. Καμμιά γωνία είς 
τό δωμάτιον. Καμμία έξοχή είς τούς τοίχους. Κάτω τό δάπε- 
δον αστράπτει άπό καθαριότητα.

ΙΙαραπλεύρως μικρός προθάλαμος, πλακόστρωτος, καί αύτός 
μέ τάς αύτάς προφυλάξεις. Είς τήν γωνίαν μία ώραία έδρα έν 
είδει φορείου, έπί τής όποιας χλωροφορμίζεται ό ασθενής καί 
κατόπιν μεταφέρεται έν πλήρει αναισθησία εις τό έγχειριστήριον, 
διά νά μή βλέπη τά εργαλεία καί τά όργανα καί προδια
τίθεται κακώς.

Θαύμα ασηψίας καί αντισηψίας ή αίθουσα τών εγχειρήσεων. 
Θαύμα τελειότητος. Φώς γλυκύ, όχι έντονον, κανονιζόμενον 
κατά βούλησιν. Καί έδώ καμμία γωνία. Τά παράθυρα έπίσης 
μέ διπλούς ύελοπίνακας. Οί τοίχοι στίλβουν μέ τό πάλλευκον 
σμάλτον, κατά τό νέον σύστημα Ripolill. Κάτω λάμπει τό 
δάπεδον, μέ το σύστημα Tarnier.

Είς τό μέσον ή χειρουργική κλίνη. Κλίνη τού καθηγητού 
Stelzner. Έν άπό τά εξυπνότερα εργαλεία τά όποια έπε- 
νόησεν ό άνθρωπος. Γύρω τά άλλα όργανα. ’Απολυμαντικοί 
κλίβανοι Lantenschlager. μέ κομπρέσσες, καταιωνητήρες. 
έργαλειοθηκαι κατάφορτοι άπό σμίλας καταστίλπνους καί άπο- 
στειρωτηρες καί λεκάναι μαρμάρινοι καί νιπτήρες πάλλευκοι, 
καί κρήναι μέ θερμόν καί ψυχρόν ύδωρ καί διυλιστήρια, όλα 
έν θαυμαστή τάξει καί ολα έν ζηλευτή καθαριότητι.

Ερχονται έπειτα τά άλλα διαμερίσματα τού ιδρύματος- οι 
θάλαμοι καί τά ιδιαίτερα δωμάτια. Μία κλίμαξ, καί αύτή όπως 
καί τά άλλα διαμερίσματα ύπαχθεΐσα είς τούς κανόνας τής 
αντισηψίας, βερνικωμένη διά νά πλύνεται εύκόλως καί νά άπο- 
λυμ.αινεται, άγει είς τόν άνω όροφον δπου εύρίσκονται τρεις 
αίθουσα: μεγάλα: περιλαμβάνουσαι δέκα περίπου κλίνας καί 
δωμάτια ιδιαίτερα. Είς τόν μεσαίον τούτον όροφον ύπάρχει καί 
δευτέρα αίθουσα έγχειρήσεων, διά τάς λεγομένας σηπτικά; 
εγχειρήσεις, διότι ή κάτω αίθουσα είναι αποκλειστικής προωρι- 
σμένη δι' άσηπτους εγχειρήσεις, λαπαρατομίας κ.τ.λ. Μόνον 
έτσι έχει κανείς τέλεια άποτελέσματα εγχειρητικά. Είς τήν 
άνω αίθουσαν εγχειρίζονται άποστήματα πυορρούντα κ.λ.π. 
Ανερχόμεθα είς τόν τρίτον όροφον. 'II αύτή περίπου διάταξις, 

ή αύτή καθαριότης, ή αύτή τάξις. Ειδικόν διαμέρισμα τούτο 
διά τάς γυναίκας, μέ ιδιαιτέρους θαλάμους διά κυρίας. Καί 

τέλος έρχονται τά μαγειρεία οί κοιτώνες τών άδελοών τοϋ 
ελέους, αί άποθήκαι κ.λ.π.

'Οφείλω νά ομολογήσω ότι έν άπό τά ολίγα ιδιωτικά ιδρύ
ματα τά όποια είδα έως τώρα είναι καί αύτό. Είς τό είδος 
του είναι μοναδικόν. Καί τιμά πράγματι τόν τόπον μας καί 
είναι αληθινόν κόσμημα διά τήν πρωτεύουσαν.

.*
Εχει δέ νά έπιδείξη καί θαύματα χειρουργικής 

τό ίδρυμα είς αριθμούς καί είς βαθμούς σοβαρό- 
τητος. 348 ασθενείς ένοσηλεύθησαν έντός έννέα 
μηνών, ώς εμφαίνουν τά β'.^λ’χ τής Κλικινής. Έκ 
τούτων 192 άνδρες καί 156 γυναίκες. 3! 7 δέ αί 
γενόμεναι έγχειρήσεις.Έκ τούτων 67 έξετέλεσεν ό 
καθηγητής κ. Καλλιοντζής — διότι παρέχει καί 
τούτο τό ευεργέτημα’ πας ιατρός δύναται νά 
έγχειρίζη έκεϊ τούς άσθενεϊς του—5 ό καθηγητής 
κ. Ζαίμης, 3 ό κ. Κατερινόπουλος, I 1 ό κ. Γερου- 
λανος, 48 ό μαιευτήρ τής Βασιλικής Οικογένειας 
κ. Κ. Λούρος, 3 ό κ. Μπίστης, 9 ό κ. Γκοσράου, 
τάς δέ ύπολείπους 153 ό διευθυντής αύτής.

Θά αναφέρω μίαν έξ αύτών. Ιίροσηλθεν ασθε
νής έκ Κρήτης- ηλικίας 32 περίπου έτών, δικη
γόρος δέ τό επάγγελμα. 'Όταν ήτο μικρός άπε- 
πειράθη νά πηδήση μίαν πυράν,Έξαφνα άπώλεσε 
τήν ισορροπίαν καί έπεσεν έντός αύτής. Τά ενδύ
ματα του άνεφλέχθησαν καί ύπέστη φοβερά έγκαύ- 
ματα κατά τά κάτω άκρα, τά όποια ένεκα, 
φαίνεται πλημμελούς θεραπείας έπαθον σύμφυσιν 
καί έκόλλησαν. Έκ τούτου δέν ήδύνατο νά βαδίζη 

εύκόλως. Τήν έγχείρησιν έξετέλεσεν ό διευθυντής τής Κλινικής. 
Άφήρεσε τάς περιττάς σάρκας, ήλευθέρωσε τά σκέλη καί ό 
ασθενής ανέκτησε τό βάδισμά του εύγνωμονών τόν σωτήρα του. 

Ή έγχείρησις ήτο επικίνδυνος. Άλλ’ άκριβώς ό,τι διακρίνει 
τόν νεαρόν χειρουργόν, τόν διευθυντήν τού ιδρύματος κ. Θ. 
ΙΙαπαίωάννου είναι πλήν τής ταχύτητάς του καί ή τόλμη του. 
“Οταν άκόμη ήτο βοηθός τού Γαλβάνη είς τόν Εύαγγελισμόν 
έτόλμησε κάτι τι διακυβεύσας αύτό τό όνομά του,άν μή καί τήν 
προσωπικήν του ελευθερίαν. Μίαν νύκτα ώδήγησαν είς τον 
Εύγγελισμ.όν ένα παιδάκι πνιγμένον είς τό αίμα, άναίσθητον 
καί μέ τά έντερα χυμένα έξω. Ένώ έτρεχε μέ μίαν φιάλην είς 
τάς χείρας έπεσε. Ή φιάλη έθρυμματίσθη καί ό πυθμήν της 
ένεπάγη είς τήν κοιλίαν του. Ό καθηγητής άπουσίαζεν. Ό 
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νεαρός βοηθός άπολυμαίνεται διά νά έξετάση τά τραύματα 
καί ανακαλύπτει ότι τά θραύσματα τής φιάλης ειχον σχίσει 
καί τόν στόμαχον. Ο θάνατος τού πτωχού παιδιού ήτο αναπό
φευκτος άν έπρόκειτο νά περιμένουν τόν καθηγητήν. Άφαιρεί 
αμέσως τά θραύσματα, ένεργεΐ λαπαρατομίαν, έπειτα πλύσιν 
τού περιτοναίου καί τού στομάχου, ράπτει τόν καταρρακω-
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μένον στόμαχόν του καί τό περιτόναιου καί σώζει τό παιδί. "Αν 
τό αποτέλεσμα δέν ήτο αίσιον καί τήν θέσιν του τήν έχανε, 
διότι ένήργησε παρά τούς κανονισμούς, απαγορεύοντας αύστη- 
ρότατα είς τούς βοηθούς νά έκτελούν εγχειρήσεις.

Άλλ'έχε: καί—ούνικουμ, όπως λέγουν—περίπτωσιν μοναδικήν 
είς τά χρονικά τής χειρουργικής νά έπιδείξη τώρα ή Κλινική 
του. Μία σούστα άτιδ ρυτήρος κ.λ.π. παρέσυρε μίαν ήμέραν 
ένα πτωχόν έργατικόν. Ό άτυχης εύρέθη ύπό τούς τροχούς.

Φαίνεται ότι ό σπλήν διερράγη, αιμορραγία ανεπίσχετος 
έπηκολούθησε κα'. ή στομαχική χώρα έξωγκώθη τυμπάνιαία. 
II κατάστασίς του ήτο απελπιστική όταν τόν μ.ετεφερον άναί

σθητον είς τήν Κλινικήν ό «Σωτήρ». Ο κ. ΙΙαπαίωάννου τοΰ 
ανοίγει αμέσως τήν λαπάραν, εξάγει τόν σπλήνα, τόν άχρηστον 
πλέον, πλύνει τά έντερα και τήν κοιλότητα τού στομάχου, τον 
ράπτει πάλιν καί σήμερον ζή έκεϊνος καί είναι ύγειέστατος.

Αύτός είναι ό χειρούργος μας, όχι μόνον τού μέλλοντος, άλλά 
καί τοΰ παρόντος, άπό τούς ολίγους πού εχομεν. Νεαοώτατος- 

---- ό νεώτερος όλων 
"Ελλήνων χειρουρ-
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ίσως 
τών 
γών. Είς τήν Γερμανίαν 
δπου έτελειποποιήθη τόν 
έξετίμησεν ιδιαιτέρως ό 
περίφημος Amann, ό 
γυναικολόγος τοϋ Μονά
χου καί τόν προσέλαβεν 
ώς ενεργόν βοηθόν έν τή 
κλινική του έν τή όποια, 
πράγμα σπάνιον,τοϋ έπέ- 
τρεψε νά έγχειρίζη καί 
μόνος. Καί όταν ό επιμε
λητής τής Κλινικής ήναγ- 
κάσθη νά άπουσιάση έπί 
δύο μήνας ό καθηγητής 
Amann αύτόν μεταξύ 
τόσων άλλων γερμανών 
βοηθών του έξελεξεν ώς 
αντικαταστάτην του, οΰ
τω δέ ό Έλλην χειρουρ
γός σωρείαν άσθενών ένε- 
χείρισε βοηθούμενος ύπό 
τών άλλων βοηθών τής 
Κλινικής. Κατά τήν έν 
Μονάχω διαμονήν του 
συνεδέθη στενώς καί μέ 
ένα ύψηλόν συνάδελφόν 

του, τόν πρίγκιπα Λουδοβίκον Φερδινάνδον της Βαυαρίας, δει
νότατου χειρουργόν, μετά τοΰ όποιου μόνος αύτός έξετέλει εγχει
ρήσεις έν τή γυναικολογία?, καί χειρουργική κλινική τού Amann.

Εσχάτως παρουσίασε καί πρωτότυπον μακροσκελή εργασίαν 
δημοσιευθεΐσαν έν τώ μεγαλητέρω περιοδικώ τού Βερολίνου τής 
Μαιευτικής καί γυναικολογίας, ύπό τόν τίτλον «Zur Kcnntniss 
der cndothelialen und metastatischen Ovarialtumoren» 
ήτις εϊλκυσεν άμέριστον τόν θαυμασμόν τών ξένων επιστημόνων.

159 έγχειρήσεις έξετέλεσεν ό ίδιος μέσα είς τήν Κλινικήν 
του- δλαι μία καί μία. Ιδού διατί ό σοφός Amann προβλέπων 
τότε ό'λα τά πλεονεκτήματα τού νεαρού βοηθού του είς τό 
κατ’ έξαίρεσιν μακροσκελές πιστοποιητικό·; δπερ τού έδωκεν, 
έγραψεν: «Είχε την εύκαιρίαν νά μέ βοηθή είς άπάσας μου τάς 
εγχειρήσεις τάς τε έδιωτικάς καί μή, ιδία δέ μίαν μεγάλην σει
ράν έκ σοβαρών έγχειρήσεων αύτός μ.όνος νά έκτελέση. Διά τής 
μεγάλης αύτού έπιμελείας, τοϋ επιστημονικού του ζήλου καί 
τών βαθειών αύτού επιστημονικών γνώσεων καί πρό πάντων τής 
χειρουργικής έπιτηδειότητός του εϊλκυσε τήν προσοχήν μου».

Τοιούτον ίδρυμα μέ τοιούτον διευθυντήν θά ευδοκίμηση 
έκπληροϋν τόν προορισμόν του, όπως τόσαι άλλαι ιδιωτικά! 
χειρουργικά! καί γυναικολογικαί κλινικαί, λειτουργούν έν Ευρώπη 
θαυμασίως. θά παρουσιάζη δέ καί τόν τόπον μας μή ύστε- 
οούντα εκείνων καί κατά τούτο. ο δεατα
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ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩΜΕΝ!
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

( Συνέχεια άπό τό προηγσύμενον )

Καί σύ ύπήκουσας; ήρώτηβτν ό Κίννας.
—"Αλλως Οά έγίνετο έπανάστασις έν τή πόλει, έγώ δέ είμαι έδώ διά 

νά έμποδίζω καί νά προλαμβάνω τοιαύτας ταραχιίς. ’Οφείλω νά 
έκπληρώσω τό καθήκον μου. Δέν αγαπώ τάς ταραχιίς. ’Εκτός τούτου, 
έβαρύνΰην... Όταν άπαξ επιχειρήσω τι χάριν τοϋ κοινού άγαΟοϋ, δέν 
δύναμαι νά διστάσω προκειμένου νά θυσιάσω υπέρ τοϋ κοινού τήν ζωήν 
ένός άνΟρώπου, χάριν τοϋ όποιου ούδείς παρεμβαίνει ή διαμαρτύρεται. 
Είνε δυστύχημά του ότι δέν είνε 'Ρωμαίος πολίτης.

—Ό ήλιος τήν "Ρώμην μόνην φωτίζει καί θερμαίνει; ήρώτησεν 
ή "Αντεια.

— Θεία "Αντεια, άπήντησεν δ Πιλάτος, ήδυνάμην ν’ απαντήσω ότι 
ό ήλιος φωτίζει ολόκληρον τόν κόσμον, δν ή 'Ρώμη εξουσιάζει, καί αί 
επαναστάσεις ύποσκάπτουσι τά θεμέλια τής ήμετέρας εξουσίας. Άλλά 
πρό παντός σέ καθικετεύω, νά μή μοΰ ζητήσης νά μεταβάλω τήν άπό- 
φασιν. Ό Κίννας δύναται νά σέ πείση δτι είνε αδύνατον, διότι ή άπαξ 
έκδοΰεϊσα άπόφασις μόνον ύπ’ αύτού τοϋ Καίσαρος δύναται νά μετα
βλητή. Άν καί έγώ ό ίδιος τό επιθυμώ, δέν δύναμαι όμως νά τό πράξω. 
Δέν εϊνε αληθές, Κίννα;

— Ναι. άληθές είνε· άπήντησεν ό Κίννας. Οΰτω λοιπόν θά πάθη καί 
θ’ άποθάνη, μή ών ένοχος; εϊπεν ή Αντεια.

Ούδείς εϊνε ένοχος, άπήντησεν ό Πόντιος. Ό Ναζωραίος δέν διέ- 
πραξεν έγκλημα, καί διά τούτο νίπτω τάς χεϊράς μου άπό τοΰ αίματός 
του, ούχ ήττον δμως αποδοκιμάζω τήν διδασκαλίαν του. Κηρύττει 
πράγματα άνηκούστως παράδοξα καί άπίθανα. Τό σύμπαν κυβερνά κ“ι 
διέπει ό κοινός νοϋς. Είπε μοι λοιπόν. Κίννα, σύ δστις είσαι λογικός 
καί φρόνιμος άνθρωπος, ποιαν ιδέαν θά είχες περί έμοΰ, άν μέ έβλεπες, 
χωρίς οΰδένα λόγον, νά δωρήσω αύτήν τήν οικίαν μου είς εκείνους 
τούς άθλιους ρακενδύτας οί όποιοι ηλιάζονται έκεϊ κάτω παρά τήν 
πύλην τοΰ’Ιώππα; Καί τοιαΰτα άκριβώς διδάσκει νά πράττω μεν. Κυ- 
ρύττει προσέτι δτι εχομεν καθήκον νά άγαπώμεν όλους τούς άνθρώ- 
πους, ‘Ιουδαίους τε καί 'Ρωμαίους, 'Ρωμαίους τε καί Αιγυπτίους, 
Αιγυπτίους καί Αιθίοπας καί πάντα; έξ ίσου. Ένφ έπρόκειτο περί τής 
ιδίας του ζωής, έπραττε καί ώμίλει ώς νά έπρόκειτο περί άλλου τινός. 
Έγώ δέν υποχρεούμαι νά βοηθήσω άνθρωπον δστις δέν θέλει νά βοη- 
θήση έαυτόν. Πλήν τούτου, καλεϊ εαυτόν υιόν Θεού. Καί καθ’ εαυτόν 
μέν άς φρονή δ,τι θέλει, άλλά δέν έπρεπε νά έπιβάλλη καί είς τούς 
άλλους τάς ιδέας του. Άν έγώ πιστεύω είς τόν Θεόν, τούτο ενδιαφέρει 
μόνον έμέ καί οΰδένα άλλον. ’Αναγνωρίζω όμως τήν άναγκαιότητα τής 
θρησκείας καί πρεσβεύω αύτήν δημοσίφ, διότι θεωρώ αύτήν ώς χαλινόν 
διά τόν ιίμαθή λαόν . . . "Αλλως τε, ό θάνατος δέν Οά εϊνε φοβερός εις 
τόν Ναζωραίον, διότι εν έκ τών δογμάτων τά όποια κηρύττει εϊνε καί 
τοϋτο: "Οτι θ’ άναστή έκ νεκρών.

Ό ΚΐΛΎας καί ή Αντεια έκύτταξαν άλλήλους έκπεπληγμένοι.
—"Οτι θ’ άναστή έκ νεκρών;
— Τίποτε όλιγώτερον, άπήντησεν ό Πόντιος Πιλάτος. Μετά τρεις 

ήμέρας. Ουτω λέγουσιν οί μαθηταί του. Άλλ’έλησ|ΐόι·ησα νά τόν έρω- 
τησω περί τούτου. Δέν πειράζει δμως. ’Αφού δ θάνατος άπολύει ή μας 
πάσης ΰποχρεώσεως καί πάοης ΰποσχέσεως. Καί άν δέν άναστή, δέν 
θά χάση τίποτε. Διότι, κατά τάς ιδέας του, μόνον μετιι θάνατον άρχίζει 
ή αληθής, ή αίωνία ζωή καί ή πραγματική ευδαιμονία καί μακαριστής. 
Όμιλεϊ δέ περί τούτου μετά πλήρους πεποιΰήσεως καί βεβαιότητος. 
"Οσον τις περισσότερον πάσχει είς τούτον τόν κόσμον, τόσον βεβαιότε
ρος είνε δτι θά είσέλθη είς τήν Βασιλείαν τών Ούρανών, κατά τόν 
Ναζαρινόν αύτόν. Τό μόνον άπαιτούμενον εϊνε νά άγαπφ, νά άγαπφ 
καί πάλιν νά άγαπφ.

—Παράδοξος διδασκαλία! εϊπεν ή Αντεια.
—Καί αύτόν τίιν άνθρωπον φωνάζει αύτός ό συρφετός νά σταύρωσης; 

ήρώτησεν ό Κίννας.
—Ούδέν θαυμαστόν, άπήντησεν ό Πόντιος. Τό μίσος εϊνε ί) ουσία 

αύτών τών άνθρώπιον.
—Καί εϊνε βέβαιος ότι μετά θάνατον υπάρχει ζωή καί ευτυχία; 

ήρώτησεν ή "Αντεια, τρίβουσα τό μέτωπον μέ τήν κάτισχνον χεϊρά της.
—ΔΓ αύτό άκριβώς περιφρονεΐ τόν σταυρόν καί τόν θάνατον.
—Πόσον ώραίον θά ήτο! εϊπεν ή σύζυγος τοϋ Κίννα.
Καί προσέθηκεν αμέσως:
—ΙΙόθεν γινωσκει τοϋτο;
Ό Πιλάτος έκίνησε τάς χείρας καί εϊπε:
—Λέγει δτι τό γνωρίζει παρά τού κοινού πατρός όλων τών άνθρω- 

πων, δστις εϊνε πρός τούς ’Ιουδαίους, δ,τι πρός ή μάς ό Ζεύς. Μέ μόνην 
τήν διαφοράν δτι, κατά τόν Ναζαρινόν, ό Θεός αύτός εϊνε εϊς καί 
μόνος, οίκτίρμων καί πολυεύσπλαγχνος.

—Πόσον ώραίον θά ήτο Κίννα! έπανέλαβεν ή άσθενής. Άς ύπάγω- 
μεν νά ίδωμεν αύτόν τόν άνδρα τόν έκ Ναζαρέτ.

—Σπεύσατε· εϊπεν ό Πιλάτος, άπερχόμενος. ΊΙ πομπιή θά κινήση 
γρήγωρα.

Δ'·
Ή ήμερα άνέτειλε λαμπρά, άλλά περί τήν μεσημβρίαν δ ουρανός 

ήρχισε νά συννεφοϋται. Σκοτεινοί, χαλκόχροοι νεφέλαι έφέροντο άνά 
τόν ουρανόν, ιίεικίνητοι, ώσεί έγκυμονοΰσαι θύελλαν. ’Ενιαχού διεφαί- 
νετο διά μέσου τών νεφών δ γαλανός ούρανός, άλλά μετ’ ολίγον μία 
στερεά μάζα έκάλυψεν ολόκληρον τόν θόλον τοϋ ούρανού. Μόνον είς 
τάς γωνίας τού ουρανού έσκόρπιζεν είσέτι δ ήλιος πύρ καί χρυσόν. 
Άνεμος δέν έπνευσε μέχρι τούδε. Έπί τίνος ύήιηλοϋ επιπέδου καλου_
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μενού Γολγοθά, ΐσταντο ήδη μικροί όμιλοι Ανθρώπων, προπορευθέντων 
τής πομπής, ήτις έμελλε ν’ άναχωρήση έκ τής πόλεως. Έκεϊ μακράν εϊς 
τό βάθος τοΰ όρίζοντος διεφαίνοντο διιι μέσου τής γαλανής ομίχλης αί 
συγκεχυμένοι γραμμαί μεγαλειτέρων υψωμάτων.

Ίο φορεϊον έν ω εύρίσκετο ή Άντεια έκομϊσΟη ήδη βασταζόμενου 
ύπό τεσσάρων δούλων, προεπορεύοντο δ’ αυτού όλίγοι στρατιωται δια- 
ταχθέντες ύπό τοΰ Πιλάτου νά διανοίγωσι δρόμον διά μέσου τοϋ πυκνού 
καί συνωστιζομένου πλήθους καί νά προστατεύωσι τό φορεϊον άπό τοϋ 
φανατικού πλήθους τοΰ μισούντο; τούς ξένους. Πλησίον τής Άντείας 
έβάδιζεν ό Κίννας, συνοδευόμενος ύπό τοϋ κεντηρίωνος Ι’ουφίλου. II 
Άντεια έφαίνετο ολίγον φοβούμενη τήν προσέγγισιν τής μεσημβρινής 
ώρας, ήτις έφερεν αύτή τάς φριχώδεις οπτασίας. Ή διήγησις τού 
Πιλάτου περί τοϋ νεαρού Ναζαρινού έκαμε βαΟεϊαν έντύπωσιν εΐς τόν 
νοΰν της καί άφήρεσεν άπ’ αύτοϋ τήν σκέψιν τής ιδίας αθλιότητας, διότι 
υπήρχε κάτι τι τό παράδοξον καί μυστηριώδες έν τή ίστορίρ τούτη, 
τό όποιον δέν ήδύνατο να έννοήση. Γ'Ε.τεται συνέχεια]

xi ιο iixhrroy κχι χιι’οχχ
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατ’ έτος τά μέλη τοϋ Χρηματιστηρίου παρακάθηνται είς κοινόν 
πρόγευμα τό όποιον κατ’ έθος παρατίθεται εις εξοχικά μέρη- Εφέτος 
τό Χρηματιστήριο·? έξέδραμεν είς τό Ξυλόκαστρον τής Κορινθίας. 
“Εκτακτος αμαξοστοιχία τοϋ Σ.ΙΙ.Α.Π. παρέλαβε πρωί πρωί—τήν 7 
Μαίου, Κυριακήν — καί μετέφερε διακόσια περίπου μέλη του είς τήν 
μαγευτικήν κωμόπολιν. Μεταξύ τών κεκλημένων ήτο και ό Δήμαρ
χος ’Αθηναίων κ. Σ. Μερκούρης, οί διευθυνταί τών έν Άθηναις 
Τραπεζών καί ό διευθυντής τής «Εικονογραφημένης».

ΊΙ εκδρομή ήτο μία γοητεία ατελείωτος. Φαιδρότης καί εύθυμία 
καθ’ ό’λον τό μέχρι Ξυλοκάστρου ταξείδιον. Α! τέσσαρες όίραι τοΰ 
συνήθως άνιαροϋ ταξειδίου διέρρευσαν χωρίς νά τό άντιληφθή κανείς. 
Καί έπειτα μία δεξίωσις είς τόν σταθμόν τοϋ Ξυλοκάστρου αλησμό
νητος.“Ολοι οί κάτοικοι είχον συγκεντρωθεί καί ολαι αί κυρίαι καί όλα 
τά κορίτσια καί όλοι οί γέροντες καί όλα τά παιδιά. ΙΙροσεφώνησε 
τούς εκδρομείς ό Δήμαρχος Ξυλοκάστρου, προσεφώνησεν ό δικηγόρος 
κ. Καρυοφύλλης και κατόπιν μέ τήν μουσικήν έπί κεφαλής περιήλθον 
ολον τό γραφικώτατον χωρίον. ΊΙ χαρά τών κατοίκων ήτο απερίγρα
πτος. Οί έξώσται είχον διακοσμηθεί μέ άνθη, άλλοι ήσαν κατάφορτοι 
άπό τάπητας βαρυτίμους καί κυρίαι καί κορίτσια έρραινον τούς έκορο- 
μεΐς μέ πέταλλα ρόδων.

Κατόπιν πρόγευμα είς τόν Πευκιάν. Δάσος άπό πεϋκα παρθένον. 
ΙΙυκνόφυτον καί σκιερώτατον καί δύο βήματα παρέκει ή γαλανή 
οθόνη τοϋ κόλπου τών Πατρών. “Αρωμα κέδρου καί οσμή ιωδίου. 
"Ενα; συνδυασμός άναψυκτικώτατος, ζωογονών καί διαστέλλων πνεύ
μονας καί.... στόμαχον.

Αί προπόσεις δέν έλειψαν. Προπόσεις σοβαραΐ και προπόσεις ώραϊαι. 
Καί ύπέρ τοϋ Χρηματιστηρίου καί ύπέρ τών φιλοξενωτάτων κατοίκων 
τοϋ Ξυλοκάστρου καί ύπέρ τοϋ Δημάρχου κ. Μερκούρη καί ύπέρ τών 
πιστωτικών ιδρυμάτων τών ’Αθηνών. Εγινε καί μία μονομαχία διά 
προπόσεων, μετά τήν <»ραίαν αληθώς πρόποσιν τοϋ ίατροϋ καί ύφηγη- 
τοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Καρυοφύλλη, μεταξύ τοϋ Προέδρου τοϋ 
Χρηματιστηρίου κ. Τ. ΊΙλιοπούλου καί τοϋ πρεσβυτέραν τών μελών 
τοϋ Χρηματιστηρίου κ. Κ. Άραβαντινοϋ, κατά τήν όποιαν ό κ. Άρα- 
βαντινός κατακεραύνωσε μέ χειροκροτήματα τών συνδαιτημόνων τόν 
άντιπαλόν του καί τούς Ξυλοκαστρίους, τούς όποιους άπέδειξεν ιός μή 
"Ελληνας, αφοΰ . . . δέν έκαυσαν έως τώρα τόν μαγευτικόν πευκώνα των.

Έν τέλει ό κυβερνητικός επόπτης τοϋ Χρηματιστηρίου κ. Δ. 
Μακκάς ήγειρε τήν εξής πρόποσιν :

«ΊΙδέως καθήκοντος, Κύριοι, δέν πρέπει νά παραλείψωμεν τήν 
έκτέλεσιν. Σας παρακαλώ νά πίωμεν είς ύγείαν τής τρίτης δυνάμεως 
έν τώ πολιτειακώ συστήματι, είς ύγείαν τοΰ Ελληνικού Τύπου, ού 
μόνος αντιπρόσωπος παρίσταται μέσω ήμών ό διακεκριμένος δημοσιο
γράφος κ. Βρατσάνος, διευθυντής τής «Εικονογραφημένης», τής μονα
δικής εικονογραφημένης έπιθεωρήσεως τοΰ Πανελληνίου, ήτις κατέ- 
κτησε πάντας ημάς καί κατακτά έδαφος όσημέραι μέ τεράστια άλματα 
τείνουσα νά καταστή ή Illustration τοϋ Έλληνισμοΰ πρός τιμήν 
τοΰ Τόπου μας».

Είς τήν φιλοφρονεστάτην ταύτην πρόποσιν, τήν άνταξίαν τοΰ άβρο- 
τάτου καί σεβαστού φίλου, ό διευθυντής τής «Εικονογραφημένης» 
άπήντησεν ιός έξης:

« Σάς εύχαριστώ, Κύριοι. Σάς παρακαλώ νά πιστεύσετε οτι μέ 
συνεκίνησε βαθύτατα ή ωραία σας πρόποσις. Φαντάζομαι, Κύριοι, τό 
Χρηματιστήριον σάν ένα βαρόμετρου έπί τή βάσει τών ενδείξεων τοϋ 
οποίου αί άγοραί ρυθμίζουν τάς συναλλαγάς των. Εύχομαι, όπως τό 
βαρόμετρου τής ελληνικής άγοράς παρέχη πάντοτε άγαθάς ενδείξεις 
καί αντιπροπίνω είς ύγείαν σας».

Περί τήν δειλήν έπηκολούθησε— ήτο δέ πολύ φυσικόν—καί γεύμα 
εύθυμου καί φαιδρότατον παρ’ ολα τά έκ Κορίνθου δυσάρεστα άγγέλ- 
ματα και τάς άγγελλομένας προθέσεις τοΰ Κορινθίων. Ευτυχώς τό 
έπαναφέρον τούς εκδρομείς τραίνου δέν άνετινάχθη διερχόμενον έκ Κο
ρίνθου καί ούτω τά μέλη τοΰ Χρηματιστηρίου εφθασαν σώα είς τήν 
πρωτεύουσαν περί τό μεσονύκτιον

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τό δέρμα, τό προστατευτικόν αύτό περίβλημα τοϋ άνθρώπου, συνί- 
σταται έξ ιστού βρίθοντος αγγείων, ό’στις κρατεί είς ισορροπίαν τήν 
εξωτερικήν θερμοκρασίαν τοΰ σώματος. Επί πλέον τό δέρμα είναι 
οργανον έκκρίσεως. άπεκκρίσεως, άπορροφήσεως και διαπνοής. Διά 
τοΰτο πάντες ο! φυσιολόγοι άναγνωρίζουσιν οτι τό δέρμα είναι έν έκ 
τών σημαντικωτέρων ήμών οργάνων. Διά τοΰ ιδρώτος καί τών σμη
γματογόνων έκκρίσεων, ιός καί οιά τής άδηλου διαπνοής, τό δέρμα 
αποβάλλει περισσοτέρας ούσίας από τούς νεφρούς καί άπό αύτούς 
άκόμη τούς πνεύμονας. Διά τών ολίγων τούτων αποδεικνύεται διατί 
ή καθαριότης είναι ένστικτος ού μόνον εΐς τόν άνθρωπον αλλ' είς παν 
ζών. Είς τούς νέους έπί πλέον ή καθαριότης, είναι άναγκαιοτέρα τοΰ 
άέρος καί τής τροφής, ή δέ καλή λειτουργία τοΰ δέρματος, καθιστά 
τούς οργανισμούς υγιείς καί εύρώστους. Ή καθαριότης τό ελιξίριου 
τής μακροβιότητος δπερ μάτην ανεζητήθη ύπό τόσων αλχημιστών, 
καθίσταται κατ' άνάγκην τό άπαραίτητον στοιχείου τής υγιεινής τοϋ 
γέροντος. ΊΙ χρήσις τοΰ ύδατος είναι ή μόνη Ικανή νά τονώση τό 
δέρμα, νά ύποβοηθήση είς τάς ένεργείας αύτοϋ, και νά παρασύρη τάς 
έφθαρμένας επιδερμικά; ούσίας καί ?ά διαφυλάξη ούτω τήν ακεραιό
τητα τής άφής. ΊΙ δέ καθαριότης πρέπει νά γίνεται είς όλα τά μέρη 
τοϋ σώματος.

Δίς τής ήμέρας πρέπει νά γίνεται πλύσις τοϋ προσώπου, ποδών 
και χε-.ρών τήν πρωίαν κατά τήν έγερσιν και τό εσπέρας κατά τήν 
κατάκλισιν.

Διά τήν καθαριότητα τό θερμόν ύδωρ είναι καλήτερον, διότι εύκο
λώτερον διαλύει τάς λιπαρά; ούσίας. Καί αί διά τοϋ ψυχρού δμως 
ύδατος πλύσεις είναι άπαραίτητοι, ϊνα σκληρύνωσι τά κατώτερα μέρη 
τής δερματικής έπιφανείας, άτινα συνήθως ε’ισίν εκτεθειμένα, εναντίον 
τών ατμοσφαιρικών μεταβολών.

Ό σάπων καί πρό πάντων ό λεγόμενος τής Μασσαλίας καθίσταται 
χρήσιμος βοηθός, διότι άποσμήχει τό δέρμα, άπαλύνει αύτό καί γαλα- 
κτωματοποιεΐ τά λιπαρά μόρια, άτινα τό ρυπαίνουσιν· Τούς μέλανας 
σάπωνας πρέπει ν ’ άποφεύγωμεν διότι προκαλοΰσιν εις τό δέρμα φλο
γώσεις καί ραγάδας, ένίοτε δέ καί άλλα μάλλον δυσάρεστα.

«
Ή υγιεινή παραγγέλλει καθ’ εβδομάδα γενικόν λουτρόν καθαριό- 

τητος χλιαρόν 28—30 βαθμών. Ύπάρχουσι λουτρά διαφόρων ειδών, 
ιός γνωστόν, τάάπλα, σύνθετα, θαλάσια, θειϊκά, άμμωνιακά, άλκαλικά, 
τά διά πιτύρων. άμύλου. καί πηκτής, άτινα καθιστώσιν έλαστικώτε- 
ρον τό δέρμα διά τής άποσμήξεως

'Ολίγον συντελεί εΐς τήν καθαριότητα τό ψυχρόν ύδωρ εκτός εάν 
λαμβάνωσι χώραν καί έντριβαΐ διά σάπωνος.

Διά τήν συντήρησιν τής επιδερμικής καλλονής τό χλιαρόν λουτρόν 
είναι άριστον. Είς τούτο, άν ύπάρχη ένδειξις αύξήσεως τής λιπαφότη- 
τος τοΰ δέρματος, δύναταί τις νά προσθέση πίτυρα, άμυλον ή καί 
πηκτήν 500 — 1000 γραμμ Τό διά πηκτής λουτρόν, ένδείκνυται 
κυρίως είς τους έχοντας τραχύ τό δέρμα ή είς τούς πάσχοντας έκ 
κνισμοΰ καί καύσου.

ΙΙρό; διάλυσιν τών έξανθήσεων τοϋ δέρματος, τών απολεπίσεων 
κτλ. γίνεται χρήσις αλκαλικών λουτρών — 300 γραμμ- ανθρακική; 
σόδα; — καί τό>ν θειούχων—100 γραμμ. θειούχου καλιού.

Δέον Ομως τά χλιαρά λουτρά νά έπακολουθώσιν πάντοτε έντριβαΐ 
καί άνατφίψεις, διότι άφ- ενός μέν ή χρήσις αύτών διευκολύνει τήν 
γενικήν αντίδρασιν. αφ' ετέρου δέ διεγείρει, τήν καλήν λειτουργίαν 
τοϋ δέρματος καί συνάμα τήν τακτικήν θρέψιν τοΰ κυψελώδους ιστού.

Πρός καταπολέμησιν τών υπερβολικών καί ουσόσμων έκκρίσεων 
τοΰ δέρματος, είναι εξαίρετα τά έξ αρωματικών χόρτων λουτρά ή βορι- 
κοϋ νατρίου. Τά δέ λουτρά διά γλυκερίνης 500 γραμμ. τονοΰσι καί 
μαλακώνουν τό δέρμα.

Μάλλον επιβλαβή είς τήν γυναικείου καλλονήν είναι τά θερμά 
λουτρά, τά οωσσικά καί τά άτμόλουτρα ιός καί ή υδροθεραπεία, ήτις, 
διαταράσσει τό νευρικόν άγγειοκινητόν σύστημα τοΰ δέρματος.

Τά θαλάσσια λουτρά είναι ώφελιμώτατα κατά τήν άνοιξιν, θέρος 
καί φθινόπωρον άλλ’ όταν γίνεται κατάχρησις, συνισταμένη είς τήν 
πολύωρον διαμονήν έντός τοΰ ύδατος, βλάπτουσιν.

Έν τέλει τά λουτρά έξ έλαίου έλαιών, διά γάλακτος, διά φράουλα; 
καί φραγκοστάφυλών, διά καμπανίτου κ.λ.π. δέν έχουσι νΰν επιστη
μονικήν αξίαν, είναι δέ μόνον φαντασιοπληξίαι διαφόρων κυριών αϊτινες 
διατελοϋσιν έν άγνοια. σ, α. ροκκος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Πολύτιμον εθνικόν έργον. εΐς ιόρισμένον στηριζόμενον πρόγραμμα 
καί ιερόν, έπιδιώκον ιός σκοπόν: τήν διάσωσιν καί έξασφάλισιν τοϋ 
Παναγίου Τάφου.

ΙΙλυΟύς εθνικών δημοσιευμάτων τών εκλεκτότερων καί επισημότερων 
καλάμων πληροϋσι τάς ΰπερπεντακοσίας του σελίδας. Διακρίνονται σΰν 
τοΐς άλλοις ή ωραία περιγραφή τής Παλαιστίνης, τά Προνόμια τοϋ 
Γένους καί τής ’Εκκλησίας, οί αγώνες περί έπικρατήσεως ένΊεροσολύ- 
μοις καί άλλα ούκ ολίγα- έτι δέ απειρία εικόνων.

Ί'ιμαται άντί δρ. 6 καί φρ. χρ. (έξωτερ.) 6 — Δεδεμένον πολυτελώς 
άντί δρ. 8 καί φρ. χρ. (έξωτ.) 8.
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