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|Σννέχκκι άχο το προηγούμενο*  τεύχος]

Άπό δέ τάς νευροτόνους βαλλιστρίας, άπαντώσι κατά τούς 
χρόνους εκείνους τής ήμετέρας ναυτικής ακμής αί Ναϋκλαι 
μετά χειροτοξοβολίστρου καί κόρδων μεταξωτών. Οί τής 
άπωτέρας έντοσούτφ άρχαιότητος "Ελληνες, όταν διά τής έφευ- 
ρέσεως τών τηλεβόλων εϊχον μεταπέση έκ τών άπό δερμάτι
νους διφθέρας παραβλημάτων, πρός προφύλάξιν τών άνδρών 
έκ τών πόρρωθεν προσβολών, εις τά μόνιμα σανιδικά τοι
χώματα τών πλευρών, τάς δέ ναϋς έπυργοποίησαν, χάριν τών 
έν αίς τότε περιέστησαν καινών στρατηγικών αναγκών, παρε-

δέχθησαν και διάταξιν τών βαρειών μηχανών, παρουσιάζου- 
σαν αμυντικά πλεονεκτήματα συντίδοντα ταΐς περιστάσεσι. 
Τούντεΰθεν δ’ εϊχον έγκαταστήση τους πάσης υφής καταπέλτας 
όπισθεν θυρίδων κλειστών, τών άλλως υποφαύσεων κληθεισών 
κ.ατι’ι τήν σύγχρονον εποχήν. Καί εϊνε γνωστόν, πρός τούτοις, 
ότι, τής τών έκηβόλων μηχανών προόδου βάσης ώς ευθύς 
άνωτέρω έδείχθη, έθεράπευσαν έκ παραλλήλου οί ήμέτεροι 
ναυπηγοί και τάς απαιτήσεις επαρκούς τίνος πρός άντιστάθ- 
μισιν θωρακισμού, έ'στιν οτε μάλιστα δρειχαλκίνου και σιδη
ρού· οϊου δή μνείαν ποιείται Φίλων ό Βυζάντιος, εις τήν 
περιγραφήν τοΰ έν Συρακούσαις έσχαρωΐΐεντος καί, μόλον τό 
έπιτεθέν που αυτού μεταλλικόν βάρος διά λόγους προστατευτι
κούς, πλεύσαντος όμαλώς έως έν δψει τής Αλεξάνδρειάς όγκώ- 
δους σκάφους. Έκ τής παραπλήσιας δμως, συμπτωματικής άλ
λως τε καί πολυποίκιλου τήν έκφανσιν πρόνοιας, δέν διετήρησε 
τίποτε ό Ελληνικός Αύτοκρ. Στόλος, εϊμή έφ’ όσον αί μαχητι
κά! συνθήκαι τής εποχής του ΰπεδείκνυον απλής φύσεως, καθ’ ά 
θά ’ίδωμεν κατιόντως.

Προκειμένου άκόμη περί κατακαύσεως εχθρικών πλοίων, ή 
έλληνική επίνοια δέν εϊχεν ύστερήση πάλαιθεν, όπως γνωρίζο- 
μεν. Διά τους κατ' αντιπρόσωπον άγώνας, έγίγνετο άρχικώς 
συχνή χρήσις πυρφόρων μέσων άπό δέσμας ξηρός ξυλείας, δα- 
δών πισσούχων, στυππίον κεκορεσμένου ορυκτής ασφάλτου, 
τριβόλων μετά κουβαρίχον λίπους είς τά άκρα καί ετέρων 
όμοιων. Άλλά, προϊόντος τοϋ χρόνου, είσήχθησαν είς τά παρ 
ήμΐν μεγάλα βέλη, ών ό έξ έλάτης κοντός έφερε τήν τετραγώ
νου τομής συνήθη αιχμήν περικεκαλυμμένην μέ στυππίον βεβα- 
πτισμένον έντός πίοσης- ή έχρησιμοποιούντο έπιμήκεις δοκοί 
ώπλισμέναι διά σιδηράς πολυκλόνου κεφαλής, έφ’ έκάστης αιχ
μής τής οποίας υπήρχεν αγκιστρωμένη σφαίρα άπό μίγμα 
πίσσης καί θείου. Ύπό άλλην δέ μορφήν τών πυρφόρων κατά 
τάς ναυμαχίας, συνεπλάσσοντο πίσσα καί θειον καί στυππίον 
καί δάκρυ τών ρητινωδών δένδρων, έσφαιροποιοΰντο δέ καί 
έξεσφενδονίζοντο ούτως άπτόμενα, εϊτε ετίθεντο έντός δοχείων 
τετρυπημμένων διά τήν εισβολήν άέρος καί άπετέλουν δποτυ- 
πιίχδη εφαρμογήν τής 'Ροιάς τών νεωτέρων χρόνων. Καί τήν 
τελευταίαν πυρπολικήν σύνθεσίν, μετά στερεού περιβλήματος ή

μή, παρέδωκεν ήμΐν Αινείας ό Τακτικός δίκην προκαλούσης 
άσβεστον εμπρησμόν δπου άν έπιπτε, χρήσιμον δ' επομένως 
ύπέρ πάσαν άλλην τών παρεμφερών σκεοασιών, αϊτινες έορί- 
πτοντο, κατά τήν υφήν αύτών, τόσον μέ τάς χεΐρας όσον και 
διά νευροτόνων μηχανών ειδικής τίνος διατάξεως.

Προκειμένου πάλιν περί έμπρησμοΰ τών πολεμικών πλοίων 
άπό προσχεδιασμού, έξ ’ίσου εύδοκίμως εϊχον έκπαλαι έπιδιίχτη 
οί Έλληνες. Γεμίζοντες δ’ άκάτια καί γεγηρακυϊας όλκάδας 
κληματίδων καί δαδός καί πάσης έτέρας ξηρός ύλης καί έπω- 
ιρελούμενοι τοΰ πνεύματος ανέμων φερόντων έξ ουρίας πρός 
τό τής εχθρικής που ευρισκόμενης δυνάμεως άγκυροβόλιον, 
εϊτε άλλως κατά παραπλήσιου τι χειρίζοντες, ύφήπτον τό εΰφλε- 
κτον περιεχόμενον καί εξαπέλυαν τά σκάφη εκείνα, έπί κατα- 
φθορά τοΰ προστυχόντος έν επιτυχία τού εγχειρήματος. Καί αί 
διασωθεΐσαι ιστορήσεις ναυτικών αγώνων τής ήμετέρας φυλής, 
άπό τής ενόπλου διαστάσεως Αθηναίων καί Συρακουσίων έως 
τών πολιορκητών Τυρόν καί Ρόδου μνημονευουσι ποικίλων 
περιστάσεων καθ’ ας έχρησιμοποιήθησαν ευρέως τά συστημα- 
τωθέντα πυρπολικά άπό τούς ημιθέους Ναυμάχους τής πολυε
τούς περιόδου, κατά τήν οποίαν έπατάχθη ή Τουρκική δεσπο- 
τία καί συνετελέσθη ή τοΰ Ελληνισμού έθνική άποκατάστασις.

Εννοείται δ’ δτι οί Ρωμαίοι καί άλλοι έπωφελήθησαν έν 
τώ μεταξύ παιτοιοτρόπως τών τοιούτων ήμών εφευρημάτων, 
τών δή προσδωσάντων έν καιρώ σημαντικήν ύπεροχήν, όπου 
αν τών θαλασσίων έφηρμόσθησαν πολέμων. Καί, έν ω έκ τών 
Ελληνικών πυρφόρων προήλθαν τά άπό Τίτου Αιβίου καί 
Σιλίου τοΰ ’Ιταλικού άναφερόμενα Φαλαρικά, βλέπομεν ούχ 
ήττον ότι έθεοαπεύθη σπουδαίος καί ή τών πυρπολικών 
πλοίων μέθοδος έν τή ξένη· έξίκετο δέ προϊόντως άχρι τής ετοι
μασίας ολοκλήρων έστιν δτε απ' αύτών στόλων, ώς έγένετο ύπό 
τοΰ Κασσίου κατά τους χρόνους τοΰ Καίσαρος.

Μετά αιώνων έκτοτε πάροδον, εί καί έχράτο ό ήμέτερος 
μεσαιωνικός Στόλος τών ναυμαχικών άρπαγών Άγρίφων 
μετ’ άλυα ίδιων — διά τήν άπό παραβολής πάλην, άπ’ ένωρίς 
δμως τής έν συμπαγεΐ ισχύϊ υποστάσεώς του σύνειδε τό κατά 
τούς άγώνας, έκ παρατάξει»; ή μή, λυσιτελέστερον έπί νίκην 
τών καταπρηστικών υλών, καί υπέρ κάθε άλλο πολεμικόν μέσον 
έστήριξεν είς εκείνος τό κράτος τής θαλάσσης, ούτινος ε’ίχετο 
ζηλοτύπως.

Έκτος λοιπόν τής συχνής γενομένης τότε χρήσεως τών πυρ
πολικών, ό έξ Αθηνών όρμηθείς φιλόσοφος καί εγκρατής τών 
φυσικών επιστημών καί τής χημείας ΙΙρόκλης έπρομήθευσε 
κατ’ άρξάμενον τόν Ε' αιώνα τώ Αύτοκράτορι Άναστασίω τό 
Άπυρον &εϊον, δπερ ήτο κόνις αναφλεγόμενη μόλις έξετίθετο 
είς τήν ηλιακήν θερμότητα, έχρησιμοποιήθη δ’ έπί τινας δεκαε

τηρίδας ώς τό κατ’ εξοχήν έπινήιον απλόν. ’Έπειτα περί τό 
<5/2 έτος, ό Σύριος μοναχός Καλλίνικος έπενόησε τό Ύγρδν 
πϋρ ή "Ενυγρον πνρ κληθέν, ιό όποιον είναι άδηλον δλως 
ποιας συστάσεως έτύγχανε, διότι έτηρήθη αύστηρώς απόρρη
τον μέχρι καταλνσεως τής 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας· γνω
ρίζομε»· δέ μόνον δτι περιείχε καί θειον καί ποσότητα τοΰ 
άπό τής πεύκης καί άλλων τοιούτων αειθαλών δένδρων συνα
γόμενου εύκαύστου δακρύου, καί ότι έπέμπετο μετά βροντής 
καί καπνού προπόρου. |"Επεται <η>ν«χηα|
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΑΝΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ

ΓΕπ' εΰκωρϊα τής άνευ συρμάτων τηλεγράφου εισαγωγής εις τήν ναυτικήν 
ύπηρεσίαν, δημοσιεΰομκν τό κατωτέρω Γίρόρον τον κ. Β. ΑΙγινήτον έψηφισμένον 

καθηγηνοϊ» τής Φυσικής έν τώ ΈΑνικω Πανεπιστημΐω).

Εις τήν υ.ακράν σειράν των [Λεσων συνεννοήσεως, τά όποια 
ή διάνοια του ανθρώπου έπενόησεν, ό άνευ σύρματος τηλέγραφος 
κατέχει ττ,ν (/.άλλον περιφανή θέσιν. Είναι εν των (Μεγαλοπρε
πών νεωτερων αριστουργημάτων τής Φυσικής ’Επιστήμη?, άπλή 
εφαρμογή άνακαλύψεών της σπουδαιοτάτων, ανακαλύψεων, αι 
όποϊαι συνεκλόνισαν έκ βάθρων τάς θεωρίας της και εξαφάνισαν 
δυσπρόσιτα κενά σκότους, εντός των όποιων έχάνετο πάσα συνοχή 
τής ’Επιστήμης τής Φύσεως. Οί θαυμάσιοι σταθμοί τής Αγ
γλίας και ’Αμερικής, τά εργοστάσια ταϋτα των κεραυνών, τά

έκμηδενϊσαντα διά του αίθέοος τήν τεραστίαν σχετικήν άπόστα- 
σιν των δύο Κόσμων, αποτελούν άναντίρρητον άπόδειξιν των 
άνακαλυφθεισών αληθειών.

Εντός χρονικού διαστήματος ελάχιστου τά πρώτα δοκι
μαστικά πειράματα προήχθηβαν εις θαυμασίας τελειοποιήσεις 
δΓ άοκνου εργασίας διασήμων σοφών. Νΰν ό άνευ σύρματος 
τηλέγραφος προσφέρει ύπηρεσίας τόσον σπουδαίας όσον καί 
απροσδόκητους. Ό αριθμός τών ιδρυόμενων σταθμών αυξάνει 
καθ’ έκάστην έπί εμπορικών πολεμικών πλοίων, φάρων κλπ.

*Η άπλότης της άνακαλύψεως ταύτης, όπως ολαι σχεδόν αί 
προγενέστερα·; της, είναι τοιαύτη, ώστε αμέσως γεννδται ή απο
ρία πώς διέρρευσε τόσος χρόνος, χωρίς τίποτε νά άντιληφθώσι 
πρό πολλού οί σοφοί.

Θά προσπαθήσωμεν νά άναπτύξωμεν δι απλών καί γενικών 
γραμμών τή,ν αρχήν έπί τής οποίας βασίζεται ό άνευ σύρματος 
τηλέγραφος.

Ποιον τό ζήτημά μας.— Ανακαλύψεις τινές, δπως ό άνευ 
σύρματος τηλέγραφος και άλλαι, έγέννησαν λίαν δικαίως τήν 
απορίαν καί έν μέρει τήν δυσπιστίαν τών μη ειδικών. Διότι 
άφ' ενός μέν άντιτίθενται εις τάς έκ τών αΐσθήσεών μας συνή
θειας καί άφ’ ετέρου διότι έρρίφθησαν μεμονωμένα·, εις τό κοι
νόν, άνευ συνδέσμου, άνευ συνεχείας οϋδεμιάς πρός προγενεστέ- 
ρας θεμελιώδεις ανακαλύψεις, έπί τών όποιων βασίζονται.

Πολλοί έρωτοϋν προκειμένου περί τού άνευ σύρματος τηλεγρά
φου : Πώς είναι δυνατόν δύο όργανα, μή συνδεόμενα δ ’ οϋδενάς 
δρατον μέσου, νά έπιδρώσιν έπ’ ίλλτ,λα ;

Έν τούτοις υπάρχουν τόσα παρόμοια ζητήματα, τά οποία 
έπρεπε νά προκαλούν διαρκώς αληθή θύελλαν τοιούτων ερωτή
σεων. Καί όμως μας φαίνονται φυσικότατα ! Η 'Αστρονομία 
διά τών άναμφισβη,τήτων μεθόδων της μας άπέδειξεν. ότι ο 
Ηλιος, ευρισκόμενος εις τό κέντρον τού πλανητικού συστήματος 

συγκρατεί τη,ν γτ,ν καί τούς λοιπούς πλανή,τας περί εαυτόν, 
τρέχων άνά τό αχανές μετά καταπληκτικής ταχύτατος. Αλλά 
διά τίνος τεράστιας καί μεγαλοπρεπούς άλύσου ό ’Ήλιος έδεσε 
τή,ν Γήν καί τούς λοιπούς πλανήτας, τούς ύλικούς αύτούς κολοσ
σούς, καί τους αναγκάζει νά κινώνται περί αύτόν, όπως ό λίθος 
διά τής σφενδόνης περί τή,ν χείρά μας : Ποια είναι ή σφενδόνη, 
εκείνη τού Ήλιου ; Μεταξύ τούτου καί τής γής ό άνθρωπος 
ούδέν μέσον ορατόν άνεκάλυψε μέχρι σήμερον. Κενόν απόλυτον 
ύφίσταται μεταξύ τών πλανωμένων ουρανίων σωμάτων.

αυ·
τούς άνεμους καί θερμαίνει καί

. Είναι ευνόητα καί

δι’ άλλα άπειρα, τά 
νά γεννάται ή, ιδία 

πώς δύο σώματα, ενώ δέν συνδέονται μήτε διά ουρ- 
μήτε δι’ άλλου τίνος όρατοΰ μέσον, έν τούτοις έπιδρώ-

Πώς ό μαγνήτης έλκει τόν σίδηρον, ένώ ούδέν ορατόν μέσον 
συνδέει τά δύο ταύτα σώματα ; Έσυνηθίσαμεν όμως νά θεω- 
ρώμεν ώς λίαν φυσικόν τούτο.

Διά τίνος έλατηρίου συνδέεται τό η,λεκτρον μ’ε τά σώματα, 
τά όποια έλκει : Διά τίνος δέ μέσου ή θερμότης τού Ήλιου, 
όπως καί τό φώς του, φθάνε: εις τή,ν Γήν καί ποοκαλεί έπ’ 
τής τάς βροχάς, τάς θυέλλας, —,—
ζωογονεί τόν άνθρωπον, τά φυτά, κλπ. 
φυσικά και τά αποτελέσματα αυτά :

Δι’ όλα τά φαινόμενα ταύτα, όπως καί 
όποια παρέρχονται απαρατήρητα, πρέπει 
άπορία : : 
μάτων, 
οιν &ι άλλη λα.

Αυτό είναι τό ζήτημα, τό όποιον πρέπει νά άναλυθη,, νά 
διευκρινισθή·

'Ορατόν καί Αόρατον.— Ό άνθρωπος έχει μεγάλην πεποί- 
θη,σιν εις τάς αισθήσεις του καί ιδίως τή,ν δρασίν του καί συνή
θως δεν ύποβάλλει εις έπαλή,θευσιν τάς δι’ αυτών εντυπώσεις 
του.'Αλλ’ -ή, δρασίς μας, δπως καί δλαι αί άλλαι αισθήσεις μας. 
ύπόκεινται εις σφάλματα, ενίοτε λίαν σοβαρά, προερχόμενα έξ 
«τελειών τών σχετικών οργάνων. Ούχί σπανίως περιπίπτομεν 
εις όπτικάς άπάτας. έκ τών όποιων πρόχειρα παραδείγματα 
έχομεν πλεϊστα. Τις αμφιβάλλει σήμερον περί τής ύπάρξεως 
τών άκτίνων Ραϊντγεν; Τις δεν είναι βέβαιος περί τής ύπάρζεως 
τών θερμαντικών άκτίνων ; Θερμόν τεμάχιον σιδήρου εκπέμπει 
άκτίνας τοιαύτας, αί όποϊαι, ώς καί αί ακτίνες τού Ραϊντγεν. 
είναι αόρατοι. Ό οφθαλμός μας είναι ανίκανος, διά νά προ- 
δώση, τή,ν παρουσίαν τών άκτίνων τούτων. Και δμως και αυται 
είναι άκτϊνες φωτός !

'Εάν θέσωμεν πλαγίως ράβδον έντός ύδατος θά τήν ίδωμεν 
τεθραυσμένην. ’Επίσης ή παρουσία κατόπτρου μας παρουσιάζει 
εντός αυτού τά πέριξ αντικείμενα. Ούτε ή ράβδος έθραύσθη. 
ούτε τά αντικείμενα είναι έντός τού κατόπτρου. Εάν δέ δεν 
γνωρίζωμεν την παρουσίαν τού κατόπτρου θά εΐμεθα πεπεισμέ
νοι, ότι εύρισκόμεθα προ πραγματικών αντικειμένων. Διότι ο

οφθαλμός δέν είναι ικανός όπως μάς άπαλλάξη, άπό τά σφάλ
ματα αυτά.

Έν γένει, παν δ,τι δέν ύποπίπτει εις τάς αισθήσεις μας δέν 
έπεται ότι καί δέν ύφίσταται, ούτε πάλιν τά πάντα ϋπάρχου- 
σιν όπως τά άντιλαμβανόμεθα διά τών αΐσθήσεών μας.

Αί&ήρ. — Μεταξύ Ήλιου καί Γης καί όλων γενικώς τών 
άστρων, ούδέν ύλικόν μέσον άνεκαλύφθη μέχρι σήμερον. Κενόν 
λοιπόν απόλυτον, υπό πάσαν έποψιν, ύφίσταται μεταξύ τών 
ουρανίων σωμάτων ;

Οχι ! Τούτο είναι άπαράδεκτον έν τη, Επιστήμη,· Γπάρχει 
πανταχον ρευστόν τι άβαρές, τό όποιον ή Επιστήμη έκάλεσεν 
αι&έρα. Ό αιθήρ ύπάρχει τόσον πέριξ όλων ανεξαιρέτως τών 
σωμάτων τού σύμπαντος δσον καί έντός αυτών. Μεταξύ Γής 
καί Ηλιου καί τών λοιπών ουρανίων σωμάτων είναι διακεχυ- 
μένος ό αιθήρ. Ύπ’ αύτού περιβάλλοντα: τά πάντα' έντός 
αυτού πλέει παν ύλικόν σώμα.

Είναι ή άπειρος θάλασσα, ή άόρατος, ή μυστηριώδης, έκ τής 
όποιας τάπαν έγεννήθη. Δέν ύπάρχει εΐςτήνφύσιν σώμα τελείως 
μεμονωμένον, τελείως ανεξάρτητον, τελείως άσύνδετον άπό τόν 
έπίλοιπον κόσμον. Τά πάντα συνδέονται άμοιβαίως, άποτελουντα 
έν δλον αρμονικόν, ύπείκον εις νόμους αιωνίους καί αμεταβλήτους.

Ό αιθήρ είναι ή μυστική, ή άόρατος άλυσος, μέ τήν οποίαν 
ό Ηλιος συγκρατεί τήν Γήν, ό μαγνήτης έλκει τόν σίδηρον, τά 
ηλεκτρισμένα σώματα ελκονται ή άπωθοϋνται άμοιβαίως' διά 
τής όποιας ή θερμότης καί τό φώς διανύουν τά ασύλληπτα δια
στήματα τού άχανούς. "Άνευ τού αίθέρος ουδέποτε θά διεκρί- 
νομεν τόν ’Ήλιον, τήν Σελήνην καί τούς λοιπούς αστέρας. 
Σκότος πυκνότατου εις τό στερέωμα καί νύξ αιώνια άνευ άστέ- 
ρων θά έβασίλευε πανταχού !

Αί&έριαι κυμάνσεις.— Ώς γνωστόν, ό άη,ρ χρησιμεύει πρός 
μετάδοσιν τού ήχου έκ τίνος σημείου εις άλλο. ’Εάν δέν ϋπήρ- 
χεν ά'ή,ρ όλοι οί ήχοι, οί δΓ αυτού μεταδιδόμενοι, δέν θά η,σαν 
ακουστοί. Ή συνομιλία δέ θά ήτο αδύνατος όπως γίνεται σήμε
ρον. Τό άποτέλεσμα θά ητο τό αυτό, ώς έάν άπασα ή άνθρω- 
πότ/,ς έστερείτο τού ακουστικού της οργάνου, τού ώτός. Ένεκα 
τής έλλείψεως άέρος, ή άλλου ύλικού μέσου, μεταξύ τής Γής 
καί τού Ήλιου οί συμβαινοντες έπί τούτου κρότοι, δσον δήποτε 
ισχυροί καί άν είναι, δέν θά άκουσθώσι ποτέ έπί τής Γής.

Ό άιρωσιω μένος θεράπων τού Βασί
λειος· ό πολύτιμος σύμβουλος τοϋ Στέμ
ματος. Έκ τών αρχαιότερων τιτλούχων 
τής Αυλής, άλλά καί ό συμπαθέστερος 
ίσως εις τόν Βασιλικόν Αΰθέντην, ού 
άμέριστον τήν αγάπην καί τήν έκτίμη- 
σιν ελκύει.

Οικογένεια μεγάλη καί πατριαρχική, 
προσενεγκοϋοα καί προσφέρουσα ση
μαντικός ύπηρεσίας εις τόν τόπον· στρα- 
τιώτης αυτός προοηλώαας εις τού Θρό
νου τά βάθρα εΰλαβώς τήν ΰπαρξίν του.

Διά τάς ύπηρεσίας του αύτάς βρίθει 
τό στήθος αύτοΰ άπο μεγαλοσταύρους 
καί παράσημα. Λέγουν δτι έχει περισ
σότερα τού Βασίλειος. Χαρακτηριστική 
ή υπερβολή.

Ή συμπαθεοτέρα δέ μορφή τής 
Αυλής δ ■ στρατηγός . Μειλίχιός καί 
πατρικοιτατος πρός πάντας εμπνέει τόν 
σεβασμόν καί ελκύει τήν αγάπην έκεί- 
νων, οί όποιοι τόν πλησιάζουν καί 
προσφεύγουν πλησίον του, απογοητευ
μένοι άπό τής συναλλαγής τάς άσχημίας.

Ίδιάζουσα είναι ή στοργή τήν οποίαν 
ό Βασιλεύς τρέφει πρός αύτόν. Πρό 
διετίας είχεν ασθενήσει έπικυνδύνως ό 
στρατηγός καί ό Βασιλεύς έλειπεν εις 
τό έξωτερικόν. Καθημερινά τηλεγρα
φήματα μέ τήν βασιλικήν υπογραφήν 
διηρώτων περί τής υγείας του μετά 
θερμών ευχών. Μετά τινας ημέρας ή 
Λ. Μ. επανήλθε καί δ στρατηγός ήτο 
ήδη έν άναρρώσει. Χαρακτηριστική

I. ΠΑΠΑΔΙΑ» ΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ

Υποστράτηγος. Αρχηγός το® Στρατ. Οίκου τής Α.Μ. τοΰ Βασνλίως.

Παν σώμ.α ηχούν γεννά έντός τού άέρος κυμάνσεις, αί όποια: 
προχωρούν καθ' δλας τάς διευθύνσεις. Εάν τό μήκος τού κύμα
τος είναι μέγα ό ήχος είναι βαρύς, έάν δέ είναι μικρόν ό ήχος 
είναι οξύς.

Υπάρχουν όμως ήχοι, οί όποιοι δέν είναι ακουστοί, δηλαδή 
δέν προκαλούν τό αίσθημα τής άκοής. έ’νεκα άτελείας τού οργά
νου της, τού ώτός. Οί ήχοι ούτοι είναι εκείνοι, τών όποιων τό 
μήκος κύματος είναι πολύ μέγα ή πολύ μικρόν.

Παρόμοια είναι καί τά φαινόμενα, τά όποια συμβαίνουν μέ 
τόν αιθέρα, ό όποιος χρησιμεύει πρός μετάδοσιν τού φωτός. Αί 
πηγαί φωτός γεννούν κυμάνσεις έντός τού αίθέρος, αί όποϊαι 
προκαλούν τό αίσθημα τής όράσεως. Όταν δμως τό μήκος 
κύματος είναι πολύ μέγα ή πολύ μικρόν, τότε τό φώς τούτο 
δέν είναι πλέον όρατόν. Ούτως έχομεν άκτίνας άοράτους.

Είδη Αοράτων άκτίνων.— Αί άόρατοι άκτϊνες άνεκαλύ- 
φθησαν διά τών άποτελεσμάτων, τά όποια επιφέρουν. Ούτως 
ύπάρχουν άόρατοι άκτϊνες, έχουσαι λίαν μικρόν μήκος κύματος 
καί αί όποϊαι έπιδρώσιν έπί τών φωτογραφικών πλακών, δπως 
και αί συνήθεις, αί φωτειναί. Ακτίνες τοιαύται άόρατοι είναι 
π. χ. αί άκτϊνες τού Ραϊντγεν.

Άλλαι πάλιν άόρατοι άκτϊνες, έχουσαι μέγα μήκος κύματος, 
έπιφερουν άποτελέσματα θερμαντικά. Παν σώμα θερμόν εκπέμ
πει τοιαύτας άκτίνας, αί όποϊαι είναι αίσθηταί π. χ. διά τής 
χειρός μας.

Τέλος άνεκαλύφθησαν άκτϊνες άόρατοι σπουδαιόταται, έχου
σαι ακόμη μεγαλήτερον μήκος κύματος, αί όποϊαι έπιφερουν 
άποτελέσματα ηλεκτρικά. Έπί τής ύπάρξεως τών άκτίνων τού
των στηρίζεται καί ό άνευ σύρματος τηλέγραφος.

("Επεται τύ τέλος] ΒΑΣΙΛ. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ

ήτο ή Βασιλική συμπεριφορά. Ό Βασι
λεύς εφθασε πρωί εις ’Αθήνας καί μετά 
δύω ώρας έσπευδ/ν εις τήν παρά τήν 
πλ,ατεϊαν τής ’Ελευθερίας οικίαν τοϋ 
στρατηγού.

Ό άσθενής δέν άνέμενε τοιαύτην 
βασιλικήν έφοδον. ’Αλλά ούτε καί έπρό- 
φθασε νά διευθετηθρ. Ό Βασιλεύς μέ 
βήμα νεανικώτατον ανελθών τόν κατε- 
λάμβανε άναπαυόμενον εις μίαν έδραν. 
Ό στρατηγός ευλαβούμενος, παρ' δλας 
τάς άντιπειθαρχικάς διαθέσεις τών με
λών του, έδοκίμασε νά σηκωθή, πρό 
τοΰ Βασιλέως του, άλλ' ή Λ. Μ. έπρύ- 
φθασε καί τόν ήμπόδισεν επιθέτων τήν 
χεϊρα Του έπί τοΰ ώμου του.

—Κάθησε. στρατηγέ- τοϋ είπε. Φθηνά 
τήν έγλιίτωσες. Τώρα, βλέπιο, καλά 
βαστής.

Τής αυστηρός εθιμοτυπίας ό κλοιός 
έθραύσθη καί έπηΧολούθησεν ή υπηρε
σιακή συνεργασία.

Κατά τούς βασιλικούς περιπάτους 
πεζή καί έφ’ άμάξης είναι ό άχώριστος 
συνοδός τής Α. Μ. καί έν ήμέραις κρί- 
σεως πολιτικής πολύτιμος σύμβουλος.

Μαζή μέ τούς άλλους τίτλους του 
φέρει καί τόν τοΰ Μαιευτήρος τής 
‘Ελληνικής κυβερνήσεως, τίτλον ον 
τοϋ άπένειμαν οί δημοσιογράφοι καί οί 
πολιτευόμενοι άφ’ ής έδωκε δείγματα 
τής Ικανότητάς του έν ήμέραις κυβερ- 
ιΐ]τικής δυστοκίας.



6 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1905
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1905 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 7

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟ “ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΘΡΑΝΙΟΝ,,

Μετ’ έθνιζής εύχαριστησεως παραθέτομε·/ κατωτέρω δύο εικό
νας ~αριστώσας νέον τύπον ύγιεινού καί παιδαγωγικοί θρανίου, 
όπερ εινε τό πρώτον ύπό "Ελληνος παιδαγωγοί έπινοηθέν και 
κατασκευασθέν έν Έλλάδι και δπερ θεωρείται ύπερέχον καί 
αύτών τών άριστων μέχρι τοϋδε κατασκευασθέντων εύρωπαί- 
κών. Διά τόν λόγον τοΰτον και πρέπον ένομίσαμεν νά γνω- 
ρίσωμεν αυτό είς τό Ελληνικόν κοινόν, ύπό τόν τίτλον ’ Αδη- 
νιϊϊκδν δρανίον, κατά τό « Wiener Schnlbank β. ήτοι 
« Βιενναϊον θρανιον », ώς ώνομάσθη τό πρό έτών έπινοηθέν ύπό 
τοΰ Paill έν Βιέννη.

Ιατρικού
«τά έκ της χρήσεως 

είς τούς

Καθ' ά ένώπιον τοΰ τελευταίου Πανελληνίου 
Συνεδρίου άνεκοίνωσεν ό κ. Μιχαλόπουλος, 
τών κακώς κατεσκευασμ.ε'νων θρανίων προκύπτοντα 
νεαρούς μαθητάς καί μ.αθητοίας κατ’ άρχάς μέν κατ' ολίγον 
καί άφανώς, σύν τώ χρόνω δμ.ως εις μέγιστον βαθμόν καί 
καταφανώς βλαπτικά, πολλάκις δέ καί αύτό τοϋτο ολέθρια 
άποτελέσματα. τ. έ. ή παραμόρφωσις της σπονδυλικής στήλης, 
τών ώμων καί τών άκρων τοΰ σώματος, μετά δέ τούτων καί 
ατελής άνάπτυξις τοΰ θώρακος και παρακώλυσις τής κανονικής 
λειτουργίας τών σπουδαιοτάτων τής ζωής οργάνων, οία εινε οί 
πνεύμονες. ή καρδία καί ό στόμαχος, ούχ ήττον δέ παρακώ- 
λυσις τής κανονικής λειτουργίας καί αύτών τών οφθαλμών, 
πάντα ταϋτα καθιστώσι τό ζήτημα τοΰ θρανίου έν τών πρωτί
στων ζητημάτων ού μόνον τής παιδαγωγικής, άλλ’ώς γνωστόν 
καί τής υγιεινής καί ιδία τής ύγιεινής τών σχολείων».

Ένώπιον τοϋ αύτοϋ ’Ιατρικού Συνεδρίου ό κ. Μιχαλόπου- 
λος, στηριζόμενος τό μεν εις άνατομικούς καί φυσιολογικούς 
λόγους, τό δέ είς τάς ώρισμένας διαφόρους τοϋ θρανίου ύπό τών 
μαθητών χρήσεις, κατέδειξε «τά υγιεινά και παιδαγωγικά 
έλαττώματα των παρ’ ήμϊν άριστων δεωρουμένων ευρωπαϊκών 
δρανίων», οία είνε άπαντα τά θρανία σταδεροΰ διαστήματος 
(Teste Distanz), ε. έ. τά μετ’ άκινήτων μερών θρανία, ώς

-X. 1.— Γο .Αθηναϊκόν θρανιον θ. ΜιχαλοπούΣον. ΚαΥβκόοναοί τομή, 
βιιχνυονσα τήν Λεσ,ν του γραφείου καί τό σχήμα τοΰ β/.ου θρανίου κατά την 
αερίπτοσιν της γραφής, Λιάστημα αρνητικόν =0:..ω. ΚΣΙαις '

τά θρανία Rettig κλπ. Ιίαρετήρησε δέ ένώπιον τοΰ Συνεδρίου, 
ότι τοιαΰτα ελαττωματικά θρανία είσήγαγον έσ/άτως σημαί
νοντα παρ ήμϊν Εκπαιδευτήρια, έξ ού κίνδυνος γεννάται νά 
χρησιμεύσωσι ταϋτα παρά τώ έλληνικώ λαω ώς παράδειγμα 

προς μίμ.ησιν, τοϋθ' όπερ ένεκα τοΰ δυσκόλου ή μάλλον τοΰ 
άδυνάτου τής συχνής άντικαστάσεως πολυδαπάνου ύλικοϋ, θά 
κατεδίκαζε καί νέας γενεάς νά ύφίστανται κατά τήν νεαρωτά- 
την αύτών καί διά τοϋτο εύπαθεστάτην ηλικίαν τά βραδέα μέν 
άλλά βαθέα καί μόνιμα βλαπτικά έξ αύτών αποτελέσματα.

Ιι

ΣΧ. 2. Τό «’Αθηναϊκόν OqovCov* θ. Μιχαλοπούλου. Εΐκών είληιιμένη έκ 
τον φυσικού, όρικνύουσα τήν θέσιν τού γραφείου καί τό σχήμα τοϋ όλου θρα
νίου κατά τήν Αρον τοϋ έργοχειρου τών μαθητριών. Λιάατημα 6ετ<κόν * 0?,0ϊ. 
Κλίσις γραφείου = ·Ι5η.

Κατά τάς απαιτήσεις τής Υγιεινής καί τής Παιδαγωγικής 
τό μεταξύ εδωλίου καί γραφείου οριζόντιον διάστημα, αύτό τό 
όποιον οί ξένοι όνομάζουσι Distanz, άνάγκη νά είνε ποσδν 
μεταβλητόν, ία. λαμβάνη δηλαδή άναλόγως τών διαφόρων χρή
σεων τοΰ θρανίου τρεις διαφόρους τιμάς, ήτοι

α') Κατά τήν περίπτωσιν τής γραφής τιμήν Αρνητικήν, φθά- 
νουσαν μέχρι 0,05 μ·· κατά τινας δέ (Herrmann. Buchner) 
καί μέχρι 0,065' διότι τότε μ.όνον τό σώμα τοΰ γράφοντος 
μαθητου δύναται νά έχη τό ύπό τής 'Υγιεινής συμφώνως πρός 
άνατομικούς καί φυσιολογικούς λόγους άπαιτούμενον σχήμα.

β’) Κατά δέ τήν περίπτωσιν τής έντός τοϋ θρανίου έγέρ- 
σεως τού μαθητοΰ τιμήν δετικήν, ϊσην πρός 0,08— 0,12 Η· 

γ’) Κατά δέ τήν περίπτωσιν τής απλής ακροαματικής διδα
σκαλίας τιμήν δετικήν ϊσην πρός 0,02—0,03 I1·. έπιτοέπουσαν 
είς τόν μαθητήν όπως, ένώ έρείδεται έπί τοΰ έρεισινώτου, τάς 
συμπεπλεγμένας χείρας αύτοϋ στηρίζει έπί τοΰ γραφείου' έπι- 
τρέπουσαν όμως έν ταυτώ έντός τών υπαρχόντων ορίων καί 
έλευθερίαν τινά. μετασχηματισμού τοΰ σώματος, άναγκαίαν 
πρός μετρίασιν τής έκ τοΰ παρατεταμένου καθίσμ.ατος, έστω 
καί αύτοϋ τού άρίστου, βλάβης, καθιστώσαν δέ διά τοϋτο τό 
επί τοΰ ούτως έχοντος θρανίου κάθισμα τοΰ μαθητοΰ άσυγκρί- 
τως κνετώτερον καί ύγιεινότερον ή κατά τό μηδενικόν διά
στημα τών θρανίων Reltig καί τών τούτοις όμοιων θρανίων 
σταθερού διαστήματος, κα: πολύ μάλλον κατά τό αρνητικόν.

Η μεγίστη δυσκολία τού προβλήματος τής κατασκευής 
ύγιεινοΰ καί παιδαγωγικού θρανίου εινε ή δυσκολία τοΰ νά 
άχθώσιν είς αρμονίαν έν ένί καί τώ αύτώ θρανίω, έκτος τών 
άλλων, αί τρεις άνωτέρω έκτιθέμεναι άπαιτησεις. Τό πρόβλημα 
δέ τοϋτο φαίνεται δτι κατά τόν άριστον τρόπον λύει τό θρα- 
νίον τοϋ κ. Μιχαλοπούλου.

ΤΙ ύπό τού ίατροϋ κ. Γ. Βλάμου έζδοθεϊσα Α Υγιεινή τοϋ 
Σχολείου» λέγει τά έξης'

«Τό θρανιον τοϋ Θ. Μιχαλοπούλου έν Αθήναις. Τοΰτό έστ: 
δίεδρον, έχον τά μέν άλλα μέρη άκίνητα. κινητόν δέ μόνον τό 
γραφεϊον, δπερ διακρίνεται τοϋ τών άλλων θρανίων έπί τη πρω
τοτυπώ αύτοϋ στροφή, διότι στρέφεται τοϋτο περί οριζόντιον 
άξονα έντός ολικής γωνίας 150° περίπου, λαμβάνον άβιάστως 
διά τής άπλουστάτης καί φυσικωτάτης ταύτης κινήσεως οίαν- 
δήποτε τών τριών διαφόρων δέσεων καί Αποστάσεων (διαστη
μάτων), I0-' άρνητικήν μέν ϊσην πρός 0,05 μετρ., ήτις εστίν 
ή άρίοτη διά τήν περίπτωσιν τής γραφής... 2$ν θετικήν ϊσην 
πρός 0,02 Ρ·· καθ’ ήν τό γραφεϊον εχει κλίσιν 45°.. . Ή θέσις 
αύτη τοϋ γραφείου τυγχάνει ιδία λίαν άνετος ταΐς μαθητρίαις 
έν τη έκτελεσει τών ίργοχείρων τό δέ κατά μήκος τοϋ κατω
τέρου χείλους τοΰ γραφείου γιγγλυμούμενον έκ σκληρού ςύλου 
ορθογώνιον έλασμα ια', έχει συνήθως τήν θέσιν ια' (εικ. 1)

τΛι· σπονδαιοτέριον 

πολιτικών γεγονότων τοΰ 

Νοεμβρίου είναι καί »/ )'«(■- 

πκθ Λτώτιΐι; ήν ένήργησαν 

αί Μ. Δυνάμεις κατά τθ« 
Τουρκίας διά νά εξαναγκά

σουν αυτήν όπως ι'ιποδεχθή 

τόν Οικονομικόν Έλεγχον έν 

Μακεδονία. Ό στόλος τών 

Μ. Λ υνάμεων υπό τήν γενι- 

άρχηγίαν τον Αυστριακοί· 

ναυάρχου Ρίπερτ αποπεεν- 

σας με ενσγραγίστονς όιατα- 

γάς έκ Πειραιώς, όπου είχε 

.τροιιγονμένιοςσνγκεντρωόιϊ. 

κιιτιμ·όΰνί)ιι πρός τά.Τονρ- 

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ Μ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΜΙΓΥΛΗΝΗΣ

Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΗΜΑΤΩΝ

μένον κεκλεισμένον, άνοίγει δ’ αύτό ή μαθήτρια μόνον κατά 
τήν ώραν τοϋ έργοχειρου πρός έναπόθεσιν πηνίου, ώαλίδος κλπ., 
ή κατά τήν άκρόασιν προφορικής διδασκαλίας πρός στηριξιν 
τών συμπεπλεγμ,ένων χειρών" 3ον καί θετικήν άπόστασιν (Dis
tanz) ϊσην πρός 0,08 — 0,15 U- χρήσιμον πρός τήν έντός τοϋ 
θρανίου έγεοσιν τοΰ μαθητοΰ καί τήν εύκολον καί κανονικήν 
είσοδον καί έξοδον έξ αύτοϋ».

«Τό δρανίον τοΰ Μιχαλοπούλου υπερέχει και αύτών τών 
αρίστων θεωρούμενων δρανίων Kunze κλπ. α') δτι ή κίνησις 
τοΰ γραφείου εινε άσυγκρίτως εύκολωτέρα ή έν έκείνοις. . . β’) 
έκάστη τών άνωτέρω εϊρημ.ένων τριών διαφόρων θέσεων, άς 
άλληλοδιαδόχως δύναται νά. λάβη τό γραφεϊον. έστίν άφ’ έαυ- 
τής έντελώς ώρισμένη καί δέν έξαρτάται ούδαμώς έκ τής έκτι- 
υ.ήσεως τοϋ μαθητοΰ, ένώ έν τώ θρανίω τοϋ Kunze ή μέν 
πρώτη καί ή τρίτη τών εϊρημένων θέσεων έξαρτάται έν μέρει 
έκ τών μαθητών, ή δέ δευτέρα καθ’ ολοκληρίαν».

κικά ΰδατα καί κατέλαβε 

τήν Μιτυλ>]νην ί>Γ Ισχυρών 

άποβατικών άγι/αιΐτα»·. Κατά 

τήν πρό τοΰ λιμένας έμφά- 

νισίν του ό όιείίνής στόλο; 

δέν έχαιρέτιοε τήν Τουρκι

κήν σημαίαν, ιίη οΰ Λί κατέ

λαβε τό τελοινείον καί τά 

δημόσια γραφεία ΰπέοτειλε 

τό ’Οθωμανικόν εμβλιμια.

Ή < Ε!κονογραφημέτ·η ■ 

παρέχει σήμερον τάς πρώτα; 

ληφθείοας εικόνας έκ τή; 

καταλ.ήηιτως τής Μιτι·λήνηςι 

ας άπέστειλεν ήμϊν ό έκεϊ 

καλός καί πολύτιμος αυτής 

φίλος κ. Armand.



8 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1905 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1905 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 9

Η ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΗ ΡΩΣΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ©ΕΛΗΣΕΩΣ

Τήν 19η·' τοϋ παρελθόντος ’Οκτωβρίου ό 
Νικόλαος ό Β', καταπατώ·/ τάς παραδόσεις

Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Τσάρος 
καί τάς 

διαθήκας τοϋ οϊκου τών Ρωμανώφ, έξέδωκε διάταγμα, 
διά τοϋ όποιου χορηγούνται συνταγματικά’. έλευθερίαι 
εις τόν άπολυταρχούμενον λαόν του κα1. καθιστά τού
τον μέτοχον τής παντοδυναμίας, δι’ ής περιεβλήθησαν 
οί ήγεμόνες τής Ρωσσίας άπό τής εποχής τής έπιδρο- 
μής τών Ταρτάρων καί τοϋ μακροχρονίου ζυγοϋ των.

Ό άπολυταρχισμός, μετά ύπερεκατονταετή αγώνα 
κατά τοϋ όλονέν αύξανομένου φιλελευθέρου ρεύματος, 
ήναγκάσθη νά ύποκύψη εις τήν θέλησιν τοΰ λαοΰ καί 
μετά διαφόρους κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαράς υπο
χωρήσεις, ών ή σπουοαιοτέρα ύπήρξεν ή άπελευθέρωσις 
τών δουλοπαροίκων ύπό τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Β', κατέ- 
ληξεν είς τήν χορηγίαν κατ' άρχάς μέν μικρών ελευθε
ριών, τέλος δέ συνταγματικών τοιούτων. Τό γεγονός 
εϊνε όμολογουμένως μέγα καί ή ιστορία τών λαών χρυ- 
σοϊς γράμμασι θ’ άναγράψη είς τάς σελίδας της τήν 
ήμέραν τής 19 ’Οκτωβρίου, ήμέραν κατά τήν όποιαν 
130 έκατομμύρια ανθρώπων άνεγνωρίσθησαν ώς δντα 
δικαιούμενα ν’ άπολαύσουν τών δικαιωμάτων, τά όποια 
άπορρέουν έκ τής συνειδήσεως τοΰ άνθρωπισμοΰ.

'Ο Τσαρισμός κατέρρευσε καί έπί τών έρειπίων τοΰ 
σαθρωθέντος τούτου πολιτικού οικοδομήματος νέον πολι
τικόν σύστημα θά δημιουργηθή, σύστημα παρέχον τήν 
ισότητα καί τά άνθρώπινα δικαιώματα εις έκατομμύρια 
δλα άνθρώπων, οί όποιοι μέχρι σήμερον διετέλουν δούλοι.

«
Άλλά τί άγών, τί πάλη διεξήχθη διά νά έπιτευχθή 

ταγμα τής 19 ’Οκτωβρίου! Πόσον αίμα έχύθη καί πόσαι ύπάρ- 
ξεις έχάθησαν είς τόν βωμόν τής Ιδέας τής άπελευθερώσεως!

'Η Αικατερίνη ή Β’, ή μεγάλη τών Ρώσσων αύτοκράτειρα 
ύπήρξεν ή πρώτη ύποστάσα τήν σφοδράν έπίθεσιν τών ελευθε
ρωτών Ρώσσων.

Συνετή Άνασσα, περιστοιχισμένη ύπό άνδρών μεγάλου νοός. ή 
Αικατερίνη κατώρθωσεν ούχί μόνον νά μή ύποχωρήση άλλά κα! 
έτι πλέον νά έδραιώση τόν θρόνον τών άπολυταρχικών Τσάρων.

Ή μεγαλοφυής καί επιτήδεια αύτη γυνή, ήτ?ς άπό τοϋ 
αφανούς άνεδείχθη διά πραξικοπήματος αύτοκράτειρα, έποτίσθη 
πολλής πικρίας, κατά τινα δέ παράδοσιν έγένετο καί θύμα τών 
έξεγερθέντων φιλελευθέρων.

Τό τελευταίο·/ τοΰτο γεγονός δέν εινε ίστορικώς έξηκριβω- 
μένον, διότι παρουσίασε μέν ό θάνατός της σημεία τινα ύποπτα, 
δέν έξηκριβώθη δμως καί άν έπήλθεν ούτος κατόπιν βίας ή· άν 
ύπήρξε φυσική συνέπεια τοΰ έκδοτου βίου τής μεγάλης αύτής 
γυναικός.

"Οχι δλιγώτερον τής μητρός του έπάλαισε κατά τών έλευθε- 
ροφρόνων καί ό υιός της Παύλος, έπί τής έποχής τοϋ όποιου 
οίτήν ανατροπήν τοΰ πολιτεύματος έπιδιώκοντες προσαπέκτησαν 
τήν έπωνυμίαν τών βολταιριστών, δηλαδή έμπεποτισμένων τών 
ιδεών τοΰ Βολταίρου.

Οί βολταιρισταί δέν ήσαν δμως έπαναστάται κατά τήν κυρίαν 
τής λέξεως σημασίαν.

τό διά-

• I

•Τ

I
*

Ήσαν οί πρόδρομοι τών άναρχικών έπαναστατών τών μετέ- 
ιειτα χρόνων, άπετελοΰντο δέ άπό άνθρώπούς πάσης κοινωνικής 
άξεως, άπό τής τών εύγενών μέχρι τής τών άγροτών.

Σημειωτέο·/ πρός τούτοις δτι οί πλεϊστοι τούτων, άν μή 
ήσαν άνθρωποι εύποροι, οί όποιοι ήσπάσθησαν τάς 

ής ίσότητος τών άτόμων έκτός τών ρωσσικών συνόρων, 
των έγένοντο άπό- 

νέων ιδεών, άκρως αντιθέτων πρός τό κρατούν έν

παντες 
άρχάς . 
καί οί όποιοι έπανελθόντες εις τάς 
στολοι 
Ρωσσία σύστημα.

Οί βολταιρισταί έπασχον μαζή μέ τόν λαόν καί προσεπάθουν 
νά τόν ελευθερώσουν τοϋ ζυγοϋ, τόν όποιον έπέδαλεν εις αύτόν 
ή πλουτοκρατία, χωρίς δμως νά σκεφθοΰν ποτέ νά προσφύγουν 
είς μέσα βίαια.

"Οταν δμως είδον άποτυγχανούσάς τάς προσπάθειας των, 
δταν δέ πρό πάντων εις τάς τάξεις των προσήλθον νέα στοιχεία 
ζωηρότερα, οί βολταιρισταί ήλλαξαν τακτικήν καί έκ τοΰ μέσου 
αύτών άνεπήδησε πρός μέγιστον τρόμον τών Τσάρων ή Ηέλη- 
σις τής Γής·' ή έπαναστατική αύτη όργάνωσις ή όποια έπληξε 
τώ 1881 τόν φιλόλαον καί μέγαν άληθώς ρώσσον αυτοκράτορα 
’Αλέξανδρον τόν Β’.

Ή δργάνωσις αύτη. ή οποία εϊχεν ώς πρόγραμμα τήν θανά- 
τωσιν πάντων τώνμελών τής αύτοκρατορικής οικογένειας τής 
Ρωσσίας. έπετέλεσε μέγα άληθώς έργον διά τόν ρωσσικόν λαόν.

Τό έργον αύτό, κατόρθωμα θεωρούμενο·/ κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν έπίσης αδύνατον, ώς άδύνατος μέχρι προ τίνος έθεω- 
ρεΐτο ή -χορηγία συνταγματικών ελευθεριών, ήτο ή άπελευθέ- 
ρωσις τών δουλοπαροίκων.

ί

Ή έπιτυχία δμως αύτη, δσον μεγάλη καί άν ήτο. δέν έθεω- 
ρήθη έπαρκής ύπό τών «Τρομοκρατών ·—ώς έκλήθησαν τά 
μέλη τής «θελήσεως τής Γής '—καί ό ’Αλέξανδρος ό Β' έπλή- 
ρωσε διά τής ζωής του τήν ύποχώρησιν, τήν όποιαν έκαμε·/ εις 
τους Μεγάλους Δούκας νά μή χορηγήση, ώς έπεθύμει άλλως τε. 
άπόλυτον έλευθερία·/ είς τόν λαόν του.

Ή δολοφονία τοΰ Αλεξάνδρου τοϋ Β', τήν όποιαν έστιγμά- 
τισεν ολόκληρος ή Ρωσσία, άνεχαίτισε κατά πολύ τήν τρομο
κρατικήν τάσιν τών ρώσσων έπαναστατών, διότι άντελήφθησαν 
πόσον κακούς ύπολογισμούς εϊχον κάμει, πιστεύσαντες δτι διά 
τής έξοντώσεως τών μελών τοΰ Αύτοκρατορικοΰ οϊκου θά ήδύ
ναντο νά έπικρατήσουν καί νά έπιτύχουν τοΰ ποθουμένου.

Ό ρωσσικός λαός ύποφέρει, τά πάνδεινα ύφίσταται ένεκα 
τής κακής διοικήσεως, ούδέποτε δμως έσκήφθη δτι ό Τσάρος 
εϊνε τό αίτιον τής κακοδαιμονίας του. Τόν Τσάρον ό ρώσσος 
τόν θεωρεί ώς τι ον ύπερφυσικόν καί άγαθοποιόν. Πρώτος ό 
Ηεός καί δεύτερος ό Τσάρος!

Αατρεύει τόν Τσάρον ί Ρώσσος, δπως λατρεύει καί τήν 
πατρίδα του, τήν όποιαν πολλάκις καί συγχέει μέ τό πρόσω
πο·/ τοΰ Αύτοκράτορος, καί πάσαν κατά τού τελευταίου πράξιν 
θεωρεί αυτόχρημα ανοσιούργημα.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας δέν ήδύνατο φυσικά νά εύδοκιμήσή 
τό έργον τών τρομοκρατών καί οί τελευταίοι ήναγκάσθησαν νά 
έγκαταλείψουν τά φονικά μέσα, καί νά έπιδιώξουν δι’ άλλης 
όδοϋ τήν έπιτυχία·/ τού σκοποΰ των.

Καί ήρχισεν ή προπαγάνδα μεταξύ τών έργατικών τάξεων καί 
ή έπαναστατική παίδευσις τοΰ λαοΰ.

Τό κόμμα τών τρομοκρατών διελύθη καί άντ’ αύτοΰ συνεστή- 
θησαν σωματεία άλλα έπαναστατικά, διάφορα άκολουθήσαντα 
προγράμματα καί διαφόρους ώς έκ τούτου έπωνυμίας λαβόντα.

Ούτω έσχηματίσθησαν οί Σύνδεσμοι τών σοσιαλιστών, τών 
σοσιαλιστών δημοκρατών, τών δημοκρατών άπλώς, τών φιλε
λευθέρων, τών σοσιαλιστών έπαναστατών καί πολλοί άλλοι, οί 
όποιοι δράσαντες καί άρχάς μεμονωμένως, ήνώθησαν εΐτα καί 
άπετέλεσαν τάς καί σήμερον δρώσας οργανώσεις τών σοσια
λιστών έπαναστατών καί τών σοσιαλιστών δημοκρατών.

Εκτός τών σωματείων 
τούτων έσχηματίσθησαν, 
ύπάρχουν δέ καί σήμε
ρον, διάφορα άλλα σωμα
τεία, άντιπροσωπεύοντα 
τάς διαφόρους ξένος έθνό- 
τητας έν Ρωσσία καί σκο- 
ποΰντα τήν άπελευθέρω- 
σιν τών έθνοτήτων τούτων 
άπό τοϋ ζυγού τού Τσαρι
σμού. Τοιαΰτα σωματεία 
κυρίως εινε τά πολωνικά, 
τά φινλανδικά καί τό 
έβραϊκόν. Τό τελευταιον 
εϊνε γνωστόν ύπό τήν 
έπωνυμίαν Iler Bund».

Τό πρόγραμμα τών 
τρομοκρατών, ώς καί ανω
τέρω εϊπομεν, δέν ήκο- 
λούθησεν ούδέν τών σω
ματείων τούτων.

Καί ναι μέν έγένοντο 
άπόπειραι κατά τής ζωής 
τών μετά τόν ’Αλέξαν
δρον τόν Β' αύτοκρατό- 
ρων, δηλαδή ’Αλεξάνδρου 
τού Γ' καί τοΰ ήδη Τσά
ρου, άλλ’ αί άπόπειραι 
αύται δέν ήσαν άπόρροιαι 
τών προγραμμάτων τών 
έπαναστατικών μερίδων.

Ήσαν πράξεις έντελώς 
άνεξάρτητοι, διαπραττό- 
μεναι παρ’ άνθρώπων Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛβΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΕΚ 200 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ
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πολλά ύποστάντων, πολύ βασανισθέντων, ύπό προσωπικών δλως 
ελατηρίων κινηθέντων.

Έπίσης είς προσωπικά πάθη, καί είς δίψαν έκδικήσεως 
πρέπει νά άποδοθούν καί οί φόνοι τού Μεγ. Δουκός Σέργιου, 
τοΰ ύπουργοΰ Πλέβε, τοϋ Μπόμπρικωφ καί άλλων έπισήμων, 
οί όποιοι τό πλεΐστον έπλήρωσαν διά τής ζωής των δχι τήν 
άφοσίωσιν είς τό καθεστώς, άλλά τήν αύθαιρεσίαν των τήν 
απεριόριστον κα! τά έγκλήματα, τά όποια διέπραττον, εϊτε 
έναντίον ώρισμένων άτόμων, εϊτε έναντίον έθνοτήτων δπως ό 
Μπόμπρικωφ, δστις φαντασθείς εαυτόν σχεδόν δεσπότην, έζήτει 
νά ποοοπατήση παν δικαίωμα τού φινλανδικοΰ λαοΰ, δπως ό 
Πλέβε δστις ένόμισεν δτι έπειδή ήτο ύπουργός κα! άντισημίτης 
θά ήδύνατο νά έξοντώση κάθε ’Ιουδαίον.

Οί φόνοι, οί μετά τόν Άλέξάνδρον τόν Β' διαπραχθέντες. 
προήλθον μόνον έξ ατομικών άντιλήψεων τών φονέων, ούχί δέ 
έκ τών προγραμμάτων τών έπαναστατικών σωματείων.

Τάτελευταία άλλην οδόν ήκολούθησαν.Όδόν δέ άσφαλεστάτην.
Άφοϋ εϊδον δτι ή Τσαροκτονία εϊνε μισητή παρά τώ λαώ, 

έπεδίωξαν νά τόν προετοιμάσουν διά τόν έπαναστατικόν άγώνα 
καί νά τοΰ έμπνεύσουν βαθμηδόν τήν ιδέαν δτι ό Τσαρισμός, 
δχι ό Τσάρος, εϊνε τό αϊτιον τής κακοδαιμονίας του.

Καί ό ρωσσικός λαός, δστις ύποφέρει ύπέρ πάντα άλλον, ό 
άμόρφωτος ούτος λαός, δστις έβλεπε μέν δτι έδυστύχει δέν ήδύ
νατο όμως νά έξηγήση καί πόθε·/ ή δυστυχία του, προθύμως 
ήκουσε τάς εισηγήσεις τών προπαγανδιστώ·/ καί τελείαν έδωκε 
πίστιν είς αύτάς.

«

“Οταν δέ ή πολιτική προπαίδευσις τοΰ λαοΰ συνετελέσθη 
δπως δήποτε, καί αί έργατικαί τάξεις, άν μή δλαι. αί πλεΐσται 
δμως κατηχήθησαν αρκούντως, οί προ- 
παγανδισταί ήρχισαν έφαρμόζοντες τό 
δεύτερον μέρος τοΰ προγράμματός των. 
τήν δι’ έξωτερικεύσεως τών έπαναστα
τικών φρονημάτων ένθάρρυνσιν καί 
προσέλκυσιν τών φοβουμένων άκόμη 
νά συνενωθούν μετ’ αύτών κοινωνικών 
τάξεων. Τό δεύτερον τοΰτο μέρος συνί-
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στατο εΐ; απεργίας καί επαναστατικός διαδηλώσεις. Καί ή 
Ρωσσία, ή τρομοκρατούμενη, ήκουσε κατάπληκτος μίαν ημέραν 
πρό πέντε περίπου ετών πλήθη ολόκληρα νά κραυγάζουν!

Κάτω ό Τσαρισμός! 
Ζήτω ή ελευθερία!

ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έκτοτε ό αδυσώπητος άγιον 
μεταξύ τοΰ άπολυταρχισμοΰ καί 
τοΰ φιλελευθέρου λαϊκού ρεύμα
τος έοεκαπλασιάσθη. Αί φυλα- 
καί, τά φρούρια καί ή Σιβηρία 
ύπερεπληρώθησαν εγκληματιών 
πολιτικών πάσης ήλικίας καί 
πάσης τάξεως.

Εύγενεϊς δούκες καί πρίγκη- 
πες, άνθρωποι τών γραμμάτων, 
έργάται καί έμποροι, φοιτηταί 
καί φοιτήτρια’, ένεκλείσθησαν 
εις τάς σκοτεινός είρκτάς τών 
φρουρίων καί ή εύρον οίκτρόν 
θάνατον έπί τού ικριώματος ή 
έξωρίσθησαν εϊς τήν Σιβηρίαν 
καί εις τήν Σαχαλίνην, ή κατε-

δικάσθησαν όλόκληρον τό υπόλοιπον τού 
βίου των νά διέλθουν εις τάς άνηλίους ύπο- 
γείους στοάς τών διαφόρων ορυχείων, ών 
γέμουν τά όρη τής ’Ασιατικής Ρωσσίας.

Χιλιάδες όλόκληροι ύπάρξεων έπλήρω- 
σαν είτε διά τής ζωής των, είτε διά τής 
ελευθερίας των τήν άνάμιξίν των εις τόν 
έλευθερωτικόν αγώνα, μεταξύ δέ αύτών 
τά πρωτεία κατέχει ή φοιτητική νεολαία.

Εναντίον αύτής έστράφη κυρίως τό 
μίσος τών τσαροφρόνων καί αύτοί ύπέ- 
στησαν τήν άγριωτέραν καταοίωξιν, γενο- 
μένην έν δνόματι μέν τοΰ Τσάρου, έν 
πλήρει οέ άγνοια αύτοΰ. Διότι σημειωτέου
δτι μεταξύ τών άλλων κακών τοΰ άπολυταρχισμού, είνε καί ή 
απόλυτος έλευθερία δράσεως, ήτις παρέχεται εις τά όργανα τής 
έξουσίας, προκειμένου περί καταδιώξεως τών έπαναστατών.

Ό είσαγγελεύς καί ό αρχηγός τής χωροφυλακής είνε έν 
Ρωσσία τό πάν. Οί νόμοι παύουν ΐσχύοντες όταν άρχίζει ή 
ενέργεια τών δύο αύτών παντοδυνάμων άντιπροσώπων τής 
έξουσίας τοΰ Τσάρου.

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ

Άνθρωποι έπί απλή ύπονοία δτι είνε «πολιτικώς ύποπτοι», 
ώς καλούνται έν Ρωσσία, ρίπτονται εις τάς φυλακάς δπου εις 
μυρία μαρτύρια ύποβάλλονται διά νά έξαναγκασθοΰν νά ομο
λογήσουν τούς συνενόχους των. Άφοΰ δέ κρατηθούν εις τάς 
είρκτάς έπί μήνας ή καί έτη όλόκληρα άπομεμονωμένοι καί 
ώς μόνην τροφήν έχοντες όλίγον άρτον καί σαρδέλλες, άπο- 
στέλλονται είτα εις τάς έσχατιάς τής αύτοκρατορίας, δπου 
άλυσσόδετοι διέρχονται εις καταναγκαστικά έργα τό ύπόλοιπον 
τής ζωής των.

Καί αύτά γίνονται έξ ονόματος τού Τσάρου. Φαντάζεται 
λοιπόν πας τις τό μίσος τό αδιάλλακτον, τό όποιον καταλαμ
βάνει δλους αύτούς τούς δυστυχείς, τούς συγγενείς των καί τούς 
οικείους, μίσος τό όποιον ζητεί εύκαιρίαν νά έκσπάση εις μίαν 
καταστροφήν τών βασανιστών.

«
Ή εύκαιρία έδόθη διά τοϋ Ιαπωνικού πολέμου. Ό άτυχής 

αυτός πόλεμος κατέπληξε τόν ρωσσικόν λαόν, τόν γαλουχη- 
θέντα μέ Εθνικούς θριάμβους καί τόν πεπεισμένον ότι ό ρωσ- 
σικός στρατός είνε άήττητος. Ένικήθη ό στρατός, καί ό λαός 
βαρέως φέρων τήν ήτταν ήρχισε νά ζητή τό αίτιον αύτής. Καί 
τό αίτιον ευρέθη. Οί έπαναστάται έπωφεληθέντες τής ευκαιρίας, 
ένέπνευσαν εις τόν ρωσσικόν λαόν τήν ιδέαν δτι ό Τσαρισμός 
πταίει καί αύτοΰ καί ένεστάλαξαν εις τήν ψυχήν αύτοΰ μέρος 
τοΰ μίσους, τό όποιον έτρεφον καί τρέφουν κατά τοΰ Τσάρου.

Καί ό ρωσσικός λαός, πεισθείς τέλεον δτι ό Τσαρισμός είνε 
ή αιτία δλων τών κακών, έξηγέρθη σύσσωμος καί άπήτησε τόν 
περιορισμόν τής ολέθριας παντοδυναμίας τού Τσάρου, καί τήν 
συμμετοχήν καί αύτοΰ εις τά τής διοικήσεως τής μεγάλης 
πατρίδος του.

Παρά το πλευρόν τών Ρώσσων έτάχθησαν οί Πολωνοί καί οί 
Φινλανδοί καί ή έπανάστασις έξερράγη μέ δλην της τήν αγριό
τητα, καί έσάρωσε καί έποδοπάτησε τά όργανα τής έξουσίας, τά 
όποια έστάλησαν όπως τήν αντιμετωπίσουν καί τήν καταπνίξουν.

«
ΊΙ άπεργία τών εργατών τού ΙΙοντίλωφ, ή στάσις τού ΙΙα- 

τιόμκιν ό βομβαρδισμός τής Όδησσοΰ, ή στάσις τής Κροστάν- 
δης, τού Καύκασού, τής Σεβαστουπόλεως τελευταίως είνε γεγο
νότα πρωτοφανή διά τήν ιστορίαν.

Ποταμοί αίματος έρρευσαν καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν καί πόλις 
μία δέν ύπήρξεν ήτις νά μή προσέφερε δεκάδας υπάρξεων εις 
τόν βωμόν τής έλευθερίας.

Ό Τσαρισμός αγρίως άντεμετώπισε τήν έξέγερσιν τού λαού, 
μολονότι ό Τσάρος Νικόλαος ό Β’ πρό πολλού ήτο έτοιμος νά 
χορηγήση τάς ζητουμένας έλευθερίας· άπόδειξις δέ τούτου είνε 
ή σύγκλησις τής Ντούμας—Έθνοσυνελεύσεως.

Ή κλίκα δμως τών Μ. Δουκών, τών άποζώντων καί πλουτι- 
ζόντων εις βάρος τού λαού, ύπερίσχυε πάντοτε καί δεινόν διε- 
ξήγον άγώνα προς διατήρησιν τοΰ καθεστώτος. Πρό ούδενός 
δπισθοχώρουν οί Μ. Δούκες καί πολλάκις έδόθη εις τόν Τσάρον 
νά έννοήση ότι μία οίαδήποτε παραχώρησις θά έσήμαινε τό 
τέλος τής βασιλείας του.

Τά γεγονότα δμως έπήλθον τόσον ραγδαία καί τόσον υπήρ
ξαν σοβαρά, ώστε τήν 1!· ’Οκτωβρίου ό Τσάρος, ποιήσας τό 
σημειον τοΰ Σταυροΰ υπέγραψε τό Διάταγμα, διά τοΰ όποιου 
άνεγνώριζε τά δίκαια αιτήματα τοΰ λαοΰ του καί έκάλει 
τοΰτον άπό κοινού μετ’ αύτοΰ νά έργασθή ύπέρ τής εύημερίας 
τής Ρωσσίας. ι

«

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΑΧΑΑΙΝΗΣ

Άλλ’ άφοΰ έξεδόθη τό Διάταγμα τούτο, τό παρέχον συνταγ- 
ματικάς έλευθερίας, διατί έξακολουθεί ή έπανάστασις; θά 
έρωτήση τις.

Τό πράγμα άληθώς έκ πρώτης δψεως φαίνεται παράξενον 
καί άκατανόητον. "Οταν ένθυμηθή δμως κανείς δτι καί άλλοτε 
προεκηρύχθησαν έλευθερίαι εις τήν Ρωσσίαν, ήθετήθησαν δέ 

αί ύποσχέσεις, θά έννοήση διατί τό 
αιματοκύλισμα έξακολουθεί.

Ό άγών δέν έληξε. Τούναντίον 
μάλιστα τώρα άρχίζει σφοδρότερος, 
διότι τό κόμμα τών Τσαροφρόνων 
έξακολουθεί νά έλπίζη δτι θά κατορ
θώσω ν’ άφαιρέση τάς χορηγηθείσας 
έλευθερίας.

Εις δύο δέ τι να έλπίζουν οί συν
τηρητικοί.

Πρώτον — εις δ δφείλονται καί τά 
άντεπαναστατικά σώματα, τά όποια 
τόσας σφαγάς διέπραξαν τελευταίως 
εις τό νά παραστήσουν τόν ρωσσικόν 
λαόν διά τών σφαγών τούτων ώς 

άγριον, άπολίτιστον καί άνάξιον 
συνεπώς τών έλευθεριών, καί ούτω 
νά κατορθώσουν ν’ άποσπάσουν 
παρά τού Τσάρου μίαν άνάκλησιν 
τού Διατάγματος τής 19 ’Οκτω
βρίου. Τούτο άλλως τε τό έπέ- 
τυχον έν μέρει*  διότι περί τά τέλη 
τοΰ ’Οκτωβρίου έξεδόθη άλλο Διά
ταγμα διά τού όποιου άποκλείε- 
ται τών χορηγηθεισών έλευθεριών 
ή Πολωνία.

Τό σχέδιον είνε όμολογουμένως 
σατανικόν καί δέν είνε άπίθανον 
νά πεισθή ό Τσάρος δτι ή σκό
πιμος αύτη άντεπανάστασις είνε 
έκδήλωσις τοΰ γνησίου φρονήμα
τος τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ, θέλοντος 
τόν Τσαρισμόν.Άλλ’ έάν δέν έπι- 

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΝ
τύχη τό πρώτον αύτό σχέδιον οί 
συντηρητικοί έλπίζουν νά έπιτύχη 
τό δεύτερον, τό όποιον συνίσταται εις τήν παράτασιν τής άντε- 
παναστάσεως καί συνεπώς τής τρομοκρατίας μέχρι τών έκλογών

τών άντιπροσώπων τής Ντούμας, καί 
τόν αποκλεισμόν κατά τάς έκλογάς 
τών φιλελευθέρων υποψηφίων. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει έλπίζουν νά έκ- 
λεγοΰν οί ύποψήφιοι τού κόμματός 
των, οί όποιοι άποτελοΰντες τήν πλειο
νοψηφίαν έν τή Ντούμα, θά δυνη- 
θούν νά έπαναφέρουν τό πρώην καθε
στώς. Εννοείται δτι αί έλπίδες αύται 
τών συντηρητικών είνε πόθοι εύσε- 
βείς και ή Ρωσσία τοΰ 1906 θά είνε 
Κράτος συνταγματικόν.

Όπωςδήποτε έκ τής έπικρατούσης 
έν Ρωσσία χαώδους καταστάσεως δύ- 
ναταί τις νά έλπίζη δτι θά προκύψη 
καλόν τι ύπέρ καταδυναστευομένου 
λαού, οίος ό αιματοκυλισμένος έν τή 
εύρυτάτη Ρωσσικη Αύτοκρατορία, 
καί αί τελευταΐαι ειδήσεις, αί όποϊαι 
παριστώσι τόν άγώνα όξυνόμενον δει
κνύουν δτι ό διεξαγόμενος έκεΐ λαϊ
κός άγών θά κατίσχυση τής κλίκας 
τών Μ. Δουκών, οιτινες έδημιούργη- 
σαν τεχνητόν κίνημα διά νά συγκρα
τήσουν τό σεσαθρωμένόν καθεστώς.

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ

QUO VADIS?
( Συνέχεια άπώ τό προηγούμενου τεύχος )

Ίδικόν μου. ‘Αλλά κανείς δέν τό εΐξεύρει. Καί σϋ μή λέγης εϊς 
κανένα τίποτε.

Μοΰ έλεγες δτι δέν κάμνεις στίχους, είπεν ό Βινίκιος. καί βλέπω 
έδώ αρκετούς στίχους εναλλάσσοντας μέ πεζόν λόγον.

—“Οταν άναγνώσης, έφιστώ τήν προσοχήν σου εις τό δεϊπνον τοΰ 
Τριμαλκίωνος. "Οσον διά τούς στίχους τούς άηδίασα, άφότου ό Νέροιν 
έγραψεν εποποιίαν. Τά ποιήματα τοϋ Νέρωνος είνε έμετικά δι’ έμέ. 
Κατόπιν τοΰ αποτελέσματος τούτου δύναμαι νά τά επαινώ, αν όχι μέ 
έλαφρράν συνείδηση·, τουλάχιστον μέ στόμαχον έλαφρόν.

Τό φορείον έστάθη καί πάλιν ένώπιον τοΰ χρυσοχοείου τοΰ ’Ιδομε
νέας, καί άφοΰ ό Πετρώνιος έκανόνισε τήν ΰπόθεσιν τών πολυτίμων 
λίθων, άνήλθε πάλιν καί διηυθύνθησαν πρός τήν οικίαν τοΰ Αΰλου. 
Νέος καί στιβαρός θυρωρός τούς ήνοιξε τήν βύραν τήν άγουσαν εις τό 
Όστιον1 ή δεύτερον πρόδρομον, ένφ μία κίσσα εϊς τόν κλωβόν της τούς 
όπεδέχετο ϋορυβωδως κραυγάζουσα.

Σάλβε I ■■·
Ένφ μετέβαινον άπό τό “Οστιον εϊς τό “Ατριον:1 ό Βινίκιος ήρώτησε. 

Παρετηρησες ότι ό θυρωρός δέν φέρει άλύοεις;
Είνε άλλόκοτος οικία, άπήντησε μέ ταπεινήν φωνήν ό Πετρώνιος. 

Βεβαίως θά ήκουσες νά λέγουν δτι ή Πομπωνία Γραικίνα εγένετο 
ύποπτος ώς άσπασθεΐσα δεισιδαιμονίας τής ’Ανατολής, βασιζομένας έπί 
τής λατρείας κάποιου καλούμενου Χριστού.

—“Εχεις δίκαιον είνε άλλόκοτος οικία. ’Αργότερα θά σ' εϊπω τί εχω 
άκούσει καί τί έχω ίδεϊ έδώ.

Εόρίσκοντο εις τό 'Ατριον. Ό όνοματοκλήτωο είχεν είσδύσει εις τό 
εσωτερικόν διά νά άναγγείλη τούς έπισκέπτας· δούλοι τούς παρουσία
σαν έδρας καί έβαλαν υποπόδια υπό τούς πόδας των. Ό Πετρώνιος, 
οστις έφαντάζετο, δτι εϊς τήν αύοτηράν ταύτην οικίαν πρέπει νά έβα- 
σίλευε διηνεκής ανία, δέν ήρχετο ποτέ. ’Εκύτταζε λοιπόν περιέργως καί 
έξεπλήσσετο βλέπων πολλήν φαιδρότητα καί φιλοκαλίαν καί πληθιόραν 
άνθέων καί φωτός καί ουδέ ίχνος άνίας. Ύπήρχον ωραία άγάλ- 
ματα καί τό δαπεδον ήτο ψηφιδωτόν. 'Υπήρχε σεμνότΐ|ς καί ευπρέπεια 
άνευ πολυτελείας.

Εις δούλος άνεσήκωσε τό παραπέτασμα καί έφάνη ό Αΰλος Πλαύτιος.
Ήτο άνήρ κλίνων ήδη πρός τό γήρας, άλλ’ εύρωστος καί μέ άέτειον 

ομμα. Ή δψις του έξέφραζεν ανησυχίαν τινά διά τήν παρουσίαν τοΰ 
εμπίστου φίλου τοΰ Νέρωνος.

Ό Πετρώνιος εξήγησε τήν παρουσίαν του έν πάση έτοιμότητι. 
Ήρχετο νά ευχαρίστηση τόν Πλατίτιον διά τάς φροντίδας τών όποιων 
<> ανεψιός του είχε τύχει εις τήν οικίαν ταύτην καί ήλθεν έξ ευγνωμο
σύνης καί μόνον ένθαρρυνθείς άπό τάς παλαιός σχέσεις των.

— Καλώς ήλθες, είπεν ό Πλαύτιος, κι’ ευγνωμοσύνην έγιίι μάλλον 
σοί οφείλω, άν καί δέν ύποπτεύεις τό αίτιον.

Τφόντι ό Πετρώνιος μάτην άνηρεύνα έν τή μνήμη του- δέν έμάιπευεν.
—’Αγαπώ, έπανέλαβεν ό Αΰλος, καί έκτιμώ πολύ τόν Οΰεσπασιανόν

1. Ό ΝάρΟηξ.— S. Χαίρε.— .Ί. Μέλαθρον.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΡΑΧΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ. ΤΑ ,ΘΥΜΑΤΑ -ΤΩΝ ΣΦΑΓΩΝ ίΕΙΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣί ΟΔΗΣΣΟΥ

τοΰ οποίου έσωσες τήν ζωήν τήν ήμέραν, καθ’ήν είχε τό ατύχημα νά 
άποκοιμηθή άκούων τούς στίχους τοΰ Καίσαρος.

— Είπέ μάλλον τό εύτύηημα, άπήντησεν ό Πετρώνιος διότι δέν 
τούς ήκουσε. Πλήν ομολογώ ότι τό εϊ’τυχές έκεϊνο περιστατικόν έκινδύ- 
νευσε νά τελειώση κακά. Ό Χαλκοπώγων έπρόκειτο ώρισμένως νά τοΰ 
στείλη δι’ ενός Κεντυρίωνος τήν φιλικήν συμβουλήν ν’ άνοιξη τάς 
φλέβας του.

— Και σύ, Πετριόνιε, έξηπάτησες τον Καίσαρα;
Ουδόλως. Τοΰ παρέστησα δτι άν ό Όρφεΰς ήδύνατο μέ τό φσμά 

του ν’ άποκοιμίζη τά άγρια θηρία, θρίαμβος ήτο, δχι μικρότερος, νά 
κατορθώση ν’ άποκοιμίση τόν Οΰεσπασιανόν. Λύναται νά έπικρίνη τις 
τόν Νέρωνα, άρκεϊ. ν’ άναμιγνύη πολλήν κολακείαν μέ όλίγην κριτικήν. 
Ή χαριτόβρυτος Αΰγοΰστά μας ΙΙοπαία τό γνωρίζει τοΰτο άρκετά καλά.

Ό γηραιός πολεμιστής εκρινε καλίιν ν’ άλλάξη ομιλίαν.
—Όποιοι χρόνοι, φεΰ! είπεν ό Αΰλος. Μοΰ λείπουν δύο κοπτήρες 

τούς όποιους μοΰ έθραυσε λίθος ριφθείς υπό ενός Βρετανού καί ό 
λόγος μου κατέστη συριστικός· καί δμως τάς καλλιτέρας στιγμάς τής 
ζωής μου διήλθον έν Βρετανία.

’Αλλ’ ό Πετρώνιος φοβηθείς μή ό γέρων στρατηγός άρχίση νά διη- 
γήται τούς πολέμους του. ήλλαξεν ομιλίαν καί αυτός. Διηγήθη δτι 
τάς ημέρας ταύτας άνευρέθη που τό πτώμα λυκιδέως μέ δύο κεφαλάς· 
καί κατόπιν ήρχισε νά θαυμάζη τήν χάριν ήτις έβασίλευεν εϊς τήν 
κατοικίαν τοΰ Πλαυτίου.

— Είναι παλαιό κατοικία, παρετήρησεν ό Πλαύτιος, καί δέν ήλλαξα 
τίποτε άφ’ δτου περιήλθεν εις χεϊράς μου.

Τό παραπέτασμα τό όποιον εχώριζε τό “Ατριον άπό τήν συνεχομένην 
αίθουσαν ήτο άνασυρμένον καί ή οικία ήτο άνοικτι'ι άπό τοΰ ενός 
μέχρι τοΰ άλλου άκρου, διά μέσου δέ τής αιθούσης καί τοΰ τελευταίου 
περιστυλίου, τό βλέμμα είσέδυε μέχρι τοΰ κήπου, οστις οϋτω έφαίνετο 
ώς φωτεινός πίναξ εντός σκοτεινού πλαισίου. Οί χαριτωμένοι γέλωτες 
ενός παιδιού έφθαναν άπ’ έκεϊ κάτω μέχρι τοϋ ’Ατρίου.

—“Α, αρχηγέ, είπεν ό Πετρώνιος, έπιτρεψέ μας νά άκούσωμεν έκ 
τοΰ σύνεγγυς αύτόν τόν άβίαστον γέλωτα, ένα γέλωτα τόσον σπάνιον 
διά σήμερον.

—’Ελευθέριος*  άπήντησεν ύ Πλαύτιος έγειρόμενος. Είναι ό μικρός 
Αΰλος μου και ή Λιγύα ποΰ παίζουν τήν σφαίραν. Φαντάζομαι δμως, 
Πετριόνιε. oxt καί σύ περνρς τάς ημέρας γελών.

—Ή ζωή είναι γελοία καί γελώ... συνεπλήρωσεν ό Πετριόνιος, 
ιλ?.λ’ έδώ ό γέλως έχει άλλον ήχον.

Πράγματι, προσέθηκεν ο Βινίκιος. δέν γελφ ό Πετρώνιος δλην 
τήν ήμέραν· δλην τήν νύκτα μάλλον.

Συνδιαλεγ-όμενοι τοιουτοτρόπως διέσχισαν τήν οικίαν καθ’ δλον τό 
τό μήκος της καί έφθασαν εις τόν κήπον. Ό Πετρώνιος έρριψε άστρα- 
πιαΐον βλέμμα έπί τής Λιγύας. Ό μικρός Αΰλος ετρεξε νά καλημερίση 
τόν Βινίκιον οστις προχωρών ΰπεκλίθη πρό τής ώραίας κόρης η οποία 
άκίνητος, μέ τήν σφαίραν εις τήν χεϊρα, μέ τά μαύρα [ΐαλλιά έν μικρφ 
άτσξίφ ήσθμαινεν όλίγον, μέ τάς παρειάς ροδίνας.

’Αλλ’ εις τόν κήπον, εις τό σκιασμένον έκ κισσών, κλημάτων καί κλη
ματίδων τρίκλινον έκάθητο ή Πομπωνία Γραικίνα- μετέβησαν έκεϊ 
όπως τήν χαιρετίσωσιν. Ό Πετρώνιος τήν έγνώριζε, διότι τήν είχεν 
Ιδη παρά τή ’Απιστία, θυγατρί τοΰ Ρυβελλίου Πλαύτου, ώς επίσης 
καί έν τφ οϊκιρ τοΰ Σενέκα καί παρά τφ Πολλίωνι. Δέν ήδύνατο νά 
κρύψη ποιαν τινα έκπληξιν σεβασμού ένώπιον τής γαλήνιου μελαγχο
λίας τής δη·εώς της καί τής εύγενείας τής στάσεως, τών τρόπων καί 
τών λόγων της.

’Ακόμη δέ καί τώρα, εις τάς ευχαριστίας του διά τάς πρός τόν 
Βινίκιον παρασχεθείσας περιποιήσεις, παρενέβαλλε συχνά τήν λέξιν 
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■δέσποινα , ή οποία ουδέποτε τοϋ ήρχετο εις τό πνεύμα οσάκις συνω- 
μίλει μετά της Καλβίας Κρισπιλλίνας. τής Σκριβωνίας, τής Βαλερίας, 
τής Σολίνας καί άλλων γυναικών τοΰ κόσμου.

Ό μικρός Λύλος, δστις άπό τής διαμονής τοϋ Βινικίου. τόν ειχεν 
Απόκτηση φίλον, τόν προσεκάλεσε νά παίξουν τήν σφαίραν. Όπισθεν 
τού παιδιού ή Λυγία είχεν είσέλθη είς τό τρίκλινον. 'Υπό τό παραπέ
τασμα τοϋ κισσού, μέ τάς μικρός ανταύγειας τού φωτός, τοΰ λάμποντος 
έπί τοΰ πρωσιόπου. έφάνη είς τόν Πετρώνιον ώραιοτέρα άπό ότι τοΰ 
είχε φανή ευθύς έξ άρχής, Αληθινή νύμφη. Καί επειδή δέν τής εϊχεν 
είσέτι άπευθύτη τόν λόγον, ήγέρθη, προσέκλινε πρό αύτής καί είπε τάς 
λέξεις μέ τάς όποιας ό Όδυσσεύς χαιρετίζει τήν Ναυσικάν:

Γουνοΰμαί σε. άνασσα, θεός νυ ή βροττός έσοι;

εί δέ τις έσοι βροτών, τοί έπί χθονί ναιπτάουσιν 
τρισμάκαρες σοί γε πατήρ καί ποτνία μήτηρ, 
τρισμάκαρες δέ κασίγνητοι . . .

Καί αύτή ή ΙΙομπωνία έφάνη λίαν εύαίσθητος απέναντι τής ευφυέστα
της αύτής φιλοφροσύνης τοΰ κυρίου τούτου.

Ώς πρός τήν Λιγύαν, αϋτη ήκουε συγχισμενη καί κατέρυθρος μέ 
τούς οφθαλμούς κάτω. Άλλ’ αίφνης μειδίαμα πονηρόν διεγράφη είς 
τάς γωνίας τών χειλέων της καί δισταγμός τις διέστειλε χαριέντως τά 
θελκτικά χαρακτηριστικά τής όψεώς της καί άπήντησε διά τών λέξεων 
τής Ναυσικάς, προφέρουσα αύτάς έν μιφ αναπνοή καί ολίγον τι ώς 
μάθημα άποστηθιζόμενον:

Ξεΐν’, έπεί ούτε κακή» οϋτ’ άφρονι φωτί έοικας
Ζεύς δέ νέμει όλβον ’Ολύμπιος άνθρώποις . . .

Καί έπειτα έτράπη είς φυγήν, ώς πτηνών κατατρομαγμένον.
Τώρα ήτο ή σειρά τών εκπλήξεων τοΰ Πετρωνίου· δέν έπερίμενε 

ποσώς νά άκούση στίχον τοΰ 'Ομήρου, έξερχόμενον έκ τοΰ στόματος 
νεαράς κόρης, περί τής όποιας ό Βινίκιος τοΰ είχεν είπή ότι είναι 
βαρβαρικής καταγωγής. ΙΙροσέβλεψε λοιπόν τήν Πομπωνίαν μέ ύφος 
ερωτηματικόν, άλλ’ αύτη έμειδία βλέπουσα τήν υπερηφάνειαν, ήτις 
άντανεκλάτο έπί τού προσώπου τοΰ συζύγου της.

Μεθ’ ολας τάς προλήψεις Αρχαίου Ρωμαίου, αί όποϊαι τόν ύπεχρέω- 
ναν νά διάκειται δυσμενώς εναντίον τής Ελληνικής γλώσσης καί τής 
διαδόσεώς της. ό Λύλος ήτο εύτυχής, διότι ό άνθρωπος έκεΐνος, ό τόσον 
πεπαιδευμένος, ό φιλόλογος αύτός, εύρεν είς τήν οικίαν του ένα 
οίονδήποτε, ικανόν νά τοΰ άπαντήση είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί 
δΓ ένός στίχου τοϋ 'Ομήρου.

’Εχομεν ένταΰθα ένα παιδαγωγόν, ένα "Ελληνα, είπε στρεφόμενος 
πρός τόν Πετρώνιον, δστις παραδίδει μαθήματα είς τόν υιόν μας, καί 
ή μικρά παρίσταται είς τό μαδήματα αύτά.

Ό Περώνιος παρετήρει ήδη μέσφ τοΰ κιγκλιδωτοΰ τών κισσών καί 
τών κληματίδων τόν κήπον καί τήν διασκεδάζουσαν έκεϊ τριάδα.

Ό Βινίκιος φορών άπλούν χιτώνα έρριπτε τήν σφαίραν, τήν οποίαν 
προσεπάθει νά άρπάζη καί ν' Αναρρίπτη διά τής παλάμης της, κυρτου- 
μένη εύστρόφως ή Λιγύα. Ή νεαρά κόρη είχε φανή κατ’ ιΐρχάς ολίγον 
τι ασθενική είς τίιν Πετρώνιον, άλλά παρατηρούμενη οΰτω πως έν τη 
φωτοχυσίφ τοΰ κήπου, ώμοίαζε πρός ζώσαν εικόνα τής Ήοϋς. Ά 1 
εκείνη ή ροδίνη καί διαφανής δψις, έκεΐνα τά διά φίλημα πλασμένα I. Θ>'η τών κήπων καί τών δρυμών προσωποποίηοις τής εσπερινής αύρας.
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χείλη, έκεΐνα τά βαθέως κυανά μάτια, καί ή λευκότης τοϋ Αλαβάστρι
νου μετώπου καί ή σκιερά κόμη της μέ τάς Ανταύγειας ήλέκτρου καί 
ορειχάλκου καί τό ολον εκείνο σώμα τό εΰστροφον, ευκίνητον, νεάζον 
έν νεότητι νέου Μαίου, άνθος, μόλις άνοιχθέν! Εκείνη ή Ταναγραία 
κόρη ήτο άρμονία έαρινή. Καί όμοια μέ λυχνίαν Αψηφούσαν τό φώς, 
η ροδίνη διαμόρφωσις αύτής άπεκάλυπτε τήν αίθερίαν ψυχήν, τήν 
όποιαν ήκτινοβόλει.

Οί άλλοι έν τούτοις εϊχον παύσει τό παιγνίδιον. ΓΙεριπατήσαντες ολί
γον έκάθησαν είς τι έδρανον παρά τήν δεξαμενήν. Άλλ' Αμέσως τό 
παιδίον ήγέρθη καί (ΐετέβη διά νά πειράξη τους ίχθϋς Καί ό Βινίκιος 
έξηκολούθησε τήν άρξαμενην συνομιλίαν κατά τόν περίπατον :

Ναί, έλεγε χαμηλοφώνως καί μέ τρέμουσαν φωνήν. Μόλις εϊχον 
παραιτήση τήν πορφύραν τήβεννον μέ άπέστελλον είς τούς λεγεώνας 
τής Ασίας. Δέν ήδυνήθην νά γνωρίσω τήν πόλιν, ούτε τήν ζωήν, ούτε 
τόν έρωτα. Παΐς ιιετέβαινον είς τήν σχολήν τοϋ Μουσωνίου, δστις έπα- 
νελάμβανεν είς ημάς ότι ή ευτυχία συνίσταται είς τό νά έπιθυμή τις 
ό,τι επιθυμούν οί Θεοί καί κατ' Ακολουθίαν έξαρτάται έκ τής θελήσεώς 
μας. Καί έγώ, σκέπτομαι οτι ύπάρχει καί άλλη τις, μεγαλειτερα καί 
πολυτιμότερα, ήτις δέν έξαρτάται έκ τής θελήσεώς ήμών—διότι ό έρως 
μόνος δύναται νά τήν άποδώση. Τήν ευτυχίαν ταύτην επιζητούν καί οί 
θεοί αυτοί· καί έγώ, Λυγία, οστις μέχρι τοϋδε δέν έγνώρισα τόν έρωτα, 
επιθυμώ νά βαδίσω έπί τών ιχνών αύτών, καί έπιζητώ εκείνο, τό όποιον 
Οά μοΰ άποδώοη τήν ευτυχίαν. . .

Αύτή ήκροάζετο ώς Οά ήκροάζετο τόν ήχον αύλοΰ Ελληνικού, ή 
κιθάρας· μουσικήν παράδοξον κατακηλοΰσαν τά ώτα, συνταράσσουσαν 
τό αίμα καί είσδύουσαν μέχρι τής καρδίας της δι' ήδυπαθείας καί 
χαράς καταπλησσούσης καί υπερφυσικής· πάν δ,τι έλεγεν ούτος ένυ- 
πήρχε πρότερον έν έαυτή. άλλά εμενεν άδιόρατον, ύπολανΟάνον.

'Επί τών Ακινήτων κυπαρίσσων έπιπτε φώς ερυθρωπόν, έξ ού σύμ- 
πασα ή άτμοσφαΐρα ήτο διαπεποτισμένη. Ή Λυγία άνήγειρε τους 
οφθαλμούς της πρός τόν Βινίκιον, ώς συνερχόμενη έξ ονείρου' καί 
αίφνης, ώς ήτο κεκλιμένος πρός αύτήν, μέ τούς οφθαλμούς φρίσσοντας 
έκ τίνος παρακλήσεως, τής έφάνη ώραιότερος πάντων τών Ανθρώπων, 
πάντων τών θεών, τών όποιων έβλεπε τά άγάλματα είς τά άετώματα 
τών ναών. Έψαυσεν ελαφρώς τήν χεΐρά της ολίγον τι ύπεράνω τοΰ 
καρποΰ καί τήν ήρώτησεν :

— Δέν μαντεύεις, Λιγύα, διατί σοΰ ομιλώ οΰτω πως ;
—Όχι. έψιθύρισεν αυτί], τόσον χαμηλοφώνως ώστε ό Βινίκιος μόλις 

τήν ήκουσεν. Άλλά δέν τήν έπίστευσεν καί σφιγγών τήν χεΐρά της 
ίσχυρότερον θι'ι τήν έσυρε μέχρι τής καρδίας του, άν, είς τόν περιβαλ
λόμενοι· ύπό μύρτων διάδρομον, δέν έπεφαίνετο δ γέρων Λύλος. δστις 
πλησιάζων πρός αύτούς εϊπεν :

—Ό ήλιος κλίνει πρός τήν Δύσιν· προσέξατε είς τήν δρόσον τής 
εσπέρας καί μή άστείζεσθε μέ τήν Λιβιτίναν '·

—Έρριψα έπάνω μου τήν τήβεννόν μου άπήντησεν ό Βινίκιος καί 
δέν αισθάνομαι τό ψύχος.

—Έν τούτοις δέν βλέπει τις πλέον είμή τό ήμισυ τοΰ δίσκου τοΰ 
ήλιου ύπεράνω τοΰ Ίανικούλου, εϊπεν ό γέρων πολεμιστής. Καί δέν 
έχοιιεν έδώ τό γλυκύ κλίμα τής Σικελίας, δπου ό λαός συναθροίζεται 
τό εσπέρας είς τάς πλατείας διά νά χαιρετίση έν χορφ τόν Φοίβον δύοντα.

[Έπεται αυνέχεια]
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ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ
Χορηχός τής δαπάνης τοϋ Μαραβλείου Διδαακαλτίου.

ι=

ΔΗΜ. ΚΑΛΛΙΑΣ
Άρχιτέκτων τοϋ Μαρασλείου Διδασκαλείου.

Μετά τής είκόνος τής προσόψεως τοϋ Μαρασλείου Διδασκαλείου δημο- 
σιεύομεν καί τάς εικόνας τοϋ κ. Ι’ρ. Μαραολή χορηγήσαντος την δαπά
νην τούτου, ώς και τήν τοϋ Άρχιτέκτονος κ. Δ. Καλλια εις τον οποίον 
οφείλεται τό τέλειον καί ώραϊον τοϋτο έργον. Ώς γνωστόν, πιστοποιη- 
Οέν άλλως τε καί ύπό τής επιτροπής τής παραλαβής τοΰ έργου, ο ρηϋεις 
άρχιτέκτων τυγχάνων κατ’ άπόφασιν τοΰ ύπουργοΰ τής Παιδείας και 
διαχειριστής Ανεξέλεγκτος τής δωρεάς τών 250 χιλιάδων δραχμών, 
ποσον είς δ Ανήρχετο ό Αρχικός προϋπολογισμός τοΰ έργου, δι αναφο
ράς αύτοϋ έπέστρεψεν είς τό ύπουργεϊον τής Παιδείας αμα τή περαιώ
σει τοΰ έργου ό5 χιλιάδαςδραχμάς, άίτινες, ώς λέγει έν τή «'αφορά του. 
έπερίσσευσαν έκ τοΰ Αρχικού προϋπολογισμού τοϋ έργου. Η αναφορά 
του αύτη έπροξένησεν, οϊκοθεν έννοεϊται. τήν μάλλον ευχαριστον εκπζ.η- 
ξιν, διότι συνήθως οί αρχικοί προϋπολογισμοί δέν έπαρκουσι δια τα 
έργα δι'ά συνετάχθησαν τό ύπουργεϊον τής Παιδείας άπεφασισε και 
^χρησιμοποίησε τό περίσσευμα τούτο διά τήν κατασκευήν επίπλων, 
θρανίων, κιγκλιδώματος, έγκατάστασιν φωτισμού, παραπετασματα παρα
θύρων, κατασκευήν τής μαρμάρινης προτομής τοϋ δωρητοΰ κ. I ρ 
Μαρασλή. καί οΰτω χάρις είς τό περίσσευμα τούτο, αναμφισβήτητου 
προφανώς Αποτέλεσμα τής ευσυνειδησίας τοΰ άρχιτέκτονος του έργου, 

έγένετο τό έργον τόσον τέλειον, ώστε μετεφέρθη απο ιης Σεπτεμβρίου 
έν αύτώ τό Διδασκαλείου καί ήρχισεν ή λειτουργία αυτου. Προκύπτει δε 
έκ τούτου καί έτησία οικονομία ύπέρ τοϋ Δημοσίου _6.οοο δρχ., «σας 
έπλήρωνεν είς ένοίκιον ένός Ακαταλλήλου και παλαιού οικήματος.

Εί’ τήν αίθουσαν τών τελετών τοϋ Διδασκαλείου πολύ δικαίως 
τάχθη ύπό τοϋ υπουργείου ή άνάρτησις τών εικόνων των A. Α. Μ;Μ. 
τών Βασιλέων, τοϋ θ. Δηληγιάννη καί Πετρίδου, τοΰ νΰν ύπουργου κ 
Καλλιφρονά, τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου κ. Μ. Βρατσανου και 
τοϋ άρχιτέκτονος καί νομομηχανικοΰ κ. Δημ. Καλλία, Οστις συναιια 
έ'-ένετο καί κύριος μοχλός τής ευεργετικής επιτυχίας του νομού του 
1895 -ιερί Δημοτ. Έκπαιδεύσεως, έκποτήσας τά διαγραμματα όλων των 
δημοτικών σχολείων τού κράτους, ώς καί πάσαν τεχνικήν εργασίαν. 
Β Αιατιίγιαιτα, εγκυκλίους κ.τ λ. υπάρχοντα εν Ελλάδι και αφοροιντα 
τήν ί-γιεινήν τών σχολείων. Ταϋτα πάντα δέ έξ ίδιας πρωτοβουλίας, ανευ 
Αμοιβής καί προσθέτως είς τήν συνήθη αύτοϋ δημοσίαν υπηρεσίαν εις 
τό ύπουργεϊον τών Εσωτερικών. Χάρις δέ είς την ακαταπονητον εργα
σίαν του ταύτην. ή Ελλάς ουδόλως ύστερεϊ τών λοιπών Κρατών ως 
πρός τά διοικητικά μέτρα διά τήν ϊδρυσιν σχολείων τελείων υπο επι
στημονικήν καί ύγιεινήν έποψιν.
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XI Κ) ΙΙΧΙΙ ΓΟ>| ΚΧΙ ΧΙΓΟΧΧ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ

Ο μηχρο.ιολίχης Πίλαγχονβίας Ixoaxrui Φορόηονλος, τον ό.πο ον την 
ίίκόνα ^ημοοιενβι η Εικονογραφημένη*  βγβννή&η ίν Χίφ κατά τό έτος 
1859. Άποφοιτήοας έκ τοΰ γυμνασίου τής πατρίδος του καί κατόπιν 
έκ τής θεολογικής Σχολής τής Χάλκης έχειροτονήθη διάκονος υπό Ιωα
κείμ τοΰ Γ', τήν ήμέραν τών εγκαινίων τοΰ έν Σταυροδρομίφ μεγαλο
πρεπούς ναόν τής Άγιας Τριάδας. Ακολουθίας άπεοιάλη πρός συμπλήρω-

Η Α. Σ. 0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 
όν άπεπειρώΰηααν νά δολοφονήαωαιν έοχάτως ο! Βούλγαροι.

οιν τών σπουδών τον είς 'Αγγλίαν καί Γερμανίαν, διέμεινε δέ δύο μέν 
έτη είς Οξφόρδην, τέοσαρα δέ εις τά πανεπιστήμια τής Αειφίας, Μονάχου, 
Ιένης κα! τό 1887 άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής θεολογίας καί φιλοσοφίας.

Εχρημάτισε διευθυντής τής έν Καισαρεία 'Ιερατικής Σχολής, οικονό
μος τοΰ έν Σμύρνη Γραικικοΰ νοσοκομείου καί τελευταιον άρχειοφύλας 
τών Πατριαρχείων.

Τέλος έπί πατριάρχου Κωνσταντίνον τοΰ Ε', άνηγορεύθη μητροπολίτης 
Μελενικου τόν Φεβρουάριον τοΰ 1901, έχειροτονήθη δέ έν συρροή άπει

ρου κόσμου έκτιμήσαντος έν τώ προσώπφ του τήν υπέροχο·· μόρφωση·, 
τήν μεγάλην γλωσσομάθειαν, τήν ακεραιότητα τοΰ χαρακτήρας καί τήν 
ευγένειαν τών αισθημάτων.

Τέλος τήν 18 Οκτωβρίου 1908 μετετέθη είς τήν μητρόπολη· ΠελαγΟ)- 

νείας είς τήν όποιαν έκρίθη υπό τών Αρμοδίων αναγκαία γ παρουσία 
τοιουτου φιλοπάτριδος καί διαπρεπούς ιεράρχου.

«
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

"Ενεκα μεγάλης πληθώρα; ΰλη; αναβάλλεται κατ' ανάγκην ή δημο- 
σιευσι; τής κρίσεω; τής έπ! τοϋ πρώτου φωτογραφικού διαγωνίσματος 
τής «Εικονογραφημένης» έπιτροπή; διά τό προσεχές τεΰ/ος.

«
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΤΔΩΡ . . . ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Δύο Γάλλοι ιατροί εφήρμοσαν λίαν έπιτυχώς έναντίον πλείστων ασθε
νειών τό θαλάσσιον ύδωρ, είτε εις ύποδορείους ένέσεις είτε πινόμενον 
εσωτερικώς.

ΟΙ Γάλλος επιστήμονες ώρμήΰησαν έκ τής ιδέας δτι ό άνθρώπινος 
οργανισμός εχει μεγάλην σχέσιν πρός τήν θάλασσαν, διότι ή πρώτη 
ζ<'>η, εξ ής δι’ έξελίξεως προήλθεν ό άνθρωπος, άνεφάνη έν αύτή. Αί δέ 
άσθένειαι τοϋ ανθρώπου, ούδέν άλλο είναι, κατά τούς Γάλλους ιατρούς, 
παρά έκδηλωσις άνάγκης θαλασσίου ύδατος! Συνεπέραιναν λοιπόν δτι 
εις πάσαν νόσον δύναται νά δοθή ώς φάρμακον τό θαλάσσιον ύδωρ, 
το οποίον ουτω πως καταντφ νά γίνη ή μυθολογούμενη Πανάκεια.

Επι του παρόντος τό θαλάσσιον ΰδωρ έφηρμόσϋη είς νευρικός τινας 
και φρενικός άσθενείας. είς τήν φθίσιν, τόν διαβήτην καί στομαχικός 
διαταράξεις με άριστά άποτελέσματα.

Σημειωτέον δτι έν Σουηδία μεταχειρίζονται τό θαλάσσιον ύδωρ είς 
τήν ζύμωσιν τοΰ άρτου καί είς άλλος μαγειρικός χρήσεις, χωρίς δμως 
οί Σουηδοί νά δύνανται νά καυχώνται ότι δέν έχουν άσθενείας.

’Αλλά μέ δλην αύτήν τήν άπαισιόδοξον σκέψιν οί Γάλλοι επιστήμο
νες χωροΰσιν εμπρός, προσπαθοΰντες νά πείθουν δτι άν τό θαλάσσιον 
ύδωρ δέν αποτελή ριζικήν πανάκειαν πάσης νόσου, είναι δμως άριστον 
ενδυναμωτικόν τοϋ οργανισμού, ιδίως διά τούς έξηντλημένους έκ τών 
κακουχιών καί τοϋ άντιφυσιολογικοΰ βίου κατοίκους τών πόλεων.

«
Η ΤΗΒΕΝΝΟΣ

Πλεϊστοι έκ τών αναγνωστών μας και προφορικώ; καί δι' επιστο
λών μά; ηρώτησαν τί παριστα ή τετράς έκείνη, ή κρατούσα πέπλον 
τινά καί προπορευομενη τοϋ νεκρού τοϋ Σ. Μπουφίδου έν τή κηδεία ήν 
έδημοσιεύσαμεν είς τό προηγούμενο·? φύλλον τής «Εικονογραφημένης».

Οί τέσσαρες εκείνοι είναι ό πρόεδρος τών μικτών δικαστηρίων, ό 
διοικητής 'Αλεξάνδρειάς, ό γενικός πρόξενος τής Ελλάδος κα! εις έκ 
τοϋ δικηγορικού σώματος, κρατούντες άντΐ τών ταινιών τού φερέτρου 
τήν τήβεννον τού κηδευομένου διότι οι δικαστα'ι ώ; κα! οϊ δικηγόροι 
έν Αιγύπτιο. όπως καί έν Εύρώπη φέρουν τήβεννον κατά τήν έξά- 
σκησιν τών καθηκόντων αύτών.

«
Η ‘‘ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ,,

Τό Βασιλικόν θέατρον, τό όποιον -όπως πάντοτε συγκεντρώνει κατά 
τήν χειμερινήν περίοδον δλην τήν θεατρικήν κίνησιν τής πρωτευούοης, 
εγκαινίασε·· εφέτος τό δραματόλογιον αυτού μέ έργον ελληνικόν, τήν 
'Αρτεμίσιαν τοΰ γνωστού καί ές άλλων δραματικών έργων διαπρεπούς 
λειτουργού τής θεμιδος κ. Τιμ Άμπελό. Τό έργον έκρίθη ευμενέστατα, 

λυπούμεθα δέ μή δννάμενοι ·ά δώσωμεν εύρεΐαν άνάλ.νοιν αύτοΰ ελλείψει 
επαρκούς χώρου. Ή ΰπόθεοίς τον ανάγεται είς τήν έποχήν τοΰ Ξέρςον, 
μετά τού όποιου ή ‘Αρτεμίσια εϊχεν έκσιρατεύοη μέ τόν στόλον της έναν

τίον τών Ελληνα»·, ήττηθέντα ΰ.ιό τών 'Αθηναίων έν Σαλαμίνα Περί τό 
πρόσωπο·· τής ήρωϊκής ταύτης Βασιλίσσης πλέκεται τό δράμα μέ έρωτας, 
πάθη καί τραγικός οκηνάς ύψίοτου επικού μεγαλείου. Τόν δόλον της ΰπε- 

δίθη μετά πολλής τέχνης καί δυνάμεως ή κυρία Έλεονώρα .Ιορώώοι-, 
τόν δέ τής Μυρίνης ή κυρία θεοδώρου.

«
ΙΔΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

"Ολη ίι άγαθότης καί όλη ιϊ γενναιότης της ι^υχής τον έχει 
χυθεί είς τήν μορφήν τον. II κοινότης Σαμήτοϋντος βαθύτατα 
εύγνωμονεϊ .πρός τόν Δημήτριον Ί'όινέκογλου διά τάς πρός 
ιιύτήν δωρεάς του. Της έδώρηιίε 500 λίρας, διά τών όποιων 
άνηγέρθη αχολεϊον πλήρες, Ϊ00 λίρας διά νά περττοιχιιίΟή τό 
ελληνικόν νεκροταφείου. Άλλα ιδρύματα άνήγεΐοε καί υπό
σχεται νά άνεγείρμ καί τόν ναίιίκον τοϋ νεκροταφείου ΐδίαις 
δαπάναις. αί όποϊαι Οά ύπερίΐοΰν τάς 500 λίρας.

Έγεννήθη τώ 1838 έν τώ χωρίω Γκελκηρή,“πληθίον τής Σαη- 
ζτοϋντος. ΟΙ γονείς του ήιίαν άρκετα εύποροι και τοΰ άφηκαν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΝΕΚΟΓΛΟΥΣ

μεγάλην περιουσίαν. Αύτός έπεδόθη είς τό έμπόριον και είς 
τραπεζιτικής έργαόίας καί είς ήλικίαν 28 έτών άνέλαάε τήν 
διαχείριοιν τής πατρικής περιουσίας. Καί άήμερον ύπεοτρι- 
πλαιίιάΰας αύτήν Συνεχίζει τό έργον τοϋ πατρός τον, ό όποιος 
είχε δωρηόει τά οικόπεδα έφ’ών άνηγέρθη ή Έκκληόία καί 
τά Χχολεϊα, τό Νηπιαγωγβϊον δηλαδή, τό ΙΙαρθεναγωγεϊον και 
ή Δημοτική άχολή μετά τριών γυμνασιακών τάξεων.

'Υπολογίζουν αήιιεοον ότι έχει τριάκοντα χιλιάδας ζαρών. 
Έξελέγη έπανειλημηένως μέλος τοϋ Διοικητικού Συμόουλίρν. 
μέλος τοΰ Πολιτικού καί Ποινικού δικαστηρίου, ίπίόης μέζ.ος 
τοΰ Μητροπολιτικοΰ Δικαστηρίου και Συμβουλίου, έτιμήθη 
δέ καί διά παραιϊιίμου Μετζητιέ καί διιι Πιττακίου Πατριαρ
χικού. Ή κοινοτιις Σαμψούντος τόν ώνόμαάε Μέγαν Ευεργέ
την της καί τόν ιίέδονται καί τόν άγαποΰν καί τόν υπολή
πτονται όλοι οί Σαμι';ούντιοι. Τό δέ περιεογότεοον: Είναι 
Τουρκόφωνος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ

Ήμπορεϊ νά όνομασθή ό άνθρωπος τής ήμέρας μετά τήν οι ντέλεοιν 
τοΰ γιγαντιαίου έργου, όποιον είναι ή έκδοοις τοΰ /Οδηγού τής Ελλάδος- 
•Ελληνιστί καί Γαλλιστί. Είναι ό άνθρωπος τών επιχειρήσεων, ό συνδυάζω··, 
έν εαντώ τόν θετικισμόν'Αμερικανού καί τό θερμονργόν καί ορμητικόν τοϋ 
"Ελληνος, έν τελείρ άρμονίρ. Εκείνο τό όποιον έν Γαλλία, έν 'Αγγλίφ και 
αλλαχού τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου κάμνουν Έταιοεΐαι και Καταοττ/ματα 
εκδοτικά μέ άφθονα τά μέσα, τό κατώρθωσεν αύτός μόνος, χωρίς νά έχ// 
πρόχειρα τά στατιστικά στοιχεία καί τά μέσα,τά όποια άφθονοΰν έκεί, έπι- 

τελέ'σας έκ τού μηδενός διά μόχθων μεγίστων καί θάρρους άκαταγωνίστου 
έργον, διά τό όποιον έπρεπε νά έργαοθή δλόκληρος γενεά δύναται τις είπείν.

Ό κ. Ίγγλέσης, τέλειος ώς Άγγλο-'Αμερικανός επιχειρηματίας, μεγα/.ο- 
πράγμων, θαρραλέος καί θετικόφρων συγχρόνως, άναπτύοσων άπό ήμέρας 

εις ήμέραν τό έργον τον, τό όποιον ήρχιοε διά τής 'Εταιρείας τών Αια- 
φημίσεο»· , θά χρησιμείο/ι άνιιμφιβόλως όις υπόδειγμα έπιχειρηματιου έν 
Έλλάδι, μέ τήν εόρείαν καί εύουνείδητον αντίληψη· παντός έργου, ούτινος 

εκάοτοτε επιλαμβάνεται.

«
■ ΙΙολλοί φρονούν σήμερον ότι έφϋάσαμεν εις τό τελευταϊον στάδιοι 

τοϋ πολιτισμού καί ότι κατόπιν ημών ό κοσμος θά άπολεσθή - · · "Οσοι 
αφορά τήν' γνώμην μου, δέν άνευρίσκω ούδέν σημεϊον καταπτωσεω 
τής άνθρωπότητος. Ήκουσα νά γίνεται λόγος περί παρακμής. Δει 
πιστεύω όμως ούδέν περί τούτου. Έπίσης δέν πιστεύω ότι έφθασαμε 
είς τό ΰψιστον σημεϊον τοΰ πολιτισμού. Πιστεύω ότι ή έξέλιξιςτοΰ πο/.ι 
τισμοΰ τής άνθρωπότητος είναι πολύ βραδεία καί ότι αί διαφοραί, α 
όποϊαι επέρχονται είς τά ήθη άπό αίώνος είς αιώνα είναι πολύ μικρό 
τεραι άπό ότι θά ήδύνατο τις νά φαντασθή . (Anatole France)

«
ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

Άπότινσ; εύοίσκεται έν Ευρώπη ό Ίάπων καθηγητή; τού έν Τόκιο 
Πανεπιστημίου κ. Όγκάβα. έπίτηδε; ταξειδεύων πρό; μελέτην έκ τού 
πλησίον τών νόμων κα! τών ήθών και έθίμων τού πολιτισμένου κόσμου.

Έν 'Αγγλία ευρισκόμενο; ό καθηγητή; °ντο; έλαβεν αφορμήν νά 
κάμη λόγον περί διαζυγίων κα! έξέφρασε τήν έκπληξιν του διά τα

πολλά τοιαύτα, τά όποια γίνονται έν Εύριόπη. Έν Ιαπωνία— είπεν 
ό Όγκάβα—τά διαζύγια εϊνε σπανιώτατα’ οί γάμοι γίνονται κατόπιν 
σοβαρών σκέψεων αμφοτέρωθεν, ή δέ γυνή έκεϊ είναι αληθή; άγγελος 
τή; οικογένεια; μέ την ψυχικήν γαλήνην, τήν μακροθυμίαν και τήν 
υπομονήν, ήτι; τήν χαρακτηρίζει. At συζυγικά! άπιστίαι, αί τόσον 
συνήθεις έν Ευρώπη, είναι άγνωστοι σχεδόν έν Ιαπωνία, τά δέ δικα
στήρια σπανιώτατα δικάζουν υποθέσεις διαζυγίων διά τοιαύτην αφορμήν. 
Τό πολύ πολύ άν έκχειλίση ό θυμός τής συζύγου καταλήγει είς τήν 
πυρπόλησιν τή; οικία; τού συζύγου, άλλ’ ουδέποτε εις την απομα- 
κοϋνσιν άπ’αύτοΰ! Ευτυχής τόπος άληθώς ή χώρα τών Χρυσανθέμων.

«
ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΈξεδόΟη καί τοϋ ιρθό τό εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον τοΰ κ.’/ω. 
Βρετοΰ, αριθμούν ήδη τό έκτον τής έκδόσεώς του έτος, είς τό τέλειον 
Τυπογραιρεϊον Μάίσνερ καί Καργαδούρη κομψοτυπωμένον πάντοτε καί 
πλούσιον είς ύλην έπίλεκτον, καί εικόνας σπανίας άληθώς. αριστοτεχνή
ματα τοΰ Καζάνι). Εκδότης Ίω. Κολλάρος — Βιρλιοπωλεϊον Εστίας .

«
Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΊΙ λίμνη Τιτικάκα, κείμενη εις ύψος 3800 μέτρων, αποτελεί τήν 
ύψηλοτέραν ύδατίνην μάζαν έπ! τή; γής. Εΰρίσκεται έπί παμμεγίστου 
λεκάνης τών "Ανδεων τοΰ Περού κα! έχει μήκος 200 χιλιόμετρα 
πλάτος 70, (είναι δηλαδή 15 περίπου φοράς μεγαλειτέρα τής 'Ελβε
τικής λίμνης Λεμάνης) καί μέγιστον βάθος 200 μέτρα. "Ηδη πρόκει
ται νά έφαρμοσθή ή δύναμις. τήν όποιαν παράγει ρεϋμά τι προερχό- 
μενον έκ τής λίμνης ταύτης, πρός παραγωγήν τοΰ αναγκαίου διά τήν 
κίνησιν τών σιδηροδρόμων τού Περού ηλεκτρισμού.

«
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Μαζί μέ τήν επ’ αίσίοις οίωνοΐς άνασύστασιν τοΰ 'Ελληνικού μελο
δραματικού θιάσου εύχαρίστως ήκούσθη μεταξύ τοΰ καλλιτεχνικού μας 
κόσμου ότι ιιέγισται προσπάθεια, καταβάλλονται όπως δοθή κατά τούς 
προσεχείς 'Ολυμπιακούς άγώνας έν τώ Δημοτικφ Θεάτρφ τό Ελληνι
κόν ,ιελόδραμα τοϋ νεαρού Κερκυραίου μουσουργού κ. Γκρέκ Άνδρο- 
νίκη , τό όποιον ύπό πάσαν έποψιν δύναται νά θεωρΐ|θή ιός τό πρώτον 
ακραιφνώς Ελληνικόν μελόδραμα. Περί τής Άνδρονίκης πολύς έγινε 
λόγος είς τόν ημερήσιον τύπον ή Εικονογραφημένη, έπιφυλασσομενη 
λίαν εγκαίρως νά δμιλήση περί αύτής ελπίζει να δώση πρός τούς άνα- 
γνιόστας της είς προσεχές τεύχος καί δείγμα τής μουσικής ταύτης.

<Αί προσπάθειαι έκάστου ημών δέον νά αποβλέπουν είς τήν καταπο- 
λέμησιν τοΰ εγωισμού ύφ’ δλας του τάς μορφάς καί είς τήν ένίσχυσιν 
τής αλληλεγγύης καί τής άγάπης πρός τιήν ελευθερίαν. Όφείλομεν 
ν' άνεχώμεθα δλας τάς γνώμας καί νά τρέφωμεν σεβασμόν πρός η.τι 
φρονεί ό π/.ησίον ημών άν θέλωμεν νά γίνωνται σεβασταί καί αί ημε- 
τεραι σκέψεις . (Joseph Chaumii )

ΑΠΟ ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓΗ παοά τήν Λαμίαν μεγάλη γίφνρα τον Λαριασαϊκοΰ οίδηροδρόμου, ήτις Γχι ι 
μήκος 110 μ. κοττοκη'άόΟη δέ ν.τό τήν ίπο,ττείαν τοϋ μηχανικόν τον δ.λίγχον 

Σιδηροδρόμων κ. Δ. Λιαμαντίδου].

«
ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ Α'. ΕΤΟΥΣ

Μετά τοΰ προσεχούς τεύχους θά αποστολή πρός κ. κ. συνδρομητής 
ημών ό πίναξ τών έν τώ Α'τόμφ περιεχομένων, περιλαμβάνων και 
διόρθωσιν τών παροραμάτων έν τώ κειμένω.
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΦΥΛΟΥ

Υγεία καί χαίονή. — ’Αληθής έπανάστασις έπήλθε τά τελευταία 
ταύτα έτη εϊς τό ζήτημα τής γυναικείας καλονής- ή φυσιοκρατική 
Σχολή, ήτις τείνει νά έπαναφέρη τόν άρχαίον Ελληνικόν πολιτισμόν 
εϊς δ,τι άφορή τήν σωματικήν διάπλασιν. άνεκήρυξεν ώς θεμελιώδες 
ζεφάλαιον τής καλονής τήν υγείαν. Ο ΰγιης καί τέλειος φυσιολογικών 
άνθοωπος— είτε άνήρ, είτε γυνή—έχει τό πρώτον καί κύριον προσόν 
τής ώραιότητος.

ΙΙρό παντός λοιπόν τό ώοαίον φΰλον πρέπει νά φροντίζη περί τής 
υγείας, ήτις συνεπάγεται τό κάλλος καί την σωματικήν καί πνευμα
τικήν άκμήν. Τήν δέ υγείαν δημιουργεί μόνον κανονικός βίος καί ή 
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προληπτική λεγομένη ιατρική, ήτοι ή νέα ιατρική, ή σκο
πούσα δχι πώς νά θεραπεύη άλλά πώς νά προλαμβάνη 
έ»' δσον είναι δυνατόν τάς νόσους.

Η «Είκονονογραφημένη», σκοπούσα νά διευκολύνη τάς 
αναγνωστρίας αυτής εις τήν έφαρμογήν τών νέων κανόνων 
τής υγιεινής, δι' ής αποκτάται αληθής καί ύγιής καλλονή, 
θά δημοσιεύη εις έκαστον φύλλον πάν σχετικόν περί τού 
ζητήματος τούτου, αρχής γινομένης έκ τών στοιχειωδέ
στερων, συμβουλευομένη, έκτός τού ειδικού αύτής ιατρού— 
ύγιεινολόγου. καί έν εσχάτως έκδοθέν έν Λονδίνω βιβλίον, 
τό όποιον κατέστη αληθές έγκόλπιον τού Παγκοσμίου 
όιραίου φύλου.

Ό αήρ. - Είναι τό αιθέρων υγρόν τό οποίον περιβάλλει 
ήμάς καί ολην τήν Γήν πανταχόθεν' είναι τό απαραίτητον 
διά τήν ζωήν στοιχεΐον, άνευ τού οποίου ούτε ζώον, οΰτε 
φυτόν θά ΰπήρχεν έπί τής γής. Ό άήρ, διά νά συντελέση 
εις τήν ζωήν, ανάγκη νά είναι καθαρός καί νά έχη τό 
άναγκαίον οξυγόνον, άλλως είναι δηλητηριώδης καί προ
διαθέτει τόν οργανισμόν εις νόσους καί χρόνων μαρασμόν. 
Διά τούτο αί κατοικίαι τών ανθρώπων πρέπει νά είναι διαρ
κώς έκτεθειμέναι εϊς τόν αέρα τό δωμάτων δέ δπου μένει 
τις διαρκώς πρέπει νά αερίζεται καταλλήλως. Ή νέα 
ύγιεινή αποδίδει μεγίστην σημασίαν εϊς τό ζήτημα τού 
καθαρού άέρος, δστις άποτελεϊ τό θεμελιώδες στοιχεΐον πάσης 
προληπτικής θεραπείας εναντίον όλων τών άσθενειών. "Ενας οργανι
σμός, άναπνέιυν καθαρόν αέρα άντέχει εϊς τάς προσβολάς τών μικρο
βίων καί έξέρχεται νικηφόρος εναντίον των τουναντίον ένας οργανι
σμός άναπνέων δηλητηοιώδη αέρα — τοιοΰτος δέ είναι καί ό έκπνεό- 
μενος υπό τών ανθρώπων — έξαντλεϊται καί γίνεται ευπρόσβλητος 
ύπό τών αείποτε πέριξ αυτού άγρυπνούντων εχθρικών μικροοργανισμών. 
Ή ζωή έν ύπαίθρω, εις τόν ελεύθερον αέρα, ένισχύει θαυμασίως τόν 
οργανισμόν, ό δέ συνεχής αερισμός τών κοιτώνων καί τών γραφείων 
προλαμβάνει τάς βαρυτέρας νόσους διά τής ένισχύσεως τών λεγομένων 
φαγοκυττάρων — φρουρών κατά πάσης επιδρομής τών μικροβίων — 
τού αίματος. Διά τούτο ή νέα υγιεινή απαιτεί νά κοιμώμεθα μέ τό 
παράθυρον ανοικτόν. "Οταν τό ώραϊον φΰλον έννοήση τήν δύναμιν 
τού καθαρού άέρος δέν θά εχη πλέον ανάγκην καλλυντικών καί βοτά
νων μαγικών πρός διατήρησιν τού κάλλους κα! τής νεότητος.

«
Ή αξία τής καθαριότητος. — Ή καθαριότης είναι μία άρετή· ή 

ακαθαρσία είναι έλάτττωμα. Ή πρώτη μάς προφυλάττει άπό τάς 
άσθενείας, ή δευτέρα άνοίγει τήν θύραν εϊς αύτάς.

Ιδού τΐ πρέπει νά μή παραβλέπη τις ούδ ’ έπί στιγμήν.

• Αι’ριον ϊ'| |ΐεΟαι>ριον, ιιναιιφιβόλως, αί συνδυασμένα! πρόοδοι τής 
μηχανικής, τής φυσικής καί τής χημείας ί)<1 έπιτρέψοί'ν εις τόν άνθρω
πον νά διευθϋη] τήν πτητικήν του μηχανήν άνά τήν ατμόσφαιραν. 
Κατά τήν ημέραν καθ’ ήν IIά λυίΐή τελείως τό πρύβλ.ημα τής άερο- 
πλοΐας τί Οά γίνη τό έμπόριον, τά τελωνεία, αί διεθνείς σχέσεις, πολι
τικοί καί στρατιωτικοί; (Marcelin Berthelot)

«
ΠΡΟΟΔΟΣ

Μικρόν, άλλά πλούσιον,.-ττρινκτικάιτατον εϊς ΰ.ιι Ιχκ νά ιτιδεΐξη σήμερον 
αϊθνριον εις κατεργασίαν ή λεπτουργική του χρυσού, απαστράπτω- άπό την 

στιλβηδόνα ιών εύγενΰιν μετάλλων καί την ίρίόωσιν καί τήν μαρμαρυγήν 
τών πολυτίμων λίθων, στολίζει τήν οδόν Αιόλου τό νέον χρυσοχοείου τών 

αδελφών θ. καί Α. θεοφιλή.

* ζξρμήθηοαν ϋλ.αχίστων, άπό ένα μικρόν μαγαζάκι οί 
δύο ακούραστοι χειροτέχναι καί μέ τήν άοκν·ν εργασίαν, 
την φιλοτιμίαν, αλλά καί τήν ειλικρίνειαν ή όποια χαρακτη
ρίζει τούς δύο Αδελφούς, κατώρθωοαν νά άναγάγονν τό 
κατάστημά των εϊς αριότης τάξεως περιτομήν, καί νά κατα

κτήσουν τάς συμπάθειας τής εκλεκτής τάξεως, ή όποια πλημ
μυρίζει τό περίκομτμον αυτό θησαυροφυλ.άκιον τής οδού Αιόλου.

«
ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ

Αυξάνει ζαταπληκτικώς ό αριθμός τών γυναικών, αί 
όποϊαι σπουδάζουσι τήν ιατρικήν, εϊς πολλά δέ πανεπιστή
μια ό αριθμός τών φοιτητριών πλ.ησιάζει νά προσεγγίση 
τόν αριθμόν τών φοιτητών. Ούτως εις τό πανεπιστήμιον 
τού Σικάγου έφοίτων κατά τό 1904 φοιτήτρια1, τής ιατρι
κής 2,261 καί φοιτηταΐ 2,309. Ή καταπληκτική αυτή 
αΰξησις τών φοιτητριών τής ιατρικής γίνεται έτι μάλλον 
καταφανέστερα, άν ληφθή ΰπ’ δψει ότι πρό δέκα έτών 
έφοίτων εϊς τήν ιατρικήν σχολήν τού πανεπιστημίου Σικά
γου μόνον 182 γυναίκες, ή δέ τεραστία αυτή αΰξησις 
έπήλθεν έντός δεκαετίας. Etc τό πανεπιστήμιον τής Μινε- 
σότας σπουδάζουσι τήν ιατρικήν 100(1 γυναίκες καί 3.000 
άνδρες. εϊς πολλά δέ πανεπιστήμια τών 'Ηνωμένων ΙΙολι-
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τειών έπικρατεί ή αύτή περίπου αναλογία. Τά πανεπιστήμια τής 
Βορείου ’Αμερικανικής ομοσπονδίας ένώ πρό δεκαετίας ήρίθμουν έν 
ολω 2,062 φοιτήτριας τής ιατρικής σήμερον άριθαούσιν 8,306.

Καί εϊς τά πανεπιστήμια τής 'Ελβετίας εις την ιατρικήν σχολήν 
φοιτώσι περισσότεραι γυναίκες ή άνδρες. Ούτως έπί φοιτητών καί 
φοιτητριών τής ιατρικής 1654 εϊσίν άνδρες 763 καί γυναίκες 891.

Πλειοτέρας φοιτήτριας τής ιατρικής αριθμεί ή σχολή τού πανε
πιστημίου Βέρνης, ένθα φοιτώσι γυναίκες 181. έν τω τής Ζυρίχης 
177, έν τω τής Γενεύης 151 καί έν τή ιατρική σχολή τής Βασι
λείας μόνον 5. Αί τής ιατρικής φοιτήτριαι αυται δέν είναι Έλβετί- 
δες, άλλά προέρχονται έξ όλων τών μερών τού κόσμου.

«
Μεταξύ συζύγων.
— "Ακου τί όνειρο είδα απόψε, Νίκο. Είδα, λέει, πώς μπήκαμε 

στού Θεοφιλή τό χρυσοχοεΐον καί μου αγόρασες έκεϊνο τό θαυμάσιο 
κολλιέ μέ τά μπριγιαντάκια.

— Καί ευχαριστήθηκες ;
— Άκούς έκεϊ !
— Τότε έκαμες άσχημα νά ξυπνήσης.

Έν ΆΟήνανς, Τυπογράφε ιον -Εστία*· Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καογαδούρη— Μ.36.


