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Ο Μικρός Χρίστος

Το μόνον, τό όποιον συνεκίνει, άπερρόφα τόν νεαρόν ζωγρά
φον ήτο ή Τέχνη. Άφωσιωμένος είς τά θέλγητρά της άπό τά 
παιδικά του χρόνια, ήσθάνετο ένα έρωτα, ποΰ δέν ήσθάνθη 
ούτε διά τήν ώραίαν κόρην, τήν όποιαν έξέλεξε διά γυναίκα 
του. Μία μανία διά τήν δόξαν τόν είχε κυριεύση. Ώνειροπόλει 
διαρκώς θριάμβους. Καί έσπούδαζεν άδιακόπως τήν Φύσιν, 
είσέδυεν είς τά μυστήρια τής Τέχνης καί συχνά άφαιρούμενος 
έμενεν άκίνητος, έν έκστάσει πρό τής εικόνας ποΰ έζωγράφιζε, 
μέ τά πινέλα είς τάς χείρας, ώσει κεραυνόπληκτος.

’Αγαπούσε τήν χαριτωμένην γυναικούλα τον, τό πανέμορφο 
παιδάκι του. Άλλά πρό τής Τέχνης ολα έσμικρύνοντο καί έκυ- 
ρ/άρχει '/ ’Ιδέα. Τό πνεύμα κάτισχνε τής καρδίας, τό ’Ιδανικόν 
ΰπερεΐχε τής Στοργής.

α

Ήτο παραμονή των Χριστουγέννων. Ό ήλιος δέν είχε δύσει 
άκόμη. Είς τό φτωχικό σπήτι τοΰ ζωγράφου έβασίλευε τό 
κρύο. Μόνον αυτός έθερμαίνετο άπό τήν Τέχνην. Τό παιδάκι 
τον είς τό διπλανό δωμάτιο ήτο άρρωστο. Έκοιματο. Ή μητέρα 
είς τό μαγειρείον ήτοίμαζε τό Χριστόψωμο. Ό καλλιτέχνης 
μέσα είς τά σύννεφα τοΰ τσιγάρου τον, μόνος εις τό άτελιέ του, 
ήτο βυθισμένος είς τά προσφιλή του καλλιτεχνικά όνειρα. Άν τό 
σώμα τον ήτο είς τήν γήν, ό νους του περιώδευεν είς τά ύψη.

Αίφνης άναπηδφ όλος χαρά. Μία ευτυχής έμπνευσις ! Αύρων 
είνε Χριστούγεννα. Φαντάζεται άμέσως τόν Χριστόν νήπιον, 
είς τήν πενιχρόν φάτνην, μέ τήν πνοήν τών άλογων ανωθέν 
του. ‘Ιδού έν έργον ποΰ ήμποροϋσε νά τόν δοξάση. Είς τήν 
ζωήν του δέν είδε πίνακα άλλου καλλιτέχνου μέ τήν άναπαρά- 
στασιν αυτήν. Ήτο μία πρωτοτυπία καί έπρεπεν άμέσως νά 
έπωφεληθή. Έπρεπεν ή ιδέα νά γίνη πραγματικότης. Άλλ’ 
έχρειάζετο τήν στιγμήν έκείνην μοδέλο. Ά, ό καλλιτέχνης είνε 
σήμερον είς τάς ευτυχείς του έμπνεύσεις. Τό παιδάκι του.' Τί 
καλλίτερο μοδέλο άπό τόν άγγελον έκεΐνον; Λησμονεί ότι τό 
παιδί του είχε πυρετόν. Λησμονεί όλον τόν κόσμον πρό τής 
μεγάλης ιδέας νά άπεικονίση τόν Ίησοΰν εις τήν φάτνην. Τεν
τώνει ένα πανί στό τελλάρο, άρπάζει τό καβαλέτο του, τήν 
παλέτα του, καί μπαίνει στήν καμαρούλα τοϋ παιδιού του. 
Κοιμάται βυθισμένο είς τού πυρετού τήν ζάλη' ή βαρειά του 
άναπνοή έξογκώνει τό μικρό του στήθος. Τό κρύο είνε πολύ' 
ανμμαζωμένο, μένει όπως τό είχε σκεπάσει ή μητέρα του. Τό 
ξεσκεπάζει, τό γυμνώνει, τό τοποθετεί όπως ίνόμιζε: καλλίτερα 
καί Αρχίζει νά τό σχεδιάζη. Ή μανία τού κυοφορουμένου άρι- 
στουργήματος τόν κάμνει νά μή σκέπτεται οτι έγκληματεί. Ή 
έργασία ένόσω προχωρεί τόσον τόν ενθουσιάζει. Ευτυχής καί 
είς τήν στάσιν τοΰ παιδιού. Σάν νά έγεννήθη αυτήν τήν στιγ
μήν. Περνά άπό τό ζαλισμένο μυαλό του αίφνης ή ιδέα μήπως 
τό παιδί παγώση. Άλλ’ ό μεγάλος Χριστός θ’ άφήση νά 
πεθάνη ό μικρός Χριστός; Πατέρας τήν ώραν έκείνην δέν 
ήτο' ήτο ένας ευφάνταστος καλλιτέχνης καί δέν ήτο δυνατόν 
νά άμφιβάλγ).

Ό πυρετός τής ίμπνευσεως δίδει ταχύτητα είς τόν χρω
στήρα του. Θαρρεί όλονέν ότι βλέπει ένα φωτοστέφανον νά 
διαγράφεται έπάνω άπό τήν κεφαλήν τοΰ παιδιού του. ’Ολίγον 
άκόμη καί τό καλλιτέχνημα συντελεϊται. Ρίπτει μερικές πινε
λιές, διορθιόνει τά γυμνά μέλη. Ή έκφρασις είνε θαυμασία. 

‘Αρκεί πλέον. Σκεπάζει τό παιδί, βυθισμένου πάντοτε είς νάρ
κην, αρπάζει τά καλλιτεχνικά του εργαλεία, κλείεται είς τό 
άτελιέ του, έξαπλώνεται παρατηρεί τό εργον του καί φωνάζει.

«Ιδού ή .-Ιόξα.'ι ’ Ο φωτοστέφανος τής παιδ.κής άθωότητος 
νομίζει ότι μετεπήδησεν έκ τής ίδικής του κεφαλής ώς στέ
φανος Αθανασίας. Καί θά ώνειροπόλει άκόμη, άν μία κραυγή 
σπαρακτική δέν ήρχετο άπό τήν κάμαρα τοΰ παιδιού νά τόν 
άνησυχήση. Πηγαίνει καί βλέπει τήν γυνσϊίκά του έντρομου πρό 
τοΰ λίκνου. Τό παιδί της παγωμένο, χωρίς φορέματα, τυλιγμέ
νου άτάκτως είς μίαν κουβέρταν. ’Ο καλλιτέχνης δέν έξηγεϊ 
τό μυστήριον είς τήν μητέρα ή όποια κινδυνεύει νά τρελλαθή. 
Κάμνει ή δυστυχισμένη ό,τι ήμπορεί. Τό παιδί συνέρχεται δλί- 
γον, όπως εύθύς μετ’ όλίγον έπανακτήσ/ι τήν άκινησίαν. Ό 
πατέρας άποσΰρεται σκεπτικός είς μίαν γωνίαν καί βυθίζεται 
πάλιν είς τά σύννεφα τής πίπας του.

Τά μεσάνυκτα, άκριβώς καθ’ ήν ώραν γεννάται ό Χριστός, 
τό μικρό άγγελοΰδι άπέθνησκε. Είς τήν παγωνιάν τήν μεσονύ
κτιον ή Αυστυχία έμπήγει τά νύχια της είς τά σπλάγχνα τής 
μητέρας ή όποια ολολύζει.

— Τί Χριστούγενα! Χριστός γεννάται και ό Χριστός μας 
πεθαίνει.. .

— 'Όχυ άνέκραξεν έξαλλος άπό μίαν θλίψιν Ανάμικτου μέ 
Αγαλλίαση- θριαμβευτικήν ό καλλιτέχνης, ό ευφάνταστος καλ
λιτέχνης. Ό Χριστός δέν άπέθανε! Ζή είς τους αί'ώνας.'

Καί όιρώνει, κρατών σφιγκτά στά χέρια του, ένώπιον τής 
άπομαρμαρωθείσης μητρός τήν θαυμασίαν εικόνα τής Γεννή- 
σεως τού Χριστού, ή όποια ήτο και ή εΐκών τοΰ παιδιού των, 
πού άπεχαιρέτηοε ήσυχα - ήσυχα πρό όλίγου τους γήινους 
γονείς του... Δ. καλογεροπουλος

* *

ΤΑ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Νύχτα βαθειά- αστέρια πολλά άλλά άτονα- άγωνίες μυστικές 
σέ μιά απέραντη και σκοτισμένη έρημία.

Οί δρόμοι δέν φαίνονται καθαρά’ τό θαμβό φώς τών 
άστρων κάτι άόριστα καί αραιά - αραιά σημεία μόνον κατορ
θώνει νά δείχνη.

Οί τρεις οδοιπόροι άγωνιοϋν... Τδρώς παγωμένος στάζει 
άπό τά μέτωπά τους· διαμαντόπετρες ανεκτίμητες, ποϋ στολί
ζουν υπερήφανα κάθε μέτωπο, ποΰ άντανακλφ τούς ίσκιους 
μιας αγωνίας τόσφ μεγάλης.

Εϊνε. οί μάγοι τής Ίουδαίας ποΰ προχωρούν άναζητοϋντες 
τόν Μάγον δλου τού Κόσμου!...

«
’Έξαφνα ό σκοτεινός ουρανός ανοίγεται καί άνατέλλει ενα 

νέο άστρο’ άλλοιώτικο άστρο- κινείται, καί γεμίζει τή μαύρη 
χλαμύδα τής νύχτας μέ αυλάκια φωτεινά*  ρόδα σκορπισμένα 
έπάνω σέ μαραμένες πρασινάδες Φθινοπώρου. 'Η κάθε κίνησις 
του διώχνει τά σκοτάδια, δίνει στην ψυχή τή χαμένη γαλήνη 
της καί πλημμυρίζει δλη ή Γή άπό Φώς.

Οί οδοιπόροι σηκώνουν τό βλέμμα μέ απορία.
Τό μαγικό άστέρι άστράφτει τώρα λαμπρότερα- νομίζεις 

πώς αγωνίζεται ν’ αύξήση τό φώς του, νά φωτίση σκοτάδια- 
ν’ άνοιξη μάτια κλειστά- νά δείξη δρόμους αγνώστους- νά εϊπη 
κάτι ποϋ δέν έλέχθη!... «

Βαδίζει τό άστρο στόν ουρανό- βαδίζουν καί οί οδοιπόροι 
στή γή τό δρόμο του.

Προχωρούν ... προχωρούν ...
Μεγάλος ό δρόμος, άλλά τόσον ευχάριστος τώρα...
“Εχουν πλέον οδηγόν άκούραστον, ένα νέο φώς έπάνω άπ’ τά 

κεφάλια τους καί δέν τρομάζουν.
Στό βάθος τοΰ δρόμου βλέπουν αίφνης σάν κάτι ν’ άσπρίζη ..
’Όχι πύργος- δχι παλάτι- κάτι μικρό- κάτι περιωρισμένο- 

κάτι φτωχό... Μιά καλύβα.
Αισθάνονται τόν παλμό τους γρήγωρο- τήν καρδιά τους 

ν“ -
Τό μάτι προσπαθεί νά σχίση τό ταπεινό σανίδωμα καί 

νά ϊδη...
’Όταν γεννηθή στήν ψυχή ένα βαθύ προαίσθημα ολα άνα- 

στατώνονται- γιατί τό προαίσθημα εϊνε έμπνευσις δυνάμεως 
θείας- καί τί εϊμπορεϊ νά μείνη άλύγιστο; Ποιο πράγμα έχει τήν 
αντοχή αύτή, δταν κάτι ποΰ προέρχεται άπό μιά δύναμη τόσω 
μεγάλη επιμένει νά τόλυγίση, νά τό προσπεράση, νά τό συντρίψη;

Πλησιάζουν νά φθάσουν.
Τά μάτια καθρεφτίζουν μιάν ουράνια χαρά- τά χείλη ανοί

γονται σέ χαμόγελο Θείο...
Τώρα Ανοίγουν τήν πόρτα καί μπαίνουν.
Μιά αγία ευωδία τούς μεθάει τήν ψυχή καί ένας χείμαρρος 

άπό φώς κρατεί τό βλέμμα τους έκπληκτο.. -
Γ ονατίζουν.... «
Άστέρι άνέτειλε εις τόν ουρανόν έστάθη έπάνω άπό τό 

καλύβι καί έδυσε.
Τό άστέρι ποΰ άνέτειλε εϊς τήν γήν έδυσε καί αύτό, μά 

άφησε τό φώς Του εϊς ολον τόν Κόσμον!...
Άθήναι Δεκέμβριος 19°5 ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

Ό τό δεύτερον ήδη τόν 

άγιιότατον Οϊκουμενικ. Θρό

νον λαμπρύνων λαοφίλητος 

Πρωθιεράρχης ’Ιωακείμ ό I’' 

ό άπό Θεσσαλονίκης, έξελέγη 

Πατριάρχης τήν 5 ’Οκτω

βρίου τοϋ έτους 1878 έν 

ηλικία 45 έτών, ένθρονισθείς 

έπισήμως τήν ι Νοεμβρίου 

ιδίου έτους. Μετά πέντε καί 

ήμίσεως έτών πατριαρχείαν 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Γ'

Ο ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ένδοξον, ένεκεν τού άναφυέντος τότε προνομιακού ζητήματος 

παραιτηθείς οϊκειοθελώς τοϋ Θρόνου τήν 3° Μαρτίου τοϋ 

1884, ϊδιώτευσεν έπί δέκα καί επτά ολόκληρα έτη. Τούτων τά 

πέντε πρώτα διήλθεν έν τφ έν Βαφιοχωρίφ τοϋ Βοσπόρου 

ϊδιωτικφ αύτοϋ οϊκφ, τά δέ λοιπά δώδεκα έν τώ άγιωνύμω 

’Όρει τοϋ ”Αθω, οπού μετέβη έξ οικείας αύτοϋ προαιρέσεως· 

Σόμπαν τό "Εθνος κατά τό δεκαεπταετές τοϋτο διάστημα 

μεθ’ υπομονής καί επιμονής ήγωνίζετο πρός έπάνοδον τοϋ 

μεγάλου τοΰ Άθω ερημίτου έπί τοϋ Πατριαρχικού θρόνου· 

Πλήν άλλ’ δμως ολίγοι τινες καί δή τών τοΰ κλήρου κατορ- 

θοΰντες νά κατέχωσιν έν χερσίν αύτών τήν άρχήν, άνθίσταντο 

διά παντοίων θεμιτών καί άθεμίτων μέσων εϊς τήν ϊεράν ταύ

την τοϋ "Εθνους έπιθυμίαν. Άλλ’ ή έκ μέρους τούτων άντί- 

δρασις, άπό ήμέρας εϊς ήμέραν καθιστώσα προσφιλέστερο!’ και 

ποθητότερον τόν λαοφίλητον Εθνάρχην, κατέληξεν εϊς τήν 

δευτέραν ’Ιωακείμ τοΰ Γ ’ έκλογήν, τήν γενομένην κοινή ψήφφ 

Λαού καί Κλήρου τήν 25 Μαιου τοΰ ιροι.

Ό λαοπρόβλητος ’Εθνάρχης μετά δυσθυμίας τότε, καταλιπών 

τό προσφιλές αύτφ έν Μυλο- 

ποτάμφ έρημητήριον, άνεχώ- 

ρησεν έξ Αγίου “Ορους τήν 

3 ’Ιουνίου. Κατόπιν δέ πρω

τοφανούς εϊς τά πατριαρ

χικά χρονικά έκ μέρους τοΰ 

’Έθνους υποδοχής, έγκαθι- 

δρύθη έπί τοϋ Θρόνου τήν 

11 ’Ιουνίου, μετά τήν έπί- 

σημον πρό τοϋ Σουλτάνου 

παρουσίασιν, καθ’ ήν ό Σουλ- 

τόνος Χαμ'ιτ δ Β' ιδιαιτέρας δλως άπονέμων τώ ύπερόχφ 

πρωθιεράρχη τιμάς, ύπεδέχθη πρώτον αυτόν έν έπισήμφ στολή,, 

φέρων άμα καί τήν σπάθην αύτοϋ.

Οίος άνεδείχθη κατά τε τήν πρώτην καί τήν δευτέραν αύτοϋ 

πατριαρχείαν δ μεγαλεπηβολος καί μεγαλοπρεπής Πατριάρχης 

’Ιωακείμ δ Γ',.πάνυτορώς φωνοϋντα μαρτυροΰσι τάένάμφοτέ- 

ραις ταΐς ένδόξοις αύτοϋ πατριαρχείαις συντελεσθέντα σπουδαία 

καί σοβαρά καί εθνοπρεπή αύτοϋ έργα, άτινα άνέδειξαν αύτόν 

τόν κατ’ έξοχήν μέγαν τών τελευταίων χρόνων Πατριάρχη!'.

Τούτων πάντων ένεκεν Εκκλησία τε καί "Εθνος δικαίως 

σεμνύνονται έν τώ προσώπφ ’Ιωακείμ τοΰ Γ', δστις άπό τών 

ίστορικωτάτων έπάλξεων τοΰ ού προΐσταται Θρόνου ύπεραμυ- 

νόμενος τών τής ’Εκκλησίας καί τοϋ "Εθνους πολλαπλών 

συμφερόντων, γενναιως καϊ έρρωμέτ’ως άνθίσταται κατά ποτα- 

πών καί παραλόγων, άλλά μήν καί βαρβάρων τοϋ Βορρά άξιώ- 

σειον, έτοιμος ών ινα ως άληθής τοΰ Χριστού άντιπρόσωπος, 

καί τήν ψυχήν αύτοϋ θύση υπέρ τής ποίμνης αύτοϋ τής ύπό 

άγριων καί βδελυρών λύκων λυμαινομένης.
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| Σννέχεια άπό τό προηγούμενο*  ιεΰχος]

'Οπωσδήποτε, έφοδιασθέντα πολυτρόπως διά ταυτης τής 
ουσίας τά καράβια, ευθύς μόλις άπεκτήθη, προσέλαβον ού την 
τυχούσαν πλέον μαχιμότητα. Διότι άπό επαρκώ; ήνεωγμένης 
οπής τών άκροστολίων προύβάλλοντο καί έλειτούργουν εύκαμ
πτοι σωλήνες τών βλητικών Σιφώνων, οϊτινες έξηρεΰ- 
γοντο τήν καταστροη ήν τοΰ εχθρικού πλοίου, έπί τό 
όποιον διηυθύνοντο' πρός δν σκοπόν καί διά τό συστη- 
ματικώτερον τοΰ χειρισμού τοΰ δπλου, ώρίζετο εϊδικώς 
δτι οί μέν τών πρφραίων δύο ελατών έκαστη; σειρά; 
ήσαν Σιφωνάτωρες—επίσης καί Σιφωνάριοι ονομαζό
μενοι—έ'δει δέ πάντως, ετοίμους τηροϋντες, νά υπηρετούν 
τού; έμπροσθεν διά χαλκού ήμφιεσμένους αυλούς τού 
ακοντισμού τοΰ έσκευασμένου πυρός. Εϊτε άλλως, ύπήρ- 
χον πρόχειρα ένδον ικανά τό πλήθος πιθάρια πήλινα, 
πλήρη έκ τοΰ πολυτίμου και τρόμον έμποιοΰντος μίγμα
τος, τά όποια έρρίπτοντο κατά τήν μάχην έναντίον τών 
πολεμίων σκαφών καί έπυρπόλ.υν αυτά, άμα έθραύοντο 
καί τό περιεχόμενον διεχέετο. Εϊτε, ακόμη, έκράτουν οί 
όπλΐται κεκρυμμένα όπισθεν τών Σκουταρίων, τών άσπί- 
δων δήλα δή, μικρά δοχεία πεπληρωμένα υγρού πυρός

τούς Χειροσίφωνας -ά'περ έβαλλον κατά πρόσωπον τών 
διϊσταμένων καί κατέκαιον αυτούς.

Είρήσθω έν τοσούτφ έν παρόδφ δτι, ωθούμενοι έκ τών 
επιτυχιών τού Αύτοκρ. ημών Στόλου οί Σαρακηνοί, κατέγειναν

ΣΧΕΔ. 20. Κεφαλαιώδης τύπος τής Ταξοβολίοτρας, άφ’ ής άπετελεϊτο τό βαρΰτατον 
τοΰ όπλισμοΰ τοΰ 'Ελληνικού Αύτοκρ· Στόλου. ("Oqu ο. 1-S2, Α' έτους).

άόκνως εις τήν άποκάλυψιν τού μυστικού τού Υγρού πυρός, 
άμα άνεπτόχθησαν καί διεκρίθησαν περί τάς έφηρμοσμένας 
έπιστήμας. Κατά τόν XIII αιώνα, αί προσπάθειαι αύτών ειχον 
τελεσφόρηση· καί βλέπομεν νά κατέχωσι παρεμφερές τι χημι
κόν μϊγμα, μέ τό όποιον κατέπρησαν τάς 
γαλέραςτοΰ βασίλειο; τής Γαλλίας Λουδο
βίκου Θδντινα καί μεγάλως έξέπληξε 
καί κατετρόμαξε τότε ή τοΰ ολέθριου δπλου 
άποτελεσματικότης. Ό δέ χρονικογράφος 
τής εποχής εκείνης Joinville, περιγράφω·' 
τά διά τής άραβικής σκευασίας οΰτωσί 
κατορθωθέντα καί άποδίδων πιστώς τήν 
ήν άπό ιδίας άντιλήψεως Ισχεν έντύπωσιν 
έκ τοΰ είδους τής έξ άδοκήτου συντελε
σθείσης φθοράς, χαρακτηρίζει έν τω συγ- 
χρόνω τή; γλώσσης του λεκτική» τ’ άποτε
λέσματα τοΰ Feu Gregeois δτι ήσαν 
< ... La plus orrible chose que oncques 
Jam0s je veisse ».

’Εν τή Δυσμική έξ άλλου Ευρώπη, ή 
έξέλιξις τοΰ Ελληνικού πυρός άποκληθέν- 
τος, οΰτινος ή άπαρχική επίνοια ήμπορεϊ 

νά θεωρηθή αναγόμενη εις τάς άπό τοΰ ’Απολλοδώρου καί τοΰ 
Θουκυδίδου διδόμενα; πρό; τόν ίδιον προορισμόν συνθέσεις 
έξ έλαίων, νάφθης καί πετρελαίου, εφερεν εις τά μετά τήν 
εποχήν τοΰ Φιλίππου - Αύγουστου καί μέχρι τοΰ Feu Infernal

ΣΧΕΔ. 21. Ναύκλα μετά χειροτοξοβολίστρου καί κόρόων μεταξωτών 
τοΰ 'Ελληνικού Αύτοκρατορικοΰ Στόλοι·. ("Ορα πελ. 2, Β έτους).

τοΰ Dupre απαντώντα έκάστοτε μέσα υδραυλικής κατακαΰσεως 
τών εχθρικών σκαφών, τά άνεξαιρέτως προελθόντα έκ σχετικής 
άπομιμήσεως έπί διαφόρων συνταγών. Καί, τόσον ή κατά τό 
ληφθέν έν Άγίω ’Ιωάννη τής ’Άκρης παράδειγμα καταστροφή 
τω 1193. εν Διέππη, τοΰ μείζονος τοΰ ’Αγγλικού Στόλου, δσον 
καί ή άπόπειρα τοΰ μηχανικού Gaubert εις τά υπό τά οχυρώ
ματα τής νήσου τών Άνδελλυών υδατα, καί τού Poli άκόμη 
ή άκάρπως έξαφανισθεϊσα νηοπρηστική ουσία καί οΐα ά'ν ποτέ 
ύπήρξεν άλλη όμοια σύνθεσις, έτύγχανον πάντα εκφάνσεις τού 
τελειοποιημένου δπλου τοΰ Αύτοκρατορικοΰ τών Ελλήνων Στό
λου, έπί τή βάσει συνταγών τή; ύποτιθεμένης συνθέσεώς του.

'Ώστε, έν συμπεράσματι έκ συσχετισμού τών μέχρι τοΰδε 
λεχθέντων, έχοιιεν τά μονόσειρα ελαφρά καί τά δίσειρα κυρίως 
μάχιμα Βυζαντινά πλοία προελθόντα άπό ώρισμένιον τινών 
περί τά ναυτικά φυσιολογικών κλίσεων τής Ελληνικής φυλής, 
άρμοσθεισών καταλλήλως ταΐς πάλαιθεν, έως τής άναφερομέ- 
νης περιόδου, περιστάσεσιν έκάστοτε. Άφ’ δτου δέ τέλος έμορ- 
φώθησαν εις αυτοτελή τοΰ ήμετέρόύ μεσαιωνικού Κράτους 
ναυπηγήματα καί συνεκρότησαν τήν συστηματικήν κατά θάλασ
σαν πολεμικήν δυναμιν, διά τής οποίας ή έξελληνισθεΐσα Ρω
μαϊκή έν ’Ανατολή κυριαρχία ήδραιώθη καί έμεγαλουργησεν 
έπειτα, εύρίσκομεν τά παντοειδή καράβια προσφόρως αρματω
μένα διά μάκρους πλόας άνέτως, τακτική τών ιστίων χρήσει, 
κεκτημένα δ’ ώ; οίόν τε τάς ωφελίμους έν άγώσιν έλικτικάς 
ιδιότητας καί, παρά τήν πρός πεζομαχίας καί λοιπήν επάρ
κειαν τοΰ εφοπλισμού, διαθέτοντα τό σημαντικόν έκ τοΰ Υγρού 
πυρός μέσον υπεροχής. Καί ήξεύρομεν δτι, έκαστος έπί στρα- 
τείαν αναγόμενος τών Ναυστάθμων Δρόμων, κατεβάλλετο ύψί-
στη επιμέλεια νά ήνε τελείως πεπληρωμένος καί έφωδιασμένος. 

("Επεται ουνέχρια)

ΣΧΕΔ. ί'2. Μέθοδος πυρπολισμοΰ τών εχθρικών πλοίων κατά τήν άπωτέραν Αρχαιότητα» δι’ έξαπολύσεως 
έναντίον άκατίων πρπληρωμένων εύφλέκτου^ύλης καί Ανημμένων. ("Ορα οελ. 2, Β ίτονς).

ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η ΛΑΪΚΗ
Ενεργετικώτατον ίδρυμα συνεστήθη εσχάτως, ίδρυμα τοΰ όποιου ή Ζλλ«- 

ψις πρό .τολλοΰ ήτο αισθητή καί τοϋ όποιου ή ούστασις μεγάλην μέλλει 

νά προσπορίση άνακούφιοιν εις τάς καταθλιβομένας λαΐκάς τάξεις.

Τό ίδρυμα τοΰτο είνε ή Λαϊκή Τράπεζα, τής όποιας τά εγκαίνια έτελέ- 

οθηοαν τήν 30δν παρελθόντος Νοεμβρίου υπό τάς εύχάς πάντων τών αλη

θώς μεριμνώντων υπέρ τής κοινής ευημε

ρίας καί ουμπονούντων τάς αναξιοπαθούοας 

κάτω τάξεις.

Αιότι κυρίως διά τάς κάτω τάξεις έχει 

ίδρυθή ή Τράπεζα, ώς δεικνύει άλλως τε καί 

τό όνομά της t Λαϊκή·.

Σκοπός τής Τραπέζης είνε ή άνακούφιοις 

τών λαϊκών τάξεων, διά παροχής δανείων έπί 

ενεχυρφ καί δι αποδοχής έπί τόκω μικρών 

καταθέσεων.

Εκτός τούτου ή Τράπεζα θά προσέρχηται 

αρωγός καί εϊς τούς πάοχοντας οίκονομικώς 

καί τους αδυνάτους οίκογενειάρχας, οί όποιοι 

συστέλλονται νά ατείλουν τάς θυγατέρας των 

ή τάς συζύγους νά έργασθοΰν έξω. δεχομένη 

καταθέσεις έργοχείρων και έκθέτουοα αυτά 

πρός πώλησιν.

'II τριπλή αϋτη εργασία τής Τραπέζης θά 

διεξάγηται ΰπό τριών τμημάτων, εις α συνί- 

οταται αυτή καί τά όποια είνε: Τό ένεχυροδα- 

νειοτήριον, τό ταμιευτήριου καί τό πρατήριον.

Εις τό ενεχυροδανειστήριου θά γίνεται 

δεκτόν ώς ενέχυρου πάν κινητόν αντικείμενου 

αξίας οίασδήποτε. Ό θέλων νά ένεχυριάοη

ΔΙΟΝ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Διευθυντής τής Λαϊκής Τρα.τίζης.

ΤΡΑΠΕΖΑ

άντικείμενόν τι θά τό παρουσιάση κατ' άρχάς εϊς τόν εκτιμητήν πρός 

έκτίμηοιν, ειτα δε θά λάβη ώς δάνειον τό τρίτον τής άξίας.

Αάνεια έπί ένεχύριρ θά παρέχωνται έπίοης καί εις τούς μικροβιομηχά- 

νους καί χειροτέχνας, οί όποιοι θά κομίζουν ώς ενέχυρου τά προϊόντα 

τής βιομηχανίας ή τής τέχνης των. Τά ένέχυρα δέ ταϋια θά εκτίθενται 

εις τά πρατήρια τής Τραπέζης καί θά δύναν- 

ται νά πωληθοΰν καί πρό τής λήξεως τής 

προθεσμίας μέ τήν τιμήν τήν όποιαν θά όρίζη 

ό μικροβιομήχανος ή <5 τεχνίτης, εις τρόπον 

ώστε όχι μόνον νά ένιοχύεται ή μικρά βιο

μηχανία διά τής παροχής δανείων, άλλά νά 

διευκολύνεται καί εις τήν πώλησιν τών προϊόν

των αυτής.

Άλλ' έκτος τής παροχής δανείων έπί ένε- 

χύρφ κινητών αντικειμένων θά χορηγώνται 

μικρά δάνεια καί εϊς έπαγγελματίας, μικροβιο- 

μηχάνους καί μικρεμπόρους.

Τά άξίας ένέχυρα τά μή προωρισμένα διά 

πώλησιν, θά φυλΛσοωνται έντός σιδηροΰ θαλά

μου, τοϋ όποιου παραθέτομεν τήν εικόνα.

Εις τό πρατήριον θά γίνεται δεκτόν πρός 

πώλησιν πάν εργόχειρου καί χειροτέχνημα.

Ό κομΐζων τοιοΰτον θά λαμβάν/) μετά τήν 

έκτίμηοιν τοΰ κομιζομένου αντικειμένου τά 

τρία τέταρτα τής άξίας αύτοΰ. Τό έργόχειρον 

θά έκτίθεται είτα εϊς τό πρατήριου τής Τραπέ

ζης πρός πώλησιν. “Οταν δέ πωληθή,ό είς δν 

άνήκει θά λάβη καί τό υπόλοιπον τής άξίας 
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του άποζημιονμένης καί τής Τραπέζης, λογιζομένου, 

δι αύτό καί διά την ενεχυρίασιν, τοΰ τόκον πρός 

οκτώ τοΐς εκατόν. «
Τέλος τό τρίτον τμήμα τής Τραπέζης, τό ταμιευ

τήριου μέλλει σπουδαίως >·ά εϋεργειήσι/ τάς εργατικά; 

τάξεις, αί όποϊαι θά Λύνονται, καταθέτουσαι τις αύτό 

τάς μικρός οικονομίας των, νά εύρεθοΰν μίαν ημέ

ραν κάτοχοι ένός μικρόν κεφαλαίου, δυναμένου νά 

τάς Ανακούφιση εις μίαν δυσχερή περίσταοιν.

Είς τό ταμιευτήριου θά γίνωνται δεκται ώς ορίζει 

τό Καταστατικόν τής Τραπέζης μικραΐ καταθέσεις, 

ών ό κατώτερος όρος ώρίοθη είς μίαν δραχμήν.

*
Τοιοντος ό σκοπός τοΰ νεωστί ίδρυθέντο; ευεργε

τικόν τούτον ιδρύματος, ή σύσταοι; τοΰ όποιου οφεί

λεται είς ιόν μεγαλεπηβολώτατον αληθώς Διευθυντήν 

τον κ J. Λοβέρδον, δστις συλλαβών τήν ιδέαν πρό 

ούδενός Απιοθοχώρησε πρός πραγμάιωοιν αυτής καί 

είς τήν συνδρομήν τής 'Εθνικής Τραπέζης καί 

άνδρών κοινωφελών, ώς ό κ. Άναστ. Λιβιεράτος, 

δστις εινε ό μεγαλείτερος τής Λαϊκής Τραπέζης μέτοχος, σννειοενεγκόντων 

τά κεφάλαια αύτών πρός έδραίωσιν τή; πίοτεως τών λαϊκών τάξεων καί 

Αποτροπήν τής χρηματικής αμηχανίας, είς ήν πδς τις ενδέχεται νά περιέλθη.

«
Αξιόν νά έξαρθή εινε επίσης καί ό τρόπος, κατά τόν όποιον θά λει

τουργά τό ίνεχνροδανειοτήριον τής Τραπέζης. Τρόπο; θαυμάσιος καί εύγε- 

νέσιατος αληθώς διότι έλήφθη φροντίς, ώστε κάθε ένεχυρίασις νά γίνεται 

κρυφά καί κιιτα τρόπον ι'όοτε κανείς νά μή άντιληφθή τόν ένεχυριάζοντα.

ΑΝΑΣΤ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
Ό μτγηΣτίττρο; τί,ν μττόχίιιν τής Τραπέζης.

ΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό τμήμα τον ενεχυροδανειστηρίου κεϊται πρός 

τήν όδόν * Αρσάκη, καί έπί τής όδον ταύτης εύρί- 

οκεται καί ή είσοδος αύτοΰ, έν ώ ή κυρία είσοδος 

τής Τραπέζης κεϊται έπί τής Στοάς τοΰ Μεγάρου.

Ενθες ώς διαβή κανείς τήν θύραν, θά ενρεθή 

εντός γραφείου περικλειόμενου πανταχόθεν ύπό βα

ρέων παραπετασμάτων. Τόν ένεχυριάζοντα υποδέχε

ται έκεϊ ό εκτιμητής, δστις, άφοΰ έκτιμήση τό 

προοκομιζόμενον αντικείμενου, δίδει είς τόν ένεχυ

ριάζοντα ένα αριθμόν δυνάμει τον όποιου λαμβά

νει ό τελευταίος παρά τοΰ Ταμείου τό τρίτον τής 

αξίας τοΰ ένεχύρον.

'Εκ τοΰ γραφείου τον έκιιμητοΰ ό ένεχυριάζων 

εξέρχεται έμπροσθεν τών γραφείων, χωρίς νά διε

γείρω τήν προσοχήν ούδενός τών εκεί τυχόν ευρι

σκομένων, οί όποιοι δεν θά εννοήσουν ποσώς αν ό 

έξελθών ενεχυριάσει· ή κατέθεσε χρήματα.

«
Καθ' όμοιου σύστημα καί καθ’ όμοιου τρόπον 

λειτουργούν έν Ευρώπη άπειρα τοιαϋτα ιδρύματα 

άνακουφίζοντα τάς λαϊκός τάξεις κα! πληροΰντα 

ιερόν άληθώς σκοπώ’.

Αύτός ούτος ό ει’εργετικώτατος σκοπό; καί αυτή αυτή ή αποστολή τής 

Λαϊκή; Τραπέζης, άκόμη καί αί θετικώταται βάσεις έφ' ών έθεμελιώθη ώς 

ίδρυμα καί ή παρουσία τοΰ κ. Λοβέρδον, ώς διευθυντοΰ αύτοΰ, δστις συνέλαβε 

τήν ιδέαν καί ήγωνίοθη καί έπάλαισε κα! τήν άπεκρυστάλλοιοε διά νά τήν 

εγκλιματίση καί παρ' ήμΐν, έμφνοήσας μίαν πνοήν έΐ'τελώ; ίδικήν του, καί ή 

προστασία τής Εθνικής Τραπέζης εξασφαλίζουν μέλλον εΰελπι καί ένέπνευ- 

οαν τήν πεποίθησιν περί είιοδόσεως τής αποστολή; της, διότι πρό παντός 

είλκιισεν έφ εαυτό τήν έμπιοτοοΰνην τοΰ κόσμου τό ίδρυμα τοΰτο.

ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΑ ΤΟΤ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥ ΤΟΤ ΔΟΥΓΛΑΣ

|Τήν ανωτέρω φωτογραφίαν ώς καί τό κατωτέρω ΛρΟρον Λπέβτετλεν ήμΐν εύγενής Κερκυραία Δέσποινα, κρυπτσμένη ύ.τό το ψευδώνυμον Φράία. Είναι γνωστή 
είς τήν Αριστοκρατίαν τοΰ πνεύματος, ή εύγενής δέσποινα, άλλ’ ευλαβείται ή Εικονογραφημένη τήν έπιύυμϊαν της, δημοσιεύουσα τό Ιστορικόν άρύρίδιόν της. 

Λογίζεται έν τούτοις εύτυχής έπί τούτα» καί ευγνωμονεί πρός τήν πολύτιμον άληθώς σννεργάτιδα αύτής διά τήν τιμήν).

Ο ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ

Μεταξύ τών πλουσίων καλλονών τής θαυμασίας Κερκυραίκής 
φύσεως, της διηνεκώς διαγελώσης, τοϋ ονειρώδους ’Αχίλλειου, 
τών γραφικών τοπείων, τών καταπρασίνων και γαλανών από
ψεων, της ζώσης υδατογραφίας τοϋ νησιδίου «Ποντικονησι», 
της έζαισίας καί μαγευτικής τοποθεσίας «Κανόνι», τού χαριε- 
στάτου άλσους «Mon repos». της έκπάγλου Γαρίτσης καί 
πάντων τών λοιπών μαγευτικών θέλγητρων της ρεμβώδους νήσου 
τών Φαιάκων, εχει αύτη νά επίδειξη σεμνά τινα καί επίζηλα 
μνημεία, ών τήν άνέγερσιν έπέβαλλεν ή προσωπικότης και ή άξια 
άνδρών τινων, οϊτινες περιέβαλον τήν Κέρκυραν μ.ετά πατρικής 
στοργής καί ών ό βίος αφιερωθείς κατά τό πλεΐστον έν αύτή, 
παρήλθε διά σειράς όλης άγαθοεργειών. Εις τών άνδρών τού
των ύπήρξεν καί ό Ούάρδος Δούγλας, στρατηγός “Αγγλος, υιός 
τοΰ ναυάρχου Sir Charles Douglas γεννηθείς τώ 1776 καί
άποθανών τώ 1861. Ούτος κατά πρώτον ύπηρέτησεν είς Κανα- 
δάν, ένθα καί διεκρίθη. Διώκησε τήν στρατιωτικήν σχολήν τοϋ 
High Wycombe. ΙΙαρευρέθη είς τήν μάχην τοϋ CarOgue 
τώ 1809 καί είς τήν έφοδον τοΰ Walcherin. Έγένετο διοι
κητής τοϋ New Brunswich τώ 1823. Κατόπιν ύπατος
Αρμοστής τών Ίονίων νήσων μέχρι τοϋ I 840. Μέλος τής Βου

λής τών κοινοτήτων άπό τοΰ 1842-1846. οπότε άπεσύρθη τοϋ 
πολιτικού βίου, άλλά πάντοτε ύπήρξε σύμβουλος, τοϋ όποιου τό 
κΰρος μεγίστην εϊχεν άξίαν έπί πάντων τών στρατιωτικών ζητη
μάτων. Έδημοσιευσε πλεϊστα ωφελιμότατα έργα, άτινα μετε- 
φράσθησαν είς πολλάς Εύρωπαίκάς γλώσσας. "Ενεκα δε τής έν 
Κερκύρα άγαθοεργοϋ αύτοΰ δράσεως πρό πολλών δεκαετηρίδων 
ίστατο αριστερά, τώ πορευομενφ πρός τήν λεωφόρον Ελισάβετ, 
την άγουσαν είς Γαρίτσαν, ό πρός άνάμνησιν τοϋ άρμοστού τού
του άνεγερθείς οβελίσκος, δστις έφερεν έπί τής βάσεως τέσσαρα 
έξ ορειχάλκου ανάγλυφα, έφ’ ών άποτυποΰνταΓ τό έμβλημα τής 
Κέρκυρας, τό οίκόσημον τοϋ Δούγλας, τό κέρας τής Αμάλθειας 
και ή έξής έπιγραφή, ήτις μαρτυρεί τήν εύεργετικήν δράσιν τοΰ 
προσώπου, ούτινος τήν μνήμην άληστον δέον νά διατηρή ού 
μόνον ή Κέρκυρα άλλά καί άπασα ή Επτάνησος’

«Ουάρδφ Αουγλασίφ*
«' Ιππότη ’Αρχιστρατήγφ» 
«Μεγάλο) ’Αρμοστή».

« Ευεργέτη γενομένω ταΐς έπτά νήοοις κοινω μέν άπάσαις- 
« Τή έπαυξήσει τών’Ακαδημαϊκών παιδευμάτων καί τή κα&ι-

ΤΟΥ ΔΟΥΓΛΑΣ

» δράσει τοΰ Ίονικοΰ Γυμνασίου και τή τών πρωτευόντων σχο- 
» λείων βελτιώσει ου μόνον άάάά και τή συστάοει τών τραπεζών 
» τής τε ’Ιονικής και τών έκ περισώοεως καί τή τών Νόμων 
» συντάξει και ένεργείΐ} καί τών δπαδών τών δημοσία»’ τή έπεκ- 
> τάοει καί έπιτελειώοει ».

ε’ϊδίμ δέ τή Κερκάρρ.»
« Τή τήν έπι9αλαττίαν όδόν διανοΐςαι έπ’ ου ομικρρ ώφελείρ 

» τοΐς τε τήν πόλιν οικοΰσι και τοΐς έπί τής χοίρος καί τά κοι- 
” μητήρια ϋεΐνα ταΐς ’Εκκλησίαις τή άνατολική δρέλοδόξαι και 
» τή Λατίνη καί προτοήοαι τους οίκους ές ΰποφνγήν τοΐς ένδεο- 
» μένοις και τοΐς παραφρονονσι καί τό νοσοκομεΐον ίδρΰσαι καί 
» τό σωφρονιστήριο)· καί τόν υδραγωγόν τόν υπό Φριδερίχου 
»’Αδάμου πεποιημένον έπισκευάσαι και βελτίω άποτελέοαι, καί 
* ’χρηματιστήριον τοΐς έμπόροις οίκοδομήοαοίΐαι αρωγόν γενέ- 
» σίλαι καί τήν έπικοινωνίαν τή πόλει καί τή βξω χώρρ τά μέν 
» Λποξηράνσεσιν ελών, τά δέ γεφυρών κατασκευαΐς βροντά 
» άπεργάσασ9αι.

« Τό κοινόν τών Κερκυραίων» 
εέσαει ευχαριστοϋντες» 
«£9εντο έτει ΑΩΑΙΓ'».

Έν τούτοις. ώς μή ώφειλεν, καί ώς έκ τής μή προσηκούσης 
προνοίας τών αρμοδίων, ήτις άλλως έπεβάλλετο καί ύπ’ αύτοΰ 
τοϋ κειμένου τής συνομολογηθείσης μετά τής Μ. Βρεττανίας 
συνθήκης, ο οβελίσκος κατέπεσεν.

Ή κατάπτωσις δέ τοΰ ίστορικοΰ τούτου μνημείου, δπερ 
διετήρε·. ζωηοάν τήν άνάμνησιν ενός τής Κερκύρας εύεργέτου 
καί ούτινος τό δνομα συνεδέθη άρρήκτως μετ’αύτής, δέν δύνα
ται ή νά μετριάση την ώραιότητα, ήν παρέχει τό θελκτικόν 
τής Γαρίτσης θέαμα, έμβάλλουσα τόν διαβάτην είς μελαγ- 
χολικάς σκέψεις.

'Έχομεν δθεν δι’ έλπίδος ότι οί άρμόδιοι θέλουσι φανή εύλα- 
βέστεροι καί εύγνωμονέστεροι πρός τούς έργασθέντας ούτως εύδο- 
κίμως καί εύσυνειδήτως υπέρ τής έν γένει εύημερίας τοϋ τόπου, 
τών γραμμάτων καί τής πνευματικής προόδου, άναστηλώνοντες 
τόν ώραίον τοΰτον οβελίσκον, δστις θέλεε ϊσταται ές άεί ώς 
μνημεΐον άίδιον, τούναντίον δέ θέλει έπιδείξει άβελτηρίαν ή 
παράλειψις τοΰ όφειλομένου καθήκοντος, ήτις ού μόνον θέλει 
προκαλέσει τήν άγανάκτησιν τών φιλομούσων Κερκυραίων, άλλά 
καί σύμπαντος τοϋ φιλολογικού κόσμου. φραϊα



ΑΠΟ ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΟΕΑΓΡΟΝ

ΜΙΑ ΕΝΕΔΡΑ ΤΩΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Ό πρωθυπουργός κ. Ράλλης κατερχό- 
μενος τών 'Ανακτόρων, άφοϋ έπέδωκεν είς 
τήν Λ. Μ. τόν Βασιλέα τήν παραίτησιν 
τής Κυβερνήσεως.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

Ό συγγραφενς τής 'Αρτεμίσιας·.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΥΣΤΟΚΙΑ

Ό Αρχηγός τοϋ Στρατ. 
Οίκου τής Α. Μ. τοϋ Βασι- 
λέως μεταβαίνων διά νά 
καλέση είς τά ’Ανάκτορα 
τον άρχηγόν τής πλειονο
ψηφίας κ. Γ. θεοτόκην.

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ZHTQ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

Ό πρωθυπουργός κ. 
Γεώργιος θεοτόκης Επευ
φημούμενος ύπό τοΰ πλή
θους μετά τήν έν τοΐς 
Άνακτόρονς όρκωμοσίαν 
τοΰ νέου Υπουργείου.

Ή ύ.τοδνίίεϊσα τήν Μυρρίνην έν τή ·Άρτεμισϋρ.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΟΡΑΝΔΟΥ

Ή πρωταγωνίστρια τον Β. θεάτρου ή ύποδυΟεΐσα τήν Άρτεμισίαν.

ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΠΡΑΞΙΝ ΤΗΣ "ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ,,
Φωτογραφία ληφθτίσα τήν νύκτα δτά Μαγνησίου.

Ρ
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΑΝΕΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ
( Συνέχεια άπό τό π<»οηγούμβνον )

Ήλεκτρικαί Ακτίνες. — Ηλεκτρικά· ακτίνες παράγονται. 
όταν π. χ. έκρήγνυνται ηλεκτρικό! σπινθήρες. Καί πάντα τά 
όμοια πρός τούς ηλεκτρικούς σπινθήρας φαινόμενα, ώς αί άστρα- 
—αί. οί κεραυνοί, προκαλοΰσιν ήλεκτρικάς κυμάνσεις ή ακτίνας.

'Εσωτερικόν οταΙΙμον Ανευ σύρματος τηλεγράφου 200 εως -3ου χιλιομέτρων.

Αί ήλεκτρικαί άκτίνες έχουσι τήν έπομένην ιδιότητα. Ώς 
γνωστόν, έάν τό σύρμα, τό συνδέον τούς δύο πόλους ηλεκτρι
κής στήλης είναι διακεκομμένου μεταξύ δύο σημείων, τότε τό 
ηλεκτρικόν ρεύμα δέν δύναται νά διέλθη μεταξύ αύτών. Έάν 
δμως συνδέσωμεν διά σύρματος τά δύο ταϋτα σημεία, τό ρεϋμα 
διέρχεται έλευθέρως.

Τί θά συμβή δμως έάν συνδέσωμεν τά αύτά άκρα όχι διά 
σύρματος, άλλά διά ρινισμάτων μεταλλικών ; Τό ήλεκτρικόν 
ρεύμα Οά διέλθη έλευθέρως διά τών ρινισμάτων ή δχι; Τό 
ζήτημα τοϋτο έξετάζων ό Γάλλος Φυσικός Branly παρετήρη- 
σεν, δτι τό ρεύμα δέν διέρχεται σχε- 
δόν καθόλου. Δηλαδή τά ρινίσματα 
άνθίστανται πολύ είς τήν δίοδον τού 
ρεύματος.

Ένώ δμως ό Branly έξήταζε τό 
φαινόμενου τοϋτο, έξερράγησαν τυ- 
χαίως ηλεκτρικό! σπινθήρες έντός τού 
δωματίου, είς τό οποίον είργαζετο. 
Τότε συνέβη τό έξής σπουδαίου φαι
νόμενου. Ένώ πρό τής έκρήξεως τών 
σπινθήρων τά ρινίσματα άνθίσταντο 
είς τήν δίοδον τοΰ ηλεκτρικού ρεύμ.α- 
τος, μετά τήν έκρηξίν του τό ρεύμα 
διήλθεν έλευθέρως διά τών ρινισμάτων.

Τό πείραμα τοϋτο έπαναληφθέν 
άπέδειξεν. δτι οσάκις ήλεκτρικαί κυ
μανθείς ή Ακτίνες, παραγόμεναι είτε 
διά σπινθήρων ή άλλως, προσπίπτουν 
έπί ρινισμάτων, προκαλοϋν τό φαινόμενου τής δι’αύτών ελεύθε
ρος διόδου τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν δμως κτυπήσωμ.εν 
ελαφρώς τά ρινίσματα, τότε τό ήλεκτρικόν ρεϋμα διακόπτεται 
άμέσως. εκείνα δέ επανέρχονται είς τήν πρώτην κατάστασίν των.

’Ο άνευ σύρματος τηλέγραφος.—Τοιουτοτρόπως ή βάσις 
τού άνευ σύρματος τηλεγράφου έτέθη. Πράγματι, έάν εϊς τι 
μέρος παράγωμεν ήλεκτρικάς άκτίνας, αύτα: προχωρούσα·, καί

συναντώσα: τά. είς άλλα μέρη εύρισκόμενχ ρινίσματα. Οά προ- 
καλούν τήν δι αύτών δίοδον τοΰ ήλεκτρικοϋ ρεύματος. Ούτω 
δυνάμεθα νά χρησιμ.οποιήσωμεν κοινήν τηλεγραφικήν μηχανην, 
ή όποια θά λειτουργά διά τοϋ ρεύματος τούτου, τό όποιον διέρ
χεται διά τών ρινισμάτων. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, εάν 
παράγωμεν συνεχώς καί έπί μακράν σχετικός χρόνον ηλεκτρικά; 
άκτίνας, ή τηλεγραφική μηχανή θά γράφη παϋλαν. δπως καί 
είς τόν συνήθη τηλέγραφον. Έάν Γ 
ακτίνες διαρκούν έπί μικρόν χρόνον 
διέλθη έπίσης έ·
σ·

κοινού τηλεγράφου.
όπτικοϋ καί άνευ σύρματος είναι 

μέν τόν οπτικόν αί χρησιμοποιούμ.εναι 
φωτειναί είς δέ τόν άνευ σύρματος αί 
δέ άναλογισθώμεν, δτι καί αί ήλεκτρικαί

δέ τούναντίον, αί ήλεκτρικαί 
, τό ήλεκτρικόν ρεύμα θά 

ί ολίγον χρόνον κα'. ή μηχανή θά σημέιώση 
γμήν. "Εκαστον δέ γράμμα θά άποτελήται άπό παύλας 

καί στιγμάς,
Τοιουτοτρόπως έκαστος σταθμός τηλεγράφου άνευ σύρ

ματος θά άποτελήται άπό δύο κυρίως μέρη: α') Μίαν 
συσκευήν πρός παραγωγήν ήλεκτρικών ακτινών καλουμένην 
πομπός καί β') Μίαν συσκευήν περιλαμβάνουσα τά ρινί
σματα καί καλουμένην δέκτης.

Παραβολή όπτικοϋ κα! άνευ σύρματος τηλεγράφου. 
Ούτως ό άνευ σύρματος τηλέγραφος δέν διαφέρει ούσιωδώς 
τοϋ συνήθους οπτικού τηλεγράφου. Είς τούτον έκαστος 
σταθμός έχει έφοδιασθή μέ φώς ισχυρόν, τό όποιον παρα
τηρείται άπό τούς άλλους σταθμούς είτε διά τηλεσκοπίου, 
εϊτε διά γυμνού οφθαλμού. Ή συνεννόησις μεταξύ τών δύο 
σταθμών γίνεται δι’ εμφανίσεων τοΰ φωτός στιγμιαίων ή 
μεγάλης διάρκειας, αί όποίαι αντιστοιχούν είς τάς τελείας 
καί παύλας τοΰ

Ή αναλογία μεταξύ ό 
καταφανής. Εϊς ··’— -’·■ 
άκτίνες είναι αί 
ήλεκτρικαί. Έάν 
άκτίνες καί αί φωτεινά! είναι κυμάνσεις τοΰ αίθέρος, έκ 
τών όποιων αί μέν πρώτα: έχουν μέγα μήκος κύμ.ατος, αί 
δέ άλλα: μικρότερον, ούδεμία δέ ούσιώδης διαφορά ύπάρχει 

μεταξύ των, συμπεραίνομεν δτι καί ό άνευ σύρματος τηλέ
γραφος είναι άπλούστατα κοινός οπτικός τηλέγραφος, χρησι- 
μοποιών τάς αοράτους ήλεκτρικάς άκτίνας καί ούχ! τάς συνή
θεις φωτεινάς. Ή αναισθησία τοΰ οφθαλμού μας είς τάς 
ήλεκτρικάς άκτίνας είναι ή άποχωρίζουσα τόν άνευ σύρματος 
άπό τόν οπτικόν.

Άπόστασις.—Διά τών πειραμάτων άπεδείχθη, δτι ή άπό- 
στασις είς τήν όποιαν λειτουργεί ό άνευ σύρματος, αύξάνει 
δταν τά ρινίσματα συνδεθοΰν μεταλλικώς μετά ιστών δσον τό 
δυνατόν ύψηλών, ή δέ διατιθέμενη ένέργεια τού πομπού είναι 

Στρατιωτικός κινητός σταθμός τηλεγράφου άνευ σύρματος έν ένεργείφ.

μεγάλη. Κατά τά πειράματα τοΰ Marconi ή άπόστασις ήτο 
μ.εγαλυτέρα τών 2000 χιλιομέτρων. ΙΙρό τίνος δέ άπεπερα- 
τώθη ύπό τοϋ ίδιου ή μεγαλοπρεπής έγκατάστασις τού άνευ 
σύρματος μεταξύ Αγγλίας καί Αμερικής. Ό έν ’Αγγλία 
(Poldhu) σταθμός έχει άντί ίστοϋ τέσσαρας πύργους ύψους 70 
μέτρων, συνδεδεμένους διά πλέγματος μεταλλικού χοανοειδοϋς.

("Enetai τό τέλος] ΒΑΣΙΛ. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ

ΤΟ ΚΟΙΜΑΣΘΑΙ ΕΝ ΤΗ> ΒΟΥΛΗι

ΕΙΝΕ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΝ

Οί έπιρρεπεΐς είς τόν ύπνον βουλενταί πρέπει νά με ευγνω
μονούν. Φέρω είς φώς Αποκαλύψεις, αί όποίαι θά τονς δικαιο
λογήσουν καί θά Αποδείξουν, δτι ολα τιϊ άλλα είμπορεί >·ά πταίουν 
διά τήν κακοδαιμονίαν τής πατρίδας, οχι δμως καί ό ύπνος των.

Αυτά δι’ εκείνους, οϊ όποιοι Ισχυρίζονται δτι εϊνε κακόν νά 
κοιμάται ό βουλευτής.

Τό έπ’ έμοί θά ηύχόμην >·ά έκοιμώντο διαρκώς, ννκτός καί 
ήμέρας, οί βουλενταί, μέ τήν πεποίθηση- δτι ή κακοδαιμονία μας 
θά ήτο δλιγωτέρα.

Φαίνεται λοιπόν, δτι τό νά κοιμώνται οϊ βουλενταί κατά τάς 
ουνδριάοεις δέν είνε τι νέον είς τήν ιστορίαν τοϋ έλληνικον κοι
νοβουλίου, ούτε κάτι τό όποιον δεικνύει Αφιλοπατρίαν.

Αύτό τό τελευταϊον τό βεβαιώ μέ τόν έπισημότερον τρόπον 
διά τους έξής λόγους.

Τό αίσθημα δέν έχει σχέση- μέ τάς οργανικός άνάγκας, εκτός 
δέ αύτοϋ, βεβαίως δέν εϊνε άφιλοπατρία τό κοιμάσθαι έν τώ κοι- 
νοβονλίιρ, αλλ’ απλή παράβασις τής ΰποσχέσεως τοΰ υποψηφίου, 
δτι θά εϊνε άγρυπνος φρουρός τών δημοσίων συμφερόντων.

Ό σπουδαιότερος δμως λόγος εϊνε, δτι καί οί πρώτοι "Ελλη
νες αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ είς τήν νέαν μας ιστορίαν έκοιμώντο 
καί αυτοί, οί «πατέρες*  δηλ. οί έκλεγέτ-τες κατά τόν Ιερόν’Αγώνα.

Τοιουτοτρόπως τό κοιμάσθαι κατά τάς συνεδριάσεις τής Βου
λής, όχι μόνον δέν εϊνε Αφιλόπατρι, άλλά εϊνε αύτό τοϋτο «πατρο- 
παραδοτον» έθιμον καί έπικαλοϋμαι υπέρ τής συντηρήσεώς του 
τήν σεβαστήι ’Επιτροπήν τών «Πατρίων*.

Αιά νά μή θεωρηθώ ασεβής, εισέρχομαι άμέσως είς τό θέμα 
μου τό κοινοβουλευτικοφιλολογικόν—άναπνεύσατε—ώς εϊπα.

Πρόκειται διά δύο σατύρας τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου, αί 
όποίαι Αμφιβάλλω αν υπάρχουν σήμερον πουθενά καί τάς όποιας 
Ανεΰρον έκτελούοας τά ταπεινά χρέη τοΰ περιτυλίγματος τροφίμων.

Φαίνεται δτι διά τάς σατύρας αύτάς ύπέστη δ ποιητής καί τήν 
έπίθεσιν, περί ής όμιλεϊ είς μεταγενέστερόν του έργον, έπίθεσιν 
γενομένην τώ 1826 «μετά ξίφους δολοφόνου*.

Αί δύο αύταί σάτυραι περιγράφουν ή μέν τόν ύπνον τών βου
λευτών, ή δέ τήν δύναμιν τοϋ τύπου κατά τον κοτζαμπασι- 
σμοϋ τής έποχής έκείνης καί δΤ αύτό παραθέτω καί Από τήν 
δευτέραν αύτήν στίχους.

Ή πρώτη είς τό ψύλλον, τό όποιον έχω ύπ’ δψιν, Αρχίζει μέ 
τόν στίχον :

Π πρέπει τονς πατέρας μας στόν ύπνον των ν’ άφησα);

Καί εξακολουθεί :
Πολλοί έκ τούτων χρόνους ίξ δέν άνοιξαν τά χείλη 

κ' ήσαν είς τό Βουλευτικόν ώοάν ξυλένιοι οτΰλοι, 

κοιμώμενοι στήν βροντερόν τοΰ έθνους τρικυμίαν, 

πλήν έξυπνοΰντες τακτικά εις τήν αρχιμηνιάν, 

Α '. Είδα ένα έξ αυτών τών σεβαστών .πατέρων. 

Τά σχήματά του βέβαια δεν είχεν ό Κικέρων. 

Εκτυπα ταΐς ποδάραις τον, δπόταν έμιλοϋσε, 

παχειά, παχεια ροχάλιζε, βαρεία, βαρεία φυσοϋοε. 

Στόν μύστακά του ήρχετο πεισματικά ή μυΐγα 

κ' είς το πλατύ του μέτωπον αύτός τήν ίκυνήγα. 

Καί νά κτυπήση πολεμών τόν τολμηρόν εχθρόν του 

έκτυπα μέ τήν χέραν του γερά τό μάγουλόν rov.

Εννοείται δτι αί σάτυραι αιπαΐ έκδιδόμεναι προεκάλεσαν τήν 
μήνιν τών βουλευτών καί τήν μήνιν αύτήν, εκσπάσασαν κατά 
τοΰ ποιητοΰ, λοιδωρεϊ ούτος πάλιν παριστών, ώς φαίνεται, τούς 
βουλεντάς λέγοντας δι’ αύτόν :

Μέ τής γαζέτταις ' τοΰ λαοΰ τά μάτια θέ ν άνοιξη. 

Ή χώρα μας θά σηκοιθή και ΰλους θέ νά πνίξη.

Πάντα νά μένη άλυωτος, άν είν’ αποθαμένος.

"Αν ζβ νά γείνη Ήβρηός, αυτός Λ ι λείπει ή λέξις) 

οπού μας έπρωτόφερε γαζέτταις οτή Γραικία 

και τόν λ.αόν διαβόλεψε μέ τήν τυπογραφία. 

’Εμείς πρό τοΰ τί είχαμε; Τούς θησαυρούς τοΰ Κροίσου, 

και τα καλά χαιρόμαοθε αύτοϋ τοϋ Παραδείσου. 

Ετριόγα/ιεν, έπίναμεν ατής ψάθες ξαπλωμένοι, 

με ξένους κόπους είμαστε κουκουναροθρε/ιμένοι. 

Ίον σβέρκον μου πλέον φαρδύ άπό βωδίοΰ τόν είχα 

και τώρα μου κατήντηαεν λιγνός ώοάν τήν τρίχα.

"Ενα αρνί στήν καθισιά μπορούσα νά παστρέψω

καί τιάρα μόλις είμπορω τρεις κόττες νά χωνέψω.

Στους δρόμους όταν έβγαινα όλοι μέ χαιρετούσαν, , 

έοταύρωναν τά χέρια τους καί μέ ακολουθούσαν.

Άφοΰ ήλθαν τά γράμματα έ; εντροπή έχάθη

'Εξύ.πνησεν όλος ό λαός . . .

’Εδώ τελειώνει ή φιλολογική συμβολή τοϋ δψοπιόλου μου είς 
τάς μελέτας μου.

"Αν ενα μήλον έχρησίμευσεν είς του Νεύτωνα δια τήν Ανα
κάλυψη- τοΰ νόμον τής βαρύτητας, άλλο τρόφιμον έχρησίμευσεν 
είς έμέ διά ν’ ανακαλύψω τό πατροπαράδοτον τοΰ βουλευτι
κού ύπνου.

Οί βουλενταί καί οί πολιτευόμενοι θά όμολογήσωσιν δτι τό 
τρώγειν δέν είναι πάντοτε κακόν, δπως διατυμπανίζεται άπό 
τούς Αδαείς πατριώτας.

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ TOY BEHRING

'Ολόκληρος δ κόσμος συνεκινήθη άπδ την άνακάλυψιν τοΰ 
Behring, ένδς τών μεγαλοφυεστέρων μικροβιολόγο»· τής Ευρώ
πης. Συνεκινήθη δέ δχι μόνον διότι δΓ αύτής πρόκειται εκα
τοντάδες χιλιάδων πασχόντων νά σοηθώσιι·, άλλά καί διότι ή άπό 
τόσων έτών καί μέ τόσος άγωνίας αναμενόμενη άνακάλυψις, 
παριστιχ μίαν τών λαμπρότερων νικών τής άνιθρωπίνης σκέψεως. 
Αί νίκαι τής επιστημονικής σκέψεως διαφέρουν άπό τάς νίκας 
τών μεγαλειτέρων στρατηγών κατά τούτο, δτι αί πολεμικοί νίκαι 
συνδέονται μέ χιλιάδας θανάτων, μέ χιλιάδας θυμάτων, μέ απει
ρίαν ζημιών, ένφ αί επιστημονικά! συνεπάγονται την σωτηρίαν 
χιλιάδων ανθρώπων άπό τοΰ θανάτου καί τής δδύνης, συνεπά
γονται άκριβώς τήν άποσόβησιν μεγίστων ζημιών. Εϊς τήν 
Γαλλίαν π.χ. ο Μέγας Ναπολέων διά τάς νίκας του έχρειάσθη 
τόσα θύματα καί έ'σχε τόσας ζημίας, ένώ ό Pasteur μέ τάς 
άνακαλύψεις του σώζει τόσον κόσμον άπό βέβαιον θάνα
τον, προσπορίζει, δέ κατ’ ^τος εις τήν Γαλλίαν πολλιις εκατον
τάδας εκατομμυρίων φράγκων διά τής προφυλάξεων τών μετα
ξοσκωλήκων καί τών πολυτίμων εϊς τόν άνθρωπον ζώων άπό 
θανατηφόρων νόσων. Ό Behring σώζει άπειρίαν μικρών παι
διών κατ’έτος άπό τήν διφθερίτιδα μέ τόν θαυμάσιόν του ορρόν 
ό όποιος είναι έν άπό τά αριστουργήματα τής επιστήμης, καί 
μία άπό τάς τιμήτικωτέρας διά τό ανθρώπινον πνεύμα νίκας 
τής Επιστήμης.

ΊΙ άνακάλυψις αύτη δι’ ημάς έν Έλλάδι ήκούσθη μέ Ιδιαι
τέραν συγκίνηση·, διότι ή επάρατος νόσος εϊς τόν τόποι· μας 
φονεύει κατ’ έτος 6—γ,οοο ατόμων, ώς έπί τό πλείστον νέων, 
καί διότι παρ’ ήμϊν καί ή κοινωνία καί τό Κράτος δεικνύουν 
τόσην αδιαφορίαν πρός τά ζητήματα τής Δημοσίας 'Υγιεινής έν 
γένει, ώστε, δέν γνωρίζω τί θά έγινόμεθα έάν εγκαίρως δέν 
ήρχετο ή άνακάλυψις αύτη νά μάς σώση.

Έν πάση δμως περιπτιόσει ή άνακιίλυψις τοΰ Behring— 
περί τής οποίας άμέσως θά σιμιειώσωμεν ολίγα—δέν μάς Απαλ
λάσσει τοΰ καθήκοντος δπως άμέσως λάβωμεν τάς άναγκαίας 
φροντίδας καί ύγιεινάς προφυλάξεις άγωνιζόμενοι κατά τής φθί
σεως, ίδρύοντες κανέν σανατόριον, έγκαθιδρύοντες τήν άπολύ- 
μανσιν καί τήν καθαριότητα εϊς τόν τόπον, έξυγιαίνοντες τι! 
οϊκήματα εις τά όποια φθείρεται ό πτωχός λαός, προσέ/οντες 
εις τήν πρώτην παιδικήν ηλικίαν, έλαττώνοντες τά κοινωνικά 
καί οικονομικά αίτια τής φυματιώσεως ή τούλάχιστον ένισχύον- 
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τες τάς ένεργείας τοϋ «Συλλόγου κατά τής Φυματιώσεως » δ 
όποιος τόσον δραστήριος εργάζεται. Δέν μας απαλλάσσει δέ τών 
φροντίδων τούτων ή μεγάλη ανακάλυψης, διότι ή φίΐίσις είναι ή 
έκδήλωσις τής έξασδενήσεως τοϋ οργανισμού και συνεπώς διά 
τών μέσων τούτων άποσοβοΰμεν τήν έξάντλησιν εκείνην τοΰ 
λαοΰ, τον εκπεσμόν τής ζωτικότητος τοΰ σώματος, οστις προλο
γίζει τήν ιρίΐίσιν καί τόν θάνατον ή τουλάχιστον τόν μαρασμόν 
εκείνον, οστις συνεπάγεται δλους τούς κοινωνικούς, οικονομι
κούς καί πνευματικούς μαρασμούς ένός τόπου. Διότι μέ τήν 
άνακάλυψιν τοΰ Behring θά θεραπεύονται οΐ φθισικοί, δέν θά 
έκλείψουν δμως οί έξηντλημένοι, οί προδιατεθειμένοι είς τήν 
ιρθίσιν μέ τούς όποιους αί κοινωνίαν βέβαια δέν κερδίζουν ούτε 
προκύπτουν. "Ωστε έάν ή εργασία τοΰ Behring ή μέλλουσα νά 
βοηθήση πολυτίμους τόν άγώνα τών κοινωνιών κατά τής φυμα
τιώσεως, μέλλει καί εϊς τήν 'Ελλάδα νά δειχθή σωτηρία, αυτό δέν 
μάς απαλλάσσει τοϋ καθήκοντος δπως φροντίσιομεν νά εγκαθί
δρυσή τέλος πάντων ή στοιχειώδης Υγιεινή εις τόν δυστυχι- 
σμένον αύτόν τόπον, εϊς τόν όποιον τόσος κόσμος χάνεται ή 
ασθενεί αδίκως καί άδικαιολογήτως.

«
"Ας έλθωμεν δμως είς τήν άνακοίνωσιν τοΰ μεγάλου σοφού. 

Μέχρι τοΰδε ήτο γνωστόν δτι ό Behring—ό άνακαλύψας την 
διφθεριτικήν άντιτοξίνην — δι’ενέσεων εϊς μόσχους μικροβίων 
ανθρώπινης φυματιώσεως είχεν επιτύχει τήν άνοσίαν τών μόσχων 
εκείνων πρός τήν φυματίωσιν τών βοών ή όποια είναι ίσχυρο- 
τέρα τής φυματιώσεως τών Ανθρώπων. Δηλαδή έάν έκαμεν είς 
τούς μόσχους εκείνους ενέσεις μικροβίων βοείας φυματιώσεως 
δέν προσεβάλλοντο ύπό φυματιώσεως, ένφ έάν έκαμεν εϊς άλλους 
μόσχους δχι άνόσους, ούτοι προσεβάλλοντο καί άπέθνησκον. Διά 
πειραμάτων ούχί Ασχέτων πρός τό άνιοτέρω γεγονός δ Γερμα
νός επιστήμων προεχώρησε περισσότερον. Κατώρθωσε διά δια
φόρων μέσων ν’ Αποχώρηση άπό τό σώμα τών μικροβίων τής 
φυματιώσεως μίαν χημικήν ουσίαν, ή όποια έγχυνομένη μέσα 
είς τόν οργανισμόν καί ένουμενη μέ τά κύτταρα τοΰ δργανισμοΰ, 
τά όποια εμποτίζει, εξασφαλίζει τήν άνοσίαν τοΰ οργανισμού 
πρός τήν φυματίωσιν. Τήν ουσίαν αυτήν παριστφ διά τών 
στοιχείων TC.

Ή ουτω άποκτωμένη άνοσία είναι δλως διάφορος τής άνο- 
σίας πρός τήν διφθερίτιδα. Διότι είς τήν διφθερίτιδα ή άντιτο- 
ξίνη τοΰ ορρού Εξουδετερώνει τήν τοξίνην, τό δηλητήριον δηλ. 
τών μικροβίων τής διφθερίτιδος καί δχι αυτά τά μικρόβια. Είς 
τήν φυματίωσιν ή νέα χημική ουσία τοϋ Behring, ή περίφη
μος TC, έξουδετεριόνει αυτά τά μικρόβια τής φυματιώσεως· 
είναι δηλ. άνοσία κυτταρική. Κατώρθωσε δηλ. ό Behring δ,τι 
προσεπάθει καί ήγωνίζετο νά επιτυχή ή μικροβιολογία είς τά 
’Εργαστήρια κατά τά τελευταία έτη διά μεγάλων καί πολυδά
πανων πειραμάτων : εϊς τό νά εύρη δηλ. ουσίαν έξουδετεροΰ- 
σαν αυτά τά μικρόβια καί ούχί τό δηλητήριον τό οποίον Εκκρί
νουν καί τό όποιον λέγεται τοξίνη.

Τήν χημικήν ταύτην ούσίαν, ή όποια έχει θεραπευτικός ίδιό- 
ιητας, έξήγαγεν δ Behring κατόπιν πολυετών Αγώνων άπό 
αύτά τά μικρόβια τής φυματιώσεως διά διαφόρων μέσων εϊς τό 
έργαστήριόν του. "Εκαμε πειράματα έπί ζφων τά όποια έστέ- 
φθησαν ύπό πλείστης έπιτυχίας. Είναι δμως ανάγκη καί άλλοι 
σοφοί νά πειραματισθώσι, νά γείνουν δέ πειράματα καί έπί 
τοΰ Ανθρώπου, ν’ Απαλλαχθή ή μέθοδος έκ τινων τυχόν μελ- 
λόντων ν’ άποκαλυφθοΰν [ΐειονεκτημάτων, νά βελτιωθή καί 
τελειοποιηθή ή θεραπεία. Διά τούτο έπεφυλάχθη νά παράσχη 
είς τήν άνθρωπότητα τήν πολύτιμον ούσίαν. Χρειάζονται καί 
άλλα πειράματα, καί άλλαι έργασίαι καί τελειοποιήσεις, μολονότι 
έπιστημονικώς ή έπιτυχία είναι εξησφαλισμένη. Ή ’Επιστήμη 
δύναται νά βεβαίωση τόν κόσμον δτι τό Ατύχημα τοΰ Κώχ δέν 
θά έπαναληφθή είς τήν περίστασιν αύτήν. “Οπως είς τά μαθη
ματικά τό Αποτέλεσμα είναι άναγκαϊον καί άναπόδραστον, ούτω 
πως καί είς τήν νεωτέραν βιολογίαν τά πράγματα έχουν σχέσιν 
μαθηματικής άκριβείας, δ δέ επιστήμων βαδίζει έπί θετικών 
βάσεων, έπί γνωστών καί Αποδεδειγμένων πρός τά άγνωστα διά 
νά τ’ Αποκάλυψη ούχί τυχαίως, άλλά θετικώς καί βεβαίως, βαί- 
νων έπί προσχεδιασμένου καί προμελέτημένου σχεδίου. Έπί 
δέκα έτη δ Behring εϊργάζετο διά τήν άνακάλυψιν τής διφθε- 
ριτικής Αντιτοξίνης. Οί συνάδελφοί του ειχον άπελπισθή, ή 
κοινωνία παρεπονεΐτο διά τήν Ανεπάρκειαν τής ’Επιστήμης. 
Ό έργάτης δμως αύτής έπέμεινε διότι είχε πεποίθησιν είς 
τήν γνώσιν τών Ενδομύχων βιολογικών λειτουργιών τοϋ οργα

νισμού. Έπέμεινε καί μετά δεκαετείς εργασίας ή νίκη έστεψε 
τόν Γερμανόν σοφόν, δστις είς τό Διεθνές Συνέδριου τής Βου
δαπέστης άνεκοίνωσε τήν άνακάλυψιν τού Αντιδιφθεριτικοΰ 
ορρού, ό όποιος είνε « ενα άριστούργημα » κατά τήν φράσιν 
τοΰ Metchnikoff.

'Η θεραπεία τής φυματιιόσεως — τής μεγάλης καί Αλγεινής 
αύτής πληγής τής Ανθρωπότητος — άπησχόλει δλους τούς Επι
στήμονας καί δλα τά μεγάλα σχετικά επιστημονικά Εργαστήρια 
τοΰ κόσμου. Ή Επιστήμη Ανέμενεν άπό τόν Behring κυρίως ή 
άπό τόν Koch τήν μεγάλην νίκην, διότι αυτοί ειχον προχωρή
σει μέσα εϊς τήν καρδίαν τού εχθρού καί ειχον καταφέρει έναν
τίον του τά καιριώτερα κτυπήματα.

Ή τιμή Ανήκει βεβαίως είς τήν μεγαλοφυΐαν τοϋ Γερμανού 
σοφού, αλλά καί ή ευγνωμοσύνη τής ανθρωπότητος θ’ άνήκη 
έν μέρει καί είς τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν, ή οποία επλήρω- 
νεν Αρκετά διά τά πολυδάπανα πειράματα.

Χαϊρε Γερμανία ! Τό μεγαλεϊον τής νίκης σου αύτής δέν 
δύναται νά έκφραση κοινός θνητός. Ό μέγας Μονάρχης σου 
μόνον, έξυμνών είς κανένα του ισχυρόν λόγον τό μεγαλεϊον 
τής Γερμανικής Επιστήμης, ένώπιον εύγνώμονος καί δακρυού- 
σης ’Ανθρωπότητος, θά δυνηθή μετά δέκα μήνας νά εϊπη δ,τι 
χρειάζεται διά τήν μεγάλην γερμανικήν Ανακάλυψιν. . .

ΣΤεΦ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
£

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΓΕΒΙΤΣ 

QUO VADIS?
(Συνέχεια Από τό προηγούμενον τβΰχος)

Καί δαψιλέστατα έπήνεσε τήν Σικελίαν, οπού είχε γεωργικήν τινα 
Επιχείρηση·. Ύπερεπήνεσε τούς κήπους του. τά ποίμνιά του, τήν κεκρυμ- 
SAT)V έντός πρασινάδας οικίαν του καί τούς διά θύμου καί έρπύλου 

δεδομένους λόφους, ύπεράνω τών όποιων βομβοϋσι τά σμήνη τών 
μελισσών.

Ό Πετρώνιος καθήμενος παρά τήν Πομπωνίαν έθελγετο μέ τό θέαμα 
τοΰ δύοντος ήλιου, τοΰ κήπου καί τών ανθρωπίνων μορφών, αί όποϊαι 
ΐσταντο παρά τό ίχθυοτροφεϊον.

Αί αμφιέσεις, είς τό σκοτεινόν βάθος τών μύρτων, έχρυσίζοντο έκ 
τής ανταύγειας τοΰ άστρου τής ημέρας. Εϊς τόν δυτικόν ορίζοντα, αί 
πορφυρώσεις καί αί ιώδεις Αποχρώσεις έκλινον πρός τό χρώμα τοΰ 
όπαλίου· τό στερέωμα καθίστατο ολονέν λειριώδες’ αί μαΰραι σκιαγρα- 
φίαι τών κυπαρίσοων έπρόδιδον τήν άμαυρότητα αύτών ή γαλήνη τής 
εσπέρας ένέσκηπτεν έπί τούς ανθρώπους, τά δένδρα καί δλον τόν κήπον.

Ό Πετρώνιος έμεινεν έκπληκτος έπί τή γαλήνη ταύτη. Εϊς τό πρό
σωπον τής Πομπωνίας, τοΰ γέροντος Λΰλου, τοΰ υίοΰ των καί τής 
Λιγύας υπήρχε κάτι, τό όποιον δέν συνήθιζε νά βλεπη έπί τών μορ
φών, αΐτινες διήρχοντο πρό αύτοΰ κατά τάς νύκτας του. Ήσθάνετο ότι 
γαλήνη ήδέως φωτεινή, έκπεμπομένη έκ τής καθημερινής αύτοΰ ζωής, 
περιέλουε τούς κατοίκους τής νησϊδος, καί ότι ήδύνατο νά ύπάρχή 
ώραιότης καί θέλγητρόν τι τό όποιον, αυτός, αείποτε έν τή αναζητήσει 
τοΰ θελκτικού καί τοΰ ωραίου, δέν είχε γνωρίση ποτέ. Δέν ήδυνηθη 
νά συγκρατήση τήν έντύπωσιν ταύτην καί στρεφόμενος πρός τήν Πομ
πωνίαν, λέγει:

— Πόσον ό ίδικός οας κόσμος είναι διάφορος έκείνου τόν όποιον 
κυβερνρ. ό Νέρων !

Ανύψωσε τό εύγενές πρόσωπόν της πρός τό εσπερινόν λυκόφως καί 
άπήντησε μεθ’ άπλότητος.

- Δέν είναι ύ Νέοων ό κυβερνάν τόν κόσμον, είναι ό Θεός.
’Επεκράτησε μικρά τις σιγή. Ήκούοντο έν τή δενδροστοιχίφ οί βημα

τισμοί τοΰ γέροντος, τοΰ Βινικίου, τής Λιγύας καί τοΰ μικρού Λΰλου· 
άλλά προτού ό όμιλος φθάση δ Πετρώνιος ήρώτησε καί πάλιν.

— Πιστεύεις λοιπόν εις τούς Θεούς;
— Πιστεύω εϊς Θεόν, οστις είναι Είς, Δίκαιος καί Παντοδύναμος- 

άπήντησεν αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
— Πρέπει νά σέ συγχαρώ διά τήν Εκλογήν σου, είπεν ό Πετρώνιος 

όταν ευρέθη πάλιν έντός τοΰ φορείου Απέναντι τοΰ Βινικίου. ’Αληθώς 
«ροβοδάκτυλος Ήώς· — Καί γνωρίζεις τί προσέτι μοΰ ύπενθύμισεν; 
Τήν άνοιξιν I Όχι τήν ίδικήν μας’Ιταλικήν άνοιξιν, όπου μόλις έδώ 
κι’ έκεϊ καμμία μηλέα καλύπτεται άπό άνθη, ένφ αί έλαϊαι μένουν 
διαρκώς τεφρόχροοι, άλλά τήν άνοιξιν έκείνην, τήν όποιαν εϊδον πολ- 
λάκις είς τήν 'Ελβετίαν, νεάζουσαν, δροσερόν, πρασίνην άνοιξιν.. .'Ο 
Βινίκιος, μέ τήν κεφαλήν κάτω, έμεινε πρός στιγμήν σιωπηλώς. ’’Επειτα...

— Τήν έπόθησα· τιόρα τήν ποθώ άκόμη περισσότερον. Όταν τής 
έσφιξα τήν χεϊρά της, πνοή φλογός μέ περιέβαλεν !.. Πρέπει νά γίνη 
ίδική μου. ’Ηλθα νά σέ συμβουλευθώ· άλλ’ δν δέν εΰρίσκης τίποτε, 
θά ευρώ εγώ ό ίδιος... Ό Λύλος θεωρεί τήν Λιγύαν ώς κόρην του· 
διατί Εγώ πρέπει νά βλέπω έν αύτή μίαν δούλην; Άφοΰ δέν υπάρχει 
άλλο μέσον διά νά τήν Αποκτήσω, τότε πολύ καλά· έστω. Άς Αλείφη

τήν Αύραν τής οϊκ.ίας μου διά λυκείου λίπους, <1ς τήν περικαλύπτη διά 
ταινιώδους υφάσματος, ας έλθη νά γίνή σύζυγός μου είς τήν εστίαν μου.

— Ησύχασε, παράφορε γόνε εΰγενών. Άν σύρωμεν Ενταύθα Βαρ
βάρους, μέ τήν άλυσσιν είς τόν λαιμόν, όπισθεν τών Αρμάτων μας, δέν 
τό κάμνομεν διά νά νυμφευώμεθα τάς θυγατέρας των. Μή ώθεϊς τά 
πράγματα εϊς τά έσχατα.... Ησύχασε .... Σκέψου ότι άν Οελήση νά 
Εγκατάλειψη τούς Αΰλους χάριν σοΰ, δέν έχουν τό δικαίωμα νά τήν 
κρατήσουν. Σοϋ υπόσχομαι ότι θά σκεφθώ περί τής ύποθέσεώς σου 
καί ό Πετρώνιος δέν θά είναι πλέον Πετρώνιος άν δέν εύρη διέξοδόν τινα.

i

Τήν Τρίτην ήμίραν παρουσιάοίίη τις τήν οΙκίαν τοί· ΙΙ/ΛντΙσ» εϊς κη-τνρ^ν.

— Σέ ευχαριστώ, καί είθε ή Τύχη νά σοΰ Επιδαψίλευση όλα τά δώρά 
της! Που σκέπτεσαι νά ΰπάγης;

Μά ... είς τής Χρυσοθέμιδος.
Είσαι ευτυχής· έχεις έκείνην τήν όποιαν άγαπφς.
Εγώ; Γνωρίζεις τί μέ διασκεδάζει είσέτι εϊς τής Χρυσοθέμιδος; 

Είναι διότι μέ άπατα, μέ τόν ίδιον Απελεύθεροι· μου, μέ τόν αυλητήν 
Θεοκλή, καί νομίζει ότι τό αγνοώ.

Καί ώδηγήθησαν διά τοϋ φορείου εϊς τής Χρυσοθέμιδος. Άλλ’ εϊς 
τόν διάδρομον, ό Πετρώνιος έθεσε τήν χεϊρα έπί τών ωμων τοϋ Βινι- 
κίου καί είπε.

— Περίμενε .. · Μοΰ φαίνεται ότι εΰρήκα έν μέσον.
— Είθε όλοι οί Θεοί νά σέ Ανταμείψουν!
— Ναί! Πιστεύω ότι τό μέσον είναι Αλάνθαστοι·... Γνωρίζεις ένα 

πράγμα. Μάρκε ;
— Σέ Ακούω, Παλλάς Άθηνα ’.

Λοιπόν! έντός ολίγων ημερών ή Θεία Λιγύα θά γευθή εϊς τήν 
οικίαν σου τόν καρπόν τής Δήμητρος.

Εϊσαι μεγαλήτερος τοΰ Καίσαρος! άνέκραξεν ό Βινίκιος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
Τήν έπαύριον, μετά τήν διαμονήν του παρά τή Χρυσοθέμιδι, ό 

Πετρώνιος έκοιμήθη τή άληθείρ καθ’ δλην τήν ήμέραν. Άλλά τήν 
Εσπέραν μετέβη έφ’ άμάξης είς τό Ιίαλατϊνον. έσχεν ιδιαιτέραν συνέν
τευξη· μέ τόν Νέρωνα καί τήν τρίτην ήμέραν παρουσιάσθη πρό τής 
οικίας τοϋ Πλαυτίου εϊς κεντυρίων έπί κεφαλής δεκαπέιτε πραιτωριανών.

Κατά τούς χρόνους Εκείνους τής άβεβαιότητος καί τής τρομοκρατίας 
οί τοιούτου είδους Απεσταλμένοι ήσαν συνήθως άγγελοι θανάτου. Όταν 
ό κεντυρίων έκτύπησε τήν Αύραν τοΰ Λΰλου καί ό φύλαξ τής αύλής 
άνήγγειλεν ότι ήσαν στρατιώται, τρόμος διέδραμεν άνά τήν οικίαν. 
"Ολη ή οικογένεια περιεκύκλωσε τόν γέροντα Αρχηγόν τοΰ οίκου, διότι 
όλοι έπείσθησαν ότι διατρέχουν Εξαιρετικόν τινα κίνδυνον. ΊΙ Πομπω
νία ρίπτουσα τάς χειρας αύτής εϊς τόν λαιμόν τοϋ συζύγου της, συνε- 
Ολίβετο πρός αύτόν τά δέ πελιδνά χείλη της έψιθύριζον μυστηριώδεις 
λέξεις. Ή Λιγύα, χλωμή ώς οθόνη, τής έφίΜι τάς χειρας· ό μικρός 
Λύλος συνεσπειρώΟη μέσα είς τήν τήβεννιίν του. Έξ όλης τής οικίας 
έξήρχοντο σμήνη δούλων άμφοτέρων τών φύλων. Ήκούοντο επιφωνή
ματα: Ώ ! ώ ! δυστυχία! Λί γυναίκες έστέναζον· τινές ήδη ιξέσχιζον 
μέ τούς όνυχας τά πρόσωπά των, έκάλυπτον τάς κεφαλιίς μέ τά ίμάτιά 
των. Ό Λύλος έξήλθεν είς τήν αύλήν, δπου τόν Ανέμενεν ό κεντυρίων. 
Ήτο ό γέρων ΚΑϊος Χάστα. ό άλλοτε κατώτερός του, ΰπαξιωματικός 
είς τούς πολέμους τής Βρεττανίας.

— Χαϊρε, κύριε· είπεν <’> Απεσταλμένος. Σοΰ φέρω έκ μέρους τοϋ Καί
σαρος μιαν διαταγήν καί ενα χαιρετισμόν. Ιδού οί πάπυροι καί αί 
σφραγίδες, αί όποϊαι άποδεικνύουν ότι έρχομαι έξ όνόματός του.

— Είμαι, ευγνώμων πρός τόν Καίσαρα διά τόν χαιρετισμόν του καί 
θά έκτελέσω τήν διαταγήν του. Χαϊρε, Χάστα. Ποια είναι ή παραγ
γελία σου;

— Αΰλε ΙΙλαύτιε· ήρχισεν ό Χάστα. Ό Καϊσαρ έμαθεν ότι είς τήν 
οικίαν σου διαμένει ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως τών Λιγύων, δοθεϊσα 
ύπό τοϋ βασιλέως τούτου πρός τούς Ρωμαίους ώς όμηρος. Ό Θείος 
Νέρων σέ εύχαριστεϊ, <ϊ» αύθέντα, διότι έφιλοξενήσατε τήν νεαράν 
ταύτην κόρην. Άλλά μή θέλων νά σάς έπιβαρύνη έπί πλέον, φρονών 
δ' άφ’ ετέρου ότι έν τρ ίδιότητι αύτής ώς Ομήρου ή Λιγύα κόρη 
πρέπει νά τεθή ύπό την προστασίαν αύτοΰ τοϋ Καίσαρος καί τής 
Γερουσίας, σέ διατάσσει νά τήν παραδώσης είς χεϊράς μου.

Ό Λύλος ήτο τύπος στρατιώτου καί πολύ Ενεργητικός, ώστε νά μή 
κατατρίβεται είς ματαίας λέξεις παραπόνων ή Αντεγκλήσεων. Έξήτασε 
τούς παπύρους, τάς σφραγίδας, έπειτα δέ νψώνων τούς οφθαλμούς 
πρός τόν γέροντα κεντυρίωνα είπεν ήρέμως.

Περίμενε είς τήν αύλήν, Χάστα. Πηγαίνω νά σάς φέρω τόν όμη
ρον. Καί έπορεύθη πρός τό βάθος τής οικίας, είς τήν αίθουσαν, όπου ή 
Πομπωνία Γραικίνα, ή Λιγύα καί ό μικρός Λύλος εϊχον καταφύγει.

— Κανείς δέν Απειλείται διά θανάτου ή δΓ Εξορίας εϊς τάς μεμακρυ-

σμένας νήσους· είπεν. Έν τούτοις ό Απεσταλμένος τοΰ Καίσαρος είναι 
άγγελος συμφοράς. Πρόκειται περί σοϋ. Λιγύα.

— Περί τής Λιγύας ; άνέκραξεν ή Πομπωνία.
— Ναί.
Καί, στρεφόμενος πρός τήν νεαρόν κόρην, είπεν.
— Λιγύα. άνετράφης εϊς τήν οικίαν μας καί σέ άγαπώμεν, ή Πομπω

νία καί εγώ, ώς θυγατέρα μας.Άλλ’ ώς όμηρος Ανήκεις εϊς τόν Καίσαρα. 
ό δέ Καϊσαρ σέ Αναζητεί ήδη.

— Αΰλε. Ανέκραξεν ή Πομπωνία. ό θάνατος είναι προτιμότερος 
δΓ αύτήν.

ΊΙ Λιγύα, συσπειρωμένη εϊς τούς βραχίονας αύτής έπανελάμβανεν.
— Μήτέρ μου, μήτέρ μου!
ΊΙ όιρις τοΰ Λΰλου έξέφρασε καί πάλιν τήν οργήν καί τόν πόνον.
— Άν ήμην μόνος εϊς τόν κόσμον, είπε μέ φωνήν πένθιμον, δέν Οιι 

τήν παρέδιδα ζώσαν καί οί συγγενείς μοιι ήδη θιι ήδύναντο νά προσ
φέρουν πρός τόν Δία τόν έλευθερωτην.... Θ<ι μεταβώ παρά τφ 
Καίσαρι καί θά τόν καθικετεύσω νά άνακαλέση τήν Απόφασίν του. Θιι 
μέ είσακούση; Δέν εϊξεύρω. Έπί _ τή έλπίδι ταύτη. χαϊρε. Λιγύα, καί 
γνώριζε καλώς ότι θεωροϋμεν εύτυχή τήν ήμέραν καθ' ήν ήλθες είς 
τόν οίκόν μας. Χαϊρε, χαρά μας καί φώς τών οφθαλμών μας '.

Καί ταχύς έπέστρεψε πρός τήν αύλήν μή θέλων νά φανή συνεχόμε
νος ΰπό συγκινήσεως άναξίας Ρωμαίου καί άρχοντας.

Έν τφ μεταξύ ή Πομπωνία, όδηγήσασα τήν Λιγύαν είς τά διΰματά 
της τής έλεγε λόγους, οί όποιοι αντήχουν παραδόξως είς τήν οικίαν 
ταύτην.

— Ό καιρός τής δοκιμασίας έπέστη· έλεγεν ή Πομπωνία. Ό Βιργί- 
νιος έτρύπησε τό στήθος τής ιδίας θυγατρός του διά νά τήν σώση άπό 
τόν Άππιον. καί ή Λουκρητία έπλήρωσε μέ τήν ζωήν τήν Ατιμίαν τΐ]ς. 
Ή οικία τοϋ Καίσαρος είναι ή τής Ατιμίας. Άλλ’ άν ό νόμος, ύφ’ δν 
ζώμεν άμφότεραι, ίερώτερος. Απαγορεύει νά πειρώμεθα κατά τής ζωής. 
Επιτρέπει έξ ίσου και έπιβά/.λει νά Αμύνεται τις έναντίον τοΰ αίσχους, 
έστω καί μέ θυσίαν τής ζωής.

Ή νεαρά κόρη ιΐιλίσθησε γονυπετής καί κρύπτουσα τό πρόσωπόν της 
είς τόν πέπλον τής Πομπωνίας, έμενεν έπί πολύ σιωπηλή· όταν ήγέρθη 
ή ϋψις της ήτο ήρεμωτέρα.

—Υποφέρω πολύ διότι σέ Αφίνω, μήτέρ μου, διότι άφίνω τόν πατέρα 
μου καί τον Αδελφόν μου. Γνωρίζω ότι ή Αντίστασις δέν θά ώφέλει εϊς 
τίποτε καί θά σάς κατέστρεφεν όλους. Τουλάχιστον είς τόν οίκον τοΰ 
Καίσαρος δέν θά λησμονήσω διόλου τούς λόγους σου.

Έπειτα έχαιρέτισε τόν νεαρόν ΙΙλαύτιον, τόν γέροντα Έλληνα, δστις 
έχρησίμευεν εις άμφοτέρους ώς διδάσκαλος, τήν οίκονόμον ή οποία τήν 
είχεν ήδη άναθρέψη καί όλους τούς δούλους.

Εϊς έξ αύτών, εϊς γιγ·αντόσωμος Λίγυς, μέ τούς ώμους στιβαρούς, τόν 
όποιον ώνόμαζον είς τήν οικίαν θύρσον, καί δστις είχεν έλθη _εϊς τό 
στρατόπεδον τών Ρωμαίων μετά τής Λιγύας καί τής μητρός της έπεσεν 
είς τάς χειρας τής Πομπωνίας λέγων.

—Ώ δέσποινα, έπίτρεψέ μου νιι Ακολουθήσω τήν κυρίαν μου, διά νά 
τήν υπηρετώ καί ν<ί τήν φυλάττω είς τόν οίκον τοΰ Καίσαρος.

Χαιρι, Ζ,α|?ύ μας, φώς τών όφΟαλμών μας . . .

— Δέν είσαι υπηρέτης μας, εϊσαι τής Λιγύας· Απήντησΐν ή Πομπωνία 
Γραικίνα. Άλλά θά σέ άφήσουν νά περάσης τήν Αύραν τοϋ Καίσαρος; 
Καί πώς θά δυνηθής νά τήν φυλΑττης ;

— Δέν γνωρίζω- γνωρίζω μόνον ότι ό σίδηρος Αραύεται ε’ις τάς 
χεϊράς μου σάν ξύλο ...

Ό Λύλος Πλαύτιος. μακράν τού νά άντιστή είς τήν επιθυμίαν τοϋ 
θύρσου, έδήλωσεν ότι όλη ή Ακολουθία τής Λιγύας πρέπει μετ’ αύτής 
νά ύπαχθή εϊς τήν προστασίαν τοΰ Λύτοκράτορος.

ΓΕπεται βννέχειαΙ
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λΙΙΟ ΙΙΧΝΓΟγ ΚΧΙ ΧΙΙ’ΟΧΧ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά ζηλευτήν έβνικήν δράσιν. μετ' άγώνα άένναον καί μετά πάλην 
αδυσώπητον κατά τών εχθρών τοΰ γένους ημών έπεσεν ήρωϊκώς είς έτι 
όπέρμαχο; τής μεγάλης τών Πανελλήνιον Ιδέας, ό γενναίος Μαρίνος 
Λνμπερόπουλος, δ γνωστός έν Μακεδονίρ ύπό τό ψευδώνυμον Καπετάν- 
Κροίμπας, οπλαρχηγός τών Έλληνο-Μακεδονικών σωμάτων.

Δίς είσβαλών εις τήν Μακεδονίαν. κατεδιώχθη άμειλίκτω; υπό τοΰ 
Τουρκικού στρατού καί έπεσεν έν τη πρός αύτόν συγκροτηΟείση μάχη, 
άφού προηγουμένως κατόρθωσε νά έμπλήση 
γους οπαδούς τών Βουλγαρικών κομιτάτων.

Ό Μαρίνος Λυμπερόπουλος. ό τόσον προώ- 
ρως άναρπαγείς ύπό τοϋ Χάρωνος ηρως. κατή- 
γετο έκ τοϋ χωρίου Χασσάν-ΙΙασσά τοϋ δήμον 
Ίθώμης τής Μεσσηνίας.

Ζηλιόσας τήν δόξαν καί τόν στέφανον τοΰ 
Εθνικού Ήρωος δστις έστεψε τόν αείμνηστοι1 

II. Μελάν, ήκολούθησε τό παράδειγμα αύτοΰ. 
καί είσέβαλεν εις τήν Μακεδονίαν ώς οπαδός 
τοΰ Καπετάν-Θούα.

Ή ανδρεία καί ή τόλμη ή άπαραδειγμάτι- 
στος ταχέως τόν άνέδειξαν καί μετ’ όλιγύχρο- 
νον άνάπαυσιν, ό Λυμπερόπουλος είσέβαλεν έκ 
δευτέρου είς τήν Μακεδονίαν, ώς Καπετάν 
Κρώμπας αύτήν τήν φοράν. Ή δεύτερα αύτη 
εΐοβολή υπήρξε δυστυχώς καί ή τελευταία.

τρόμου τούς κακούρ-

ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑΧ)

ΓΟ φονενΟεΙς έβχάτως frv Μακεδονί^.

«
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Ώς προεβλέπετο ή πολιτική κατάσταοις, όξυν- 
θεΐσα περί τά τέλη τοϋ Νοεμβρίου, άπέληξεν εις 
υπουργικήν κρίοιν, ουνεπεία διπλής ψηφοφορίας 
εν τή Βουλή, ήτις ώς άποτέλεσμα είχε τήν πτώ· 
αιν τοΰ ' Υπουργείου Ράλλη κα! τόν σχηματισμόν 
κυβερνήσεως ύπό τόν κ. θεοτόκην.

Τό νέον ' Υπουργείου κατηρτίσθη ώς έξής : 
Πρωθυπουργός καί' Υπουργός τών Στρατιωτικών 
ό κ. Γ. θεοτόκης, τών Οικονομικών ό κ.' Ανάργ. 
Σιμύπουλος, τών ’Εσωτερικών ό κ. Ν. Καλογε- 
ρόπουλος, ιών ’Εξωτερικών ό κ. Άλ. Σκουζές, 
ιή; Δικαιοσύνης ό κ. Α. Βοκοτόπουλος, τής 
Παιδείας ό κ. Άνδρ. Στεφανόπουλος καί τών 
Ναυτικών ό κ. Κ. Τρικοϋπης.

ΊΙ Εικονογραφημένη· κατώρθωοε νά παρα

κολούθηση διά τής φωτογραφικής υπηρεσίας 
αυτής έκ τοΰ σύνεγγυς την υπουργικήν μετα
βολήν καθ’ δλας αύτής τάς φάσεις καί δημοσιεύει έν τόί παρόντα τεϋχει τάς 

καλητέρας έξ αύτών, αϊτινες άποτελοΰν Αληθώς επιτυχίαν δημοσιογραφικήν.

«
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Η έπί τοΰ παιδικού διαγωνισμού μας έπιτροπή, συνελθοϋσα πρό 
Τίνος όπως χρίνρ τάς σιαλείσας ήμΐν φωτογραφίας έξέδωκε τήν άπόιρα- 
σίν της, ήτις Οά δημοσιευθή είς τό προσεχές τεύχος τοΰ Ίανουαρίου.

Εϊχον σταλεί ήμΐν διά τόν διαγωνισμόν τοΰτον εκατόν τριάκοντα 
τισσαρες φωτογραφίαι παιδιών, αϊτινες κατετάχΟησαν είς τρεις κλάσεις. 
ΕΟεωρήΟη δμως άναγκαΐον νά δημιουργΐ|Οή καί τέταρτη κλάσις, οΰτω 

δε εβραβεύΟησαν άνά τρεις έξ έκάστης κλάσεως, ήτοι δώδεκα’ φωτο- 
γραφίαι, αϊτινες Οά αρχίσουν δημοσιευόμενοι τμηματικώς άπό τοΰ 
προσεχούς τεύχους. «
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΩΝ

I ίνος εργον εινε ή Αφροδίτη τών Μεδίκων, τό άριστούργημα 
τοΰτο τό όποιον κοσμεί τήν πινακοθήκην τής Φλωρεντία; ; Τό έρω- 
τημα ε!γε προβληθή^καί άλλοτε, πρό πολλοΰ δέ χρόνου έκράτησεν ή 
γνώμη ητις έγένετο δεκτή καί παρά τής ιστορίας τής τέχνης, δτι τό 
έργον άνήκει είς μαθητήν τού Πραξιτέλους.

πα?ια^°Ζ'θ ^ως τής γνώμη; ταύτης δέν ή μπόδισε διαφόρους 
σοφούς νά έπιληφθοϋν βαθεία; μελέτης καί έρεύνης πρός τελειωτικήν 
ούτως είπειν, καί άναμφισβήτητον πλέον άπόδειξιν δτι μαθητής τοϋ 
Πραςιτέλους ύπήρξεν ό πλάστης τοΰ άριστουργήματο; τούτου τής πλα
στικής τέχνης. 'Ερεύνα; τοιαύτας έκαμον μεταξύ τών άλλων καί δύο 
διάσημοι τής έποχής άνδρε;, ό Ρέϊναχ αρχαιολόγος έν Παρισίοις καί 
ό Μάλερ καθηγητής έν Πράγφ.

Λ· εεευναι τού Ρέίναχ κατέληςαν είς τδ συμπέρασμα οτι τδ έργον 
3έν ανήκει εις μαθητήν τοϋ ΙΙραξιτέλους, άλλά εις τόν ΓΙελοποννή- 
σιον γλύπτην Λύσιππον.

Τήν γνώμην αύτήν ό διακεκριμένος αρχαιολόγο; στηρίζει έπί τή; 
μεγάλης όμοιότητος. ή όποια παρατηρεϊται μεταξύ τής οψεως, τής 
στάσεως καί τής έν γένει εργασία; τής Αφροδίτης καί αγάλματος 
παριστάνοντος έφηβον, ώς καί κεφαλής νεάνιδος. έργων άμφοτέρων 
τοΰ ίδίου Ιίελοποννησΐου γλύπτου Λυσίππου.

«

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ

Την Ί'ι“ Δεκεμβρίου ήρξατο ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου "Αθηνών, 
οννεδριάζοντος έν τή αιθούση ιον Βαρβακείου Λυκείου, ή δίκη έπί τής 
δολοφονία; τοΰ αειμνήστου θ. Π. Δηλιγιάννη, διά την όποιαν κατηγοροΰν- 

ται οί Ανιών· Κωσταγερακάρης ώς αυτουργό; 
καί Γεώργ. Μητσέας ώς ηθικός αυτουργός.

Τό δικαστηρίου ιών συνέδρων άπετελέοθη έκ 
τών κ. κ. Κουμανταρέα, ώ; προέδρου, Βλάχου 
καί Κανέλλη, ώς συνέδρων. Τήν έδραν τοΰ Ειοαγ- 
γελέως κατεΐ/εν ό άντειοαγγελεΰς τών Έφειών 
κ. Τοέλλος.

Συνήγοροι τοΰ κατηγορουμένου Γ. ΛΙηταία 
παρέστησαν οί κ.κ. Κωνστανιόπονλος ,Άναοτασό- 
πουλος, Μουντζουρίδης, ΓΙαυλόπουλος καί Κου- 
λουμβάκης. Τοΰ ετέρου τών κατηγορουμένων 
Κωοιαγερακάρη, συνήγορος διωρίοθη έξ έπ αγ
γέλματος ό δικηγόρος κ. Άνιωνόπουλος.

Καί άφοΰ έξητάοϋησαν περί τούς εκατόν 
μάρτυρες καί έξετυλίχθησαν ιόοαι άσχημίαι, 
αίφνηδίως άνεβλήθη ή δίκη διαταχθειοών κρεισ- 
σόντον αποδείξεων. Ώς έάν 
νά ίδή άλλην μίαν φοράν

«

εϊχε>' δρεξιν ή κόσμος 
αύτόν ιόν βόρβορον.

ΦΥΛΟΥ

Δέν θά έπεκταθώμεν

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

Τό φώς----- "Οπως ό άήρ οΰτω καί τό φώ;
είναι απαραίτητον εις τήν ζωήν τοϋ ανθρώπου 
καί όλων τών ένοογάνων ζώων. "Ανευ τοϋ 
ήλιου, τοϋ μεγάλου τούτου δοτήρος τοϋ φω
τός, δέν Θά υπήρχε ζωή είς τήν Ι'ήν. Τό 
ήλιακόν φώ; έχε·, θαυμασίας εξυγιαντικά; 
ιδιότητας έπί τού ανθρωπίνου οργανισμού. 
Παρέχει εί; τό αίμα καί εί; τό νευρικόν 
σύστημα μεγίστην ζωτικότητα, τονώνει τό 
χρώμα τοϋ προσώπου, πλουτίζει τά αιμο
σφαίρια, φονεύει πάντα τά νοσογόνα μικρόβια 
και έν γένει επιδρά ευεργετικότατα έπί τή: 
λειτουργίας τή; φυσιολογικής ζωής. Είναι δέ 
σοφωτάτη ή παροιμία δτι «είς όποιο σπίτι δέν 
μπαίνει ήλιος, μπαίνει ό γιατρός», διότι πράγ
ματι ό ήλιος διά τής ζωογόνου ιδιότητάς του 
προλαμβάνει τάς νόσους καί καθιστά περιττήν 
τήν παρουσίαν τοϋ ίατροϋ.

. έπί πλέον, άπαριθμοϋντες τάς θαυμασίας ιδιό
τητα; τοϋ ηλιακού φωτό;, διότι θά έχρειαζοντο πολλαί στήλαι τής 
«Εικονογραφημένης». 'Αρκεί μόνον νά εϊπωμεν ότι έσχάτως ή ’Επι
στήμη άνήγαγεν είς ύψίστην περιωπήν τήν ηλιοθεραπείαν, αί Οε 
παρατηρήσεις τών φυσιολόγων άποδε;κνυουν δτι μεταξύ τών μεγαλη- 
τέρων πλανών τής άνθρωπότητος είναι καί ή έπικρατοϋσα ήλιοφοβία. 
ή οποία χαυνώνει τό νευρικόν σύστημα καί καθιστά τόν οργανισμόν 
ευαίσθητον είς τάς προσβολάς τών διαφόρων ασθενειών. Είναι μέν 
αληθές ότι ή υπερβολική έπίδρασις τοϋ ηλιακού φωτός δυνατόν νά 
επιφέοη ενίοτε καί παθολ,ογικά φαινόμενα, τό τοιοϋτον όμως συμβαί
νει μόνον εις οργανισμούς έξησθενημένους έκ τοϋ αλκοολισμού. Καί διά 
τάς επιθυμούσα; λευκάζον υπερβολικά τό πρόσωπον πιθανόν ό ήλιος νά 

ζωηρόν χρωματισμόν, τόν όποιον προσ
δίδει, άλλά τό τοιοϋτον, έκτος τοΰ δτι δ'εν είναι καί άπολύτως απο- 
κρουστικόν, δυνατόν καί νά μετριάζεται διά τής χρήσεως πλατύγυρων 
πίλων και αλεςηλίων. Αλλως τε τό «μέτρω χρώ» τών αρχαίων πρέ
πει είς όλα νά τό λαμβάνωμεν ύπ’ δψιν. Οπωσδήποτε αί ό,ραϊαί μας 
πρέπει νά σκεφθοΰν καλώς δτι έκείνο, τό όποιον κατέστησεν αύτά; 
ασθενές φΰλον είναι ή αεροφοβία καί ή ήλιοφοβία. Άς λάβουν τούτο 
ύπ' δψιν διά νά γίνουν καί ώραΐον άλλά καί ισχυρόν φΰλον, όπως ήσαν 
αί αρχαίαι Έλληνίδες. «

Τό νερό.—Άν δ άήρ κα! τό φώς είναι απαραίτητα είς τήν ζωήν, 
τό νερό είναι άπαραίτητον είς τήν διατήρησιν καί τήν καλήν άνά- 
πτυξιν τών οργάνων μας.

_ Χωρίς νερό δέν είναι δυνατόν νά ύπαρξη άπόλυτος καθαριότης, ήτι: 
εϊναι αναγκαία οχι μόνον διά τήν διατήρησιν τής ώραιότητος, άλλά 
καί τής υγείας τοϋ οργανισμού.

Τό νερό είτε έσωτεριχώ; εϊτε έξωτερικώς είναι πολυτιμότατου διά 
τήν υγείαν καί εΰρωστίαν’ επομένως καί τήν ώραιότητα. Τά διάφορα 
λουτρά, θερμά, χλιαρά, ψυχρά—περί ών θά κάμωμεν λόγον περαι
τέρω—ένισχύουν θαυμασίω; καί ποικιλοτρόπως τό σώμα καί τό νευ
ρικόν σύστημα διά δέ τής καθαριότητο; καλλύνουν αύτό. Ιΐινόμενον 
τό ύδωρ έσωτεριχώ; άνά I — I J,2 όκάν καθ' έκάστην, συντελεί εί; 
τήν διατήρησιν τής νεότητος καί προσδίδει δροσερότητα χαΐ κάλλος 
εί; τήν οψιν. Λϊ Ίαπωνίδες, αί όποϊαι θαυμάζονται διά τήν αβρότητα 
καί λιπαρότητα τοϋ δέρματός των. άπεδείχθη ότι οφείλουν τούτο εί;

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΓΓΕΡ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ

τήν άφθονον υδροποσίαν κα1. εί; τήν συχνοτάτην. καθημερινήν χρήσιν 
τών λουτρών. Είς τήν 'Ιαπωνίαν, δπως καί εί; τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, 
τό νερό είναι εί; κοινοτάτην χρήσιν, ή δέ έρασμιότης. ή δροσερότης, 
ή ρώμη καί άντοχή τών σημερινών 'Ιαπώνων παραβάλλεται μέ τήν 
τών αρχαίων 'Ελλήνων. Έκτο; τούτου τό νερό άπεδείχθη και μέγας 
θεραπευτικός παράγων, έδημιουργήθη δέ ειδικό; κλάδο; τή; ύδροθερα- 
πείας μέ διαφόρους μεθόδους, έναντίον πλείστων νόσων. Άλλά 
τούτου δέν πρόκειται ένταΰθα, απλώς δέ τό ανεφέραυ.εν διά νά 
-σχύσωμεν τήν πρός τό νερό ύπόληψιν τοϋ ωραίου φύλου.

περί 
ένι-

Κίνηαις. — Άλλά καί τά δύο ταΰτα θά ήσαν ανεπαρκή 
τελείαν διατήρησιν καί άνάπτυξιν τής υγεία; μας, άν ή Φύσι; 
•δεν είς ήμάς καί τ-ήν κίνησιν.

Έάν φαντασθώμεν τήν άνθρωπότητα έν ακινησία, τό 
τοιοϋτον θά ίσοδυνάμει μέ παραλυσίαν, μέ θάνατον, μέ σβύ- 
σιμο. ΊΙ κίνησι; είναι ή καθιστώσα έμφανή τήν ζωήν καί 
οέοουσα εί; έπικοινωνίαν τά ζώντα αντικείμενα. ΙΙροσέτι 
οέ παράγει ήλεκτρο - μαγνητικάς δυνάμεις, αί όποια', είναι 
άπαραίτητοι εί; τήν λειτουργίαν τής οργανικής ζωής.

Μεταξύ τών πρώτων εκδηλώσεων τής κινήσεως δυνάμεθα 
•νά καταλέξωμεν τό περιπάτημα καί τήν γυμναστικήν.

ΙΙαν ό,τι εμβάλλει είς κίνησιν τά διάφορα όργανα τοϋ 
σώματος είναι έκδηλώσει; ζωικαί άπαραίτητοι είς τήν δια- 
τήρησιν τής υγείας. ΊΙ γυμναστική ύφ’ όλα; αύτής τά; 
μορφάς, κυρίως δέ ό περίπατος — ή τελειότερα έξ όλων, 
κατά τό λέγειν “Αγγλου ύγιεινολόγου — ό'στις καί αρμόζει 
πλέον παντός γυμνάσματος είς τό ώραίον φΰλον, έχει μεγί
στην σημασίαν εί; τήν άνάπτυξιν τών ζωτικών δυνάμεων 
τοϋ οργανισμού. Ή ακινησία τών μελών τοϋ σώματος επι
φέρει εκλειψιν τής ζωτικότητος αύτών. μαρασμόν και β’θ- 
-μιαίαν νέκρωσιν τών κυττάρων εντεύθεν δέ αί φοβέρα! 
συνέπειαι τού άρθριτισμού ύπό τάς ποικιλοτάτας καί σοβα- 
ροτάτα; αυτού μορφάς.

Εκτός τούτου ομω; ή κίνησις, ό περίπατο; δηλαδή, απο
βλέπει καί εί; τήν εϋγραμμον διαμόρφωσιν τοΰ σώματος καί 
εί; τήν διατήρησιν τη; αρμονίας κα! τής αναλογίας τών μελών 
του. Καθημερινός δίωρο; περίπατος εις οΐανδήποτε έποχήν 
καί μέ οίονδήποτε καιρόν είναι απαραίτητος διά τήν υγείαν, 
τήν ευεξίαν και τήν διαρκή άνθηρότητα τού οργανισμού.

Αέρας, ήλιος, νερό καί κίνησις, ιδού τά τέσσαρα θεμελιώδη κεφά
λαια τής υγείας καί άνθηρότητο; τοϋ οργανισμού.

Εις προσεχή φύλλα θά πραγματευθώμεν είδικώτερον περί τοΰ ζητή
ματος τής ύγιεινή; τού ωραίου φύλου.

διά 
δέν

την 
έδι-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Αληθινά άρισιοτεχνήματα είναι τά κεντήματα, τά όποια φιλοτεχνούν 
αί μηχαναί Σίγγερ. Τά κεντήματα αύτά έγιναν τώρα πολύ τής μόδας καί 
αί κυρίαι τής καλής τάξεως προμηθεύονται μηχανάς Σίγγερ καί διδάσκον
ται παρ' ειδικών νεανίδων, τάς όποιας κατήριισει> άπό καιρού ιό ένταΰθα 
πρακτορεΐον. Άλλά καί εις ιά; επαρχίας μετεδόθη ή μανία αύτή τών 
κεντημάτων διά τών υποπρακτορείων τής εταιρίας Σίγγερ, καί το ενταύθα 
κεντρικόν πρακτορείου δέν προφθάνει κυριολεκτικώς να παρασκευάζω διδα- 

οκαλίοοιις τοΰ κεντήματος, παρέχον εργασίαν έντιμον και άρτο»· 
εις άρκειά άπορα κοράσια.

Έκεϊ είς τήν <ίδό<· Άριστείδου δπου είναι τά γραφεία του, 
άληθινά γραριεΐα Τραπέζης, διατηρεί ειδικήν αίθουσαν διδασκα
λίας, δπου μέ δωδεκάδα κοινδιν ραπτομηχανών έξαοκοϋνται καί 

διδάσκονται διαρκώς διά *ά  άποσταλοΰν κατόπιν είς τάς έπαρχίας.
' H συλλογή τήν όποιαν έχουν καταρτίσει έ'αις τώρα είναι 

πλουσιωτάτη. Τέλ.εια δέ τά έργα Μέσα είς τήν αίθουσαν αυτήν 
τής διδαοκαλ.ΐας, τήν όποιαν βλέπουν οί άναγνώοται μας είς τάς 
δί’Ο παρατεθειμένος εικόνας, φαγουράρουν οί Βασιλείς μας, οί 
πολιτευόμενοι μας, ό 7'ρικούπης, ό δηλιγιάννης, ό κ θεοτόκης, 
ό κ. Ράλλης, αί εστεμμένοι κεφα/.αί όλου τοΰ Κόσμου, άνώιεραι 
κυριολεκτικιος καί επιτυχέστεροι φωτογραφίας, μέ άρμονικωιάιας 
σκιάς, νποοκιάοιιατα καί φώτα, κινοΰσαι τόν θαυμασμόν άληθώς.

«
ΓΙΑΤΙ;

Μόλις γεννιέται τό παιδί τό κλάμμα πρωταρχίζει, 
ώσάν νά νοιώΟη τά πικρά τά βάσανα τοϋ κόσμου, 
κι’ ή μάνα ποΰ στην άγκαλιά γλυκά τό νανουρίζει

- Μή κλαϊς, τοΰ λέει, αγάπη μου'. Γιατί δακρύζεις φώς μου ;

■ Γιατί; > ριυτμ. καί τό μικρό δέν ξέρει ν' άπαντήιηι! 
Άχ μά θά ξερή τό γιατί όταν μεγάλο κλάψη, 
πόνο δταν εδρη καί καϋμόν δπου χαρά ζητήση 
όταν ελπίδες, όνειρα, γλυκείες άγάπες θάψη .'

ξέρη τότε γιατί κλαϊς στον κόσμο σάν πατήσης, 
ίσως κι' αιιτό τή μάνα του λυπητερά ρωτήσ]|.

Θά 
κι’ . . . _
Άφ' ου τόν κόσμον ήξερες, γιατί νά μέ γενιήσης;

Καί τότε ή μάνα στό παιδί δέν θάβρη ν’ άπαντήση ....'
« ΟΙΑΜΑΝΤ

500 Gr.
50

500

ΔΙΑ ΤΑ ΧΕΙΜΕΤΛΑ

Λάβετε: Eau ou via rouge . .
Alun.............................
Ecorce de ch£ne . . .

Βράζετε προηγουμένως τόν φλοιόν τής βαλανιδιάς μέχρις δτου 
έξατμισθή τό ’έν τρίτον καί κατόπιν προσθέτετε τήν στυπτηρίαν. 
Δύω ή τρία τοιαϋτα ποδόλουτρα, διαρκείας ήμισείας ώρας, άρκοϋν διά 
νά έξαλείψουν τά χείμβτλα. ‘Αν Ομως τά χείμετλα είναι έξελκωμένα 
τότε τό λουτρόν τοΰτο δέν ωφελεί. ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΓΓΕΡ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ. Είς κομψότατου καί πολυ
τελές τεύχος, πλούσιον καί είς εικόνας έξεδόβησαν ύπό τής ’Επιτρο
πής τοΰ ’Αρχαιολογικού Συνεδρίου τιί πρακτικά τοϋ κατ’ ’Απρίλιον έ. έ. 
συγκροτηθέντος ένταΰθα Λ' Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου.
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ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΜΠΗ

υπο ΣΤΕΦ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ό ΧΕΙΜΩΝ έρ
χεται ! Τό Αναγ
γέλλει ό καστανάς

καί ό σαλεπτζής Ί1 πρώτη βροχή δρο- τήν Ακολουθεί ή βροντή, ή Αστραπή καί ό κεραυνός. Ό καλός φίλος, 
τ<γυ κρατεί τό σίζει τους δρόμους ή όμπρέλλα, εϊς 
Ισο. ένέργειαν.

’Επικουρεί τό 
άδιάβροχον

και κάποτε τό 
Ανίσχυραν μαν- 
τύλι τοΰ λιμο
κοντόρου.

Ή λάσπη Απλώνεται 
παχειώ παχειά στους 
δρόμους.

ΓΗ γαλόσσες βγαί- Έμωανίζε- 
νουν στή μέση. ται το πρώ

το κρύο.

τό Αγαπητό καί ή φωτιά, 
παλαιό παλτό
τής Μ ποέμ ποΰ
τό Αποκρούει

Τό μικρό κα
λοκαιράκι

μέ τήν λιακάδα 
καί τήν τεμπελιά.

’Εμφανίζεται τό συνάχι

καί ένσκήπτει ή 
Ιμφλουέντζα.

Καί ό χειμών πλέον 
ενθρονίζεται.

Μάς έπισκέ- Τήν ψάλλουν καί οί χρονο- 
πτεται ή λευ- οί ποιηταί γράφοι τών έ-
κή νύμφη τοΰ φηιιερίδων.
Βορρά.

Τά ξύλα, τά κόκ καί τά’ κάρβουνα μέ τήν Ασφυξίαν 
άπό τό χέρι, συμμαχούν

μέ τά έκατοστα- Ή κουρκου- 
ράκια διά νά άπο- σούρα Βεγ- 
κρούσουν τό κρύο, γέρα είναι 

είς τήν δό
ξαν της.

οί ακόλουθοί της, τό μάους, τό σκάκι 
καί τό ντόμινο συνδυάζονται

μέ τόν χορόν καί 
τά πτερωτά πό
δια του καί... τής 
χιονίστραις.

Τό Ρωσσικόν σαμο- 
βάρι βράζει άπό 
τόν θυμόν του ό
ταν β?.έπει τήν Ια
πωνικήν τσαγέραν.

"Ερχονται αί έορταί ή χαρά 
τών μικρών καί τών αδηφά
γων φίλων.

> 
β

Ή πρωτοχρονιά τά Φώτα, 
μέ τά δώρα,

Ή Άποκρηά μέ τά άνοστα άστεϊα 
τοΰ Πιερρώτου,

Αφήνει τήν θέσιν της είς 
τήν Σαρακοστήν μέ τά 
σκόρδα, τόν ταραμάν, τά 
κρομύδια καί τά φασόλια.

Ό Χειμών πλέον Ετοι
μάζεται νά φύγη

καί εις τήν έμφάνισιν τής πρώ
της Ανοιξιάτικης ψάθας Αφήνει 
τήν θέσιν του είς τό ΕΑΡ.

Έν Άθήναις, Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 5167.


