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ορθόδοξοι χριστιανοί έορτείζομεν τήν ί'·ϊ Ιεκεμβρίου 
χβ' "' ετερόδοξοι χριστιανοί, οί άκολουθοΰντες τό γρη- 

nggWiB γοοιανόν ήμερο/.όγιον, δεκατρείς ημέρας πριίτερω·, τήν 
χιλιοστήν έννεακοσιοστήν έννάτην έπέτειω· τής Γεννή

σεως τοΰ Σωτήρος ημών’ Ιησού Χριστού.’ Αλ.λ’είνε αρά γε ακρι
βής ή άπαρίθμησιςκαί τόπος πράγματι διέρρευσε χρόνος άπο τής 
θείας'Ενανθροιπήσεως; Περί τούτον υπάρχουν σοβαραί άμφιβο- 
λίαι, αιτινες έκάστοτε έπί τή προσεγγίσει τής μεγάλης ταύτης εορτής 
τής Χριστιανωσύνης προβάλλονται υπό των επιστημόνων, χωρίς 
νά έκκαθαρισθή ακόμη όριστικώς τό ζήτημα.’ Η Ιδέα τής προσ- 
μετρήσεως τον χρόνον ι’ιπό τής ημέρας τής γεννήσεως τον Σο>- 
τήρος δέν έγεννήθη άμέσως παρά 
τοϊς όπαδοϊς τής χριστιανικής 
Θρησκείας. Οί χριστιανοί τών 
πρώτο»· αίιόνο»· ήκολούθουν την 
χρονολογίαν τής εθνικότητας εις 
ήν άνήκον, την εβραϊκήν τουτέ- 
στι,τήν από κτίσεως κόσμονκατά 
τούς ’Εβδομήκοντα, ή την ελλη
νικήν των ολυμπιάδων ή την 
έπικρατεστέραν, την από κτίσειος 
Ρώμης. Πρώτος ό Πάπας Ρο’)- 
μης ’Ιωάννης ό .-1', άναβάς εις 
την ρωμαϊκήν έδραν ένέτει 523, 
βασιλεύοντος έν’Ιταλία τον θεο- 
δωρίχου και εν Βυζαντίω τον 
’ Ιουστίνον, διενοήθη νά θέση ώς 
αφετηρίαν τής χριστιανικής χρο
νολογίας τήν εποχήν τής (-λείας 
’ Ενανθρωπήσεως. ’Αλλ’ έπειδή 
ή εποχή τής γεννήσεως τον .Χρι
στού δέν ήτο ακριβώς γνωστή, 
ό Πάπας άνέθηκε τήν έξακρί- 
βωσιν αυτής είς τόν άββαν ίιο- 
νύσιον. Οντος, Σκύθης τό γένος, 
αλλά πολυμαθέστατος, είδήμων 
τών λατινικών γραμμάτων, θαυ- 
μαζόμενος διά τάς γνώσεις τον 
καί παρ αυτού τον συγχρόνου 
του σοφού Κασσιοδιόρου, επο
νομαζόμενος δε Μικρός ( Εχι- 
guus) διά τό βραχύ αντοΰ άνά- 
στημα, έπεδόθη μετά ζήλου είς 
τήν μελέτην τον θέματος. Βασι
ζόμενος δε είς τάς παραδόσεις, 
και τάς αστρονομικός παρατη
ρήσεις καί εις τάς ύπαρχούσας 
έν χοήοει καί μνημονενθείσας 
ιίνωτέρω χρονολογίας καθώς καί 
είς τήν τών Σελευκιδών, άρχο- 
μένην από τον έτους 312 π.Χ. καί 
τήν τον Διοκλητιανού, άρχομέ- 
νην από τον 234 π.Χ. (ήν άκο- 
λ.ονθοΰν είσέτι οί Κόπται καί οί' Αβυσσινοί), ώρισεν ώς έτος γεν
νήσεως τό 754 από κτίσεως Ρώμης. Τήν χρονολογίαν δέ ταύτην 
παρεδέχθησαν καί ακολουθούν έκτοτε πάντες οί χριστιανικοί λαοί.

Τό έτος 754 ι’ιπό κτίσεως Ρώμης έγένετ.ο οΰτω τό πρώτοι' 
τής νέας χριστιανικής χρονολογίας. Έν τοντοις αί άμη ιβολίαι 
δεν έλευφαν από τών πριότων έτών τής παραδοχής αυτής, τινές 
δέ τών πατέρων τής 'Εκκλησίας ήμφισβήτησαν τήν δρθότητα 
τών υπολογισμών τού Διονυσίου. ’Εκ τών συγχρόνων αντοΰ ήδη 
τινές διετείνοντο ότι ό Χριστός έγεννήθη όχι τό 754, άλλά τό 
751 ή 750 ι'ιπό κτίσεως τής Ρώμης, ήτοι κατά τρία ή τέσσαρα 
έτη πρύτερον. Βραδύτεροι· πολλοί κατά καιρούς σοφοί ή θεο
λόγοι άνεκίνησαν τό ζήτημα καταγγέλλοντες ώς πεπλανημένην 
τήν παραδεδεγμένην χρονολογίαν τής γεννήσεοτς τον Σωτήρος, 
έπ’ εσχάτων δέ ό κληρικός Βάν Μπέμπερ συνέγραφε καί έδημο- 
σίενσε διατριβήν, δί ής έπειράτο ν άποδείξη ότι ό' Ιησούς έγεννήθη 
μικρόν προ τον Πάσχα τοΰ έτους 744 από κτίσεως Ρώμης, δέκα 
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έτη τοντέ.στι ένωρίτερον τής κοινώς άναγνωριζομένης εποχής’ 
Τά Ευαγγέλια, ίϊτινα έπρεπε νά είνε ό αλάνθαστος γνιόμιον 

προς διαφώτιση· τής Λληθείας επί τοΰ προκειμένου, περιέχουν 
απεναντίας άσαη είας τινας καί αντιφάσεις, έξ ών επισκοτίζεται 
έτι μάλλον τό ζήτημα. Ούτως εις κατά Ματθαίον Εΰαγγέλων 
άναφέρεται ρητώς ότι ό ’ Ιησούς έγεννήθη έν ταϊς ήμέραις 
Ήρο'ιδου τοΰ βασιλέως·. 'Αλλ' ό Ηρώδης ώς είνε θετικώς 
έξηκριβωμένον. ίτελεντησε μεταξύ τής 13 Μαρτίου και τής 12 
'Απριλίου τοΰ έτους 750 ι'ιπό κτίσεως Ρώμης. Άρα ή γέννη- 
σις τοΰ Χριστού δέν ήτο δυνατόν νά λάβη χοίραν βραδύτερου τοΰ 
Δεκεμβρίου τον έτους 743, ήτοι πέντε όλα έτη προ τής καθιερω- 

θείσης χρονολογίας. ’Επομένως 
τό παρόν λήγω· έτος έπρεπε νά 
θεωρείται όχι ώς τό 7.90.9'»' άπό 
Χριστού γεννήσεως.

Άλλ’ ι’ιιβ ετέρου ό ευαγγελι
στής Λουκάς γράφει: Έν έτει 
πεντεκαιδεκάτοι τής ήγεμονίας 
Τιβερίου Ιύαίσαρος, ήγεμονεύον- 
τος Ποντίου Πιλάτον τής'1ου- 
δαίας καί τετραρχοΰντος τής 
Γαλιλαίος ’ ΙΙρώδου . . . έγένετο 
ρήμα θεοί· έπί’ Ιωιίννην τόν τοΰ 
Ζαχαρίου υίόν έν τή έρήμφ ■ 
Πρός τούτο προσήλθεν ό’Ιησοΰς 
ΐνα βαπτισθή ιώσεί έτών τριά
κοντα ι'ιρχόμενος <7»···>.’ Αλλά τό 
15<“' έτος τής βασιλείας τοΰ Τιβε- 
ρίου ιιντιστοιχεϊ πρός τό 23or 
καί όχι πρός τό 30°ν από Χρι
στού γεννήσεως.’Όθεν κατά τόν 
Λουκάν ή γέτ'νησις συνέβη ί'ΐ' 
έτος προ τής έποχής τής όρισθεί
σης υπό τοΰ Διονυσίου.

’Αλλαχού τών ιερών βιβλίων 
μνημονεύεται ότι ό Στοτέ/ρ ήμϋεν 
άπέθανεν έπί τοΰ σταυρού τήν 
14 ή τήν 15 τού μηνός Νισάμ’ 
γνωστόν δέ άλλως καί άναμφι- 
σβήτητον τυγχάνει ότι ό θάνατος 
συνέβη έν ήμερη Παρασκευή. 
’Αλλ’ έξ αστρονομικών υπολογι
σμέ»· είνε θετικώς έξηκριβωμέ- 
νων ότι ι’ιπό τού έτους 26 μέχρι 
τοΰ 36 μ. X., ήτοι καθ’ S διά
στημα έκυβέρνα τήν’Ιουδαίον ό 
Πιλάτος οί'δεμία 15 τοΰ Νισάμ 
συνέπεσε να είνε ημέρα Παρα
σκευή’ μόνον δέ κατά τό έτος 
3(1 ή 14 τοΰ Νισάμ συνέπεσε 
κατά τοιαύτην ημέραν τής εβδο
μάδας."Ωστε άν παραδεχθώ»μ εν 
τό έτος 30 ώς ακριβή χρονολο

γίαν τοΰ θανάτου τοΰ Χριστού, άποθανόντος έν ίιλικία τριάκοντα 
καί τριών έτιόν, πρέπει κατ ανάγκην νά θεωρήσωμεν τήν γέν
νησή' του ώς συμβίϊσαν τρία έτη πρότερον τής ύπολογισθείσης.

’Εν τούτοις παρά τούς ύισταγ,αοΰς καί τάς άντιρρήσεις ό Χρι
στιανικός κόσμος εξακολουθεί νά παραδέχηται καί νά τηρή τήν 
άρχικώς προ δεκατεσσάρων ήδη αιοίνων, όρισθεΐσαν χρονολο
γίαν. Καί έπι τή υποθέσει δέ ότι όντως είνε αί'τη ίσφαλμένη, 
κατά τούς υπολογισμούς τιον άντιλογούντων, οί'δεμία προκύπτει 
έκ τούτου ζημία, είθε δέ νά ήτο αί'τη ή μόνη πλάνη είς ήν 
ύπέπεσεν ή άνθρωπότης. Χίλια έτη, Κύριε, ένιόπών σου ως ή 
ημέρα ή χθές, ήτις παρήλθε » λέγει ό Ψαλμιμδός,ιιλιγίστων δ’ ετών 
διάστημα έπί πλέον ή έπί έλαττον ουδ’ υπολογίζεται κιίν ιιπέναντι 
τής αθανασίας, ήτις περιβάλλει τό μέ.γα γεγονός τί]ς σωτηρίας τού 
κόσμου τό συντελεσθέν έν τώ σπηλαίιο τής Βηθλεέμ, όπόθεν 
έκπορεύεται τό φιος τό άνέσπερον, τό καθοδηγούν τήν άνθρωπό- 
τητα διά ττΐιν αίώνων είς τήν άτέρμονα πορείαν τής προόδου.
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I

αντασΟήτε άνθρωπον ήναγκαβμενον ν’ άναπνέη όλιγώτερον 
τοϋ δέολ-τος άέρα, νά τρώγη ολιγωτέραν τής άναγκαιούσης 
τροφής. Τί >)ά συνέβαινεν; Μετ’ ολίγον ό στόμαχός τον θά 
ήτο ανίκανος νά χο>νεΰ<η) πάσαν τροφήν, οί πνεύμονες του 
θά έχανον τήν ελαστικότητα των καί ή ζωή του θά έτίθετο 

έν κίνδυνοι. "Ας τό μάθουν λοιπόν όλοι εκείνοι, οϊτινες διάγουν καθι
στικήν ζωήν, έμποροι, υπάλληλοι, σπουδασταί, άνθρωποι τοϋ γραφείου 
τέλος πάντων. Διά τούς μΰς υπάρχει ή αυτή αναλογία, οΐα καί διά 
τόν στόμαχον τοΰ άνθριόπου, τόν όποιον έλάβομεν ως παράδειγμα. 
Οΐαν δύναμιν έχει ή χώνευσις διά τόν στόμαχον, ή ή αναπνοή διά 
τούς πνεύμονας, τήν αυτήν δύναμιν έχει καί ή άσκησις διά τούς μΰς. 
Μία καί ή αυτή Ι^ιτουργία.

Τά πειράματα καί αί παρατηρήσεις άποδεικ.λ'ύουσΐ'· δτι δργανον, όπερ 
δέν έκτελεϊ τήν κανονικήν λειτουργίαν του καταστρέιρεται δσημέραι 

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝκαί φθίνει διά τής ατροφίας. Πρός άπόδειξιν 
τούτου θά φέρωμεν δύο παραδείγματα : ’Εσχά
τως εις τήν Πολιτείαν Όχά'ίο τής Αμερικής 
άνεκαλυφθη είς τά βάθη άνασκαφεισών υπο
γείων στοών είδος τυφλών ποντικών, όμοιαζόν- 
των καθ’ δλα πρός τούς συνήθεις οικιακούς 
τοιούτους, πλήν τής όράσεως, τήν όποιαν έχουσι 
λίαν ελαττωματικήν. Πειραματισθέντες επ’ αυ
τών οί φυσιολόγοι έφθασαν εις τό συμπέρασμα, 
ότι άπό πολλών αίοϊνων αί γενεαί τών ποντικών 
τούτων έζων υπό τήν γήν, είς τάς κρύπτας εκεί
νος, είς τάς οποίας ουδέποτε εϊχεν είσδύσει άκτίς 
φωτός. Οί οφθαλμοί των δέν τοΐς έχρησίμευον 
είς τίποτε. Μή ασκούμενοι πλέον, μή ερεθιζό
μενοι, μή δεχόμενοι φωτεινός ακτίνας, έξεφυλί- 
σθησαν άπό γενεάς είς γενεάν, έπαθον έξ ατρο
φίας τών οπτικών νεύρων.

"Αλλο: Ό πίθηκος έχει τούς δακτύλους τών 
ποδών του τόσον μακρούς καί επιδέξιους, όσον 
καί τούς τών χειρών. 'Γούτο δέ διότι ή χρήσις 
είναι κοινή καί διά τούς μέν καί διά τους δέ, 
όταν έκτελή άναρρίχησιν έπί τίνος δένδρου ή 
σύλληψιν αντικειμένου τινός- Οί (δικοί μας δά
κτυλοι τουναντίον αΐχμαλωτιζόμενοι έντός τών 
χονδρών υποδημάτων καί μή κινούμενοι έντός 
αυτών καθίστανται άμορφοι σχεδόν όγκοι καί 
έπειδή ουδόλως τούς μεταχειριζόμεθα, πάσχου- 
σιν έξ ατροφίας. Οί φυσιολόγοι λοιπόν προβλέ- 
πουσιν ότι θά έλθη έποχή, κατά τήν όποιαν οί ανθρώπινοι πόδες 
θά στερούνται δακτύλων.

Είναι παρατηρημένον καί γενικώς γνωστόν ότι άπό καιρού είς καιρόν 
αίσθανόμεθα τήν ιίνάγκην κινήσεως, μίαν αληθή πείναν πρός άσκησιν, 
ώς αίσθανόμεθα τήν ανάγκην τροφής, όταν μείνωμεν έπί άρκετάς έυρας 
νήστεις. Τήν αλήθειαν ταύτην άποδεικνύει καί ό τρόπος καθ’ ον οί 
μαθηταί, άκινητήσαντες έπί δύο ι'ύρας έν τοϊς θρανίοις, όρμώσι καί 
χύνονται συνωθούμενοι πρός τήν αυλήν τού σχοί.είου, όταν σημάνη ό 
κιόδων τοϋ διαλείμματος.

Έξ άλλου ή φύσις προβλέπουσα τρόπον τινά τήν καθιστικήν ζωήν 
τών όντων, έλαβε πάιτα τά μέτρα, όπως μετριάση τάς έκ ταύτης προερ
χόμενος βλάβας. Πράγματι εις τόν άνθρωπον, ώς καί είς τά ζώα, τό 
μυϊκόν σύστημα είναι οΰτω διατεταγμένον. ώστε ούδεις μΰς δύναται νά 
είσέλθη είς κίνησιν, χωρίς νά θέση συγχρόνως είς ενέργειαν μέγαν αριθ
μόν άλλων μυών.

Έξηγούμεθα: "Ας λάβωμεν μίαν τών άπλουστέρων κινήσεων, όπως, 
παραδείγματος χάριν, έκείνην, τήν όποιαν κάμνομεν έγείροντες εν κάθι
σμα. Τούτο δέν απαιτεί βεβαίως άνάπτυξιν δυνάμεως καί έκ πρώτης 
όψεως φαίνεται ότι ή κίνησις αυτή πρόκειται νά έκτελεσθή διά τών 
μυών τοϋ καρπού καί τιϋν δακτύλων. Αλλά δέν έχει οΰτω. Διότι μόνον 
διά νά δυνηθούν οί δάκτυλοι καί λάβουν τό κάθισμα έκ τής ράχεως καί 
υψώσουν αυτό, πρέπει ό καρπός νά μείνη πρός στιγμήν στερρώς ακίνη
τος έπί τοΰ αντιβραχίου, τούτο δέ δύναται νά γίνη μόνον, έάν τό άντι-

βράχιον στερεωθή έπί τοϋ βραχίονος. Άλλ’όπως παράσχη είς τό άιπι- 
βράχιον ασφαλές σημεΐον στηρίξεως ό βραχίων, πρέπει νά μείνη άκίνη- 
τος έπί τών ώμων καί οί ώμοι έπί τοϋ θώρακος. Καί τούτο δέν είναι 
τό παν. ’Επειδή ό θώραξ καί ή σπονδυλική στήλη ύποβαστάζοιπαι υπό 
τής λεκάνης καί αυτή υπό τών κάτω άκρων, ολόκληρον τό σώμα είναι 
ήναγκασιιένον νά ΰποβοηθήση τήν κίνησιν τής χειρός, όπως αΰτη δυνηθή 
καί ύψώση τό κάθισμα. ΊΙ ελάχιστη δηλαδή καί κατά τό φαινόμενου 
άπλουστάτη αύτή κίνησις, απαιτεί τήν συνέργειαν όλων τών μελιών τού 
ανθρωπίνου σώματος, από κορυφής μέχρι ποδιών.

’Εργάτης στερηθείς τών ποδιών του συνεπεία σιδηροδρομικού ατυχή
ματος μας έλεγε κάποτε :

— "όταν είχα τά πόδια μου, ήιιπορούσα μέ μιά γροθιά νά σπάσω 
ποτήρι. Τώρα μοϋ έφυγεν ή δύναμις αύτή. ..

Τό πράγμα είναι ευεξήγητοι·. Ό εργάτης έκεϊνος όταν ήτο αρτιμελής, 
διά νά δώση ένα ισχυρόν γρόνθον έστηρίζετο 
έπί τών ποδιών του, τών όποιων οί αδροί μΰς 
δέν έμενον αδρανείς είς τήν συγκέντρωση· τής 
καθολικής ένεργείας καί υπεβοήθουν σημαντικώς 
είς τό έργον τής χειρός. "Ενεκα τοΰ ιδιαιτέρου 
τούτου σχηματισμού τοϋ μυϊκού μας συστήμα
τος, οί μΰς δέν κινδυνεύουν νά πάθουν ευκόλως 
άτροφίαν, όποιαν θά έπασχον. έάν ήσαν διαφό- 
ρως έσχηματισμένοι, έκ τής έλλείψεως είδικιών 
γυμναστικών ασκήσεων.

"Οταν είς μύς τίθεται είς ενέργειαν καί έκτελή 
σειράν κινήσεων, άποδεικνύεται ύπό τής φυσιο
λογίας ότι ή ποσότης τού αίματος, ήτις διέρχε
ται δρμητικιότατα διά τών αγγείων τοΰ μυός τού
του, αυξάνει κατά ποσόν δυνάμενον νά ύπολογι- 
σθή. ΙΙαρατηροΰντες τήν κυκλοφορίαν ταύτην έν 
πλήρει ένεργείρ, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι τό 
αίμα άπορροφάται, ούτως ε’ιπεϊν, ύπό τοϋ μυός 
τούτου τοϋ ευρισκομένου έν κινήσει. Μετά τινα 
λεπτά τής ώρας τό αίμα κυκλοφορεί όρμητικώ-

τερον καί είς τά ενδότερον τοϋ σώματος έγκεκλεισμένα όργανα. Μή 
νομίσητε ότι διά νά έπιτύχη τις τήν ταχυτέραν ταύτην αίματικήν 
κυκλοφορίαν, χρειάζεται βιαία καί κοπιώδης κίνησις. "Απλή καί εύκο- 
λωτάτη τοιαύτη, ώς π. χ. ή μάσσησις. ήτις θέτει είς ενέργειαν τούς 
μΰς τής σιαγόνος, συνεπάγεται γενικήν άναστάτωσιν τής αίματικής ισορ
ροπίας. Έπειραματίσθησαν είς μασσώντα ίππον καί έξήγαγον τό συμ
πέρασμα ότι μετά, πάροδον πέντε λεπτών τής ώρας τό αίμα έκυκλοφόρει 
ζωηρότερου ... είς τούς πόδας του !

Άς έξετάσωμεν τώρα καί τήν ωφέλειαν τήν προερχομένην έκ τής 
ζωηρότατης κυκλοφορίας τοΰ αίματος, ήτις παράγεται υπό τήν έπήρειαν 
τής μυϊκής εργασίας. 'Π έπιτάχυνσις αΰτη τής κυκλοφορίας προξενεί 
καλόν ή κακόν; Όπως άπαντι'ισιομεν είς τήν έριότησιν αυτήν, είναι 
ανάγκη νά εϊπωμεν ότι διά τής φράσεως ταχυτέρα κυκλοφορία τοϋ 
αίματος» έννοοΰμεν, ότι ή ποσότης τοΰ αίματος ή διερχομένη δι’ όργά- 
νου τινός είς ώρισμένον χρόνον είναι μεγαλητέρα ή πριν. Έάν π. χ 
διήρχετο διά τής κνήμης ήμίσεια όκά αίματος, τώρα, οπότε τό αίμα 
κυκλοφορεί ταχύτερου, διέρχονται δύο. Ποιον δργανον εξακοντίζει τό 
νέον αιματηρόν τούτο κύμα είς τήν κνήμην; Ή καρδία. Διότι όπως 
μεταδοθή είς τήν κνήμην διπλάσιαν αίμα, πρέπει ή καρδία νά συστολή 
δίς ταχύτερου, ήτοι έκτελεϊ έργον διπλάσιαν. Όθεν ή καρδία είναι είς 
τών κυριωτέρων μυών καί όπως πάντες οί άλλοι, ουτω καί,αυτή ισχυρο
ποιείται διά τής εργασίας, ήτις αποτελεί τήν κανονικήν αύτής λειτουρ
γίαν. Ή άσκησις ητις αναγκάζει τό αίμα νά κυκλοφορήση ταχύτερου,
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Όταν ό, Κυβερνήτης Καποδίστριας περιήρχετο τήν Πελο
πόννησον εφθασε με την ακολουθίαν του είς τόν Άγ. Γεώργιον.
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ώθεϊ συγχρόνως τήν καρδίαν νά έργασθή ενεργητικότεροι· καί τήν 
καθιστά οΰτω στερεόν καί ίσχυράν.

Τό αίμα τούτο διέρχεται διά τών πνευμόνων, δπου έρχόμενον είς 
επαφήν μέ τόν είσπνεόμενον καθαρόν άέρα ζωογονείται καί έξυγιαίνεται. 
Άλλ’ όπως ό πνεύμων άφήση νά διέλθη διπλάσιον αίμα, δέον ή άνα- 
πνοή νά καταστή όρμητικωτέρα. 'Ώστε ό πνεύμων, ούτινος δλαι αί 
άρτηρίαι τίθενται είς κίνησιν ύπό τήν επήρειαν τής ενεργητικής τούτης 
αναπνοής. συστέλλεται καί διαστέλλεται μέχρι τών άκροτάτων καί 
μυχιαιτάτων αΰτοϋ μερών, πράγμα τό όποιον αναγκάζει το στήθος νά 
διασταλή καί τάς πλευράς ν’ άνυψωθώσιν. "Ενεκα τούτου οί ορεσίβιοι, 
είς τούς όποιους τό βάδισμα άποτελεΐ άσκησιν έχουσι τό στήθος εύρΰ 
καί τούς πνεύμονας ισχυρούς.

Άλλά τούτο δέν είναι τό πάν. Τό αίμα διερχόμενον διά τών πνευμό
νων μέ διπλάσιάν τής προτέρας ταχύτητα επιφορτίζεται διά διπλάσιάς 
ποσότητος οξυγόνου. Τό δέ όξυγόνον είναι ή καύσιμος ύλη τής ήμετέρας 
ζωικής μηχανής, άνευ τού οποίου δέν θά ήδύνατο νά λειτουργήση. Ό 
έγκέφαλος οστις σκέπτεται, <’> μΰς οστις έργάζεται, τό ήπαρ όπερ 
εκκρίνει τήν χολήν, ό στόμαχος οστις παρασκευάζει τό γαστρικόν υγρόν 
είναι ανίκανα νά έκτελέσουν τήν έργασίαν των. αν τό αίμα δέν έφο- 
διάση τά όργανα ταύτα διά τής αναγκαίας ποσότητος οξυγόνου. Όθεν 
ίννοεΐ πάς τις ότι, όταν τό αίμα περίκλειση πλειότερον όξυγόνον, όλα 
τά όργανα εργάζονται καλήτερον, εύρίσκονται έν μεγαλητέρφ διεγέρσει.

Άς ίδωμεν τόν τρόπον, καθ’ ον ή άσκησις ενεργεί έπί τού μυελού. 
’Ενίοτε συμβαίνει νά ζαλισθή τις έκ τής κινήσεως. Οΰτω π. χ. είς τούς 
χορούς καί πρό πάντων εις τούς στροβιλισμούς δημιουργεϊται μία 
κατάστασις έγκεφαλικής ύπερδιεγέρσεως. Είναι δέ γνωστόν ότι ένός 
τετάρτου τής ώρας βάλς θέτει τήν πρωτόπειρου νέαν είς τήν αυτήν 
κατάσταση·, είς ήν καί εν ποτήριον καμπανίτου. Κατά τούς χρόνους 
τών αρχαίων Ελλήνων οί περιπατητικοί φιλόσοφοι έδίδασκον βαδί- 
ζοντες, διότι, έλεγον, ευρίσκει τις εύκολώτερον τούς πολυπλοκωτερους 
συλλογισμούς, όταν τό σώμα εύρίσκεται έν κινήσει κατά τόν περίπατον. 
Λύτη έπίσης ήτο καί ή γνώμη τοΰ Έουσσιο ίσχυριζομένου ότι «τό 
βάδισμα καί ή κίνησις εΰνοούσι τήν ένέργειαν τού εγκεφάλου. »

Άλλά τό όξυγόνον έναποθηκευθέν εις τό αίμα άνθρώπου άσκου- 
μένου ένεργεϊ προσέτι καί κατ’ άλλον τρόπον : Ό οργανισμός μας 
ομοιάζει πρός μηχανήν, τής όποιας οί τροχοί κινούνται διά τής καύσεως 
τοϋ οξυγόνου, τό όποιον λαδώνει τρόπον τινά τά διάφορα μέρη τών 
κινητηρίων μοχλών. Γνωρίζομεν λοιπόν οτι ή άσκησις θέτει είς ενέρ
γειαν τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος. Άς ίδωμεν 
τώρα τί προκύπτει έκ τούτου : Κατ’ άρχεις τό αίμα, 
τό όποιον ήδη ρέει όρμητικώτερον διά μέσου τών 
αιμοφόρων αγγείων, απεργάζεται μίαν αληθή κά
θαρση·, ένα πλύσιμον τών ΐνών τοΰ σώματος. Κατό
πιν παραλαμβάνον μηχανικώς τά απορρίμματα 
αύτοϋ, τάς αχρήστους ούσίας του, θά τάς καύση 
τελείως, καί πάλιν χάρις είς τό όξυγόνον, καί θά 
τάς μεταβάλη εις ανθρακικόν όξύ, τό όποιον 0ά 
απόρριψη είς τόν άέρα διά τών πνευμόνων, καί 
είς οΰρίνην καί άλλας άναλόγους ούσίας, αϊτινες 
θά έξαλειφθώσι διά τών νεφρών.

Αί άχρηστοι αΰταί ούσίαι τοΰ αίματος είναι μία 
έκ τών αιτιών πολλών άσθενειών, αϊτινες άρχονται 
άπό τήν κεφαλαλγίαν τού μαθητοΰ ή τήν δυσπε
ψίαν τού άνθριόπου τοΰ γραφείου διά νά καταλή- 
ξωσιν είς τήν αρθρίτιδα η τον διαβήτην. Έκ τού
του είναι ευνόητος ό λόγος, διά τόν όποιον οί 
ιατροί επιβάλλουν γυμναστικός άσκήσεις είς τούς 
δυσπεπτικούς, τών οποίων ό στόμαχος καί τά έντερα 
εύρίσκονται είς άθλίαν κατάσταση·, είς τούς νευρα
σθενικούς, είς τούς διαβητικούς, οϊτινες άδυνατοΰν 
πλέον νά καύσουν τό ζάκχαρον τοΰ αϊματός των, 
είς τούς αρθριτικούς, τών όποιων αί αρθρώσεις 
είναι καθ’ ολοκληρίαν κεκαλυμμέναι άπό σταλα- 
κτίτας^ούρίνης άτελώς καείσης.

Ή άσκησις λοιπόν είναι αυτόχρημα ή σωτηρία 
τής ύγιείας μας καί είναι ίκανή νά μας προφυλάξη 
άπό πλήθους άσθενειών, άποβαίνουσα πολλάκις τό 
ξϊόνον σωτήριον φάρμακον. "Οσον αφορά τούς μΰς, 
εννοεί τις ότι είναι οί μόνοι, οί όποιοι άμέσως έχουν 

νά κερδίσουν έκ της συστηματικής άσκήσεως. Έάν έξετάσωμεν 
άνατοιιικώς άσκοϋντα χειρωνακτικήν εργασίαν, εργαζόμενον 
καθ’ ολην τήν ημέραν καί επομένως θέτοντα είς κίνησιν τούς 
πλειοτέρους τών μυών του, καί άφ’ ετέρου ύποβάλωμεν είς τήν 
αυτήν έξέτασιν άνθρωπον τοΰ γραφείου καί τής καθιστικής ζωής, 
θά εΰρωμεν ούσιιόδη μεταξύ των διαφοράν. Τοϋ πρώτου οί μυς 
διαγράφονται αδροί, ακμαίοι, πλήρεις σφρίγους κάτω ύπό τό 
τραχύ δέρμα παρόμοιοι πρός τούς μΰς, τούς οποίους θαυμάζο- 
μεν είς τά πρότυπα τών αρχαίων αγαλμάτων.

Τοΰ δευτέρου πλαδαροί αί σάρκες περιβάλλουν τά οστά καί 
οί μΰς ουδόλως διακρίνονται άπ’ άλλήλων. Τό δέρμα μαλθακόν 
πτυχοΰται οίκτρώς έπί τών αναιμικών σαρκών καί τό πάν είς 
τό σώμα εκείνο προξενεί τόν οίκτον. Τά πράγματα δέν συμβαί
νουν άλλως εις τό βάσίλειον τών ζώων. "Άς παρατηρήσωμεν τόν 
λύκον, οστις εύρίσκεται πάντοτε έπί ποδός. άναζητών καί κατα- 
διώκων τήν λίαν του. Οί μΰς του έλαβον τήν σκληρότητα τοΰ 
ξύλου, τά κτυπήματα δέν τόν φονεύουν, καί ή μάχαιρα μόλις 
όύναται νά κόψη τήν μυϊκήν του δέσμην.

Λάβετε ακολούθως τόν λαγωόν, οστις άν εξαίρεση τις τήν 
ώραν τής διώξεως, ήν ύφίσταται ύπό τοΰ κυνηγού, οπότε αναγ
κάζεται νά κινηθή καί τρέξη, τόν περισσότερον χρόνον τής ζωής 
του διέρχεται παρά τήν φωλεάν του, συλλέγων πάντοτε πλησίον 
αυτής την τροφήν του. Ή σάρξ του, οί μΰς του είναι μαλακοί, 
τρυφερότατοι, τά δέ οστά του λίαν εύθραυστα.

Δέν ύπάρχει ώφελιμωτέρα γυμναστική άσκησις άπό μίαν καλήν 
παιδιάν, ή όποια θέτει ολόκληρον τό σώμα έν κινήσει καί συνάμα προ
κοίλι τήν χαράν, ενεργούσα οΰτω ευεργετικός έπί τοΰ θυμικοΰ καί 
άναπτύσσουσα τήν ζωηρότητα τού πνεύματος.

Άς λάβωμεν ύπ’ όψει κοράσιον, τό όποιον πηδά τό σχοινάκι, δυνά- 
μενον νά τό ύπερπηδήση ευκόλως 100 φοράς είς τό λεπτόν, ύψούμενον 
15 εκατοστά ύπεράνω τοΰ εδάφους. "Ας ΰπολογίσωμεν τήν δύναμιν. τήν 
όποιαν καταβάλλει διασκεδάζον, καί τήν μυϊκήν εργασίαν, τήν όποιαν 
παράγει. "Ας λάβωμεν ώς μονάδα τό χιλιόγραμμον, δηλαδή τήν δύναμιν, 
ήν καταβάλλει όπως ΰψώση τό βάρος ενός χιλιογράμου είς ύψος ενός 
μέτρου· μονάδα λαμβανομένην έν τή Μηχανική πρός μέτρησίν τοϋ 
καλούμενου Έργου. Ύποθέτοντες δτι τό κοράσιον ζυγίζει 25 χιλιό
γραμμα, εύρίσκομεν ότι είς διάστημα ενός πριότου λεπτού δαπανφ 
δύναμιν 250 χιλιογράμμων, δηλαδή τήν αυτήν δύναμιν, ήν 0ά έχρειά- 
ζετό τις διά νά ύψωση 10 βάρη. 25 χιλιογράμμων έκαστον, καί τά θέση 
έν διαστήματι ενός λεπτού είς τράπεζαν ύψους ενός μέτρου.

Υπολογίζεται λοιπόν—είς χιλιόγραμμα πάντοτε — δτι τό κοράσιον, 
τό όποιον υπερπηδά τό «σχοινάκι , έκτελεΐ μυϊκήν εργασίαν σπουδαιο- 
τέραν εκείνης, τήν όποιαν έκτελεΐ λεμβούχος διά τής κώπης του ή 
αθλητής μέ τά έπί τοΰ μονοζύγου γιγαντιαΐα αίωρήματά του.

Άς λάβωμεν έτερον παράδειγμα άνθρωπον ζυγίζοντος 75 χιλιό
γραμμα καί χρειαζομένου χρονικόν διάστημα 2 λεπτών διά νά αναβή 
4 πατώματα άλικου ύψους 20 μέτρων. ΤI δύναμις, τήν οποίαν ό 
άνθρωπος ούτος άπήτησεν άπό τούς μΰς του, είναι ακριβώς ή αύτή, 
ήτις θά άπητεϊτο διά νά λάβη διαδοχικός 30 βάρη, 50 χιλιογράμμων 
έκαστον καί τά τοποθέτηση είς τράπεζαν ύψους ενός μέτρου. Τούτο 
δέ εις διάστημα ένός πρώτου λεπτού! . . .

Ιδού τώρα καί μερικαί άσκήσεις, αϊτινες αποτελούν τήν καλουμένην 
γυμναστικήν τοΰ δωματίου ή οικιακήν γυμναστικήν.

Θέσατε τάς χεϊρας έπί τών ισχίων, κάμψατε βραδέως τά γόνατα 
καί κατόπιν έγερθήτε βραδέως. Έπαναλάβετε τήν άσκησιν ταύτην 
δεκάκις. Κατόπιν, έχοντες πάντοτε τάς χεϊρας έπί τών ισχίων, κλίνατε 
τό σώμα βραδέως, έμπροσθεν κατ’ άρχάς καί είτα όπισθεν. Κρατείτε 
υψηλά τήν κεφαλήν, όταν τό σώμα κλίνη έμπρός, άφήσατέ την νά 
κρέμαται, όταν τό σώμα έρχεται όπίσω. Έκτελέσατε τήν άσκησιν 
ταύτην δεκάκις.

Θέσατε τάς χεϊρας έπί τών ώμων καί λαμβάνοντες τήν θέσιν ταύτην 
ώς άφετηρίαν. τείνατε αύτάς ρυθμικός πρός τά άνω μέ τούς δακτύλους 

PAUL JAMIN ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ TOT ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ

καλώς τεταμένους, καί τήν κεφαλήν υψηλά. Άφ’ ου έκτελέσητε τούτο 
πέντε φοράς, έκτείνατε τάς χεϊρας έπί τά πλάγια μέ τάς παλάμας 
πρός τά κάτω, έκεϊθεν στρέφοντες τάς παλάμας πρός τά άνω, τείνετε 
υψηλά τάς χεϊρας. "Αμα κάμητε τάς άσκήσεις αύτάς, νά είσθε βέβαιοι 
οτι οί μΰς σας έξετέλεσαν έργασίαν σπουδαίαν. Τήν πεποίθηση· περί 
τούτου ενισχύει ό κάματος, ύπό τοΰ οποίου καταλαμβάνεσθε μετά 
τήν έκτέλεσιν τών ασκήσεων.

Αί κινήσεις τάς όποιας δυνάμεθα νά συμβουλεύσωμεν διά τήν κατ’ 
οίκον γυμναστικήν, είναι άκόμη ποικιλότεροι, διότι άπειρος είναι καί ή 
ποικιλία τών ελευθέρων ασκήσεων. Ούτως, όπως διάνοιξη τις τό στήθος 
καί έπιτύχη τήν εΰρυνσιν τοΰ θωρακικοΰ κύτους, άς θέτη τάς χεϊρας έπί 
τών ισχίων καί άς ζητή νά πλησιάση όπισθεν τούς δύο αγκώνας.

Ένός τετάρτου τής ώρας φυσιολογικά! άσκήσεις καταλλήλως καί 
μεθοδικός έκλεγόμεναι άπό εν οίονδήποτε καλόν γυμναστικόν βιβλίον. 
έκτελούμεναι δέ τήν πρωίαν πρό τοΰ καφέ ή τοΰ γάλακτος καί έπίσης 
τήν εσπέραν πρό τού ΰπνου είναι άπαραίτητοι διά τήν ύγιείαν τοΰ σώμα
τος. Οί Άγγλοι άγαπώντες μέχρι πάθους όλα τά είδη τοΰ αθλητισμού 
είς τό δωμάτιον τοΰ καλλωπισμού των 
έχουν τάς δερμάτινος έκείνας σφαίρας 
διά τών όποιων έξασκοϋνται είς τό 
προσφιλές καί κατ’ εξοχήν έθ νικάν των 
άγόνισμα, τήν πυγμαχίαν.

"Οταν ύπερβώμεν τό πεντηκοστόν 
έτος, τό λίπασμα τών ϊνών καί τού 
αϊματός μας έναποτίθεται εντός τών 

.άρτηριών μας. Καλυπτόμενοι ύπό άν- 
θρακικών καί φωσφορικών αλάτων 
αί άρτηρίαι χάνουν τήν έλαστικ.ότητά 
των και καθίστανται σκληροί καίάνθί- 
στανται είς τήν κανονικήν κυκλοφο
ρίαν τού αϊματός.

Ειπομεν ότι ή άσκησις, ιδίως ή 
μέτρια, ενεργεί τήν ώθησιν τού αίμα
τος καί διεγείρει τήν καρδίαν ώστε 
νά πάλλεται ταχύτερον καί ισχυρότε
ρου καί νά έκτοξεύη είς τά αιμοφόρα 
άγγεϊα τό αίμα ύπό ίσχυροτέραν πίε- 
σιν. Εΰνόητον δέ καί τί δύναται νά 
συμβή. άν θελήση τις νά κάμη μίαν 
άσκησιν σφοδρόν. Αί άρτηρίαι δύνανται 
νά διαρραγώσι καί νά έπακολουθήση 
έσωτερική αιμορραγία ή, έάν ή διάχυ- 
σις τοΰ αϊματός γίνη είς τόν έγκέφα- 
λον, άποπληξία. Διά τούτο αί άσκήσεις 
δυνάμεως, τό μονόζυγου, ό δρόμος, 
τό ποδήλατου, άποβαίνουν κινδυνώ
δεις διά τούς ύπερβάντας τό 50 έτος, 
τών όποιων αί άρτηρίαι δέν έχουν τήν 
εύκαμψίαν, τήν όποιαν ειχον άλλοτε. 
Διά τά άτομα τής ηλικίας αυτής ή γυ
μναστική τοΰ δωματίου είναι ίκανή 
όπως παράσχη είς τούς μΰς τήν έργα
σίαν, τής όποιας είχον άνάγκην, καί 
τούς έξασφαλίζε-ιτήνκαλήν λειτουργίαν 
τοΰ οργανισμού, δηλαδή τήν υγείαν. 

Διά τούς γέροντας τούτο άληθεύει 
έτι περισσότερον. Διά τούς ύπερβάν
τας τό 65 έτος είς καλός καθημερινός 
περίπατος είναι ή μόνη γυμναστική, 
ήτις συνιστάται, ή τό πολύ πολύ έλα- 
φραί τινες έλεύθεραι άσκήσεις ολίγων 
λεπτών διάρκειας.

“Οσον άφορφ τά νήπια, γεννδται τό 
έρώτημα. Πρέπει άπό τού λίκνου νά 
τά ύποβάλωμεν είς γυμναστικός ασκή
σεις ; Άναμφιβόλως όχι. Τούτο θά 
έβλαπτε άντί να τά ώφελήση.Άς άντι- 
καταστήσωμεν είς αύτά τήν γυμνα
στικήν διά τής παιδιάς.

"Οπως καταστήσωμεν π. χ. εύκαμ
πτον τήν όσφύν τοΰ μικρού, άς τό

ΛΟΪΒΡΟΝ. ΚΥΝΗΓΕΤΙΣ

κάμωμεν νά μιμήται τόν κωδωνοκρούστην, τόν πριονιστήν, τόν θερι
στήν. Όπως αναπτύξωμεν τούς μΰς τών βραχιόνων καί τοΰ στομάχου, 
άς τό θέσωμεν νά βαδίζη μέ τά τέσσαρα προχωρούν καί οπισθοχωρούν. 
ΊΙ τούμπες καί τά κατρακυλίσματα έπί μαλακού τάπητος καθ’ έκάστην 
έπαναλαμβανό(ΐενα, έκτος τής ευθυμίας τήν όποιαν θά τοΰ φέρουν, θά 
ένισχύσουν τους μΰς τών νώτων καί τοΰ τραχήλου. Θά διασκεδάση δέ 
άκόμη περισσότερον, άν τού εϊπωμεν νά κυλισθή έπί τού τάπητος ώς 
• βαρελάκι καί θά γυμνασθή ταυτοχρόνως ή τρυφερά σπονδυλική 
του στήλη.

Έξ όλων τούτων καταδεικνύεται ότι ή άσκησις είναι ή σωτηρία τοΰ 
άνθριόπου. τοΰ καθιστικήν ζωήν διάγοντος κατά πλείστων άσθενειών, ών 
ή πρώτη αιτία είναι ακριβώς ή έκ τής άκινησίας μαλθακότης τοΰ σώμα
τος. Έπίσης είναι ή μόνη ίκανή νά μας προφυλάξη άπό διαβήτην, ρευ
ματισμούς, αρθρίτιδα, άπό τάς νόσους τού δέρματος, τάς κεφαλαλγίας 
καί έν γένει τονώνουσα τόν οργανισμόν μας, καθιστά αυτόν ικανόν νά 
παλαίσι) νικηφόρως κατά τών μικροβίων, τά όποια μάς περιστοιχίζουσι 
καί μάς επιτίθενται κατά μυριάδας.

Ή άσκησις. ή καθημερινή καί μεθοδική άσκησις, ιδού τό μυστήριον 
τής ύγιείας καί τής μακροβιότητος. ΘΡας. ΖΠιΟΠΟΥλος

ΙΙτυχιοΰχος τής Σχολής τών Γυμνάσιών

— Ποΰ θά μείνωμεν άπόψε; ήρώτησε τόν πλησίον του έφιππον 
Κολοκοιρώνην.

— Στού Δεσπότη.
— Πρέπει λοιπόν νά φροντίσω νά πληρωθούν όλα τά έξοδα.

— ΙΙοιά έξοδα; ήρώτησεν ό Κολοκοτρώνης.
— Διά τήν τροφήν μας, διά τήν τροφήν τών άλογων καί όλα τά άλλα.
— Καί ποιός, ΰπερεξοχώτατε, πληριόνει τέτοια έξοδα; Ό Δεσπότης 

μάλιστα είναι άνθρωπος ποΰ άγαπά τήν καΫ.οφαγίαν καί θά μάς περι- 
ποιηθή καλά.

— Έ! Καί δέν θά πληρωθή ; Δέν πληρώνετε σείς; Δι’ αύτό παραπο- 
νεϊται έξ αιτίας σας ό λαός· είπε θυμωμένος ό Κυβερνήτης.

— Καί τί έχει νά κάμη, ΰπερεξοχώτατε, ό λαός μέ τό φαγί τοΰ Δεσπότη ;
— Τί έχει νά κάμη ; Αύριο, μόλις φύγωμεν, 0ά κάμουν έρανο εδώ 

γιά τίι έξοδα τοΰ Κυβερνήτου. Καί τό 
χειρότερον είναι ότι θά είσπράξουν τά 
διπλά. Έτσι είσθε συνειθισμένοι σείς.

— Ξέρεις πώς τό πάει ή υπερεξοχό- 
της σου : είπε γελών ό Κολοκοτριόνης· 
Μιά φορά έπεσεν ένας ποντικός είς 
ένα πιθάρι μέ λάδι καί έπνίγηκε. Ό 
νοικοκύρης τόν εύρήκε μετά δύο ημέ
ρας καί ένιϊι τόν έβγαλε έξω ή νοικο
κυρά έφώναζε : Πρόσεξε μή στάξη ή 
ουρά του καί βρωμίση τό λάδι.

— Δέν εννοώ τί σχέσινέχει ό μύθος 
σου μέ τά έξοδα τού Δεσπότη· είπε 
μέ στενοχώριαν ό Κυβερνήτης.

— Μεγάλην ύπερεξοχιότατε· διότι 
είτε πληριόσωμεν, είτε δέν πληρώσω- 
μεν ό Δεσπότης Οά συνάξη τά γρόσια. 
Τά ίδικά μας έξοδα είναι τό λάδι τής 
ουράς τοΰ ποντικού. [Ίστ.Αναμνήσεις 
τού Ν. Δραγούμη].

Ό Καποδίστριας τήν έπομέτ’ην έπλή- 
ρωσε μέχρι λεπτού τά δαπανηθέντα, 
στενοχωρημένος διότι έβλεπε τό πνεύ
μα ύπό τό όποϊον ένοοΰντο τότε τά 
άξιώματα.

« «

ΑΣΗ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ
--- _ ---- ---------

Επάνω έκεϊ είς τάς άκτάς 
τών ύπερβορείων χωρών δέν 

είναι ή βλάστησις άφθονος. Ή παγκό
σμιος όμως οικονομία καί περί αύτών 
έπρονόησεν, ώστε νά μή στερούνται 
ξυλείας πρός θέρμανση· καί οικοδο
μήν. 'Ολόκληρα δάση άπό καιρού είς 
καιρόν προσαράζουν είς τήν παραλίαν 
μαζή μέ όρη τεράστια άπό πάγον, δί
κην φορτηγών. Ποταμοί τής Σιβηρίας, 
ό Όβις, ό Ένισέας καί ό Λένας διασχί- 
ζοντες ατελείωτα δάση παρασύρουν 
δένδρα καί τά φέρουν πρός τήνθάλασ
σαν, δπου καί εκβάλλουν. Έπειτα τά 
παραλαμβάνουν τιϊ ρεύματα καί τά 
ώθούν πρός τάς ύπερβορείους άκτάς, 
οπού σχηματίζουν σωρούς υψηλούς. 

Περιεργότερον άκόμη φαινόμενου 
παρουσιάζουν τά δάση αύτά πού πλέ
ουν, τά διευθυνόμενα από Νότου πρός 
Βορράν. Τό ρεύμα Γόλφ στρέιι, όπερ 
άρχίζει άπό τού Μεξικανικού κό/^ου 
είναι τό πολυτιμότεροι· διά τούς κα
τοίκους τών έν λόγιο άκτών φορτηγόν. 
Κορμοί τεράστιοι καί άπειροι προερ

χόμενοι άπό τόν Αμαζόνιον τής νοτίου Αμερικής ποταμόν, άν δέν προσ
κρούσουν εις τάς καθ’ όδόν ευρισκόμενός Άντίλλας, εμπίπτουν είς τό 
Γόλφ στρέμ καί φέρονται πρός τόν Βόρειον Παγωμένον Ωκεανόν. Τό 
θερμόν Ιαπωνικόν ρεύμα άφ’ ετέρου, όπερ φθάνον μέχρι τοΰ Βεριγγείου 
πορθμού, συγκερνρ. εϋεργετικώτατα τό ψυχρόν κλίμα τών βορείων χωρών, 
παρέχει υπηρεσίας μεγάλος είς τούς κατοίκους τών Άλεουτικι'ιν νήσων, 
τών πρός Λ. τής Σιβηρίας καί έγγύς τής Β. Αμερικής κειμένων. Είς τάς 
νήσους αύτάς ούδαμοϋ φύεται δένδρον καί οί κάτοικοι αύτών. τόσον 
πρός κατασκευήν οικιακών έπίπλων, όσον καί πλοιαρίων μεταχειρίζονται 
τούς κορμούς, οδς άποβιβάζει κάθε τόσον τό 'Ιαπωνικόν ρεύμα.

Είναι δέ κορμοί τεραστίων δένδρων. Μία έλάτη ριφθεϊσα εις τάς 
άκτάς τής νήσου Φαρσέρ πρό ετών είχε διάμετρον πεντέμιση ποδών.

Κυρίως οί κορμοί τών δένδρων τούτων παρασύρονται έν ωρφ ορμητι
κών πλημμυρών. Ό Αμαζόνιος ιδίως, τού όποιου τά ΰδατα είναι περισ
σότερα όλων όμοΰ τών ποταμών τής Εΰριόπης, ώς Ι^γουν διά νά παρα
στήσουν τό μέγεθος αυτού, πλημμυρών κατακλύζει τάς υπώρειας κατα- 
φύτων λόφων, οϊτινες μή δυνάμενοι νά άντιστώσιν είς τό διαβιβρώσκον 
τούς πρόποδάς των ρεύμα, άποσυντίθενται μετά τών έπ’ αύτών δασών. 
Έπειτα τά δένδρα παρασυρόιιενα καί προσκρούοντα άπαύστως καί 
όρμητικώς έπί τών καταρρακτών καί βράχων ιίπογυμνούνται τών κλά
δων των καί φέρονται εύκολιότατα πρός τάς έκβολάς.



Η ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ. ΕΠΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 1807-1814

(Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον τεΰχο;)

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

βαρώνος Εμμανουήλ. (θεοτ&κης συνεπώς διωοίσθη υπό 
τ'/' /'ιροι·σίας έφορος τής δημοσίας παιδεύσεως. Ούτος 
προσεπιίθησε νά όώσ// νέαν ζωήν καθ' δλην τήνΈπτά- 
νήσον και να μορφο'ισμ νέους μέ νέα ιδεώδη, μέ 

πρακτικόν νουν.
Έν τούτοις είχε συστηθή επιτροπή πρός έν&άρρυνσιν τών 

τεχνών καί τών γραμμάτων. Ό Οεοτόκης εϊχεν Ιδέας πρα
κτικός ώς πρός την εκπαίδευση·, διό συνέταξεν υπόμνημα, ίίπερ 
Ανέγνωσε καί παρέδωσεν έν τή συνεδριάσει τής περί ής ό λόγος 
έπιτροπής τή .10 Νοεμβρίου τοϋ 1807 έτους καί ακολούθως 
έδημοσίευσεν έν Κερκύρι/ άμέσως υπό τήν επιγραφ ήν : Pen- 
sieri intorno ad uno shibiliineiito di pubblica istruzione- 
per Ic settc /side Greche dell’ Ionio, δηλαδή: Σκέψεις 
περί Ιδρύματος δημοσίας έκπαιδεύσεως διά τάς έπτά ελλη
νικός νήσους τοΰ Ίονίου, έκ τοϋ όποιου μεταη ράζομεν τά 
κυριώτερα μέρη :

’ Ιδού αυτά έη αρμοστέα καί τήν σήμερον εις πολλά:
«Ή σημερινή κατάστασις τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. 

Τά δημόσια σχολεία τών έπτά Νήσων δέν συναγωνίζονται. Οί 
ολίγοι νέοι, οί όποιοι φοιτώσι, η οιτώσι μάλλον έκ συνήθειας καί 
τυη λ.ής αλαζονείας, παρά έκ ζήλου μαθήσεως" μετάξι' τούτων 
ολίγοι οί έπιμελεΐς, πολλοί οί αμελείς. Έάν τολμήση τις νά απο- 
δοκιμάση τιμ· διαγωγήν αύτών μετά συμβουλών ή σωφρονή- 
σειος παρουσιάζεται ό κίνδυνος νά φύγουν οί περισσότεροι τών 
μαθητών έάν προσπαθήση τις ζήλον επιμελέστεροι· νά τούς διε
γείρω μετά τής έκφ ράσεως τής δημοσίας ευαρεσκείας ή καλλί
τερα μετά βραβείων, τοΰτο θά συντείνη πρός έξαψιν τής ο!ή- 
σεως αύτών καί νά γίνουν όλιγο'περον προσεκτικοί καί όλ.ιγώ- 
τερον πρόθυμοι διά τήν χρησιμότητά των.

Δια νά δικαιολογήσωμεν γεγονός, τό όποιον τόσον απέχει 
άπό τάς Απαιτήσεις τής Κυΰερνήσεώς μας, αρκεί νά είπωμεν, 
οτι οί μαθηταί τών δημοσίων σχολείων στερούνται τών Απαι- 
τουμένων βιβλίων πρός μελέτην στερούνται καιρού, διότι σχε
δόν ολοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί ΰπάλ/.ηλοι: πρό παντός δέ 
στερούνται τού ζήλου εκείνου, άνευ τού όποιοι· δέν καρποφο- 
ρούσιν οί κόποι καί τής καλώς δεδηλωμένης καί ειλικρινούς 
εκείνης θελήσεως πρός έκμάθησιν ωφελίμων καί τερπνών 
γνιόσεων. Πρός τούτοις πρέπει νά Άναφέρωμεν πατέρας τινάς, 
οί όποιοι μέ νέον παράδειγμα είς τόν πεπολιτισ/ιένον κόσμον 
φέρουσι μέγιάτον σκάνδαλον οί μέν τούτων απαγορεύουσι τά 
τέκνα αύτών τοϋ νά γίνωσι μαθηταί τών δημοσίων σχολείων, 
οί δέ, έπι,τρέπουσι ιιέν τήν φοίτηση1, αλλά δέν δεικνύουσι τ'ην 
δέουσαν μέριμναν, ήτις απαιτείται διά τήν διαπαιδαγιόγησιν κα'ι 
τήν χαλιναγιόγησιν καί μάλιστα ενίοτε πικρώς και θορυθωδώς 
π.αραπονοϋνται άν ό έφορος τιμωρή τών τέκνων των τάς 
παρεκτροπάς.

Ούτως εχόντων τώι· πραγμάτων, νομίζομεν ίίτι ή πρόνοια 
τής Κιίίερνήσειός μας πρέπει νά μή αναβάλη τ'ην βελτίωσα· τής 
έκπαιδεύσεως, ήτις είναι τό πρώτον τών συμφερόντων τοϋ 
Κράτους καί ήτις δύναται νά κληθή ή βάσις, έφ ής στη
ρίζεται τό οικοδόμημα τής έϋ·νικής τύχης, τόσον μάλλον ίίτι 
ή Κυβέρνησις μας υπόκειται είς τόσας δαπάνας καί θυσίας.

Εϊμεθα τής γνιόμης ίίτι πρέπει νά έφαρμοσθούν τά μέτρα 
εκείνα, τά όποια είς περιστάσεις τοιαύτας δύνανται νά δώσωσι 
τέλος εις τάς καταχρήσεις, τι'ις άμελείας, τά σκάνδαλα καί τάς 
ιϊσυνεσίας' συγχρόνως δέ και είς τά μέτρα εκείνα, τά όποια επι
βάλλουν νά σεβασθοϋν τήν ιιέν πειθαρχίαν είς τ'ην εξάσκηση· 
τών καθηκόντων, τήν δέ ώφέλειαν είς τήν έπίδοσιν καί τήν 
εκλογήν είς τάς μελέτας καί τήν τάξο· έπί τέλους, τιμ· μέθοδον, 
τούς κανόνας καί τήν δέουσαν επιμέλειαν εις τά τοιαύτα.

Τοιούτων ώφελ,ειών, μνείαν θά ποιήσωμεν μόνον εκείνων, 
αϊτινες, κατά τάς μικρός ήμών γνώσεις, νομίζομε)· Αναγκαίας, 
άφίνοντες, όπως, έκεΐνοι, οί όποιοι είναι κατάλληλοι είς τι'ις 
συζητήσεις περί τού Αντικειμένου τούτου προσθέσωσι πάν ο,τι 

θεωρούν λυσιτελές πρός έπιτυχίαν τού ποθουμένου, ίίπερ είναι : 
τό μέν. ή καλλιέργεια τής διανοίας τής νεολ.αίας μας τής μάλ
λον ενδιαθέτου έκ φύσεως καί έκ διαθέσεως πρός έκμάθησιν 
τών χρησιμωτέρων είς τά τοϋ κοινωνικού και ιδιωτικού βίου, 
τό δέ ή διάδοσις τής έϋ·νικής γλώσσης γενικώς είς τούς 
πολίτας πρός μείζονα βαϋ-μόν έκπολιτισμοϋ.

"Αμιλλα τών νέων. Ιιττώς νομίζομεν ίίτι είναι δυνατή ή 
πρώτιστη αΰτη τών ώη ελειών. Τό μέν ύποδεικνύοντες είς τους 
νέους τάς ζημίας, όταν είναι αμελείς ώς τοιοΰτον συμφέρον τό 
δέ τι'ις ώφελείας καί τήν έκτίμησιν ίίταν είναι επιμελείς. Πρός 
έπίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου αρκεί νόμος απαγορεύω)· νά λάβΐ] 
οίανδήποτε θέσιν ό μ'η φοιτήσας είς τά δημόσια σχολεία καί ό 
έμποδίζων τά τέκνα του είς τό νιι η αιτήσουν είς αύτά. Τοιου
τοτρόπως είναι εύκολου ι·ά έπιτύχωμεν τόν σκοπόν, οστις βεβαίως 
δέν είναι ό τελευταίος της πολιτείας καί διά τον όποιου έν βρα
χεί διαστήματι αί νήσοι μας θά έχωσι πλ.ηθύν νέων Ανταξίων 
δημοσίων θέσεων, άνευ κινδύνου νά ζημιώνται τά πρός αύτούς 
εμπιστευθέντα συμφέροντα ένεκα πονηριάς ή ελλείψεως γνιόσεων.

’Εκλογή καί μέθοδος είς τάς μελέτας. Έπιτυχώς προο
δεύει τις πρός τά γράμματα, ίίταν όρθιος βαδίζιφ καθότι, δέν 
είναι ό άπλοϋς κόπος, οστις άγει πρός τάς έπιστήμας καί τήν 
δόξαν άλλ’ ό όρ&ός κόπος. ΊΙ γνώσις λ.χ. τών γλωσσών, 
νομίζομεν ίίτι πρέπει νιι είναι ή μέριμνα τής πριότης τρυφερός 
ηλικίας τής νεότητος, ήτις άν καί, ένεκα τής μή είσέτι ανεπτυγ
μένης διανοίας καί κρίσεως δέν είναι επαρκής διά σοβαρός 
μελέτας, είναι όμως, ένεκα τής ζωηρός μνήμης, κατάλληλος διά 
τ'ην έκμάθησιν τών γλωσσιόν.

Έκ. τών πολλών γλωσσιόν, αϊτινες χρήσιμοι είναι διά τά 
γράμματα, έπιστήμας, τέχνας καί διά τόν βίον μας, είναι ή 

’Ελληνική, ή Λατινική, ή Ιταλική καί ή Γαλλική, αί όποΐαι 
Αναμφιβόλως πρωτεύουσιν, καθότι είς αύτάς είναι γεγραμμένα 
ή ολα ή τό πλεΐστον μέρος τής τε ίεράς καί θύραθεν φιλολο
γίας. ’ Ολίγον ίίιιως μάς χρησιμοποιούν αί γλώσσαι, δ>· χράφοτ·- 
τες ή όμιλοϋντες αύτάς καλά, δέν τάς μεταχειριζόμεθα. Βεβαίως 
ωφέλιμος είναι ή ποίησις καί ή ευγλωττία. "Οταν αναγινώ- 
σκομεν τους ποιητάς καί τονς ρήτορας προσεκτικά, γίνεται ό 
νους οξύς και ζωηρός καί στολίζεται μέ έξαιρέτους καί 
ώραίας ιδέας.

"Οθεν, είς τί/ν μελέτην τών γλωσσιόν, νομίζομεν, πολι· ωφέ
λιμος προσέτι καί ή προσεκτικί/ άνάγνωσις τιόν καλλιτέρων 
ποιητών καί ρητόρων. Παρά τούτοις θέτομεν καί τά έργα τής 
η υσικής ιστορίας καί τά ιστορικά τά όποια, όχι μόνον μάς διδά
σκουν τι'ι μεγαλείτερα μυστήρια τής φύσεως, καί μάς κάμνονν 
κατόχους τοϋ βίου, μάς έμπιστεύονται τάς παραδόσεις καί τ'ην 
αυθεντίαν τιόν αίιόνων τιόν παρελθόντων, άλλά μάς φωτίζουν 
μέ τι'ι γεγονότα προσέτι, τά όποια ύψοΰσι την φαντασίαν μας 
καί πληρονσι τ'ην ψυχήν μας.

Επειδή οί άνθρωποι δέν δύνανται όρθιος νά όμιλοΰσιν, άι· 
πρώτα δέν σκέπτονται όρθιος, διά τούτο, εντός τών όηθέντωυ, 
είναι χρήσιμος ή μελέτη, ήτις μάς οδηγεί είς τήν καλήν κρίσιν 
τής γνιόσεως τής αλήθειας. Τοιαύτη είναι ή λογική, περί τής 
όποιας έπρεπε πολύν λόγον νά ποιήσωμεν, καθότι υπερβαίνει 
κατά πολύ τάς άνω όηθείσας μελέτας, καί όχι μόνον είναι στο
λισμός τοϋ νοϋ μας, ι'ιλλά φώς, οδηγός καί στήριγμα.

Καί έπειδι/ ό σκοπός τής λογικής είναι νιι όδηγή τόν άνθρω
πον μέ τ'ην καλήν χρήση· τού συϊ.λογισμοϋ είς τί/ν γνώση· τοΰ 
αληθούς, ούτως ώστε ηαίνεται έπίσης Αναγκ.αΐον νά γνωρίζω- 
μεν τι'ις μάλλον χρησίμους Αλήθειας καί έπίσης τιϊ μέσα, τι'ι 
πλέον κατάλληλα πρός ιίπόκτησιν τιόν ωφελειών τής Μεταη υ
σικής καί τής Μαθηματικής, αϊτινες ιίνυΐ/'οϋσι τήν διάνοιαν καί 
τ'ην μεταφέρουν άπό τιόν πλέον Αφηρημένων γνιόσεων, είς τάς 
ιδέας τι'ις πλέον κοινάς, καί, διά μέσων τούτων, τήν όδηγοϋσιν 
ανεπαισθήτως είς τά ύψηλότερα καί μεγαλοπρεπέστερα.

("Επετας συνίχει«) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Σύνδεσμος τών Συντακτών, τό λαμπρόν αυτό σωματεΐον, 
διωργάνωσεν είς τάς πολυτελείς αϊθούσας του, έπειτα Από 
τοσας α/./.ας ωραίας καί άλησιιονήτους ημερίδας καί εσπε
ρίδας καί συναυλίας, τί/ν πρώτην Καλλιτεχνικίμ·'"Εκθεσιν.

' Π Έκθεσις αυτή, τής όποιας ή γενική όργάνωσις εϊχεν άνα- 
τεθή είς τόν έί/ ορον τοΰ Καλλιτεχνικού Τμήματος τού Συνδέ
σμου κ. Γ. Ροϊλόν, έστέφθη ύπό επιτυχίας πληρεστάτης. Ό κ. 
Ροΐλός, ό διαπρεπής καλλιτέ-χνης μας, υπήρξε γίγας Αληθινός, 
κατορθώσας )’ά υπερνικήση πάσαν δυσχέρειαν καί νά συγκεν- 
τρώσι) τ'ην παραγωγ’ην όλων τιόν Ελλήνων συναδέλ.ι/ ιον του, 
μεταξύ τών όποιων ιίπολαύει αμερίστου αγάπης καί έκτιμήσεως.

ΊΓ"Εκθεσις ήνοιξε τήν ί Δεκεμβρίου μέ συγκέντρωση· άισφυ- 
κτικήν τής έκλεκτοτέρας τάξεως. Πέντε μεγιίλαι αϊθουσαι καί 
ένας ευρύτατος διάδρομος, μέ διευθετημένου είδικιός τόν η ωτι- 
σμόν, παρουσιάσθησαν κατάφορτοι ιιπό έργα. Μία αίθουσα, κομ- 
η·ότατα διεσκευασμένη είχε διατεθή διά τόν καθηγητί/ν τού 
ίΙολί'τεχνείου κ. Β. Μποκατσιάμπην. .Ίί ύδατογραη ίαι αί χαρι
τωμένα/ τού σεθασοοϋ φίλου καί τι'ι λάδια καί αι κρητιδογρα
φία! ώργίαζαν έκεΐ μέσα. Τό Δάσος του, ένας έλαιι'ον μέ μίαν 
προκλητικωτιίτην λιακάδα έκίνει τόν θαυμασμόν, καί τοπεΐα 
τής πατρίδος του Κερκύρας γραφικιότατα καί δύο’Αλβανοί καί 
μία πωλήτρια ντοματών καί ένα πορτραΐτο τής κόρης του και 
ή πυρκαϊά τού δάσους καί γαρύφαλα, όλα έξοχα ραπισμένα. 

’".Ιλλη αίθουσα είχε διατεθή διά τόν κ. Ε. ’Ιωαννίδην μέ είκο- 
σιεπτά έργα. Ένας πίναξ μέ δύο μοναχούς είς τό προαύλιου τής 
μονής δυνατός πολύ. Δύο άλλοι παριστώντες ένα συμπαθέ- 
στατον Αθηναϊκόν τύπον πολι· κα/.οί.’Ίίνα πορτραΐτο τοϋ σεβα
στού φίλου συγγραφέως κ. Σπ. Παγανέλλη καί ένα τοϋ Ανθυ
ποπλοιάρχου— δραματικού συγγραη έως κ. Παντ. Χόρν έπίσης 
ζωντανό καί σκίτσα ώραΐα κ.λ.κ.λ.

Είς τόν διάδρομον ένα πρόπλασμα ιινημείου τοΰ Αειμνήστου 
' Ιω. Πεσμαζόγλου τοϋ ΔΙπονάνου καί μία προτομΐ) τοϋ γέρω 
Παπαμιχαλοπούλου τού ίδιον καί σχεδιαγραη ήματα Βυζαντι
νών μονών παλαιών, καί διακοσμήσεις κατά τον Βυζαντινόν 
ρυθμόν υπό τού εμπνενσμέιωυ Αρχιτέκτονος κ. Ζιιχου.

Μία άλλη αίθουσα διετέθη διά τά μετά τόν θάνατον τοϋ περι- 
η ήμου Λύτρα εύρεθέντα έργα του. "(Δ,τι ιινεκαλύφθη είς τά συρ- 
____________________________________ τάρια του καί είς τά ντου

λάπια του, τσιγαρόχαρτα 
είς τά όποια όταν έστριβε 
τσιγάρο έσκιτσάριζε ένα 
καστανά ποϋ έβλεπε άν- 

ΘΑΛΕΙΑΕ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ : ΣΠΟΥΔΗ

τικρύ του, πακέτα τσιγά
ρων, φύλλα σημειωματά
ριου, Αποδείξεις έ.νοικ.ίων 
τοί σπητιοϋ του, χαρτιά 
στράτσα μέ ώραιότατα 
σκίτσα, κραγιόνια, σαγ- 
κουΐνες καί Ακουαρέλλες, 
καί λάδια κα) πορτραΐτα 
καί πίνακες ι'ιξίας. "Ολα 
αί·τά περισυνελέχθησαν 
επιμελώς ύπό τοϋ κ. /'. 
Ροϊλ.οΐ, κατετάχθησαν εις 
συμπλέγματα, έκορνιζα- 
ρίσθησαν καί έξετέθησαν. 
Τά άνθη τοΰ Επιτα
φίου- , τά όποια πωλεΐ 
μία τυη λή χωριατόπουλά 
Απ’ έξω από τήν μικρή 
εκκλησίτσα τοΰ χωριού, 
τήν γεμάτην ιιπό τούς 
πιστούς, είναι πίναξ με

γάλης Αξίας, καθαις καί ή Άναγνιόστρια . Είς αύτιί τά δύο 
έργα του ώς μοδέλλο εϊχε του δευτερότοκου υιόν του. Άλλά 
καί τό Μαγκιίλι τό τελευταίου του έργου έχει πολλήν δύναμιν. 

'Έρχονται έπειτα ένα σκίτσο τοΰ Συγγροΐ, ή γυναΐκά του μέ

Γ. ΡΟΪΛΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΟΣ

η'αρριανί. ό Χρήστος ό Άράπης, μιά παληά του συμπιίθεια 
όταν ήτο είς τί> Μονάχον καί εσπούδαζε, μιά αΰτοπροσωπο- 
γραφία του, ό πατέρας του εκ μνήμης, σκίτσο τής μητέρας του, 
ένας η ίλος του ζιυγριίφος ιιπό τό Μονάχον, τύποι, φονστανελλά- 
δες, διπλ.ιόματα, συν
θέσεις, βλαχοποΰλες 
μέ τΐμ· "Απτερον Λ'ί- 
κην διά διπλώματα 
αθλητικών σωματείων 
καστανάδες κ.λ.Έκα- 
τόν πεντήκοντα περί
που κομμάτια είς εξή
κοντα πλαίσια.

'Έπειτα μέσα είς τήυ 
σιίλαυ χαριτωμένα έρ
γα τοϋ (-)ωμοπούλου 
ι’ιπό τάς Πάτρας' τά

Συννεφιασμένα γε
ροντάματα ' έξοχου. 
Τοΰ Μαθιοπούλου ένα 
αιθέριου καί σάυ αρα- 
χυουιι αντο πορτραΐτο 
μέ τούς πάντοτε περι
έργους Αλλά καί αρμο
νικούς καί ώραίους 
χρωματισμούς του. 
’Έπειτα ή κυρία Φιλα- 
δελφ.έως, τοϋ φίλου 
λογίου ή σύζυγος' ταμ- 
πλι'ο τοϋ Ροϊλού απο- 
δίδον δλην τιμ· φρε
σκάδα καί τήν ανοικτή 
καρδιά καί τίμ· Αφέλεια 
τής Αξιότιμου κυρίας. 
Τοΰ ίδιου φιγουράρει 
καί μία προσωπογρα
φία τοϋ πρωτοτόκου 
υίοϋ τοϋ ιιγαπ>ίτοΰ διευθυντοϋ τής Εστίας, κ. ”.-1Λ. Κύρου. 
Είς τήν η υσιογνωμίαν τοϋ μικρού Άλέκου ό καλλιτέχνης Απέ- 
δωκε ζωηρότατα τήν πατρικήν Αδηφαγίαν. Παρέκει ό κ. Φρ. 
Άριστεύς, συμβολικώτατός. Χαλκοπράσινα κρανία καί επάνω 
ένας γυμνός χαλκοπράσινος καί αυτός. Τό κει/άλι του, σάν 
κει/ άλι ύδροκεη άλου, φέρει, είς τό κρανών μίαν θρυαλλίδα. 
”Οπισθεν ένα ιμόντο σκοτεινόν καί κάτω πίσω από τά κρα
νία ένα κόκκινο χρώμα τής η ωτιάς, ’ 11 αναρχία καί ή βόμίΐα. 
Τό άλλο είναι τό Αίνιγμα ·. Μία Σφίγξ κρατεί είς τάς ιϊγκά- 
λας τιμ· υδρόγειον.

'Έπειτα κυριαρχεί <> Χατζής μέ τ'ης μαρίνες του. (-Ιαλασσο- 
γραφίαι μικραί, μεγάλαι, καραβάκια, μπραγότσα, γουλέτες, μπρα- 
τσέρες, η·αράδες, βράχοι, δύσεις. "Ολα χαριτοιμένα, τέλεια. Καί ό 
Λεμπέσης μέ πολλά, ών θαυμασιιότερον τό γυναικεΐον κεφάλι.

Παρέκει τής κυρίας θαλείας Φλωρά - Καραθία, τοΰ φίλου 
αιρχισυντιικτου τού Κάιρου ■, τά έργα. Ή Κόρη τής θάλασ
σας ένα κοριτσάκι ασπρόξανθο κοντά είς τήν θάλασσαν φωτι
σμένο έξοχα. Καί τού Κοντιάδη πέντε έξ τοπεΐα καί ένα ύδρα- 
γωγεΐον, πολύ καλά, καί τού Βαρβέρη ένας ψαράς καί τής 
’ Ιγγλέση και τοΰ κ. Κορέ τό ΔΙαϊστράλι δυνατά καί τού Κογε- 
βίνα ιιπό τήν Κέρκυραν.

Άκόμη διακοσμητικής χειροτεχνήματα τής κυρίας Γεωρ- 
γαντή και τό αγρυπνούν πνεύμα^ τοΰ κ. Γεωργαντή φιγου- 
ράρουν καί τοϋ κ. Μπουαγέ ένα παραβάν μέ ζωγραι/ ικήν.

’Εν συνόλιο τά νκτεθέϊ'τα έργα ανήλθον είς διακόσια πεντή- 
κοντα. Έπωλήθησαν δέ ούκ ι’ιλίγα, ιδία κατά τάς παραμονάς 
τιόν εορτών, ότε οί έπισκέπται ήγόραζον έργα διά δώρα. Τοιου
τοτρόπως ο Σύνδεσμος τών Συντακτών Απέδειξεν Ακόμη μίαν 
η υράν οτι έχει συνείδησιν πλήρη τής Αποστολής του, τοϋ νά 
η οίνεται καί είς τόν τόπον χρήσιμος καί άλλους νά συντρέχιμ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΒΕΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ

ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙΟΜΕΝΑ
(Φωτογραφία ληφθεΐσα ύπό τοΰ ·λ. X. Πιλαβίου άπό τό ςενοδοχεΐον της Μ. Βρετανίας τό μεσονύκτιον τής Παραμονής τών Χριστουγέννων»

Είς τάς πολλάς δοκιμασίας ίις ύπέστη έσχάτως ή Δυναστεία προσετέθη καί μία άλλη Ακόμη. Τήν παραμονήν τών 
Χριστουγέννων μεγάλη πυρκαϊά έξερράγη είς τά Ανάκτορα, προελθοΰσα πιθανώς άπό θερμάστραν τοΰ τρίτου πατώ
ματος. Τό πΰρ άπετέφρωσε τό κέντρον ακριβώς τής οικοδομής, καταστρέψαν τόν τρίτον καί δεύτερον όροφον, δπου ή 
αίθουσα τών τροπαίων, τοϋ χορού καί ύ θρόνος. ΊΙ Βασιλική οικογένεια διαχειμάζουσα έν Δεκελείρ. κατήλθεν αμέσως 
6Γ αυτοκινήτων. Ό Βασιλεύς, ή Βασίλισσα καί οί Πρίγκιπες προεκινδύνευσαν μέσο» τών φλογών διά νά διασώσουν τά 
τιμαλφή των. "Ολη ή φρουρά τής ποωτευούσης συνεκεντρώθη έπί τόπου καί κατώρθωσε νά περισώση τό λοιπόν οίκοδό- 
μημα, καλύφασα διά χώματος τά διαμερίσματα. Τό πύρ κατεσβέσθη έντελώς μετά δύο ήμέρας. Αί ξημίαι είναι κολοσ
σιαίοι. Λί παρατιθέμενοι φωτογραφία ι όφείλονται εις τόν πολύτιμον έρασιτέχνην συνεργάτην μας κ. Ν. Πιλάβιον.

Τά ’Ανάκτορα έκτίσθησαν έπί "Οθωνος. Άρχικώς έγεινε σκέφις νά κτισθή ή κατοικία τοΰ πρώτου "Ελληνος 
Βασιλέως έπί τής Άκροπόλεως, κατά τήν Ιδέαν τοϋ αδελφού τοΰ *Οθωνος Πρίγκιπας Μαξιμιλιανοϋ. Έξεπόνησε 
μάλιστα καί σχέδιον ’Γονικού ρυθμού δ γερμανύς άρχιτέκτων Σίγκελ. Άντέστη όμως είς τούτο ό πατήρ τοΰ Βασι-

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΘΕΙΣΑ ΜΕΓΑΛΗ I
ΠΟΛΥ

ΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ 01 ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΛΑΙΟΙ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ λέως Λουδοβίκος τής Βαυαρίας. Οΰτω δέ είς τόν χώρον όπου ύψούνται σήμερον τά ’Ανάκτορα κατετέθη τήν 

2ΐ> ’Ιανουάριου 1833 δ θεμέλιος λίθος έν μέσω Αληθούς πανδήμου πανηγϋρεως. ’Εν τώ μεταξύ δ *Οθων είχε 
κατοικήσει είς τινα μονόροφον οίκίσκον τής ύδού Άδριανου καί κατόπιν είς τήν έπί τής ύδοΰ Νομισματοκο
πείου οικίαν Άφθονίδου, ένώ έξ άλλου έντός τοΰ προαυλίου τής σημερινής Βουλής είχεν άνεγερθεί ξύλινον 
παράπηγμα, έπβνδεδυμένον έσωθεν μέ βαρυτίμους τάπητας, όπου οί πρώτοι Βασιλείς συνεκάλουν τήν Κοινω
νίαν είς χορούς κλ. Είς τό παράπηγμα αυτό έγκατεστάθη είτα ή πρώτη Βουλή καί ή Γερουσία μέχρι τοΰ 1856 
δτε άπετεφρώθη ή ΓΙαράγκα , ώς ώνομάζετο, ύπό πυρκαϊΰς, Βουλή δέ καί Γερουσία μετεφέρθησαν είς τό 
Πανεπιστήμιον. Τά Ανάκτορα έστοίχισαν 10 έκατομμύρια δραχ. ή δε έπίπλωσις, έν Παρισίοις παραγγελθείσα. 
περί τάς 700 χιλιάδας δραχμάς. Πρό τριακονταετίας έγένετο καί άλλη έναρξιςπυρκαϊάς, τώ δέ 1884 άπουσιά- 
ζοντος τοΰ βασιλέως έξερράγη καί άλλη, ήτις άπετέφρωσε τήν άνω οροφήν τής Β. πλευράς. Ή οίκοδομή 
Ανήκει είς το Έθνος καί δέν ήτο ήσφαλισμένη ώς δημόσιον κτίριον, ή έπίπλωσις όμως ήγοράσθη ύπό τοΰ 
Βασιλέως άπό τόν *Όθωνα συμπληρωθεΐσα πλουσιώτατα.

Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ Η ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΙΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
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Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩι ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ. ΘΕΑΤΡΩι

Α > ΕΝ ΤΩι ΑΡΧΑΙΩι ΕΛΛΗΝΙΚΩι ΘΕΑΤΡΩι

ατά γενικόν κανόνα, τοϋ όποιου μίαν καί μόνην έξαίρεσιν άπαντώ- 
μεν έν τφ άρχαίφ έλληνικφ θεάτρφ, οί ηθοποιοί πάσης χοίρος 
καί πάσης εποχής, έθεωρήβησαν άτιμοι, μή κατορθώσαντες μεθ’ 

άλας τάς προσπάθειας αύτών ν’ άπαλλαγώσι τοΰ έγκολαφθέντος αύτοΐς
στίγματος, ουδέ κατ’ αύτάς ακόμη τάς περιόδους τοϋ τελειότερου πολιτι
σμού, καθ’ άς τό θέατρον έλαμπρύνβη άναδεϊξαν συγγραφείς καί ηθο
ποιούς, ών τά ονόματα κοσ|ΐοΰσι πλείστας δσας σελίδας τής παγκοσμίου 
θεατρικής ιστορίας. Τή- εκ τοϋ σκηνικού δέ επαγγέλματος ατιμίας 
ταύτης Οεωρηθείσης, ώς ήν επόμενον, έπιβαρυντικωτέρας διά τήν 
ίυναϊκα, άνευ, πλέον ούδεμιάς έξαιρέσεως καί καθ’ ολας έν γίνει τάς 
ποχάς, τά θέατρα παντός τόπου έπί πολλάς δεκάδας ετών άπό τής 

συστασεως αύτών έλειτούργησαν άνευ γυναικών.
Καί διά μέν τάς άλλος χώρας, έν άίς οί ηθοποιοί διά πολλούς καί 

διαφόρους λόγους έθεωρήθησαν καί νόμφ άτιμοι καί κοινωνικώς τοιοΰ- 
τοι,,ο άπό τής σκηνής αποκλεισμός τής γυναικός καί λογικός είναι καί 
ευνόητος, άλλά διά τήν κοιτίδα αυτήν τοΰ θεάτρου, τήν άρχαίαν 
Ελλάδα, έν ή οί ηθοποιοί έξαιρετικώς έτιμήθησαν, ό τοιοϋτος τών γυ
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ναικών αποκλεισμός παραμένει ανεξήγητος, τοσούτφ μάλλον καθόσον 
αί γυναίκες εις πάσας σχεδόν τάς δημοσίας έορτάς, αϊτινες πολλά τά 
μιμικά στοιχεία περιείχαν καί έξ ών τό θέατρον παρήχθη. δύναταί τις 
είπεΐν ότι επραιτοστάτουν. Είς τήν εορτήν τών Θεσμοφορίων, τών πρός 
τιμήν τής Δήμητρας καί τής Κόρης τελούμενων, γυναίκες μόνον καί δή 
έγγαμοι έλάμβανον μέρος. Κατά τά Αδώνεια, τάς πρός τιμήν δηλονότι 
τής ’Αφροδίτης καί του Άδώνιδος είς πάσας σχεδόν τάς πόλεις τής 
Ελλάδος τελούμενος έορτάς. μόνον γυναίκες μετείχαν. ’Επίσης είς τα 
Όσγοφόρια ενεργόν μέρος έλάμβανον αί γυναίκες. Είς τά ένΔήλφ τελού
μενα ’ Απολλώνεια έξετελεΐτο χορός Δηλιάδων μέν παρθένων κατά τόν 
ομηρικόν ύμνον τοΰ,Απόλλωνος, ήϊθέων δέ κατά τόν Πλούταρχον. Κατά 
τά Βουφόνια ένεργότατον μέρος έλάμβανον αί νεάνιδες. Κατά τήν έν 
Όρχομενφ τής Βοιωτίας τελουμένην βακχικήν εορτήν, τΰ'Αγριώνια, 
μετά τώιν άλλων Όρχομενίων γυναικών έφευγαν είς τά όρη, καί παρθέ
νοι έκ τών άριστοκρατικωτέρων οικογενειών άς καταδιώκων είς τών 
ιερέων τοϋ Διονύσου έφόνευεν έξ αύτών τήν καταληφθεϊσαν. Ου 
μικρόν μέρος έλάμβανον αί γυναίκες έπίσης κατά τά Ελευσίνια μυστή
ρια. Μέγιστον, δέ κατά τάς Διονυσιακός έορτάς. Ωσαύτως κατά τά. 
μεγάλα Παναθήναια. ’Εκτός τών έπισήμων αύτών εορτών, καί κατά τά 
συμπόσια σπουδαίου μέρος είχον αί γυναίκες. Δοϋλαι δέ καί πόρναι 
έχόρευον χορόν, άπόκινιν καλούμενον, ον πολλοί ύστερον μακτρισμδν 
ωνομασαν. ’Εκαλούντο δέ αί χορεύουσαι τόν χορόν αύτόν «μαχτροχτυ- 
πίαι». Τ’ αύτά έγίνοντο καί είς τά γεύματα τών ιερέων καί πρό πάντων 
τών τοΰ Βάκχου, καθ’α παρευρίσκοντο πόρναι · καί όρχηστρίδες, 

τά φίλταθ’ Αρμοδίου καλαί κατ’ 
Άριστοφάνην.’Εκτός τών ανωτέρω 
ύπήρχον καί αΰλητρίδες καί μου
σουργοί καί σαμβυκίστριαι καί 
θαυματουργοί γυναίκες «εις ξίφη 
κιβιστώσαι καί πΰρ έκ τοΰ στόμα
τος εκριπίζουσαι γυμναί· καί «όρ
χηστρίδες τών τά θαύματα δυνα- 
μενων ποιεϊν καί μοιρολογίστριαι 
έξ, έπαγγέλματος -έχχυτίστριατ» 
καλούμεναι κλπ.

’Ενώ λοιπόν τοσοΰτον μέρος καί 
έπί τό θεατρικώτερον έλάμβανον 
αί γυναίκες είς πάσας σχεδόν τάς 
δημοσίας καί ιδιωτικός έορτάς, 
άπεκλείσθησαν καθ’ όλοκληρίαν 
τής σχηνης, τούς δέ γυναικείους 
ρόλους, οΰς πρώτος έν τφ δράματι 
ε’ισηγαγεν ό μετά τόν Θέσπιν φη- 
μισθεις Φρύνιχος ό Πολυφράδμο- 
νος, ύπεδύοντο πάντοτε άνδρες καί 
έν ταίς κ.ωμφδίαις καί έν ταϊς 
τραγφδίαις καί έν τφ σατυρικφ 
δράματι. Άλλ’ ήδη γεννάται τό 
έρώτημα: Άπεκλείσθησαν αί γυ
ναίκες μόνον τής κυρίως λεγομένης 
σκηνής ή καί τής ορχήστρας; Έν 
άλλοις λόγοις άπεκλείσθησαν αί 
γυναίκες καί τοϋ χορού, τών θρη
σκευτικών δηλονότι χορών τής ορ
χήστρας καί τής θυμέλης;

Περί αυτού οί άρχαϊοι συγγρα
φείς σιωπώσιν. Άλλ’ έκ τής σιω
πής αύτών δέν πρέπει νά συμ- 
περάνωμεν ότι δ αποκλεισμός τών 
γυναικών άπό τής σκηνής συνεπή- 
γετο άναγκαίως καί τόν έκ τής 
ορχήστρας αποκλεισμόν αύτών, κα
θόσον είναι δύσκολον νά παραδε- 
χθ ή τις οτι έπετρέπετο μέν είς τάς 
γυναίκας νά λαμβάνωσι μέρος είς 
πάσας τάς θρησκευτικός πομπός, 
ν’ άποκλείωνται δέ τών ιερών ασμά
των καί χορών, τούς όποιους οί σύ
ζυγοι καί οί άδελφοί αύτών έξετέ- 
λουν εύσεβώς έν τφ τοΰ Διονύσου 
ίερφ. Άλλως τε, οί τόσον λεπτο
λόγοι Έλληνες δέν ήτο δυνατόν 
ν’ άποκλείσουν τοΰ χορού τάς γυ
ναίκας, τών όποιων ή φωνή ήτο 
απαραίτητος διά τήν μουσικήν 
συγκρότηση· καί τήν αρμονίαν τών 
χορών, πράγμα τό όποιον άνεγνώ- 
ρισαν κατόπιν καί οί Ρωμαίοι. 
Πλήν τούτου, καί ό σχολιαστής τοϋ 
Άριστοφάνους, όμιλών περί τής 
συγκροτησεως τών αρχαίων χορών, 
λέγει δτι «όταν ό χορός συνέκειτο 
έξ άνδρών καί γυναικών, άνδρες 
μέν ήσαν δέκα τρεις, γυναίκες δέ 
μόνον ένδεκα. Ωσαύτως όταν ό 
χορός συνέκειτο έκ γυναικών καί 
παίδων. γυναίκες μέν ήσαν δέκα 
τρεις, παίδες δέ μόνον ένδεκα . Καί 
ή αναλογία αίίτη δέν ήτο τυχαία, 
καθόσον ήτο απαραίτητος διά τήν 
αρμονίαν. Άλλ’ υπέρ τής γνώμης 
δτι αί γυναίκες δέν άπεκλείοντο 
τών χορών μαρτυρούν καί πλεϊ- ΑΠ' ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

(ΕΙκών Ιστορική. Τά τρία αντά κοριτσάκια κατέχουν σήμερον τά σκήπτρα τοϋ Κόσμου)
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στα μνημεία παριστώντα ποιητάς 
διδάσκοντας γυναίκας, ών τό προ- 
σωπεϊον είναι ύψωμένον '.

Ό Winckelman, οστις άναγνω- 
ρίζει δτι αί γυναίκες έχόρευον καί 
έψαλλον έν τώ άρχαίφ έλληνικφ 
θεάτρφ είς τούς χορούς, έδημο- 
σίευσεν άνάγλυφον παριστών ποιη
τήν καθήμενον καί κρατούντα προ- 
σωπεϊον γυναικός. Πλησίον αύτοϋ 
γυνή όρθια φαίνεται ψάλλουσα ή 
άπαγγέλλουσα ρόλον τινά. Άλλως 
τε, έν τή άρχαιότητι συναντώμεν 
καί λέξεις σχετικός πρός τούς χο
ρευτάς έν χρήσει είς τό θηλυκόν 
γένος : ώς λ. χ. συγχορεύτρια, καί 
τριτοστάτις

Είς μεταγενεστέραν έποχήν έν 
τούτοις, δτε τών τραγφδιών καί 
κωμφδιών έπεκράτησαν οί μίμοι 
ύπό τάς διαφόρους αύτών ιιορφάς, 
έλαβον έν τφ θεάτρφ μέρος καί 
γυναίκες, άλλά καί πάλιν ούχί έπί 
τής κυρίως λεγομένης σκηνής, άλλ’ 
έπί τής ορχήστρας, καθόσον τά 
διακρίνοντα κυρίως τούς μίμους 
τών υποκριτών τών τραγιρδιών καί 
κωμφδιών ήσαν τά εξής :

Ιον) Ότιέπαιζον έπί τής ορχή
στρας καί ούχί δπως οί τραγικοί καί 
κωμικοί ηθοποιοί έπί τής σκηνής.

2°ν) Ότι ευρισκόμενοι πλησιέ- 
στερον τών θεατών, δέν είχον 
άνάγκην ούτε τοΰ κοθόρνου, ούτε 
άλλου τίνος μεγεθυντικού τοΰ σώ
ματος μέσου είς ά κατέφευγον οί 
λοιποί ύποκριταί καί

3ον) Ότι είς τάς πλείστας περι
στάσεις έπαιζον άνευ προσωπείων.

Διά τούς έκτεθέντας λόγους καί 
πρό πάντων ώς έκ τής έλλείψεως 
τών προσωπείων, επόμενον ήτο οί 
άνδρες νά μή δύνανται νά ύποδύων- 
ται καί γυναικείους ρόλους, τοιου
τοτρόπως ήρχισαν νά λαμβάνωσι 
μέρος είς τούς μίμους καί γυναί
κες. Πράγματι, ύπήρχον τοιαϋται 
μίμοι έν Έλλάδι γνωστά! ύπό τάς 
επωνυμίας μιμάδες καί δεικτιριά- 
δες, ών μίαν, τήν Μάρτιον, άναφέ- 
ρει ό ’Αθηναίος ιός < μίαν τών 
άποδεδειγμένων καί κοινών δεικτι- 
ριάδων’». Τάς μιμάδας ταύτας 
συναντώμεν ίδίφ είς τάς δυτικός 
χώρας, έξ ιών μετέβησαν είς Σικε
λίαν καί κατόπιν είς τήν Μεγάλην 
'Ελλάδα. Άν πιστεύσωιιεν μάλι
στα είς τό εξής άμφίβολον χωρίον 
τοΰ Κορνηλίου Νέπωτος: - Nulla 
Lacedaeraoni tain est nobilis vi
dua, qtire non ad scenani seat 
niercedc conductsείς τήν Σπάρ
την ήτο έπιτετραμμένον καί είς 
τάς εύγενεστέρας γυναίκας ν’ άνέρ- 
χωνται τήν σκηνήν. Πλήν κριτι
κοί τινες διώρθωσαν τό χωρίον αύτά ώς εξής: Τήν φράσιν ad 
scenani οί μέν μετέτρεψαν είς: ad lcenam, οί δέ είς: ad ccenatn, 
πάπες δέ τήν λέξιν conducta είς condicta. ΙΙοϋ στηριζόμενοι οί κριτι
κοί έπέφεραν τάς διορθώσεις ταύτας δέν γνωρίζω, οπωσδήποτε φ αίνεται 
πολύ άπίθανον νά έπετράπη ή συμμετοχή τής γυναικός έν τφ θεάτρφ 
έν Λακεδαίμονι, καθόσον γνωστόν είναι δτι οί Λακεδαιμόνιοι ούδέ τό 
θέατρον αύτό ήνέχθησαν. άπαγορεύσαντες έξ έρωτος πρός τά παλαιό 
αυτών έθνικά άσματα’’, νά μεταβληθώσιν οί κυκλικοί καί διθυραμβικοί 
χοροί, δπως άλλαχοΰ, είς τραγφδίας καί κωμφδίας. Έκ τών περισωθέν- 
των δμως ερειπίων έν ΓΙελοποννήσσφ άποδεικνύεται οτι μεταγενέστερον 
καί οί Λακεδαιμόνιοι έπί της Ρωμαϊκής κυριαρχίας έδέχθησαν τό θέιι- 
τρον. Έκάλουν δέ ιδιαιτέρως καί τους παίζοντας τούς μίμους, είς οϋς 
άναμφιβόλώς έλάμβανον μέρος καί γυναίκες, Δεικηλιστάς °.

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
Είς τό προσεχές: Ή γυνή εν τώ Ρωμαϊκφ ϋ-εάτριρ
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Ο ΝΑΦΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΧ

Εκεί δπου έκτίσθη κατόπιν ή Αγία πόλις'Ιερουσαλήμ ήσαν πριν χωρά
φια. Δύο άδελφοί, Άραβες καί οί δύο, έκα/,λιεργοΰσαν είς Άμω- 

ρίαν μαζή ένα χωράφ ι, ποΰ τό είχαν κληρονομιά άπό τόν πατέρα των.
II τον ύπανδρευμένος ό μεγαλήτερος καί είχε πολλά παιδιά’ ό μικρός

I) Kiispr. Tassie’s a descriptive caltilogiie. 35u.|, 3565, 5057-iOul).—2) ΙΙολνδ. βι|1λ. 
Λ. § Kill. :i) rO Ά 1>ήνιιιος Αναφέρει και γυναίκας Λυαιψδούςέν Σν(|ίφ. -4) rreiiic. § -I. 
Ιί)’’ΛΙΙην. βίβλ XIV Ε. *’) ΙΙΙ.οντ. έν Άγηοιλ. XXI. Ό 'Ησύχιος τούς ώποκαλεί 
Αικηλ ικτάς, ό ΆΙΙήναιος ίιικηλιατάς ίβιβλ. XIV) ό δέ παο’αϋτώ Σωσίβιος 
Λ έπί Πτολεμαίον τυϋ Φιλαδέλφον Ακμάσας αναφέρει καί τί ύ.τεκρίνοντο οΟτοι: 
’Εμιμεϊτο γάρ τις έν εύτελεΐ τή λέξει κλέπτοντάς τινας οπώραν ή ξενικόν Ιατρόν... ■ 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

ήτον άνύπανδρος. Ό καιρός τοϋ θέρους ήλθε. Οί δύο άδελφοί έδεσαν τά 
δεμάτια των, έκαμαν δύο σωρούς ίσους καί τούς άφήκαν είς τό αλώνι. 
Τήν νύκτα δμως ό άνύπανδρος άδελφός έσυλλογίσθη καί είπε :

— Ό άδελφός μου έχει γυναίκα καί παιδιά νά θρέψη καί δέν είναι 
δίκαιον καθόλου νά πάρη τήν ιδίαν μερίδα μ’ έμενα. Άς πάω λοιπόν νά 
πάροι άπό τόν σωρόν μου μερικά δεμάτια νά τά βάλω είς τόν σωρόν του 
αδελφού μου. Δεν θά τό καταλάβη καί μέ αύτόν τόν τρόπον θέλει δέν 
θέλει θά τά δεχθή.

Έκαμε λοιπόν καθιίις έσκέφθη. Τήν ιδίαν νύκτα δμως έξύπνησε καί 
ό άλλος άδελφός καί είπε είς τήν γυναίκα του.

— Ό άδελφός μου είναι νέος, δέν έχει συντροφιά, δέν έχει κανένα νά 
τόν βοηθή είς τήν δουλειά του καί νά τόν παρηγορή δταν κουράζεται, 
δέν είναι λοιπόν δίκαιον νά πάρη τήν ιδίαν μερίδα μέ μας. Άς σηκω
θούμε λοιπόν καί πάμε νά βάλωμε κρυφά μερικά δεμάτια άπό τόν 
δικόν μας σωρόν είς τόν σωρόν τοϋ άδελφοΰ μου. Δέν θά τό καταλάβη 
αϋριον καί μέ αύτόν τόν τρόπον θέλει δέν θέλει θά τά δεχθή.

Έκαμαν καί αύτοί δπως έσκεφθησαν. Τήν άλλην ήμέραν έπήγαν καί 
οί δύο άδελφοί είς τό χωράφι καί είδαν μέ πολλήν άπορίαν δτι οί δύο 
σωροί ήσαν πάλιν ίσοι. Κανείς έκ τών δύο δέν ήιατοροΰσε νά καταλάβη 
τί έτρεχε. Έκαμαν πάλιν τό ίδιο καί τήν άλλην νύκτα καί τήν άλλην. 
Άλλ’ επειδή ό καθείς έβαζε κρυφά είς τόν σωρόν τοϋ άδελφοΰ του τά 
ίδια δεμάτια, οί σωροί έμεναν ίσοι, έως δτου μίαν νύκτα άπεφάσισαν 
καί οί δύο νά εξετάσουν πώς συμβαίνει αύτό τό θαύμα καί άνεκάλυψαν 
δ ένας τόν άλλον μέ τά δεμάτια στό χέρι.

Ό τόπος λοιπόν δπου αύτοί οί καλοί στοχασμοί ήλθαν είς τούς δύο 
άδελφούς, καί όχι μίαν φοράν ή δύο, άλλά πολλάς, ήρεσεν είς τόν Θεόν καί 
οί άνθρωποι τόν έδιάλεξαν μέ τήν θέλησιν τοϋ Σολομώντος, τοϋ σοφω- 
τέρου όλων τών σοφών, διά νά κτίσουν τήν κατοικίαν τοΰ Θεού καί ό 
Κύριος ηύδόκησε νά έγκρίνη τήν έκλογήν αύτών. (’Αραβική παράδοσις).



ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ

msCTguB·] ία ά.τΰ τά; μεγαλητέρας πηχά; πΛουτου όιά τήμ άτε'ο- 
ίΐ'&Ί Π μονά Ρωσσίαν, μετιϊ τον σίτον, είναι τό χαβιάρι, τού 
ΒΜ Μ όποιου ή καλητέρα ποιότης κατασκευάζεται Ενταύθα.

Είναι γνωστόν είς όλους ότι τό χαβιάρι δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά αυγά τον ιχθύος, τον όποιον ονομάζουν ’ Οξυρρυγ- 
χον </ κοινώς Ξυρύχι.

Είναι άληθινιι πολύτιμον ψιίρι αυτός ό ’ Οξύρρυγχος' μάς 
δίδει τό χαβιάρι καί την ψαρόκολλα. Ζή είς τά νερά τής Μεσο
γείου καί πωλείται εις τά; ιχθυαγοράς. Εις τήν Κέρκυραν προ 
πάντων τον τριόγονν συχνά υπό τό όνομα Στουριόνι. Τό σώμα 
τον είναι Επίμηκες καί φέρει πέντε σειράς οστέινων πλακών, αί 
όποϊαι τον δίδουν ένα σχήμα πεντάγωνον. Τό κεη άλι τον έχει, 
επίσης όστεΐνας πλάκας συνδεδεμένας προς άλλήλας. Τό στόμα 
τον είναι από κάτω από τό κεφάλι, έχει δέ καί ένα ρόγχος 
αιχμηρόν καί ακίνητον.

Εις την ανοικτήν θάλασσαν ζοϋν συνήθως, άλΤ όταν έλΟη ή 
εποχή τής γονιμοποιήσεως εισέρχονται είς τούς μεγάλους ποτα
μούς διά νά γεννήσουν. Jzd τούτο έχουν μεγάλην μυϊκήν δύνα- 
μιν, με τήν όποιαν υπερνικούν τ'ην ταχύτητα τον ποταμείον 
ρεύματος. ΊΙ τροφέ] των πάλιν είναι σκιόληκες, μαλάκια καί 
άλλοι μικροοργανισμοί, το'νς οποίους ευρίσκουν άνασκαλεύοιπες 
με τό ρόγχος των τήν ιλ.υν τον βυθοί' τής θαλασσής.

«
Καθ' όλην τήν νοτιοανατολικήν Ρωσσίαν καί τήν δυτικήν 

Σιβηρίαν εκτείνεται ή άλιεία τού ιχθύος τούτου. Οί Κοζάκοι 
τοΰ Οΰριίλλη τον άλιεύουν κατά τον ’Ιανουάριον. Κατά τήν 
εποχήν αυτήν, βεβαιοϋν οί Κοζάκοι, οί Ιχθύς συναθροίζονται είς 
νά βαθύτερα μέρη τον ποταμού καί διέρχονται τόν χειμώνα άκί- 
τητοι, βυθισμένοι εις ενα είδος νάρκης. Τό έαρ όμως αί πλημ
μύρα! παρασύρουσαι άμμον καί ίλί’ν μεταβάλλονσι τήν κοίτην 
τον ποταμού, οί’τω δέ μετά δυσκολίας οί Κοζάκοι άναγνωρί- 
ζονν τον χειμώνα τά κρησφύγετά των.

Εις τήν Σιβηρίαν τους άλιεύουν με παραγάδια, άπαράλλακτα 
όπως καί τά ενΈλλάδι χρησιμοποιούμενα. Μέσα όμως εις τον 
Ούράλλην τους άλιεύουν διαφορετικά. "Ολοι· τό κάτω μέρος του 
ποταμού, εις μήκος 600 βερστίων περίπου καί εκτασις ακόμη 
τής παραλίας καί ή γειτνιάζονσα θάλασσα ανήκει εις τους 
Κοζάκους, ιινερχοιιένονς σήμερον είς 100 χιλ. περίπου ψυχάς 
καί ή ιδιοκτησία των αυτή είναι άνεγνωρισμένη υπό τής Ρωσ- 
σικής Κυβερνήσεως, ώς άνήκουσα εξ άδιαιρέτου εις τον στρα
τόν τον Ονράλλη, εις αντάλλαγμα των προς τήν πατρίδα στρα
τιωτικών υπηρεσιών των.

'II άλιεία γίνεται τό φθινόπωρου μέ. δίκτυα, τόν δΐ χειμώνα 
με άρπάγην. Κατι'ι τους τρεις μήνας τού θέρους καί τον 
Σεπτέμβριον άκόμη ή άλιεία απαγορεύεται. Ούτε διά λέμβον 
δεν επιτρέπεται νά πλεύση τις εις τον Ούράλλην, ούτε νιι περάση. 
Κατι'ι τους μήνας αυτούς, ούτε τά άλογά των η τά άλλα ζώά 
των οδηγούν εις τάς όχθας τού ποταμού καί δεν τολμούν ούτε 
νά πυροβολήσουν εκεί κοιπά." Αλλοτε άπηγορεύετο τήν νύκτα νά 
άνιίπτονν φώτα εις τά σπήτια τά βλέποντα προς τον ποταμόν. 
Καί τώρα τά άτμόπλοια σταματούν εις άπόστασιν άπό τού στομίου.

"Ολ.αι αύταί αί προφυλάξεις λαμβάνονται διότι όταν τό ύδωρ 
ιιρχίζει νά ψύχεται, οί δξύρρνγχοι άνερχόμενοι κατ’ άγέ.λας τον 
ποταμόν, κατι'ι τί> θέρος, δεν έπανακάμπτουν εις τήν θάλασσαν 
τό αυτό έτος, άλλ.ι'ι μένοντες εντός τού ποταμού, ζητούν τά 
βαθύτερα μέρη τής κοίτης διά νά διαχειμάσουν υπό τόν πάγον.

Τιί μέρη αυτά Ονομάζονται Γιατόβε. "Ενας φύλαξ από κάθε, 
παρόχθιον χωρίον τών Κοζάκων είναι εντεταλμένος νά π.αρα- 
κολουθή τάς κινήσεις τών Ιχθύων, διά νά γνωρίζη πόσοι περί
που συναθροίζονται εις έκάστην Γιατόβε. Είναι τόσον έμπειροι 
αυτοί οί ιρΰλακες, γέροντες ώς έπί τό πολύ, ώστε από τά πηδή
ματα τού ιχθύος γνωρίζουν όχι μόνον τό είδος, άλλιί καί τό 
γένος. Αυτό έχει μεγάλην σημασίαν, διότι ό θήλυς ιίξύρρυγχος, 
μέ τήν κοιλίαν πλήρη ωών, έχει τριπλάσιον άξίαν τού άρρενος.

<?
’Αρχίζει λοιπόν ή άλιεία τόν Όκτιίιβριον είς μήκος 280-300 

βερστίων. "Οσοι πρόκειται νά λάβουν μέρος πρέπει νά συναθροι- 
σθούν τήν τού μηνός εις τό προς τό κατώτεροι· μέρος τού 

Ονράλλη χωρίον ’ Αντονόρσκαγια, διότι άπ’ εκεί άρχίζει ή άλιεία. 
’Ενίοτε συγκεντρούνται εκεί 8 καί 10 χιλιάδες μέ 3 καί ! χιλ. 
πλοιάρια. Ή εκτασις τού ποτααον διαιρείται εις κάμποσα τμή- 
ιιατα, εις έκαστον τών όποιων α/.ιεύουν μίαν ημέραν.

’Αρχίζουν μέ τ'ην ανατολήν τού ήλιου. Τά πλοιάρια παρατάσ
σονται εις γοαμμ'ην ίπί τής όχθης καί καθελκύονται εις τό ύδωρ. 
"Οταν όλα τά πλοιάρια καθελκυσθώσεν ό άρχιαλιεύς τά παρατάσ
σει κατι'ι στήλας καί εκκινούν, άπαγορευομένου εις πάντας νά 
διασπάσωσι τήν παριίταξιν.’Άμα όμοις η θάσουν εις τίμ· Γιατόβε 
ό άοχιαλιευς δίδει τό σύνθημα καί όλα σπεύδουν νά φθάσωσι 
τό ταχύτερου. Κωπηλατούν μέ τόσην δύναμη· ιόστε ενίοτε, ριομα- 
λέοι άνδρες πίπτουν νεκροί. Αυτό κιΰείται κτύπος.

Τότε ι’ινά δύο τάι πλοιάρια, τά όποια έν τώ ιιεταξί· έχουν 
καθελκύσει εις τόν βυθόν ένα σάκκον δικτυωτόν εις είδος Γκα- 
γκάβας, Γιάρυκα καλούμενοι·, αρχίζουν διαπλέοντα τίμ· Ι'ια- 
τόβε και κατόπιν ανελκύουν τούς σάκκους καί κατευθύνονται 
εις άλλην Γιατόβε.

Άλιεύονν όμως καί μέ άρπάγην, ’δία εις τά ιινιότερα σημεία 
τού· Ονράλλη, έως τήν Ονοάλσκ, τ'ην πρωτεύουσαν τών Κοζά- 
κοτν, εις μήκος 25θ βερστίων, άλίά τόν χειμώνα, ότε ή επιφά
νεια τοΐ· ποταμού είναι κ.εκ.αλνμμένη υπό πάγων, ίιαιρούν καί 
αυτοί τ'ην έκτασιν τού ποταμού εις τμήματα καί οί ιίλιείς παρα
τάσσονται είς τήν ξηράν απέναντι τής Γιατόβε μέ τήν άρπά- 
γτμ· του έκαστος, καρφωμένην επί κοντοί' μήκους 9 μέτρων 
καί ιιέ ένα βάρος έκ μόλυβδου προσδεδεμένον είς τό άκρον της. 
Περιμένουν έως τάς δέκα άιρας διά νά συγκεντρωθούν όλοι, εν 
βαθυτάτΐ] σιγή. Τότε ό άρχιαλιενς δίδει τό σύνθημα μέ ένα 
πυροβολισμόν καί όλοι τρέχουν επάνω εις τήν παγωμένην Επι
φάνειαν τού ποταμού και έμπήγουν τήν άρπάγην των. Ό πάγος 
γίνεται ι’ιιιέσως κόσκινο από τά; ι’ιπιις. Τά ψάρια θορυβούνται, 
συνέρχονται καί σπεύδουν νά σωθούν. ’ Αλλ’ αί άρπιίγαι μέσα 
είς τό νερό σχηματίζουν δάσος άληθινόν. Τότε σπεύδοντα τά 
ψάρια δι’ ελιγμών νά ξερ άγουν καρί] ιόνονται. Είς έκτασιν ενός 
βερστίου νά φαντασθήτε δέκα χιλιάδας κοντάρια. Ιεκαπέντε και 
είκοσι οκάδων ψάρια καρφώνονται ενίοτε.

Καί ανασύρουν τήν άρπιίγην, διά νά τί/ν βυθίσουν παρέκει. 
’Ενίοτε ό πάγος άόυνατίζει άπό τάς πολλάς όπάς καί υποχωρεί 
καί τότε καλύπτεται <ίπό υπέρυθρον νερό. Άπό κάτω τό νερό 
είναι κατακόκκινο ιιπό τό αίμα τών καρφωνομένοτν ψαριών. 
’Εν τώ μεταξύ είς τήν ξηράν άλλαι σκηνα'ι διαδραματίζονται. 
’’Αλλοι πωλούν ψάρια, άλλοι άγοράιζουν καί άλλοι ίπί τόπου 
αρχίζουν τήν κατεργασίαν τού χαβιαριού.

Σχίζουν τό ψάρι εις τήν κοιλίαν καί άφαιρούν τάς ωοθήκας, 
τάς οποίας ρίπτουν εις μαστέλλα άπό ξύλον φιλύρας. Επειτα 
όπως είναι τεη ρόχροα τά ήιιίρια, τάς ρίπτουν είς ένα κόσκινον, 
διιι τών οπών τού όποιου διέρχονται οί κόκκοι ιών ωών καί 
πιέζουν μέ τάς χεύρας, είς τρόπον ώστε διέρχονται τιί ωάρια όχι 
όμως καί αί ίνες καί αί μεμβράναι καί οί υμένες τών <μοθη- 
κών καί άλλαι ξέναι ούσίαι. ’Από κάτω τά ωάρια συλλέγονται 
είς ξύλινα δοχεία. Ιάπτουν τότε καί άλας λεπτεπίλεπτοι· άρίστης 
ποιότψος καί τό ι’ιναμιγνΰουν καλά. Τότε οί κόκκοι τού χαβια
ριού διαποτιζόμενοι υπό τού άλατος σκλ.ηρύνονται καί νομίζει 
κανείς ότι αναδεύει μαργαρίτας. Τόσον σκληροί είναι οί κόκκοι. 
Καί σημαίνει τούτο ότι επέτυχε τό χαβιάρι. Τό μεταγγίζουν λοι
πόν είς άλλους κ.ιϊδδους άπό ξύλον φιλύρας, διότι αυτό τό ξύλον 
δεν δίδει δυσάρεστοι· γεύσιν καί κατόπιν τό ιιοιράζουι· είς τενε- 
κεδάκια. Είναι ή καλητέρα ποιότης αυτό τό ρευστόν χαβιιίρι.

Τό στερεόν γίνεται ούτω. Χύνουν είς τό μαστέλλο μέ τά 
ωάρια διάλυσιν άλατος καί αναδεύουν τό υγρόν διιι νά διαποτι- 
σθούν καλά οί κόκκοι τού χαβιαριού, αλλά πάντοτε κατι'ι τήν 
αι’τήι· διεύθυνσιν, κατόπιν δέ αδειάζουν τήν ιιάζαν αυτήν είς 
τρίχινοι· κόσκινον. 'Έπειτα όταν τό υγρόν χυθή βάζουν τό 
χαβιάρι είς σάκκους άπό λεπτήν ψάθαν καί τούς πιέζουν είς 
ένα πιεστήριον διτ'ι νά. φύγΐ] όλη ή άλμη, μένει δέ τότε στε
γνόν τό χαβιάρι τό όποιον βάζουν είς κιίδδους Ινδεδυιιένους 
έσωτερικώς μέ λινόν. "Αν ή ποιότης δέν είναι παχεία τότε προσ
θέτουν ίχθυέλαιον, όπερ εξάγουν άπό τι'ι σπλτιγγνα τιίιν ’ Οξυρ- 
ρύγχων Επίτηδες. ’Ενίοτε όμως βάζουν καί έλαιον ιϊπό Ελαίας.

'Αστοιιχάν, Όκτωβοίος 1009. κ. δ.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΙΠΙΔΙΟΥ

I ξ'? κυρίαι ποϋ ιιεταχειρίζεσΟε τό ριηίδιον γνωρίζετε τάχα 
οί.αι τήν ιστορίαν του; Λέγουν δτι ή περίφημο; διά τήν 
καλλονήν τ>]ς επί ’Ερρίκου Δ' τής Γαλλίας κόμησσα Κορι- 
σανηι ’Λνδου'ίν &τενόη_σε τό ριπίδιον. Άλλ’ αυτό είναι μία 
παράδοσις. διότι εχει έςακριβωίΐή ίίτι πολύ πρότερον ιιετε- 

χειριζοντο, ριπίδια διά ν’ αερίζουν ή αερίζονται οί κάτοικοι τών‘θερ
μών κλιμάτων. Εννοείται όμως ότι τά ριπίδια εκείνα διέιι ερον κατά 
πολύ τών σημερινών.

Είς τάφους αρχαίοι; άνακαλυφθέντας έν Θήβαις της Αϊγόπτου εύρέΟη- 
σαν παραστάσεις είκονίζουοαι βασιλείς τοϋ καιρού εκείνου, οΐτινες περι- 
στοιχίςοτπαι άπό δουλους μέ ριπίδια ή μικυκλικά μέ λαβήν κατά τό μέσον 
(Εικ. σχ. 1). Όμοια περίπου ριπίδια μετεχειρίζοντο οί’Ασσύριοι, οίΊίέρ- 
σαι και οι Αραβες, τά μετεχειρίζοντο δέ κατά τά; θρησκευτικά; τελε- 
τ«5 δ‘0 νά δαυκουν άπό τάς προσφορά; τά έντομά καί τόν κονίορτόν.

Και οι Ινδοί φέρονται μεταχειριζόμενοι κατά τοϋ; χρόνους εκείνου; 
το ριπίδιον. τό όποιον παρέλαβον άπό τοϋ; Σίνας. Περιεσώθη μάλιστα 
ωραία —ινικη παράδοσις σχετική. Κατά τήν έοοτήν τών φανών έν Κίνα 
αϊ γνταΐκες εφερον προσωπίδα. Ή Ουγάτηρ λοιπόν ενός ισχυρού μαν
δαρίνου κουρασίΐεΐσα νά φορή τήν προσωπίδα της, διά νά δροσίση τό 
προσωπον της. οπερ κατά τόν νόμον ώφειλε νιι έχη κεκαλυμμένον, άφή- 
ρεσε τήν προσωπίδα τΐ]ς καί έρρίπισε τό πρόσωπόν της μέ αυτήν, τόσον 
ταχέως καί τόσον πολύ πλησίον τών παρειών της. ώστε οϋδείς ήδυνήθη 
να διακρίνΐ) τήν φυσιογνωμίαν της. ’Αμέσως δλαι αί ομόφυλοί της τήν 
εμιμηυησαν καί εξ αυτών προήλΟεν ή έπινόησις τοϋ ριπιδίου.

Η ίστορϋι όμως τοΰ τόπου ανάγει είς πολύ παλαιάν εποχήν τήν 
ετρεύρεσιν αύτην. Οί Κινέζοι ιστορικοί δέχονται ίίτι χρονολογείται τούτο 
απο τής εποχής τού Βού - Βάγκ, δστις ήτο σύγχρονος τού 1’αμσή Β' 
βασι/.ευσαντο; εν Αίγύπτφ κατά τόν δέκατον αιώνα π. X. Τό Τσεου - Αί 
βιβ/.όιν Κινεζικόν γραφέν χίλια έτη πρό Χριστού αναφέρει τό ριπίδιον.

Ια κινεςικα ριπίδια, ησαν κιιτεσκευασμένα άπό φύλλα φοίνικας, άπό 
άπο μέταξαν, ή δέ λαβή των ήτο ανάλογος τοϋ φέροντος (Είκ. 

σχ.. L). Εις τα; Ινδία; τά πρώτα ριπίδια δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά 
φύλλα φοίνικα; στολισμένα μέ κεντήματα, μέ πτερά χρωιιατιστά κ.λ. μέ 
μιαν Λαβήν προσηρμοσμένην εί; τά πλάγια (Είκ. σχ. 3).

Ει; τήν Ασίαν πάλιν ήσαν διαφορετικά. Πτερά παγονιού (Είκ. 
σχ. 4) κυρίως εχρησίμευον καί αυτά κυρίως έμιμήθησαν οί Ιδικοί μας 
προγονοί, οιτινε; τα ριπίδια των κατεσκεύαζον άπό φύλλα πλατάνου 
με κλάδους μυρτιάς, είς σχήμα δμοιον πρός τό τών έν ’Ανατολή χρησι
μοποιούμενων τεραστίων ριπιδίων πάνκα, άτινα είναι κρεμασμένα άπό 
την οροφήν των οι
κιών καί διά σχοι- 
νιοι· τα κινεί ο ύπΐ|- 
ρέτης κατά τήν ώ
ραν του γεύματος 
διά νά άεριζη τούς 
συνδαιτη μόνος.

Εις τήν Ρώμην 
αί δέσποιναι είχαν 
δύο είδώτ' ριπίδια. 
Τά μέν ήσαν άπό 
πτερά στρουθοκα
μήλου ή παγονιού, 
τά δέ άπό ύφασμα 
τεντωμένου έπί λε- 
πτοτάτης σανίδος. 
Τά πρώτα έλέγοντο 
φλαμπέλλα. τά δέ 
δεύτερα ταμπέλλα. 
'Ρωμαία δέσποινα 
ουδέποτε έξήρχετο 
είς τάς οδού; χωρίς 
δούλην φέρουσαν 
φλαμπέλλα. Ή δού
λη αυτή είχε καί 
ειδικόν όνομα καί 
ειδικόν καθήκον 
ώνομάζετο φλαμ- 
πελλιφέρα, δηλαδή 
ριπιδιοφόρος.

Εννοείται δτι τά 
ριπίδια εκείνα δέν 
συνεπτύσσοντο ώς 
τάπαρημϊν ένχρή- 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΙΠΙΔΙΩΝ

σει, ατινα είναι πολύ μεταγενέστερα. Τι'ι πτυσσόμενα ριπίδια είσή- 
χθησαν έν Κίνα μόλις κατι'ι τόν δέκατον μ. X. αιώνα, ώς ξένη έφεύ- 
ρεσις. 'Υποθέτουν λοιπόν ότι έξ ’Ιαπωνίας είσήχθησαν ταύτα.

Δέν είναι όμως γνωστόν αν αί γυναίκες τής Ρώμη; μετεχειρίζοντο 
τό ριπίδιον άπό τής^πτώσεως τής αυτοκρατορίας κατά τό 4Ϊ(> ϊιέχρ’ι τού 
ενδεκάτου αίωνος. 'Ητο όμως τό ριπίδιον έν χρήσει είς τάς έκκλησίας. 
οπού οί διάκονοι.κατά τί|ν ίόραν τής ιεροτελεστίας έκίνουν γύρω τού 
βωμού ριπίδια διά ν’ άποδιώκουν τάς μυϊας.

Νέον σχήμα ριπιδίου παρουσιάζεται (Είκ. σχ. 5) κατά τόν δωδέκα
τον αιώνα, πολύ περίεργον καί άπό τού δωδεκάτου τρίτου αίώνος, μετά 
τάς σταυροφορίας είσάγεται τό ριπίδιον ώς εξάρτημα πλέον τού γυναι
κείου στολισμού, τό όποιον κατέκτησεν άμέσως έδαφος είς τάς θερμά; 
χώρας καί πρό πάντων είς τήν 'Ισπανίαν καί τήν ’Ιταλίαν. Τουναντίον 
εις τιήν, Γαλλίαν έβράδυνεν ή εισαγωγή του· μόλις κατά τόν δέκατον 
έκτον αιώνα έμφανιζεται χάρις είς Ιταλούς κομωτά;, οΐτινες συνώδευον 
τήν βασίλισσαν Αικατερίνην τών Μεδίκων. Τότε κατά πρώτον έν Γαλ- 
Άρ ηρχισεν ή χρήσις τού πολυπτύχου ριπιδίου (Είκών σχ. 6) οπερ έπί 
Λουδοβίκου ΙΔ’ καί Λουδοβίκου ΙΕ' κατέστη άπαραίτητον εξάρτημα 
τής γυναικείας άμφιέσεως.

Ήσαν όμως πολύ άκριβά τότε τά ριπίδια. Τριακόσια φράγκα κατ’ έλά- 
χιστον όρον έκόστιζε το ένα. Άλλ’ εννοείται ότι διά τήν κατασκευήν 
των έχρησιμοποιείτο, ό,καλήτερος σινικός χάρτης, τό λεπτότερου Φλω
ρεντινόν ύφασμα, τά ωραιότερα ζώγραφήματα, λίθοι πολύτΐιιοι. άδά- 
μαντες. κ.λ. Καί είναι προφανές ότι καί ή τιμή ηΰξανεν άναλογως τής 
πολυτελείας καί τού διά πολυτίμων λίθων στολισμού. Διά τούτο τά ριπί
δια της εποχής έκείνι); καί ίδίι.ι τού δεκάτου ογδόου αίώνος ζητούνται 
καί αγοράζονται άντί αδρού τιμήματος, ίδίφ όταν φέρωσι είκόνασ τού 
Boucher, τοΰ I,e Brun καί τών μαθητών του.

Είχε γίνει βιομηχανία λίαν επικερδής έπί Λουδοβίκου 17' ή κατα
σκευή των ριπιδίων είς τό Παρίσι. 'Εκατόν τριάκοντα καταοκευασταί 
πρώτης τάξεως είργάζοντο τότε. 'Έκαστον ριπίδιον έφερε 12 ή 1-1 
ράβδους. Μετ’ ολίγον παρουσιάσθί) καί τό μικρόν άπό γάζαν ριπίδιον 
κατάστικτον,άπό χρυσόν καί άργυρον.

Σήμερον ή βιομηχανία τού ριπιδίου άκμάζει έν Γαλλία, Κίνφ, Ίαπω- 
νίφ, Τνδίαις καί έν Τσπανίφ άπό 80 περίπου ετών. Αΐ γυναίκες τής ’Ανδα
λουσίας χειρίζονται μέ ιδιαιτέραν δλω; χάριν τό ριπίδιον.

Εΐξ τήν Κίναν τό ριπίδιον είναι αναπόσπαστου άπό τήν στολήν. 
Κάθε εϋγετής κρατεί άνά χεϊρας τό ριπίδιον του κατά τάς έπισκέ- 
ιρεις, συνειθίζουν δέ πολύ έκεΐ νά γράφουν κάτι έπί τών ριπιδίων, 

όπως εις τά λευ- 
κιόματα παρ’ ήμ,ίν. 
Καί είς τήν Ιαπω
νίαν έπίσης άνδρες 
καί γυναίκες μετα
χειρίζονται τό ριπί
διον, άκόμη καί οί 
στρατί ώται καί οί 
κληρικοί. Μάλιστα 
οί εϋγενεϊς έλεούν- 
τες πτωχούς θέτουν 
έπί τού ριπιδίου 
των τό κέρμα καί 
πάλιν διιι τού ριπι
δίου άνταλλάσσουν 
μεταξύ των χαιρε
τισμούς, όπως ή μεϊς 
διά τοϋ πίλου.

Σήμερον κατα
σκευάζει καί τό 
Βέλγιονριπίδιαάπό 
τρίχαπτον, ή ’Ιτα
λία ψάθινα, ή Τύ- 
νις καί τό Μαρό- 
κον είς σχήμα ση
μαίας πλεκτόν η 
άπό τσόχαν κατά
στικτοι' άπό χρυσόν 
καί άργυρον. Πρω
τεύει όμως πάντοτε 
ή Γαλλία διά τήν 
πολυτέλειαν καί ή 
Κίνα καί ή 'Ιαπωνία 
διά τήν εΰθηνίαν.
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Η ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ

Άπό μηνών προανη·
γίνη δεκαπενθήμερος. ; 
τινες έκ τών κ. κ. < 
ταζόμεθα δτι θεωρούν εύκολο·/ τό-----------,-------- ...
ημερών τινών. Χρειάζεται προπαρασκευή μεγάλη, πλήν δ" αύτής πρέπει νά 
συντρέξουν καί άλλαι συνθήκαι. Άπό πέρυσι προεκηρύξαμεν δώρα είς εκεί
νους τών συνδρομητών μας. οΐτινες θά ένέγραφον τοΰλάχιστον ένα νέον, 
μόλις δέ τρεις ή τέσσαρας θά ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν, οϊ όποιοι προσέ
θεσαν άπό ένα έως τέσσαρας νέους. "Επειτα προεκηρύξαμεν ώς δώρα λαχεία 
τοϋ Στόλου καί πάλιν τέσσαρες— μετρημένοι — «-/έγραψαν άπό ένα ή δύο.

Αύτά βέβαια, δσον καί άν είναι σπουδαίοι λόγοι δι’ ήμάς, δέν ενδιαφέ
ρουν τόν εύρύν κύκλον τών συνδρομητών μας, οϊ όποιοι δικαιούνται νά 
αναμένουν τήν πραγματοποίησιν τής προκηρύξει»; μας.

"Επαναλαμόάνομεν έν τούτοις δτι θά τήν ΐδουν δεκαπενθήμερον τήν 
«Εικονογραφημένη·/» οί συνδρομηταί της. Πότε δμως; Αύτό έξαρτάται 
σήμερον άπό πολλά πράγματα. Κυριώτερα τούτων είναι ή ισοτιμία τοϋ 
χρυσού καί τοΰ χαρτονομίσματος καί ή έσωτερική ανωμαλία. Δέν λέγομε·/ 
βέβαια δτι θά γίνη τούτο δταν τό φράγκο·/ άνέλθη πάλιν εϊς 1,40 δρ. άλλ’ 
δταν τοΰλάχιστον άποκατασταθή ή τάξις καϊ ή ήσυχία καϊ κινηθή πάλιν ή 
άτέρμων άλυσσις τής εμπορικής συναλλαγής, ήτις έσταμάτησεν όλοσχερώς 
οπότε θά δυνηθώμεν νά πληρώσωμεν τά σχηματισθέντα κενά.

Διά τούτο παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς μας, έν τη πεποιθήσει 
δτι έχομεν πάντοτε συνείδησιν τών ϋποχρεώσεών μας, νά αναμένω» τόν 
εύθετον χρόνον, νά κιοτεύσουν δέ δτι πάσα πρόωρος έκτέλεσις θά συνεπή- 
γετο καί ανεπανόρθωτου; συνέπειας.

"Εκτός άν θέλουν νά προόώμεν άδιαφορούντες περί τών περαιτέρω.

«

ηγγείλαμεν ότι προσεχώς ή «Εικονογραφημένη» θά
Ζ.ωρίί νά αύξήση ή συνδρομή της. "Ηδη μάς έρωτούν 

συνδρομητών πότε θά πραγματοποιηθώ τούτο. Δέν φαν- 
τοιοΰτον, ώστενά πραγματοποιηθώ έντός

Ο Κ. ΔΗΜΕΡ
Μέ πολλήν λύπην άνα- 

γραφημένης» άπομάκρυνσιν 
θλητού μας πολυτίμου άπό 
τά πρώτα μας βήματα έπϊ 
τού δημοσιογραφικού στί
βου.Ό κ. Δήμερ, τού όποιου 
δ κάλαμος καϊ τό ήθος καί 
ή ϊκανότης καϊ ή μόρφω- 
σις έξετιμήθησαν έπαξίως, 
μετεκλήθη ώς αρχισυντά
κτης τής έν Καϊρφ νέας 
έφημερίδος ό «Πρόμαχος».

Πρέπει νά χαροποιήση 
τούτο τούς έν Αϊγύπτφ "Ελ
ληνας, οΐτινες, εϊμεθα βέ
βαιοι, ταχέως θά έκτιμή- 
σουν τά φυσικά τε καί 
επίκτητα προτερήματά του 
μέ τά όποια καϊ έδώ άνε- 
δείχθη. θά εύρουν έν αΰτφ 
τόν έντιμον καϊ ενσυνείδη
τον χειριστήν τοΰ καλά
μου, τόν άδολον κα1. άνυ-

ιγγέλλομεν τήν έκ τής συνεργασίας της «Εΐκονο- 
τού ύποδιευθυντοϋ αύτής κ. Δ. Δήμερ, συνα-

ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΟΛΛΟΥΣ

Παραθέτομεν τήν εικόνα 
τού έν Ζαγαζϊκ τής Αιγύπτου 
ϋποπροςένου τής ‘Ελλάδος 
κ. Ήλία Πανά. Προξενικών 
υπαλλήλων εικόνες δέν περ
νούν ευκόλως άπό τήν · Εικο
νογραφημένη·/» ούτε παρή- 
λασαν άπό τάς σελίδας τη; 
πολλών τοιούτων.

Δέν έχομεν τήν τιμήν νά 
τόν γνωρίζωμεν καν τόν κ. 
ΙΙανάν καί ή δημοσίευσις τής 
είκόνος του μάς έπεβλήθη 
σχεδόν άπό τούς όμογενε’.ς 
τού Ζαγαζϊκ, οϊ όποιοι έξετί- 
μησαν τάς πρός τό έθνος 
ύπηρεσίας του.

Καί είναι πολύτιμοι αί 
ύπηρεσία·. του αύταί καί εϊναι 
άφθαστος εϊς δραστηριότητα. 
"Αρκεί νά μάθη κανείς δτι 
ηύξησε τάς έκ διαμονητη
ρίων τών έν τή περίφερε!? 
Ζαγαζϊκ ομογενών προσό
δους τού Δημοσίου έτησίως 
άπό δεκαέξ χιλιάδας φράγκων 
εϊς σαράντα.

"Οπερ δέ σπουδαιότερο·/ 
ίδρυσε·/ εϊς Ζαγαζϊκ. Φαγούς, 
Μϊτ έλ Γκάμ ’ ··-'·-- 
τμήματα τού 
Συνδέσμου, τά 
ένθουσιασμόν, 
ένέπνευσε, θά

καί Μπέγχα 
Πανελληνίου 

όποια μέ τόν 
τήν . 
γίνουν

Ο ΪΠΟΠΡΟΪ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. Η. ΠΑΝΑΣ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚ

ήν αγάπην καί τήν έκτίμησιν πού προσωπικώς έργασθείς 
’ οι μεγαλείτεροι συντελεσταί του Μεγάλου Εθνικού 

r ‘ -ft A 7 «wr.r.Fe-Σκοπού. Αϊ, τέτοιους προξε
νικούς δέν έχομεν πολλούς.

«

ποκριτον, τόν πονετικόν
πατριώτην, τόν νέον τόν ύπερόχως άνεπτυγμενον δχι μόνον διότι κατωρ-

r . · - ... -λ- VT-......J.. Al I Α Λ,Λτ, vm^Avrv· ϊ«ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ

"Ας χρησιμεύαη διά τούς 
έξω "Ελληνας ώς υπόδειγμα 
τό ζεύγος Βαϊτσοπούλου, 
ών παραθέτομεν τάς εικό
νας. Ό Δημήτριος Βαϊτσό- 
πουλος, έκ ΙΙηλίου κατα
γόμενος, κατήλθε πρό και
ρού εϊς Αίγυπτον δπου διά 
τής εντίμου εργασίας του 
κατόρθωσε νά σχηματίση 
μίαν περιουσίαν έκ 50 χιλ. 
λιρών. Πρό τίνος άπέθα- 
νεν ό καλός πατριώτης καϊ 
δλην του αύτήν τήν περιου
σίαν τήν «κληροδότησε·/ εϊς

«ΙΙΑ ν fj r, i,w» ·--· ---- Γ-Λ- «· . . -- -
θωσε νά έφοδιασθή μέ δίπλωμα τής Νομικής, άλλά διότι κατέγινε καϊ 
έμελέτησε καί έγινε έγκυκλοπαιδικώτατο; καϊ εϊς τά χαρίσματά του τά 
φυσικά, εϊς τήν ιδιοφυίαν του καϊ τήν εξυπνάδα του καϊ εϊς τήν οικογε

νειακήν του Ανατροφήν 
προσέθεσε πλούτον γνώ
σεων. Ή «Εικονογραφη
μένη» δσον λυπεΐται διότι 
έστερήθη τοιούτου συνερ
γάτου. τόσον χαίρει διότι 
ακριβώς είς τών κυριωτέ- 
ρων μοχλών της έζητήθη 
διά νά στηρίξη τό νέον 
συναδελφικόν όργανο·/.

Καί έξακολουθεϊ ή «Ει
κονογραφημένη» νά τόν 
θεωρή ώς συνεργάτην της 
καϊ τόν διατηρεί έν Καϊρφ 
ώς αντιπρόσωπόν της μέ 
τόν τίτλον τού ύποδιευ- 
Ηυντοΰ, δπως καϊ δ Σύν
δεσμος τών Συντακτών, 
τού όποιου ήτο άλλοτε 
Δ. Σύμβουλος καί ήδη μέ
λος τού Συμβουλίου του, 
έχσρήγησεν αΰτφ μακράν 
άδειαν, χωρίς νά συμπλη- 
ρώση

Ο ΙΑΤΡΟΣ Κ. ΑΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

τήν σύζυγόν του Χρηστίναν, άλλην γνησίαν Έλληνίδα έξ "Ηπείρου τήν 
καταγωγήν έλκουσαν, πρός ήν συνίστα νά έλθη αρωγός εΐς τήν πολυα- 
γαπημένην πατρίδα μας» ώς έγραφε. Καί αύτή πάλιν παραλαβούσα τήν 
περιουσίαν έδώρησε μίαν οίκίαν έν Ζαγαζϊκ είς τό έθνος άξίας έξ χιλιάδων 
λιρών, έν τή όποια έγκατεστάθη τό έλληνικόν προξενείο·/, μίαν άλλην 
οικοδομήν είς τήν όμογενή Κοινότητα τού Ζαγαζίκ, καϊ βαρύτιμα ιερατικά 
κοσμήματα εϊς τήν Μητρόπολιν Λεοντουπόλεως (Ζαγαζίκ).

Άν κρίνη κανείς άπό τά θερμά αύτά αισθήματα ποΰ πλημμυρίζουν 
κάθε καρδιά πονετικήν διά τήν πατρίδα δύναται νά συμπεράνη δτι σχεδόν 
όλόκληρος ή περιουσία της θά περιέλθη μίαν ήμέραν είς τό έθνος.

"Επαξίως λοιπόν αί εικόνες τοΰ ζεύγους αύτού κατέλαβον θέσιν εϊς τήν 
πινακοθήκην τών γνησίων τέκνων τής Ελλάδος, ήν Οά απαρτίσουν μίαν 
ήμέραν αϊ σελίδες τής «Εικονογραφημένης .

«

τήν θέσιν του.

«
έπικινδυνωδέστβρον 
μετάλλων είναι δ

Τό 
τών 
χάλυψ" χρησιμεύει εϊς κα
τασκευήν πυροβόλων καί 
πενών γραψίματος.

ΟΛΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ

Μέ έντελώς ιδιαιτέραν χαράν αναγγέλλει ή Εικονογραφημένη» τούς 
γάμους τοΰ φιλτάτου της κ. Νικ. Καργαδούρη, έκ τών διευθυντών τού περί
φημου τυπογραφείου «Εστίας» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, όπου έκτυποΰται 
αΰτη. μετά τής Δεσποινίδος Βικτωρίας Μεταξά, αδελφής τού κ. Ν. Μεταξά, 
καϊ γυναικαδέλφης τοΰ στενού φίλου κ. Γ. Στάγγελ, λιθογράφου τής Αύλής. 
Νά ζήσουν εύτυχισμένοι!

«
ΤΑ ΥΨΙΠΥΚΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Έκ πραγματείας περί τών ύψιπύκνων ρευμάτων εσχάτως δημοσιευθείσης 
άποσπώμεν τά έπόμενα, πρώτον μέν δπως δώσωμεν σαφή ιδέαν τών έπι- 
κρατουσών νΰν σκέψεων, δεύτερον δέ διότι έκφέρονται έν αύτοϊς λίαν 
ενδιαφέρουσα', κρίσεις έπί έργααίας Έλληνος Έπιστήμονος.

«Μέγας αριθμός πειραματιστών παρετήρησε καί έπεβεόαίωσε άπό τής 
έποχής τών πρώτων έφαρμογών τοΰ Δ" Άρσονβαλισμοΰ μέχρι σήμερον, δτι 
τά ύψίπυκνα ρεύματα καταβιβάζουσι τόν ύπέρτονον. ρυθμίζουσι τήν κυκλο
φορίαν, διεγείρουσι τάς έκκρίσεις τών άδένων, τονοΰσι τούς λείους μΰς, 
αύξάνουσι τήν έναλλαγήν τής ύλης, καταπραΰνουσι τάς άλγηδόνας, έλατ- 
τοΰσι τήν γενικήν καί ανακλαστικήν υπερευαισθησίαν. Έν τούτοις εύρέθησαν 
καί οί άντειπόντες ή παραδεχ.θέντες αύτά μετά περιορισμών. "Ηδη έκ τών

διαλέξεων κα1. τών συζητήσεων τών Laqueur, Bonnefoy. Βασιλείδου, Valo- 
bra, Bergonie, Broca καί άλλων εξάγεται δτι αί διάφορά! καί άντιρρήσει; 
τών διαφόρων πειραματιστών πρέπει νά έξηγηθώσι διά τής άνομοιότητος 
καϊ ενίοτε τής άνακριβείας τών διαφόρων μετρήσεων, ώς έπίσης καί έκ 
τών συνθηκών ύπό τά; όποια; έπειραματίζοντο. Καθόσον παρατηρείται ότι 
έλαττωματική μέθοδος ή ακατάλληλοι συσκευα: ή δόσεις διάφοροι ή άνε- 
παρκής σειρά συνεδριών υπήρξαν ή άφορμή τών έπιτυχιών.

Ή γνώμη δ’ ήτι; φαίνεται έχουσα τήν περισσότερα·/ αξίαν έξηνέχθη ύπό 
τού ιατρού Βασιλείδου. έξ "Αθηνών. Κατ’ αύτόν ή ενέργεια τών ύψιπύκνων 
ρευμάτων έξασκειται κυρίως έπί τοϋ μεγάλου συμπαθητικού. Τό νευροαι- 
σθητικόν καί τό νευρομυϊκόν σύστημα δέν δέχονται άμεσον τήν έπίδρασιν 
αύτών, δπως συμβαίνει διά τήν συσταλτικότητα τών αγγείων, διά τάς 
έκκρίσεις τών άδένων. διά τήν ζωικήν θερμογονίαν, διά τά; περισταλτικά; 
κινήσεις τών εντέρων, τά όποια εΐσί πάντα λειτουργία·, τού μεγάλου συμ
παθητικού. Ή γνώμη αΰτη συμ
φωνεί πρός τάς άνωτέρω μνημο- 
νευθείσα; φυσιολογικά; παρατη
ρήσει; καί πρός τά θεραπευτικά 
αποτελέσματα, τά όποια κατα
τάσσονται εϊς 4 ομάδας. α") Κατά 
τών διαταραχών τής κυκλοφορίας 
(άρτηριοσκληρώσεως.χρονία; μυο- 
καρδίτιδος. στηθάγχης), β") Κατά 
τών διαταραχών τής θρέψεως (άρ- 
θριτίδων, ούρικής ψαμμ'.άσεως, δια
βήτου). γ·) Κατά τών διαταραχών 
τού νευρικού συστήματος (νευρα
σθένειας. νευραλγιών), δ") Κατά 
τών διαταραχών, τοΰ δέρματος 
εκζεμάτων, κνηφών. άκμών ψω- 
ριάσεως. κιρσικών έλκών)».

Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ

Μάς ήλθε καί πάλιν ή Βιεννέ
ζικη όπερέττα μέ τήν άλησμόνη- 
τον Τέρρεν, ή όποια μέ τήν τέχνην 
της, μέ τό θαυμάσιο·/ σύνολόν της, 
μέ τόν σκηνικόν της πλούτον είχε 
γοητεύσει τήν ’Αθηναϊκήν Κοινω
νίαν πέρυσι πρό τών "Απόκρεω.

θά άπολαύσουν πάλιν οϊ 'Αθη
ναίοι λοιπόν τά άριστουργήματα 
τής Βιεννέζικης μουσικής, μέ τά 
αλησμόνητα βαλσάκια καϊ οφεί
λουν τήν άπόλαυσιν αύτήν εϊς τόν 
δαιμόνιοι· αληθώς ιμπρεσσάριον κ. 
'Απ. Κονταράτον, δστις έπέδειξε 
μεγάλην εύσυνειδησίαν κα! συνεί- 
δησιν έπιλογής περί τά θεάματα, 
τά όποϊα μάς σερβίρει. Ό κ. Κον- 
ταράτος άλλως τε είναι τώρα μο
ναδικός άντιπρόσωπος τής Βιεν
νέζικης όπερέττας, τήν οποίαν 
περιήγαγεν άνά τάς πρωτευούσας 
έκτιμήσεως καί δύο παρασήμων, <■

ΜΙΛΑ ΤΕΡΡΕΝ
ή εϊς χάοιν, φωνήν καί τέχνην .τρωτά- 

νίατρια τής Βιεννέζικης.

τής άνατολής, δπου έτυχε πολλής 
ν τό έν Ρουμανικόν.

«
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τφ 1856 άπεγράφη ό πληθυσμός τού έλευθέρου Βασιλείου καί εϋρέθη 
άνερχόμενος εΐς 1062627 κατοίκου;, τώ 1861 άνήρχετο εις 1096810. τφ 
1870’εΐς 1457894, τφ 1879 εΐς 1676470, τφ 1889 είς 2187208, τφ 1896 
εϊς 2433807 καί τφ> 1907 εϊς 2631952. "Ητοι άπό τοΰ 1856 μέχρι τού 
1907 ό πληθυσμό; έν τφ συνόλω ηύξησε κατά 1,808,879 ψυχάς, έτησίως δέ 
ηδξανε κατά 1.72 τοΐς έκατόν περίπου.

*
ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

Μία μορφή έπιστημονική, ένας σημαντικός παράγων, δ Σπύρος Γουναρά-
κης, ό μηχανικός, έξέλιπε. Συμπαθής, κοινωνικό;, μορφωμένο; έγκυκλοπα·.- 

δικώτατα, έμπνέων τήν εκτί
μησή μέ τάς γνώσεις καί τήν 
άνάπτυξιν, καί τήν αγάπην 
μέ τήν μειλιχιότητα καί τήν 
εύγένεια·/ τοΰ ήθους του άφί- 
νει εν κενόν εΐς τήν "Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν καί μνήμην 
άλησμόνητον.

Ό Σπόρος Γουναράκης 
διννήθη έν Μεσολογγίφ τήν 

"Οκτωβρίου 1859, έξεπαι- 
δεΰθη δέ εΐς τήν Πολυτεχνι
κήν Σχολήν ’Αθηνών, εΐς τήν 
όποιαν εΐσήχθη ώς ύπότρο- 
φος τής Έλληνικής Κυβερ- 
νήσεως, πρωτεύσα; εϊς δια
γωνισμόν. Έπειτα διήνυσεν 
όκτώ έτη είς τό τμήμα τών 
Δημοσ. "Εργων καί κατόπιν 
έπεδόθη εϊς έπιχειρήσει; έκτε- 
λέσας διάφορα έργα. Οΰτω 
άνέλαβε τήν οίκοδόμησιν'τήςΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

Άβερωφείου Στρατιωτικής -χολής κατά τό 1890, διά τήν καλήν έκτέλεσιν 
τή; όποιας καϊ έτιμήθη μέ τόν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος. "Επίσης έξετέλεσε 
τά πρώτα άντιπλημμυρ'.κά έργα Παμίσου. Βραδύτερου ώκοδόμησε τό "Εθνι
κόν Σκοπευτήριο·/ τή; Καλλιθέας, έπεράτωσε τά λιμενικά έργα Κερκύρας. 
έξετέλεσε διάφορα έργα όδοποιίας έν Σάμω. ϋπήρξε δέ καί είς τών άνα- 
δόχων τοΰ Ήλεκτροφωτισμοΰ Ζακύνθου καί Πύρ
γου. Ή Διεύθυνσις τής «Εικονογραφημένης» συν
δεόμενη στενώς μετά τής οικογένειας του συμμε
ρίζεται τήν οδύνην τής άξιοτίμου χήρας καί εύχεται 
τήν έξ ύψους παραμυθίαν αότή; καί τών τέκνων 
τοΰ άλησμονήτου φίλου.

«
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΣΤΕΙΑ

Εϊς τήν Κίναν κυκλοφορεί ένα δημοτικώτατον 
βιβλίον ονομαζόμενου Τσιάο-Λϊν-Κουάγκ, ώς είδος 
ήμερολογίου, τό όποιον είναι γεμάτο·/ άπό άνέκ- 
δοτα, παροιμίας, άστεϊα. Διασκεδάζουν μέ αύτό 
ο! Κινέζοι μετά τό γεύμα καί είς τά; εσπερίδας.

ΘΡ. ΖΟΙΟΠΟΥΑΟΣ
Πτυχιοί’χος τής Σχολής 

τών Γυμναστών.

"Ακούσατε μερικά άστεϊα. Ένας άνθρωπος έκλεψε μίαν αγελάδα. Συνε- 
λήφθη καϊ κατεδικάσθη εϊς τήν ποινήν τής Κάγκης. Ή Κάγκη είναι βαρεία 
ποινή. Κλείουν τόν λαιμόν τού καταδίκου εις δύο ξύλα σκαμμένα. Μερικοί 
φίλοι του τόν είδαν είς αύτήν τήν έλεεινήν θέσιν καί τόν ήρώτησαν τί έκαμε. 

-Ά τίποτε" είπε. Εϋρήκα στόν δρόμο ένα παληόσχοινο καί τό έπήρα.
— Μά είναι άδύνατον νά σέ έτιμώρησαν τόσο αύστηρά γιατί πήρες άπό 

τόν δρόμο ένα παληόσχοινο.
—Νά σά; πώ τήν άλήθεια: στήν άκρη τοΰ σχοινιού ήτον δεμένη μιά άγελάδα. 
Άλλο: Μία Κινέζα, τή; όποια; ό σύζυγο; άπέθανεν, άέριζε μέ τό ριπίδι τόν 

νεκρόν του. "Ητον χειμώνας 
καί οί παριστάμενοι τήν ήρώ
τησαν διατί τοΰ έκανε άέρα.

—Ό άνδρας μου, είπε, μοϋ 
ίσύστησεν τής τελευταίες του 
στιγμές, νά περιμένω νά κρυ- 
ώση τό σώμά του διά νά 
ξαναπανδρευθώ.

Καϊ αύτό : Ένας Μανδαρί
νος παρήγγειλεν εϊς ένα χρυ- 
σοχόον νά τού κατασκευάσω 
δύο ράβδους έκ χρυσού σφυ- 
ρηλάτου. "Οταν δ τεχνίτης 
τού τάς έπήγεν έκεΐνος ήρώ- 
τησε τί κοστίζουν.

— Έξοχώτατε, είπεν ό τε
χνίτης, ώ; ξέρετε ή τιμή τοΰ 
χρυσού είναι ώρισμένη, άλλά 
ή έξοχότης σας θά μοΰ δώση 
μόνον τό ήμισυ τής τιμής.

— Καλά, εϊπε ό Μανδαρί
νος. Τότε ?.οιπόν πάρε τήν 
μίαν ράβδον έσύ, κρατώ έγώ 
τήν άλλην, καϊ έτσι δέν σοΰ 
χρεωστώ τίποτε.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τά “Απαντα τοϋ Σουρή. 
Είς δύο κομψούς τόμους ή 
'Ελληνική Εκδοτική Έταιρία 
έξέδωκε τά «Άπαντα τοΰ 
Σουρή», περισυλλέξασα έπι- 
μελώς δ,τι έγραψε ό ποιητής. 
Εϊναι πολύτιμος ή συλλογή 
αύτή τού Σουρή. Τιμή καί 
τών δύο τόμων δρ. 8.—"Αθή- 
ναι, Τυπογραφεϊον «Εστία». 

Ή Λύρα. — Τής αύτής 
Εταιρίας προϊόν είναι άλλος 
κομψός τόμος ή «Λύρα», ήτι; 
τιμάται δρ. 3. Είναι μία άνθο- 
λογία τής νεωτέρας έλληνι- 
κής ποιήσεως, εϊς τήν όποιαν 
παρελαύνουν χάρις εϊς τήν 
έπιλογήν τοϋ σταχυολογήσαν-

το; αύτά φίλου ποιητοΰ I. Πολέμη, οί ωραιότεροι στίχοι τών συγχρόνων 
ποιητών, καθώς καϊ αί εικόνες των. — Αθήναι, Τυπογραφεϊον «’Εστία».

‘Η Ψυχή. — Νέον περιοδικόν έπιστημονικόν είδε τό φώς ύπό τόν τίτλον 
•ΊΙ Ψυχή», προωρισμένον διά τήν μελέτην τών φαινομένων τοΰ πνευ
ματισμού. "Ιδιοκτήτης είναι δ κ. Κ. Δ. Γεωργούλης, διευθυντής δ κ. Μ. 
Β. Λάνδος καϊ συντάκτης ο κ. Γ. 1. Στάθης.

Συνδρομή έτησία δρ. 8, καϊ διά τό έξωτερικόν φρ. 10.

« 
ΣΑΝΔΟΥΙΤΣ

Έπειτα άπό τό τσάϊ, κατά τάς έξ, συνειθίζουν νά σερβίρουν κρασί μέ 
σάνδουϊτς. Τά σάνδουϊτς μέ χαβιάρι καί ζαμπόν είναι πολύ δαπανηρά. 
Άντ’ αύτών τώρα συνειθίζονται σάνδουϊτς μέ σαρδέλλα.

Πέρνετε ολίγες σαρδέλλες, τής καθαρίζετε καλά, βγάζετε προσεκτικά 
τά κόκκαλα καί τής κοπανίζετε μέσα είς ένα γουδί, ένώ σιγά σιγά 
ρίπτετε άρκετόν φρέσκο βούτυρο. Έπειτα άπό όλίγην ώραν γίνεται μια 
αλοιφή. Τότε έχετε ψωμάκια τής μπύρα; άφράτα κομμένα γύρω γύρω 
καϊ ψιλά, άλείφέτε καλά τήν μίαν έπιφάνειαν καί κολλάτε άλλο ένα 
ψωμάκι. Είναι γευστικώτατα.

ΑΠ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ



ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ TOY ΒΑΡΟΝΟΥ ΔΕ ΚΑΤΕΡΣ ΕΝ ΚΑΙΡΟ, ΕΤΟΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΠΤΗΣΙΝ

ΔΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Τά εγκαύματα δέν προκαλοϋν πάντοτε τραύματα καί έξελκώσεις-'Ενίοτε 
όταν καή μέρος τού σώματος άπό φλόγα ή άνθρακα ή σίδηρον πυρακτω
μένου έρυθραίνεται τό δέρμα καί πονεϊ. Ή έρυθρότης αύτή όφείλεται είς 
ίσχυράν άνεύρυνσιν τών τριχοειδών αγγείων τοϋ δέρματος. Χρειάζεται λοι
πόν νά συσταλώσι πάλιν τά αγγεία καί νά εϊσρεύση πάλιν αίμα είς αύτά. 
Ακινησία τού καέντος μέρους, πίεσις δι' ελαφρού επιδέσμου, ψυχρά επι
θέματα αλλεπάλληλα καί άνάρτησις υψηλά τοΰ μέλους. Άμεσος έπίθεσις 
έπί τοϋ εγκαύματος κοινού στεγνού βάμβακος ανακουφίζει σημαντικά καί 
τάχιστα τόν πόνον.

Άν άνεπτύχθησαν έκ τοϋ εγκαύματος φυσαλίδες, κεντήσατε τας μέ μίαν 
βελόνην, άφοΰ τήν βάλετε εις τήν φλόγα τοϋ κηρίου νά κοκκινήση καί 
κρυώση. Άφοΰ έκχυθή τό έν τή φυσα- 
λίδι ύδωρ διά τοϋ κεντήματος τής βελό
νης, επιθέσατε έμπλαστρου δι' αντιση
πτικού επιδέσμου μέ βάμόακα ή μοτόν 
βρεγμένου διά διαλύσεως φαινικοϋ οξέος, 
1-2 ° Άν ήνοιςε πληγάς τό έγκαυμα 
πάλιν πράττομεν τό αύτό, άν δμως τό 
καέν μέρος έμαύρισε καί φαίνεται νε
κρόν, δυνάμεθα νά άποχωρίσωμεν τήν 
νεκρωθείσαν χείρα διά θερμών κατα
πλασμάτων. Κίνδυνος άπό εγκαύματα 
όσονδήποτε σπουδαία καί αν είναι δέν 
ΰφίσταται άμεσος. Ό κίνδυνος έγκειται 
εις τό μέγεθος τής τετραγωνικής επι
φάνειας, ήν καταλαμβάνει ή καεϊσα 
χειρ. Άν τό έγκαυμα κατέχη τό 
τής έπιφανείας τού σώματος ό θάνατος 
είναι βέβαιος καί έγγύτατος. άδιάφορον 
άν τό έγκαυμα είναι έπιπόλαιον ή άπλή 
έρυθρότης. Άν καή δλόκληρος ή χειρ 
καί άπανθρακωθή άκόμη, τό άτομον 
δέν διατρέχει κανένα κίνδυνον, άν δμως 
καή μέχρις απλής έρυθρότητος τό σώμα 
μέχρι τοϋ όμφαλού, δ θάνατος είναι 
άφευκτος. 'Οφείλεται τούτο εις δηλη- 
τηρίασιν τού αίματος έξ ουσιών, αϊτι
νες μή δυνηθείσαι νά διαφορηθώσι καί 
έξέλθωσι διά τών καταστραφέντων πό
ρων τοΰ δέρματος κατά τήν άδηλον 
διαπνοήν, κυκλοφορούσε-/ είς τό αίμα, 
οΰτω δέ δ θάνατος επέρχεται διά κατα
βολής τών δυνάμεων καί έξασθενήσεως 
τής καρδίας.

«

ΑΠΟ ΜΙΑΝ

δ ιατρός τής «Είκο- 
κάθε μήνα άπό μίαν

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

θά σάς δίδη 
νογραφημένης» 
υγιεινήν συμβουλήν.'Αρχίζει λοιπόν άπό 
σήμερον περί τής ύγιεινής τών χειρών 
καί τοΰ προσώπου.

Πρός πλϋσιν τοΰ προσώπου καί τών 
χειρών προτιμάτε πάντοτε τόν αντιση
πτικόν σάπωνα άντί τοΰ αρωματικού 
καί τοϋ κοινού, όσον καλής ποιότητος 
καί άν είναι ούτοι. Έν τούτοις καλή- 
τερον νά άποφεύγετε τούς σάπωνας έν 
γένει, είτε αρωματικούς, είτε άντιση- 
πτικούς. Άντ' αυτών νά προτιμάτε τό 
χλωρικόν κάλι είς κόνιν. Δύνασθε νά τό 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΚΟΚΟΥ

I. *0 κ. 'Ερνέστ, Γάλλος κουρενς σκυλλιών, κατά πρόσκλησιν τοϋ μπαμπά 
τοϋ Κοκοϋ, άρχίζει νά κουρεϋρ είς τόν κήπον τόν Ράς, τόν ακϋλλον τοϋ 
σπιτιοϋ, ένφ ύ Κοκός παρακολουθών έκ τοϋ σύνεγγυς το κουρενμά ροκανί
ζει μίαν τεραστίαν χαλβαδόπητα. — II. Τό κοϋρευμα τελειώνει, ό κ. ’Ερνέστ 
φεύγει, ύ Κοκός πασαλείβεται μέ σορόπια καί ό Ράς πηδφ άπό τήν χαράν 
τον. — III. Μια τρελλή πεταλούδα προστίθεται καί ό Ράς πηδρ νά τήν 
πιάσρ. — IV. ΓΙερνφ μέσα άπό τά πόδια τον Κοκοϋ. — V. Τόν ξαπλώνει κάτω 
καί ό καϋμένος δ μπέμπης πέφτει μέ τά μοϋτρα μέσα είς τά’ κομμένα μαλ
λιά τον οκνλλιον. — VI. Σηκώνεται ό Κοκός, κλαίει, ένφ τά μαλλιά τοϋ 
σκνλλιον έχουν κολλήσει είς τό πρόσωπόν τον καί τρέχει είς τούς γονείς 
του.—VII. Γενική κατάπληςις τής οίκογενείας διά.. . τήν πρόωρον τριχοφν'ίαν.

μεταχειρισθήτε είτε εις κόνιν καί εις ποσότητα 2-3 δραμίων καθ' ίκάστην 
πλϋσιν, είτε έν διαλύσει είς τό ύδωρ μέ αναλογίαν 1 τοίς 50 ή καί 1 τοίς 101).

Τό χλωρικόν κάλι είναι κόνις λευκή καί διαλύεται ευκόλως έν τφ ϋδατι. 
Πωλείται είς δλα τά φαρμακεία, φαρμακεμπορε’α, φαρμακαποθήκας είς 
τήν τιμήν τών 2 έως 2.50 δρ. κατά χιλιόγραμμου, είναι δέ ουσία εντε
λώς αβλαβής. ο ιατροχ της "Εικονογραφημένης,,

«

ΑΙ ΧΗΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ

Κάτω έκεΐ είς τήν Κίναν συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Μία 
χήρα δύναταί βέβαια νά ϋπανδρευθή έκ νέου, άλλ' ή χήρα ήτις καταδικάζει 
έαυτήν είς αΐωνίαν χηρείαν απολαύει εξαιρετικής έκτιμήσεως.

Ή σύζυγος ένός Μανδαρίνου μαθοϋσα τόν θάνατόν του ηύτοκτόνησε 
δηληρηριασθεϊσα καί ή Σινική Κυβέρ- 
νησις προυκάλεσεν αύτοκρατορικόν διά
ταγμα διατάσσον τήν έν Πεκίνφ άνάρ- 
τησιν τιμητικής σανΐδος εις μνήμην της. 
Δύναταί τις νά εϊπη δτι έν τφ Ούρανίφ 
Κράτει θεωρούν καθήκον των αϊ σύζυ
γοι άμα ώς στερηθώσι τοΰ συζύγου των 
νά μή έπιζώσι. Γίνεται δέ καί πανηγυ
ρική ή αυτοκτονία. Πρό έτών δύο χήραι 
ηύτοκτόνησαν ταυτοχρόνως ενώπιον χι
λιάδων θεατών. Ό Πώλ Λεφέβρ άφη- 
γείται είς τό περί «Κιτρινοπροσώπων» 
σύγγραμμά του τήν αΰτοκτονίαν μιας 
χήρας, ήτις προσεκάλεσε τό κοινόν νά 
παρευρεθή είς τόν απαγχονισμόν της. 
Άς σημειωθή άκόμη δτι όχι μόνον ύπό 
τών αρχών ούδέν μέτρου λαμίάνεται 
πρός περιστολήν τοΰ άτοπου τούτου, 
άλλά καί μνημείου άνεγείρεται τιμητι
κόν δι’έκάστην χήραν θυσιάζονταν οΰτω 
τήν ζωήν της.

*

Η ΓΥΝΗ ΚΑΙ

» Αί γυναίκες 
ζουν κατά τούτο: "Οτι παρέχουν τήν 
εύνοιάν των όχι είς τούς άξιους αυτής, 
άλλ'εϊς εκείνους, οί όποιοι τήν ζητούν. 
Διά τούτο άπατώνται συχνά.

* Ή κόλασις είνε βέβαια στρωμένη 
μέ γυναικείας γλώσσας.

* Οϋδ’ έκκοπεΐσα σιωπφ τής γυναί
κας ή γλώσσα. (Ναζιανζηνός)

» Είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι δέν 
έγεννήθην άνήρ αφού θά ήναγκαζόμην νά 
νυμφευθώ γυναίκα. (Κυρία ΔέΣτάελ)

» Μόνον δύο πράγματα εύμορφα 
υπάρχουν εις τόν κόσμον. Ή γυναίκα 
καί τά τριαντάφυλλα. 'Από τά γλυκά 
δύο είνε εύμορφα. ΤΙ γυναίκα καί τό 
πεπόνι. Αγαπάτε δλας τάς ώραίας 
γυναίκας καθώς καί όλα τά γλυκά 
πεπόνια. Προσέχετε μόνον άπό τήν 
βαρυστομαχιά. (Σααδίς)

Διά νά ϊδήτε τί ιδέαν έχει δ θεός 
διά τήν γυναίκα νά άποδλέψετε είς τήν 
ιστορίαν τοΰ ’Ιώβ. Τοΰ επέβαλε τάς τρο- 
μερωτέρας βασάνους καί τρομερώτερον 
άπ’αύτάς έθεώρησε, άφοΰ τοΰ έπήρε δλα 
του τά άγαθά, νά τού άφίση τήν γυναίκα.
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