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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

I
 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ: 'Από τόν πόλεμον Α. Χρυαάνίλη, σελ. 2.—Έπιββώ-

ρησις τοΰ Δεκεμβρίου, σ. 18. Πνεύμα σπαθί, Χωρίς φακόν, Ζ. Παχαντω- 
νΐον, σ. 36, 102.

ΙΣΤ0Ρ1ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ: Ή άλωσις τού Παλαμηβίου, σ. 2.—Ό Λέων τής 
Χαιρωνείας Γ. Βυζαντινοί), σ. 10-21. — Μαύρη σελίς, σ. 28. — Τό λάβαρον 
τής Έπαναστάσεως, 69. Μία δράξ γιγάντων, σ. 70, 95, 111, 118. — Ή 
πρώτη ’Αρχαιολογική έορτή έπϊ τής Άκροπόλεως, Δημ. Δήμερ, σ. 90.— 
Ό Ί’έντης, σ. 159. —ΊΙ λιτανεία τού Άγ. Σπυρίδωνος, X. Μ. σ. 169. — Ή 
Γ’ Σεπτεμβρίου, σ. 171. 10 'Οκτωβρίου, σ. 182.·—Ήΰογρατρία. Τό τελευ
ταίου Ιστιοφόρο·? τών ψαρών, '.4>'όι>. Άράκη αξιωματικού τού Β. Ναυτι
κού σ. 173.

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ : Σώσωμεν τήν Μακεδονίαν! σ. 3. Ό Ελλη
νικός Αύτοκρ. Στόλος, Α". Σαράφη, άξιωμ. Β. Ναυτικού, σ. 76, 86, 103, 
120.171. 1;>7, 166, 182.—Πόλεμος κατά τής φθίσεως. σ. 151.—01 έλώδεις 
πυρετοί. X. Ζωχραφ/Αοι» ιατρού, σελ. 167.

ΕΠΙΣΤΠΜΟΝΪΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Νέος δορυφόρος τού Κρόνου, 7».<α 
Γονναρη μηχανικού, σ. 18. — Ή τιμή τού αεριόφωτος, X. Γαλήνη, σ. 19.— 
Πώς έξυγιαίνεται τό ύδωρ, Ήλ. Γονναρη, σ. 19.— Ή βαφή τών μαλλιών, 
■4 · Τραγμλη, α. 36. — Λί κηλίδες τού ήλιου, 7/ζ. Ζουκαρη, μηχανικού, σ. 
72.—'Ο Δικέφαλος αετός Γ. Χχαίιέοη, σ. 72.—Εικόνες Κων. Παλαιολόγου, 
Χ·τ. Λάμπρον, ΙΙρυτάνεως τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου σ. 142.

ΕΦΕΓΡΕΣΕΙΣ - ΛΝΑΚΑΛΙ'ίΓΕΙΣ-ΑΝΛΣΚΑΦΛΙ: Τό μηχανικόν κλισιο
σκόπιο'? τού κ. II- Ί'αονκαλά, σ. 186. — Ό τάφος τού Σταδίου, σ. 39. — Τό 
μυστηριώδες μέταλλον 77. Ίωαννίδον, άξιωμ. Ν., σ. 38.

Β10ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Τά γενέθλια τής Α. Μ. τού Βασιλέως, 
Is. 20.—Ν. θών, σ. 38.— 1. Πεσμαζόγλου, σ. 55.—'Αλβέρτος Σορέλ, σ. 79.— 

Γ. Μακκάς. σ. 127.—Φραγκίσκος 'Γαμάνιο, σ. 155.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ : Ό Στόλος μας, 8-23.— Τό νέον πεδινόν 

πυροβολικόν, σ. 27.—ΊΙ υπεροχή τού 'Ιαπωνικού Ναυτικού, σ. 56.- ΊΙ επι
μελητεία. Ίω. (-Iro'i ιλοποι'λοι·, άξιωμ. τού Οικονομικού, σ. 171.

ΕΠΙΣΤΠΜΟΝΪΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ : Μία σπανία περίπτωσις, X. Καραβαοίλη, 
60. Α! ηλεκτρικά! εγκαταστάσεις, X. Γαλάνη, μηχανικού, σ. 6-22-62. 

—Ό υπερσιβηρικός, 7. Κονιααλέξη, άνωτέρου σιδηροδρομικού ύπαλλήλου, 
σ. 7. - Πώς καλλιεργούνται τά σπαράγγια, 77. Γεωργαντή, γεωπόνου, σ. 53.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ : Ή νέα τέχνη έν τή Αρχιτεκτονική, .17. Λνκονδη, μηχα
νικού, σ. 102.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑ : Άπό τούς τόπους τού χρυσού, .4. Βονρνάζον, 
καθηγητού έν τή σχολή τών Τεχνών, σ. 45. — Τι βλέπει καί τί μανθάνει 
κανείς ταξειδεύων, σ. 135.

ΠΕΡΠ'ΡΑΦΑΙ: Ό πλούς τού «Μιαούλη», σ. 12. —Ή σχολή τών δοκί
μων σ. 41. Παγκόσμιος έκθεσις τής Λιέγης σ. 65.—Ή Κηφισσιά, σ. 128.— 
ΊΙ κλινική ΙΙαπαϊωάννου σ. 116.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑΛΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ: Ή άλιεία τών σπόγγων, X. Ζωγρα- 
Ί ίδον. ιατρού Β. Ν.—Τά παράλια τού Ίονίου, σ. 192.

ΜΙ'ΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ : «Quo Va.lis?» Έρρ. Σιέγκεβιτς, α. 145, 177, 193. 
ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ : ΊΙ όρδινάντσα Guy de Miui/assaiit, σ. 47. —"Ας 

τόν άκολουθήσωμεν, Έρρ. Σιέγκιβιτς, ο. 115. 131. 147. 162.—Ό Παλιά
τσος, .1/. /.</«·/, σ. 13.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ : Ό φόλας τού Κήπου, J. Καλογεροπούλον, 
ζ. 110.—Τό αηδόνι, Ειρήνης Άδηναίας, σ. 192.—Χωρίς παπά, .4. Β. σ. 31.

» ΘΕΑΤΡΑ: Ό Φάουστ εις τό Βασιλικόν.
ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΓ ΚΑΙ ΑΙΓ ΟΛΑ σ. 14, 31, 47, 67, 83, 99. 116, 132, 148, 

163, 177, 195.

*
ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο ΑΓΩΝ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!: Τά ερείπια τού Κρουσόβου, σ. 5. — Τά 
πτώματα τών έν Γκριτσίστα καέντων. Ή ταφή τών πτωμάτων τών έκ 
Κοζάνης αγωγιατών. Τό πτώμα τού Πίτσουλα σ. 28, 29, 35.—Μιχ. Μωραί- 
της, Σπ. Ί'ραγκόπουλος, σ. 117.—Άπό τό μνημόσυνο·? τού Παύλου Μελά. 5.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ό Στάϊκος καί δ αδελφός του 'Αθανάσιος 
κάτωθι τού προμαχώνος τού Άχιλλέως, σ. 3.—Τό Παλαμήδι, τό Μπούρτζι 
τού Ναυπλίου, σ. 3. — Τό λάβαρον τής έπαναστάσεως, σ. 69. —Ό Παπανι-

κολής πυρπολώ·? τήν τουρκικήν ναυαρχίδα, σ. 71.—Ό Άντ. Βρατσάνος άνα- 
τινάσσων τό φρούριο·? τών Ταρών, σ. 73. Ό Κολοκοτρώνης σπεύδω·? μέ 
τήν φάλαγγά του πρός τά Δερβενάκια, σελ. 73.

ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΙΛ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : Ή Α. Μ. δ Βασιλεύς, σελ. 20. — Αί 
τρεις πριγκίπισσαί μας: Σοφία, 'Ελένη καί Άλικη, σ. 1. — Ό πρίγκιψ 
Γεώργιος, σ. 8, 74.—Ή Βασιλ. Οικογένεια εις τούς στρατώνας, σ. 89.—ΊΙ 
Βασιλική Οικογένεια κατερχομένη τού Παρθενώνος, σ. 96. — Ό Διάδοχος 
κηρύσσω·? τήν έναρξιν τού Αρχαιολογικού Συνεδρίου, σ. 96. — ΊΙ Μεγάλη 
Δούκισσα Μαρία, σ. 108. — Ευλαβές προσκύνημα, σ. 80.

ΞΕΝΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ : Ή Βασίλισσα τής Αγγλίας Αλεξάνδρα, σ '85 — 
Ό Αΰτοκράτωρ Ι'ουλιέλμος, σ. 95 - 93.—Ό Βασιλεύς τής Ισπανίας, σ. 105.— 
Τό διαδοχικόν ζεύγος τής Γερμανίας, σ. 121.—Ό Διάδοχος τής Σερβίας σ. 178.

ΙΙοΛΙΤΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ!: Κυριακ. Π. Μαυρομιχάλης, σ. 
21,170. — θ. II. Δηλιγιάννης, Κωνστ. Καραπάνος, Άλέξ. Σκουζές, Νικόλ. 
Γουναράκης, σ. 21. — Γ. θεοτόκης, σ. 23. — Β. Βουδούρης, I. Κωνσταντι- 
νίδης, σ. 26. — Δ. Ράλλης. σ. 126. — Γ. Καρπετόπουλος, σ. 161.

ΣΓΓΓΡΑΦΕΩΝ — ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ — ΠΟΙΗΤΩΝ: Ερρίκος Σιέγκεβιτς, 
Στύκα, σελ. 63. — Παύλος Ντόύτς, σελ. — Σπυρ. Ματσούκας, σελ. 68. — 
Ουρανία Ζαβιτσιάνου, σ. 140. — Φραγκίσκος 'Γαμάνιο. σ. 155.—Ό Ρενάν 
έπί τής Άκροπόλεως, σ. 159. — 'Ο Αποστόλου Σ. 178. — Ειρήνη ή Αθη
ναία, σ. 192. — Σάρρα Μπερνάρ, σ. 31. — Χρηστίνα Ίωαννίδου, σ. 83.— 
Άγγελος Εύαγγελίδης, σ. 48.

ΗΓΕΜ0ΜΙΚΑ 'ΓΑΞΕΙΔΙΑ: Ό Βασιλεύς Γεώργιος εις τάς ιπποδρομίας 
τού ΑϊξΆέ-Μπαίν. Τό έν Αϊξ-Λέ-Μπαιν μέγαρο·? τών άνθέων. Ό Βασιλεύς 
εις τόν περίπατον μετά τάς Ιπποδρομίας, σ. 188. —Ό Κάϊζερ εις τήν 'Ελ
λάδα : Ή δεξίωσις τού Κάϊζερ έν Κερκύρφ. σ. 94. — Σωματοφύλακες τού 
Γουλιέλμου, σ. 92.—Οικογενειακή συναναστροφή εις τά ανάκτορα τού Βερο
λίνου, σ. 93.—ΊΙ θαλαμηγός «Χοεντζόλερν». Ό Κάϊζερ εις τήν πρύμναν 
τού «Χοεντζβλερν». Ό Κάϊζερ έν τφ ίδιαιτέρψ γραφείω του έπί τού «Χοεν- 
τζόλερν», σ. 93. Πρό τού έν ΙΙέλεκφ γεύματος, σ. 94. Ό Κάϊζερ καί δ Βασι
λεύς Γεώργιος, σελ. 94, 104. ’Επιστροφή άπό τόν Πέλεκαν, σ. 94. — Ή 
έπίοκεφι; τής Βαοιλίοοης ??/,- '.Ίχχ/.ια; '.·Ι7.εϊά>·Λραί : Ή άποβίόασις τής Βασι
λίσσης Άλελάνδρας εις Πειραιά.—Ή πρός τιμήν τής Βασιλίσσης Αλεξάν
δρας στηθείσα πρό τής πλατείας Όμονοίας δίοδος. — Άπό τήν διακόσμη- 
σιν τής πόλεως. — Ή βασιλική άμαξα τού ήλεκτρικού δι' ής άνήλθεν εις 
'Αθήνας ή Βασίλισσα Αλεξάνδρα. — Ό Πρίγκιψ καί ή Πριγκίπισσα τής 
Ούαλλίας.—ΊΙ Βασίλισσα 'Αλεξάνδρα έντός τής θαλαμηγού της «Βικτωρία- 
Άλβέρτος».—ΊΙ Βασίλισσα Αλεξάνδρα μετά τών πριγκιπισσών Βικτωρίας 
καί Μώδ καί τού πρίγκιπος Καρόλου τής Δανίας.—Ό κ. Μερκούρης προσ
φωνώ·? τήν Βασίλισσαν Αλεξάνδραν. — Ή Βασίλισσα Αλεξάνδρα νήθουσα. 
— Ή Βασίλισσα 'Αλεξάνδρα μεταβαίνουσα μετά τού Βασιλέως μας εις τήν 
Άκρόπολιν.—Ή Βασίλισσα Αλεξάνδρα έπιστρέφουσα έκ τής έν τή Μητρο- 
πόλει δοξολογίας. — Ή Βασίλισσα Αλεξάνδρα καί οί Βασιλείς ήμών έξερ- 
χόμενοι τής Μητροπόλεως.—Ίω. Κολλινιάτης άρχιμηχαν. τού Δήμου.—II. 
Δαμαλάς, δήμαρχος Πειραιώς.—Π. Ροϊλός άρχιμηχ. τού δήμου Πειραιώς.— 
Ή άναχώρησις τής Βασιλίσσης Αλεξάνδρας.—Ό δήμαρχος Αθηναίων Σπ. 
Μερκούρης.—ΊΙ εις τό Στάδιον είσοδος τού Βασιλέως μετά τής Βασιλίσσης 
’Αλεξάνδρας, σ. 106—111.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ. Άναμνήπεις ά.τό τήν Κρήτην : Ό Πρίγκιψ Γεώρ
γιος αποβιβαζόμενος τό πρώτον εις τήν Κρήτην. Τό ανάκτορο·? τού πρίγ
κιπας έν Χαλέπφ. Ό στρατός μας διά Κρήτην. Οί ναύαρχοι καταλαμβάνον- 
τες τήν Κρήτην. Κ. Μάνος. "Ομιλος επαναστατών θερίσσου. Τουρκοκρήτες 
πυροβολούντες κατά Χριστιανών, σελ. 74-75. — Όμιλος έπαναστατών έν 
θερίσσω. Τό έν θερίσσω προεδρείο·? τής επαναστατικής συνελεύσεως, σ. 161.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΓ ΔΙΙΛΙΓΙΛΝΝΠ σ. 101. —Τό Α καί τό Ω. 
Ό Δηλιγιάννης εις ήλικίαν 40 ετών. ΊΙ έπίθεσις κατά τού Δηλιγιάννη. 
Έξωθι τοΰ σταθμού τών Α’ βοηθειών. Εις τόν σταθμόν τών Λ' βοηθειών. 
ΊΙ εκφορά τοΰ νεκρού έκ τής οικίας του. ΊΙ νεκρική πομπή εϊσερχομένη 
εις τήν Βουλήν. Τό προσκύνημα τοΰ νεκρού εις τήν Βουλήν. Άποψις τού 
νεκρικού διακόσμου τής αιθούσης τής Βουλής. Ό νεκρός έντός τής αιθούσης 
τής Βουλής. Έξοδος τής κηδείας έκ τής Βουλής. ΊΙ κηδεία εις τήν όδόν 
Σταδίου. ΊΙ κηδεία εϊσερχομένη εις τήν Μητρόπολιν. ΊΙ κηδεία κατερχο
μένη εις τούς στύλους τοΰ ,'Ολυμπίου Διός. Ό τάφος τής Οικογένειας Δηλι- 
γιάννη. Ό δολοφόνος Κωσταγεοακάρης. Ή Οϊκογένενεια τού δολοφόνου, σ. 
122 - 125 144.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ : Ό Λέων τής Χαιρωνείας σελ. 10. —Ό Λέων ώς άνευ- 
ρέθη. Α! έργασίαι τής άναστηλώσεως. Ό Λέων ώς άνεστηλώθη. σ. 91.—Ό



Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

έν Φυγαλείφ ναό; του ’Επικούρειου Απόλλωνος, ο. 11.— Ό τάφος τοΰ 
Σταδίου, σ. 40,— <)’. αρχαιολόγοι έν τφ Παρθενώνι. σ. 96. — ΓΙ Άκρόπολις 
φωταγωγημένη, ο. 97.—Ο1, άρχαιολόγοι εις τήν Ελευσίνα, σελ, 97.—Εικό
νες Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου, σ. 142.

II ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ: Ό Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγοτ. 
σελ. 105.

ΟΙ ΙΙΡΩΕΣ ΜΑΣ: Μαρίνος Λυμπερόπουλος, 30. — Γεώργ. Βολάνης, σ. 
;,3·—Ό Άγχιάλου Βασίλειος, σ. 136.—Ό καπετάν Βαγγέλης Νικολού- 
δης, σ. 115. — Ό μητροπολίτης Κορυτσά; Φώτιος, σ. 171. — Ό καπετάν 
Γαρέφης σ. 186,

ΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΙ: Τά τορπιλλοβόλα μας. σ. 8. — Τύπος διδύμων 
πυροβόλων, σ. 9—Τύπος άντιτορπιλλικοΰ, σ. 9.—Ό Ν. Μιαούλης», σ. 12. 
—Δοκιμαί πυροβόλων Έρχαρδέν Ιρλανδία σ. 26’—Ό άτμοδρόμων «Ελλάς···, 
σ. 12.—Ιαπωνικά πολεμικά σκάφη καί πυροβόλα Άρμστρογκ σελ. 56, 59. 
—Ό αγγλικό;στόλος εις τό Φάληρον, σ. 168.—Τό Ιαπωνικόν Σαζανάμι», 
σ. 190.— 11 άτμοημιολία «Κίχλη», σ. 190. Τό νέον πεδινόν πυροβολι
κόν, σ. 27.

ΕΜΠΟΙΊΟΝ - Β1ΟΜΙ1ΧΑΝΊΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. '// ήλνκτρτκή 
'Εταιρεία·. Τό έν Φαλήρφ κεντρικόν έργοστάσιον.—ΤΙ μεγάλη αίθουσα τών 
μηχανών σ. 6.—Σταθμός θησείου. σ. 22. — Ή-τό τού» τόπου; τοϋ χρυσόν: 
Οί μεγάλοι μεταλλεΐς. σ. 45.—Όμάς μικρών μεταλλέων, σ. 16.- Πώς καλ
λιεργούν τά σπαράγγια, σ. .53. — ’() ηλεκτροκίνητη? θόμψων-Χούστων. 
Τραμ μέ τροχίσκον. Σύστημα λήψεως ρεύματος έκ θολίσκσυ, σ. 62. — Ό 
παλαιός Σ. Λ. 11. Ό ηλεκτρικός Σ. Λ. Π. σ. 22. —Ία μεταλλεία Ααρνιινης : 
Ό σταθμός τής φορτώσεως. Τά κεκλιμένα επίπεδα. Λατομεία ύπερκείμενα 
άλλήλων. II 'υπόγειος στοά. Τό Λατομείου. ΤΙ αποθήκη τού μεταλλεύμα
τος. Ή μεγάλη προβλής τής φορτώσεως σ. 135- 139. — Συσκευή άσετυλί- 
νης σ. 49.

ΊΌΠΟΘΕΣΙΑ1 : ΤΙ Καστόρια καί ή λίμνη της, σ. 4.—Μία δύσις σ. 42.— 
7/ Κηφηοοιύ: Δύσις ήλιου. Τό Κεφαλάρι. ΤΙ πηγή τού Κεφαλαρίου. Τό 
πάρκον τής Κηφισσιάς. Ό ιστορικός πλάτανος. ΤΙ εντός τού κήπου υπαί
θριος τραπεζαρία τού ξενοδοχείου τής Μ. Βρεττανίας. θέα άπό τού ξενοδο
χείου. Ή αίθουσα τών υποδοχών τού ξενοδοχείου. Τό έστιατόριον, σ. 128- 
129. ’Ο Ταΰγετος καί ή μονή Παναγίας Γιατρίσσης σ. 151—Μία τοποθεσία 
τού Ταϋγέτου σ. 153.—Τό ακρωτήριου Δουκάτου τής Κεφαλληνίας, σ. 190. 
-ΤΙ Παληοκαστρίτσα τής Κέρκυρας, σ. 191.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ- ΕΡΓΑ : Ό υπερσιβηρικός. — Πώς καθορίζεται ή γραμμή. 
Πώς προφυλάσσεται άπό τάς χιόνας. Φράγματα άπό χιόνας, σ. 9.—ΤΙ Βασ- 
σάνειος σχολή τών δοκίμων, σ. 41.—Τό μέγαρον τών καλών τεχνών έν Λιέγη. 
Τό μέγαρον τών επαρχιών. Πανόραμα τής έκθέσεω; Λιέγης, σ. 65 - 66. — 
Τό προξενείου Σαμψούντο;, σ. 81. — ' ί ί κλινική Παπαϊωάννον. Ή έπί τής 
όδού Πατησίων πρόσοψις τής κλινικής. Τό γραφείου τού Διευθυυτού. Αίθουσα 
τώυ άσήπτωυ έγχειρήσεων, σ. 113-115.—Τό έν Davos Dorf άσκληπιεΐον. 
Τό φθισιατρείου Alland, σ. 152.—Σχολή δυτών έν Κρονστάνδη, σ. 158.

ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ: Όστόλος μας ιΐς τήν' Αλεξάνδρειαν. ΤΙ έν τή 
Μητροπόλει Αλεξάνδρειά; δοξολογία. Ό άρχηγός τής Μοίρας, οί Κυβερ- 
νήται καί τό επιτελείου. ΤΙμερίς παρά τφ κ. καί τή Κθ Συναδινού.—Τίμε- 
Ρ'ί "ρό; τιμήν τών πληρωμάτων έν τή έπαύλει τού κ. Άντωυιάδου, σ. 21- 
-6.— // τελετή τής A'lS τον Νονς. Ή Βασιλική συνοδεία έπιστρέφουσα εις 
τά άνάκτόρα. — Ή παράτα;·.; εις τό Σύνταγμα, σ. 37. — Ή αίθουσα τού 
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χορού έν τοΐς άνακτόροις. σ. 39.—Ή μεγάλη σκηνή τού ανακτορικού χορού, 
σ. 43.—Ή αίθουσα τού «Παρνασσού», σ. 43.—ΤΙ τελετή τού αγιασμού τών 
ύδάτων έν Άθήναις. — ΤΙ κατάδυσις τού Σταυρού έν ΙΙειραιεί, σ. 44. — ΤΙ 
ΚΕ' Μαρτίου, σ. 81. — ΤΙ Άνάστασις εις τά Ιεροσόλυμα, σ. 88. Τό άγιον 
Κουβούκλιου. ΤΙ τελετή τού νιπτήρος. Τό όρος τών Έλαιών, σ. 99. — Τό 
Πάσχα εις τούς στρατώνας, σ. 89. — Τά Παναθήναια, σ. 99. — θί σχολικοί 
αγώνες εις τό Στάδιον, σ. 110.— 11 κερκίς τών δημοσιογράφων έν τφ 
Σταδίφ. σ. 111.—ΤΙ πομπή τών γάμων τού διαδόχου τής Γερμανίας, σ. 121. 
—ΤΙ λιτανεία τού άγ. Γερασίμου. Δέησι; πρός τό άγιον λείψανου. Τό 
σπήλαιον τού άγ. Γερασίμου, σ. 154. — .17 έορταί τής Έπτανήσου. II λιτα
νεία τού άγ. Σπυρίδωνος έν Κέρκυρα. Έν Ζακύνθφ, σ. 169. —Μία ναυτική 
τελετή, σ. 161.

Ε.ΝΆΛΙΟ1 ΕΙ’ΓΑΣΙΑΙ : Σπογγαλιευτικά πλοιάρια. Σπογγαλιείς. Δύτης 
μέ τό σκάφανδρου του. Κατάδυσις δύτου, σ. 156- 157. Σπογγαλιευτικά 
πλοιάρια παρά τήν Κρήτην, σ. 158. Τό κοραλλιευτικόν πλοιαρίου τού ΙΙέπε.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ. Τά μέλη τού χρηματιστηρίου Αθηνών εις Ξυλόκα- 
στρον σ. 112. —Ή απεργία των ταχυδρομικών: ΤΙ ερήμωσις τού ταχυδρ. 
μεγάρου. Οϊ απεργοί εις τό Γαλάτσι, σ. 121. — Εκδρομή τή; Ποδηλατική: 
'Εταιρεία; σ. 126. Εκδρομή εις τήν Δεκέλειαν σ. 189.

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ. ΤΙ Ιφιγένεια» εις τό Στάδιον. σ. 14.—Ν. Ζάννος- 
Μεφιστοφελής, σ. 30. Μαρία Κοτοπούλη - Μαργαρίτα, σ. 30. — Ή παρά- 
στασι; τή; «Αντιγόνης» εις τό Στάδιον σ. 97. — Μιχαήλ Τυπάλδος σ. 140. 
— ΤΙ πλατεία καί τό άμφιθέατρον τού Άρνιώτη. Τό τσιριμπιριμπί τού 
Άρνιώτη. Ό Leo, σ. 163.—Ή θηριοδαμάστρια Σούζυ Ούΐλσον, σ. 179.—ΤΙ 
Κατοχή·. Ό Όθων δεικνύων εις την Αμαλίαν τούς στόλους τών Δυνά

μεων, σ. 179. Χρηστίνα Κουκούλα, σ. 179.
ΔΙΑΦΟΡΟΙ. Ό θεός βρέφος, σ. 17.— Ν. θών σ. 38.- I. Πεσμαζόγλου, 

σ. 55. Αλβέρτο: Σορέλ, σ. 79, —Ε. Μπενάκης, σ. 100.—Γ. Μακκάς, σ. 127, 
"Λγγ. Βλάχος, σ. 110.—Κ.Σάββας, Κ. Λούρος σ. 143—Τ.Άργυρόπουλος, σ. 
146.—Σ. Κοσμετάτος, σ. 154.—Κ. Φέσσα; σ. 161. Κ. Μητσόπουλος, σ. 165. 
Αικατερίνη θ. Ι’ούφου Κανακάρη, σ. 175 — Άν. Χρηστομάνος σ. 181. —Γ. 
Σωτηριάδης, Κ. Φίλων, σ. 192.—Άναστ. Μάλτας, σ. 195. — 1. Γ. θεοτόκης 
καί Μαρία Λ. Καμπά. σ. 195.—θ. Παπαϊωάννου σ. 115.—I. Καλλιφρονά;, 
Άνδ. Μιαούλης. σ. 12. — Ό κόμης Δέ Μπρεμόν ντ’Άρς σ. 15. — Ήκλη- 
ρωτί; τού λαχείου τού Εθνικού στόλου. Ή πλήρωσις τής κληρωτίδα; σ. 
40.—Οΐ πρώτοι μαθηταί τής σχολής τών Δοκίμων σ. 42.—Κάθοδος εις τήν 
πόλιν, σ. 52. — ΤΙ τελευταία κηλίς τού ήλιου σ. 52. — Παιδικός άτροφικό; 
εγκέφαλος σ. 61. Ό δικέφαλος άετός σ. 72.—Μαρία Γρ. Εΰστρατιάδου ο. 
84.—θεσσαλονικε'.ς ποδοσφαιρισταϊ σ. 129. Βουλγάρα χωρική σ. 133.— 
Μόδες. σ. 15, 16. 33.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ: 'Ομάς ομογενών. Λαίλαψ, σ. 180. — Ή σύγ- 
κρουσις τού Καφρ - έλ - Ζαγιάτ, σ. 196.— Κηδεία Σ. Μπουφίδου. σ. 196.

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ή έπάνοδο; εις τήν μητέρα θάλασσαν, σ. 164.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ: Ό σταυρός έν Κρήτη, σ. 33.

Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΓ: Τά ερείπια τής Άδριανουπόλεως, σ. 12.
— Φρουρά1, τών έκδικητών τή; Μακεδονία;, σ. 53. — Ό Ρώσσος άρχιμαν- 
δρίτη; Άνατόλιος, σ. 137.— ΤΙ Φιλιππούπολι;, θ', μαθηταί τή; Δοϊράνης. 
Άπό τήν Βάρναν. Ανθελληνική προπαγάνδα. Άλλο; γενναίος λαός. Καί ή 
έπίσημος Βουλγαρία. Άπό τήν Φιλιππούπολιν. Ή Στενήμαχος. Αί σκηναί 
τή; Φιλιππουπόλεως σ. 116, 117.—Ρουμάνος ρήτωρ, σ. 152. Άγχιαλΐται 
πρόσφυγες εις Καβάλλαν, σ. 185. — ΤΙ κηδεία τού Γ. ΙΙαπαδημητρίου καί 
τή; συζύγου του έν Δράμφ σ. 201.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Χριστούγεννα, 17.
ΜΕΛΩΝ Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Ή Α. Β. Υ. ή πριγκίπισσα Άλικη σ. 123. 

Ό πρίγκιψ Νικόλαος, σ. 194.—01 πρίγκιπες τού Διαδόχου παίζοντες, σ. 195.
ΞΕΝΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ : Ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα τής Δανία: Χριστια

νός καί Λουΐζα, σ. 33.—Οικογενειακή συνάθροισις έν Κοπεγχάγη σ. 140.— 
Έπί τφ θανάτφ τού Βασιλέως τής Δανία; Χριστιανού σ. 41. — Από τήν 
κηδείαν τού Βασιλέως Χριστιανού, _σ. 57.—Οί Βασιλείς τής Αγγλία;, σ. 90. 
—Οϊ Βασιλείς τής 'Ισπανίας, σ. 107.

ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ : ΤΙ κατάληψι; τή; Μιτυλήνη; ύπό τών ξένων 
στόλων, σ. 7.—Άπό τήν ρωσσικήν έπανάστασιν, σ. 8, 9, 10, 11.—Ή τελευ
ταία εκρηξι; τού Βεζούβιού σ. 115, 116. — Τό μνημόσυνον τού Αύτοκράτο- 
ρος, σελ. 121.

ΕΠΙΦΑΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ κλπ. Τ. Παπαδιαμαν- 
τόπουλο;, σ. ό. —Γρ. Μαρασλή;, Δημ. Καλλίας σ. 13. — Ό Μητροπολίτης 
Πελαγονείας Ιωακείμ, Δημήτριο; Τσενέκογλους, σ. 11. Ν. Τγγλέση;, σ. 
15.—Ό Πατριάρχη; Ιωακείμ σ. 19.—Διον. Λοβέρδο;, σελ. 21. - Άναστ. 
Λιβιεράτος σ. 12.’— Τιμ. Άμπελάς, σ. 25. — Ό Πατριάρχη; Ιεροσολύμων 
Δαμιανό; σ. 31.—Στέφ. Στρέϊτ, σ. 37. — Δημ. Δήμερ σ. 44. — Ν. Συναδινός 
σ. 44.—Ό Πατριάρχης Αλεξάνδρειά; Φώτιος, σ. 51. — Pierre Lotti, σ. 52. 
—Καραθεοδωρής Πασσάς σελ., 62. — Πολύβιος Δημητρακόπουλος σελ. 62. 
Λόπη Άραβαντινού σ. 62.— Αικατερίνη Τρεχάκη. σ. 63. — Φλώρα Κοπανί- 
τσα, σ. 64.—Γ. Άβέρωφ σ. 67. — Ό Μητροπολίτης Αθηνών θεόκλητος, σ. 
70.—Γ. Πώπ, σ. 73—Βλ. Γαβριηλίδης, σ. 73.—Γρ. Εύστρατιάδης 73.— Δ. 
Κακλαμάνος σ. 73.—Γ. Σουρής σ. 73.—Π. Κανελλίδης, σ. 73. — Γ. Κριτής, 
σ. 75.—Δ. Τσιμπούκης, σ, 73.—Έ. Μπενάκης, σ. 77.—Ειρήνη Καλογερή.— 
Ήρα Γιαννοπούλου, σ. 78.—Δημ. Παυλίδη; σ. 84.—Άλ. Δ. Παυλίδης σ. 85.
— Ε. Ζάχος, σ. 87.—Ό δήμαρχος Αθηναίων, σ. 126. — ’0 Γεν. Γραμματεύς 
τού Δήμου Αθηναίων, σ. 126.—Τρύφων Μουτσόπουλος, 152. — Κ. Τριαντά
φυλλο; ό Ραμπαγάς, σ. 160.—Φ. Φιλιππίδης, σ. 162.—Γ. Καλημέρης σ. 186. 
Ν. Βότση; σ. 186.—Άναστ. Χρηστομάνος, σ. 193.—Πιο Τσοϋτη σ. 200.— 
Μιλτ. Βρατσάνος, σ. 202.—Σοφ. Ί'ριανταφυλλίδης, σ. 202.

Ο ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Ή μηχανή τού Kafr-el-Zayat, σ. 77.—'Ομο
γενείς τού Σουδάν, σ. 77. — Τά έν ’Αλεξάνδρειά καί Ιίαίρφ καπνοπωλεία 
Τόκκου, 119, 120.—Ν. Τόκκος, σελ. 120.—Ή κατάθεσις τού θεμελίου 
λίθου τής έν ’Αλεξανδρείφ κτιζομένη; Σαλβαγείου Σχολής σ. 122.—"Ελλη
νες εις Άβυσσινίαν σ. 137.—Τό προξενικόν σώμα τής Άμισσού, σ. 138.— 
Γ. Άφεντούλης, σελ. 173. — Άντ. Έμμ. Μπενάκης σ. 187.—Ν. Τσιγαδάς, 
σ. 194.—Κ. ’Λγγελόπουλος, Κα Άγγελοποϋλου, σ. 199. — Περ. Κωνσταν- 
τόπουλος, σ. 202.

ΗΓΕΜΟΝΙΚΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ: Ή Βασίλισσα Αλεξάνδρα καί ό Βασιλεύς 
Γεώργιος εις Ούίνδσορ. Ή εις τόν Βασιλέα μα; δωρηθεΐσα πυξίς έν Λονδίνφ. 
Άφιξις τού Βασιλέως μας εις Πάδιγκτον. ΙΙρό τής κυνηγετική; έκδρομής 
εί; Ούίνδσορ. σ. 3. — Οί Βασιλείς τής Αγγλίας εις Κέρκυραν, σ. 90. — Οϊ 
Βασιλείς τής Αγγλίας εις Αθήνας, σ. 92.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: Α. Μιχελιδάκης. Α. Ζαΐμης. X. Πολογεώργης. Ν. 
Μπουφίδης. I. Σφακιανάκης. Ή Οικονομική έπιτροπή, σ. 140. — ΤΙ λογο
κρισία έν Κρήτη, σ. 154.—Ό Πρίγκιψ άποβιβαζόμενος εί; Χανιά. Μ. Κούν- 
τουρος. Ή A. Β. Υ. ί πρίγκιψ Γεώργιος, τέως Αρμοστής. Ό Μόναχο. Τό 

άνάκτορον τού Πρίγκιπας. Έλ. Βενιζέλος. Ό πρώτος χαιρετισμός τού νέου 
Άρμοστοΰ. Άλ. Ζαϊμης. ό νέος Αρμοστής. ΤΙ υποδοχή του. Ό Φατσιώτη. 
Ό Πρίγκιψ εις τήν Συνέλευσιν. ΤΙ ύπσδοχή Του έν Άθήναις. Ο! έν Χανίοις 
πρόξενοι καί οί ξένοι αξιωματικοί, σ. 178, 179,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ : Ό οβελίσκο; τού Δούγλας, 23. — ΤΙ αγορά τών ’Αθη
νών. σ. 66.—Ή 'Ολυμπία, σ. 68. — Τό φρούριον τού Άγ. Αγγέλου σ. 111. 
Άρχαΐον άνάγλυφον. Τά διάφορα άλφάβητα, σ. 153. — Χρύσαφα, Γεράκι, 
Μυστράς, "Αγ. θεόδωροι σ. 188, 189.

ΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΙ : Τό έλλην. άντιτορπιλλικόν Νίκη», σ. 112.— 
Τά στρατιωτικά γυμνάσια, σ. 113. — Τό πυρορόλον Λυκούδη, σ. 129. — Οί 
λέβητες τών άντιτορπιλλικών μας. Ή μηχανή τής «Δόξης», σ. 112. Ή 

Δόξα έπί τής έσχάρας της. Ή Δόξα παρά τάς δεξαμενάς, σ. 143.—Τό 
άντιτορπιλλικόν «θύελλα-, σ. 169.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Ή μεγάλη έπιτροπή, σ. 69. — Τά αναμνη
στικά γραμματόσημα, σ. 80. — Τό μετάλλιον σ. 88. — Εικόνες άπό τού; 
άγώνα;. σ. 93, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. 102, 103, 104.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : Τό χρυσο
χοείου θεοφιλή, σ. 16, 85. - Αί μηχαναί Σίγγερ σ. 31. — Τό σοκολατοπΟι- 
ε’ϊον Παυλίδου σ. 84.—Τό ξενοδοχείου «Tourist's» σ. 86.

ΤΟΙΙΟΘΕΣΙΛΙ: Ή κοίτη τού Ίλισσού, σ. 71. — Αί παλαιαί Άθήναι, σ. 
74.—Τό μεγάλο τζαμί, σ, 74.—Τό Γκρίμσταδ, σ. 127.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΈΡΙΆ : Τό Μαράσλειον Διδασκαλείον, σ. 13. — Ή μεγάλη 
γέφυρα τή; Λαμίας, σ. 15. — Ή Λαϊκή Τράπεζα σ. 21 καί 22. — Τό ·ιίο·< 
μέγαρον τού υπουργείου τών Οικονομικών, σ. 42.—Τό Στάδιον. σ. 66.—Ή 
Εθνική Τράπεζα, σ. 81, 82, 83.—Τά λουτρά Αιδηψού, σ. 87, 88.—Ή Διε
θνής έκθεσι; τού Μιλάνου, σ. 176, 177. — Ό ήλεκτρισμός καί ή ιατρική, σ. 
180. 181. -Ό μέγας πτηνών τού Ζ. Κήπου, Δεξαμενή υδροβίων, πάρκον 
έλάφων σ. 194, 195.—Τά γραφεία τή; Ανατολής» σ. 200.

ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ: Ό Ματσούκας εις τά θωρηκτά, σ. 130.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Ό θρίαμβος τοϋ Διαγόρα, σ. 65. — Ή έλληνική δισκο

βολία, σ. 71. — Άπό τούς παλαιούς αγώνας, σ. 72. — 01 πρωταθληταί τού 
“Εθνικού Ή όμάς του. Παιδιά τής σφαίρας παρ’ άρχαίοις σ. 128.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΙΙ: ’Υπουργική κρίσις, σ. 24. — Ή έπιδημία τή; εύλο- 
γία;, σ. 45.

Ο ΦΩΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ, σ. 47, 61.
ΘΕΑΤΡΟΝ’ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ : Οί πρόσφυγες, θ. Λί/./.η, σ. 1.—Άπό τό 

Βασιλικόν θέατρον, σ. 25. — Αί συνέπεια·, μιά; άποκρηάτικης τρέλλας, σ. 
49.—Ό Μόζαρτ, σ. 54.—Καθαρισμένο φράκο. J. Γαλϊινη, σ. 76.—’Ερρ. Ίψεν, 
σ. 109, 110. — Ό Ναπολέων κυρίαρχος τής Υδρογείου, Φρ. Άριοτίως, ο. 
121.—Ν. Λάσκαρης. σ. 122.—Ό Ίψεν εις τό γραφείου του, σ. 127.—Μήτσος 
Μυράτ, Κυβέλη, Σ. Σάββας, Π. Λέων, Στέλλα Γαλάτη, Τ. Λεπενιώτης, Ά. 
Χρυσομάλλης. Ή άποχώρησις σ. 131.—Ό Ρέμπραντ. σ. 126. — Πώς δια
βάζονται τά έργα, σ. 136.—Άλ. Γκρέκ σ. 138. — Κλ. Ραγκαβής, σ. 132.— 
Άπό τήν -Έξωσιν τού "Οθωνος», σ. 170. — Άπό τό γεύμα τών ήθοποιών, 
σελ. 182.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

Μία άπό τάς μεγαλειτέρας Αποκαλύψεις, τάς όποιας εκαμεν 
εις τόν πεπολιτιβμένον κόΣιιον ό αίματηοός πόλεμος της Ανα
τολικής Εύρώπης, ούτε έντύπωΣιν έκαμε, ούτε έξήρθη δΣον 
έπρεπε έν Έλλάδτ. Καί δεδομένου δτι μία Σελΐς περιοδικού 
Σκοποΰντος νά παρακολουθώ πάντα τά μεγάλα Σύγχρονα γεγο
νότα, άλλα μία μόνον, άνήκεν είς τόν ΡωΣΣΟϊαπωνικόν πόλεμον 
τό θέμα ύπάρχει καταλληλότατον.

Ή μεγάλη ϊποκάλυψις, τήν όποιαν έκαμεν ό πόλεμος, εΐνε 
ή τού νέου ύπερόχου τύπου Στρατιώτου καί Στρατιωτικού 
Αρχηγού, τόν όποιον έν 'Ιαπωνία μάς παρουΣιάζει.

Άπό δλας τάς περιγραφής τών μαχών, άπό δλας τάς φΑΣεις 
τού πολέμου, μίαν καί τήν αύτήν υπεροχήν τού 'Ιαπωνικού 
Στρατού έχει νά παρατηρήΣιι τις. Ενός Στρατού, τόν όποιον 
διακρίνει φρόνηΣις καί πρόνοια καί τόλμη Συγχρόνως είς τήν 
ύιοίκηΣιν, γενναιότης, ήρωϊΣμός καί έπιμονή είς τήν έκτέλεΣιν.

«
Ό Ίάπων Στρατηγός έχει μόρφωΣιν καί πείραν, ήτις κυριο

λεκτικός καταπλήΣΣει. Παρατηρητικός έκ χαρακτήρας, οξυδερ
κής, επιμελής, υπομονητικός, γνωρίζει νά έπωφελήται τών 
πάντων καί νά διδάΣκεται Πρό πάντων δέ επιφυλακτικός. 
Μέχρι τής Λμέρας, καθ' ήν έκηρύχθη ό πόλεμος, δέν έχαιρε 
φήμης τινός έν Εύρώπμ.

Ό Σημερινός Στρατηγός ΦουκουΣίμα, ώς Ακόλουθος τής έν 
Βερολίνω πρεΣόείας, έθεωρεϊτο Αγαθότατος άνθρωπος, διά τόν 
όποιον «έπήγαιναν χαμένα τά λεπτά τής ’Ιαπωνίας» ώς είπε 
Γερμανός τις πρίγκηψ. Ό πόλεμος τόν Ανέδειξε μεγαλοφυΐαν 
καί μεγελείτερον ΪΣως διοργανωτήν πολεμικής ένεργείας τών 
νεωτέρων χρόνων.

Ό Στρατηγός Μαρούκα, διά τόν όποιον οί Γάλλοι έπιτελεϊς 
έγέλαΣαν όταν μίαν ήμέραν έζήτηΣε νίι ίδμ τό πέλμα τού 
ύποδήματος ένός Γάλλου πεζού καί έμέτρηΣε μέ προΣοχήν τά 
καρφιά, τά όποια Συνεκράτουν τό τακούνι, Ανεδείχθη μέγας 
είς τήν διοργάνωΣιν τής έπιμελητείας τού Ιαπωνικού πεζικού.

Τά τρία τέταρτα τέλος τών ’Ιαπώνων Αξιωματικών γνωρίζουν 
τελείως, πλήν τής ΡωΣΣικής γλώΣΣης, ήτις είνε λίαν διαδεδο
μένη. τρεις ή τέΣΣαρας άλλας Εύρωπαϊκάς γλώΣΣας.

«
Τπό τοιούτους Αρχηγούς Στρατιώτης όποιος εΐνε ό Ίάπων 

δύναται νίι μεγαλαυργήΣΐ;. Μοιρολάτρης καί φανατικός είς τάς 
θρηΣκευτικάς πεποιθήΣεις του θεωρεί τόν θάνατον έν τώ πο
λέμιο ώς τό ύπέρτατον Αγαθόν. Ή ύπακοή πρός τόν Ανώτερόν 
του μετέχει καί ΟρηΣκευτικής λατρείας. Διότι ύ Ανώτερος Αντι- 
προΣωπεύει τόν Μικάδον καί ύ Μικάδος είνε ό ΑντιπρόΣωπος 
τής Θεότητος έπί τής γής.

Επίμονος τόν χαρακτήρα καί Αντοχής χάλυδος κινείται 
προχωρεί καί μάχεται ώς μηχανή καί πίπτει κατά τήν έφοδον, 
πίπτει πάντοτε πρός τά εμπρός, μέ τήν δύναμιν τής Αρμης 
τήν οποίαν έχει. Ή ίδιότης του ώς μηχανής είς χεϊρας ένός 
Αρχηγού τόν κάμνει καί Σκληρόν πολλάκις. Ή αύτή δμως 
τόν κιιθιΣτμ ίίρωα πιίντοτε.

ΣημειώΣατε καί τούτο
Ό Ίάπων προΣερχόμενος είς τάς τάξεις τού Στρατού δπως 

ύπηρετήΣμ τήν τεταγμένην θητείαν άπαρνεϊται τήν γενέ
τειράν του, τήν οικογένειαν καί τούς φίλους.

Κατά τό διΑΣτημα της ύπηρεΣίας του δέν έπαναβλέπει τούς 
ίδικοϋς του καί ίί Αλληλογραφία εΐνε άγνωΣτος Σχεδόν δι' αύτόν.

—Εΐνε πολεμιΣτής I λέγουν χαρακτηριΣτικώτατα οί οικείοι 
του περί αύτού καί ώς τοιούτον δέν τόν υπολογίζουν πλέον 
μεταξύ τών μελών τής οικογένειας των. Ή έπιΣτροφή του 
δέ δταν Απολυθμ εΐνε τόΣον μέγα γεγονός οΣον δι’ ι'ιμάς Λ 
έπάνοδος ένός Στρατιώτου άπό τόν πόλεμον.

Καί διά νίι έχετε μίαν ΣύγκριΣιν :
Απ'Αρχής τοϋ πολέμου τά έκ ταχυδρομικών έΣοδα τής ΡωΣ- 

Σίας έτετραπλαΣιάΣθηΣαν χάρις είς τήν Αλληλογραφίαν τών έν 
τώ πολέμιο μέ τούς οικείους των. ΊΊ Ιαπωνία τούς δύο πρώ
τους μήνας μόνον έΣημείωΣεν έλαχίΣτην αϋξηΣιν, κατόπιν δέ 
ΣταΣιμότητα μόλις ταραΣΣομένην άπό ΑνεπαίΣθήτους αύξήΣεις.

«
Χάρις είς τούς Στρατηγούς καί τούς Στρατιώτης τούτους 

ή 'Ιαπωνία Σήμερον είΣέρχεται ύπερήφανος είς τήν χορείαν 

τών μεγάλων Κρατών, τών οποίων ή ΟέληΣις υπολογίζεται είς 
τάς τύχας τής Έφηλίου.

Καί Απέχει μέν πολύ βε<5αί«ς τό φάΣμα τοΰ κίτρινου κινδύ
νου, τόν όποιον μερίς τοΰ Εύρωπαίκοΰ τύπου έπιΣείει κατά 
τών 'Εθνών τής ΔύΣεως. Έπήλθεν δμως ιί Στιγμή, καθ' ήν δπως 
είς τούς Αρχαιοτάτους έκείνους χρόνους, ή ΔύΣις θά Στρέΐ μ τό 
βλέμμα πρός τήν Ανατολήν διά νίι ζητήΣη έκεϊΟεν διδάγματα 
καί μαθήματα πείρας.

Τούτο δι' "Εθνος ώς ή Ιαπωνία εΐνε μέγα τι, καθόΣον Σπα- 
νίως κατά τούς νεωτέρους χρόνους, καθ' ούς ό πολιτιΣμός έπι- 
φέρει μοιραίος τήν ένότητα, έθνος τι έφιίνη τοΣοΰτον ύπερέ- 
χον είς κλάδον τινά τών άλλων ώΣτε νίι δίδμ μαθήματα.

ΣΑΜΠΡΟΑ

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ
Έ πανηγύρισαν οί Ναυπλιεΐς τήν 30 Νοεμβρίου, ώς επέτειον 

τής άλώσεως τοΰ ΙΙαλαμηδίου καί έπρόβαλε πάλιν τό τρομερόν 
φρούριον στολισμένο·? καί ή φρουρά παρετάχθη καί ύμ.νήθη έν 
πάση μεγαλοπρεπείς ό "Αγιος Άνδρέας. Όγδοήκοντα καί δύω 
Ιτη διέρρευσαν άπό τής νυκτός εκείνης, ήτις εδωκεν είς τήν 
αιματοκυλισμένη·/ πατρίδα μας τήν αυγήν τής ελευθερίας.

29 Νοεμβρίου 1822. Μεγάλη νύξ! Έπολιωρκεΐτο στενό
τατα τό Ναύπλ’.ον. Οί πολιορκούμενοι εΐχον περιέλθει είς άπό- 
γνωσιν. Ό Άλής, ό μουχαβούζης τοϋ Ναυπλίου, είδε ματαιου- 
μένην πάσαν προσπάθειαν του πρός λύσιν τής πολιορκίας, καί 
μάτην άνέμενεν επικουρίας. Έσκέφθη τότε νά εγκατάλειψη τήν 
πόλιν καί νά κλεισθή είς τό φρούριον με'χρίζ δτου τοϋ στείλη ό 
Δράμαλης άπό τήν Κόρινθον επικουρίας.

Δεινή αληθώς ή θέσις του. 'Αντί τροφής πετσιά καί σάρκας 
νεκρών έν αποσυνθέσει. Άπό τήν θάλασσαν δέν ήδύναντο νά 
τούς επισιτίσουν. Τό Μπούρτζι, ύπό τόν γάλλον φιλέλληνα 
συνταγματάρχην Γκιουρντέν, έξηρεύγετο ποταμούς πυράς καί 
θάνατον.

Καί έπήλθεν ή νύξ τής 29 Νοεμβρίου. Έβρεχε. Ό Σταϊκό- 
πουλος, ό αρχηγός τής πολιορκίας, ήγρύπνει έν τώ έν Άρείκ 
στρατοπέδω του, δ’τε αίφνης προσέρχεται ό Μοσχονησιώτης 
οδηγών δύω ’Αλβανούς, ούς είχε συλλάβει προσποιούμενους ότι 
συλλέγουν χόρτα.

Ό Στάίκος έ'μαθε παρ’ αύτών τήν αδυναμίαν τής φρουράς 
τοϋ ΙΙαλαμηδίου καί άπεφάσισε νά τό καταλάβη τήν αύτήν 
νύκτα. Ό Μοσχονησιώτης προσεφε'ρθη νά άνέλθη πρώτος έπί 
τών τειχών. Άν οί έξω ήκουον πυροβολισμόν θά έσήμαινεν 
ότι τόν έφόνευσαν οι Τούρκοι. Άν ήκουον κραυγάς, ότι τόν 
συνέλαβον. Καί τότε έπρεπε νά. φονεύσουν τούς συλληφθε'ντας 
’Αλβανούς ώς δολίους.

«
ΊΊ βροχή ήτο ορμητική. ’Επάνω τό ΙΙαλαμήδι ήτο κατα- 

σκότεινον. Ό Στάίκος παρέλαβε τόν αδελφόν του Αθανά
σιον, τόν Νικόλαον Μοσ/ονησιώτην και 350 έπιλέκτους, έξεκί- 
νησεν έκ τοϋ στρατοπέδου του καί έσταμάτησεν είς μικράν 
άπόστασιν άπό τοΰ φρουρίου. ΙΊροσεφώνησε τότε τούς άνδρας 
του, διά νά τούς ένθαρρύνη, ’έκαμε τόν σταυρόν του καί άφοΰ 
έ'ταξεν ώς οπισθοφυλακήν τόν αδελφόν του Αθανάσιον μέ 240 
άνδρας, έσπευσε προς τόν προμαχώνα Αχίλλειος. τήν Γιουρούς- 
Τάμπια. Επάνω βαθεΐασιγή. Μία σκάλα προσήχθη, έστερεωθη 
έπί τών τειχών καί ό Δημήτριος Μοσχονησιώτης έπήδησεν 
ελαφρά επάνω μέ τό σημείον τοϋ σταυρού. Εις τό άνω άκρον 
έστάθη. Γύρω σκοτάδι. Είς τό μέσον ένα ασθενές φώς, μέσα είς 
τό φυλακείον ακριβώς. Άνασπή τό ξίφος του, πηδά μέσα άπό 
το στηθαΐον τοΰ προμαχώνος καί φθάνει είς τό φυλακείον. Μέσα 
ένας Τούρκος έτρωγε φραγκόσυκα. Ωθεί τήν πόρτα καί ο 
Τούρκος έπί τή θέα του ρίπτεται γονυπετής. Ο Μοσχονησιώτης 
τόν δένει, τοΰ φράζει τό στόμα καί ειδοποιεί τόν Στάίκον, ό 
όποιος είσπηδα επίσης μετά τοΰ αδελφού του Αθανασίου.

Μετ’ ολίγον εισέρχονται καί οί άλλοι καί ανοίγουν τήν σιδη
ράν πύλην τού προμαχώνος, δΓ ής είσήλθον καί οί λοιποί 
άνδρες τοΰ Σταίκου. Κατά τόν αύτόν τρόπον ό Στάίκος κατέ
λαβε καί τούς άλλους προμαχώνας, ένώ οί σκοποί και οί άλλοι

Ο ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
| Κάτωθι τοΰ προμαχώνος τοΰ Άχιλλέως άναμένοντες 

τύ σύνϋημά. |

έφευγον προτροπάδην καί έν ίαχαίς τρόμου διά 
τής βορειοδυτικής καθόδου πρός τήν πόλιν, έν 
θορύβω καί πανδαιμονΐω, οί δέ έν Ναυπλίω 
πολιορκούμενοι, γυναικόπαιδα καί πολ.εμισταί, 
έξήλθον είς τάς οδούς τήν αυγήν όλοφυρόμενοι 
καί έντρομοι έβλεπον τά πυροβόλα τοΰ φρου- 

κατ’ αύτών.
πΰρ ήρχισεν ό Στάίκος από τών 
κατά τής πόλεως καί μετά τρεις 

ό Αρχιστράτηγος ύπε'γραφε τήν μετά 
τών πολιορκουμε'νων συνθήκην, ένώ ό πασάς τοΰ 
Ναυπλίου ένεχείριζεν αύτώ τά κλειδιά τής πό
λεως δι' απεσταλμένου, καί ήρχιζεν ήδη ή έκκέ- 
νωσις αύτής ύπό τών Τούρκων, επιβιβαζόμενων 
έπί ελληνικών πλοιαρίων, άτινα έκλήθησαν έξ 
'Έδρας καί Σπετσών έπί τόύτω.

«

Απόρθητον ήτο τό ΙΙαλαμήδι. Πότε ακριβώς 
έκτίσθη δέν έξακριβοΰται. Χάνεται ή χρονολογία 
αύτή μέσα είς τούς αιώνας.Ίίτο φύσει οχυρά ή 
Ναυπλία. καί δικαίως έθεωρεϊτο ώς τό κλειδί τής 
1 Ιελοποννήσου. Αί πλεϊσται έπιχειρήσεις τών έπι- 
δρομέων κατ’ αύτής έστρέφοντο. Αλλά καί οί 
κατά καιρούς κατέχοντες ώχύρωνον αύτήν διαρκώς. Φέρονται 
οί Ενετοί ώς πρώτοι έπιχειρήσαντες τήν κτίσιν τού ΙΙαλαμηδίου 

τό 1687. '’Αλλά 

καί οί Τούρκοι είρ- 
γάσθησαν.Ίίτο δέ 
πράγματι άπορθη- 
τον καί ηρίθμει 
έπτά οχυρωτάτους 
προμαχώνας, τόν 
τοϋΆχιλλέως, τού 
Επαμεινώνδα, τοϋ 
Λεωνίδα, τού Φω- 
κίωνος, τού Θε
μιστοκλέους, τοϋ 
Μιλτιάδου καί τοΰ 
Φρουράρχου, μεθ' 
ών συνέδρα καί τό 
Μποϋρτζι, τό γρα
φικότατου έπιθα- 
λάσσιον φρούριον, 
καί ό προμάχων 
« I ΙέντεΑδέλφια υ. 

"Ενας βράχος 
θεόρατος ! Εχει 
ύψος τό ΙΙαλαμήδι 
216 μέτρων υπέρ 
τήν θαλασσαν καί 
ανέρχεται κανείς 
μέ έλικοειδή κλί
μακα αριθμούσαν 
1 880 βαθμίδας.

του. Παιδί είκοσιε- 
νός έτους ό Στάίκος. Χιλίαρχος όμως, δηλαδή συνταγματάρ
χης. ΊΊ φιλοπατρία του καί ή ανδρεία του τόν έκαμαν συν
ταγματάρχην καί κατόπιν ένδοξον στρατηγόν. Καυχάται διά 
την γέννησίν του ή Ζάτουνα τής Γόρτυνος, οπού καί ό πύργος 
του σώζεται. Ό πατήρ του ώνομάζετο ΙΙαναγής Στάίκος 
καί ή μήτηρ του Ζαχαροΰλα. Έγεννήθη τό 1801. άφοΰ δέ 
έμαθε τά πρώτα γράμματα είς τήν πατρίδα του, μετέβη τό 
1818 είς "Έδραν, όπου ήρχισε νά εμπορεύεται καί μετ' ολί
γον κατέλαβε θε’σιν επιφανή, μυηθείς καί είς τά τής Εται
ρίας. "Οταν αίφνης έκρήγνυται ή Ιερά Έπανάστασις. Ό 
Στάίκος έκποιεΐ ό',τι ήδύνατο, οπλίζει μαχητάς καί τρέχει 
νά μετάσχη τοΰ Άγώνος. Λέγουν μάλιστα ό'τι μή έχων τά

Ενας νεαρωτατος μαχητής ό πορθητής

ΤΟ ΠΆΛΑΜΗΔΙ

μέσα δι’ δλην τήν μικροστράτιάν του. όπλισε πολλούς μέ σού
βλες καί ξύλα, τά όποια άντικαθίστα μέ όπλα καθόσον ένίκα 
σκυλλεύων τόν εχθρόν.

Θεοσεβής δέ. Μόλις είσήλθεν είς τό απόρθητον φρούριον, 
ήρεύνησεν δλας τάς κρύπτας του ζητών γωνίαν νά προσευ- 
χηθή καί πάλιν καί νά εύχαριστήση τον Θεόν, εύρε δέ κατα- 
κεχωσμένον ύπό άχρηστα δπλα καί σκεύη τόν ναΐσκον τοΰ 
Άγιου Λνδρέου. Καί έξημέρωσεν ή εορτή τοΰ Πρωτοκλήτου 
Αποστόλου καί ή ημέρα έφώτισεν αύτόν καί τούς πολεμι- 
στάς του γονυπετείς καί έν βαθύτατη κατανύξει εύχαριστοΰν- 
τας τόν Θεόν.

Τήν έπομένην, ήτοι τήν 1 ’Οκτωβρίου 1822, προήχθη 
ύπό τής προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος είς στρατηγόν. 
Ένυμφεύθη κατόπιν Άργείαν κόρην, έκ τών πρώτων τότε 
οικογενειών καί απέκτησε μίαν θ’υγατέρα, τήν Ζαχαρούλαν 
Σταίκοπούλαν, ήτις νυμφευθεϊσα διετήρησε κατ’ έπιθυμίαν τοΰ 
πατρός της τό όνομά της, οΰτω δέ οί δύο υιοί της Δημήτριος 
καί Στέφανος-Στάϊκος ώνομάσθησαν Σταίκόπουλοι. Άπέθανε 
τή 21 Φεβρουάριου 1835.

11 παράδοσις τόν παρουσιάζει ώραϊον και εύσταλή νεανίαν. 
Καί τόσον ώραϊον, οίστε — κατά τήν παράδοσιν πάντοτε — 
Όθωμανίς πριγκήπισσα έκ τών πολιορκουμε’νων παρατηρούσα 
τούς πολιορκητάς διά τηλεσκοπίου, έθαύμασε τήν καλλονήν του 
καί τό παράστημά του καί τήν νύκτα τής παραμονής τού 
Άγιου Άνδρέου, έξελθοΰσα τών τειχών, έσπευσεν είς τό στρα
τοπέδου τοϋ Σταίκου καί τοΰ παρεδόθη σκλάβα, όδηγ'ήσασα 
αύτόν πώς νά κυριεύσ-η τό ΙΙαλαμήδι.

Φωτ. Ν. Πιλαβίου. 
ΤΟ ΜΠΟΤΡΤΖΙ

| Τύ γραφικώτατον έπιθαλάσοιον φρούριον τοΰ Ναυπλίου. |
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ΣΩΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ!
«Ό 'Ελληνισμός τής Μακεδονίας άνεθάρρησε. β'/.έπει δέ 

αυτόν μάλλον δρώντα τώρα καί ή Ευρώπη, καί δέν πιστεύω 
βέβαια νά έχουν καί τώρα τήν γνώμην έν Ευρώπη. ότι ή Ελλάς 
δέν ποθεί βελτίωσιν της έκεί καταστάσεως, καθώς έλεγον πριν 
οι παριστάνοντες ότι ή άμυνα των Ελλήνων τής Μακεδονίας 
κατά τών βουλγαρικών επιδρομών έσήμ.αινεν (iviiotaoir ν.ΰ~ί·>Ί 
καί τής Ελλάδος έν γένει κατά πάσης βελτιώσεως τής διοική- 
σεως ! Άλ.λά τό θάρρος τών 'Ελλήνων τής Μακεδονίας θά εινε 
τόσον μ.εγαλείτερν, όσον έπαρκεστέρα θά φαίνεται ή Ελλάς 
εις προάσπισιν τών δικαιωμάτων της. Τί δέ εννοώ έπαρκεστε- 

Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ
Ή πρωτεύουσα της ομωνύμου ίπαρχίας δπου το κέντρον τών ένεργηών τών ληστρικών συμμοριών.

ραν ; Όσοι νομίζουν, ότι ή στρατιωτική ήμ.ών παρασκευή 
προϋποθέτει μόνον τήν ένδεχομ.ένην εις τό μέλλον άνάγκην πολέ
μου έξ οίωνδήποτε περιπλοκών, πλανώνται. "Οταν λέγωμεν 
ότι δέον νά παρασκευασθώμεν διά τήν άμ.υναν τής χώρας, τό 
έπ έμοί έχω καί άλλην άμυναν ύπ' δψιν : Τήν άμ.υναν τού 
παρόντος. Τήν άμυναν ήτις συντελείται ταύτοχρόνως μέ τάς 
στρατιωτικής ήμ.ών παρασκευής. Καί εξηγούμαι. "Οσον έπαρ- 
κεστέρα φαίνεται ή Ελλάς στρατιωτικώς, τόσον περισσότερον 
ένθαρρύνεται ό Ελληνισμός τής Μακεδονίας εις τήν άμυνάν του. 
Βλέπουν καί αύτοί τί έχουν νά ελπίζουν άπό τήν Ελλάδα, καί 
ή δύναμις τής 'Ελλάδος συντελεί πολύ εις τό νά τούς ένισχύη 
εις τό εθνικόν των φρόνημα καί εις τάς ίστορικάς των παραδό
σεις. Τήν στιγμήν λοιπόν κατά τήν όποιαν ή 'Ελλάς ήθελεν 
έγκαταλείψει τήν στρατιωτικήν πολιτικήν, τήν οποίαν ή παρούσα 
Κυβέρνησις ύπεστήριξε, τήν στιγμήν εκείνην θά συνεκλονείτο ή 
μεγάλη δύναμις τού 'Ελληνισμού έν Μακεδονία.

»Διά τούτο δέν νομίζω δτ·. δυνάμ.εθα νά εϊσέλθωμεν εις άλλην 
πολιτικήν ήτις θά έλεγεν : ας ένισχύσωμεν πρώτον τά οικονο
μικά μας, καί κατόπιν βλέπομεν ! Όταν εϊπωμεν τούτο, 
σαλεύομεν σπουδαίως τό έδαφος τού 'Ελληνισμού τής Μακεδο
νίας, διότι άφαιρούμεν άπ’ αυτού τήν πεποίθησιν έπί τήν στρα
τιωτικήν επάρκειαν τής Ελλάδος».

[Έκ τον -"Αστεως.) « Γ· ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Καί έχουν άνάγκην ένισχύσεως οί "Ελληνες τής Μακεδονίας. 
"Εχουν άνάγκην ένθαρρύνσεως οί άτυχεϊς πληθυσμοί, οί ύπό τό

κράτος του τρόμου διατελοϋντες. Άς άναγνωσθή ή κατωτέρω 
επιστολή, έκθέτουσα τήν οίκτράν κατάστασήν εις ήν διατελοΰν. 
δ·.ά νά άποδειχθή πόσον έχει δίκαιον ό κ. Πρωθυπουργός.

’Αγαπημένε ιιου,

Θαμ.πώνουν τά μάτια μου άπό δάκρυα καί φοβούμαι πώς 
δεν θά μπορέσω ν' αποτελειώσω τό γράμμα μου αυτό, πού μέ 
τόση βιασύνη μοϋ ζητάς.

Γράφεις καί μέ συλλυπείσαι γιά τή φτωχή τή μάνα μου πού 
τοσο σπαρακτικά καί τόσο άδικα μάς άφηκε χρόνους χωρίς νά

λογαριάσης πώς, γράφοντας στον 
καταραμένο αύτό τόν τόπο, τό 
γράμ.μα σου κινδύνευε νά γυρίση 
πίσω χωρίς παραλαβή. Γιατί στον 
τόπο μας δεν εινε μονάχα ποϋ πεθαί
νει κανείς άπό ώρα σέ ώρα. Μά καί 
τάφο δέν ξέρει άν θά βοή απ' τά 
χέρια τών σκυλλών. Εχω καί τό 
θάνατο τοΰ αδελφού μου νά σου 
άναγγείλω. Τόν σκότωσαν προχθές 
μία ώρα έξω άπό τό χωριό τήν ώρα. 
ποϋ πήγαινε στο έρμο μας χωράφι. 
Άπό καιρό πολύ όλοι οί δικοί μας 
του έλεγαν νά φυλάγεται. Είχε λά
βει μιά επιταγή τών κομιτατζήδων 
καί παληκάρι λιγάκι τούς άπάντησε 
μέ τόν μηνυτή τους πώς ςέρουν γιά 
ποιό μονάχα σκοπό είνε κατάλληλα 
τά χαρτιά τους. Άπό τότε φυλά
χτηκε δυό τρεις βδομάδες κλεισμέ
νος στό χωριό Δέν λογάριαζε 5μως 
πώς θά τόν παραφυλάγαν άκόμη καί 
προχθές θέλησε νά βγή ώς τό χωράφι.

Είκοσι έξη σφαίρες έμέτρησαν 
στό κορμί του οϊ αγωγιάτες. που 
τόν έφεραν στό χωριό.

«
Άν δεν άρκοΰν αύτά γιά νά σοϋ 

δώσω μιά ιδέα τής ζωής—όπως μοϋ γράφεις, άντε νά γράφης 
τού θανάτου—στή Μακεδονία, νά ποιά είνε ή ζωή μας στον 
αδικημένο τόπο.

Κλεισμένοι στα σπήτιά μας μέ τής πόρτες διπλαμπαρωμένες 
περιμένομε πτωχοί καί πλούσιοι τό μ.ήνυμα τού Βουλγάρου. 
Αρχή καμμία. δέν ύπάρχει. Ό Τούρκος φοβάται περισσό
τερο άπό μάς καί οί μπέηδες αρχίζουν νά πληρώνουν μεγάλο 
τό μερδικό τους εις τής συμμορίες. Τσιφλίκια ολόκληρα μένουν 
άκαλλιέργητα, διότι απαγορεύεται έπί ποινή θανάτου εις κάθε 
χωρικόν νά έργασθή εις αύτά καί καθημερινά· έπιδρομαί τών 
ληστών έτρόμαξαν καί αυτούς τούς νοικοκυραίους.

Άπό τότε, πού ή Πύλη έξέδωκε τόν γνωστόν ίραδέ, διά τού 
οποίου δέν αναγνωρίζει τάς προσελεύσεις εις σχίσμα, οϊ Βούλ
γαροι άφησαν τήν παληά τους μέθοδον, ν’ αναγκάζουν δηλαδή 
τούς προύχοντας νά μαζεύουν ύπογραφάς 'Ελλήνων προσερχο- 
μένων εις τό σχίσμα καί ήρχισαν νά έργάζωνται μέ τά σχολεία 
καί μέ της ‘Εκκλησίες.

"Ενα μ.ήνυμα στό δάσκαλο νά μή ξαναπάη στό σχολείο του 
έπί ποινή θανάτου καί αν ό δάσκαλος φοβηθή, άμέσως Βούλ
γαρος δάσκαλος εϊς τό σχολείο. Άλλοιώς σκότωμα.

Εχουν έπειτα τούς γονείς. Όποιος στείλει τό παιδί του στό 
Ελληνικό σχολείο θά σκοτωθή. Οί περισσότεροι δέν ύπακούουν 
καί ή τύχη τους είνε γνωστή. Υπάρχουν όμως καί μερικοί, οί 
οποίοι φοβούνται. Αρχή καμμία δέν ύπάρχει, προστασία καμ
μία πουθενά, όπλα διά τήν άτομικήν άμ.υναν κανένα καί έπί
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[Το πλήθος συνωΟούμΐ’νον ι·1ς τήν πλατείαν τού Συντάγματος. | 

πλέον οί περίφημο: ξένοι άξιωματικοί καί ιδίως οί Ρώσσοι, οί 
οποίο: φανερά πλέον 'υποστηρίζουν τούς κομιτατζήδες.

«
Εις τά μέρη όπου οί κάτοικοι κατώρθωσαν νά σχηματίσουν 

μερικά σώματα «οπλισμένα πρός προστασίαν των ή κατάστασις 
έβελτιώθη πολύ. Πρέπει νά έχης ύπ' οψιν σου. ότι δέν ύπάρχει 
ούτε πέτρα, ούτε γάτα, πού νά μήν είνε Ελληνική εις όλην 
τήν Μακεδονίαν καί ότι ό τρόμος κρατεί κρυμμένους άληθινούς 
πατριώτας καί γνησίους "Ελληνας, διά νά έννοήσης μέ πόσην 
άνακούφισιν άναπνέουν αί περιφέρεια·., δπου υπάρχουν ‘έστω καί 
δέκα ένοπλοι διά νά προστατεύσουν τούς ειρηνικούς χωρικούς.

Τό φοβερόν εινε ότι οί λησταΐ εργάζονται καί τότε δολίως 
καί κρυφά εις τρόπον ώστε δέν έχει κανείς τροπον νά ύπερα- 
σπισθή τόν εαυτόν του. άλλα πίπτει εις μίαν γωνίαν τού δρόμου 
ύπό τάς σφαίρας αί όποίαι έρχονται άπό τάς χαράδρας ή άπό 
τούς θάμνους.

Καί ενεργούν τοιουτοτρόπως διότι γνωρίζουν, ότι εις πάλην 
φανεράν όσον καί άν είνε άοπλο: 
οί Μακεδόνες. ή Ελληνική ψυχή 
των είνε τοσον ηρωίκη ώστε παρ’ 
όλην τήν όργανωσιν και τον οπ> :- 
σμ.όν των δέν θά εϋρισκαν γω
νίαν, εις τήν όποιαν νά κρυφθούν. 
Καί βλέπει κανείς τούτο άπό τήν 
λύσσαν μέ την οποίαν διπλασιά
ζουν τάς κακουργίας των εις τά 
απροστάτευτα μέρη αναγκαζό
μενο·. ν’ άποσύρωνται από τά 
προστατευόμενα χωρία

«
Δέν έχω τί άλλο να σοϋ 

γράψω. II μάλλον ύπάρχουν 
τόσα πολλά ώστε στή λύπη μου 
επάνω τά συγχωνεύω εις ένα. 
Εσκότωσαν τή μαννα μου. τόν 

αδελφό μου. ΚΓ εγώ περιμένω 
άπό μέρα σέ μέρα τό θάνατο 
χωρίς νά ύπάρχη κανένα κατα
φύγιου γιά. νά σωθώ. IIρέπει ή 
ν' άφήσω τόν τόπο μου καί νά 
φύγω γιά πάντα γυμνός μακρυά 
ή νά γίνω καί έγώ ύπηρέτης τού 
κομιτάτου καί πράκτωρ του.

Καί πρέπε: νά ξέρης πόσο 
βαθύτερα ριζώνει ή αγάπη τής 
πατρίδος σέ κάθε απόπειρα πού 

γίνεται γιά νά τήν ξερριζώσουν, γιά νά έννοήσης τήν 
θέσι μου, ή οποία είνε ή θέσις όλων μας έδώ πτωχών 
καί πλουσίων.

Γιά μας σωτηρία πλέον δέν υπάρχει. Γιατί καί στήν 
τρομερή πάλη πού θ' άρχίση όταν καί στό χωριό τό δικό 
μας σχηματισθή προστατευτικόν σώμα, έμ-είς οί άοπλο: 
θά εϊμεθα τά θύματα.

Ενα μονάχα πρέπει όλοι μαζύ ελεύθερο: καί δούλοι 
νά έχωμε μοναδικό μας σκοπό. Νά γλυτώσομε τά παι
διά μας. γέννημα καί θρέμμα Ελληνικό, δχι άπό τόν 
θάνατο, είνε τό μικρότερο κακό πού τά απειλεί σήμερον, 
άλλ άπό τόν βαθμιαίου έκβουλγαρισμόν.

Ό Θεός όμως, όστις πάντοτε έπροστάτευσε τό ‘Ελλη
νικόν γένος, καί λίγη στοργή, τών ελευθέρων πρός τούς 
δούλους άρκούν διά νά σώσουν αγνήν τήν Μακεδονίαν 
μας, τήν Έλληνικωτάτην Μακεδονίαν.

7'οϋί ΰδε/.ι,ΊΧοϋ; μου άο.τ«η/ιοΐ'ί
A. X.

«
Τής ’Ελευθερίας ή δάφνη

θέλει αίμα γιά ν’ άνθιση .
Α. ΝίΚΟΛΑΡΑΣ

Εινε ίσως τό καταλληλότερου επίγραμμα διά τόν έν Στα- 
τίστη πεσόντα ήρωα. Μετέβη εις Μακεδονίαν νά άποκαθάρη 
μέ τό αίμα του τά ύπό τών δολοφόνων τής Σόφιας μαστιζό
μενα Ελληνικά χωρία. II 'Ελλάς έθρήνησε τόν θάνατον τού 
εύγενοϋς τέκνου της καί ό λαός τών Αθηνών σύσσωμος έξεδή- 
λωσε τό βαθύ πένθος του κατά την έπιμνημ-όσυνον τελετήν, ήν 
επιτελών ευλαβές καθήκον ό «Σύνδεσμος Συντακτών 'Ελλη
νικών Έφημ.ερίδων» διωργάνωσε τήν 22 Οκτωβρίου έν τώ 
Μητροπολιτικώ ναώ.

Αλλά μήπως φθάνε: ένας ήρως : Η μ.ήπως είναι μόνον έν 
κυριολεξία ή φράσις τού ποιητοΰ «θέλε· αίμα γιά ν' άνθιση» : 
Χρειάζεται αίμα άφθονου διά νά έλευθερωθή ή Μακεδονία 
Αίμα εις άνδρας. άλλά καί αίμα εις χρήμα.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΥ ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ
| ’Αντιγραφή έκ τής ε(ς χεϊρας τής ’Επίκουροι» τών Μακεδόνων Επιτροπής κΐκυνος, εύμ,ενώς παραχωρηΟείσης. ]
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ΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Ή 'Ελληνική ’Ηλεκτρική Εταιρεία, ίδουθείσα τώ 1899 
ύπό τήν προστασίαν τής Εταιρείας Thomson Houston τής 
Μεσογείου, σκοπόν είχε τήν έγκατάστασιν ηλεκτρικών σταθμών

Φωτ. Ν. ΓΙιλαβίου.
ΤΟ ΕΝ ΦΑΛΗΡΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

προωρισμε'νων νά παρέχωσι ρεύμα πρός φωτισμόν καί δια τάς λοι
πής βιομηχανικής άνάγκας τών διαφόρων πόλεων τής Ελλάδος.

Κατά πρώτον ή ’Εταιρεία, λίαν έπιτυχώς έργασθεΐσα, έπραγ- 
ματοποίησε τόν δι’ήλεκτρικοΰ φωτισμόν τής πρωτευούσης, έγκα- 
ταστησασα έπί τής όδοΰ Άριστείδου ήλεκτρικόν σταθμόν δυνά- 
μενον νά τροφοδότηση περί τάς 30,000 λαμπτήρων. Ο έπί 
τής όδοϋ Άριστείδου σταθμός περιελάμβανεν ήλεκτρικάς μηχα- 
νάς (Δυναμό) συνεχούς ρεύματος καί δυνάμεως 60 Kw, τρο- 
φοδοτούσας σύστημα διανομής τριών αγωγών ύπό 250 βόλ- 
τια. 'Έκαστον ζεύγος δυναμοηλεκτρικών μηχανών έκινείτο υπό 
ατμομηχανής δυνάμεως κανονικής διακοσίών ίππων ή 147,2 
χιλιοβατίων.

Ή άνω έγκατάστασις, άν καί λίαν έπιτυχώς ύπελογίσθη. 
εύρέθη μετ' ολίγον ανεπαρκής ώς έκ τής παμμεγίστης άναπτύ- 
ξεως τής πόλεως καί τής μεγίστης ζητήσεως ρεύματος πρός 
φωτισμόν.

Τούτο ήνάγκασε τήν 'Εταιρείαν νά προβη εις τήν άνέγερσιν 
μεγάλου κεντρικού σταθμού παρά τό Φάληρον, δυναμένου νά 
τροφοδοτή δι' ήλεκτρικοΰ ρεύματος τής ’Αθήνας, τό Φάληρον. 
τόν Πειραιά, ώς καί νή έπιτρεψη τήν μετατροπήν τού ατμηλά
του Σιδηροδρόμου’Αθηνών-1 Ιειραιώς εές ηλεκτροκίνητον τοιούτον.

Ό εις Φάληρον κεντρικός σταθμός χορηγεί τό ρεύμα κατά 
>γίαν περίπου :

φωτισμόν τών 'Αθηνών.........................................
» τοϋ IΙειραιώς...........................................
» » Φαλήρου..........................................

τήν ηλεκτρικήν έλςιν τοϋ σιδηρ. Άθηνών-ΓΙειραιώς

τήν εξής άναλο·

Διά τον
Μ
»
»

too
250

60
9511

»
»

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

'<) κεντρικός σταθμός τοϋ Φαλήρου περιλαμβάνει 6 ζεύγη 
ήλεκτροπαραγωγών μηχανών, έκαστου δυνάμεως 750 Kw. έξ 

ών τρία παράγουσι παλίνδρομον ρεύμα τριών φάσεων, δυο ρεύμα 
συνεχές καί εν ρεύμα μικτόν καί ό'περ ζεύγος χρησιμεύει ώς 
εφεδρικόν.

Ή άπαιτουμένη διά. τήν κίνησιν ποσότης ατμού παράγεται 
ύπό συστοιχίας οκτώ ατμολεβήτων, ιόν έκαστος έχει θερμαινό
μενη·/ επιφάνειαν 256 μ,2 καί δύναται νά. παραγάγη καθ’ ώραν 
4000 Kg ατμού εις θερμοκρασίαν 300° καί ύπό πίεσιν 3 Kg 
κατά τετραγωνικόν εκατοστόν.

Τό άπαιτούμ.ενον ύδωρ διά τούς ατμολέβητας λαμβάνεται έκ 
τής θαλάσσης, ή τροφοδότησις δέ τών ατμολεβήτων επιτυγχά
νεται δι’ ατμοκίνητων αντλιών. προθερμαινομένου τού ύδατος 
εις 100® περίπου.

Αί άτμομηχαναί ησαν κατεσκευασμε'ναι ύπό τού εργοστασίου 
Escher Wyss, είσί δέ τριπλής έκτονώσεως. Έκάστη ατμομη
χανή δύναται ν’ άναπτύξη δύναμιν 1000 ίππων μέ ταχύτητα 
94 στροφών κατά λεπτόν ύπό πίεσιν 12 Kg κατά τετραγωνι
κόν εκατοστόν καί μέ εισαγωγήν 3.3 ° 0.

"Εκαστον ήλεκτροπαραγωγόν ζεύγος άποτελείται έκ μιας 
ατμομηχανής 1000 ίππων καί έκ μιας ηλεκτρομηχανής ρεύμα
τος παλινδρομικού δυνάμεως 750 Kw.

Έκάστη τών ήλεκτροπαραγωγών μηχανών (ρεύματος παλιν
δρομικού) κανονικώς έργαζομένη καί μέ ταχύτητα 9 'ι στροφών 
■/.χτχ λεπτόν δύναται νά δώση ρεύμα 700 Kw ύπό τάσιν 
5000 βολτίων κατά φάσιν.

II διε'γερσ-.ς τών παλινδρομικών μηχανών επιτυγχάνεται διά 
ρεύματος χορηγουμένου ύπό δύο ζευγών ήλεκτροπαραγωγών 
μηχανών. 'Έκαστον τών ζευγών τούτων άποτελείται έκ μιας 
κατακορύοου ατμομηχανής κινόύσης κατ ευθείαν μίαν ηλεκτρο
μηχανήν ρεύματος συνεχούς καί μίαν ρεύματος τριών φάσεων. 
Ή ατμομηχανή αύτη είναι δυνάμεως 110 ίππων μέ 150 
στροφάς κατά λεπτόν. Έκ τών ηλεκτρικών μηχανών ή μέν τού 
συνεχούς ρεύματος εχει δύναμιν 75 Κ\ν ύπό τάσιν 125 βολ
τίων, ή δέ τού παλινδρόμου ρεύματος 75 Κ\\ ύπό 5500 βόλτια.

Διά τήν ήλεκτριζήν κίνησιν τού απ’ Αθηνών εις Ιίειραιά 
Σιδηροδρόμου τό άπαιτούμενον ρεύμα χορηγείται ύπό δύο ηλεκ
τροπαραγωγών ζευγών παραγόντων ρεύμα συνεχές. Τά Δυναμό 
είσί δυνάμεως 750 Kw καί ταχύτητος 91 στροφών κατά 
λεπτόν, τό δέ ρεύμα δίδεται ύπό τάσιν 600 βολτίων.

Πώς διοχετεύεται τό ρεύμα, πώς τίθεται είς κίνησιν ό ήλεκ- 
τρικός συρμός, πώς έγένετο ή έγκατάστασις, ποια άλλα συστή
ματα ύπάρχουν, θά ίδωμεν εις τό προσεχές τεύχος.

*

X. ΓΑΛΑΝΗΣ, μηχανικός

Φωτ. Ν’. Πιλαβίου.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Σ. Ε. II ανωτέρω έπιστημονικωτάτη μελέτη έγράφη υπό τοϋ 
κ. Γαλανή είδικώς διά τήν «Είκονογραφημένην». Εις τό δεύτερον 
τεύχος οημοσιευθήσεται τό τέλος αυτής μετ' εικόνων των κινητηρίων 
μηχανημάτων του καί τοϋ ήλεκτρικοΰ συρμού, ληφβείσης έν μεγάλη 
ταχύτητι εντός 1 τοϋ δευτερολέπτου.

Ο ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ

II γιγαντομαχία ήτις διεξάγεται έν τή Απω Ανατολή 
έφείλκυσεν ετ·. μάλλον τήν προσοχήν σύμπαντος τού κόσμου 
έπί τού θαυμάσιου έργου ό'περ οί Ρώσσοι εντός δεκαετίας ύπο- 
βληθέντες είς δαπάνην 862.625.000 φρ. χρυσών 'περάτωσαν.

Ό Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος ενώνει τήν Πετρούπολιν 
μετά, τού Ειρηνικού ’Ωκεανού καί Βλαδιβοστόκ και Πόρτ- 
Άρθούρ έχε: δέ μήκος μεταξύ Πετρουπόλεως - Βλαδιβοστόκ 
χιλ. 9050 καί Πετρουπόλεως-Πόρτ-Άρθούρ χιλ. 9376. Έκ 
Πετρουπόλεως μέχρις Τσελιαβίνσκ ό συρμός βαίνει έπί τών 
σιδηροτροχιών τής Εύρωπάϊκής Ι’ωσσίας καί έκ Τσελιαβίνσκ 
άρχεται κυρίως ή γραμμή τού 'Υπερσιβηρικού, ήτις διερχομενη 
τάς κυριωτέρας πόλεις τής Σιβηρίας φθάνει είς Χαρμπίν, όπόθεν 
διακλαδούται διά διακλαδώσεως μήκους χιλ. 717 εις Βλαδί- 
βοστοκ καί δι' έτε'ρας μήκους I 043 χιλ. είς Πόρτ-Άρθούρ, διερχο- 
μένης τής διακλαδώσεως ταύτης διά Μοΰκδεν,Ίνκόου καί Δάνλυ.

Μέχρι πρό τίνος ό 'Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος διηρεϊτο 
είς δύο τμήμ-ατα. τό άπό Τσελιαβίνσκ μέχρι τής βόρειας 
όχθης τής .λίμνης Βαϊκάλης, ήτις έχε: μήκος 640 χιλιομέ
τρων καί πλάτος 80 χιλ., επιφάνειαν δέ 34.000 τετραγ. χιλιο- 
μέτρων. καί ήν διήρχοντο οί έπιβάται δι’ άτμοπλ.οίου. καί τό 
έτερον τμήμα, ό'περ έκ τής άτιπεραν όχθης τής Βαϊκάλης έφθανεν 

ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ
|Ό ιροχός μέ τά .ητΕρνγια ιί,ρισκύμενος el; ιό πρόσθιον μέρος τοϋ τροίνου στρέφεται 

ταχύτατα δι'άτμοϋ καί σκορπίζει τήν μεταξύ τών έλασμάτων άποτιύεμένην χιόνα.]

είς Βλαδιβοστόκ καί ΙΙόρτ-Άρθούρ. Πρό ολίγων όμως ημερών 
έπερατώθη ή ένωτική ύπερβαϊκάλειος γραμμή καί οΰτω νϋν οί 
συρμοί βαίνουσι κατ εύθεΐαν έκ Τσελιαβίνσκ είς Βλαδιβοστόκ 
καί Πόρτ-Άρθούρ.

Έπί τής διακλαδώσεως τής άγούσης είς Χαρμπίν καί Πόρτ- 
Άρθούρ καί είς Ινκόον ά'ρχεται έτέρα διακλάδωσις ήτις άγει 
είς ΙΙεκϊνον.

Κατά δρομολόγιον ολίγον πρό τοΰ πολέμου κανονισθέν έν 
Ιίαρισίοις, παρ’ έπιτροπείας ής μετείχαν αντιπρόσωποι δια
φόρων κρατών καί ούτινος ή τακτική λειτουργία άνεκόπη έκ 
τοΰ πολέμου, ή άπόστασις μεταξύ Παρισίων-ΙΙεκίνου θά διη- 
νύετο είς 14 ήμέρας, ή τιμή δέ εισιτηρίου I θέσεως ώρίσθη 
είς φρ. χρ. 1013 καί II θέσεως είς φρ. χρ. 706 καί 50.

Μέγιστα είναι πράγματι τά πλεονεκτήματα άτινα καί είς 
τούς διά Κίναν καί Ιαπωνίαν έπιβάτας καί διά τά έμπορεύ- 
ματα τών άνω χωρών θά προσπορίσ-/) ή γραμμή αύτη.Άλ.λά 
καί έάν συγκρίνωμεν τάς ευκολίας, άς ή γραμμή αύτη θά 
πορίζη είς τό έμπόριον. παρατηροΰμεν ότι ελαττώνει κατά 14 
καί 1 5 ήμέρας τό ταξείδιον έκ τών κυριωτέρων λιμένων τής 
Ευρώπης πρός τούς λιμένας τής Κίνας και Ιαπωνίας.

Διότι ένώ προηγουμένως έξ ’Αμβούργου ή μετάβασις διά 
τής γραμμής Βρινδησίου-Σουέζ είς Σαγκάην άπήτει χρονικόν 
ό’ριον 33 ήμερων, είς Ναγκασάκι 34, είς Χόγκ Κόγκ 30 κα
είς Γιοκοχάμαν 36, διά δέ τής έτέρας γραμμής τοΰ Καναδά 
(Κεμπτά-Βανκοΰβερ) άτΓΓ,τεϊτο διά Σαγκάην 33. είς Ναγκα-

ΠΩΣ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΑΣ ΧΙΟΝΑΣ
[Φυτεύουν Εκατέρωθεν τής γραμμής πυκνά πυκνά έλατα και ή χιών στψαζομένη 

έπ’ αύτών σχηματίζει φράγμα Ανυπέρβλητον.]

σάκι 30, είς Χόγκ-Κόγκ 35 και είς Γιοκοχάμαν 27, ήδη δύνα- 
ταί τις νά μεταβή είς τάς άνω πόλεις μέ οικονομίαν χρόνου 
13—14 ήμερών καί μέ ούχί μικρήν οικονομίαν χρήματος.

Εκτος τών άνω όμως βεβαίως καί ή άνέσις τών επιβατών 
οϊτινες δια τής γραμμής ταύτης αποφεύγουν τά μακρυνά 
θαλάσσια ταξείδια δέν είναι έκ τών στοιχείων των συν- 
τελούντων όλιγώτερον είς τήν προτίμησιν τής γραμμής ταύ
της, πρό ολίγου δέ χρόνου ή Ρωσσική Κυβέρνησες συνε- 
βλήθη μετά τής Εταιρίας τών Κλιναμαξών (Wagons 
lits) όπως ή 'Εταιρία αύτη κυκλοφορή τρις τής έβδομάδος 
ταχείας άμαξας μεταξύ Παρισίων-Ίνκόου-Πεκινου, άλλ’ ό 
άρξάμενος πόλεμος διακόψας πάσαν άλλην κυκλοφορίαν 
έπί τής γραμμής τού Υπερσιβηρικού, πλήν τής μεταφο
ράς στρατιωτών, αναβάλλει τήν πραγμ.ατοποίησιν τής συμ- 
βάσεως ταύτης.

Εσχάτως ό Τσάρος δι’ οΰκαζίου τής 31 ’Οκτωβρίου 
έ. έ. έπεκύρωσε την άπόφασιν επιτροπείας ές αντιπροσώπων 
τού υπουργείου τών Στρατιωτικών, τών Οικονομικών καί 
τού Ελέγχου τής Αύτοκρατορίας, δι’ής έχορηγείτο πίστωσες 
10 έκατομ. ρουβλίων, όπως άρξωνται αμέσως αί μελέται 
πρός στρώσιν διπλής γραμμής τού 'Νπερσιβηρικοϋ.

Ή δαπάνη διά τήν άποπεράτωσιν και τήν συμπλήρωσιν 
τοΰ έ'ργου τούτου θά είναι όντως τεραστία, είναι όμως καί

άνάλογον ταύτης τό κολοσσιαΐον έ'ργον, δπερ συμπληρούμενον 
προώρισται, ώς άνω εί’ρηται, νά έξυττηρετήση σπουδαίως τά 
συμφέροντα τής Ρωσσίας άλλά καί τής Εύρώπης όλης.

I. Ν. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ
■ Επιθεωρητής της ‘Εμπορικής Ύπηρεαίας και τής Κινήαεως 

τής ‘Εταιρίας Ελληνικών ΕιΛηροδρόμων.

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΧΙΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΩΝ
|rH γραμμή διέρχεται είς τό μέσον.]
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Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

Οί πολιτικοί αγώνες οί εσχάτως εκτός τών ορίων τής εύγε- 
νούς κομματικής διαπάλης έκτραπέντες, άπερρόφησζν καθολο- 

κληρίζν τάς έκάστοτε κυβερνήσεις, 
ούτω δέ μόλις σήμερον, επτά δη
λαδή ολόκληρα έ’τη άπό του ολέ
θρου μας, αρχίζει σύντονος ενέργεια, 
και γίνεται σκέψις περί ένισχύσεως 
των κατά ξηράν καί θάλασσαν δυ
νάμεων της Χώρας ήμών.

Τό ζήτημα τούτο άπησχόλησεν 
όμολογουμένως πρώτην τήν κυβέρ- 
νησιν τού κ. Ι’άλλη, δτε ό κ. Κων- 
στζντινίδης, 'Υπουργός τότε τών 
Στρατιωτικών καί Ναυτικών, δια- 
πνεόμ-νος ύπό του πόθου νά τεθώσιν 
έπί τών ήμερων του αΐ βάσεις τής 
πολεμικής παρασκευής τής Πατρί- 
δος μας, έδωκε τήν πρώτην όύθησιν 
εις τούτο. συστήσας τήν μεγάλην 
εκείνην επιτροπήν έξ αξιωματικών 
τού στρατού τής ξηράς καί τής 
θαλάσσης, ήτις εκαλείτο υπό τήν 
προεδρείαν τού ' Υπουργού τών Ναυ- 
τικών νά μελετήση έμβριθώς και 
έπισταμενως τήν 
τής Έλ,λ.άδος 
γικάς συνθήκας ΰφ' άς ή 
διζτελεΐ έν γένει καί άναλόγως τού 
ένδεικνυομένου φυσικού εχθρού καί 
άναλόγως τών δυνάμεων αυτού, 
κατά ξηράν ή θάλασσαν, σύνταξη 
σχέδιο·» δράσεως έν ώρα πολέμου 
τών κατά ξηράν καί θάλασσαν 

δυνάμεων μας έν κοινώ συνδυασμό.
Κατά τήν αυτήν εποχήν εκαλείτο καί ή τεχνική επιτροπή 

τού ταμείου τού Εθνικού Στόλου όπως γνωμοδοτήση περί τού
τύπου τών σκαφών, ών είχε ανάγκην ό Ελλ.ηνικός Στολος ϊνα 
ζαταστή αξιόμαχος δύναμις, ϊνα καταστή άρτια ναυτική 
μονάς, έκ παραλλήλου δέ έπρόκειτο νά έργασθή καί τρίτη επι
τροπή μελ.ετώσα τό ζήτημα τού οπλισμού τού Στόλου μας.

Άτυχώς έπήζθον τότε πλήν άλλων καί τά γεγονότα τής 
κυβερνητικής μεταβολής, ούτω δέ πάσα σκε’ψις περί τού σπου- 
δαιοτάτου τούτου ζητήματος καί πάσα ενέργεια έγκατελείφθη. 
παραιτηθείσης τής κυβερνήσεως Ι’άλλη.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Et/εν ήδη τεθεί επί τάπητος ευτυχώς τό ζήτημα πλέον καί 
ό διάδοχος του κ. Κωνσταντινίδου Υπουργός τών Ναυτικών κ. 
Σ. Κουμουνδούρος. θέλων νά σύνδεσα, τό όνομά του με τό μέγα 
γεγονός τής άνασυντάξεως τών κατά θάλασσαν δυνάμεων 
τής ήμετέρζς χώρας έπελήφθη τής έπιλύσεως αυτού μετά 
πολλοί» ζήλου.

Τό πρώτον βήμα του ϋπήρςεν ή σύστζσις τής μεγάλης εκεί
νης έπιτροπής έξ αξιωματικών τού ναυτικού, τών επίλεκτων 
μάλιστα, ύπό τήν Προεδρείαν τού ΙΙρίγκηπος Γεωργίου. II 
ιδέα έπεκροτήθη γενικώς καί εύθϋς έξ αρχής εΐλκυσε τήν εμπι
στοσύνην τού Ελληνισμού σύμπαντος, ίδια δέ όταν μετζκληθείς 
έσπευσεν εις 'Αθήνας ή Λ. Υ. καί προήδρευσε τής έπιτρο
πής ταύτης

Πολύς χρόνος δέν κατηνζλώθη εις άσκοπους συζητήσεις. 11 
επιτροπή εις τέσσαρας ή πεντε συνεδριάσεις όμοφωνούσα συνέ
ταξε τήν πρός τό Ύπουργείον εκθεσίν της καί ύπέδειξε τήν 
ανάγκην νά ναυπηγηθούν τρία νέα θωρηκτά χωρητικότητες 
5500-6000 τόνων, ταχύτητος 18 μιλλίων, άκτϊνος ένερ- 
γείας άνχλόγου, τύπου όμοιου πρός τόν τού έν ϊτει 1898 

καθελκυσθέντος Αυστριακού θωρηκτού «Μονάρχης» καί μέ διά- 
ταξ'.ν πυροβολικού όμοίαν πρός τήν τού επίσης έν έ'τει 1898 
καθελκυσθέντος Σουηδικού θωρηκτού « Όσκάρ». Άμφότερα τά 
σκάφη ταύτα. ατινα έλήφθησαν ώς υποδείγματα, θεωρούνται 
παρά τώ ναυτικώ κόσμω ώς τέλειοι τύπο: πολεμικών σκαφών 
μεταζυ τών νεωτέρων.

Τήν προσοχήν τής έπιτροπής ταύτης εΐλκυσε κυρίως το 
σπουδαιότερου ζήτημα τής διατάξεως του πυροβολικού. Είναι 
πρόσφατον είσέτι άλλως τε τό σφάλμα περί τήν ναυπήγησιν τών 
παλαιών θωρηκτών μας «’Ταρών», «Ύδρας» καί «Σπετσών» 
ών γενικώς έχαρακτηρίσθη παρά παντός τού ναυτικού κόσμου 
ώς σπουδαιότατου ελάττωμα ή συγκέντρωσες τού πυροβολικού 
όλου εις έν κοινόν πυροβολείο·». ΙΙραγματι ή επισώρευσες τόσων 
χιλιάδων τόνων εις εν σημείο·» μετετόπισε τό κέντρου τού βάρους 
τού σκάφους μειώσασα και τήν εύστκθειαν αυτού έν ώρα σάλου. 
Ενθυμούνται δέ πολλοί αξιωματικοί τόν κίνδυνον δν διέτρεςε 
τό θωρηκτόν «Σπέτσαι» πρό τινων ετών διαπλέον τό στενόν 
τής Μεσσήνης. "Ενεκα τής άγριας τρικυμίας μέσω τής όποιας 
—λόγω πάντοτε τής άσταθείας τού σκάφους—έκλυδωνίζετο τό 
θωρηκτόν έχαλαρώθησαν τά συγκρατούντα τό αριστερόν πυρο
βόλου τών II.-27 ύφεκ. τού κεντρικού πυροβολείου σύσπαστα καί 
ό επιμήκης σωλήν αυτού έστράφη πρός τά. εξω. 'Ολόκληρον 
τότε τό σκάφος 'έκλινε πρός τήν άριστεράν πλευράν καί ή 
θάλασσα είσώρμησεν άπό τού καταστρώματος σαρώνουσα παν 
επ' αυτού κινητόν. ’Από τού προφανούς αυτού κινδύνου έσωσε 
τό σκάφος ή ψυχραιμία καί ή έτοιμότης τού κυβερνήτου του 
πλοιάρχου Γ. ’Αποστόλη, δστις άπό τής γεφύρας του έθεσεν 
εις ενέργειαν τούς ατμοκίνητους στροφεϊς έν τάχει, ούτω δέ τό 
τεράστιον πυροβόλο·» προσεδέθη καί αυθις εις τήν θέσιν του.

ΤΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ

Ειχεν έγερθή καί τό ζήτημα τών άντιτορπιλλ.ικών. Κατά 
τήν κρατούσαν γνώμην παρ' άπα.σι τοίς ναυτικοίς έθνεσι, το 
θωρηκτόν,—όπως κατήντησε τά σκάφη ταύτα ή πρόοδος τής 
τέχνης αληθή πλωτά φρούρια — σκάφος δυσκίνητου, δέον νά 
συνοδεύηται άπαρζιτήτως ύπό αριθμού άντιτορπι/.λικών και 
τορπιλλοβόλων, έν αναλογία I πρός 2 καί 1 πρός 4. Ιΐτοι 
εις έκαστον θωρηκτόν άναλογούσι δύο άντιτορπιλλικά. καί τέσ- 
σαρα τορπιλλοβόλα. Τά άντιτορπιλλικά είναι ή άμυνα τού 
θωρηκτού. τά τορπιλλοβόλα ή έπίθεσις αυτού. Τοιουτοτρόπως 
τά τρία νέα θωρηκτά μας έδει νά συνοδευθώσιν ύπό 'έξ άντι- 
τορπιλλικών καί δώδεκα τορπιλλοβόλων, όπως άποτελέσωσι·» 

Φωτ. Σ. Κοκω.η. ΤΑ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΑ ΜΑΣ

ούτως άρτια·» ναυτικήν μονάδά. Αυτή είναι ή ά.πλ.ουστέρα 
μορφή τής μονάδος.

II άξια έκαστου θωρηκτού προϋπελογίσθη εις δέκα εκατομ
μύρια φράγκων χρυσών, ή αξία έκαστου άντιτορπιλλικού εις 
έν εκατομμύριου φράγκων καί ή άξια έκαστου τορπιλλοβόλου εις 
πεντακοσίας χιλιάδας φράγκων. Θά άπητείτο ούτω δαπάνη 
τεσσαράκοντα πέντε εκατομμυρίων φράγκων χρυσών περίπου.

Αλλά, μετά σκέψιν νεωτέραν έθεωρήθη καταλληλότερου αντί 
τών δώδεκα τορπιλλοβόλων νά. ναυπηγηθώσιν ισάριθμα άντιτοο- 
πιλλικά. ήτοι δεκαοκτώ έν δλω άντιτορπιλλικά. Τό άντιτορπιλ- 
λικόν είναι ένταυτώ και τορπιλλοβόλον. έχει δέ καί ταχύτητα 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΔΥΜΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ το γλλλι.ογ.

μεγαλητέραν εκείνου καί άντοχήν καί διαστάσεις καί πλήρωμα 
πλειότερον καί ακτίνα ένεργείας μειζονα.

ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΘΩΡΗΚΤΑ ΜΑΣ

Εκ παραλλήλου έγένετο σκέψις καί περί τής χρησιμοποιή- 
σεως τών παλαιών θωρηκτών μας «Ψαρών», «Σπετσών» καί 
«’Έδρας», ϊνα ούτω τά. τρία ταύτα σκάφη μετά τών επι
σκευαζόμενων γερμανικών τορπιλλοβόλων μας απαρτίσωσ; δευ- 
τέραν μοίραν εφεδρείας. Πρώτον έχουσιν ανάγκην νέων λεβήτων 
διά νά. άνακτήσωσι τήν προτέραν αύτών ταχύτητα τών δεκζε- 

ί τριών τετάρτων καθ' ώραν. Τό πυροβο- 
συνιστάμενον εις ταχυβολα Καννέ

πτά κόμβων καί 
λικόν τής άμύνης αυτών, 
τών 100 χμ·. τών 95 χμ. καί τών 47 χμ. είναι επαρ
κές. Μειονεκτούσιν όμως κατά τό βαρύ πυροβολικόν, 
συνιστάμενον εις πέντε πυροβόλα Καννέ των 15 έκ. 
καί εις τρία τών 27 έκ. II βολή τούτων είναι βρα
δεία διά τήν σν,μερινήν έποχην ότε 'έν ταχυβόλον όμοιου 
διαμετρήματος δύναται, ώς έχει έξακριβωθή. νά βάλη 
δύο βολάς κατά λεπτόν.

II βραδεία βολή τών πυροβόλων τών θωρηκτών απο
δίδεται εις τήν χρήσιν τής συνήθους πρισματικής πυρί- 
τιδος. Πράγματι ή πυρίτις αύτη μετά τήν πυροβόλησιν 
άφίνει εντός τού σωύήνος τού πυροβόλου κατάλοιπα, 
παρίσταται δέ ούτω ανάγκη μεθ' έκζστην πυροβόλησιν 
νά πλύνηται ο σωλήν διά. διαλύματος σάπωνος καί 
άφθονου ύδατος, νά άπομάσσηται δέ καλώς διά τού 
μακτρου κατόπιν. "Ενεκα τούτου μεταξύ τής μιας και 
τής άλλης βολής μεσολαβεί αρκετός χρόνος, ύπολογιζο- 
μένου δτι καί τό κλείστρόν των έπίσης είναι δύσχρη
στο·» καί βραδυκίνητου.

Έθεωρήθη ότι ένδείκνυται ή άνάγκη τής άλλαγής τού 
πυροβολικού. 'Αντί τών πυροβόλων τών 27 ύφεκ. νά τοποθε
τηθούν ταχυβόλα όμοιου διαμετρήματος, όμοίου δέ διαμετρή
ματος έπίσης ταχυβολα νά άντικαταστήσουν και τά πυροβόλα 
τών 15 ύφεκ. Τό ζήτημα έμελετήθη έπισταμενως καί έμβριθώς 
καί ή μελέτη άπέδειξεν άσύμ.φορον τήν άλλαγήν τού πυροβολικού.

Άντικαθιστωμένων τών πυροβόλων διά ταχυβόλων έ'δε: διά 

τήν έξυπηρέτησιν καί τήν ταχεϊαν τροφοδοσίαν αυτών νά κλει- 
σθή, πρώτον τό έν τώ κεντρικώ πυροβολείς» φρέαρ τής αποθήκης 
τών πυρομαχικών, δπερ εν και μοναδικόν δέν θά έπήρκει διά 
πυροβόλα ταχείας βολής, άντ’ αύτών δέ νά κατασκευασθώσι 

δύο τοιαύτα. νά άντικατασταθή δέ καί τό 
βλητοφόριον δι’ ήλεκτροκινήτων άνελκυ- 
στήρ ων. I ουτου ένεκα έδει νά. μεταφερθή 
καί τό ήλεκτρομηχανοστασιον πρός πρώ
ραν καί νά έφοδ'.ασθή διά μιας έ’τι ήλε- 
κτρομηχανής μ.εγάύης. Ανάγκη προσέτι 
νά σμικρυνθώσιν αί θυρίδες τών πυροβό
λων καθ' ύψος, νά εύρυνθώσι δέ κατά 
πλάτος, ϊνα ούτως έπιτευχθή μειζων γω
νία σκοπεύσεως κατά διεύθυνσιν, ώς ά,παι- 
τούσι τά ταχυβόλα.

Αλλά. τά. πυροβολεία άρχικώς κατα- 
σκευασθέντα διά πυροβόλα συνήθη καί 
ουχί διά. ταχυβόλα. άπαιτούντα χώρον 
προπαντός, δέν έπαρκούσ: διά. δύο φρέατα 
μετ' ανελκυστήρων καί διά. τήν περιστρο
φήν αυτών έπί τού πόλου του.Έξ άλλου, 
ϊνα μετασκευασθώσιν αί θυρίδες πρέπει νά. 
αντικατασταθώσιν αί πλάκες τώνθωρζκων.

Εις τετρζκοσίους είκοσι τόννους άνέρ- 
χεται τό βάρος τών πλακών τούτων δ:' 
έκαστον θωρηκτόν."Εκαστος τόννος θώρα- 
κος κοστίζει τρεις χιλιάδας φράγκων χρυ
σών. Αρα ή άξια αύτών δι’ έκαστον 
σκάφος θά. άνέλθη εις 'έν έκατομμύριον 
καί τριζκοσίας χιλιάδας φράγκων χρυσών, 

χρ. διά. τά. τρία θωρηκτά. Δέν ύπολογίζε- 
μεταφορας αύτών διά. τού πλωτού γερανού 
ταρ' οίς θά. γίνγ, ή μετασκευή μέχρι τού 

, , =ίς 50,000 φρ. δι' έκαστον θωρηκτόν.
Αλλ ούτε ή δαπάνη τής έγκαταστάσνως αύτών καί τής μετα

φοράς τού ήλεκτροαηχζνοστασίου καί τού ανοίγματος τών νέων 
φρεάτων, ούτε ή άςία τών νέων ταχυβόλων, έκαστον τών όποιων 
στοιχίζει 100,000 φρ. καί πλέον μετά, τών πυρομαχικών του.

Έγένετο έκ τούτου σκέψις νά άντικατασταθώσι διά διδύ
μων ταχυβόλων όμοίου διαμετρήματος μόνον τά. πυροβόλα 
τών 15 ύφ. νά τοποθετηθούν δέ εντός τριών πυργίσκων, ών 
δύο πλευρικοί, ό δέ τρίτος πρός πρώραν. Πρός στιγμήν έπι-

Γ

ήτοι 3,9011.1)00 φρ 
ται δέ ή δαπάνη τή.
έκ τών συνεργείων 
σκάφους, άνελευσομένη ε

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ
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Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ους 
ιετά 

μετά σύρραξιν δεινήν καί χ-έ'/.-ώχ, διεκδι- 
ϊδαφος κατ’ αντιπάλου

Έν άπερίττω τοϋ ήμετέρου Εθνικού αρχαιολογικού Μου
σείου προθήκη εινε μετ' εύλαβείας πολλής αποτεθειμένα ανθρώ
πινα οστά καί κρανία μετά πενιχρών κτερισμάτων έκ σιδηρών 
στλεγγίδων καί τεθραυσμ.ένων αγγείων. Τά οστά ταΰτα φέρου- 
σιν έτι ζωηρά καί εμφανή ίχνη πάλης φοβέρας καί λυσσώδ 
καθ’ ήν οί νεαοοί ν.αχηταί, εις ους άνήκουσιν. έξέπνευσαν μ 
μάχην αιμ.ατηραν, ι 
κήσαντες βήμ-α πρός βήμα τό πάτριον 
βαρέως καί πολεμοχαρούς. Μικρά έπί 
τής προθήκης ταύτης πινακίς φέρει 
χρυσοϊς γράμμασι τήν επιγραφήν :

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 

καί ένδεικνύει τήν μάχην, έν ή επε- 

σον οί μεγάλοι αύτοΐ νεκροί.

Ή αποστολή τοΰ χρηστού Φω- 
κίωνος μετ’ άναλόγου στρατού καί 
στόλου δπως βοηθήση τάς έν ετε·. 
3 'ι I πολιορκουμένας ύπό τού Μακε
δόνος Φιλίππου Θρζκικάς πόλεις, 
τήν Πέρινθον καί τό Βυζάντιον, 
ήνάγκασε τούτον νά λύση την πο
λιορκίαν καί νά συνομ.ολογήση έν 
έ'τει 339 πρός τούς ’Αθηναίους και 
λοιπούς "Ελληνας ειρήνην, άναμένων 
χρόνον εύθετώτερον όπως έπιτελε'ση 
πληρέστερον τά μεγάλα αύτοϋ βου
λεύματα. Ούδ’ έβράδυνεν ή στιγμή 
αϋτη νά έπιστή παρασκευασθεΐσα καί 
τεχνουργηθεΐσα ύπό τοΰ Αθηναίου 
ρήτορος, τού υιού τής τυμπανιστρίας, 
Αισχύνου. Ούτος παρεσκεύασεν έπι- 
τηδείως την ύπό τού Άμφικτυονικού 
συνεδρίου καταδίκην τών Άμ.φισ- 
σε'ων Λοκρών έπί τή αιτία ότι έκαλ- 
λιε'ργησαν γήν ίεράν τού Δελφικού 
’Απόλλωνος. Άλλ’ ή τών Άμ.φι- 
κτυόνων καταδικαστική άπόφασις 
βραδέως λίαν καί άτάκτως έξετε- 
λεϊτο καί ο! Άμφικτύονες, πιστά 
τού Φιλίππου όργανα, άνέθετον εις αυτόν 
λέση την άπόφασιν αύτών. Ο Φίλιππος 
καραδοκών τήν ι'"' 
πεζών καί δισχιλίων ίππ 
πτ’ει εις τήν Έλάτειαν καί γίνεται κύριος τής Φωκίδος.

«

Τό άγγελμα τής καταλήψεως τής Έλατείας συνετάραξε τούς 
’Αθηναίους έπί τοσούτον, ώστε έκπεπληγμένοι καί κατηφεϊς 
προσελθόντες εις τήν Εκκλησίαν, δέν ειχον τήν δύναμ.ιν καί 
τήν τόλμην ν’ άνέλθωσι τό βήμα καί δώσωσι συμβουλήν τινα. 
Τό βήμα έκεϊνο, τό τόσον λάλον καί ρητορικόν, έσίγα έπί ίκανάς 
στιγμάς καί εις τήν πρόσκλησιν «τίς άγορεύειν βούλεται» άνί- 
στατο ούδεί. Άλλ έν τφ μέσω τής γενικής εκείνης καταπλή- 
ξεως καί σιγής άνίστατο ό άνήρ εκείνος, ού ή ακαταγώνιστος 
ευγλωττία τοσούτον ήμιλλατο πρός τήν φιλοπατρίαν καί αφι
λοκέρδειαν, ώστε δικαιότατα ήδύνατο νά φέρη έπαξίως μ.ετά 
τού τίτλου τού μεγίστου τών ρητόρων τής άρχαιότητος καί τόν 
τού τελευταίου προμάχου τής Ελληνικής ’Ελευθερίας, ό υιός 
τοΰ Δημοσθε'νους ό Δημοσθένης, καί διά τής δεινής αυτού 
ευγλωττίας έμ.πνέει θάρρος καί ελπίδας χρηστάς εις τούς συμ- 
πολίτας αυτού. Τά πάντα δέ έν τώ μεταξύ μηχανώμενος καί 
μ.ετά παραδειγματικής έπιτηδειότητος καί τέχνης ένεργήσας 
κατώρθωσε πλήν άλλων καί τών Θηβαίων ήδη τήν σύμπραξιν. 
Πλήρης χρηστών ελπίδων ό αγνός πατριώτης συνεξεστράτευσε

Φωτ. Λ. ΙΙιλοριου.
ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 
(Ή μόνη έκ τηΟ φυσικοί* ληφΟεϊσα εϊκών.]

τήν εντολήν νά έκτε- 
άπό τοσούτου χρόνου 

εύθετον στιγμήν, όρμζ μ.ετά στρατού 30.000 
έων, έκπολιορκεϊ τήν Άμφισσαν, έμ.πί-

' I•ιγρζφας επί τής άσπί- 
τύχη ζπέβη δυσμενής 
τοϋ Φιλίππου καί οί 

άς άρχάς τοϋ φθινοπώ- 
....... .... ιπά- 

Άλλ’ α.ί δύο αύται στρα- 
πλήν διάφοροι ολώς τό

χύτου εί/ον

.αρασκευασθείσης στρατιάς, έπ 
Τύχη άγαί)ή. Άλλ ’ άτυχώς ή 

τοιακοντακισχίλωι πεζοί
,ππεϊς αύτοϋ ειχον περί
338 άντιπαραταχθή έν Χαιρωνείζ κατ άν 

ιλεώνων ίσως 
τό πλήθος

μετά της π 
δος αύτοϋ 
καί κακή. Οί 
ύπερδισχίλιοι ί 
ρου τού έτους

ρίθμων καί ’έτι π 
ησζν μέν πως ίσα: 
καί τήν σύνταξιν.

λούντες τοϋ 
άνδρες παλαίμαχοι

ι ~ ~ 
λων ίσχ

Τ'.Χ·. ·'"

πΟίόν
Οί άπο

η σαν
τήν τέχνην. Ειχεν άποτραχΰνε

βασιλέως τάς φάλαγγας 
καί ήσκημένοι ήδη εις τού πολέμ.ου 

ασκήσει αυτούς αρκούν
τως ο μ.ακρός Θρζκικός πόλεμος. 
Έπί δέ τούτοις ήγον αυτούς πρός 
μάχην στρατηγοί γενναίο: καί δεδο- 
κιμασμένοι. Ενώ ή άντιταχθεϊσα 
Ελληνική στρατιά δέν -ήν
αυτήν πολεμικήν έμπειρία τό
αύτο σύστηυ.α καί τόν τρόπον τοϋ 
μάχεσθαι.

"Οτε άνέτειλεν ή ήμέρα τής μά
χης, ή έβδομη τού Μεταγειτνιώνος 
μ.ηνός τής εκατοστής δεκάτης’Ολυμ.- 
πιάδος—3 Αύγούστου 338. — ό 
Φίλιππος τάξας τόν δεκαοκταετή 
αύτοϋ υιόν Αλέξανδρον, διάδηλον 
την άνδρείαν καί την οξύτητα της 
ίνεργείας εχοντα, ν.χς'χ τόν Διόδω
ρόν, εις τό αριστερόν κέρας απέ
ναντι τών Θηβαίων, αυτός έτάχθη 
κατά τών ’Αθηναίων έχων άντιμε- 
τώπους τούς στρατηγούς Λυσικλέα 
καί τόν Χάρητα, δστις κατά τόν 
αυτόν Διόδωρον ούδέν διέτρερε τών 
τυχόντων ιδιωτών κατά τήν στρα
τηγικήν ίνέργειαν καί βουλήν. II 
σύρραξις άπό τής πρώτης στιγμής 
ύπήρξε φοβερά καί άγρια. Μάτην 
ό νεαρός καί ορμητικός Άλέξανι 
μετά μανίας ώρμα μ.ετά τώ·· 
εαυτόν τεταγμ.ένων άριστέων 
τοϋ Βοιωτικού ιππικού καί τού ιερού 
τών Θηβαίων λόχου. Ούτοι άνθί- 
σταντο γενναιως, έπιμ.όνως, κρατε-

• ' ,Λ ις άγριωτέρα έπα- 
τήν άντιμέτωπόν 

, μετά πάλην• - 4
ήδη έπί τού ετέρου 

Ή ήττα τών Ελλήνων 
Χίλιοι νεκροί

Μακεδόνος

Ζ'Ζ’
ό υ.ακοός 
δέ τούτοις 

ζτζγοί ,
Ενώ ή

Ί~Ζ7.

το

ι

ίδρος 
τών περί 

κατά

Αλλ ή λυσσώδης καί παράφορος έπίθεσ: 
νελαμβάνετο καί τέλος διέρρηςε τήν φάλαγγα 
του ο υιός τού Φιλίππου καί έπί σωρού πτωμάτων, 
δεινήν κατακοπέντων, βαδίζων συνήντα ·. , 
κε'ρατος νικώντα τον πατέρα αύτού. 
ύπήρξε γενική, καί ή φυγή οίκτρά καί δεινή. 
’Αθηναίοι έκάλυψαν τό πεδίον τής μάχης καί ολόκληρος ο ιερός 
τών Θηβαίων λόχος κατεκόπη μέχρις ενός.

ΙΙρίν ή δύσει ό ήλιος ή μάχη είχε περατωθή καί ό Φίλιππος 
νικητής ήδη έπέτρεψε τών νεκρών τήν ταφήν. Μεταςύ τών 
νεκρών καί τών λαφύρων εκειτο, κατά τάς αρχαίας μαρτυρίας, 
καί αύτή τού Δημοσθε'νους ή άσπίς μ.ετά τής εύοιώνου επιγρα
φής «’Αγαθή τύχη», ήν φεύγων έκ τής μάχης άμα τής τροπής 
γενομενης ειχεν άπορρίψε: εκεί. Ό Φίλιππος έξαλλος έκ τής 
χαράς καί ηδονής μετά τήν νίκην έκώμαζε μεταξύ τών νεκρών 
καί μεθύων ήδε μετά πίκρας ειρωνείας άντί άσματος τήν άρχήν 
τού Δημοσθενικοΰ ψηφίσματος :

ΙΙρδς πόδα διαιρών καί νηοκρούων.
Δη,υοαθένης Αημοοθένουζ Παιαί·ιεός.

ΊΙ αναγγελία τής ήττης ταύτης εις τάς Αθήνας άπροξένη- 
σεν άπερίγραπτον καί βαθεϊαν θλϊψιν καί κατάπληζιν, ήν τόσον 
ζωηρώς περιγράφει ό ρήτωρ Αυκούογος. "Οτε δέ έκομίσθη ή 
κόνις τών χιλίων νεκρών ’Αθηναίων μετ’ εξαιρετικής πομπής 
καί δικαίας λύπης καί κατήφειας έγένετο ή ταφή αύτών ές τώ 

Κεραμεικώ, έν τάφω ΐδίω, έφ’ ού στήλη εύμ.εγέθης μετά τών 
Ονομάτων το>ν νεκρών ειχεν ίδρυθή.

Αλλ ή πόλις έκείνη, ήτις ύπέστη έν τή μάχη ταύτη τήν 
άλγεινοτέραν τών συμφορών, ύπήρξαν αϊ Θήβα·.. Συντετριμ.μ.ένη 
είδε κείμενους έπί τοϋ πεδίου τής μάχης τούς τό άνθος τής 
Θήβα ϊκής νεότητος άποτελοΰντας νεαρούς πολεμιστής τοϋ ιερού 
αύτής λόχου. Πάντες μέχρις ενός ειχον θρυμμ.ατισθή ύπό τοϋ 
τεταγμ.ένου κατέναντι αύτών υιού τού Φιλίππου. Άλλ’ άν τών 
πολεμιστών Θηβαίων ή τύχη ύ—ήρξε τόσον θλιβερά, έτι θλιβε- 
ρωτέρα ήτο ή θέσις αύτής τής πόλεως τών Θηβών. Ό νικητής 
Μακεδών εύρε τότε τήν εύκαιρίαν νά έξζ/είψη τήν έπίφοβον 
εκείνην πόλεν έκ τοϋ μέσου καί νά τήν καταστήση ίσην πρός 
τάς λο'.πάς Βοιωτικάς πόλεις.

«

Τό πρώτον εύσεβές τών Θηβαίων καθήκον μετά τήν μάχην 
ύπήρξεν ή εύκοσμος τών νεκρών ταφή. Πλησίον δέ τού πεδίου, 
εν ω έπεσον οί τελευταίοι τοϋ έντεΰθεν Ίύλληνισμοϋ πρόμαχο·., 
έθαψαν τους νεκρούς αύτών και έπί τοϋ τάφου αύτών άνήγειραν 
Δέοντα. Ούδεμία χΤκύ, είκών. ούδέν άλλο έπίθηιζα, ήδύνατο νά 
παραστήση πιστότερον καί άκριβέστερον τήν ζντ.ληύιν των 
Θηβαίων πολιτιών. ήν ϊσχον περί τών μεγάλων αύτών νεκρών, 
δτε περισυλλέγοντες αύτούς μετ’ εύλαβείας έκ τού πεδίου, έν ω 
έπεσον. μετά φρικτοϋ άλγους έβλεπον τούς πάντας κατακρεουρ- 
γημένους καί κατακομμένους ύπό των βαρέων ξιφών του Μακε
δονικού ιππικού, άφ’ ού έπάλαισαν κατ αύτοϋ μετά μανίας καί 
τόλμης καί άνδρείας όντως λεοντοθύμου. ’<) μαρμάρινος εκείνος 
Αέων έπί τών οπισθίων ποδών στηριζόμενος μεγαλοπρεπής καί 
φοβερός, προεκάλει τήν έκπληξιν καί τό δέος τοϋ παρατηρητοϋ’ 
καί έν ω άριστα έσυμβόλιζε τήν λεοντόθυμον τών νεκρών, ους 
έκάλυπτε, τόλμην, διεδήλου διά τής στάσεως αύτοϋ ότι αύτός 
έκρίθη ο μόνος κατάλληλος νά στηθή έκεί φρουρός άγρυπνος τών 
προσφιλοιν καί τετιμ.ημένων νεκρών. Έπί τού υ.νηυ.είου τούτου 
ούδέν ονομα νεκρού άνεγράφη. Άοέθησαν νά κείνται έκεϊ παν- 
τες ανώνυμ.οι αφού κατά τόν Παυσανίαν ή τύχη αύτών δΐ·:ν 
ύπήρξεν ανάλογος τής τόλμης των. Άλλ’ ό τεχνίτης εις τών 
Θηβαίων τούς λόγους έμάντευσε φαίνεται καί άντελήφθη τά 
ποικίλα αισθήματα τά όποια κατεϊχον τήν καρδίαν αύτών έπί 
τή θέα τών τόσον γενναιως και κρατερώς άλλά καί τόσον άτυ
χώς κατακοπέντων νεκρών των. Καί παρέστησε τόν Δέοντα 
έτοιμον να αφήση δεινόν καί ζπελπιν μυκηθμόν καί νά έκφραση 
καί κατά, τών θεών αύτών καί τών δαιμόνων πζράπονον μετ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΝ—"ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ,, Κ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

άπειλής. ότι τόσα, ανδρεία, τόσον θάρρος, τόση τόλμη άπέβη 
εις μάτην καί εσωρευθη ύπό τόν τύμ.βον έκεΐνον, εις άμ.ορφα 
καί αιμοσταγή πτώματα.

Ό Αέων ϊστατο έκεϊ έπί αιώνας. Ό Παυσανίας έπισκεφθείς 
τήν Χαιρώνειαν σημ-ειοί τά έξής περί τοϋ μνημείου. «Προσιόν- 
των δέ τή πόλε: πολυάνδρων Θηβαίων έστί έν τώ πρός Φίλιπ
πον άγώνι άποθανόντων. Ούκ έπιγέγραπται μέν δή έπιγραμμα, 
έπίθημα δ έπεστι αύτώ Αέων φέρει δ’άν εις τών άνδρών μάλι
στα τόν θυμόν. Επίγραμμα δ’ άπεστι (έμοί δοκείν) ότι ούκ. 
έοικότα τή τόλμη σφίσι τά εαυτού δαίμονος ήκολούθησε».

Έκ.τοτε ούδεμίαν μαρτυρίαν περί τού μνημείου τούτου έχο- 
μεν. Οί αιώνες διεδέχοντο άλλήλους. βάρβαρα καί κατακτη
τικά έθνη έπέδραμον έπί τήν Χώραν ήμών και ήμ.έοαΐ πονηοαί 
πικριών καί δουλειάς άνέτειλαν. Εις τούς χρόνους αύτούς τούς 
άδοξους καί πένθιμους κατέπεσεν έκ τών βάθρων καί ό φρουρός 
τών νεκρών τής Χαιρωνείας Αέων. Πότε ακριβώς καί πώς. 
άγνωστον. Ισως έκ σεισμού τίνος έσωρεύθη έκεϊ παρά τό βζθεον. 
άλλ ίσως καί έκ φθοράς τών συνδεόντων τά διάφορα τεμάχια 
σιδηρών συνδέσμων, ή έκ καθιζήσεώς τού βάθρου αύτού.

Ο Αεων πεσων εκ τού βάθρου αύτοϋ έκαλυφθη σύντωχρόνω 
καί κατέστη άφανής.Ό ήμέτερος Μελέτιος, καίπερ περιγράφων 
τήν Χαιρώνειαν έν τή εν έτει 1728 ύπ’ αύτού έκδοθείση γεω
γραφία. ούδένα λόγον ποιείται περί τοϋ Δέοντος. Ούτε όμως ό 
έν ετει 1801 έπισκεφθείς τήν Ελλάδα άγγλος Dodwell ούδ’ ό 
Clarke άναφέρουσί τι περί τού Δέοντος. Μόνον ό ιατρός τού 
Αλή-πασά I). Holloiul. περιελθών έν έ'τει 1812- 1813 τήν 

ήμετέραν χώραν άναφέρει ότι εινε άκρως λυπηρόν νά κεϊται ύπό 
τήν γήν ό περιώνυμος τής Χαιρωνείας Λέων. Άφ’ ού σεσω- 
ρευμένος έπί τοσούτους αιώνας έκαλύπτετο αφανής, συνέπεσε 
κατά τάς άρχάς Ιουνίου τοϋ 1818 νά διέρχηται έκεϊθεν βαί- 
νων πρός Κάπραιναν έκ Αεβαδείας ο άγγλος J. Crawforl, δστις 
παρετήρησεν επ ολίγον έζέχον τής έπιφανείας μάρμαρον κατειρ- 
γασμένον. Ένήργησε μικράν τινα σκαφήν καί άνεκάλυψε τά 
τεμάχια τού Δέοντος, άτινα καί πάλιν έπιμελώς έκάλυψεν.Έκεϊ 
εκειτο κεκαλυμμένος καί πάλιν, ό'τε έν ετει 183-7 ό ήμέτερος 
άρχαιολόγος Πιττάκης έπισκεφθείς τήν Χαιρώνειαν, έν τή περι
γραφή τών μνημείων Βοιωτίας λέγει τά έξής περί τού Δέοντος : 
«Εις τό πολυάνδρων τών Θηβαίων έν Χαιρωνείζ σώζεται τό 
κολοσιαϊον άγαλμα τού Δέοντος τετμημένου εις έννέα τεμάχια.

1 Τό τέλος Ης τό ί.τόμενον ] Γ. Π. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
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Ο ΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ
Πρώτος τώ 1899 ό κ. Β. Βουδούρης, 'Υπουργός τών Ναυ

τικών, έσχε τήν έπιτυχή ιδέαν τ 
τής πρακτικής έξασκήσεως τών 
πολεμικού ήμών ναυτικού. Μέχρι 
τής εποχής εκείνης τοιαύτη συστη
ματική έκπαίδευσις πρακτική ήτο 
κάτι τι άγνωστον. Ενίοτε έν τού- 

διετίθετο πρός τόν σκοπόν 
τούτον πολεμικόν τ; σκάφος, οτέ 
υ.έν ό άτμοδρόμων «Ελλάς», ή 
σημερινή τ/ολή τών Δοκίμων, άλ
λοτε δέ ό πάρων «Άρης», τό 
ιστορικόν σκάφος τού Άγώνος, 
ή «Άθηνά».

Τοιούτον πλοϋν έπεχείρησε τώ 
1887 ή «Ελλάς» φέρουσα τούς 
πρώτους μαθητής τής σχολής τών 
Δοκίμων ύπό κυβερνήτην τόν πλω
τάρχην τότε Πλίαν Κανελλόπου- 
λον, διοικητήν ένταυτώ καί τής 
Σχολής, τον άείμ.νηστον καί δια- 
κεκριμένον αξιωματικόν τοΰ πο
λεμικού ημών ναυτικού, ύπέρ τού 
όποιου πολλά έπραξε καί πλεϊστα προηλείφετο νά πράξη. II 
Ελλάς τότε ϊφθασε μέχρι τών παραλίων τής Ισπανίας, περι- 

πλεύσασα τούς λιμένας τής Μεσογείου λεκάνης καί τυχούσα 
θεου.οτάτων έκδηλώσεων έκ μέρους τών όμδγενών.

’Επίσης καί ό «“Αρης» έπεχείρησε τοιούτους πλόας φέρων 
τούς έκ τής Σχολής τών Εύελπίδων αποφοιτώντας τότε δοκί- 
μ.ους πρώτης τάξεως. κατόπιν δέ τους μ.αθητάς τής Ναυτικής 
Σχολής, μέχρις δτου προσεκολ,λήθη παρά τή έν Πόρω Ιίροπαι- 
δευτική Μοίρα, προσδεθείς μονίμως παρά τό κρηπίδωμα τού 
προγυμναστηρίου, ό'που καί θά καταλίπη τά κώλα.

Τόν πρώτον έκπαιδευτικόν πλοϋν του έπεχείρησεν ό «Ν.Μιαού- 
τού 1899,

Β. Βουδούρης. Υπουργό:
...... τών εκπαιδευτικών πλών χάριν 

νεωτερων άξιωμ.ατικών του

Τω 1900 ό «Μιαούλης» έπεχείρησε τόν δεύτερον πλοϋν 
ύπό κυβεονήτην τόν άντιπλοίαρχον κ. II. Κουντουριώτην 
ύπαρχον τόν ύποπλοίαρχον κ. Φ. Κανελλόπουλον. έφθασε 
φέρων καί πάλιν αξιωματικού 
Αμερικής. Τρίτον πλοϋν έπεχείρησε·

0 "ΜΙΑΟΥΛΗΣ,, ΜΑΣ

του 
καί 

Φ. Κανελλόπουλον. έφθασε δέ 
μέχρι τών Βαλεαριδών καί τής 

ν ό «Μιαούλης» τώ 1901 
μέ κυβερνήτην τόν άντιπλοίαρχον 
κ. I. Δαμιανόν καί ύπαρχον τόν 
πλωτάρχην κ. Λ. Κουντουριώτην 
έοθασε δέ και πάλιν μέ αξιωμα
τικούς μέχρι Νέου Κόσμου. 

Έπίσης τή 10 Ιουλίου τού 
1902 ό «Μιαούλης» ύπό κυβερ
νήτην τον πλοίαρχον κ. II. Μαυ- 
ρομιχαλην καί ϋ 
πλοίαρχον κ.

Είναι έκ σιδήρου, έχει μήκος 81.80 μ. πλάτος 1 1 μ. βύθισμα 
4,50 μ. έκτόπισμα ύδατος 1770 τόννων, άτμομ.ηχανήν δυνά- 
μ.εως 2200 ίππων καί ταχύτητα 12 μιλλίων καθ’ώραν. Θώρακα 
χαλύβδινου δέν έχει. Ό όπλισμ.ός του συνίσταται εις τέσσαρα 
πυροβόλα Κρουπ τών 17 έκ. τέσσαρα ταχυβόλα τών 45 χ. μ. 
καί δύω μ.υδραλλιοβόλα.

Ακόμη καί σήμερον ό «Μιαούλης» θαυμάζεται διά τάς 
ωραίας γραμμάς του. Όταν καθειλκύσθη έθεωρήθη ώς αριστο
τέχνημα τής ναυπηγικής καί ό κατάπλους του εις τά ύδατά μας 
έχαιρετίσθη ευφροσύνως. Άλλ' έχε: καί τήν ιστορίαν του τό 
ώραϊον εύδρομον. Ώραίαν σελίδα αληθώς κοσμούσαν τήν μαύρην 
ιστορίαν τού 1897.

«

XI ΙΟ ΙΙΧΙ ΓΓΟ') ΚΧΙ χίΓοχχ

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Ο ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ
I

*
1ης» τον 'Ιούλιον άποπλεύσας έκ Φαλήρου τήν 

20 τού μ.ηνός έκείνου μέ 
κυβερνήτην τόν άντιπλοίαρ- 
χον τότε κ. Θ. Θεοχάρην 
καί ύπαρχον τόν πλωτάρ
χην κ.11. Γκίνην.Έπ αυτού 
τότε έτοποθετηθησαν μόνον 
αξιωματικοί.

Ό πλους του υπήρξε» 
επιτυχέστατος. I Ιροσήγγι- 
σεν άλληλοδιαδόχως εις τους 
λιμένας Μελίτης, Νεαπό- 
λεως. Τουλώνος. Μ ασσαλίας, 
Γαδείρων. διέπλευσε τό Γι
βραλτάρ, κατέπλευσεν εις 
Δισσαβώνα, Άβρ, Λονδί
νου, Λίβερπουλ. ’Αμβέρσαν, 
' Λ μστελό δ α μον, Κ ο πεν άγη ν, 
Μαλμοά καί έφθασε μέχρι 
ΙΙετρουπόλεως, τυχών έν- 
θουσιώδους δεξιώσεως καί 
έκ μέρους τών ομογενών καί 
έκ μέρους τών ξένων αξιω
ματικών καί τών έν τώ εξω
τερικά αντιπροσώπων μας 

κεφαλών. Ούτω καί ό Βασι
; τής Πορτογαλλίας καί ή γηραιά Ανασσα καί ο Σεπτός 
•ήρ τού ήμετερου Βασιλέως έξεδήλωσαν ζωηρής συμπάθειας 

πρός τούς "Ελληνας αξιωματικούς. Καί αύτοί δέ πάλιν πολλών 
ανθρώπων ειδον άστεα καί πολλά πράγματα έ’μαθον.

I. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ! ΤΟΥ “«ΙΑΟΥΛΗ

ζχΐ έκ [Λερούς έστεααενων ά/.07.τ, 
Λεύ;
παι

ί*

ύπαρχον τόν υπο— 
. Άνδρ. Μιαούλην, 

υποδιοικητήν συγχρόνως τής Ναυ- 
τικής Σχολής, παρέλαβε τούς μα
θητής τής Σχολής τών Δοκίμων 
καί άπέπλευσεν έκ Φαλήρου όπου 
είχε μεθορμισθή, άφού ηνθράκευ- 
σεν έν ΙΙειραιεϊ, διά Πόρον. Μεσ
σήνην, Ί'ουλώνα, ΚαρΟαγένην, 
Κ αν αρ ίους, ’ Λλγέρ ι ον. έ π αν απλε υ- 
σας εις Πειραιά τήν 7 ΣεπτεβρίΟυ 
ίδιου έτους.

Τό έπιόν έτος 1903 επιχείρησε τέταρτον πλοϋν τό κομψόν 
εύδρομον άποπλεϋσαν τήν 18 ’Ιουλίου μέ τούς μαθητής τής 
Ναυτικής Σχολής, ύπό κυβερνήτην τόν άντιπλοίαρχον κ. Σ. 
Λάμπρον, ήδη Διευθυντήν τής Υποβρυχίου Άμύνης καί ύπαρ
χον τόν πλωτάρχην κ Άρ. Γιωτόπουλον, ήδη προσωπάρχην 
τοΰ Υπουργείου τών Ναυτικών. Καί προσήγγισεν άλληλοδια- 
δόχως εις Κατάνην, Κάδιξ, Δισσαβώνα. "Ιβιζαν, ΙΙαλμαν, 
Τύνιδα,Τάραντα.έπαναπλεύσας εις Πειραιά τήν 19 Σεπτεμβρίου.

«

Ό έοετεινός πλους του περιωρίσθη καί πάλιν εντός τής 
Μεσογείου λεκάνης. Κυβερνήτης του ήτο ο πλοίαρχος κ. 1. 
Καλλιφρονάς. ύπαρχός του ό υποδιοικητής τής Ναυτικής Σχο
λής κ. Άνδρ. Μιαούλης. πλωτάρχης ήδη.

Ό «Μιαούλης» άπέπλευσε τήν 25 παρελθόντος Ιουειου εκ 
Φαλήρου φέοων τούς 32 μαθητής τών τριών τάξεων τής Σχολής 
τών Δοκίμων. Την νύκτα 
τής 27 πρός τήν 28 διέ
πλευσε τό στενόν τής Μεσ
σήνης καί τήν 29 πρωί 
κατέπλευσεν εις Νεάπολιν.
Τήν 5 Ιουλίου κατέπλευσαν 
εις Τουλώνα. τήν 15 ίδιου 
κατέπλευσαν εις Βαρκελώνα, 
τή 24 διέπλευσαν τό Γι- 
βραλτάρ ,τήν 27 ίδίου κατέ- 
π/ευσαν εις Δισσαβώνα. Τήν 
3 Σεπτεμβρίου κατέπλευσαν 
εις Γιβραλτάρ, τήν 8 ίδιου 
κατέπλευσαν εις Άλγέριον, 
τήν I 8 κατέπλευσαν εις Με
λέτην. Τή 22 Σεπτεμβρίου 
άπέπλευσαν έκ Μελέτης, τήν 
πρωίαν τής 25 διέπλευσαν 
τήν διώρυγα τής Κορίνθου 
καί τήν μεσημβρίαν έπανέ- 
πλευσαν εις Πειραιά. Διήνυ- 
σαν4Ο2 I ναυτ. μίλ. ένδλω.

Καταφανής ή χρησιμότης 
τατος δέ ό «Μιαούλης» διά τόν σκοπόν αυτόν, 
έν Σένη τώ 1879 διά χρημάτων τού παλαιού Ταμείου 
Εθνικού Στόλου, όνομασθείς «Μιαούλης» ,ψ.... ------
ξου'Γδοαίου Ναυάρχου, έστοίχισε δέ 2 ’/2 εκατομμύρια φράγκων.

ΑΝΔΡ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ
ΠΛΟΤΛΡΧΗΙ, ΥΠΑΡΧΟΙ TOY “ΜΙΑΟΥΛΜ

τών πλών τούτων. Κχταλληλο- 
Έναυπηγήθη

___ . .._ ’ ι τού·
Εθνικού Στόλου. όνομασθείς «Μιαούλης» πρός τιμήν τού ένδο
ξου Τδραιου Ναυχοχου, έστοίχισε δέ

’Ανάγεται εις τάς ήμέρας τών Κρητικών, δτε ό «Αλφειός» 
ό «Πηνειός» καί ό «Μιαούλης» περιεπόλουν παραπλέοντες 
άκτάς τής μ.εγαλονήσου διά να περιφρουρώσι τήν ζωήν 
άδελφών μ.ας Κρητών. Ό «Μιαούλης» είχε προσορμισθεί 
τόν λιμένα Ηρακλείου, όπου έπίσης έναυλόχει καί τό 

Α-. ί., Σητεία έγέ- 
Ολίγον προ τής 

~ ε- 
ου νά

και
τάς
τών
εί; 
«Φουάτ». Τήν ήμέραν εκείνην είχε γνωσθεϊ ότι έν 
νέτο νέον κίνημα έκ μέρους τών Χριστιανών. Όζ.ιγ 
μεσημβρίας άσυνήθης κίνησιςπαρετηρήθη έπί τού «Φουάτ».Έπ 
βιβάζετο στρατός, μετ’ ολίγον δέ ήρχισεν ή καπνοδόχη τ· 
άναδίδη τολύπας καπνού.

Περί τήν μεσημβρίαν 
του καί έξέπλευσε τού λιμένος. Προφανώς 
Σητείαν μέ τόν στρατόν, 
μόνον κεκαλυμμένα είχε 
κυβερνήτης του μόλις είδε 
σπάσε καί

τό «Φουάτ» άνέσπασε τάς άγκύρας 
; κατηυθύνετο εις 

Ό «Μιαούλης» ήτο έτοιμος καί 
ά πυρά του, άτινα άπεκάλυψεν ό 
τάς ετοιμασίας τού «Φουάτ». Άνέ- 

αύτός τήν άγκυράν του και έξέπλευσε τού λιμένος. 

Πέραν διεκρίνετο τό «Φουάτ» αύλακώνον τήν ήρεμούσαν 
θάλασαν μέ τούς λευκούς τροχούς του. Ό «Μιαούλης» έντείνει 
την ταχύτητά του, άλλα καί τού «Φουάτ» ή καπνοδόχη έξε- 
ρεύγεται μαύρας τολύπας. Σπεύδει καί έκείνο. Ό «Μιαούλης» 
διώκει, τό «Φουάτ» φεύγει. Διαρκώς άναθρώσκε; πυκνός καπνός 
άπό τήν καπνοδόχην των καί τρέχουν ϊλιγγιωδώς ταλαντευό
μενα έπάνω εις τήν ύγράν ϊκτασιν. Δεξιά ή άτέρμ.ων άκτή 
τής μεγαλονήσου.

Αίφνης άπό τού καταστρώματος τοΰ «Μιαούλη» άκούεται ή 
σάλπιγξ σημαίνουσα πολεμικήν κλήσιν.

— Εις τάξιν μάχης ! φωνάζουν ο: ύπαξιωματικοί συρίζοντες. 

Επειτα βαθεία 
ό άσθμαΐ- 

δύο πολεμικών έχει 
παρά χίλια πεντακόσια 
πλοίαρχος — έπάνω εις

Τό πλήρωμα κατανέμεται εις τάς θέσεις του. ιν,ι 
σιγή. Νομίζει κανείς ότι δέν ύπάρχει ζωή έπάνω εις 
ν:ν σκάφος. II άπόστασις μεταξύ τών 
ελαττωθεί σημαντικώς. Δέν απέχουν 
μέτρα. Ό Ζώτος — κυβερνήτης του, 
τήν γέφυραν.

— Πρωραίου καί δεξιόν πυροβόλου 
Τά δύω πυροβόλα συννεύουν κατά 

Επάνω καθ’ όλου τό σκάφος βαθεία 
κρατείται καί κάθε παλμ.ός άνακόπτεται.

—Πύρ !
Εξερεύγονται πύρ τά δύο πυροβόλα, ό βρόμος των 

ται άπ άκρου εις άκρου, τά δύο βλήματα όρύουτα: 
διάστημα καί μία ιαχή σκορπίζεται εις του αέρα.

—Ζήτω τό "Εθυος !
Τά γύρω βουυά, αίματοβρεγμέυα 

άντιλαλούυ ι 
και αί ζητωκαυγαί αδελφώνονται 
νον αιθέρα.

Τά πυροβόλα πληρούνται έκ νέου άλλ’ άσκόπως. Τό άλλο 
σκάφος στρέφεται άριστερά, ανακρούει πρύμνην καί άναλαμβά- 
νει τήν πρός τό Ηράκλειον πορείαν του ακολουθούμενου ύπό 
τού κομψού εύδρόμου μας.

Τό εσπέρας έπανέπλευσαν καί τά δύο εις τό άγκυροβόλιόν 
των. II Σητεία έσώθη.

σκοπεύσατε ! διατάσσει. 
τού φεύγοντος σκάφους, 
συγκίνησις. Κάθε πνοή

διαχέε-
εις τό

: καί ο! άπορρώγες βράχοι 
μέ τήν ιδίαν ιαχήν καί ό βρόμος τών πυροβόλων 

μ.έσα εις τόν κραδαινόμε-

Ν. Λ.

Ξαπλωμένος στό μικρό άμαξάκ: ό παράλυτος έρριπτε απλα
νές τό βλέμμα έπί τής άμμου τής δενδροστοιχίας.

ΙΙοίας ήλικίας νά ήτο: Άν 'έκρινε κανείς άπό τά λευκά μαλ
λιά του, άπό τάς άνευ ζωής κινήσεις του. άπό τά χωρίς έκφρα- 
σιν μάτια του καί τά. κρεμασμένα χείλη του θά τόν έλεγε 
γέροντα. Καί έν τούτοις άπό τό δέρμα του τό άρρυτίδωτον καί 
τούς όδόντας του τούς λευκούς κάποια νεότης ύπεφαίνετο. νεό- 
της αίφνηδίως καταπεσούσα εις τήν νωθρότητα εκείνην.

"Ενας άνδρας μέ βάδισμά βραδύ, ευκίνητον όμως καί ρυθ
μικόν συγχρόνως, ώθών τό καροτσάκι, προσείλκυε ζωηρώς τήν 
προσοχήν μου. Τά χαρακτηριστικά του μου έφαινετο ότι τα 
είχα ίδή κάπου. 'Αλλά πού : Αίφνης ή μνήμη μου έφωτίσθη 
καί ένθυμήθην τό μέρος όπου είχα ξαναϊδή τό πρόσωπον έκείνο.

—Διάβολε ! Ό Τζέμυ είνε . . . . ό παληατσος τού Νέου 
Ιπποδρομίου !

Μέ ήκουσε φαίνεται. Έστράφη, μέ παρετήρησε προσεκτικά, 
μίαν στιγμήν καί κατόπιν σταματήσας μού έτεινε τήν χείρα :

—Ναι, κύριε, εγώ είμαι. Ι1ί>ς είσθε άπό τόν καιρόν, πού 
έχω νά σάς ίδώ : Είνε δύο χρόνια τώρα, πού δέν ήρθατε στό 
Ίπποδρόμιον. Θά έταξειδεύσατε βεβαίως:

—Ναι. ΙΙρό οκτώ ήμερων έπέστρεψα . . . δεν κατώρθωσα νά. 
σέ γνωρίσω άμέσως.

—Ά ! εινε φυσικώτατον. Δέν μέ είχατε ίδή παρά, μπογια- 
τισμένον καί βλέπετε ότι τό πρόσωπον αλλάζει. Έπειτα δυό 
χρόνια τώρα !

— ’Αλήθεια καί ό Τόμυ, ό άδελφός σου:
Μέ παρετήρησε μέ τά. μεγάλα μάτια του γεμα.τα έκπληξιν 

κα'ι λύπην.
— Ό Τόμυ ;
—Ναι . . . Πού εινε τώρα :
ΊΙπλωσε τήν χείρα πρός τόν παράλυτον καί μέ φωνήν μόλις 

άκουομένην μού είπε :
—Νά τος 1
Έμεινα κατάπληκτος. Τό παράλυτον έκείνο πλάσμα μ.έ τά. 

κάτισχνα μέλη, τό λείψανου έκείνο άνθρώπου. ήτο ό θαυμάσιος 
άκροβάτης μέ τούς χαλύβδινους μύς, τό φαινόμενου έκείνο τής 
ισχύος καί τής τόλμης, όπερίφημος Τόμυ. ό άπαράμιλλος Τόμυ;..

Έξηκολούθησε κινιόν τήν κεφαλήν.
—'Ώστε δέν ξέρετε ....

Μ'ε μ.ητρικήν χειρονομίαν έθώπευσε τήν κεφαλήν τού παραλ.ύτου.
—Είνε ό Τόμυ .... Καί έγώ τόν έκαμ.α όπως εινε. Στα- 

θήτε. Πάμε έκεί στήν σκιά, άν θέλετε, καί θά σάς διηγηθώ τήν 
ιστορίαν μας.

Έκεί κάπου ήτο ένας πάγκος. Έσυγύρισε τά. μαξιλάρια τού 
παραλύτου, έφρόντισε νά τόν τοποθετήση εις τήν σκιάν καί 
έκάθισε κατόπιν πλησίον μου.

— 'Ακούστε λοιπόν. Ξέρετε ότι ό Τόμυ καί έγώ έδουλεύαμε 
πάντα μαζύ. Αυτός έκανε τά πηδήμ.ατα τού τραπεζιού εις τόν 
άέρα, τά επικίνδυνα γυμνάσματα. Έγώ, ένω ετοίμαζαν τά σχοι
νιά του. έπρόσεχα εις τάς ετοιμασίας καί έπαιζα κάτω στύν άμμ.ο 
παληάτσικες φάρσες. Έπειτα όταν άνέβαινε ψηλά τόν έπρό
σεχα, τού έδιδα τό σύνθημα, μετρούσα δέ καί τά δευτερόλεπτα 
άκόμη, γιατί, καθώς ξέρετε, στήν τέχνη μας καί ένα τέταρτο 
τού δευτερολέπτου είνε καταστροφή.

Όταν έτελείωνε τά. γυμνάσιά του καί κατέβαινε, άμέτρητα 
χειροκροτήματα τον ύπεδέχοντο. Γί τά θέλετε: Αυτός είχε όλη 
τή δόξα. Μέ τήν μάλλια του χρυσοκεντημένη έλαμπεν έκεί 
επάνω στα ήλεκτρικα, ένω έγώ μ.έ τό πρόσωπο άλευρωμένο καί 
τό στόμα τεντωμένο έως στ' αυτιά δέν ήμουν καί τόσον ωραίος.

Κάποτε, όταν τά έσκεπτόμ.ην αυτά, μιά ζήλεια δυνατή
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μ' έπιανε. ’Αλλά περνούσε γρήγορα. Πέντε λεπτά καί δέν τό 

έθυμώμουν πλέον.
και θά έξηκολούθει πάντοτε άνΑύτό διήρκεσεν έτη πολλά

' - , παρουσιάζετε στό δρόμο μας Κατά δυστυχίαν
’ I...'. X ,Ι’Χ·.>. K*u·  a e· .· t -/ r · t1

μιά γυναίκα δέν ι
τήν αγαπήσαμε κι’ έγω καί ο 
άπό τήν έντύπωσιν ποϋ έκαμε 
τήν ιδίαν ώραν καί 
μέ μάτια τρυφερά
μας προ· 
ότι κατά τό 
ματιές ήσαν ι

Ό ρόλος

Τόμυ. Καί αύτή εύχαριστημένη 
διεσκέδαζε. Κάθε βράδυ ήρχετο 

βγαίναμε ήρχιζε νά μάς παρατηρή 
•εμάτα ύποσχέσεις. Ιΐοΐον άπό τους δύο 

συνειθίσω μέ τήν ιδέαν 
χειροκροτήματα καί ή

μόλις 
καί γ _ 

μοΰσε : . . . Δέν έβράδυνα νά 
ι ορθόν καί τό δίκαιον 
διά τόν Τόμυ.
υ.ου, αδικούμενου ήρωος,

τά

δέν μέ δυσηρέστει καϊ 
’Αλλά τήν φοράν αυτήντόσον. Είχα συνειθίση μέ τόν καιρόν.

δέν έπρόκειτο περί αύτοϋ καί μόνον. Δέν ύπέφερε μόνον ό έγωϊ- 
σμός μου, αλλά καί ή καρδιά μου. ΊΙγάπων έμμανώς καί δέν 
ήδυνάαην ν’ ανεχθώ τήν σκέψιν ότι δέν έσήμαινον τίποτε πρό ενός 
αντιπάλου καί ότι ήμην γελοίος πλησίον έκείνου θριαμβεύοντας.

Σιγά σιγά κατηντησε νά μή αναγνωρίζω καμμίαν αξίαν 
εις τόν αδελφόν μου. Καθ’ έαυτόν εις τάς άρχάς καί κατό
πιν δημοσία. Κάποτε εις τό καφενεϊον άκούων νά έπιδοκι- 
μάζουν τήν έπιτηδειότητά του παρεφέρθην.

—Τό πήδημα τοϋ τραπεζιού. Σπουδαίο πράγμα ! 'Ένας 
μήνας γυμναστική κι' έτελείωσε. Τρομάζει τόν κόσμο χωρίς 
νά είνε και πολύ δύσκολο.

"Εκτοτε κατά τήν παράστασιν προσεπάθουν νά προσελ- 
κύσω τά βλέμματα τών θεατών. Δέν ήμουν πλέον ακροβάτης, 
ό όποιος παίζε·, τό μέρος του, όπως ό μουσικός τής ορχή
στρας χωρίς ατομικόν έγωίσμόν, άλλα διά νά συμπληρώνη 
τήν άρμονικότητα τοΰ συνόλου. Έμοιαζα μέ τούς μοχθηρούς 
καμποτίνους, πού διαμφισβητοΰν τήν έπιτυχίαν τών συντρό
φων των διά να φέρουν αντιπερισπασμόν, όταν αίσθάνων- 
ται τήν προσοχήν τών θεατών στρεφομένην πρός άλλον.

Ένα βράδυ εϊμεθα έξω. Έκάθητο εις τό θεωρείόν της. 
Όλην τήν ημέραν, εκείνην έσκεπτόμην, Τό φάσμα της μέ 
κατεδίωκε καί δέν είχα άλλην σκέψιν παρά πώς νά τήν κατα
πλήξω, νά τήν κάμω νά καρφώση τά μάτια της έπάνω μου 
καί νά τήν κάμω νά θαυμάση τόν παληάτσο. Διά νά τό 
κατορθώσω έπρεπε νά ζητήσω άπό τούς μϋς μου ύπεράν
θρωπον προσπάθειαν. Έπρεπε ή σάλα όλη νά κράτηση, 
άναπνοήν της διά τόν παληάτσον καί νά έννοήση ότι αυτός ήτο 
ή έκπροσώπησις τοΰ θάρρους, τής δεξιότητος καί τής ρώμης.

Καί τήν στιγμήν έκείνην, ένώ ψηλά χωρίς δίχτυ, είκοσι μέτρα 
άπό τήν γήν, ό Τόμυ έπερνε φόρα εις τήν κούνια του, ήρχισα 
τά τρελλότεοα παιγνίδια, τά δυσκολότερα πηδήματα, έκυλιό- 
μην ώς σοαίρα εις τήν άμμον, άνέτρεπα τούς ύπηρέτας.

Τό τρίξιμο τής κούνιας έφθασεν εις τ' αυτιά μου. Έκύταξα. 
καί είδα τόν Τόμυ. πελώριον αθλητήν, ν’ άνεβοκατεβαίνη.’Απέ
ναντι του τό κενόν τραπέζιον έκινείτο μέ παρομοίαν κίνησιν 
έτοιμον νά δεχθή πηδώντα τόν τολμηρόν σχοινοβάτην. Είδα τά 
βλέμματα τοϋ πλήθους ν’ ακολουθούν τό ίδικόν μου. ΙΙσθάν- 
θην διά μίαν ακόμη φοράν ότι όλα τά μάτια, καί ιδίως έκεϊνα 
τά όποια μέ έκαμναν τρελλόν, άπεσπώντο άπό έμέ.

Παρεφρόνησα. Δέν έσυλλογίσθην πλέον τόν δυστυχή, δστις 
έκεϊ έπάνω, μέσα εις τά ηλεκτρικά φώτα, μέ τούς μΰς έντετα- 
μ-ένους, άνέμενε νά τοϋ δώσοι τό σύνθημα. Εις τόν έκτροχια- 
σθέντα έγκέφαλόν μου μία μόνη σκέψις ύπήρχε: Επρεπε νά 
τήν κάμω νά μέ προσέξη.

Κατέβαλα δλας τάς δυνάμεις μου, έτέντωσα τους μΰς μου 
καί μέ ένα γιγάντιον πήδημα εύρέθην πρό τοΰ θεωρείου της. Τήν 
στιγμήν έκείνην μόλις ένθυμήθην τόν Τόμυ, δστις έκεϊ έπάνω 
έμέ μόνον ειχεν οδηγόν.

—Γκόου 1 έφώναξα μέ βροντώδη φωνήν.
Κάτι σαν νά έστέναξεν εις τόν άέρα. . . . "1‘ψωσα τήν κεφα

λήν. . . . Δέν είδα παρά δύο κούνιες άδειανές. Κραυγή φρίκης 
ήκούσθη. Μία σκιά διήλθε πλησίον τοΰ προσώπου μου ραπί- 
ζουσά με μέ κύμα άέρος καί ήκουσα ένα κρότον σώματος συν
τριβόμενου πλησίον μου. Ό Τόμυ εκειτο πρό τών ποδών μου 
συντετριμμένος μέ τό πρόσωπον πλήρες αίματος.

Έπί εβδομάδας ολοκλήρους ήτο έτοιμοθάνατος. Κατόπιν 
ό πυρετός έπεσεν, αί κρίσεις παρήλθον καί έζησε. . . . Εινε ζωή 
αύτή : . . . Προτιμότερος ό θάνατος.

Έδίστασεν έπί τινας στιγμάς καί έπανέλαβε:
—"Αλλως τε ποιός ξέρει άν ό Θεός δέν τόν έσωσε διά νά 

μοϋ ένθυμίζη διαρκώς τό έγκλημά μου καί νά μοϋ έπιτρέψη νά 
εξιλεωθώ έν μέρει.

—’Έγκλημά σου. πτωχέ μου Τζέμυ ! τοΰ είπα μέ τόνον 
αμφιβολίας.

—Τό έγκλημα μάλιστα. 'Όταν κρατεί κανείς τήν ζωήν τοϋ 
πειό αγαπημένου πλάσματος δέν πρέπει ούτε μιά στιγμή νά 
λησμονεϊται ! . . .

Μία μυϊγα έκάθησεν έπί τοϋ μετώπου τοΰ παραλύτου. Ό 
Τζέμυ τήν έδιωξε μέ τό χέρι του και ένα δάκου έκύλισε, καθώς 
έσκυβε, άπό τά μάτια του στά μάτια τοϋ αδελφού του, ένώ μέ 
φωνήν, τήν όποιαν μόνον α! μητέρες έχουν, τον ήκουσα νάλέγη.

—Δυστυχισμένο μου παιδί ! maurice level

Ο Κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Άς προστεθούν εις τό νεοελληνικόν λεςιλόγιον αί έξής νέαι λέξεις 
τοϋ προνομιούχου κατασκευαστοϋ. σχετικά! με τόν πόλεμον :

Κροτοθάνατος=ή όβίς.
Υορόπυρον ή θαλασσόβομβα=ή τορπίλλη.
λ 1 ε γα λ ο κ α υ γ ά ς =ή μα χη.
Ρεστοκροτοθάνατος=ό βομβαρδισμός.

«

Ο ΚΟΜΗΣ ΝΤΕ ΜΠΡΕΜΩΝ ΝΤΑΡΣ
’’Ιλαρχος τών Θωρακοφόρων.

Ο κ. Ντέ Μπρεμών Ντάρ; είναι γνωστότατος καί προσφιλέστατος 
ενταύθα διά τά φιλελληνικά αισθήματα του. Είναι καί αγαπητός, διότι 
ή του προέτρεςε πολύ πρό τής άφίξεώς του ώς στρατιωτικού
ακολούθου τής Γαλλικής Πρεσβείας. Ή ευγένεια τοϋ χαρακτήρός του 
μαρτυρείται καί έκ τού γάμου του, διότι, παριδών ολας τάς άριστο- 
κρατικάς προλήψεις και τήν μήνιν τοϋ αριστοκρατικού κόσμου τών 
ΙΙαρισίων, συνέδεσε τήν ζωήν του μετά συζύγου καθ' όλα τελείας

Η ΜΟΔΑ 1904-1905

ΤΑ ΚΛΠΕΛΛΛ— Τό καπέλλο κάνει τό 
πλέον αύτό. Συνεπώς απ' αύτοϋ άρχεσθαι. 
όλονέν άπό τό επίσημον ένδυμα καί άντι; 
μέν δια μαλακού καπέλλου τοϋ λεγομένου 
μέ μεταξωτό εις τό κάτω μέρος τοϋ γύρο 
τήν ημέραν δέ όταν είναι κανείς 
υποχρεωμένος νά είναι μέ επίσημον 
ένδυμα, διά τοΰ ύψηλοϋ κυλινδρι
κού μεταξωτού. Εφέτος τό ιμηλο 
είναι μάλλον ανοικτόν πρός τά άνω 
καί χαμηλόν (Style Coriiiche).

Τό μαλακό καπέλλο κυριαρ
χεί έν τή άνεπισημω περιβολή. 
Λαμπρόν καπέλλο καί ταιριάζει
εις τούς στρογγυλοπρόσωπους. Μέ 
πλέον αρρενοπρεπές καί κάτι περισσότερον - 
είναι και τό καπέλλο μέ τό όποιον δύναται 
μένος, habille όπως λέγουν οί Γάλλοι. Γ 
’Αγγλικόν κυρίως, προσδίδει σοβαρότητα. Εφέτος ή μόδα του 

μπόρ

Η “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,, ΕΙΣ TO ΣΤΑΔΙΟΝ

την Τήν 29’)·’ παρελθόντος μηνάς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον συνεκέν- 
τρωσε κόσμον αρκετόν διά τήν παράστασιν τής « Ίφιγενείας» τοΰ 
Εΰριπίδου έν τή γαλλική παραφράσει τοϋ κ.Ι.Μωρεας, ύπό τοϋ θιάσου 
τοϋ έν περιοδεία εταίρου τής Γαλλικής Κωμωδίας Συλβαίν. 11 παρά- 
στασις, καίτοι γενομένη άνευ τών στοιχειωδών ετοιμασιών, αιτινες 
απαιτούνται διά θεατρικήν παράστασιν έν ύπαιθρίω αμφιθεάτρω, έπέ- 
τυχεν αρκετά ίόστε νά έξάρη ύπό τάς θερμάς ακτίνας τοϋ φθινοπωρι
νού ήλιου τήν φαντασίαν τών θεατών εις τήν άπόλαυσιν τών ωραίων 
τής άρχαιότητος θεατρικών π·

Οί ηθοποιοί μετέβησαν -!· 
των. άπλοϋν δέ πράσινον 
προχείρου θεάτρου.

παραστάσεων.
εις τό Στάδιον, φέροντες τάς ενδυμασίας 
φύλλωμα χνεπλήρου τά παρασκήνια τού

rd ακεφθής πολύ διά νά μή οκεφθής 
('Ισπανική παροιμία)

Πριν άρχίσης πρέπει 
άφ’ ου άρχίοης.

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

Λεύκιινσις τοΰ δέρματος. Παρά τήν παροιμίαν — καί αί 
παροιμίαι εινε ή σοφία τών αιώνων — υπάρχουν περιστάσεις, 
καθ' άς έπιτρέπεται ή τεχνητή λεύκανσις τοϋ δέρματος του 
προσώπου. Καί τούτο συμβαίνει οσάκις ή χρωστική ουσία τών 
μαλακών κυττάρων τοΰ δέρματος διά τής έπηρείας τών ηλια
κών άκτίνων ή άλλης τίνος εξωτερικής αίτιας έπέφερε σχετικήν 
πρός τό σιτόχρουν άλλοίωσιν τοϋ δέρματος.

Έν τοιαύτγ, περιπτώσει προτιμότερου φάρμακου θεωρώ την 
καθ’ έκάστην έπάλειψιν τοΰ δέρματος διά τής έξής αλοιφής :

Vaseline Blanche...................................................
Acide oldique............................................................
Sous-nitrate de Bismuth................................
Essence de Romarin.........................................

Μετά τήν έπάλειψιν ρίπτετε έπί τοϋ δέρματος 
όρύζης.

«
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30
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κόνιν
de Α. Τραχϊλης
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»
S.

άνθέων

άνηκούσης εις τήν καλήν τάξιν τών πλουσίων Παρισινών, πλήν μή 
αριστοκράτιδος έκ γεννετής.

Φανατικός φιλελεύθερος και αληθινός δημοκράτης, ύπερήσπισε καί 
ύπερασπίζει την Δημοκρατίαν μεθ’ όσης θέρμης ύπερήσπισαν οι πρό
γονοί του τούς Βασιλείς τής Γαλλίας, τών όποιων διετέλεσαν σωμα
τοφύλακες. στρατάρχαι καί ύπασπισταί. Τελευταίως έμονομάχησε 
μετά τοϋ οιευθυντοϋ τοϋ «Φιγαρώ» κ. Καλμέτ. Είναι ή δεκάτη. έάν 
δέν απατώμεθα μονομαχία, ένεκα τών άναφυεισών έν Παρισίοις συζη
τήσεων έπί τής άναμίξεως εις τά τοϋ στρατού τών άντιδημοκρατικών, 
οί οποίοι ήλπισαν, ότι ηδύναντο νά όπλίσωσι τά γαλλικά στρατεύ
ματα κατά τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Ό κ. Ντέ Μπρεμών Ντάρς 
έκ τών πρώτων έλαβε μέρος εις τόν ύπέρ τών δημοκρατικών χρεών 
αγώνα, επισπασας τόν θαυμασμόν καί τούς έπαίνους τών φίλων του 
καί τών φίλων τής Γαλλίας. «

Οί «άνθρωποι τής ημέρας» δικαίως άποκαλοΰνται ουτω. 
Αιότι τήν έπαύριον τους λησμονούν. Σαβιέ δέ Μαΐιρ

*
ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο έν Πόρτ-Άρθοΰρ ανταποκριτής τοϋ «Νταίλυ-Μαίϊλ» σημειοϊ 
καί τήν ύπεροχήν τών Ιαπώνων ώς πρός τά μέσα τοϋ καθορισμού 
τών εχθρικών θέσεων διά τής εναερίου φωτογραφίας.

11 συσκευή αύτη συνίσταται άπλούστατα έξ ενός χάρτινου αετού 
σχήματος απίου έν τώ κέντρω τοϋ όποιου εύρίσκεται προσηρμοσμένη 
μικρά φωτογραφική μηχανή έξ άργιλλίου, έχουσα φακούς καί εις 
τάς τέσσαρας πλαγίας πλευράς ώς καί τήν κάτω έπιφάνειαν καί 
τούτο διά νά είναι δυνατόν νά ληφθή φωτογραφία οιος δήποτε καί άν 
είναι ό άνεμος.

Απέναντι έκαστου τών φακών τούτων ύπάρχει καί φωτογραφική 
πλάξ έκ πεπιεσμένης ζελατίνης. 'II συσκευή αύτη έγκλείει μικρο- 
σκοπικόν ηλεκτρομαγνήτην, ό'στις τή βοήθεια τοϋ σύρματος 3Γ οΰ 
συγκρατεϊται ό αετός, λαμβάνει ρεύμα ενός στοιχείου Gre.net καί 
δύναται νά λειτουργήση αύτη ούτω, δίδουσα τήν άκαριαιογράφησιν 
όλων συγχρόνως τών μερών.

σακάκι προσδίδει κάτι έπί 
.-ρυν τό νεανικόν.'Αλλά δέν 

.ί τις να θεωρήται ντυ- 
Μόνον τό σκληρόν, τό 

. · Εφέτος
είναι χαριτωμένη. Τά μεγάλα σχήματα έξηφανίσθησαν κα 
γυριστά μέτρια. Διά τήν άνοιζ'.ν ετοιμάζονται τά κανοτιέ καί 
τά παναμά εις τά συνήθη σχήματά των. ΙΙερίπου θά είναι 
ομοια μέ τά περυσινά.

ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ—Τά ανδρικά μέ δύο κουμβιά (boutons-pres- 
SlOn) τά δέ γυναικεία μέ τρία κουμβιά, άφοΰ τά μανίκια 
είναι μακρυά. Διά τούς άνδρας συνειθίζονται πολύ τά κόκκινα, 
διά δέ τάς κυρίας τά μπεζ καί τά γκρί. Έν τούτοις καί έφέτος 
θά κυριαρχήσουν παρ ήμΐν τά λευκά καί τά γκρί-πέρλ.

ΛΑΙΜΟΔΕΤΑΙ—Δίνουν καί πέρνουν τά Grisailles, λεπτά 
μεταξωτά, ελαφρά, όμοιαζοντα μέ foulards. Γίνονται λεπτε
πίλεπτοι λαιμοδέται διά κολλάρα διπλά. Χρώματα στακτιά 
μέ στίγματα μαύρα ή γραμμάς λεπτοτάτας λεύκάς, κυανάς 
καί γκρενά.

ΖΩΝΑΙ — Αί κυρίαι εις τό Παρίσι συνειθίζουν καί ζώνας 
άπό εύμορφο πετσί μεγάλου πλάτους έμπρός μέ πλούσιας πτυ- 
χάς αλλά μέ μικράν καί άπλουστάτην πόρπην εις τά πλάγια. 
Είναι πολύ τής μόδας καί εις τήν Εύρώπην αί κυρίαι έξε- 
τρελλάθηκαν.

ΤΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ—Μόνον χρωματιστά μέ πιέτες μεγάλες, 
εις έκτάκτως γλυκείς χρωματισμούς. Κυριαρχεί τό μπέζ καί τό 
μπλέ μέ στίγματα άπό μετάξι μικροσκοπικά κόκκινα έπάνω εις 
τής πιέτες. Μέ φράκο καί σμόκιν μόνον ύποκάμισα πικέ μέ ένα 
κουμβί, a l’Anglais. Μαν.κέτια πάντοτε μέ άλυσσίδες, τά 
λεγόμενα Manchettes - Chainettes καί κολλάρα διπλά, 
double-rabattus.

ΚΑΛΤΣΕΣ — Διά τάς κυρίας εξακολουθεί ή βασιλεία τών 
άζούρ. Διά τούς άνδρας συνειθίζονται ριγέ, αλλά μέ ψιλές 
ρίγες άπό πάνω εως κάτω, πρό πάντων κόκκινες.

ΤΙΡΑΝΤΕΣ—Πολύ τής μόδας ή τιράντες «Micado». Πολύ 
έλαφραί

Ιν
καί πολύ κατάλληλοι διά

ζονται όμως καί αί όρθοπεδικαί, 
παράστημα.

Συνειθί-τόν τόπον μας.

προσδίδουσαι αρρενωπόν

Β. ΚΑΣΔΟΝΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ—Βασιλεύει καί έφέτος ή μποτίτσα σεβρώ, 
μάλλον μυτερή, μέ ποντίνι άπό λουστρίνι, επίσης μυτερό πρός 
τά μέσα. Τακούνι γαλλικό πέτσινο, ύψους 3 έως 3 x/a εκατο
στών, μέ κουμβιά δέ ώς έπί τό πολύ.

Gre.net
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IZS ί

, τ, μπότες, 
ή καί σεβρώ. 

τής κλασσικής 

ζοΊ'οπουλος

Θά. εί·/ε πολύ επίσης τής μόδας εφέτος ή χρωματ 
τίτσες. ’Ελαφρά ομ.ως χρώματα καί ανοικτά. Μπεζ, 
γκρί-πέρλ, γκρί-κλαίρ, γκοί-πλόν καί σαυ.πάνιε. 
χορούς κυριαρχούν πάντοτε ή γόβες άπό λουστρίνι ή 
τού αύτοΰ πάντοτε χρώματος μέ τό φόρεμα.

Διά τούς κυρίους συνειθίζεται επίσης μπότα 
a la Derby μέ αυτιά, άπό δέρμα Box, άδιάβροχον 
ή Box vernis, άδιάβροχον ό’μ.οιον μέ τό λουστρίνι 
δέρμα θαυμάσιο·/, τό όποιον ασφαλώς θά έκτοπίση τό εύφύαρ- 
τον λουστρίνι.

ΙΙαπούτσα περιπάτων έξοχικών, εκδρομών κ.λ. συνειθίζονται 
τά «Κόμφορταμπλ», χονδρά, έξώρραφα. άνετα, όμοια μέ τά 
Αμερικανικά, μέ πόντες φαρδιές.

Είς τάς εσπερίδας κ. λ. κατηργήθησαν εντελώς ή 
Μόνον σκαρπίνι έλαφρό με κορδόνια, άπο λουστρίνι 
Αλλά δεν ϊδυσεν, ένοεΐται, ή βασιλεία καί 
γόβας, ή οποία φορεΐται μόνον μ.έ φράκο

«
Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΡΑ

Μελέτη έμβριθής και μακροχρόνιος άπέδειξεν ότι 
ποτίσματος τών κτηνών, τό μέχρι τοΰδε έν χρήσει, 
τικόν καί πλημμελές, συντελούν είς παντός είδους 
οργανισμού τών κτηνών καί είς τήν μετάδοσιν κολλητικών 
οΐα ή μαλις, ή γρίππη, ή φυματίωσις, ή αφθώδης r~. ‘

Ό έπικτηνίατρο; : “ — '
τούτο έπενόησεν ίδιου συστήματος συσκευήν παροχής τού πρός πόσιν 
δδατος εις τό στατόν κνήνος. ής υπόδειγμα έςέθεσεν είς τήν Διεθνή 
'Έκθεσιν, τιμηθεί; διά χρυσού βραβείου.

Τά πλεονεκτήματα τά επιτυγχανόμενα διά τοΰ νεωτάτου συστή
ματος ποτισμοϋ τών σεατων ζώων, οέν άφορώσι μόνον τήν καθόλου 

τό σύστημα τοΰ 
είναι έλαττωμα- 

διαταραχά; τοϋ 
νόσων, 

ή φυματίωσις, ή αφθώδης στοματΐτις κτλ. 
κύριος Γ Πιλάβιος μελετήσας καλώ; τό ζήτημα

νοφορα.

ΦΥΤΑ ΣΑΣ

Τά σαλόνια εφέτος 
Λατανίες, Κορυφές.

Η θαυμασία και
υγιεινήν αυτών, ακλα επεκτείνονται καί επ αυτή; τή; καθοζου λει
τουργίας τής εσωτερικής υπηρεσίας τών σταύλων καί ιδίως εκείνων, 
έν οί; ένοικεϊ μέγα; αριθμός ζώων, οίοι είναι οί τών Τροχιοδρόμων, 
τών Μεταλλευτικών εταιριών, οϊ τοΰ Στρατού, τά γαλακτοκομικά 
βουστάσια, κλ. Διά τοΰ συστήματος τούτου, δύναται καί εν μόνον 
ζώον ιδιαιτέρως καί κατά μάνας καί άπειρος αριθμός τοιούτων συγ
χρόνως. ΰφ ’ ενός καί μόνον ατόμου, κατά βούληαιν και εντός βραχύ
τατου χρονικού διαστήματος νά ποτίζηται. τοϋ πρός τούτο ϋδατος, 
παρεχομένου, είτε διαρκώς καί άνεςαντλήτη; διά τής αύτομάτου πλη
ρώσει»; τών ποτιστρών, ε'ίτε καί καθ' ώρισμένας όίρας τής ήμέρας. 
ιός τούτο νϋν είθισται, άνάλογω; τών έν τή υπηρεσία τοΰ σταύλου 
έκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών καί έκτακτων περιστάσεων. Καί 
έν ω μέν άφ’ ενός ένεργεϊ τήν δΓ ενός μόνου ατόμου πλήρωσιν. είτε 
μιας ιδιαιτέρως, είτε καί πλειοτέροιν, είτε καί πασών συγχρόνως τών 
έν τινι σταύλω ποτιστρών, έπιτρέπε·. αφ' ετέρου, δΓ ενός επίσης ατό
μου καί τήν όλ.οσχερή έκκένωσιν τών ιδίων τούτων δοχείων, είτε 
κατ' ιδίαν, είτε καί συγχρόνως, τοΰ έν αυτοί; ϋπολειπομένου ύδατος 
χρησιμεύοντο; άμα διά τήν πλύσιν τοΰ σταύλου.

«
ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΠΕΛΛΑ

Εις τά καπέλλα ή παρισινή μόδα εφέτος τείνει νά δώση τάς 
έςωφρενικωτέρας διαστάσεις. Τά σκιερά χρώματα έξηφανίσθη- 
σαν άπό τάς χαριτωμένας κεφαλάς τών κομψών Παρισινών, 
καθώς καί τά μαύρα. Άλλ’ ούτε καί τά άνθη συνειθίζονται 
πλέον. Φανταιζί καί πάλιν φανταιζί. Άπό πτερά διάφορα καί 
ανοικτών χρωμάτων πρό πάντων. Τό μόνον στόλισμα είναι εν 
παραδείσιο·/ πτηνόν γαρνιρισμ.ένον μέ κορδέλλες. Χρώματα

κυριαρχούντο είναι τό ζωηρόν κόκκινο, τό ζών-καπουσίν, τό 
βέρ-ντέ-νίλ καί πρό παντός τό ζωηρόν πράσινον έν συνδυασμοί 
μέ μπλέ-ζαντάρμ. Φόρμα δέ μεγάλη, τεράστια. με πολλάς πτυ- 
χάς εμπρός καί σχεδόν ορθή όπίσω. F

«
ΤΑ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ

ΓΙολϋ πολύ της μ.όδας εφέτος είναι διά τάς κυρίας σχήματα 
στρατιωτικά. Καβούρ, υ.ακρυά μπέρτα. ’Εκείνο δμ.ως τό όποιον 
χαλά κόσμο κυριολεκτικός είναι τό σχήμα τών έπκνωφορίων 
τών δραγόνων, τό όποιον είναι τό αυτό πρός τό παλαιόν τών 
αξιωματικών τοΰ Μηχανικού, μέ τήν διαφοράν ομ.ως ότι είναι 
χρώματος μπλε ζαντάρμ, γαρνιρισμένου μέ κόκκινα τσόχινα φιλ- 
λέτα, μέ διπλήν σειράν 8 κομβίων μεταλλικών χρυσών έμπροσθεν, 
μέ τρία όπισθεν, άτινα κομβώνοντα τό όπισθεν μέρος σχηματί
ζουν τήν μέσην καί άνά 4 είς κάθε μανίκι. Άπό μέσα γαρνίρεται 
πάντοτε μέ κόκκινη τσόχα είναι δέ μακρύ μέχρι τών σφυρών.

« a· 
ΑΡΩΜΑΤΑ

Μεταξύ τών ήδη ύπαρχόντων άρωμάτων τουαλέτας, τής 
Ideal καί τής Coeur de Jeannette αναφαίνεται εφέτος καί 
τρίτη τοΰ αύτοΰ καταστήματος μέ τάς ’? άλλας τοΰ II aubi
gant ή Delice, ή όποια είναι πλέον ελαφρά τών άλλων άλλα 
κατά πολύ άνοιτέρα ώς πρός τήν όσμ.ήν. Τό άρωμα αυτό είναι 
τό μάλλον περιζήτητο·/ μεταξύ τών Παρισινών, αλλά δυστυχώς 
μ.όνον διά τάς έχούσκς βαλάντιον πλήρες, καθόσον είναι άκρο— 
βώτερον όλων τών ήδη ύπαρχουσών.

LA PERLE

Βγαλμένη μέσα άπό τήν σωρείαν τών αιώνων, έρχεται καί πάλιν 
νά πάργι τά πρωτεία εις τό ζήτημα τής τουαλέττας τών κυριών 
μία άπό τάς πλέον έν χρήσει μεθόδους των.

"Ολοι θά γνωρίζουν πόσον οί αρχαίοι συγγραφείς έξεθείαζον τά 
χρώματα τά έχοντα τήν προέλευσίν των άπό τά πλέον εύγενή 
προϊόντα τής θαλάσσης. Τά μαργαριτάρια π. χ. Δι αυτών αί 
άρχαΐαι έστολίζοντο όχι μόνον θέτουσαι αυτά ιός κοσμήματα αλλά 
κάμνουσαι δΓ αυτών καί διαφόρους σκευασίας αί όποϊαι είχον 
σκοπόν νά αποτελειώσουν τόν στολισμόν των ώς πρός τό πρόσωπον.

Καί ήδη αναφαίνεται πάλιν ή μέθοδος αυτή, ή όποια σήμερον 
κατήντησε νά κατακτήσγ εντελώς τά; Παρισινά; ή μάλλον τό 
πρόσωπό·/ των. Τά λεπτά λεπτά μαργαριτάρια τά όποια εις τίποτε 
δέν μπορούν νά χρησιμεύσουν, τά κοπανίζουν καί δι’ αυτών γίνε
ται ή πλέον αθώα καί καλλιτέρα συνάμα σκευασία διά τήν 
τουαλέτταν τοΰ προσώπου.

Μ*Ε  CLARA STINIS

τά στολίζουν τά φοινικοειδή. Κέν- 
Φιγουράρουν πολύ όμως τά κω- 
σπανία Άρροκάρια, ή Δράκαινα- 

Γιοϋγκα, ή Δράκαινα-Ροδιάνα, ή Δράκαινα-Ίντιβίζα. Διά 
τάς εισόδους οϊ Φοίνικες τών Καναρίων, οί Χαμέροπες Έςέλσα, 
οί Χαμέροπες Κούμελις, τά Εϋώνυμα καί ή Τούγιες.

Προσοχή όμως μεγάλη. Είναι πολύ ευπαθή τά πλεϊστα. 
Πρό παντός φώς. Φώς άπλετον. Τόν χειμ.ώνα θέλουν ζέστην, 
τό καλοκαίρι δροσιά. Καί ακινησίαν. Οχι ποτ’ εδώ καί ποτ’ 
έκεϊ. Άν τό σαλόνι δεν έχει φώς, νά τοποθετούνται άλλου καί 
μόνον κατά τήν joui’-fix νά μεταφέρωνται μέσα. Προσοχή καί 
εις τό νερό. Μή ακούετε τούς κηπουρούς λέγοντας : ΊΙ Λατα
νία θέλει νερό κάθε τρεις μέρες καί ό Φίκος κάθε τέσσερεις. Τό 
ζήτημα τού νερού έξαρταται άπό τόν καιρόν, άπό τήν Οέσιν. 
άπό τήν θερμοκρασίαν, άπό τό φώς κλ. Προφανές ότι τό χώμα 
στεγνώνει γρήγωρα είς τόν αέρα, καί γρηγορότερα μέ βορρηά, 
τό καλοκαίρι καί είς τά ρεύματα. Συνήθως οί φυτοκόμοι έρω- 
τούν τά φυτά άν θέλουν νερό κτυπώντες τήν γάστραν μέ τό 
δακτυλίδι τους. Άναλόγως τής ύγρασίας τοΰ χώματος ό ήχος 
είναι ξηρός ή οξύς. Είναι δύσκολον όμως νά συνειθίσ-η αυτόν 
μία κυρία ποΰ τής αρέσει νά περιποιήται μόνη της τά φυτά 
της. Προτιμ.ώτερον ένα πιατάκι μέ νερό κάτω άπό τήν γάστρα. 
Τό φυτόν απορροφά. νερό οσάκις διψά. 'Αποφεύγει κανείς έτσι 
τήν καθημερινήν φροντίδα.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ

Έν Άθήναις, Τνπογιιαφεΐον Εστία Κ. Μάίσνεο καί Ν. Καυγαδούρη 4Η32.


