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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Με επεισόδια μάς ήλθεν ό Φεβρουάριος. Έκεϊ ποΰ 
δλοι έτρίβαμεν τά χέρια, διότι έτρίξαμεν τά δόντια 

είς τήν Τουρκίαν καί αυτή έμαζεύΟηκε, σάν τά σκυλιά 
ποΰ βάζουν τήν οΰράν μέσα εις τά σκέλη, σάν βόμβα μάς 
έπεσεν ή άναχώρησις τοΰ κ. Πανά έκ Κων/πόλεως. Τί 

συνέβη, κανείς δέν δύναται νά έννοήση. ΊΙ Πύλη είχε δηλώσει ότι δέχε
ται νά δώση τήν ζητηθεϊσαν ύπό τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως ίκανο- 
ποίησιν διά τήν κατά τοΰ ναυτικού ακολούθου τής Πρεσβείας μας έπί- 
θεσιν τοΰ χαφιέ, οϋτω δέ έθεωρεϊτο διευβετηΟέν τό έπεισόδιον μέ 
πλήρη ίκανοποίησίν μας. Καί έξαφνα ό κ. Πανάς εγκαταλείπει τήν 
θέσιν του. Κατά τούς μέν έσπευσε πολύ· κατ’ άλλους ή Πύλη έβράδυνε 
νά άπαντησί), δπως συνειθίζει. Καί δμως ό κ. Πανάς δέν έβιάσθηκε νά 
φύγη, άφοΰ ό άνθρωπος, παρά τήν διαταγήν τής Κυβερνήσεως, δπως 
αναχώρηση έντός είκοσιτεσσάρων ωρών, αν δέν έδηλοΰτο αύτφ ή απο
δοχή τών 'Ελληνικών όρων, παρέ μείνε καί 
άλλας είκοσιτέσσαρας ώρας.Ή Πύλη τό έπα- 
ρατράβηξε, τίς οιδε τί σκοποΰσα. "Οταν δέ 
είδεν δτι ό κ. Πανάς έπήρε τό πανί του, 
δπως λέγουν, κατελήφθη ύπό ... πανικού 
καί έδωκε τήν δοθεϊσαν ίκανοποίησίν πλήρη.

«
"Εχετε άκούσει χορόν μέ βόμβας; Οί γεί

τονες μας Βούλγαροι γλεντούν έτσι. Ένφ 
έδίδετο ένας δημόσιος χορός εις τό Καζίνο 
τής Σόφιας, τρομακτική δόνησις μετά κρό
του συνεκλόνισε τήν αίθουσαν, τά φώτα 
έσβέσθησαν καί άπό τόν σωρόν τών καταρ- 
ρευσάντων άνέσυραν νεκρόν τόν υιόν τοΰ 
πρφην ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών, ένα βου
λευτήν καί τήν οικογένειαν ένός άξιωματι- 
κοΰ.Έσυνήθησαν, βλέπετε, οί άνθρωποι εις τό 
μπαρούτι καί τώρα δλην τήν κοσμικήν κίνη- 
σίν των τήν αλατίζουν μέ μπαροΰτι. Δέν μέ
νει πλέον παρά νά άκούσωμεν βόμβας καί είς 
γόμους, βαπτίσεις, κηδείας καί έν γένει είς 
κάθε θρησκευτικήν καί κοινωνικήν τελετήν, 
θά άναγινώσκωμεν τότε είς τάς βουλγαρικός 
εφημερίδας τά εξής κοινωνικά : Ό κάλλιστος 
καί αδρότατος τής πόλεώς μας ιατρός Τρο- 
μαρώφ άνεδέξατο έκ τής κολυμβήθρας τό 
άγριώτατον καί πλήρες αιχμηρών όδόντων 
άγοράκι τοΰ συμπολίτου μας Λυκώφ, όνομά- 
σας αύτό Ρωμύλον. Μετά τό μυστήριον έρρί- 
φθησαν τρεις... βόμβαι καί έπεσαν 12 νεκροί.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΣΤΡΟ-ΣΕΡΒΙΚΑ.— Είς τήν Κρέκα, πλησίον τής Τούζλας, οι Αύστριακοί ήχμαλώτισαν 
άοκετούς άτάκτους Σέρβους.

Είς τήν Άγκυραν εύρέθη στραγγαλισμένος ό προσφιλής υιός τοΰ έκ
πτωτον Χαμίτ, πρίγκηψ Μπουρανεδδίν έφέντη, υποπλοίαρχος τοΰ Αύτο- 
κρατορικοΰ ναυτικού. Δέν χρειάζεται μεγάλη μαντική δύναμις διά νά 
εύρη κανείς τούς δολοφόνους. Ό ατυχής πρίγκηψ είχε αρχίσει νά έλκύη 
τήν έμπιστοσύνην μερίδος έκ τών σωφρονούντων Τούρκων καί οί 
Νεότουρκοι έπρόλαβαν.

«
Οί Βούλγαροι, ώς άγγέλλεται, έβάλθηκαν νά μάς συναγωνισθοΰν είς 

τά προϊόντα καί αί έφη μερίδες τούς κοροϊδεύουν. Τί έλάττωμα καί αύτό 
ποΰ έχομεν δλοι οί Έλληνες! θεωροΰμεν τήν φυλήν μας ώς τόν περι
ούσιον Λαόν τοΰ ’Ισραήλ, μή έχοντα κανέν έλάττωμα, πανέξυπνον καί 
ύποτιμώμεν κατά σύστημα παντός Αντιπάλου μας τήν αξίαν, τάς άρετάς. 
Έτσι καί διά τόν συναγωνισμόν αύτόν τών Βουλγάρων κοροϊδεύομεν, 
αντί νά εΰρωμεν τά μέσα νά άντεπεξέλθωμεν, διότι ό συναγωνισμός 
αύτός, δπως είς δλα των οί Βούλγαροι έχουν μέθοδον, θά είναι συστη
ματικός. Ξεύρετε δτι πρό τοΰ 1912 οί Βούλγαροι είχαν βάλει στό μυαλό 
τους νά διεκδικήσουν τάς ’Αθήνας; ’Ακούσατε λοιπόν πώς: Τό Έμπο- 

ρικόν Έπιμελητήριον Σόφιας διά προκηρύξεώς του είδοποίησεν δτι, 
παρέχονται έτησίως 4 χιλ. δραχμαίϊείς πάντα Βούλγαρον, προτιθέμενον 
νά κατέλθη είς Ελλάδα καί συστήση πρατήριον εισαγωγής Βουλγαρι
κών προϊόντων. Χωρίς δηλαδή να τό άντιληφθώμεν, θά έγκαθίστα έδώ 
μέσα κάμποσες οικογένειες διά νά ίσχυρισθή κατόπιν δτι, άπό τής 7η? πρό 
Χριστού έκατονταετηρίδος αί ΆΟήναι είναι Βουλγαρική πόλις, διασώ- 
ζουσα παρ’ όλους τους διωγμούς τά λείψανα τών αρχαίων οικιστών της. 
Έτσι είχε κάμει συνοικισμούς είς τήν Μακεδονίαν καί τήν διεξεδίκει. 
Άλλ’ ευτυχώς έπήλθεν ό πόλεμος, άλλως θά τήν έκλαίομεν τήν ώραίαν 
αύτήν χώραν, διά τήν όποιαν έπί σειράν έτών δέν εϊχαμεν δώσει μιά 
πεντάρα κοιμισμένοι επάνω είς τάς πατρογονικάς μας δάφνας.

β
Σάν λαϊλαψ ένέσκηψεν ή κυβερνητική μεταβολή, χωρίς τό πολιτικόν 

βαρόμετρον νά μάς προείπη τίποτε. Τό Στέμμα διεφώνησε πρός τόν 
πρώτον Σύμβουλον αυτού είς τό πολιτικόν ζήτημα τής έξόδου ή μή έκ 
τής ούδετερότητος. Ό κ. Βενιζέλος ένόμισεν δτι, εϊχεν έπιστή ή στιγμή 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ —Διαρκώς αυγκεντροϋται στρατός είς τήν Κων/πολιν άπό τάς έπαρχίας, δστις 
οτίλλεται είς τά έμπόλεμα μέτωπα και ό Τουρκικός όχλος βλέπων τά διάφορα οώματα νά γυμνάζονται είς τήν 
πρό τοΰ Σαρασκεράτου πλατείαν . . . καμαρώνει καί θαυμάζει λέγων : Μασσαλά ! Μασσαλά! Φτού, φτού, φτού!

νά έξέλθη τό Κράτος, καλούμενου ύπό τής Άν- 
τάντ δπως μετάσχη τής κατά τής Κωνσταντινου
πόλεως έκστρατείας, τής ούδετερότητος. Τό κέρ
δος μας δέν Θά ήτο σμικρόν. 'Ολόκληρος δ νομός 
Άϊδινίου μάς έπεδικάζετο καί ή 'Ελλάς έτριπλα- 
σιάζετο, είς τρόπον ώστε μόλις κατ’ όλίγας χιλιά
δας τετραγωνικών χιλιομέτρων νά μείνη μικρό
τερα τής Ιταλίας. Άλλά μήπως ήτο μικρόν καί 
τό νά είσέλθη είς τήν Κωνσταντινούπολιν ό 
στρατός μας μετά τών συμμάχων; Χωρ’ις νά 
ύπολογίσωμεν τά άλλα πιθανά γενέσθαι, καί τά 
όποια δέν λέγονται ούτε γράφονται. Τό γεγο
νός είναι δτι, δέν ένεκρίθη ύπό τοΰ Άνευθύνου 
ή σκέψις αΰτη καί ή... δρΰς έπεσεν. Αί, άπ’ έδώ 
καί κάτω δέν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν 
τάς συζητήσεις. Εύχόμεθα μόνον όλοψύχως καί 
είλικρινώς νά έπλανήθη ό κ. Βενιζέλος καί τά 
εθνικά συμφέροντα νά εύοδωθοΰν.

Τά γεγονότα έξετυλίχθησαν ραγδαιότατα. Ή 
κυβέρνησις δλως άπροσδοκήτως έρριψεν ένα 
Σάββατον μέσα είς τήν Βουλήν τήν παραίτησιν 
της καί τήν Τετάρτην ώρκίζετο τό νέονΎπουρ- 
γεϊον Γούναρη. Έχετε ίδεϊ μετά ραγδαίαν βρο
χήν αγρόν κατακλυζόμενον άπό τά ρυάκια τών 
όμβρίμων ύδάτων; Μόλις διηθηθούν τά νερά 
πρός τό ύπέδαφος απομένουν στίλβοντες τενεκέ- 

,δες καί άλλα δοχεία. Ούτω καί μέ τήν πτώσιν 
τής κυβερνήσεως κατέκλυσαν τά κέντρα οί αρ

χαίοι γνώριμοι τύποι τοΰ παλαιού καθεστώτος, οί όποιοι πρό πέντε ολο
κλήρων έτών είχον άπορριφθεϊ, δπως τά άχρηστα αντικείμενα. Ό λαός 
τούς ώνόμασε βρυκόλακας τούς τύπους αύτούς, άλλ’ ή Γαλλική έκφρα- 
σις revenants καί μέ τήν κυριολεξίαν της τούς στέκει καλήτερα.

«
Ό συμμαχικός στόλος ήρχισε βαμβαρδίζων τά φρούρια τοΰ Ελλησ

πόντου. Έως τώρα κατέστρεψε τά έξωτερικά, είσδύσας δέ έσω τοΰ στο
μίου προσέβαλε καί τά άλλα. Τό έγχείρημα είναι άποφασιστι- 
κόν τήν φοράν ταύτην, άν κρίνη κανείς άπό τήν κατά τής 
Σμύρνης ταυτόχρονον έπίθεσίν των. ’Εννοείται δτι, δέν θά __ 
είναι δμως καί άκοπον. Έως τώρα έστοίχισεν εις τούς συμ- **'ί 7?' 
μάχους τέσσαρα σκάφη καί άρκετά θύματα. Διότι αμύνονται ί
σάν σκορπιοί οί Γερμανοί. Άν τά φρούρια καί τά πυροβόλα ήσαν ; 
είς χεϊρας τών Τούρκων, τά στενά θά είχον πέσει. Άλλ’ οί Γερμανοί, 
οργανωσαντες τρομεράν άμυναν, δέν άφήκαν μέ τήν σοφήν. των 
πρόνοιαν κανέν έκ τών πολεμικών μέσων άχρησιμοποίητον. Έν 
τούτοις οί ειδικοί προβλέπουν τήν πτώσιν έγγύς.

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ □ □ □ □
□ □ □ □ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ

Ό Μέγας 'Ασθενής—όπως ώνόμασαν τήν’Οθωμανικήν Αυτο
κρατορίαν— έξηπλώθη έπί τής χειρουργικής κλίνης και υφί- 
οταται νέον Ακρωτηριασμόν. Μετά τήν ’Αφρικήν χάνει τάς έν 
Ευρώπη κτήσεις της και τά νησιά. Τιάρα ή έγχείρησις αρχίζει 
άπό τό στόμα.

Είναι αληθές δτι έχει τρομερά δόντια τό στόμα της καί 
δαγκάνει, έν τή ύστατη άμύνη, έν τή έσχατη άπογνώσει, έπικιν- 
δύνως, άλλά τά δόντια της αυτά ήρχισαν νά τής τά βγάζουν 
ένα-ένα οί δεξιιότατοι χειρουργοί.

’Αληθινόν στόμα διά τήν Τουρκίαν <5 ’Ελλήσποντος' σωση) 
πόρτα. J(' αυτό έφρόντισεν εύθύς έξ αρχής νά οχύρωση τά στενά 

Η ΕΚΒΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ.— Προοπτικώς, ώς έάν στέκεοΦε όλίγον υψηλά, έχετε ένώπιόν αας τό οτόμιον τών Δαρδανελλίων, τόν 'Ελλήσποντον, μέχρι τοΰ Ανοίγματος 
τής Φαλάσσης τοΰ Μαρμαρά. ΚαΦώς είσέρχεσΦε πρός τά |ίεσα έχετε άριστερά, δηλαδή έπάνω, τό φρούριον Σεντήλ-Μπάχρ τής Ευρωπαϊκής άκτής, δεξιά δέ, άπό κάτω, 
τό Κοΰμ-Καλέ τής ’Ασιατικής. Είς τό βάΦος δεξιά λευκάζει ή πόλις τών Δαρδανελλίων καί παρ’ αύτήν μέσα είς τήν Φάλασσαν μερικά μαΰρα σημεία είναι Τουρκικά 
πολεμικά πρό τοΰ Ναγαρά.’Όπισθεν τής γλώσσης τής Εύρωπαϊκής άκτής είναι ό κόλπος τοΰ Ξηροΰ. Άριστερά τής είκόνος φαίνονται παρατεταγμένα καί κανονιοβο- 
λοΰντα κατα τών έξωτερικών φρουρίων τά συμμαχικά πλοία. Κάτω κάτω τά δύω είς τήν πρώτην γραμμήν τής παρατάξεως είναι άντιτορπιλλικά."Επειτα εις τήν δευτέραν
γραμμήν άπό άριστερών πρός τά. άνω είναι τά Γαλλικά θωρηκτά «Μπουβέ», «Γκολουά>, «Σουφρέν», τά ’Αγγλικά «Τριούμφ», «Κορνουάλις» καί τό Γαλλικόν «Βανζάνς». 

*ΆνωΟ·εν αυτών άριστερά είναι τά ’Αγγλικά «Ίρρεζίστιμπλ- καί «’Αγαμέμνων*.

του, κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τήν πρωτεύουσάν της. Ή Φύ- 
σις έπροστάτευσε σημαντικά τήν Κωνσταντινούπολιν, τοποθετή- 
σασα αυτήν μεταξύ δύο φοβερών κερβέρων, τοϋ Ελλησπόντου 
καί τοΰ Βοσπόρου, ών τά στόμια Μπεσίκια καί τά Καβάκια 
είναι δύω θύραι φύσει καί θέσει όχυραί. Καί ό μέν Βόσπορος 
έχει μήκος 27 χιλιομέτρων, μέ πλάτος 550 έως 3200 μ. καί 
μέσον βάθος 27 μ. εκτεινόμενος είς ένα γοητευτικώτατον είς 
βλάστησιν καί άπόφεις έναλλασσομένας καί γραφικωτάτας θέαμα, 
ο δέ ’Ελλήσποντος έχει μήκος 70 χιλιομέτρων, πλάτος S00 έως 
7000 μ. καί βάθος 50-60 μ.

Φύσει άχυρά έπιστεύοντο άπόρθητα, άφ ής τό πρώτον έβρόν- 
τησε τό πυροβόλον, άκόμη δέ περισσότερον ηύξησεν ή αξία των 
ύπό πολεμικήν έποψιν, μέ τήν διά ναρκών όχύρωσιν αυτών.

Πρώτα πρώτα φρούρια κατά τό έξώτατον Άκρον τών στενών 
και έκατέρωθετ· τοΰ στομίου είναι τό Σεντύλ-Μπάχρ έπί. τής Ευ
ρωπαϊκής άκτής καί τό Κούμ- Καλέ έπί τής 'Ασιατικής, έσωθεν 
δε αύτοΰ τό 'Ορχανιέ. Άλλ' έρχονται κατόπιν τέσσαρες κύριαι 
γραμμαί φρουρίων μέ πυροβόλα τών 30, τών 28, τών 22 καί 

τών 15 άπό Ααρδάνου μέχρι τής θαλάσσης τοΰ Μαρμαρά, τής 
όποιας και τά νησάκια ακόμη έχουν οχυρώσει, ένφ άφ ετέρου 
καθ' δλην τήν έκτασιν τοΰ πορθμού μέχρι Μαρμαρά πυροβο
λεία άπειρα έλλοχεύουν μέ μικρότερου διαμετρήματος ταχυβόλα 
καί κινητός πυροβολαρχίας καί θωρηκτά πυροβολεία καί τορπι
λοβλητικοί αί'λ.οι άπό σταθμού είναι παρατεταγμένοι.

ΤΙ πρώτη σειρά τών φρουρίων τούτων απαρτίζεται άπό τόν 
□ άρόαυοι·, φρούριον έπί τής 'Ασιατικής άκτής, τά πυροβολεία 
τοΰ Κέπεζ έπί τής 'Ασιατικής καί τό Σούντερλε, φρούριον έπί 
τής Ευρωπαϊκής άκτής, ή δευτέρα άπό τό Οΰλουμπανάρ, Ίσι- 
μενλίκ και Χαμηδιέ, φρούρια τής 'Ασιατικής δλα, ή τρίτη σειρά 
άπό τό Χαμηδιέ, Μετζητιέ, Νιζαμιέ, Γιλδίζ-Τάπια καί Αεϊρμάν 
Μπουρνοΰ, φρούρια τής Εύρωπαϊκής άκτής καί ή τετάρτη άπό 
τόν Ναγαράν, κεντρικόν φρούριον τής ' Ασιατικής καί Μετζητιέ, 
κεντρικόν ωσαύτως φρούριον τής Ευρωπαϊκής ακτής.

"Ολα τά φρούρια αυτά, συνδεόμενα πρός Άλληλα διά τηλεφώ
νου καί δι’ υπογείων στοών, καί ή επ' αυτών στρατιωτική δύνα- 
μις έν ειρήνη υπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ στρατιωτικού 
διοικητοΰ τών Ααρδανελλίων, φέροντος βαθμόν υποστρατήγου. 
'Αλλά κατά τήν πονηρόν αυτήν περίστασιν τήν γενικήν διοίκησιν 
τών Ααρδανελλίων έχει ανώτερος Γερμανός άξιοιματικός, μετ’ 
άναλόγου έπιτελείου μικτού.

«
Τά στενά τοΰ ’Ελλησπόντου ονομάζονται καί Ααρδανέλλια. Ή 

λέξις, δπο>ς καί άλλαι πολλαί, οφείλεται είς τούς ’Ενετούς, ^τρα- 
τηγός ’Ενετός, νικήσας τούς Ααρδάνους τής Θράκης, ώνομάσθη 
ύπ αυτών Dardanelli καί πρός τιμήν αύτοΰ έδόθη τό όνομα 
Ααρδανέλλια είς τήν πόλιν καί τά στενά. Κατ' άλλην εκδοχήν 
Ααρδανέλλια ώνομάσθησαν έκ τής έπί τών ερειπίων τής Τροίας 
κτισθείσης πόλεως Αάρδανος, πιθανώς δέ έκ τού
της νά έλαβε καί ό ’Ενετός στρατηγός τό όνομα 
μετά τήν νίκην του. Σημειωτέου δμως ότι υπάρ
χουν Μικρά Ααρδανέλλια καί Μεγάλα Ααρδα-
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νέλλια. Και Μεγάλα μεν Δαρδανέλλια είναι ό ’Ελλήσποντος, 
Μικρά δέ τά στενά τοϋ Κορινθιακού κόλπου, δηλαδή τδ Ρίον 
καί ' Αντίρριον. Τήν όνομασίαν ταύτην τά δύο ταϋτα φρούρια 
δφείλουν πάλιν είς τους Ενετούς, διά τον σπουδάΐον ρόλον ποΰ 
έπαιξαν τά περί αύτά στενά απ' αρχαιότατης Εποχής, ευθύς 
μετά τήν Εκστρατείαν τής Τροίας, δτε οί Δωριείς, ώς απόγονοι 
τον Ήρακλέους, είσέδυσαν δί αύτών εις τήν Πελοπόννησον καί 
κατέλαβον τήν ’Αργολίδα, τήν Λακωνίαν, τήν Μεσσηνίαν, τήν 
Κρήτην καί άπδ τάς έριδας Σπαρτιατών καί ’Αθηναίων, ών 
Επωφελήθησαν οί Ρωμαίοι διά νά υποδουλώσουν τήν ’Ελλάδα.

ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΡΠΙΛΑΩΝ. — ΟΙ Τούρκοι έν τη έσχάτη των άπογνώσει έξαπολύουν νάρκας άνευ άγκυρίου, αί όποϊαι 
έπιπλέουσαι άπειλοΰν διά προσκρούσεως τά συμμαχικά σκάφη. Καί παλαίουν οί σύμμαχοι μέ τά πυρά τών φρου
ρίων, μέ τάς τορ.τίλλας τοϋ πυθμένος, μέ τάς αύτοκινήτους, ποϋ έκσφενδονίζουν άπό τήν ξηράν καί μέ τάς 

πλεούσας νάρκας. Καί τάς άλιεύουν τώρα μέ είδικά σκάφη είσδύσαντα είς τόν Ελλήσποντον.

Άλλά καί τά κυρίως Δαρδανέλλια άπδ άρχαιοτάτης εποχής 
Εθεωροϋντο όχυρώτατα "Οταν μάλιστα τδ Δυτικόν Ρωμαϊκόν 
κράτος κατεκτήθη υπό τών Εξ ’Ασίας και Σκανδινανΐας Επι
δρομέα»· καί Επεσεν ή Ρώμη, διά νά περισώση τήν ’Ανατολικήν 
Αυτοκρατορίαν ό Μέγας Κωσταντϊνος Εξέλεξε τδ Βυζάντιον ώς 
πρωτεύουσαν καί ώχύρωσε τά στενά, όνομάσας αυτό Κωνσταν
τινούπολην, οΰτω δέ χίλια δλόκληρα Ετη εζησεν ή άπδ Βασιλείου 
τοϋ Βουλγαροκτόνον κυρίως λαβοϋσα καθαρώς Ελληνικήν μορ
φήν Αυτοκρατορία.

Τήν δχύρωσιν Ενίσχυον όλονέν οί Αύτοκράτορες, Αποκρούον
τας τάς Επιδρομάς τών Αλλοφύλων, μεταξύ τών οποίων καί τήν 
τών ’Αβαρών, ήν και άπέδωκαν εις τήν προστασίαν τής Θεομή- 
τορος, πρδς τήν όποίαν καί άνέπεμψαν τότε τδν ψαλμόν «Τή 
Ύπερμάχφ Στρατηγώ τά νικητήρια.... ».

Ώς πρδς τήν άρχαίαν ονομασίαν «’Ελλήσποντος» είναι 
αρκετά γνωστή ή προέλευσίς της. Οί δύο Αδελφοί Φρίξος καί 
"Ελλη, παιδιά τοΰ Άθάμαντος, Βασιλέως τον Εν Βοιωτία Όρ- 
χο μενοϋ καί τής Νεφέλης, Επιβαίνοντες χρυσού κριού ήθέλησαν 
νά περάσουν είς τήν Αντίπεραν Ακτήν καί επνίγησαν, άπδ τής 
Έλλης δέ ελαβεν δ πορθμός καί τδ όνομα ’Ελλήσποντος.

«
01 Τούρκοι γενόμενοι κύριοι τής Κωνσταντινουπόλεως άπη- 

γόρευσαν τήν διέλενσιν ξένων πολεμικών σκαφών διά τοΰ 
’Ελλησπόντου. Κυρίως δμως ή Απαγόρευσις τοΰ άπδ τής Μεσο
γείου πρός τδν Εΰξεινον διάπλου ξένων πολεμικών χρονολο
γείται άπδ τής τελευταίας είκοσιπενταετίας τοϋ ΙΖ' αίώνος καί 
οφείλεται είς τδν ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, τδν Εξ ’Απορ
ρήτων, δστις Μέγας Διερμηνεύς παρά τή Πύλη, υπέδειξε τδ 
μέτρον πρδς ασφάλειαν τής πρωτευούσης. Και διά τδν φόβον 
τών Βενετών Μωάμεθ ό Γ" διέταξε τήν δχύρωσιν τών στενών 
δι’ δγδοήκοντα τηλεβόλων μεγάλης ολκής, ύποστηριζομένων 
ύπό άπειρα»' κανονοστοιχιών Επί τής ακτής. Έπετρέπετο ό 
διάπλους είς τά εμπορικά, Αλλά μόνον άπδ τής Ανατολής μέχρι 
τής δύσεως τοΰ ήλιου.

Άπόπειραι Εκβιάσεως Εγένοντο πολλάκις. Οΰτω τώ 1499 προ 
των Στενών κατεστράφη ό στόλος τών ’Ενετό»·. Άναφέρεται δμαις 
καί μία επιτυχής κατά τδ 1770. Τόσον ήτο βεβαία ή Πύλη 
περί τοΰ Απορθήτου αύτών, ώστε δέν ενόμισεν επάναγκες νά 
Ενίσχυση ταϋτα, οΰτω δέ τήν 26 Ιουλίου τοϋ έτους Εκείνου μοίρα 
τοΰ Ρωσσικοΰ στόλου ύπό τόν ναύαρχον Έλφινστον Εκ τριών 
πλοίων τής γραμμής καί τεσσάρων φρεγατο»· κατέστρεψε δύο' 
Τουρκικά φρουροϋντα τά στενά καί είσέδυσεν εντός αύτών, 
χωρίς δμως νά πλεύση καί πέραν τοϋ Ναγαρα διά τόν φόβον 
τών Ανέμων. Τά φρούρια δέν είχον παρά μίαν βολήν δι’ έκα

στον πυροβόλον.
Τοΰτο Εκαμε τήν Πύλην νά σκεφθή 

περί ίσχυροτέρας δχυρώσεως καί άνέ- 
θηκεν αυτή είς τδν βαρώνον Τδττ τό 
πράγμα. Ήτο δμως τοιαύτη ή άθλιό- 
της τής διοικήσεως, ώστε, μόλις παρήλ- 
θεν ό κίνδυνος, Εγκατ,ελείφθησαν είς τήν 
τύχην των καί πάλιν τά Δαρδανέλλια.

Οντως είχον τά πράγματα, δτε κατά 
τόν Φεβρουάριον τοϋ 1807 ή ’Αγγλία 
Εξ Αντιζηλίας πρδς τήν εν Κωνσταντι- 
νουπόλει πανσθενή επιρροήν τοΰ Πρε- 
σβευτοϋ τής Γαλλίας στρατηγού Σεβα- 
στιάνη, διέταξε τδν ναύαρχον Ντύκουορθ 
νά εκβιάση τά στενά καί άναγκάση τήν 
Πύλην νά απόσειση τδν Γαλλικόν εφιάλ
την. Πράγματι Ενεφανίσθη ό Ντύκουορθ 
τήν 19 Φεβρουάριου προ τών στενών 
μέ οκτώ πλοία τής γραμμής, τέσσαρας 
φρεγάτας, Ανάλογους κανονιοφόρους καί 
τινα πυρπολικά, τά Εκβιάζει καί διά πρώ
την οΰτω φοράν άπδ τής πτώσεώς της 
εμφανίζεται πρδ τής Βασιλευούσης Εχ
θρικός στόλος. ’Εννοείται δτι, τοΰτο δέν 
είχεν ώς σκοπόν τήν κατάκτησιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ απλώς διε- 
τάχθη πρός Επίδειξιν, ΐνα Επιρρεάση τάς 
διπλωματικός διαπραγματεύσεις μετά 
τής Πύλης. Άλλ’ Ενφ εξηκολούθουν αυ
τοί, δ Σεβαστιάνη ώχύρωσε τά στενά 
ώς κάλλιστα, εξάψας δέ καί τδ μένος

τών Τούρκων, άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τής πρωτευούσης καί 
ήνάγκασε τόν Εχθρικόν στόλον νά Εκπλεύση τών στενών καί νά

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΩΝ. — Έπ εΰκαιρία τής ύπό τοΰ ’Αγγλικού 
καταδυομένου καταβυθίσεως τοΰ ‘Οθωμανικού καταδρομικού «Μεσσουδιέ· δημο- 
σιεύομβν τήν παρατιθεμένην είκόνα, εις τήν όποίαν διακρίνεται ώραιότατα τό 
καταδυόμενον μέσα είς τήν θάλασσαν. Καταδύεται άπό μεγάλης άποστάσεως καί 
έτσι μέ μόνον τό περισκόπιόν του, διά του όποιου ό κυβερνήτης του βλέπει τί γίνε
ται είς τήν έπιφάνειαν πλησιάζει λάθρα τό έχθρικόν σκάφος καί δταν φθάση είς 
μίαν άπόστασιν 50 μ. έκσφενδονίζει, ύποβρυχίως πάντοτε, καί είς βάθος 4-6 μέτρων, 
μίαν τορπίλλην κατά τών υφάλων του, σκοπεΰον κυρίως πρός τό πρυμναϊον μέρος 
τής γάστρας δπου εύρίσκονται αί έλικες καί τό πηδάλιον. Διακρίνεται κοντά είς τό 
έχθρικόν σκάφος καί ή αύτοκίνητος τορπίλλη διευθυνομένη πρός τήν δεξιάν έλικα. 

κατευθυνθή είς Μελίτην. Καί εκτοτε, δυνάμει ιδιαιτέρας συμφοι- 
νίας—1809—μεταξύ’Αγγλίας και Πύλης, απηγορεύθη ό διάπλους 
είς ξένα πολεμικά σκάφη, τήν δέ συμφωνίαν ταύτην κατωχύρω- 
σεν ή συνθήκη τής 13 ’Ιουλίου 1841 μεταξύ τών πέντε Μ. Δυνά
μεων καί τής Τουρκίας.

Παρά τήν συνθήκην ταύτην Ευρωπαϊκοί στόλοι διέπλευσαν 
τδν ’Ελλήσποντον καί τδν Βόσπορον, άδεια Εννοείται τής Πύλης,

ώς καί πρδ αυτής, δτε Επετράπη—τώ 1833—είς τόν Ρωσσικόν ■ 
στόλον νά προσορμισθή είς Μπουγιούκ Ντερέ, διότι δυνάμει 
ιδιαιτέρας συνθήκης μεταξύ Ρωσσίας καί Πύλης ή πρώτη Ανέ
λαβε νά μή Επιτρέπη τδν διάπλουν. Τό 1853 τουναντίον επέ- 
τοεψαν οί Τούρκοι είς τδν ’Αγγλικόν στόλον νά Εμφανισθή είς 
τδν Βόσπορον, περί τδ τέρμα δέ τοΰ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου 
ό ’Αγγλικός στόλος κατέπλευσεν είς Κωνσταντινούπολιν.

il-. n.-t-..___ Λ Λ- ο·α__  _ι _<____

αίμα τών ηρώων
Γή»' Ελευθερίαν της ή ’Ελλάς δφείλει βέβαια είς τό τίμιον 

τοϋ 1821, ά22ά καί είς μίαν απειλήν περί

Πρό έτών πολλών κάποιος ’Ιταλός ήθέλησε νά οΙκειοποιηΟή τήν 
έφεύρεσιν τής ϋποδρυχίου τορπίλλης, ώς επίσης καί ή Γαλλία διεξεδί- 
κησε ταύτην, μέ ισχυρισμόν δτι τό 1688 κατά διαταγήν Λουδοβίκου ΙΛ' 
πολιορκοϋντος τό "Αλγέριον, κατεσκευάσθησαι· τό πρώτον τοιαϋτα υπο
βρύχια μηχανήματα διά τόν αποκλεισμόν άπό θαλάσσης. Άλλ’ ιστορι
κοί άλλοι ανάγουν είς παλαιοτέραν έποχήν τήν γένεσιν αυτής, μεταξύ 
δέ αύτών καί ό Γάλλος στρατηγός Ντέ Σαραπόν.

Άναφέρεται άκόμη δτι, κατά τήν θρυλικήν πολιορκίαν τής Άμβέρ- 
σης, έχρησιμοποιήθησαν πρός άνατίναξιν τής έπί τοΰ Σέλντα κατα- 
σκευασθείσης, διαταγή τοΰ Αλεξάνδρου Φαρνέζε. άρχηγοΰ τών Ίβηρο- 
ιταλικών δυνάμεων γεφύρας, τορπίλλαι κατασκευασθεϊσαι ύπό τοΰ 

Ίταλοΰ μηχανικοΰ Ζαμ- 
πέλλι μικρόν πρό τοΰ 
1585. Διεσιόθη μάλιστα 
καί ύ τρόπος τής κατα
σκευής αύτών. Έπί έκά
στου τών τεσσάρων πλοι
αρίων, τά όποια έχρη- 
σίμευον διά τά πειρά
ματα του, κατεσκεύασεν 
ό εφευρέτης μίαν οπήν, 
τής οποίας τά τοιχώματα 
ήσαν κτιστά καί τήν έκά- 
λυΐ|>ε διά λίθων. Έπάνω 
είς τούς λίθους αύτούς 
έρριψε θραύσματα μαρ
μάρου, σφαίρας, καρφιά 
καί θραύσματα σιδήρου, 
τό δέ μεταξύ τών πα
ρειών τού πλοιαρίου καί 
τής οπής ταύτης διάστη

μα έπλήρωσε μέ μεγάλους λίθους. Είναι εύνόητον δτι, δλα αύτά δι’άνα- 
φλέξεως έκρηκτικής ούσίας έξεσφενδονίζοντο μετά φοβέρας δυνάμεως, 
σκορπίζοντα τόν θάνατον. Καί διά νά μή γίνεται ή έπιπλέουσα αύτή 
τορπίλλη άντιληπτή, ήτο έφωδιασμένη μέ ιστία καί μέ πλοϊκά φώτα, 
ι’όστε νά μή διακρίνεται άπό κοινόν πλοϊον. Οΰτω δέ έπλησίαζε μάλλον 
πρός τό ήμέτερον πυρπολικόν, τοΰ όποιου δέν είναι άπίθανον νά υπήρξε 
καί ό πρόγονος. Έν τφ μεταξύ ό Ζαμπέλλι έτελειοποίησε τήν συσκευήν

συνενώσεως τον ’Αγγλικού καί Γαλλικού στόλου μετά τό Ναι·α- 
ρίνον, δπως Εκβιάσουν τά Δαρδανέλλια. Μόλις ό Σουλτάνος 
Εμαθε τήν δοθείσαν διαταγήν εστερξεν είς τάς αποη άσεις τών Μ. 
Δυνάμεων, περί συστάσεως τοΰ ’Ελληνικού Βασιλείου.

Τό οριστικόν κλείσιμον τών Στενό»· χρονολογείται άπδ τοΰ 
τέρματος τοΰ Κριμαϊκού πολέμου. "Οντως διά τής Εν Παρισίοις 
νπογραφείσης τή 30 Μαρτίου 1856 συνθήκης καί τών τριών 
παραρτημάτων της Ερρυθμίσθησαν εν πάση λεπτομέρεια τά 
Αφορώντα τδν διάπλουν, ΰποχρετοθέντος τοϋ Σουλτάνου διά 
φιρμανίου νά Επιτρέπη τδν διάπλουν έκάστοτε είς τάς φυλακί- 
δας τών πρεσβειών. Ή συνθήκη αΰτη κ.ατωχυριίιθη διά τής εν 
Αονδίνω ύπογραφείσης τήν 30 Μαρτίου 1871, ήτις Ερρύθμισε 
καί τά τοΰ διάπλου τοΰ Δουνάβεως, Επιτραπέντος τώ Σουλτάνα) 
νά δίδη τήν άδειαν καί Εν καιρώ ειρήνης είς πολεμικά συμμά
χου τινός, νά διαπλέουν τά στενά, Αν τοΰτο συνέτρεχε είς Εξα
σφάλισα· τών διά τής συνθήκης τοΰ 1856 συνωμολογημένων. 
Καί πάντα ταϋτα προσεπεκυρώθησαν διά τοϋ άρθρου 63 τής 
άπδ 13’Ιουλίου 1878 συνθήκης Εν Βερολίνφ, καθ’ ήν άνεγνω- 
ρίσθη δτι, ή άπαγόρευσις δέν Ενδιαφέρει μόνον τήν Τουρκίαν, 
άλλά δεσμεύει πρδς Αλλήλας πάσας τάς Μεγάλας Δυνάμεις.

Τρία είναι τά δπλα του κατά θάλασσαν άγώνος: Τό βαρύ πυροβόλον, 
ή τορπίλλη καί ή νάρκη. Έξ ίσου φοβερά καί τά τρία, έξ ίσου 

καταστρεπτικά, δπως διδάσκει ό τελευταίος πόλεμος.
Τί είναι πυροβόλον, δλοι γνωρίζομεν, άλλά τί είναι τορπίλλη καί τί 

νάρκη, έκτος τών έξ επαγγέλματος περί αύτάς άσχολουμένων, ό άλλος 
κόσμος ούτε ιδέαν έχει. Καί είναι έξυπνότατα καί τά δύο, λειτουργοΰντα 
αύτομάτως, δπλα δέ νέα.

Παιδιά καί τά δύο τοϋ Ιθ' αίώνος, τοΰ αίώνος τών έφευρέσεων, 
δπως τόν ώνόμασαν. Πράγματι κατά τά τέλη τοΰ λήξαντος αίώνος 
παρουσιάζονται τό πρώτον μικρά σκάφη, μέ ταχύτητα μείζονα κάπως 
τών άλλων, «οπλισμένα μέ άκόντιον έπίμηκες 6-7 μ. έξελκυόμενον άπό 
τής πρώρας του έκτος τοϋ σκάφους, φέρον δέ κατά τό άκρον σιδηροΰν 
κώνον πλήρη έκρηκτικής ούσίας, μετ’έναύσματος ήλεκτροφλέκτου.

Αυτή είναι ή προιτη μορφή τοΰ τορπιλλοφόρου, δπερ έπενοήθη δπως 
άντεπεξέρχεται κατ’ έχθροΰ ίσχυροϋ καί βαρέως, έχον μεγάλην συγγέ
νειαν μέ τό Ελληνικόν μπουρλώτο, μέ τό όποιον οί Κανάρηδες, οί 
Παπανικολήδες, οί Νικόδημοι, οί Βρατσάνοι, οί Μιαούληδες κ.λ. έτρο- 
μοκρατησαν κατά τόν μεγάλον άγώνα τόν έχθρόν καί έλάμπρυναν τάς 
σελίδας τής Εθνικής 'Ιστορίας.

Μέ τόν μικρόν του όγκον καί μέ τήν μεγάλην του ταχύτητα ήτο προ- 
ωρισμένον δι’ επιθέσεις έξ ένέδρας, έν <ΰρ«ι νυκτός, ύποχρεωμένον νά 
έπωφελήται άκόμη καί τής πτυχής τοΰ κύματος, απαιτούν δέ ψυχικόν 
θάρρος καί δεξιότητα περί τόν χειρισμόν, διότι τό μήκος τοϋ άκοντίου 
υποχρεώνει αύτό νά πλησιάξη τόν έχθρόν καί νά έπιχειρή άπό έξ τό 
πολύ μέτρων, νά φεύγη δέ δλοταχιΰς άνάποδα, ΐνα μή ή έκρηξις παρα- 
σύρη είς τόν όλεθρον καί αύτό.

Ψ

Είς τήν τεχνικήν γλώσσαν τορπίλλη λέγεται παν υποβρύχιον εκρηκτι
κόν μηχάνημα, χρήσις δέ τοιούτου τό πρώτον άναφέρεται γενομένη κατά 
τόν ύπέρ άνεξαρτησίας τής ’Αμερικής άγώνα. Ένεκα άτελειών δμως τό 
μηχάνημα έκεΐνο δέν έδωκε σημαντικά καί επωφελή αποτελέσματα.
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ΝΑΡΚΑΙ —"Εχετε ένώπιόν οας διαφόρων είδων νάρκας άποκλεισμοϋ καί άμύνης, 
έν τομή κατακορύφαι. ΕΙς τό σχήμα 1 βλέπετε συστοιχίαν ήλεκτρόφλεκτον άπό 
σταθμού ναρκών πρός άμυναν καί όχύρωσιν στενών. "Εξω είς τόν σταθμόν τό Α 
είναι μία διόπτρα, μέ τήν όποίαν προσέχει ό παρατηρητής πότε άκριβώς τό έχθρι
κόν σκάφος εύρίσκεται άνωθεν τής γραμμής τοΰ θανάτου, δτε πιέζει τό κομβίον. 
Β είναι ή ήλεκτρική στήλη.—Σχ. 2 καί 3 Νάρκη Ρωσσική. Λ είναι οί σωλήνες τοΰ 
ήλεκτρικοϋ κυκλώματος. Β ή βαμβακοπυρΐτις. C έναυσματοδόκη. D τό έμπύριον. 
— Σχ. 4 καί 5 Νάρκη Γαλλική άπό σταθμού, Α τό στόμιον γομώσεως. C βαμβακο- 
πυρϊτις. D έμπύριον. Ε Καλώδια. — Σχ. 6 Νάρκη ήλεκτροσυτοματική. Α Πλευ- 
στήρ. Β Ρευματοδότης. C καί D Ρευματαγωγοί. Ε Έναυσματοδόκη. F καί G Ξηρά 
καί 'Υγρά βαμβακοπυρΐτις. — Σχ. 7. Νάρκη Γαλλική. Α Γύμωσις. Β Έναυσματο
δόκη. C "Εναυσμα. D "Αλυσσις άγκυρίου. Ε Ρευματαγωγοί. — Σχ. 8. Νάρκη 
ήλεκτρο μηχανική ’Αγγλική. Α Ρευματοδότης. Β Στήλη ήλεκτρική. C Βαμβακοπυ
ρΐτις. D Έμπύριον. — Σχ. 9. Νάρκη Αύτοματοηλεκτρική ’Αγγλική. Α Ρευματοδό
της. Β Βαμβακοπυρΐτις. C Έμπύριον. D Ρευματαγωγοί.
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του, μετατρέψας αύτήν είς υποβρύχιον διά καταλλήλου μηχανήματος. 
Πειράματα έπί υποβρυχίου εκρηκτικού μηχανήματος έκαμαν κατά τό 

1801 καί οί Buschnell καί Fulton, οΐτινες προσεπάΟουν νά επιτύχουν 
εκρήξεις έγκαιροφλέκτους μέ μηχανισμόν ωρολογίου. Εννοείται δμως 
δτι δέν έφθασαν καί αύτοί είς ευνοϊκά αποτελέσματα, αυτοί δέ έγκατέ- 
λειψαν πάσαν προσπάθειαν. Περί τά μέσα δμως τοϋ ΙΘ' αίώνος ό συν
ταγματάρχης Golte έσκέφθη νά χρησιμοποίηση διά τάς κατά βούλησιν 
αναφλέξεις τό ήλεκτρικόν ρεύμα, πράγματι δέ επέτυχε δι' αυτού άνά- 
φλεξιν υποβρυχίου τορπίλλης άπό άποστάσεως 30 ναυτικών μιλλίων.

Κατά τό 1854 οί Ρώσσοι πρώτοι έπωφελήθησαν τού συνδυασμού 
τούτου, τελειοποιήσαντες τό σύστημα, μετά δεκαετίαν δέ τά κράτη τής 
Νοτίου 'Αμερικής, τά όποια κατήρτισαν συστηματικήν υποβρύχιον άμυ
ναν. Καί οΰτω λαμβάνει Οέσιν μεταξύ τών οπλών τών νεωτέρων χρόνων 
ή άμυντική τορπίλλη, ώς ήλεκτροαυτοματική ή άπό σταθμού τορπίλλη.

ΑΙ ΠΛΕΟΥΣΑΙ. — Μεταχειρίζονται τώρα ot Γερμανοί διά τά Στενά νάρκας άνεν άγκν- 
ρίον, αί ύποΐαι έπιπλέουσαι καί ιταραονρόμεναι ύπό τοΰ ρεύματος πρός τό ατόμων 
τον 'Ελλησπόντου, είναι Ενας φοβερός. 'Αρκεί μία πρόσκρονσις αύτής έπί άλλου 
σώματος, διά νά σπάσουν τά έπί της σφαίρας αύτής σωληνάρια, νά λειτουργήση 

ή ηλεκτρική στήλη καί νά έκραγή.

’Αλλά κατά τήν αύτήν έποχήν, αφού άπαξ έχρησιμοποιήθη τό ήλε
κτρικόν ρεύμα διά τήν κατά βούλησιν άνάφλεξιν τής τορπίλλης, έπε- 
νοήθη καί ή έπακόντιος τορπίλλη, ήτις τοποθετηθεϊσα έπί μικρού 
σκάφους, ταχύτερου, έδωκε Οέσιν μεταξύ τών νεωτέρων όπλων είς τό 
τορπιλλοφόρον μετ’ έπακοντίου τορπίλλης, επιθετικής. Καί άπό τοΰ 
1864 βλέπομεν έν δράσει καταπλησσούσχ] τά σκάφη David, έπιφέροντα 
είς χεϊρας τών Νοτιοαμερικανών φθοράν ανυπολόγιστον είς τούς κολοσ
σούς τών Βορείων. “Οταν έπί τέλους οί Βόρειοι αιχμαλωτίζουν τό τορ- 
πιλλοφόρον Atlanta» καί μέ αύτό ώς υπόδειγμα κατασκευάζουν πληθύν 
έπακοντίων λέμβων. Μέ μίαν έξ αύτών ό πλοίαρχος Cue Runge έβύθισε 
τήν «Albermale», σωθείς έκ τού βυθισθέντος έπίσης σκάφους του μέσο» 
χαλάζης σφαιρών.

Έν τφ μεταξύ δ άντιπλοίαρχος De Lupis, καθηγητής τών άνωτέρων 
μαθηματικών έν τή Ναυτική Άκαδημίφ τής Φιούμης, ήρχισεν ασχολού
μενος είς τήν κατασκευήν υποβρυχίου μηχανήματος μετ’ έκρηκτικής 
ούσίας, έκ παραλλήλου δέ καί άλλοι έπειραματίζοντο μέ έφόλκια κοινά, 
φέροντα ύποβρυχίως τήν έκρηκτικήν ουσίαν, άτινα δμως ήναγκάσθησαν 
νά έγκαταλείψουν.

Μόνος δ De Lupis έπέμεινε καί κατά τά τέλι] τού 1868, δύο έτη 
μετά τήν ναυμαχίαν τής Λίσσης, έπεράτωσε τά σχέδιά του. Άλλά μή 
έχων τά μέσα διά νά κατασκευάση ύποδείγματα καί νά προβή είς δοκι- 
μάς, τά ένεπιστεύθη είς τόν παρά τφ «Stabilimento Technico» τής 
Φιούμης Άγγλον μηχανουργόν Robert Whitehead, τεχνίτην άριστον 
γεννηθέντα έν Λαγκασσάϊρ, δστις μάλιστα καί ίδικάς του τροποποιή
σεις επέφερε. Καί έκαμαν τότε μαζί τάς πρώτος δοκιμάς, άλλά τά άπο- 
τελέσματα δέν ήσαν ικανοποιητικά. Καί ή Αυστριακή Κυβέρνησις, τήν 
πρώτην έκείνην αύτοκίνητον τορπίλλην, πόρρω άπέχουσαν τοΰ σημερινού 
εμψύχου κήτους, μόλις έχουσαν 7 - 8 μιλλίων ταχύτητα καθ’ ώραν, τήν 
άπέρριψεν, ένφ δ De Lupis, τρωθείσης τής φιλαυτίας του, άπέθνησκε.

Άλλ’ ό Whitehead έπέμεινεν είς τά πειράματα, τροποποιήσας δέ τήν 
συσκευήν του, ής τό πρώτον υπόδειγμα άπωλέσθη κατά τάς δοκιμάς, 
παρουσίασε τό 1873 είς τήν Αυστριακήν Κυβέρνησιν τό πρώτον υπό- 
δϊιγμα τής ίχθυοειδοϋς αύτοκινήτου τορπίλλης, δπερ ήγόρασεν ή κυβέρ
νησή άντί ικανών εκατομμυρίων φιορινίων, εφεξής δέ τούς τύπους τοΰ 
1880, 85. 6, 90 95. 96 κ.λ.

’Εννοείται δτι ό Whitehead ΐδρυσεν έν τφ μεταξύ τεράστια συνερ
γεία, είς τά δποΐα στρατιαί τεχνιτών απασχολούνται. Άλλ’ επειδή ή 
έφεύρεσίς του είχε πολλά μυστικά, έκαστος τεχνίτης κατεσκεύαζεν ιδιαι
τέρως έν ώρισμένον τεμάχιον, τά δέ προϊόντα τών χειρών όλων τών 
τεχνιτών συνηρμολόγει αύτός δ Whitehead μέχρι βαθέως γήρατος, δτε 
τόν διεδέχθη έν τή έργασίρ, ναύτη ό υίός του John. Έν τφ μεταξύ έξετέ- 
λεσε σειράν πειραμάτων δ Whitehead έντός τοΰ Ταμέσεως, οϋτοι δέ ή 
"Αγγλική Κυβέρνησις παρεδέχθη έπίσης τήν τορπίλλην του.

Διετηρήθη ούτω τό μυστικόν καί τοΰ μετάλλου άκόμη μέχρι τοΰ 
1883, δτε κάποιος τεχνίτης κατοίρθωσε νά τό ύποκλέψη καί τό έπώλη- 
σεν είς τόν έν Βορολίνφ μηχανουργόν Schwartzkopf, οστις έτελειοποί- 
ησε τήν συσκευήν, άντικαταστήσας τόν χάλυβα τοΰ περιβλήματος διά 
φωσφορομιγούς κρατερώματος, προσθέσας είς αύτήν καί μείζονα ταχύ
τητα καί παρουσιάσας τό πρώτον υπόδειγμά του κατά τό 1884.

Εννοείται δτι ό Whitehead ήγειρεν άγωγήν κατά τοΰ Schwartzkopf, 
ήτις μέχρι πρό τίνος δέν είχε δικασθεϊ τελεσιδίκως. Έν τφ μεταξύ διά

φοροι άλλοι έπενόησαν άλλου συστήματος συσκευάς, οΰτω δέ σήμερον 
είναι γνωστοί οί τύποι Berdan, Lay, Howel, Brennan, Bustanionte, 
Paulson, Ericson, Victoria καί Siemens - Edisson, ήτις διευθύνεται 
άπό τής ξηράς ή άπό πλωτού σταθμού διά συρμάτων (torpille diri- 
geables), άλλά πασών τούτων τελειότεροι είναι αί Whitehead καί 
Schwartzkopf.

*
Τό γεγονός είναι δτι δ Whitehead έκληροδότησεν εις τήν Άνθρωπό-' 

τητα ένα άπό τά φοβεριότατα, άλλά καί τά έξυπνότερα δπλα, ποΰ έπε- 
νόησεν ή ανθρώπινη διάνοια. Φαντασθήτε ένα πούρο μήκους 4.80 μ. 
(υπόδειγμα τού 1880) ή 5.75 διαμέτρου δέ 11 ή 15 δακτύλων· (υπόδειγμα 
τού 1881) έκ χάλυβας, τού όποιου ή άνατομία μας παρουσιάζει τά εξής 
τεμάχια: Ίδέτε τό σχήμα Πρώτον τό τμήμα Κ. είναι δ κώνος τής 
γομώσεως, συνιστάμενος άπό τήν ρίνα, κοχλιουμένην έπ’ αύτοϋ μετά 
τών κερατίων, τοΰ ρινιού καί τοΰ έπικρουστήρος, κάτωθεν τοΰ οποίου 
εύρίσκεται τό έμπύριον, κοχλιούμενον έντός τής περιεχούσης πλακούν
τας ξηράς βαμβακοπυρίτιδος έναυσματοδόκης, ήτις πάλιν περιβάλλεται 
ύπό υγρός βομβακοπυρίτιδος. Μόλις προσκρούση τό ρινίον ή τά μετ’ 
αύτοϋ συνεχόμενα πλάγια κεράτια έπί τοΰ εχθρικού σκάφους, υποχωρεί, 
δ δέ έπικρουστήρ κτυπρ. έπί τοΰ έναντι του χάλκινου τυμπάνου τοΰ 
έμπυρίου, δπερ καί διατρυπρ, έπικρούων τόν έντός τού όπισθεν κυαθίου 
ευρισκόμενον Βροντώδη Υδράργυρον, δστις έκρήγνυται καί μεταδίδει τό 
πΰρ δι’ έπικρουστικής φλόγας είς τόν πληροΰντα τόν σωλήνα τοΰ έμπυ
ρίου Βροντώδη Ύδράργυρον.Ή νέα αύτή έπικρουστική φλόξ μεταδίδει
τό πΰρ είς τούς πλακούντας τής ξηράς βαμβακοπυρίτιδος τής Έναυσμα
τοδόκης, ήτις πάλιν έκρηγνυμένη προκαλεΐ τήν φοβερόν έκτόνωσιν τής 
έξ υγρός βαμβακοπυρίτιδος γομώσεως, άποτελουμένης έκ 30 οκάδων 
καλώς συσκευασμένων μετά παραφίνης. Ή τοΰ Schwartzkopf περιλαμ
βάνει 100 χιλιόγραμμα Gelatine explosive.

Ό Κώνος τής γομώσεως, δστις αντικαθίσταται έν ώρρ. ειρήνης διά 
•κώνου γυμνασίων», ενός κοινού κενοΰ, άλλά ίσου βάρους, ΐνα μή δια- 
ταραχθή ή πλευστότης αύτής, κοχλιοΰται εις τό λοιπόν σώμα με βίδες, 
μεταξύ δμως αύτοϋ καί τοΰ κυρίως σώματος μεσολαβεί τό διαμέρισμα 
Ρ. Έν πρώτοις δι’ οπών τοΰ σώματος έντός τοΰ διαμερίσματος Ρ εισέρ
χεται τό θαλάσσιον ΰδωρ. Είς τό μέσον τής στρογγυλής έπιφανείας 
έσωτερικώς υπάρχει ένα Έμβολον υδροστατικόν, συγκοινωνούν δι’ ενός 
μοχλίσκου μέ τό Πηδάλιον τής ούράς, τό όποιον ρυθμίζουν έκ τών προ- 
τέρων διά τήν βύθισιν. Είναι εύφυέστατον καί τούτο. Άν παραδείγματος 
χάριν έχουν ρυθμίσει τό βύθισμα είς τέσσαρα μέτρα, μόλις έξέλθη δέ ή 
τορπίλλί] έκ τού έκσφενδονιστικού αύλοΰ βυθισΟή είς βάθος οκτώ μέ
τρων. τό έμβολον αύτό, δεχόμενον τήν πίεσιν τής στήλης τοΰ ύπερκειμέ- 
νου ΰδατος τών οκτώ μέτρων υποχωρεί πρός τά όπίσω, ό μετ' αύτού 
συνεχόμενος μοχλός, διά συστήματος οδοντωτού, αναγκάζει τό πηδά
λιον τής ούράς νά στραφή πρός τά άνω, τότε δέ καί ή τορπίλλη άνέρ- 
χεται πρός τά άνω. Άλλ’ επειδή διά τής φοράς άνέρχεται είς βάθος 
μικρότερου τού ρυθμισμένου τών 4 μ. τό Υδροστατικόν έμβολον, δεχό
μενον μικροτέραν πίεσιν, εξέρχεται καί άναγκάζει τό Πηδάλιον τής βυ-

ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΙΣ ΤΟΡΠΙΛΛΗΣ. — Μέ σύστημα τροχαλιών είσάγεται ή αύτοκίνητος 
τορπίλλη είς Ενα σωλήνα καί κλείεται ώρμητικώς ό πνθμήν τον. Τότε διά μιας 
άεροθλιπτικής άντλίας είσάγεται είς τό κενόν τοΰ πνθμενος Ατμοσφαιρικός άήρ 
ύπό πίεσιν 8 Ατμοσφαιρών και μέ τό παράγγελμα τοΰ κυβερνήτου «"Ελκε» ή τορ
πίλλη Απαλλάσσεται τοΰ χαλινωτηρίον της καί με τήν πίεσιν Εκσφενδονίζεται προς 

τά πρόσω. Ίδέτε την έναέριον, μόλις έζήλύε τοΰ σωλήνος της.

θίσεως νά στραφή πρός τά κάτω. Ένα έκκρεμές συνδεδεμένον μέ τό 
έμβολον καθιστά ήπιας τάς ταλαντεύσεις καί τάς κινήσεις τοΰ πηδα
λίου, οΰτω δέ ή όλη κίνησις τής τορπίλλης άποτελεϊ μίαν έλαφρώς 
κυματοειδή γραμμήν.

Άμέσως μετά τό διαμέρισμα τούτο έρχεται ή Άεροδόκη Α, ένας στε
γανός άεροθάλαμος, έντός τού όποιου διά μιάς άεροθλιπτικής άντλίας 
είσάγεται άτμοσφαιρικός άήρ ύπό πίεσιν 75 ατμοσφαιρών, διά τοΰ δποίου 
κινείται ή άερομηχανή. “Ενας μοχλός, Κορακωτός καλούμενος, έπί τής 
ράχεως δέ τής τορπίλλης εύρισκόμενος, ωθούμενος πρός τά όπίσω καθ' 
ήν στιγμήν τό σώμα έκσφενδονίζεται, άνοίγει τήν στρόφιγγα τού άέρος 
διά νά κινηθή ή μηχανή.

Καί φθάνομεν είς τό μηχανοστάσιον Μ, έντός τοΰ δποίου εύρίσκεται 
μία τρικύλινδρος άερομηχανή Brotherhood, θαύμα έξυπνάδας άληθώς. 
’Αρκεί νά μάθετε δτι, διά νά μή θερμαίνεται πρώτον, λόγφ τής μεγάλης 

ταχύτητος μέ τήν όποιαν κινείται, έργάζεται μέσα είς τό νερό, ένφ ένα 
άλλο μηχανηματάκι, άντικαθιστών τόν λιπαντήν, τήν λαδώνει άκατα- 
παύστως. Αναπτύσσει δέ ταχύτητα 50 μιλλίων καί δύναται νά διανύση 
1000 -1500 μέτρα.

Άμέσως μετά την μηχανην ερχεται η ερματοδοκη Ε, εντός της οποίας 
τίθεται τό διά τήν πλευστότητα άπαιτούμενον έρμα. Ή ρύθμισις τής 

πλευστότητος γίνεται έντός δεξαμενών, πρέπει δέ δταν άκινητή ή 
μτ)Χαν,ί’ h τορπίλλη νά έχη τελείαν δριζοντιότητα έντός τοΰ ΰδα- 
τος, μόλις δέ νά έφάπτεται τής έπιφανείας ή ράχις αύτής.
Τέλος έρχεται ή ούρά, άποτελουμένη έξ ενός πλαισίου,'δύω ελίκων, 

έχουσών άντίθετον βήμα καί στρεφόμενων κατ’ άντίθετον φοράν, είς 
τρόπαν ώστε τό σώμα νά μή παρεκκλίνη οΰτε δεξιά, οΰτε άριστερά, τοΰ 
πηδαλίου τής βυθίσεως, δπερ διά συστήματος όδοντωτοΰ στρέφεται 
αύτομάτως πρός τά άνω ή πρός τά κάτω, δύω πτερυγίων μικρών εκα
τέρωθεν, δι’ ών ρυθμίζεται ή ευθεία πλεϋσις καί τοΰ στομίου τής έκφυ- 
γής, είς τό όποιον καταλήγει ό άήρ, αφού έκτελέσει έν τή μηχανή τόν 
προορισμόν του, έκφεύγων έξ αύτοϋ έντός τοΰ ΰδατος ύπό μορφήν φυ- 
σαλίδων, αϊτινες καί οημειοΰσιν έπί τής έπιφανείας τήν πορείαν τής 
τορπίλλης.

Σημειωτέου δτι κανονίζεται καί ή τύχη τής τορπίλλης κατά βούλη- 
σιν. Άν παραδείγματος χάριν θέλωμεν νά βυθισθή ή τορπίλλη, έν ή 
περιπτώσει ήθελεν άποτύχει, διά μιάς βαλβί- 
δος εισρέει, δταν παύση νά λειτουργή ή μη
χανή, ΰδωρ είς τήν άεροδόκην καί βυθίζεται. 
Άν τουναντίον θέλωμεν μετά τήν άποτυχίαν 
νά τήν άγρεύσωμεν έκ νέου, διά τής αύτής 

βαλβίδος δέν άφίνομεν νά είσρεύση ΰδωρ, 
μόλις δέ παύση ή κίνησις τής μηχανής, ή τορ
πίλλη έκ τοΰ βάθους της άναπηδρ μέ τήν ρίνα 
καί πίπτουσα έκ νέου έπί τοΰ ΰδατος άκινητεϊ.

*
Χρήσις αύτοκινήτου τορπίλλης έγεινε τό 

πρώτον κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον 
τφ 1878, άλλ’ άνεπιτυχώς. Κατά τήν αύτήν 
έποχήν δ Ρώσσος ύποπλοίαρχος Dubassoff, 
κυβερνών τορπιλλοφόρον μέ έπακόντιον τορ
πίλλην, άνετίναξεν έντός τοΰ Δουνάβεως τό 
Τουρκικόν εΰδρομον Ντουμπάς -Έΐρ». Ρώσ
σος ήτο καί δ πρώτος χρησιμοποιήσας αύτο
κίνητον τορπίλλην κατά τόν αύτόν πόλεμον, 
δ ύποπλοίαρχος Ροτζενσβένσκη, δ κατόπιν 
ναύαρχος.

Μέ αύτοκίνητον τορπίλλην έξ άλλου κατά 
τόν πόλεμον τής Κίνας ό Γάλλος ύποπλοίαρ
χος De Buisson. κυβερνών τό τορπιλλοβόλον 
23, άνετίναξεν έντός τού ποταμού Μίν Κινε
ζικόν θωρηκτόν.

'Ομοίως χρήσις αύτοκινήτου τορπίλλης έγέ- 
νετο καί κατά τόν Χιλιανόν καί Περουβιανόν 
πόλεμον, κατά τόν Σινοϊαπωνικόν καί Ρωσ
σοϊαπωνικόν. Κατά τόν Ελληνοτουρκικόν πό
λεμον τοΰ 1912-13 καί αί ίδικαί μας σελίδες 
έχουν νά αναφέρουν τό τόλμημα τού Βότση. 
’Εσχάτως δέ τά ύποβρύχια προσέθεσαν πολ- 
λάς σελίδας είς τήν ιστορίαν τής αύτοκινήτου 
τορπίλλης. 
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Δέν ύστερεϊ δμως ταύτης καί ή νάρκη είς 
χρησιμότητα. Καί δέν είναι τίποτε άλλο ή 
νάρκη, παρά ύποβρύχιον έκρηκτικόν μηχά
νημα, δηλαδή τορπίλλη, όχι αύτοκίνητος, χρη- 
σιμεύουσα ή πρός άποκλεισμόν εχθρικών πα
ραλίων, κόλπων, λιμένων ή πρός άμυναν.

“Οπως εΐδομεν έν άρχή δύω ειδών τορπίλλαι 
έπενοήθησαν. Ή αύτοκίνητος καί ή τορπίλλη 
πυθμένος ή νάρκη. Ή δευτέρα αΰτη ύπο- 
διηρέθη είς ήλεκτρόφλεκτον άπό ξηράς καί 
είς αύτοματοηλεκτρικάς. Αί άπό ξηράς συν- 
εδέοντο πρός άλλήλας καί μέ τόν σταθμόν 
δι’ ηλεκτρικού ρεύματος, άποτελοΰσαι συστοι- 
'/.‘“ζ; δι’ ών ώχυρούντο στενά, λιμένες κ.λ. 
άλλά σχεδόν έχουν έγκαταλειφθεΐ. Αί αίιτο- 
ματοηλεκτρικαί πάλιν διακρίνονται είς νάρκας 
μετεώρους είς ένα βάθος 4 - 5 μ. ύπό τήν έπι- 
φανειαν, χάρις είς άγκύριον κατάλληλον, αύταναφλεγομένας δέ μόλις 
ήθελε προσκρούσει έπ’ αύτών σκάφος τι ή μόλις ήθελον, λόγφ τού ύπό 
τής έ'λικος γενομένου σάλου, ύποστή ώρισμένην άπόκλισιν μακράν τής 
κατακορύφου, δπότε έσχηματίζετο κύκλωμα ήλεκτρικόν έν τή έν αύταϊς 
εμπεριεχομένη στήλη, καί είς νάρκας μετεώρους πάλιν εις ώρισμένον 
βάθος, άλλ’ έκρηγνυμένας συνεπείρ προσκρούσεως έπ’ αύτών ξένου σώ
ματος. Ή πυροδότησις είς αύτάς είναι χημειομηχανική. Μόλις δηλαδή 
προσκρούσει έπ’ αύτής σκάφος τι, θραύονται ύάλινά τινα κεράτια περιέ- 
χοντα υγρόν στήλης ήλεκτρικής, ήτις οΰτω τίθεται είς ενέργειαν καί 
πυρακτώνει τό έμπύριόν της, έξ ου μεταδίδεται τό πΰρ είς τήν γόμωσιν.

*
Μέ ύπερηφάνειαν έδώ πρέπει ν’ άναφέρωμεν δτι καί δ πλωτάρχης κ· 

Δ. Μπακόπουλος, αρχαίος τορπιλλητής, καθηγητής παρά τή Ύποβρυχίφ 
Άμύνη, άνθυποπλοίαρχος πρό δεκαετίας, μελετών τά έν τή Άπω Ανα
τολή διαδραματισθέντα καί άντιληφθεΐς δτι, ή νάρκη έκαλεϊτο νά παίξη 
θάττον ή βράδιον σπουδαϊον ρόλον εις τόν κατά θάλασσαν άγώνα, ήρ-

ΕΚΡΗΞΙΣ ΝΑΡΚΗΣ. — Φοβερά είναι τά Αποτελέσματα 
τής έκρήζεως τής νάρκης Ή βαμβακοπνρϊτις έχει τήν 
Ιδιότητα δσον μείζονα Αντίστασιν συναντά, τόσον κατα
στρεπτικότερα Αποτελέσματα νά έπιιρέρη. Φαντασΰήτε 
την λοιπόν έκρηγνυμένην είς ένα βάθος 8-J0 μέτρων. 
Ή άνάφλεζις έγινε είς τόν Ναύσταθμόν μας. Χιλιάδες 
τόνοι ήδατος άνετινάχθησαν πρός τά άνω είς μίαν 
τεραστίαν είς ύψος στήλην, ένφ ένα χάος έσχηματίζετο 
γύρω της καί κατόπιν 6 ύδάτινος έκεϊνος δγκος έπανέ- 

πεσε μετά φοβερού κοχλασμοΰ.

χισε καταγινόμενος είς είδικάς μελέτας διά νά προικίση τό Ναυτικόν 
μας μέ νάρκην ίδιου τύπου. Πράγματι μετά δοκιμάς καί άγώνας άληθι- 
νούς, προσκρούων καθ' έκάστην είς έμπόδια σκόπιμα, παρουσίασε κατά 
τά 1910, υπόδειγμα, δπερ έγκριθέν ύπό ειδικών επιτροπών, έτυχε καί 
ειδικού προνομίου εύρεσιτεχνίας, χωρίς άτυχώς νά κατορθωθή νά έφο- 
διασθή καί ή ναυτική ύπηρεσία διά ναρκών Μπακοπούλου, διότι έπε- 
δείχθη ιδιαιτέρα άδυναμία είς τήν νάρκην Sauter-IIarlt, μειονεκτοΰσαν 
σημαντικώς, άπορριφθεϊσαν δέ καί ύπό τής Τουρκικής κυβερνήσεως.

Ή χρησιμότης τής νάρκης κατεδείχθη κυρίως κατά τόν Ίσπανοαμερι- 
κανικόν πόλεμον καί έπειτα κατά τόν Ρωσσοϊαπωνικόν. Κατά τόν πρώ
τον ή νάρκη άνέγραψε είς τό ένεργητικόν της τόν άποκλεισμόν τών 
'Ισπανών έντός τοΰ λιμένος τοΰ Σαντιάγο, είς δν δέν ήδυνήθη νά είσέλθη 
δ ίσχυρώτατος "Αμερικανικός στόλος. Κατά τόν δεύτερον έσημείωσε 
καταπλησσούσας έπιτυχίας έπίσης από τής άνατινάξεως τοΰ ένός έκ 
τών εξ θωρηκτών μέχρι τής καταστροφής τοΰ ΙΙετροπαυλόσκη·, τής 
ίσχυροτέρας μονάδος, καί τοΰ θανάτου τού ναυάρχου Μακάρωφ. Αρκεί 
νά σημειώσωμεν δτι τό σύνολον τών έκ νάρκης καταστραφέντων σκα
φών κατά τόν Ρωσσοϊαπωνικόν πόλεμον άνήλθεν είς 60,000 τόνους 
αμφοτέρωθεν.

Καί έπί τέλους έχομεν άκόμη πρόσφατα τά γεγονότα τής Βορείου 
θαλάσσης, τοΰ Άδρύα καί τών Δαρδανελλίων, καθ' α ώργίασε τό ύπο· 

βρύχιον καί ή νάρκη, διά νά πεισθώμεν δτι 
άμφότερα τά δπλα είς τόν κατά θάλασσαν 
αγώνα δέν ύστεροΰν διόλου τοΰ βαρέως πυ
ροβόλου.

e « «
ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

ΚΑΤΑ τούς παλαιούς χρονογράφους ή 23 
Φεβρουάριου είναι ή έπέτειος τής ένάρ- 

ξεως τής οικοδομής τοΰ ναοΰ τής Άγιας 
Σοφίας, σχετικώς πρός τήν δποίαν περιεσώθη 
ένα χρονικόν γραφέν ύπό τοΰ Μητροπολίτου 
Μονεμβασίας Δωροθέου καί άνατυπωθέν έν 
Βενετία τφ 1798.

• Τήν τής Μεγάλης Εκκλησίας άνοικοδομήν, 
λέγει τό χρονικόν, άρχισε νά κάμνη ό Βασι
λεύς, δ όποιος έλαβε μέ τά χέρια του ασβέ
στην καί δστρακον καί εύχαρίστησε τφ Θεφ 
καί πρώτος άπό τούς κτίστας ήτον αύτός οπού 
έβαλεν άρχήν είς τό θεμέλιον. Τότε άρχισαν 
καί οί κτίσται νά κτίζουν. Καί δ Βασιλεύς 
ειδεν έν όράματι θειον Άγγελον, δστις έδει
ξε ν αύτφ τό ρέτρον τοΰ Ναού πόσον νά γίνη 
καί πώς. Και ήσαν οί οικοδόμοι έκατόν καί 
είχε καθένας μάστορας μαθητάς καί έργάτας. 
Όμοΰ δλοι ήτον χιλιάδες δέκα. Καί ήσαν καί 
είς τό δεξιόν μέρος όπού έδούλευαν αί πέντε 
χιλιάδες καί αί άλλαι πέντε είς τό άριστερόν».
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Έννοεϊται δτι πληθύς έκδόσεων καί παρα
δόσεων σχετικών έκυκλοφόρουν, περί ών ποι
είται λόγον δ γραφών. Τό έργον δμως, ελλεί
ψει χρημάτων καί λόγφ τών τεραστίων δα
πανών, έμεινεν ημιτελές, πολλοί δέ έμειναν 
απλήρωτοι. Καί τότε κάποιο ύπερφυσικόν 
έσημειώθη.

Ένω δ Ιουστινιανός έστεκε θύννους, ένας 
εύνοΰχος τόν έπλησίασε καί τού είπε:

— Δέσποτα Βασιλεύ, τί έχεις καί στέκεις 
σκυθρωπός καί λυπημένος;

Τότε ό Ιουστινιανός τοΰ έξήγησε τήν δυσ
χερή θέσιν, είς τήν δποίαν περιήλθε καί ό 
εύνοΰχος τοΰ άπήντησε:

— Μή λυπήσαι περί τούτου, άμή αΰριον τό 
πρωί άπόστειλέ μου τούς άρχοντάς σου άπό 
δσους δρίζεις καί μουλάρια καί έγό> μένω είς 
τήν πόρτα τής χρυσέας καί θά σοΰ δανείοω 
χρυσάφι δσον θέλεις.

Πράγματι μετέβησαν οί απεσταλμένοι τοΰ 
Βασιλέως είς τόν τόπον τής συναντήσεως καί 
εΰρον θαυμάσιον άνάκτορον καί τόν ευνού
χον, δ όποιος έφάνη συνεπέστατος, δανείσας 

τό άναγκαιοΰν χρήμα. Άλλ’ έπειδή δέν παρου-είς τόν ’Ιουστινιανόν ...... .
σιάσθη πλέον ό εύνοΰχος είς- τόν Βασιλέα, έστειλβν ό ’Ιουστινιανός 
άπεσταλμένους νά τόν φέρουν, καί δταν ούτοι μετέβησαν πρός τούτο 
δέν εΰρον οΰτε άνάκτορον, οΰτε εύνοΰχον, τότε δέ ένόησαν δτι έπρό- 
κειτο περί θαύματος.

Τέλος ή οικοδομή έπερατώθη καί ή έσωτερική διακόσμησις, πέριξ 
δέ τής Αγίας Τραπέζης κατά διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος έγρά- 
φησαν τά έξής:

«Τά Σά έκ τών Σών Σοϊ προσφέρομεν οί δούλοι Σου Χριστέ, Ιουστι
νιανός καί Θεοδώρα, τά δποΐα εύμενώς πρόσδεξαι Υίέ καί Λόγε τοΰ 
θεοΰ, ό σαρκωθείς καί σταυρωθείς ύπέρ ημών».

Ό άμβων καί ή σωλέα ήσαν πεποικιλμένη διά χρυσού καί πολυ
τίμων λίθων, παρά τόν άμβωνα δέ ήτο — κατά τόν Δωρόθεον — τό 
στόμιον τοΰ φρέατος, είς τό όποιον έκάθησεν ό ’Ιησούς, δταν συν- 
διελέχθη μέ τήν Σαμαρείτιδα καί τό δποϊον είχε μεταφέρει έκ Σαμα- 
ρείας δ 'Ιουστινιανός.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ. — Διακόσια παιδιά περιλαμβάνει τό Β' Τμήμα τών μικρών μαθητών. Τό φαντάζεσθε εΰκολον νά παραταχθούν διακόσια 
ζιζάνια 6-15 έτών, έπάνω είςτής σκάλες καί είς μπάγκους, χωρίς νά σπρώξη το ένα τό άλλο, χωρίς νά τοακισδοϋν, Ακίνητα έπί τόσην ι'όραν διά νά φοτογραφηθούν; 
Κάθε Αλλο. Χρειάζεται ύχερφυσική έπίδρασις έπί τών ζιζανίων αύτών, τήν όποιαν έξασκεϊ, άνευ τής συνδρομής τοϋ .... ξύλου, ό έπιμελητής κ. Σαλβανος, 

ό δεξιός βραχίων τοΰ Διευθυντου, ένας τέλειος Ευρωπαίος παιδαγωγός.

ΠΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

τ° πΡ01)ϊ0”μει ον τεύχος έξέθηκα έν πάση λεπτομερείς τάς 
■πβπ προόδους τοϋ ’Αρσάκειου, τό όποϊον, μολονότι είναι ιδιωτικόν 

παρθεναγωγεϊον, συντηρούμενον ύπό σωματείου, είναι δμως έν 
SSfr r ταύτφ καί Δημόσιον, άφοϋ διά τόσων προνομιών περιεβλήθη, 

ώστε νά είναι ύποχρεωμένη κάθε κόρη, ή δποία προορίζεται 
νά έξασκήση τό επάγγελμα τής διδασκαλίσσης, νά φοιτήση είς αύτό 
διά νά έφοδιασθή |ΐέ δίπλωμα. ’Εξηγείται ουτω καί ό μέγας άριθμός 
τών μαθητριών, τας οποίας έχουσιν δλα τά Αρσάκειο.

θά σάς παρουσιάσω τιόρα ένα άλλο έκπαιδευτικόν ίδρυμα, άπό τά 
δέκα ποΰ τιμούν τήν ‘Ελλάδα, τήν Έλληνογαλλικήν Σχολήν Μεταξά, 
τήν έγκατεστημένην εις τό αχανές έκεΐνο φρούριον τής Λεωφόρου 
Κωνσταντίνου Διαδόχου.

Όταν διεσκέλισα τό κατώφλι τής μεγάλης σιδηροπύλης του τά παι
διά, μικρά καί μεγάλα, |ίρέφη καί παιδίσκαι καί έφηβοι, έτρεχαν μέσα 
είς τήν χαώδη αυλήν καί έγέμιζαν μέ τόν θόρυβον τής ζωής τό περι
βάλλον, ένφ άλλα πάλιν ήσαν άπησχολημένα είς τήν καλλιέργειαν τοϋ 
κήπου των. Δυό> τρία έπιναν 
νερό άπό τήν ιδιόρρυθμον 
κρήνην τοΰ σχολείου, μίαν 
έξυπνοτάτην Σουηδικήν κρή
νην, ήτις «ομοίαζε μέ πήδακα, 
διότι τό νερό, διϋλιζόμενον 
πρώτα καταλλήλως, καταιω- 
νεϊται άφ' ύψηλοϋ καί φαίνε
ται δτι άναβλύζει είς τρόπον 
ώστε ό μαθητής δέν έχει παρά 
νά πλησιάση τό στόμα του 
καί νά πίνη, χωρίς τό νερό 
νά μολύνεται.

Ή διαίρεσις μέσα τοϋ κτι
ρίου μέ εύάερα καί μεγάλα 
δωμάτια, φωτιζόμενα άπλέ- 
τως, πολύ' βοηθεΐ είς τήν λει
τουργίαν τοΰ ιδρύματος άπό 
ύγιεινής άπόψεως, ένφ έκ 
παραλλήλου ή ’Επιστήμη καί 
ή Τέχνη έν συνδυασμοί παρέ- 
σχον αφειδώς τήν συμβο
λήν των.

Κυριαρχεί έν πρώτοις τό 
μονόεδρον θρανίον, είς τό 
όποιον ό μαθητής κάθηται 
μεμονωμένος, άναπαυτικώτα- 
τα. Έπειτα έρχονται τά διά ΑΠΟ την ελληνογαλλικην χχολην. —'Όταν διεοκέλισα τό κατώφλι τής μεγάλης σιδηροπύλης 

του, τά παιδιά, μικρά καί μεγάλα, παιδίσκαι καί έφτβοι, έτρεχαν μέσα είς τήν χαώδη αΰλήν^

φορα διαμερίσμητα, τά όποια άληθώς άναδεικνύουν τό Ιδρυμα Εΰρω- 
παϊκώτατον. Τό έσωτερικόν λάμπει, οί δέ κοιτώνες απέριττοι, αχανείς, 
ευάεροι, καθώς καί οί νιπτήρες, είναι θαϋμα ίδέσθαι. ’Αλλά καί οί λου
τήρες, μέ καταιωνιστήρας κ. λ. δέν ύστεροϋν. 'Αξιόν θέας είναι έπίσης 
καί τό Νοσηλευτήριον καί τό Έστιατόριον, καθώς καί τό ύπόστε- 
γον τής Γυμναστικής, εις τό όποιον φιγουράρουν δλα τά δργανα άπό 
τοΰ ιππικού έφαλτηρίου έως τής Σουηδικής έσχάρας.

«
Ή Έλληνογαλλική Σχολή ίδρύθη τό 1905 καί έλειτούργησε πρώτον 

έπί τρία έτη έν Πειραιεΐ, άπό έπταετίας δέ λειτουργεί έν Άθήναις, 
διαιρεθεϊσα έν τφ μεταξύ είς 2 τμήματα πρός αποφυγήν τών έκ τοΰ 
συγχρωτισμού μεγάλων και μικρών άτοπων, ών τό έπί τής Λεωφόρου 
Κωνσταντίνου διά τούς μικρούς μαθητάς, τό δέ έπί τής όδοΰ Δραγα
τσανίου — παραπλεύρως τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών — διά τούς 
μεγάλους. Είς τήν ϊδρυσιν τής σχολής ταύτης υπολανθάνει κυρίως δ 

πόλεμος κατά τών προπαγαν
διστικών σχολών, αί δποΐαι 
χρόνια τώρα λυμαίνονται τόν 
τόπον μας, διά τής πρόσφο
ρου διδασκαλίας τών χρησι- 
μωτέρων ξένων γλωσσών καί 
τών απαραιτήτων είς τόν ση
μερινόν βίον γνώσεων καί 
εφοδίων.

Πράγματι δλαι αύταί αί 
έδώ καί έν τή ’Ανατολή σχο- 
λαί. ύπό τό πρόσχημα δτι 
παρεΐχον εις τόν Έλληνό- 
παιδα τά κυριώτερα έφόδια 
τοΰ ’Εμπορίου κ.λ. άπειργά- 
ζοντο έν αύτφ τήν έξάτμισιν 
πάσης πατριωτικής ίκμάδος, 
ουτω δέ άπέδιδον εις τήν 
'Ελληνικήν κοινωνίαν κοσμο- 
πολίτας αληθινούς, μή διαφέ- 
ροντας τών γνωστών Φραγ
κολεβαντίνων.

Αύτόν τόν αγώνα άνέλαβεν 
ή σχολή. Μέ τάς προσπά
θειας, ας κατέβαλε μετακα- 
λέσασα Εύρωπαίους καθηγη- 
τάς άπέδωκεν εκατοντάδας 
αποφοίτων, τελείως κατηρτί-

σμένων είς τάς δύο γλωσσάς 
τοΰ ’Εμπορίου, καταλαβόντας 
δέ θέσεις είς μεγάλα τραπεζικά 
καί βιομηχανικά ή εμπορικά 
ιδρύματα. _ ,

Σημειωτέον οτι το διδακτι
κόν προσωπικόν, κατά τό πλεΐ- 
στονέπιλεγόμενον έκ τής Δημο
σίας ’Εμπορικής Σχολής, είναι 
πολυπληθέστατοι·, συνίσταται 
δέ άπό πεντήκοντα δημοδιδα
σκάλους, διδασκαλίσσας,ν ηπια- 
γωγούς, διδάκτορας φιλολο
γίας, μαθηματικών, φυσικών 
έπιστημών, θεολογίας, έμπ<>ρι- 
κών, διδασκάλους ιχνογραφίας, 
καλλιγραφίας, μουσικής, γυμνα
στικής, Έλβετίδας, Ελβετούς, 
Γάλλους, 'Αγγλους, Γερμανούς, 
Έπιμελητάς, διδασκάλους κλει- 
δοκυμβάλου, άπαγγελίας, ηθο
ποιίας, χορού, ιχνογραφίας 
καί γραφομηχανής, οπλομαχη
τικής κ.λ.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ.—’Αξιοθέατος είναι ή αίθουσα τής ’Ιχνογραφίας, ή όποια περιλαμβάνει πάν β,τι χρησιμεύει διάτό μάθημα 
αύτό, άπό τά διά τόν κανονισμόν τοΰ φωτισμού παραπετάσματα καί τούς όκρίβαντας μέχρι καί τοϋ τελευταίου μολυβιού.

Τό τμήμα τών μικρών μαθη
τών περιλαμβάνει Ελβετικόν 
νηπιαγωγεϊον, Δημοτικόν σχο- 
λεϊον, 'Ελληνικόν σχολεΐον, 4 
τμήματα Γαλλικών. 2 τμήματα 
’Αγγλικών καί 2 τμήματα Γερ
μανικών, τό δέ τμήμα τών 
μεγάλων μαθητών περιλαμβά
νει 3 τάξεις Γυμνασίου, 3 τάξεις τοΰ ’Εμπορικού, Μονοτάξιον λογιστικήν 
σχολήν, 4 τάξειςΓαλλικών, 2 τάξεις ’Αγγλικών καί 2 τάξεις Γερμανικών.

Πλουσιώτατα δέ άμφότερα τά τμήματα είς όργανα καί σκεύη καί 
σύλλογός οργάνων Φυσικής, Χημείας, εικόνων, γεωγραφικών χαρτών, 
πραγματογνωσίας, άνθρωπολογίας, είς πρόβολός φωτεινών εικόνων κ.λ.

Οί μαθηταί μεταφέρονται έκ τών οικιών των είς τό σχολεΐον καί 
τάνάπαλιν δι’ ειδικού φορείου, δυναμένου νά περιλάβη 30 παιδιά. Άλλ’ 
έκεΐνο ποΰ έχει κανείς νά θαυμάση είναι τό ψυχαγωγικόν μέρος, χάρις 
είς τόν μετά τού όποιου συνδυασμόν οί μαθηταί εμπλουτίζουν τάς γνώ
σεις των καί άσκοΰνται κινούμενοι καί τονούμενοι.

Έν πρώτοις κατά τάς ημέρας χειμερινής καλοκαιριάς ή τάς θερμός 
ώρας τά μαθήματα γίνονται είς τό ύπαιθρον, ιδιαιτέρα δέ προσοχή 
καταβάλλεται, ώστε τά μικρά νά συνειθίζουν έξ απαλών όνύχων, δπως 
λέγουν, εις τήν τάξιν, τήν καθαριότητα, τήν άκρίβειαν καί είς τήν φιλο- 
μάθειαν, σεβόμενα τούς μεγαλητέρους των, άγαπώντα τήν πατρίδα των, 
πονοΰντα τό βιβλίον των κ.λ.

Έπίσης μεγάλην σημασίαν άποδίδει ή σχολή είς τά τεχνικά μαθή
ματα, τήν ιχνογραφίαν, τήν καλλιγραφίαν, τήν ζωγραφικήν, τήν γυμνα
στικήν, τάς παιδιάς, τόν χορόν, τήν οργανικήν καί φωνητικήν μουσι
κήν, τήν άπαγγελίαν καί ηθοποιίαν, άτινα διδάσκουν ειδικοί διδάσκα

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ.—Έφέτος θά έξέλθουν πτυχιοϋχοι διδασκάλισσαι. Έρωτήσατε τόν καθηγητήν των κ. Α. ΚουρτΙδην 
περί τής έχιδόσεω; καί άντιλήψεώς των. Είναι τοϋ α' τμήματος τής Γ' τοϋ Διδασκαλείου.

λοι, μέ τήν αρχήν τοΰ δτι, πάντα ταύτα άσκοΰσι θαυμαστήν έπίδρασιν 
έπί τοΰ ήθους καί τής ψυχής τοΰ μαθητοΰ.

Κορίτσια καί άγόρια τοΰ τιιήματος τών μικρών, είδικώς, διδασκόμενα, 
άποτελοΰσιν όλόκληρον ορχήστραν έγχορδων όργάνων, ή όποια είναι 
άξια παντός έπαίνου. Άλλά καί αί παιδιαί καλλιεργούνται. Τό Λών- 
τέννυς, τό Φοϋτ-μπώλ, ή πυγμαχία είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. 
Καί ή οπλομαχητική δέν περιφρονεϊται, ουδέ ό Προσκοπισμός. Άλλά 
καί διασκεδάζουν τά παιδιά, διδασκόμενα καί ψυχαγωγούμενα. Αί έορ- 
ταϊ αίφνης τής Σχολής άφίνουν κάθε φοράν έποχήν, δπως ή «Πράσινη 
εορτή·, ή οποία είναι μία αληθινή μυσταγωγία είς τήν βλάστησιν. Οί 
χοροί δέ καί αί μετεμφιέσεις καί ή συμμετοχή τών μαθητών είς διαφό
ρους τελετάς, δπως κατά τάς έν Κερκύρα πρός τιμήν τοΰ Κάϊζερ, ένώ- 
πιον τοΰ όποιου καί έχόρευσαν, μένουν αλησμόνητοι.

*
Τό τμήμα τών μεγάλων μαθητών άφ’ ετέρου περιλαμβάνει τρεις 

τάξεις γυμνασίου, έμπορικήν σχολήν καί τμήμα ξένων γλωσσών. Ή 
έμπορική σχολή του δμως είναι κάτι τι τέλειον, περιλαμβάνουσα λογι
στικόν τμήμα, τμήμα άνωτέρων εμπορικών σπουδών μέ σκεύη καί 
όργανα, μεταξύ τών όποιων τό γνωστόν τοΰ Delagrave διά τήν έμ- 

πορευματολογίαν, σειραί εικόνων 
Deltnas καί Heelzel, γραφομηχα- 
ναί, πολυγραφικαί μηχαναί, σύλ
λογοί όργάνων Φυσικής καί Χη
μείας. ορυκτών, έμπορικών έγγρά- 
φων, Didot-Bottin όδηγοί, Βιβλιο
θήκη κ.λ. νεωτάτου καί τελειότα
του τύπου.

Εξυπνότατος δέ ό τρόπος τής 
πρακτικής έφαρμογής. Καθ’ έκά
στην έπί δύο ώρας τό άπόγευμα 
λειτουργεί ’Εμπορικόν γραφεΐον, 
Τραπεζικόν καί Ταχυδρομεϊον.

Πρέπει νά ίδή κανείς τό δωμά
των δπου γίνεται ή πρακτική έξά- 
σκησις είς τά τραπεζικά, μέ τά 
γκισσέ του, δπισβεν τών όποιων 
έργάζονται έκδίδοντες τσέκια οί 
μαθηταί, ή δεχόμενοι καταθέσεις 
άπό τούς παρά τας θυρίδας μαθη
τάς — πελότας, διά νά άντιληφθή 
πόσον έπωφελές είναι τό σύστημα 
αύτό.

«
Ύπό τήν μορφήν αύτήν λειτουρ

γούσα ή Έλληνογαλλική Σχολή 
Μεταξά, είναι πρόδηλον δτι, κα
ταντίπ μία τελειότατη ’Εμπορική 
Σχολή τής ’Ανατολής, είς τήν 
όποιαν δύναται νά καταρτισθή ό 
έμπορος, ό τραπεζίτης, ό υπάλ
ληλος κλπ.

Λββ·

«· Περί τ&ν άλλων Έκπαιΰευ- 
ιηρίων καί Παρθεναγωγείων είς τά 
προσεχή τεύχη.
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ. Πρέπει νά ίδήτε τάς μαβητρίας τής Α τοΰ Λιδασκαλείου, πώς μέ 
τήν έβδομάδα γίνονται τέλειες κουζινιέρες βίς τό πρότυπον μαγειρεΐον διά νά έβγουν 

κατόπιν σωστές νοικοκνροποΰλες.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ Ο Ο

Ο Ο ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1 Φεβρουάριου. Ό χειμών, 
ένσκήψας βαρύτατος, περιορί
ζει σημαντικώς τάς επιχειρή
σεις καθ’ δλα τά μέτωπα.

2 Φεβρουάριου. Ή Γαλλία 
διά Διατάγματος Προεδρικού 
προσήρτησε τήν ύπδ τοΰ στρα
τού της καταληφθεΐσαν 'Αλ
σατίαν.

3 Φεβρουάριου. Ό έν Κων- 
σταντινουπόλει “Ελλην Πρε
σβευτής κ. Πανάς. μή λαβών 
έγγραφον δήλωσιν τής Πύλης 
περί αποδοχής τοΰ τρόπου τής 
πρός τήν πρεσβείαν μας ίκα- 
νοποιήσεως, άπήλθεν έπιστρέ- 
φων εις ’Αθήνας.

4 Φεβρουάριου. Ούδέν άξιον 
αναγραφής ήγγέλθη άπό τά 
εμπόλεμα μέτωπα.

5 Φεβρουάριου. Ό κ. Πα
νάς άφικόμενος έσχε μακράν 
άκρόασιν παρά τφ κ. Πρωθυ-
πουργφ. Άφ’ ετέρου ή Πύλη παρέσχε τήν ζητηθεϊσαν ικανοποίηση·. 
Ό κ. Πανάς αντικαθίσταται, κατά τά διπλωματικά έθιμα.

Ό πρό τοΰ Ελλησπόντου Άγγλογαλλικός στόλος, προσέβαλε σφοδρώς 
τά στενά τών Δαρδανελλίων, βλάψας σημαντικώς τά εξωτερικά φρούρια.

6 Φεβρουάριου. Ό κατά τών Δαρδανελλίων βομβαρδισμός έπανελή- 
φθη σφοδρότερος. Τά φρούρια Σεντύλ-Μπάχρ καί Κούμ-Καλέ ύπέστη- 
σαν φοβεράς βλάβας, σηγήσαντα. Άφοΰ δμως τά πολεμικά «Έκδίκησις·, 
■ Κορνουάλης», «Θρίαμβος», «Σουφρέν», «Γκωλουά» καί «Μπουβέ» 
έπλησίασαν, άμφοτέρων τών πλευρών τά φρούρια ήνοιξαν ραγδαΐον 
πΰρ κατ' αύτών. Μετ’ολίγον τά έπί τής Ευρωπαϊκής ακτής πυροβολεία 
έσίγησαν όριστικώς. Ούδέν σκάφος έβλάβη.

7 - 8 Φεβρουάριου. Ό βομβαρδισμός έξηκολούθησε λυσσαλέος. Ο> 
κάτοικοι Κωνσταντινουπόλεως είναι πανικόβλητοι.

Έκ τών άλλων μετώπων ούδέν ήγγέλθη άξιον σημειώσεως.
9 Φεβρουάριου. ΟΙ Τούρκοι ένίσχυσαν τά φρούρια τών στενών. Τό 

πΰρ τοΰ στόλου, εύστοχώτατον, προυξένησε φοβεράς βλάβας. Οί σύμμα
χοι έκβιάζοντες τά στενά θά καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη·, έν 
συνδυασμφ Ρωσσικοΰ στρατοΰ άπό τοΰ Εύξείνου.

10 Φεβρουάριου. Αί κατά τής Αίγύπτου επιχειρήσεις τών Τούρκων 
άπέτυχον καί οΰτω ό στρατός των υποχωρεί πρός τήν Δαμασκόν.

11 Φεβρουάριου. Πρεσβευτής έν Κωνσταντινουπόλει, αντί τοΰ κ. 
Πανά, διωρίσθη ό κ. Γ. Στρέϊτ.

Βελτιωθέντος τοΰ καιροΰ έπανελήφθη ό κατά τών στενών τών Δαρ
δανελλίων βομβαρδισμός. Ή Ελληνική κυβέρνησις έβολιδοσκοπήθη, 
εάν θά έστεργε νά μετάσχη τών επιχειρήσεων κατά τής Κωνσταντινου

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ.—Τό τρίτον τμήμα άπό τήν φουρνιά ποϋ ϋά πάρουν έφέτος δίπλωμα. Αί .Κυρίαι τής τελευταίας·. 
Μήν τής βλέπετε έτσι σοβαρές. Άπό κάπου έπρόβαλεν ή κυρία Βαρουξάκη.

πόλεως, διαθέτουσα άνάλογον 
άποβατικόν σώμα.

12 - 13 Φεβρουάριου. Τά 
κατά τό στόμιον τοΰ Ελλη
σπόντου φρούρια, ύποστάντα 
νέαν έπίβεσιν τοΰ συμμαχικού 
στόλου, κατεστράφησαν. Γαλ
λικόν θωρηκτόν είσέδυσεν είς 
τά Στενά, δ δέ λοιπός στόλος 
έπλησίασε πρός τάς άκτάς. Οί 
Τούρκοι έν συμβουλίφ τής Πύ
λης άπεφάσισαν νά μεταφέρουν 
τήν πρωτεύουσαν είς Προΰσσαν.

14 Φεβρουάριου. 'Ολόκλη
ρος ό πρύ τοΰ 'Ελλησπόντου 
συμμαχικός στόλος, μετά τήν 
καταστροφήν τών εξωτερικών 
φρουρίων είσήλθεν είς τά στενά 
καί προσέβαλε τά εσωτερικά 
φρούρια, ών τέσσαρα κατέστρε- 
ψεν δλοσχερώς, προχωρήσας 
μέχρι τοΰ ισχυρού φρουρίου 
Δάρδανος, άφοΰ έκαθάρισε τήν 
θάλασσαν άπό τάς τορπίλλας. 

ΙΙαρά τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ 
οί Τούρκοι ύπέστησαν άληθι- 
νήν φθοράν άπό τόν Αγγλικόν 
στρατόν καί έγκατέλειψαν τε
λείως τήν έπιχείρησιν.

15-16 -17 Φεβρουάριου. Συνεχισθέντος τοΰ βομβαρδισμού κατά 
τών στενών τού Ελλησπόντου, τά φρούρια Δάρδανος καί Χαμηδιέ 
έβλάβησαν σημαντικώς.

18 Φεβρουάριου. ΤΙ κυβέρνησις μετ' εμβριθή έπισκόπησιν τής κατα- 
στάσεως άπεφάσισε νά μή άφήση άμέτοχον τό “Εθνος τών κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως επιχειρήσεων, άφοΰ προηγουμένως συζητηθώσι τά 
πράγματα έν συμβουλίφ τών πολιτικών άρχηγών ύπό τήν Προεδρείαν 
τοΰ Βασιλέως. Τό συμβούλων συνήλθεν άπό τής 3 μ. μ. έως τής 6 μ. μ. 
χωρίς νά λάβη οριστικός άποφάσεις, έπιφυλαχθέν νά άκούση εις νέαν 
συνεδρίαση· καί τήν γνώμην τοΰ ’Επιτελείου.

19 Φεβρουάριου. Ό βομβαρδισμός, παρά τήν φοβερόν τρικυμίαν, 
κατά τοΰ Ελλησπόντου έξηκολούθησε μετά πείσματος έκ μέρους τοΰ 
συμμαχικού στόλου.

Οί Γερμανοί βλέποντες έπικειμένην τήν έκβίασιν τών στενών ώχύρω- 
σαν τάς πρό τής Κωνσταντινουπόλεως Πριγκηπονήσους.

Συμμαχικά πολεμικά άπεβίβασαν πεζοναυτικόν σώμα έκ δισχιλίων 
άνδρών είς τόν όπισθεν τής Καλλιπόλεως κόλπον Ξηροΰ.

20 Φεβρουάριου. Κατά τό δεύτερον έν τοϊς Άνακτόροις συμβούλων 
τών πολιτικών άρχηγών, οί μέν κ. κ. Ράλλης καί Δραγούμης—τοΰ κ. 
Ζαΐμη καί τοΰ κ. Μαυρομηχάλη άσθενούντων—άνεπιφυλάκτως έκηρύ- 
χθησαν ύπέρ τής γνώμης τής κυβερνήσεως, δηλαδή τής εξόδου έκ τής 
ούδετερότητος καί συμμετοχής τών κατά τής Κωνσταντινουπόλεως έπι- 
χειρήσεων, δ δέ κ. Θεοτόκης ύπέρ τής ούδετερότητος. Ό Βασιλεύς έπε- 
φυλάχθη νά σκεφθή.

Ό συμμαχικός στόλος είσδύσας μυχιαίτερον προσέβαλε τό Τσανάκ-

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ.— Τό Γ' τμήμα τής Β' τοϋ Διδασκαλείου, τό όποιον είδατε καί είς τό γυμναστήριον. Έποζάρισαν είς κάποιαν γωνία 
τής αϋλής είς άνάμνησιν, άφοϋ έτυράννησαν τόν φωτογράφον μας μέ τά γέλια των.

Καλεσί καί τδν Ναγαραν καί τό Μπουλαΐρ άπό τοΰ κόλπου τοΰ Ξηροΰ.
21 Φεβρουάριου. Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καλέσας παρ’ αύτφ τόν Πρω

θυπουργόν κ. Βενιζέλον άνεκοίνωοεν αύτφ δτι, δέν εγκρίνει τήν περί 
έξόδου έκ τής ούδετερότητος άπόφασιν τής κυβερνήσεως. Κατόπιν τού
του ό κ. Πρωθυπουργός ύπέβαλεν είς τήν Α. Μ. τήν παραίτησιν τής κυ
βερνήσεως, ήν καί είς τήν Βουλήν προσελθών άνεκοίνωσε, ζητήσας τήν 
διακοπήν τών εργασιών της.

Τρία συμμαχικά πλοία, συνοδευόμενα ύπό πέντε άντιτορπιλλικών, έβομ- 
βάρδισαν τά φρούρια τής Σμύρνης.

22 Φεβρουάριου. Ό βομβαρδισμός κατά τών Στενών έπανελήφθη μέ 
μείζονα σφοδρότητα. Οί σύμμαχοι μέ ειδικά σκάφη ήλίευσαν 5 σειράς 
ναρκών. Ή Γαλλική ναυαρχία «Σουφρέν» έβλήθη ύπό όβίδος Τουρκικής. 
Άποβατικόν άγημα άποβιβασθέν κατέστρεψεν εντελώς τά σιγημένα 
φρούρια Κούμ-Καλέ καί Σεντύλ-Μπάχρ.

Ό Βασιλεύς έκάλεσε τόν κ. Ζαΐμην καί άνέθεσεν αύτφ τήν έντολήν 
νά σχη ματίση κυβέρνησιν.

23 Φεβρουάριου. Ό κ. Ζαΐμης, θέλων νά μή άπομακρυνθή τών κοι
νοβουλευτικών τύπων, άφοΰ ούτε είς τήν Βουλήν δύναται ή κυβέρνησις 
νά προσέλθη, ούτε είς τάς κόλπος, άνήλθεν είς τά Ανάκτορα καί κατέ
θεσε τήν έντολήν. Κατόπιν τούτου έκλήθη δ έκ Πατρών βουλευυής κ. 
Δ. Γούναρης, δστις καί έδέχθη τήν έντολήν.

24 Φεβρουάριου. Ό συμμαχικός στόλος ουνεκέντρωσε τά πυρά του 
κατά τών φρουρίων Κυλινδ-Μπάχρ, Ρένκιοϊ καί Δαρδάνου, διενυκτέ- 
ρευσε δ’ έντός τών Στενών.

25 Φεβρουάριου. ’Αγγλικά μεταγωγικά άπεβίβασαν άγήματα είς τήν 
Λήμνον, άλλ’ ή Αγγλική πρεσβεία έξήγησεν είς τήν κυβέρνησιν δτι, ή νή
σος έθεωρήθη ώς Τουρκικόν έδαφος, έφ’ δσον ή Τουρκία δέν εϊχεν ανα
γνωρίσει τήν κατοχήν τών νήσων.

Ή νέα κυβέρνησις Γούναρη, συνισταμένη έκ τών κ. κ. Πρωτοπαπα
δάκη, τών Οικονομικών, Εύταξία, Έθν. Οικονομίας, Βοζίκη, Παιδείας, 
Μπαλτατζή, Συγκοινωνίας, Ζωγράφου, ’Εξωτερικών, Στράτου, Ναυτικών, 
Τσαλδάρη, Δικαιοσύνης, Τριανταφυλλάκου, Εσωτερικών καί Γούναρη 
τών Στρατιωτικών, ώρκίσθη. Ή πολιτική τής νέας κυβερνήσεως συνί- 
σταται είς ούδετερότητα, μετ’ εύμενοΰς στάσεως 
πρός τήν Σερβίαν καί τήν Συνεννόηση·, πρός 
διατήρηση· τής άκεραιότητος τής χώρας.

26 Φεβρουάριου. Ό βομβαρδισμός τών φρου
ρίων τών Δαρδανελλίων έξηκολούθησε καί χθές 
σφοδρότατος.

27-28 Φεβρουάριου. Ούδέν άξιον αναγραφής.

εκδο-

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΪΤ
Ό νέος έν Κων/πόλει Πρεσβευτής τής 'Ελλάδος.

« « «
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΝ * *

* * * * ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Δια πρώτην φοράν έφέτος άπό τής
\ σεως τής «Εικονογραφημένης» ή Δημοτική 

Άρχή περιέκοήιεν έντελώς τήν πρός αύτήν 
χιλιοδραχμον έπιχορήγησιν, τήν όποίαν κατά τό 
προηγούμενον έτος είχε περιορίσει είς τό ήμισυ.

Δέν φανταζόμεθα δτι οί συνδρομηταί της 
είναι τόσον αφελείς, ώστε νά κιοτεύσουν δτι 
λόγοι οικονομίας ύπηγόρευσαν τό μέτρον τοΰτο 
ώ? έξηγγέλθη. "Ενα πρόσχημα έφευρίσκεται 

εΰκολα καί μάλιστα άπό εύτελεϊς χαρακτήρας, οίοι είναι οί μυστι- 
κοσύμβουλοι τοΰ κ. Δημάρχου. Άλλοτε ηκμασεν ένας παρομοιος 
οργανισμός, βασιζόμενος είς δεσμούς ιδιοτέλειας καί αμοιβαίων συμ
φερόντων, είχε δέ τό αύτό δόγμα μέ άλλας λέξεις καί προέβαινεν 
είς έγκλήματα άκόμη μέ τό · Ό σκοπός έξαγιάζει τά μέσα». Είναι 
άνάγκη τάχα νά εΐπωμεν δτι δ οργανισμός αύτός ήτο τό τάγμα τών 
’Ιησουιτών;

Άτυχώς Ίησουίται περιεστοίχισαν πάντας τούς παράγοντας έν τή 
'Ελληνική Πολιτείφ, οί όποιοι χάριν πολιτικής σκοπιμότητας «καί μέ 
τήν εύρυτέραν «άντίληψιν» καί μέ τήν «ελαστικήν έκδοχήν», καί όχι μέ 
«τόν περιορισμόν τοΰ ξηροΰ τύπου», καί άποβλέποντες «είς τήν ουσίαν» 
σάς λέγουν δτι είναι νύξ έν πλήρει μεσημβρία.

Κάποιο τέτοιο βδελυρόν έντομον άπό εκείνα ποΰ πατεΐ κανείς μέσα 
είς τούς δρόμους, κατόρθωσε νά άνέλθη έπάνω είς ένα σωρόν περιτ 
τωμάτων καί άπό τοΰ δυσθεώρητου έκείνου ΰψους έφαντάσθη δτι δύνα
ται νά ύψωβή ύπέρ τό μικροοκοπικόν του άνάστημα καί νά έκτοξεύη 
τόν δηλητηριώδη σίελόν του.

Μή νομίσετε δέ δτι δέν έπλήρωνε άκριβώτατα ή «Εικονογραφημένη· 
τήν χιλιόδραχμον αύτήν έπιχορήγησιν. Τουλάχιστον αύτή τήν έδέχετο 
μόνον άνθ’ ών ύπηρεσιών παρείχε είς τόν Δήμον.

Καί πράγματι, χωρίς νά ύπολογίσωμεν τήν «κάποιαν ύποχρέωσιν- 
ποΰ έχει μία αρχή νά ύποστηρίζη τά Γράμματα, τάς Τέχνας κ.λ. ύπο- 
χρέωσιν τήν όποίαν μόνον ένας κατ’ επάγγελμα ιδιότροπος 'Υπουρ
γός τών Οικονομικών πρό τίνος καί ή Δημοτική άρχή δέν άνεγνώρισαν, 
πρέπει νάπιστεύσετε δτιέλάμβανε ή «Εικονογραφημένη» έτησίως φιλίας 
δραχμάς διά νά τάς δαπανά είς εικόνας τελετών τοΰ Δήμου η καί 
προσωπικού.

Καί τώρα δέν μένει παρά νά διατυπώσωμεν τήν βαθυτάτην ευγνω
μοσύνην τής «Εικονογραφημένες» πρός έκείνους πρώτον, οΐτινες μέ 
τόν Μερκούρην έπί κεφαλής δέκα ολόκληρα χρόνια είς τό Δη μ. Συμ- 
βούλιον ήσαν οί διαπρυσιώτεροι κήρυκες τών ύπηρεσιών της, τους 

κ. κ. Α. ΙΙαπαγεωργίου, Κ. Χρηστοφήν, Γ. Κα- 
τελοΰζον, Θ. Τσόχαν, Α. Γέρονταν, I. Σάλωνα, 
Δ. ΤΙλιόπουλον, I. Βλαβιανόν, Γ. Καλισπέρην, 
X. Βουρνάζον, Σ. Βαρβιτσιώτην, Γ. Βλαχάνην, 
Γ. Παπασπυρόπουλον, έπειτα δέ πρός έκείνους 
έκ τών νέων Συμβούλων, οΐτινες άδιακρίτως 
κομματικής χροιάς ώμίλουν εύφήμως περί έαυ- 
τής, τούς κ. κ. Άντ. Γαζήν, Σπ. Πάτσην, Μη
νάν Καψάνην, Δ. Άντωνιάδην καί Γ. Καναβα- 
ριώτην. Πρός τούς άλλους ποΰ μαζή μέ τόν 
Δήμαρχόν έγιναν όργανα τού βδελυροΰ κολεο- 
πτέρου συλλυπητήρια μόνον έχει νά άπευθύνη 
ή Εικονογραφημένη*.

Υ.Γ._Χάριν πολιτικής σκοπιμότητος είς κανέν 
άλλο έντυπον δέν έδόθη έπιχορήγησις. Δίδον
ται δμως πρός δημοσίευσιν είς αύτά άνακοινω- 
θέντα τών ύπηρεσιών τοΰ Δήμου καί διάφοροι 
άλλαι δημοσιεύσεις έπί πληρωμή.

« « «
* Ή ευτυχία τοϋ κακού ώς χείμαρρος παρέρ

χεται. ΡαχΙνας
* ° Ο,τι μέλλετε νά πράττετε, εΰβΰς νά πράττετε

καί μη αναβάλλετε. Θουκυδίδης
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ.—Ένεκα τής άπροόπτου 

κυβερνητικής μεταβολής εϊμεθα υποχρεωμένοι νά παρα- 
τείνωμεν καί παρατείνομεν τήν προθεσμίαν πρός υποβο
λήν τών κατά τόν προκριματικόν διαγωνισμόν μετάξι· τών 
άνωτέρων τάξεων τών σχολείων έπιλεχθησομένων χειρο
γράφων τοϋ Α' πνευματικού αγωνίσματος τοΰ Πνευματι
κού Πεντάθλου, δπερ καθιέρωσεν ή -Εικονογραφημένη» 
μέ έπαμειβόμενον έπαθλον τό άργυροΰν κύπελλον, οΰ 
τήν εικόνα έδημοσιεύσαμεν.

Ό νέος Υπουργός τής Παιδείας κ. Χαρ. Βοζίκης, αρ
χαίος φίλος καί ενθουσιώδης υποστηρικτής αύτής, άπο- 
βλέψας εις τόν μεγάλον σκοπόν τής «Εικονογραφημένης·,

προθυμότατα άπεδέχθη νά άπονείμη τό έπαθλον ίδίρ χειρί τήν 21 
Μαΐου, συγχαρείς θερμότατα τήν Διεύθυνσιν.

«
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥΣ

Μικρόν πρό τής ένάρξεως τού "Ελληνοτουρκικού πολέμου εϊχομεν απευ
θύνει έκκλησιν πρός τούς άπανταχού συνίρομητάς ήμών, δπως, έκτιμώντες 
τάς περιστάσεις καί τάς άνάγκας τής έπιχει- 
ρήσεως, θελήσωσι νά ίιευκολύνωσι τό έργον τής 
«Εικονογραφημένης», έμβοίζοντες ήμίν τό ταχύ- 
τερον τό ισότιμον τής συνδρομής αύτών.

Καί εύρεθησαν τότε — μέ ύπερηφάνειαν τό 
εΐίεν αύτό ή «Εικονογραφημένη» — άπό κερά
των Γής ο', στοργικοί ύποστηρικταί της καί 
σωρηδόν ήρχοντο τά έμδάσματα καί κατώρθω- 
σεν οΰτω αύτή μόνη, μέσφ τού οικονομικού κλύ- 
δωνος, δ όποιος ήπείλησεν έκ τοϋ σύνεγγυς τό 
οικοδόμημα τής 'Ελληνικής αγοράς, ή «Εικονο
γραφημένη» μόνη, ένφ άλλα περιοδικά διέκο- 
πτον ή άνέστελλον τήν έκδοσίν των, νά έκδοθή 
ανελλιπώς καί νά άνταποκριθή πλήρως είς τάς 
προσδοκίας τών πονετικών φίλων της.

’Αρκεί νά εϊπωμεν ότι, συνδρομηταί της, ερ
χόμενοι έδώ διά νά ταχθούν ύπό τάς Σημαίας, ή 
φεύγοντες διά τήν εκστρατείαν, ήρχοντο εις τά 
Γραφεία μας, διά νά κανονίσουν τάς ύποχρεώ- 
σεις των. Άκόμη καί άπό τά πεδία τών μαχών 
— Τό φαντάζεσθε;—έλάβομεν συνδρομάς.

Καί άντεπεξήλθε τότε ή «Εικονογραφημένη» 
καί μετ’ εύγνωμοσύνης δμολογεϊ δτι, οφείλε·, 
τό πάν είς τούς συνδρομητάς της.

Ήδη νέα κρίσιμος περίοδος ήρχισε, φοδερω- 
τέρα πιθανώς αύτή. Ή πυρολαϊλαψ μαίνεται έν 
Εύρώπη, ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία είναι κλει- 
σταί διά τήν «Είκονογραφημένην» καί μεγάλα 
κενά έσχηματίσθησαν έκ τής άπωλείας 250 
περίπου συνδρομητών μας, άγρίως καί άπηνώς 
διωκομένων έκ τών χωρών αύτών.

Ποιούμεθα έκκλησιν πρός τε τούς ύπολειφθέν- 
τας συνδρομητάς αύτής καί έκκλησιν πρός τούς 
άνταποκριτάς της καί τούς δπωσδήποτε άντι- 
προσωπεύοντας ή προστατεύοντας τά συμφί- 
ροντά της καί τούς παρακαλούμεν νά έπισπεύ- 
σωσι πάν έμβασμά των. Ή «Εικονογραφημένη» δέν περιμένει άπό άλλους, 
παρά μόνον άπό τούς συνδρομητάς της, άνταποκριτάς, αντιπροσώπους 
καί δλους εκείνους πού μέ αδελφικήν στοργήν προστατεύουν τά συμφέ- 
ροντά της, καί άπό αύτούς θά έξαρτηθή ή άπρόσκοπτος, άνελλιπής κα 
άμειώτως πολυτελής έκδοσις αύτής κατά τήν άρξαμένην περίοδον κρίσεως

«
Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ

Εις ένα κομψόν τόμον έξεδόθη ή βιογραφία τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου. 
"Ολη ή ζωή του, τά παιδικά του χρόνια, τά φοιτητικά του, ή έμφάνισίς 
του εις τήν πολιτικήν, τό θέρισσον, δλα, έκτίθενται έν πάση λεπτομερείφ 
μέ αύθεντικότητα καί ώραίαν άφήγηβιν, άλλά καί μέ ώραιοτάτας εικόνας 
τού πατρικού του σπητιοϋ, τοϋ χωριού του, τών παιδιών του ώς πολεμι
στών κ.λπ. Συγγραφεύς της δ κ. Κ. Κοσμίδης, καθηγητής έκ Κωνσταντι
νουπόλεως. Είς τούς συνδρομητάς τής «Εικονογραφημένης» άποστέλλβται 
ΰφ’ ήμών τή αιτήσει των άντί δρ. 1.50.

«
ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ

Διενεμήθη ή έκθεσις τών κατά τό 1914 πεπραγμένων ύπό τού Δ. Συμ
βουλίου τοϋ Ασύλου τών ’Ανιάτων, άπό τήν δποίαν έμφαίνεται δτι τό 
όντως φιλάνθρωπον αύτό ίδρυμα, διευθυνόμενον ύπό στιδαρών χειρών, προο
δεύει άλματικώς.

«

Τηλεγράφημα πρός σύζυγον, μεταβάντα εις τό Παρίσι, έκ μέρους τής 
συζύγου.

•Εϊμεθα καλά. Μή λησμονείς δτι είσαι έγγαμος».
Άπάντησις πρός τήν σύζυγον.
«Υγιαίνω. Τηλεγράφημα έλήφθη αργά».

«
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Ό Βασιλεύς τής Ισπανίας Φίλιππος δ Β' είχε τήν ιδέαν καί διετείνετο 
δτι είναι ακατάβλητος σκακιστής. Κάποτε λοιπόν προεκάλεσε ένα αύλικόν 
νά παίξουν σκάκι καί έχασε, δυσηρεστήθη δέ σφόδρα. "Ο αύλικός ίδών τήν 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ.—Ή ’Αθηναία δέσποινα εύλαβής είς 
τήν μνήμην τοϋ πατρός καταθέτει είς τόν τάφον του 

όλίγα νεκρολούλουδα.

σιωπηλήν δυσαρέσκειαν τού ήγεμόνος του, έπήγε είς τό σπήτι καί, φιλών 
τήν οΐκογένειάν του, είπε εις τήν γυναίκα του.

— Άπ’ έδώ κι’ έμπρός πρέπει νά άπελπιαθούμε άπό τήν αύλήν. Είχα τό
εύτύχημα νά παίξω σκάκι μέ τόν Βασιλέα, άλλά καί τό άτύχημα νά 
κερδίσω. *

— Γιά φαντάσου. Ή μνηστή μου πληρώνει 10 χιλ. δραχμάς τόν χρόνο 
στή μοδίστρα της.

— Έ λοιπόν;
— Λοιπόν θά πάρω τήν μοδίστρα της-

«
Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

Εις τήν Γαλλίαν έκηρύχθη διωγμός κατά τού ’Αλκοολισμού, καί διά 
νόμου άπηγορεύθη μέ βαρυτάτας ποινάς ή έν γένει παρασκευή, πώλησις 
καί χρήσις τοϋ Άμψέντ.

Πράγματι δέ έπ’ έσχάτων είχε παρατηρηθεί έπίφοβος έξάπλωσις τοΰ 
Αλκοολισμού. ’Αρκεί νά σημειώσωμεν δτι 500 χιλ. καταστημάτων πνευ
ματωδών ποτών ύπήρχον έν Γαλλίφ. Δηλαδή άναλογία 1 πρός 30 άτομα.

Κατά τήν στατιστικήν τό 1910 ή κατανάλωσις οινοπνεύματος άνήλθεν 
είς 3 1 , λίτρας κατ’ άνδρα, τό δέ 1911 εις 4 
λίτρας. Κατά τό έτος αύτό, τό 1911, ή Γαλλία 
έπιεν 11,574,018 έκατόλιτρα άλκοόλ.

«
— Δεσποινίς! Σάς άγαπώ τόσον θερμά, το'βον 

υπερβολικά, τόσον .. .
— Άλλά δέν έχω τόσην........... προίκα.

« Φ *

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
χρ,ΩΡΗΔΟΝ έρχονται α'ι λύσεις τού πρώτου 
£1 αγωνίσματος καί τάς διαβιβάζομεν δλας 
πρός τήν "Ελλανόδικον ’Επιτροπήν, διά τά 
περαιτέρω. Ύπολογίζομεν δτι εως τώρα υπέρ 
τάς έξακοσίας λύσεις εχομεν λάβει. Έπίσης έκ 
τών ένταύθα συνδρομητών μας πολλοί μάς 
έστειλαν λύσεις τού Β' αγωνίσματος.

'Αγώνισμα Έ'.—1«ν) Πού εύρίσκεται ομοιό
τητας μεταξύ Μ. ’Αλεξάνδρου καί Μ. Κωνστα
ντίνου ; 2»ν) Κατά τί διαφέρουν οί Ευρωπαϊκοί 
χοροί άπό τούς 'Ελληνικούς; Ποιους προτιμάτε; 
Καί διατί; 3ον) Ποιαν ιδέαν έχετε περί νηστείας 
άπό θρησκευτικής καί υγιεινής άπόψεως ;

Αί απαντήσεις δέον νά μας σταλούν μέχρι 
τής 1 Μαΐου. Εννοείται δτι δέν είναι ανάγκη 
νά απαντήσετε καί είς τά τρία έρωτήματα. 
Πάντως είς έν έκ τών τριών. Δύνασθε δέ νά 
προσφύγητε είς οίονδήποτε βοήθημα ή βιβλίον.

Φωτογραφικός διαγωνισμός.·—Ή «Εικο
νογραφημένη» προκηρύσσει μέγαν φωτογρα
φικόν διαγωνισμόν, καθ’ δν θά βραβευθοϋν 
τρεις έκ τών σταλησομένων φωτογραφιών, 
ήτοι θά βραβευθή πρώτον ή καλλονή, δεύτερον 
ή έκφρασις καί τρίτον παιδικοί φωτογραφίαι 

πόζας, έκφράοεως καί καλλονής. Δεκτοί φωτογραφίαι Cabinet μέχρι 
τής 1 Μαΐου έ. έ. Αί βραβευθησόμεναι φωτογραφίαι θά δημοσιευ- 
θώσιν. Ή Ελλανόδικος Έπιτ0οπή κατηρτίσθη έκ τών κ. κ. Γ. Ροϊλοΰ, 
Ζωγράφου, Νικ. Πιλαβίου, Άρχιτέκτονος-’Ερασιτέχνου Φωτογράφου 
καί Ε. Ξανθοπούλου Φωτογράφου. Ό Διαγωνισμός είναι άνοικτός. 
Δηλαδή δύνανται νά μετάσχουν καί μή συνδρομηταί τοΰ Περιοδικού.

ΟΙ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΙ ΧΟΡΕΥΤΑΙ.— Πέρνετε ένα φελλόν στρογγυλόν καί τοϋ περνάτε 
οταυροειδώς τέσσαρας βελόνας, είς κάϋε άκρον δέ βελόνης καρφώνετε άπό μίαν 
πλακίτσα φελλού καί κατόπιν κολλάτε σέ κάθε πλακίτσα ένα κομμάτι κάμφορα, 
άλλά άπό τό αύτό ^ιέρος. Έπειτα ζωγραφίζετε ένα ζεύγος όπως βλέπετε είς τό 
πλάι της είκόνος, τό κόβετε γύρω-γύρω μ’ ένα ψαλλίδι καί τό κολλάτε όρΦιον είς 
τό μέσον τοϋ στρογλυλοϋ φελλού, δλον δέ τό παιγνιδάκι αύτό τό βάζετε σέ μιά 
λεκάνη με νερό. Μόλις έλθ{] είς έπαφήν μέ τό νερό, άρχίζει νά περιστρέφεται καί 
τό ζευγάρι παραδίδεται είς ένα έξωφρενικόν χορόν, δστις διαρκεϊ πολλάς ήμέρας.
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