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Η ΕΠΕΛΘΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ}
Εκείνο, τό όποιον εΐχομεν προείπει και εκείνο, τό όποιον 

έτονΐσαμεν έπανειλημμένως, επραγματοποιήθη κατα την 

λήξασαν (βδομάδα, ό'Λως άπροόπτως καί ένώ ή κατάστα 

σις *ys  χώρας εΰρίσκετο είς τό δξύτερον σημεΐον τής κρι

σιμότητας αυτής. Ή έπελθοΰσα, χάρις είς τήν πολιτικήν 

σωφροσύνην χαί ειλικρίνειαν τοΰ "Ατακτος καί χάρις εΐς 

τάς Αγαθοτάτας διαθέσεις καί τήν άνεπηρέαστον καί όξείαν 

πολιτικήν Αντίληψιν τοΰ Γάλλου πρεσβευτοΰ, τελεία συμ

φωνία, ώς πρός τόν καθορισμόν τών διαφόρων μεταξύ 

‘Ελλάδος καί Άντάντ εκκρεμών ζητημάτων, άφήρεσεν έκ 

τής Εθνικής ψυχής μέγα βάρος, τό όποιον τήν (πίεζε μέχρι 

τοΰδε. Καί δει- ήτο δυνατόν παρά νά έπέλθη ή συμφωνία 

αΰτη καί ή Αποκατάστασις τών εγκαρδίων σχέσεων έφ 

δσον, άφ' ένός ή ειλικρίνεια τών προθέσεων τοΰ "Ανακτος 

είς οϋδένα ΰλλο Απέβλεπε, είμή είς τήν έν τώ καθαριϋ χαί 
άπολύτφ συμφέροντι τής Πατρίδος συνέχισιν τών μετά 

τής Άντάντ σχέσεων τής ευμενούς οΰδετερότητος, ώς αΰτη 

είχε συμφωνηθή άπό καιροΰ καί άφ’ ετέρου ώς τό έκ τής 

έπισταμένης έξετάσεως τών έλληνικών πραγμάτων έκ μέ

ρους τών ένταΰθα διπλωματικών αντιπροσώπων τών Δυ

νάμεων τής Άντάντ προκϋψαν συμπέρασμα, άπεδείκνυεν 

οτι ή αλήθεια καί ή ειλικρίνεια τών προθέσεων τής’Ελλάδος 

καί τοΰ Στέμματος εϊνε ώς παρ’ αΰτοϋ τοΰ Βασιλέως τών 

‘Ελλήνων έξετέθησαν πολλάκις χαί οΰχί ώς έζητήθη, πρός 

έξυπηρέτησιν ίδιοτελών σκοπών, νά παρασταθή αΰτη έκ 

μέρους τών Βενιζελικών. Δεν υπάρχει παράδειγμα μέχρι 

σήμερον, άποδεικνΰον, δτι ή αλήθεια δέν έβασίλευσε καί 

έπεκράτησε πλήρως έστω καί άργήσασα. Καί είς τήν προ- 

κειμένην περίπτωσιν ή αλήθεια άνεγνωρϊσθη πλήρως παρ 

έκείνων παρά τών όποιων έπρεπε νά αναγνωρισθή, ένιρ 

ταύτοχρόνως άπεκαλΰφθη ή συκοφαντική και μυσαρά 

προσπάθεια τής μερΐδος εκείνης τών ‘Ελλήνων πο/.ιτευ- 

τών τών έκ συστήματος ϋποσκαπτόντων τά θεμέλια τής 

ιδίας αυτών πατρίδος πρός ατομικόν δφελος. Η συνεσις 

καί ή άνωτέρα παντός επαίνου μετριοπάθεια τοΰ Ελλη

νικού λαοΰ κατά τάς κρίσιμους ημέρας, τάς προηγηθείσας 

τής έπελθούσης συιιφωνίας, καθώς καί ή πολιτική περί- 

νοια τοΰ "Ανακτος, ή όξεία πολιτική Του άντίληψις καί ή 

έπιδεξιωτάτη διαχείρησις τοΰ ζητήματος ΰπ’ Αΰτοϋ, Απέ

δειξαν είς τάς Δυνάμεις τής Άντάντ, δτι έν τή είλικρινεϊ 

μετά τών δύο τούτων παραγόντων σννεννοήσει έγκειται ό 

διακανονισμός πάντων τών ζητημάτων, δν ποθοΰσι καί 

οΰχί έν τή παραδοχή τών συκοφαντιών τοΰ Βενιζελισμοΰ. 

Είνε δέ λίαν παρήγορον τό γεγονός διά τήν Άνταντικήν
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διπλωματίαν, άναγνωρίσασαν τήν Αληθή όδόν ή» έπρεπε 

νά άκολουθήση Είς τάς μέχρι τοΰδε στρατιωτικός δάφνας 

τοΰ Στρατηλάτου Βασιλέως προστίθεται και μία λαμπρά 

πολιτική τοιαύτη καί δ ‘Ελληνικός λαός, ημείς δλοι, έχομεν 

καθήκον νά συσπειρωθώμτν, έτι οτενώτερον πέριξ τοΰ 

Ανακτος καί νά τόν ένισχύσωμεν είς τό ’ Εθνοσωτήριον 

εργον τον έν τώ δποίιρ τόσας δοκιμασίας καί τόσας πικρίας 

ύφίσταται.

*

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Και κατα τήν εβδομάδα ταύτην τήν μεγαλειτέραν 

σπουδαιότητα έν τή διεΑνεΐ πολεμική καταστάσει είχεν 
ή έξέλιξις τών επιχειρήσεων έν τώ Ρουμανικώ μετώπφ. 
Αί και)’ δλην τήν έβδομάδα διεξαχθεΐσαι επιχειρήσεις 
δχι μόνον δέν άπέβησαν υπέρ τών Ρουμάνων, άλλά 
κατέστησαν ?τι δυσχερεστέραν τήν θέσιν τοΰ Ρουμα
νικού στρατοΰ, διά τής καταλήψεως ύπό τών Γερμα
νών τής γραμμής Κωνστάντζης - Τσερναβόντα, ήτις 
ήτο μέχρι τοΰδε καί ή κυριωτέρα γραμμή έπισιτισμοΰ 
τοΰ Ρουμανικού στρατοΰ. Τήν σημασίαν, ήν ένέχει ή 
νέα αΰτη γερμανική νίκη, δέν αποκρύπτουν καί αύτά 
τά εξ άνταντικών πηγών άνακοινωθέντα, καθώς καί 
αί επίσημον Ρουμανικής πηγής πληροφορίαι. Οί 
στρατιωτικοί κύκλοι βεβαιοΰν, δτι αί συνέπειαι τής 
νέας ταύτης προελάσεως τών Γερμανών θά είναι δυσά
ρεστοι διά τόν Ρουμανικόν στρατόν, έάν ουτος δέν 
κατορθώση νά άντιτάξη έρρωμένην άμυναν πρός ανα
χαίτισα*  έπεκτάσεως τής Γερμανικής προελάσεως. Καί 
ναί μεν ό Ρουμανικός στρατός κατόρθωσε νά άπο
φύγη τήν αιχμαλωσίαν καί τάς βαρείας απώλειας διά 
ταχείας καί έν καιρώ υποχωρήσεως, άλλ’ είναι ζήτημα 
κατά πόσον θά δυνηθή νά συγκρατήση άμυναν εΐς 
μάχας, αϊτινες θά διεξαχθοΰν ήδη επί τών πεδιάδων 
τής Ρουμανίας, μετά τήν έντελή έκβίασιν δλων τών 
όρεινών διόδων καί τής εισόδου τών Γερμανοαυστρια- 
κών στρατευμάτων έντός τοΰ ομαλού ρουμανικού εδά
φους. Ουτω διά τής νέας τροπής, ήν λαμβάνει κατό
πιν τής καταλήψεως τής Κωνστάντζης, ό έν τώ Ρου
μανική» μετώπφ αγών εΙσέρχεται είς τό δξύτερον ση- 
μεΐον τής κρισιμότητος αυτού' κατά τάς βεβαιώσεις 
δέ τών στρατιωτικών κριτικών, πρέπει νά άναμένων- 
ται έντός τών ήμερών αύτών γεγονότα μεγίστης ση
μασίας. "Ηδη απειλείται ολόκληρος ή Βεσσαραβία, ής 
ή κατάληψις, μετά τήν ύπό τών Γερμανών κατοχήν 
τής γραμμής Κωνστάντζης -Τσερναβόντας, αποβαίνει 
εύχερεστάτη διά τούς Γερμανούς. Είς τά άλλα πολε
μικά μέτωπα ή κατάστασις δέν παρουσιάζει ούσιώδεις 
μεταβολάς, τοΰ κέντρου τής βαρύτητος τού παρόντος 
μεγάλου πολέμου ευρισκομένου ήδη έν τφ Ρουμα
νικώ μετώπφ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Μετά τήν τρικυμίαν ή γαλήνη, μετά τήν καταιγίδα ή αιθρία 

μετά τόν σάλον τών τελευταίων έκνευριστικών γεγονότων, 
ποϋ μας είχαν ξεκουρδίσει τά νεύρα καί μάς έοτροβίλιζαν 
μέσα είς μίαν δίνην σκέψεων καί ερωτήσεων περί τοϋ τί θά 
γίνη άκόμη καί τί θά γίνη αύριο, ή ησυχία. Καί ή ήσυχία 
ποϋ έρχεται έπειτα άπό ένα τέτοιο έκνευριο(ΐό.ε1νε πιό έμορφη 
καί πιό γλυκειά καί μοιάζει μέ τήν έμορφιά έκείνη ποΰ περι
βάλλεται ή φϋσις είς τήν αιθρίαν, τήν διαδεχομένην τήν καται
γίδα. Τά νεΰρα μας έπιτέλους θά εύρουν καί όλίγην ησυχίαν 
καί άνάπαυσιν καί ό Μορφεϋς θά καταδεχθή νά μάς παρα- 

δώση είς τήν άπόλαυσιν τοΰ ύπνου του καί οί τρομεροί έφιάλ- 

ται ποΰ μά; διεσκόρπιζαν εί; τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζον- 
τος, μέ τά τρομακτικά όνειρα, τήν νυκτερινήν γαλήνην, έκρύ- 
βησαν είς τά έγκατα τή; γης καί μάς άφισαν νά χαρώμεν 
καί νά άπολαύσωμεν τήν ησυχίαν καί τήν άνάπαυσιν. Τίποτε 
πλέον άπό αύτά δέν υπάρχει καί μόνον ό ποδοβολητό; τών 
ιππέων καί τών πεζοναυτών ποΰ σύρουν τάς νυκτερινός όιρας 
τά βαρέα στρατιωτικά βήματά τους είς τήν άσφαλτον τοΰ 
Αθηναϊκού δρόμου, θά μάς θυμίζουν τό ωρικώδες παρελθόν, 
τήν περασμένην εποχήν, τάς τρομεράς ημέρας τής ανησυχίας.

Αυτός ό πόλεμος, ποΰ έδημιούργησεν ένα σωρό άπό ελλεί
ψεις είς τόν καθημερινόν κοινωνικόν μας βίον καί άφήρεσεν 
άπό τόν Άϋηναϊον μίαν πρός μίαν τάς κεκτημένας συνήθειας 
καί τάς καθιερωθείσας έξεις του. τοΰ έκοψε καί τήν άπόλαυ- 
σιν τής μπάρας. τοϋ ξανθού αυτού ποτοΰ, ποΰ έξηπλιόθη έως 
έδώ κάτω άπό τούς δρυμώνας καί τά άδρόχρωμα δάση τής 
Γερμανίας καί τίς παλαιέ; ψυχρές κάβες τοΰ Μονάχου. "Ενα 
ποτηράκι μπάρα, ποΰ Οά πιή τήν εποχήν αύτήν ό ’Αθηναίος 
πελάτης τών κέντρων τής πρωτευούσης, τοΰ προσθέτει, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, στομαχικός ενοχλήσεις, ελαφρός δηλητηριά
σεις καί ένα σωρό άλλες ασθένειες, ποΰ προέρχονται άπό τά 
διάφορα συστατικά, κάθε άλλο παρά έκεΐνα πού πρέπει καί 
μέ τά όποια τήν κατασκευάζουν σήμερα τά Αθηναϊκά εργο
στάσια. Έδημιούργησεν ό πόλεμος αύτός ελλείψεις, άλλ’έλή- 
φθησαν ως δικαιολογίαι πρός κερδοσκοπίαν καί χωρίς καμ
μίαν αιτίαν, πήρε τό πράγμα τόν κατήφορο καί έφθασεν είς 
τό σημεΐον, είς τό όποιον σήμερα εύρίσκεται. "Ενα κακό 
όμως πάντοτε συνοδεύεται καί άπό ένα καλό. Έλειψε μέν ή 
μπάρα, διότι πολλοί, πλεΐστοι, είναι εκείνοι ποΰ τήν κατήρ- 
γησαν ήδη, άλλ’ έδόθη εύκαιρία έτσι νά δοθή μεγαλειτέρα 
προσοχή είς μίαν έντόπιον βιομηχανίαν κρασιού. "Ολοι εκεί
νοι ποϋ παραίνησαν την μπάραν, προτιμούν τώρα τά μποτι- 
λιαρισμένα κρασιά έγχωρίου παρασκευής, τά όποια καί αγνά 
είναι καί περισσότερα τονωτικά συστατικά περιέχουν άπό τήν 
μπάραν, ή όποια παραδίδεται τώρα είς κοινήν κατανάλωσιν.

*
"Εχομεν λοιπόν τιόρα καί μόδα «ά λά Νταρντανέλ». Τά 

αριστοκρατικά πεζοδρόμια τής όδοΰ Πανεπιστημίου έδωσαν 
τήν ονομασίαν τους είς νέον είδος χειμερινής άμφιέσεως. συν- 
θέσεως ελληνικής, μέ πολύ γούστο καί εξαιρετικήν χάριν. 
"Επρεπε λοιπόν νά γίνη ό πανευρωπαϊκός πόλεμος καί νά 
αίσθανθώμεν τήν στέρησιν τών Παρισινών φιγουρινιών. διά 
νά εννοήσουν αί Άτθΐδες, ότι έχουν τό χάρισμα νά έφευρί- 
σκουν θαυμάσιους συνδυασμούς τουαλεττών. ’Π ονομασία 
αύτή έδόθη, διότι είς τά όνομαστά στενά τών ’Αθηνών είδε 
τό φώς ένα άπό τά τελευταία άπογεύματα διά πρώτην φοράν 
ή νέα μόδα, άφοΰ προηγουμένως κατηρτίσθη καί έσχολιάσθη 
είς επανειλημμένος συγκεντρώσεις είς τά σαλόνια. Αϊ κυρίαι 
πού τήν είδαν, έμειναν κατενθουσιασμέναι καί μάς βεβαιοΰν, 
ότι Οά κατακτήση έντός βραχέος χρονικού διαστήματος τάς 
Αθηναίας, μέ τήν χάριν της καί τά ιδιαίτερα έλληνικά χαρα
κτηριστικά της. Βεβαιούται άκόμη άπό τάς κυρίας, ότι εΰρί- 
σκονται ύπό συζήτησιν καί έν καταρτισμέ καί άλλα ιιον- 
τέλλα, πού πρόκειται νά έμφανισθούν έντός ολίγου καί νά 
ξετρελλάνουν.

*
Ή ζωή καί ή κίνηοις έπανελήφθη καί πάλιν είς τήν αίθου

σαν τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης κατά τάς εσπερινός ώρας, 
όπου συγκεντρώνονται όλοι οί φιλομαθείς, σκυμμένοι έπάνω 
είς τούς παλαιούς τόμους μέ τό κιτρινισμένα καί μισοσχι- 
σμένα φύλλα. Σκυφτοί έκεΐ υπό τό ήλεκτρικόν φώς, ποΰ ρί
χνουν οί μεγάλοι λαμπτήρες τού άναγνωστηρίου, ξεφυλλίζουν, 
ξεφυλλίζουν διαρκώς, σκύβουν έδώ μέ προσοχή, κρατούν ση
μειώσεις παρέκει σέ κομματάκια χαρτί, φοιτηταίέδώ, 'ιερωμέ 
νοι έκεϊ, φιλόλογοι καί άνθρωποι τών γραμμάτων παρακάτω, 
όλοι διψώντες νά μάθουν, νά έρευνήσουν, νά πλουτίσουν τά 
κεφάλαια τών γνώσεων τους, νά ποτισθοΰν μέ νέα νάματα 
ποιήσεως καί σοφίας, νά γίνουν τελειότεροι. Είναι ή εποχή 
τώρα, πού τις βραδυνές ώρες, όταν άρχίζη ή ψυχρίτσα καί 
καθιστφ τήν παραμονήν είς τό ύπαιθρον επικίνδυνον καί όταν 
μέσα είς τήν αίθουσαν τού καφενείου κυρίαρχη καί ξεκουφαί- 
νει τό «κτάου» τοϋ ταβλιού, ή σάλα τής Βιβλιοθήκης μέ τήν 
ήσυχία της, μέ τό χαρακτηριστικό θρόισμα τών παλαιών φύλ
λων τού βιβλίου, ποΰ στρέφονται, μέ κανένα βήξιμο ένός γέ
ρου καθηγητού, είναι περισσότερον άπό έπιθυμητή.

*
Μετά τό κλείσιμον τοϋ Πανεπιστημίου, ήρθε ή σειρά καί 

άλλων σχολικών κτιρίων, καί.οί μαθηταί πάλιν άναγκάζονται

νά συγκεντροϋνται τήν μισή ήμερα εΐς ένα στενό καί περιω- 
ρισμένον χώρον καί νά διδάσκωνται έν βίρ.. διά νά προφθά- 
σουν όλα τά μαθήματά τους καί τήν άλλην μισή άφίνονται 
ελεύθεροι νά γυρνρν είς τούς δρόμους. Δέν είμαι άπό τούς 
ήθικολόγου; εκείνους, ποϋ υποστηρίζουν, δτι ό δρόμος δέν 
είνε γιά τά παιδιά, άλλ’ οπωσδήποτε τό πράγμα άποβαίνει είς 
βλάβην των τήν στιγμήν ποΰ χάνουν άδικα τίς ώρες των χω
ρίς νά κάνουν τίποτε. 'Υπάρχει λοιπόν τόση σπάνις οικημάτων 
είς τάς ’Αθήνας, ώστε νά μήν είναι δυνατόν νά εύρεθοΰν πρός 
στρατωνισμόν ή διά νά μεταποιηθούν είς σχολεία; Δέν τό 
πιστεύω. ο ρετ.

«.
“ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΣΚΟΤΑΔΙΩΝ.,

(<rost mortem nihil; ipsogiie 
mors nihil».) ςενεκας

Λόγια πλάνα καί κούα τοϋ Σενέκα I .. .

ί'στερα άπ’ τήν άγριεμμένη τοΰ Πεπρωμένου μου τρι
κυμία . . . , υστέρα απ’ τό τρελλό μου όργίασαα έπάνω 
απ' τοΰ; τάφους τών Πόθων μου . ·. , σάν ύπνοόάτης βρυ- 
κόλακας, τή νύχτα του χαμού έκλεισα ■ μέσα μου καϊ δλα 
έμειναν βωίά ...

Ό Θάνατος, αμίλητος, μέ έσυρε άπ’ τά μαλλιά έξω 
απ τό ράθυμο κι’ όκνό χορό τής ζωής κι' αλύπητα μέ βύ
θισε εΐς τους βυθούς τών σκοταοιών .... έκεϊ ποΰ βασι
λεύουν ασέληνα Μεσάνυκτα κΓ ουρλιάζουν σφικτά αγκαλια
σμένοι οί δαίμονες τσΰ ολέθρου I

ΊΙ νύκτα κρύα κι' άπόθητη ... κ’ έγώ εξόριστος' έξω 
πιά απ ’ τά σύνορα τής ζωής . . .

Έπειτα άπ ' τό γλύστρημα τοΰ Ιλίγγου, νοιώθω νά μέ 
σπρώχνουν σάν κατάδικο . . . Έγώ κατάδικος ; ■ . . Ένοχος, 
γιατί ό βαρεμός τής ζωής μούπε κρυφά : «έως έδώ αρκεί ί ;» 
Κα’ι ομω; κάποιος μέ βιάζει επίμονα : «Ιΐεώ πέρα. . . έκεΐ 
τραβούν οί κολασμένοι I » 1’ονυπετώ καί τρέμω ... Τό 
δειλό μου θάρρος σφαλίζει τά μάτια του άπό φόβο . . . Άπό 
ήφαίστειο τής φρίκης, όραμα μαΰρο κι' ολοζώντανο πηδάει 
καί γύρω από τά μάτια μου χορεύει : Γυμνός, κατάμονος . . . 
Εμπρός μου τοΰ Πόνου οί βράχοι ... "Υστερα ό μαΰρος 
ποταμός κα’ι πέρα τής Καταδίκης ή όχθη απλώνεται απέ
ραντη . . . Παράμερα, ή αργοκίνητη βαρκούλα τοΰ Θανάτου 
όκνή καί σιωπηλή σαλεύει θλιβερά ...

Άπό βαθειά κάτω απ τά σκοτάδια, π’ αδιάκοπα παλαί- 
ουν μέ τους θεούς τοΰ σπαραγμοΰ, κλάμμα άσίγητο τών 
πεθαμένων, σάν μάγισσας κατάρα, υψώνεται μαζύ μέ τό 
βαου άνάσασμα τών φαντασμάτων, π ' αγρυπνούν στά κάτεργα 
τοΰ αιωνίου μαρτυρίου . .

Πελώρια πόρτα κλείει όπίσω μου καί ό βαρύς τριγμός 
της, σάν προσταγή ποΰ φεύγει άπ' τοΰ κεραυνοΰ τά πύ
ρινα χείλη, βροντοφωνεΐ τό »"Λλτ!» στούς κουρασμένους 
κυνηγούς πόθων κ ’ ελπίδων μιας άρρωστης κΓ αλλόκο
της ζωής I

Είναι ή ή ώρα ποΰ σημαίνουν τών κολασμένων τά μεσά
νυκτα κι ’ αρχίζει τών ψυχών ό βυθισμός . . .

Χωρίς κανένα εμβατήριο . . . τών σκοταοιών ή τρικυμία 
σπρώχνει τρελλά κάθε τρεμόδειλη ψυχή μέσ’ τοΰ χαμοΰ 
τούς πόντους τούς όλόβαθους. . Τοΰ κολασμού ο! δήμιοι 
άγριοι καί σκυθρωποί σκορπούν τοΰ Μαρτυρίου άφωνα τρα
γούδια στά απέραντα βασίλεια τών τρόμων . . "Επειτα τής 
φρίκης το πνιγμένο γέλιο σέρνει αιχμάλωτη τών κολασμέ
νων τήν προσευχή τοΰ Πόνου, π’ αργοπεθαίνει στήν αγκα
λιά τών στεναγμών, κι ολα σωπαίνουν . . . Μιά τρομα
γμένη νυκτερίδα μονάχα γυρίζει σάν τρελλή έπάνω άπ' τούς 
μαύρους αφροΰς τών παφλασμών, ζητώντας κΓ αύτή κάπου 
χαλάσματα γιά νά κρυφθή.

Άπό τ' άσίγητα χείλη τής καμπάνας τοΰ Θρήνου, πού 
θρηνολογάει κάπου κεΐ σ' άγνωστα βάθη, δέησις άλαργηνή 
τοΰ λυτρωμοΰ άναβαίνει ...»

Νεκροσίγημα βαθύ . . . Είναι περασμένα μεσάνυκτα καί 
οί νεκροί πιά δέν ομιλούν . . .

Έδεσσα. θ. ΛΙΑΣΚΑΣ
δ
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ΑΙ ΞΕΝAl ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΧΙΝ ΤΩΝ

»ΑΝΑΓΧΟΣΜΑ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΙΚΩΤΑΤΟΝ —<

(Σννέχεια άπό τό χροηγούμβνον)

ΟΠΟΥ ΑΛΛΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ
ΤΟ ΑΡΧΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ

Στις ένδεκα άκριβώς ήμουν είς -ό καμπαρέ. Άνυπομο- 
νοϋσα πότε νά έλθη ή στιγμή τοϋ υπνωτισμού, διά νά μάθω 
τό μυστήριον ποϋ έκάλυπτε τάς ένεργείας τής ξανθής τρα- 
γουδίστρας τοϋ αριστοκρατικοί καμπαρέ καί τοϋ ταλαντού
χου γερ'μανοΰ προστάτου της. Διότι, καμμία αμφιβολία δέν 
μποροϋσε νά χωρέση πιά. Ό μεσόκοπος κύριος μέ τά χρυσά 
γυαλιά ήτο Γερμανός. Άπό τις άκρες μέσες ποΰ κατάλαβα 
έκ τών γεγονότων ποΰ έλαβαν έως τώρα χώραν, δέν μοϋ 
έμενε πιά καμμιά αμφιβολία γι’ αύτό.

Εξαιρετική συγκέντρωσις έκεΐνο τό βράδυ είς τήν «Χα
ραυγήν». Κόσμος πολύς, άπό τόν συνηθισμένου κόσμο τών 
καμπαρέ, κάτω άπό τά πολύφωτα τής μεγάλης αιθούσης. 
Ή Λολόττα ήτο ντυμένη, μέ τό καπέλο της, καθισμένη 
σ’ 'ένα τραπέζι, σάν νά μέ περίμενε. Μόλις μέ είδε, άφησε 
τήν συντοοφιά της μ' ένα βιαστικό «ώρ-βουάρ» καί έσπευσε 
κοντά μου, πριν άκόμη προφΟάσω νά διασκελίσω τό κατω- 
φλιον τής εΙσόδου.

— Πάμε.
— Μά καλά, δέν θά μείνουμε έδώ, Λολόττα ;
— Πάμε, σοϋ λέγω. Μοΰ κάνει κακό ό πολύς κόσμος, 

όταν τόν'βλέπω. Θέλω νά μείνουμε μόνοι κατάμονοι, μόνο 
οί δυό μας.

—'Λ ! είπα μέσα μου’ καλά είμαστε. Έδώ έχουμε 
πλήρη καί τελείαν όργάνωσιν. Γιά νά μπορή ή Λολόττα νά 
φεύγη αύτή τήν ώρα άπό τό καμπαρέ, θά πή οτι έκεϊ μέσα 
έχει βάσεις στερεάς ή όργάνωσις αύτή.

— Τί συλλογιέσαι;
— Τίποτε άπολύτως.
— Πέρνουμε ένα αύτοκίνητο ;
— Γιατί αύτοκίνητο ; δέκα βήματα θά κάνουμε’ νά πά

ρουμε ένα άμάξι, είπα, θέλων νά δείξω είς τήν Λολόττα, 
ότι, οπωσδήποτε κάποια, έστω καί άμυδρά υπόνοια, παγίδος 
πέρασεν άπό τόν νοϋ μου.

— “Οχι, θά πάρουμε αύτοκίνητο. Τί σέ μέλλει;
Είχαμε βγή έξω, προχωρόντας πρός τό άπέναντι τοϋ 

«Πανθέου» πεζοδρόμων, δπου έστάθμευαν τά αύτοκίνητα. 
Κύτταζα δεξιά καί αριστερά προσπαθών νά άνεύρω τό αΰτο
κίνητον τοϋ Νίκου. Άλλ'έστάθη άδύνατον νά τόν άνακα- 
λύψω. Φαίνεται, δτι δέν θά ήτο έκεϊ. Θά είχε πάρει καμμιά 
κοϋρσα. Μπήκαμε στό πρώτο αύτοκίνητο ποϋ συναντήσαμε 
έκεϊ. Ήμουν έτοιμος νά δώσω τήν διεύθυνσιν τοΰ σπιτιού, 
όπου έμενεν ή Λολόττα εις τόν σωφέρ. Άλλ' αύτή μέ πρό
λαβε καί πρϊν καθήση άκόμη τοϋ σφύριξε:

— Στήν Καλλιθέα, άπό τήν οδόν Συγγροϋ.
— Ποϋ θά πάμε; φώναζα, προσποιούμενος τόν ταραγμέ- 

νον αίφνιδίως. άπό τό άκουσμα τής διαταγής.
— Τό αύτοκίνητο είχε στρίψει ήδη πρός τά άνω τής 

όδοΰ Πανεπιστημίου καί προχωρούσε μέ δλη του τήν ταχύ
τητα. Ή Λολόττα έρριξε τό χέρι της γύρω στό λαιμό μου, 
πλησίασε τό κεφάλι της είς τό στήθος μου και μέ τά μά
τια της άτενίζοντα τά δικά μου, άπήντησε :

— Ποΰ θά πάμε ; Γιατί τρομάζεις ; Δέν κατάλαβε? ποϋ 
θά πάμε ; Πάμε στήν φωληά ποϋ έχω ετοιμασμένη για 
σένα. Γιατί σ' άγαπώ. Σ' άγαπώ άπό τήν πρώτη φορά ποϋ 
σέ είδα εΐς τήν εξέδρα τοϋ «Πανελληνίου» — θυμάσαι τότε 
ποϋ σέ πρωτοεΐδα έκεΐνο τό βράδυ, ποΰ καθόσουν μ έκεΐνο 
τόν κοντό φίλο σου μέ τις γκέττες καί τό μονόκλ, ποϋ 
τοΰ έπεφτε πάντοτε άπό τό μάτι καί ποΰ μοΰ έκανε τόσον 
άναιδώς κόρτε. Άπό τότε ποϋ σέ εϊδα δέν μπόρεσα ξανά 
νά σέ ίδώ, παρά λίγες φορές κΓ έτσι γιά λίγες στιγμές μέσα 
είς τό «Πανελλήνιο». “Οταν προχθές σέ είδα έπιτέλους 
στή «Χαραυγή». Πετοϋσα άπό τήν χαρά μου. ΚΓ άπεφά- 
σισα νά μή σ' άφίσω πιά. Δέ βαστοΰσα. Τώρα είμαι ευτυ-
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χισμένη τόσο, δσο καμμιά άλλη γυναίκα στόν κόσμο. Σ έχω 
τώρα κοντά μου, είμαι δίκιά σου, είσαι δικό; μου, δέ θά 
φύγης ποτέ πιά άπό κοντά μου. “Ε, χρυσό μου, πες μου 
ναί, άπάντησέ μου μ' ένα βλέμμα σου μόνο, ήσύχασέ με 
μέ μιά λέξι σου...........

Τό αύτοκίνητο τρέχων ολοταχώς έπανω εϊς τήν λεωφό
ρον Αμαλίας, είχε περάση ήδη καϊ τά τελευταία δένδρα τής 
πυκνοφυτευμένης δενδροστοιχίας, γεμάτης έκείνην τήν στιγ
μήν άπό πλήθη άστών, ποϋ έπέστρεφαν σΰν γυναιξί και τέ- 
κνοις άπό τόν υπαίθριον κινηυ,ατογράφον τοϋ Ζαππείου, τήν 
μοναδικήν αύτήν καλοκαιρινήν οιασκέδασιν τών λαϊκών τά
ξεων τής πρωτευούσης καϊ κυλούσε ταχύ, κάμπτον πρό τών 
στυλών τοΰ Όλυυ,πίου Διός έπϊ τής μεγάλης λεωφόρου. 
Μία πανσέληνος, άπό τϊς έμορφες έκεϊνες πανσέληνους, ποΰ 
φωτίζουν τό'Αττικόν στερέωμα τϊς καλοκαιρινές νύκτες, έρ- 
ριχνε πυκνές τϊς δέσμες τών άκτίνων της έπάνω σ' δλα τά 
έμψυχα καϊ άψυχα πράγματα καϊ τούς έδιδε μιά δψι απαλή, 
εξαϋλωμένη. ΊΙ Λολόττα είχε γύρει στήν άγκαλιά μου, σάν 
κουρασμένη άπό τήν έρωτική της έξομολόγησι, μέ μιά έκ- 
φρασι ήδυπαθείας εΐς τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της.

Ό αναγνώστης θά άπορήση πώς εΐναι δυνατόν ή Λο
λόττα, έτσι εύκολα, νά έκδηλώση τόσο θερμά αισθήματα, 
χωρ'ις νά φοβάται πώς θά γεννήση ϋπονοίας. Τό πράγμα 
εξηγείται ώς έξής- Τήν έποχήν έκείνην, ποϋ πρωτοάρχισεν 
ή δράσες τών προπαγανδών έν Άθήναις τόσο δραστηρίως 
καί διά πρώτην φοράν μέσα εΐς τούς κοσμικούς κύκλους, δέν 
ήμποροΰσε νά έγερθή καμμιά υπόνοια, δοθέντος δτι πράγ
ματα τοιούτου είδους ήσαν έντελώς άγνωστα έως τότε εΐς 
τήν 'Ελλάδα. Έκτός άπό τήν συνηθισμένην κατασκοπείαν, 
ποϋ ένηογεϊτο διά λογαριασμόν ώρισμένων έπισήμων κύκλων, 
καί περί τής οποίας έλάμβανε γνώσιν πάντοτε ή Κυβένησις, 
τίποτε άλλο δέν έτάρασσε τήν εϊρηνικότητα τής Αθηναϊ
κής κοινωνίας, μέ σκάνδαλα παρακολουθήσεις άτόμων, καϊ 
κατασκοπευτικάς ένεργείας καϊ προπαγάνδας. Επομένως 
δέν ήτο δυνατόν νά περάση άπό τήν ιδέαν κανενός Ελλη- 
νος,δ'τι ήμποροΰσε, μιά τόσο άπότομη έκδήλωσις αισθημάτων 
νά έχη άποτέρους σκοπούς “Επειτα οί ξένοι άνέμιξαν πολύ 
τήν γυναίκα εΐς τάς προπαγανδιστικάς των ένεργείας, ώστε 
νά πέση ό Έλλην — ποϋ δέν έγνώρισε άκόμη τήν γυναίκα 
καλά—άνύποπτος Έξ άλλου έγώ δέν είχα νά φοβηθώ τίποτε 
διότι έπήγαινα έν γνώσει τής παγίδος διά ν' άνακαλύώω 
έκεΐνο ποϋ ήθελα. Καϊ τώρα, έπειτα άπό τήν άναγκαίαν αύτήν 
έξήγησιν, έπανέρχομαι είς τήν άφήγησίν μου.

ΊΙ Λολόττα εΐχεν άνασυρθή τώρα έπάνω εΐς τήν άγκα- 
λιά μου, μέ τά μάτια της πάντοτε καρφωμένα έπάνω είς 
τά δικά μου. Ή άκτίδες τοϋ φεγγαριοϋ, ποϋ έπεφταν καθέ- 
τως έπάνω είς τό πρόσωπό της. έσχημάτιζαν κάτι θαυμά
σιες φωτοσκιάσεις καί έδιδαν μία σπανία γοητεία είς την 
έκφρασι τής έμορφιάς της. (Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές).

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΝΑΙ
= Η ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ =

Χωρίς δίαιταν ή παχυσαρκία -θεραπεύεται 100°/0.—Οί ισχνοί 
παχαίνουν.—01 κοντοί ψηλώνουν.—Οί ραιβοσκελείς, κυφοί, 
σκολιωτικοί γίνονται αρτιμελείς.—Ή ατονία τών έντερων, 
τοϋ στομάχου, τής καρδίας, ή αρτηριοσκλήρωσής καί αυτή ή 
Νευρασθένεια, θεραπεύονται μέ τά θαυματουργά μηχανήματα 
τοΰ περιφήμου Σουηδού καθηγητοΰ Ζαντερ.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΝ ΚΑΙ 1ΗΧΑΝ08ΕΡΑΠΕΤΤΙΚ0Ν ΙΝΣΤΙΤΟΪΤΟΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΦΗ

ΙΑΤΡΟΥ — ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΖΑΝΤΕΡ
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ
(Συνέχεια Από

— Χαίρετε, δεσποινίς, είπε- καϊ ό Στέφος ήρχισε κουδουνί
σματα διακεκομμένα πρός τό Κέντρον, μέ τό ακουστικόν πάν
τοτε είς τό αύτί.

— Έμπρός· ήκουσε μετ’ όλίγον.
— Κέντρον; ήρώτησε.
— Μάλιστα.
— Παρακαλώ· τρία - εβδομήντα πέντε· είπε.
— Λάβετε.
— Τρία-έβδομήντα πέντε; ήρώτησε.
— Μάλιστα· άπήντησεν.
—Ό κύριος Λευκάτας;
— Μόλις έφυγε καϊ πάει στήν Τράπεζαν· τοΰ είπαν.
Ό Στέφος άφήκε τό ακουστικόν, άλλά δέν έπρόφθασε νά 

ξαπλωθή είς τό φωτέϊγ του. Ένα κουδούνισμα παρατεταμέ- 
νον τόν έκαμε νά πάρη πάλιν τό κέρας.

—Άλό· είπε.
Ήταν ή πρώτη, ή κρυσταλλική φωνή.
—Ό κ. Δαρκάλης; ήρώτα.
— Μάλιστα, δεσποινίς. Τράπεζα Κτηματική; ήρώτησε.
— Μάλιστα, κύριε· πώς τό καταλάβετε ;
—Έγνώρισα τήν φωνήν σας.
—“Εχει, λοιπόν, κάτι τό χαρακτηριστικόν, κύριε Δαρκάλη ;
— Καϊ σείς, ποΰ ξεύρετε ποιος είμαι; ήρώτησεν ύ Στέφος.
— Είδα είς τόν κατάλογον τοΰ τηλεφωνείου τόν αριθμόν 

σας. Άκοΰτε, παρακαλώ. Ό κύριος Γενικός Διευθυντής ήλθε. 
Θέλετε νά σάς τόν δώσω ;

— Θά μέ υποχρεώσετε, Δεσποινίς.
— Κάθε άλλο παρ' αύτό I Είναι τό καθήκον μου. Έχετε. 
Τότε τήν γλυκειά καϊ συμπαθητική φωνή διεδέχθη ή βρα

χνή φωνή τοΰ κ. Λευκάτα.
—Έμπρός I Ποιος ;
—Ό κ. Λευκάτας; ήρώτησεν ό Στέφος.
— Μάλιστα. Τί θέλετε ;
—Έδώ Δαρκάλης. Μ’ έζητήσατε;
—“Α ναί. Γιά άκου Δαρκάλη. Ήθελα νά σ’ έβλεπα γι’αύτό 

τό δάνειο τών Βορειανατολικών Σιδηροδρόμων, ποΰ Οά κά
νετε. Έρχεσαι άπ’ έδώ;

— Είμαι λίγο άδιάθετος σήμερα καϊ λέω νά μείνω σπίτι. 
Αύριο ;

— Ναί· κατά τϊς ένδεκα. Ντ’ άκκόρ αϊ;
— Μπόν.
—Ά, ντμαϊν ντόν.
—Ώρβουάρ.
'Ητον έτοιμος ν’ άφήση τό ακουστικόν, δταν ήκουσε πάλιν 

τήν φωνήν ποΰ τοΰ είχε κάμει τόσην έντύπωσιν.
—Έτελειώσατε, κύριε Δαρκάλη ; ήρώτα.
— Μάλιστα Δεσποινίς καϊ σάς ευχαριστώ πολύ-πολύ διά 

τάς εύκολίας ποΰ μοΰ έκάματε, μολονότι δέν έχω τήν τιμήν 
νά σάς γνωρίζω προσωπικώς.

— Νά μέ γνωρίσετε; Τί νά μέ κάμετε ; Είμαι μιά γρηοΰλα, 
μιά γεροντοκόρη σαρανταδυώ - σαραντατριών έτών καϊ κυτ- 
τάζω νά κάνω τήν δουλειά μου.

“Εξαφνα άλλαξε τόνον.
—Άκοΰτε - άκοΰτε. Μιά στιγμή σάς παρακαλώ, νά δώσω 

γραμμή καϊ σάς βλέπω. Άν μάς διακόψουν νά μέ πάρετε 
σείς. Ζητήστε δύω-έβδομήντα.

Πολύ καλά Μαμζέλ.
Ό Στέφος έμεινε μέ τό άκουστικό στό χέρι καϊ έσκέπτετο. 

Ποιά ήτο αύτή ; Γιατί τοΰ μιλούσε τόσο διαχυτικά;
Έμεινε πολλή ώρα έτσι, χωρίς νάκούη πρόσκλησι τοΰ τη

λεφώνου. Τί νά συνέβαινε τάχα;
Άπό απλή περιέργεια έγύρισε τό στρόφαλον τής τηλεφω

νικής συσκευής καϊ ήκουσε άπάντησιν.
Ήτο τό κέντρον καϊ τόν ήρώτησε ή υπάλληλος τί έζήτει. 

Έσκέφθη όλίγον άν έπρεπε νά ζητήση τήν Τράπεζαν.
—’Εμπρός 1 λέγετε. Κέντρον έδώ.
Άσυνειδήτως έζήτησε τήν Τράπεζαν.
—Άλό I Έλα! Ποιος; τοΰ είπε ή γνωστή φωνή.
— Δαρκάλης· άπήντησεν ό Στέφος.

ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
προηγούμενου)

, —Άαα· έκαμεν ή Μίτσα μέ κάποια χαρά. “Επειτα σάν 
ν’ άντελήφθη δτι κάποιο λάθος έκαμε, προσέθεσε. Θέλετε 
τόν κύριον Γενικόν, μήπως;

Ό Στέφος εύρέθηκε μπλεγμένος. Πρό ολίγου είχε συνεν- 
νοηθή μέ τόν Διευθυντήν.

—"Οχι μαμζέλ. Κάποιο λάθος έγινε. Φαίνεται ότι έμεί- 
ναμε ουνδεδεμένοι.........

— ̂ Θελετε νά διακόψω, άν σάς ενοχλώ; ήρώτησε ή Μίτσα.
—“Οχι. Κάθε άλλο . . . Μοΰ κάνει τόση χαρά..........
Καϊ εξηκολούθησαν άρκετή ώρα νά συνδιαλέγωνται, έως 

δτου ξαφνικά ήλθε ή ώρα τής διακοπής τής έργασίας τής 
Τραπέζης, πράγμα τό όποιον έκαμε μεγάλην έντύπωσιν εΐς 
τόν Στέφον.

Τήν έπομένην J> Στέφος έπήγε είς τό γραφείον του καϊ 
έκάθησε άρκετή ώρα, άναπολών τά τής προηγουμένης. ’Ιδίως 
τοΰ είχε κάμει έντύπωσι τό, δτι χωρίς νά τό άντιληφθή, έσπα- 
τάλησε δύω ώρες περίπου είς τό τηλέφωνον. Καϊ είχε νά 
μελετήση τά τοΰ δανείου..........

Μόλις ένθυμήθη τό δάνειον, τοΰ ήλθε εις τό μυαλό καί ή 
συνέντευξις μέ τόν Λευκάταν καϊ τότε έκάλεσε τόν κλητήρα 
καί τοΰ έδωκε έντολήν νά μήν άφήση κανένα, ούτε άπό τήν 
ύπηρεσίαν άκόμη, νά τόν ένοχλήσουν, διά νά παρασκευασθή.

Έκλεισε λοιπόν τήν πόρτα του άπό μέσα, έπήρε τήν άπό 
μαύρο πετσί μέ τό μονόγραμμά του σερβιέττα, έβγαλε τήν 
μελέτην του καϊ ήρχισε νά διαβάζη.

Έπέρασαν έτσι έως τρία τέταρτα τής ώρας, δταν έξαφνα 
ήκουσε τό τηλέφωνο ποΰ έκτυπούσε άπό πίσω του, στήν έτα- 
ζέρα. Έπήρε τό ακουστικόν καϊ σάν κάτι νά τοΰ έλεγε δτι 
θά ήτον ευχάριστος ό συνομιλητής του:

—Άλό I είπε.
—Έλά I Έμπρός I
'Ητον ή Μίτσα. Ό Στέφος έχαμογέλασε μέ κάποια έσωτε- 

ρική χαρά. Άλλά πώς διάβολο τόν εύρήκε είς τά γραφεία 
τής 'Εταιρίας;

Μετάτά καλημερίσματα κλπ. δέν έκρατήθη καί τήνήρώτησε.
— Μπά! έρώτησα κΓ έμαθα- είπε άφελέστατα ή Μίτσα.
— Μά καλά . . . Τόσο ένδιαφέρον ; ήρώτησεν ό Στέφος.
— Σάς φαίνεται παράξενο; .. . Ένα τόσφ> σημαίνον πρό

σωπο . . . Δέν χάνει κανείς άπό τϊς καλές γνωριμίες.
— Μερσί. .. Καϊ τί έμάθατε λοιπόν; ήρώτησε μέ πολλή 

περιέργεια ό Στέφος.
— Παρντόν. Άκοΰτε . .. Μιά στιγμή. Θά σάς ξαναπάρω.
Ό Στέφος έμεινε σάν άποσβολωμένος, μέ τό κέρας είς τό 

αύτί. Τί νά συνέβη; Θά τής έζήτησαν καμμιά γραμμή.
Άλλά έπέρασε πολλή ώρα καϊ ήρχισε νά άνυπομονή. Κάτι 

άλλο θά συνέβαινε.
Τέλος ήκουσε πάλιν τήν φωνήν της.
— Συγγνώμην . .,. Ήτον ένα κατάπλασμα ... Μή ρωτάτε

τϊ τραβώ...........Εύρίσκομαι ύπό στενώτατον άποκλεισμόν
τοΰ είπε.

— Δέν έννοώ ... Ποιός σάς άπέκλεισε; ήρώτησε.
— Διά τήν άκρίβειαν: Πολιορκοΰμαι.
— Άπό ποιόν;
— Μή ρωτάτε.... Άπό τήν στιγμήν ποΰ έπάτησα τό πόδι 

μου έδώ μέσα έχω βρή κυριολεκτικώς, άλλά ύπό έχεμύθειαν 
σάς παρακαλώ, τόν μπελά μου άπό τόν Γενικόν ’Επιθεωρη
τήν μας. . .

— Τόν γυιόν τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ σας:
— Άκριβώς.
— Μ’ αύτός είναι ηλίθιος! (Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ έκπαιδενίεΐς. Υφηγητής έπί τριετίαν 4ν τφ 
Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τον Γυναικολογικού Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γνναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπί πενταετίαν.
8-11 π.μ.— 3-6 μ.μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*

5

1



ΟΛΙΓΟΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Η Β7ΚΣΙΙΛΙΣ1Σ17Κ ΜΤ^ΡΓΚΩ

— Άλλ’ έπϊ τέλους, μητέρα, θέλησαν να φονεύσουν 
τόν ναύαρχόν τους, κάποιος δέ άτιμος δολοφόνος σκό
τωσε προηγουμένως καϊ τόν ανδρείου Δεμουί τους. 
Οί πτωχοί έχουν δίκαιον. Πρέπει, τέλος πάντων, νά 
ύπάρχη καϊ κάποιον ίχνος δικαιοσύνης εις τό Κράτος.

—'Ησύχασε, παιδί μου, ή δικαιοσύνη δέν θά τούς 
λειψή, γιατί δν σύ τούς τήν άρνηθης, θά τήν έκτελέ- 
σουν μόνοι τους, σήμερα κατά τοΰ δουκός τοΰ Γκύζ, 
αΰριον έναντίον μου καϊ μεθαύριον έναντίον σοΰ 
τοΰ ϊδίου.

— Μητέρα, είπε Κάρολος ό Θ'—καϊ ή φωνή του 
έδειχνε μικράν δυσπιστίαν — τό πιστεύετε αύτό,

—Ά! παιδί μου, έπανέλαβεν ή Αικατερίνη, παρα- 
συρομένη ύπό τής βιαιότητας των σκέψεων της. ’Αγνο
είς, δτι δέν πρόκειται πιά περί τοϋ θανάτου τοΰ 
Φραγκίσκου τοΰ Γκύζ, ή περί τοΰ θανάτου τοΰ ναυάρ
χου, ή τών διαμαρτυρομένων, ή τών καθολικών; Δέν 
ξέρεις, δτι δλα αύτά γίνονται διά τήν άντικατάστασιν 
είς τόν Θρόνον τοΰ υίοΰ Ερρίκου τοΰ Β', διά τοΰ 
υίοΰ τοΰ ’Αντωνίου τών Βουρβόνων;

—’Αφήστε τα αύτά, μητέρα μου. Νά ποΰ ξαναγυ- 
ρίζετε είς τάς συνηθισμένας ύπερβολάς σας.

— Καί ποιά είναι ή γνώμη σου, παιδί μου;
— Νά περιμένωμεν, μητέρα μου, νά περιμένωμεν. 

“Ολη ή ανθρώπινη σύνεσις έμπεριέχεται είς τήν λέξιν 
αύτήν. 'Ο μέγιστος, ό ισχυρότερος, ό έπιδεξιώτερος, 
είναι εκείνος ποΰ γνωρίζει νά περιμένη.

— Περίμενε, λοιπόν, άλλ’ έγώ δέν θά περιμένω.
Καί ταΰτα είποΰσα, ύπεκλίθη καί έβάδισε πρός τήν 

Αύραν, ή όποία ώδηγοΰσε πρός τά δωμάτιά της.
Ό Κάρολος δμως τήν σταμάτησε:
—Έπϊ τέλους, τί πρέπει νά κάμωμεν; Γιατί θέλω 

νά εϊμεθα δίκαιοι πρό πάντων καί καθένας νά μένη 
ευχαριστημένος άπό έμένα.

'Η Αικατερίνη γύρισε κοντά του.
—Ελάτε, κύριε κόμη, είπε πρός τόν Ταβάνην, ποΰ 

έστέκετο μακρυά καί έθώπευε τήν κίσσαν έλατε καί 
πέστε εϊς τόν Βασιλέα τί πρέπει, κατά τήν γνώμην σας, 
νά κάμη.

—Ή Ύμετέρα Μεγαλειότης μοΰ τό επιτρέπει; 
ρώτησε.

— Λέγε, Ταβάνι], λέγε.
— Τί κάμνει ή Ύμ. Μεγαλειότης είς τό κυνήγι, 

δταν ό άγριόχοιρος όρμά κατ’αύτής;
— Τόν περιμένω, καί είς τήν κατάλληλον στιγμήν 

τοΰ καρφώνω είς τόν λαιμόν τό κοντάρι μου.
— Μόνον διά νά τόν έμποδίσετε νά σάς βλάψη; 

προσέθεσεν ή Αικατερίνη.
— Καί διά νά διασκεδάσω, είπεν ό Βασιλεύς, άφί- 

νων ενα στεναγμόν, ό όποιος άπεδείκνυεν δτι τό θάρ
ρος του τόν ωθεί καί μέχρι θηριωδίας. Δέν θά δια
σκεδάσω δμως φονεύων τούς υπηκόους μου, διότι τό 
κάτω-κάτω τής γραφής καί οί Ούγεννότοι είναι υπή
κοοί μου, δπως καί οί καθολικοί.

— Τότε, Μεγαλειότατε, είπεν ή Αικατερίνη, οί Ού- 
γενόττοι υπήκοοί σου θά κάμουν δ,τι καί ό Αγριόχοι
ρος, δταν δέν τοΰ βυθίσουν εϊς τόν λαιμόν τόν κοντόν. 
Θά κατασυντρίψουν τόν Θρόνον.
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(Συνέχεια άπο to χροηγούμενον)

— Μπά! καί τό πιστεύετε αύτό, μητέρα; είπεν ό 
Βασιλεύς μέ ύφος, ποΰ έδειχνεν δτι δέν έδιδε καί με
γάλην πίστιν είς τάς προρρήσεις τής βασιλομήτορος.

—Άλλά δέν είδατε σήμερα τόν κύριον Δεμουΐ;
— Ναί- αύτήν τήν στιγμήν τόν άφησα, αλλά τίποτε 

τό άδικον δέν μοΰ ζήτησε. Μοΰ ζήτησε τόν θάνατον 
εκείνου, ποΰ έσκότωσε τόν πατέρα μου. Καί τί; Μή
πως δέν έτιμωρήσαμε τόν Μονμορανσύ διά τόν θάνα
τον τοΰ πατρός μου καί συζύγου σας, καίτοι έξ απλής 
συμπτώσεως προήλθε;

— Πολύ καλά, Βασιλεΰ, είπεν ή Αικατερίνη, δυσα- 
ρεστηθεϊσα. ’Άς μή όμιλήσωμεν πιά γι’ αύτό. 'II 
Ύμετέρα Μεγαλειότης είναι ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
Θεού, ό όποιος τής παρέχει τήν δύναμιν, τήν σύνεσιν 
καί τήν πεποίθησιν. Άλλ’ έγώ, μιά πτωχή καί αδύ
νατη γυναίκα, τήν όποιαν ό Θεός έγκατέλειψεν, άναμ- 
φιβόλως, έπειτα άπό τάς τόσας αμαρτίας της, έγώ φο
βούμαι καί υποχωρώ.

Καί ταΰτα είποΰσα ή ’ Αικατερίνη, έχαιρέτισε καϊ 
πάλιν καϊ έξήλθε, νεύσασα είς τόν δούκα τού Γκύζ, ύ 
όποιος είχεν εϊσέλθει, νά μείνη εκεί διά νά άποπει- 
ραθή διά τελευταίαν φοράν νάμέταπείση τόν Βασιλέα.

Ό Κάρολος μέ τό βλέμμα του παρηκολούθησε τήν 
μητέρα του άπερχομένην, άλλά τήν φοράν αύτήν δέν 
τήν άνεκάλεσεν. "Επειτα άρχισε νά χαϊδεύη τούς σκύλ- 
λους του καί νά σφυρίζη ένα θηρευτικόν άσμα του.

Αίφνης διεκόπη.
—Ή μητέρα μου, άλήθεια, είναι ένα βασιλικόν 

πνεΰμα. Δέν αμφιβάλει γιά τίποτε. Πηγαίνετε λοιπόν 
έκ προμελέτης, σκοτώστε μερικάς δωδεκάδας Ούγενότ- 
των, γιατί ήλθαν νά σάς ζαλίσουν, ζητώντας δικαιο
σύνην. Μά δέν είναι δικαίωμά τους αύτό;

— Μερικάς δωδεκάδας, έψιθύρισεν ό δούξ.
—Ά! έδώ είσθε, κύριε, είπεν δ βασιλεύς, προσ- 

ποιηθείς, δτι μόλις τότε τόν είδε. Ναί ώραία άπάν- 
τησις. Μερικάς δωδεκάδας! "Αν κανείς ήρχετο καί μού 
έλεγε: Βασιλεύ, θά απαλλαγόμε συγχρόνως πάντων 
τών εχθρών σας, αΰριον δέ κανείς δέν θά σάς έλέγξη 
διά τόν θάνατον τών άλλων....... ά! τότε μάλιστα
δέν λέγω.......

— Καί λοιπόν, Βασιλεύ ;
— Ταβάνη, διέκοψεν ό Βασιλεύς, κουράζετε πολύ 

τήν Μαργκώ. Θέσατέ την πάλιν είς τόν πάσσαλόν 
της. Επειδή φέρει τό δνομα τής αδελφής μου, τής 
βασιλίσσης τής Ναβάρρας, δέν είναι αύτό λόγος, δπως 
δλος ό κόσμος τήν χαϊδεύη.

Ό Ταβάνης, έβαλε τήν κίσσαν έπάνω εϊς τόν πάσ
σαλόν της καί άρχισε νά σύρη τά αυτιά ένός τών 
σκυλλών. (Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ Π ΑΛΛΗ & ΚΟΤΖ1Α
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΓΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγάλοι άχοΦήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών καί χάσης ποιό- 
τητος. - Μεγάλοι άποϋήκαι είδών Γραφικής ‘Ύλης. — Έργοστάοαι 
Κατάστιχων, Φακέλλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κλπ. Τμήμα 
ειδικόν διά σφραγίδας έξ έλαστικοΰ καί μετάλλου ώς καί δΓέπιγραφάς 
διά ΰύρας.—Άτμοκίνητον ΤυπογραφεΤον μέ 10 πιεστήρια.

* ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ — ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ *

Μέσα είς τάς έξεχοϋσας φυσιογνωμίας, ποϋ ξεχωρίζουν 

είς τόν παρόντα πόλεμον, διακρίνεται ή φυσιογνωμία τοΰ 

πρίγκηπος Διαδόχου^τοΰ Γερμανικού Φρένου, τοΰ Κρόμ- 

πριντς, δπως λέγεται είς την Γερμανίαν, τοΰ εΦρίτς , 

δπως τόν άποκαλοΰν χαϊδευτικά οί Γερμανοί. Πολλαι^εφη

μερίδες καί πολλά περιοδικά ήσχολήϋ-ησαν μέ τόν Γερ
μανόν Διάδοχον εως τώρα καί πολλά βιβλία έχουν γραφεί 

δι εκείνον, είς τόν όποιον στηρίζονται αί ελπίδες τή; Γερ

μανίας τοΰ μέλλοντος καί ό όποιος τώρα διευ&ΰνει τάς 

Γερμανικός πολεμικός επιχειρήσεις είς τό δυτικόν μέτωπον.

Κατά τό 1913 έξεδόΟν, εϊς τό Βερολίνον ένα πολυτελέ- 
στατον βιβλίον, προωρισμένον νά έξεγείρη τόν ενθουσιασμόν 
τών Γερμανών ύπέρ τοΰ στρατού. Τό βιβλίον έφερε τόν τί
τλον ή «Γερμανία ένοπλος» καϊ κατηρτίσθη μέ τήν συνερ
γασίαν πολυάριθμων άνωτέρων αξιωματικών τοϋ Γερμανι
κού στρατού παντός οπλου, οί όποιοι έγραψαν έκαστος τά; 
προόδους τής στρατιωτικής επιστήμης εις τόν κλάδον του. 
Ή μεγαλειτέρα όμως αξία τοΰ βιβλίου συνίστατο εις τόν 
πρόλογον, ό όποιος έγράφη άπό τόν ίδιον τόν Κρόμπριντς. 
“Ολαι α: γερμανικαϊ εφημερίδες άνεδημοσίευσαν τήν επο
χήν έκείνην αποσπάσματα τοΰ προλόγου αύτοΰ καϊ τόν 
έσχολίασαν ένθουσ,ωδέστατα.
Τί έ'γραφεν ό Κρόμπριντς.

'Ιδού τί έγραφεν ό Γερμανός Διάδοχος εις τάς όλίγας 
σελίδας, κάτω άπό τάς όποιας έβαλε τήν υπογραφήν του:

«Τό πολεμικόν πνεΰμα ένεψυχωσε πάντοτε τόν λαόν μας. 
Από τής έποχής ακόμη τών αρχαίων Γερμανών, ένας νεα

νίας δέν έθεωρεΐτο τέλειος, άν δέν έλάμβανε τό χρίσμα τών 
οπλών. Τό πνεΰμα αύτό, μεταβιβασθέν άπό τούς γενναίους 
προγόνους μας, έδόςασε τους πατέρας μας κατά τούς πολέ
μους τοΰ μεγάλου Έκλέκτορος, τοΰ Φρειδερίκου τού Μεγά
λου, τοΰ γηραιού Αυτοκρατορος, καί ιδίως κατά τόν ένδο
ξον πόλεμον τοΰ 1X70 — 71 καί κατά τούς τελευταίους ακόμη 
χρόνους, είς τήν εκστρατείαν τής νοτιοδυτικής 'Αφρικής. "Ας 
ύποθάλψωμεν πάντοτε τό αίσθημα αυτό τής πίστεως καϊ 
τής υπερηφάνειας καϊ άς τό μεταβιβασωμεν εις τούς άπογό- 
νους μας ώς ίεράν κληρονομιάν.

«Ζώμεν μέσα είς μίαν έποχήν, πού ύπερηφανεύεται διά 
τόν δήθεν πολιτισμόν της καϊ βαυκαλίζεται μέ χιμαιρικά 
όνειρα παγκοσμίου καί διαρκούς ειρήνης. Ό Γερμανός, ποΰ 
άγαπα τήν πατρίδα του καί ποθεί τό μεγαλεϊον της, δέν 
πρέπει νά κλείση τά μάτια του πρό τών τοιούτων ονείρων 
καί δέν οφείλει νά άποκοιμηθή μέ τό εΐρηνοποι'ον λίκνισμα 
τών ούτοπιστών».

Τί διδάσκει ή ιστορία.

«Ή ιστορία μας διδάσκει, λέγει συνεχίζων ό Γερμανός 
Διάδοχος, 0Tt πάντοτε έχάθησαν άδόξως οί λαοί εκείνοι, ποΰ 
ένόμισαν, 8τι ήμποροΰν νά ζήσουν αποκλειστικώς μέ βλέψεις 
έμπορικάς. "Οταν φυλλομετρήσωμεν τάς σελίδας τής ιστο
ρίας, παρατηρούμεν, οτι ή ανάγκη τών πολεμικών αρετών 
ήτο πάντοτε στοιχείον ΰπάρξεως διά τά έθνη. Καϊ τά πλέον 
τελευταία άκόμη γεγονότα μάς πείθουν, δτι αί συμπάθειαι 
τών πολιτισμένων λαών στρέφονται πάντοτε πρός τούς στρα
τούς εκείνους, ποΰ πολεμούν μέ σφοδρότητα καί θάρρος.

«Χωρίς άλλο, φυσικά, ή διπλωματική έπιφύλαξις οφείλει, 
έπί τινα χρόνον τούλάχιστον, νά συγκρατή τούς πολέμους 
καί ενίοτε νά τούς άποτρέπη. "Οταν όμως σημάνη ή κρίσι
μος ώρα, τότε οί αρμόδιοι θά έχουν τήν συνείδησιν τής με
γάλης τους ευθύνης. 'Οφείλουν νά άντιληφθοΰν, ότι Οταν 
ανάψη ή τρομερή πυρκαϊά, δέν θά είναι εϋκολον πιά νά τήν 
σβύσουν. Άλλ’ δπως άκριβώς μιά άστραπή άποκαθιστά τήν 
Ισορροπίαν μεταξύ δύο άνομοίων άτμοσφαιρικών στρωμάτων,

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΜΠΡΙΝΤΣ
» ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ »

κατά τόν ίδιον τρόπον καϊ, είς^δΰο συρράξεις τών εθνών, τό 
ξίφος είναι καί θά μείνη πάντοτε, ό κυριώτατος παράγων τής 
τελευταίας ώρας. Καθένας από ήαάς άς έξασκήται πάντοτε 
εις τόν χειρισμόν τών όπλων καί άς είναι έτοιμος νά σπευση 
είς πρώτην πρόσκλησιν τοΰ Αυτοκρατορος του.»
Και τό συμπέρασμα.

Τά σημερινά γεγονότα, πού έχουν τήν απαρχήν των άπό 
τής κηρυξεως,'τού I Ιανευρωπαίχον πολέμου, άποδεικνΰουν 
προφητικά; τάς προβλέψεις αύτάς τού Κρόμπριντς. Αί θεω- 
ρίαι τών είρηνολόγων πάσης χώρας, ποϋ έφαντάσθησαν, ότι 
ήμποροΰν μέ τάς χιμαιρικής των ιδέας νά επιβάλουν τήν 
παγκόσμιον ειρήνην, διαψεύδονται κατά τόν οίκτρότερον 
τρόπον άπό τά σημερινά γεγονότα <·>ά χρειασθή δέ πολύς 
καιοός άκόυ-η διά νά επίπλευση ή θεωρία τών είρηνοφίλων. 
'Υπάρχουν συμφέροντα καϊ βλέψεις μεγάλων καϊ μικρών 
Κρατών, πρό τών οποίων πάσα διπλωματική ίκανότης αδυ
νατεί νά πράξη τό παραμικρόν καϊ διά τήν λύσιν, τών 
οποίων, έπί πολύ άκόμη, τόν τελευταΐον καί μόνον λόγον 
θά έχη τό δπλον. Δ.ά νά έςετασθή δέ πρώτον κατά πό
σον Οά είναι δυνατόν νά αποκατασταθή μία διαρκής καϊ 
μόνιμό; παγκόσμιο; ειρήνη, πρέπει νά έςετασθή προηγουμέ
νως πώ; θά κανονισθή τό ζήτημα τών συμφερόντων τών δια
φόρων Κρατών Οταν υπάρχουν αυτά εί; τό μέσον—καί θά 
υπάρχουν έπϊ πολύ άκόμη. ίσως έπ άπειρον—είναι πολύ 
άστεΐον νά γίνεται συζήτησις περί διαρκούς καί μονίμου 
παγκοσμίου ειρήνης.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Alphonse Daudet-—Έγεννήθη εις τήν Νίμην τής 

Γαλλίας τήν 13 Μαιου 18 ill. Κατά τά νεανικά του έτη 
προσελήφθη ιδιαίτερος γραμματεύς τού διάσημου Υπουργού 
Ναπολέοντος τού Γ', κόμητος ντέ Μορώ. Κατά τάς αρχάς 
τής υπηρεσίας του έδημοσίευσε τήν σειράν τών Ιίροβηγκια- 
ν,.',ν διηγημάτων, τά όποια επιγράφονται «Letlres demon 
moulin»· Τό βιβλίον αύτό έπέσυρε τήν προσοχήν τοΰ κοι
νού, υπήρξε δέ και ή πρώτη βαθμίς τής δόξης του. 
Μετά τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος, παραιτηθείς, έδημο
σίευσε πολλά μυθιστορήματα, είς τά όποια ή λεπτότης τής 
παρατηρητικότητος συναγωνίζεται πρός τάς ιδιορρύθμους και 
χαριτωμένας σκέψεις. Κυριώτερα άπό τά μυθιστορήματα 
αύτά είναι τά «Tartarin de Tarascon», «Nabab», «For- 
meut jeune el. Risler nine», «Sapho» καϊ άλλα πολ
λά. Ό Daudet είναι άπό τούς γονιμωτέρους συγχρόνους 
Γάλλους συγγραφείς ’Ανήκει δέ, καθώς είπε κάποιος δημο
σιογράφος κριτικός του, είς τήν χορείαν τών μεσημβρινών 
έκείνων, οί όποιοι κατέκτησαν τήν Γαλλίαν διά τής εύφυίας 
καί τής εργασίας των.

Έγραφε θεατρικάς κριτικάς είς τήν «Journal Officiel», 
διευθυνομένην τότε άπό τόν αδελφόν του Ερνέστον, μυθι- 
στοριογράφον καϊ αύτόν. δημ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ν Ε ΑΙ Θ Ε Ρ Α Π Ε I A I
ΕΝ ΤΑ. ΗΑΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΒι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) εϊδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροβεραπευτήριον τής ’Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρβρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Αχτίνων Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ιο. Τής άνικανότητος καί έκσπερματώσεως ίδια δλως 

θεραπεία μέ έκπ/.ηκτικά αποτελέσματα.
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ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ >ΑΝΟΝΙΑ-— Άπό τά νέου τύπου- κανά» 
καί έχουν μβταφβρύή βίς τό Μακεδονικόν μέ~><ηχσΐ 
μέθα των έκρηκτικας υλας καί διάφορα άσφυξιο·) ονβι 
*άς πυροβολαρχίας τοΰ Χερβικοΰ στρατοΰ, περ ήλ| 

Σβρβικήν ύποχώρη*

^οϊα κατασκιυάζονται είς^την Άγγλίον 
ίίς των εΐναι^ άπό έκεϊνος, πού περιέχουν 
Ιολλά άπό τά κανόνια αύτά, άποτελέσαντα 
τήν κατοχήν£τών* Βουλγάρων κατά τήν 
Ιλ®ρίνης.

Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ. — ΟΙ Αύστρογβρμανοί όνίσχυσαν τελευταίως τόν ραδιοτηλε
γραφικόν σταδμόν της Πόλας, δ όποιος εΐναι σήαερον δ κυριώτβρος σταΟαός 
συνεννοήσεώς των, δυνάμβνος νά παραλάβη καί νά άποστείλη είς μεγάλην 

άπόστασιν ραδιοτηλεγραφήματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ. — Αΰτοκίνητον τοϋ στρατού, άπό έκεΐνα τά όποια κατέσχον οί έπανα- 
στάται, βίς τόν στρατιωτικόν σταθμόν αύτοκινήτων τής-ίΘεσσαλονίκης. ΙΙεριέρχεται τό 
έσωτερικόν τής Μακεδονίας, μέ άντιπροσώπους τής έπαναστάσεως, άπεσταλμένους νά κατη
χήσουν τούς χωρικούς νά άσπασδοδν το κίνημα και νά ένεργήσουν στρατολογίαν έθελοντών.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ. — Είς τήν ’Αλβανίαν όπου εύρίοκονται Ια ρατεύματα, οί διοικηταΐ τών διαφόρων σωμάτων, έχουν 
έκδόσει προκηρύξεις, διά τών όποιων προσκαλοΰν τούς ’Αλβανούς νακαιι είς τόν στρατόν καί νά πολεμήσουν κατά τών Αύστρια- 
ιών, ύποσχόμενοι είς 'αύτούς, δτι ύά άποκατασχήσουν μετά τόν πόληι ασίλειόν τους. Πολλοί φύλαρχοι καί μπέηδες, συνέλεξαν 

τούς δπαδού% των καί έτέύησαν ύ> αταγάς τών ’Ιταλών.

ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΕ]
G"

ΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΎΕΙΣ-— ΑΙ μεχαοταύμεύσεις τοϋ 'Ελληνικού στρα> 
έξακολουΰούν. ΟΙ “Ελληνες στρατιώτα! μετά τών άξιωματικών των άνο 

δπου εύρίσκοντο αί ίδραι τών πωμάτων των,
"Ηπειρον, συνεπείρ τής προελάσεως τών ’Ιταλών, 
παραμένουν ύπό σκηνάς, έγκαταλείποντες τάς πόλεις, 
όρισβοϋν αί νέαι τοιαΰται.

ΕΙΣ ΤΑΰ ΣΚΑΡΙΑ. — "Ενα άπό τά μεγάλα έμπορικά ύπο- 
βρύχια,*ντά  δποϊα ή Γερμανία κατασκευάζει πρός διά· 
τλουν τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Ωκεανού καί μεταφοράν δια
φόρων έμπορβυμάτων έξ Αμερικής. Μετά τήν έπιτυχίαν 
τοΰ πρώτου τοιοντου <Γ»τωύτσλάνδ», τό όποιον έχει κάμει 
ΰως τώρα δύο ταξείδια είς Αμερικήν, τδ Γερμανικόν 
Ύπουργεϊον τών Ναυτικών, συμπληρώνει ήδη έσπευβμένβς 

τήν κατασκευήν καί άλλων.

[* 
νά

►υ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΣΙΙ. — Ιδού καί ή άντί-δεσις τώρα. Πρϊν ή κα
τασκευαστούν τά μεγάλα Γερμανικά ύχερωκεάνεια ύποβρΰχια 
ή μεταφορά των εΐς μεγάλας Αποστάσεις έγίνετο δι’άτμοπλοίων 
είδικών, δπως αύτό πού παρουσιάζει ή παρατιδεμένη είκών. 
Τό κύτος τοϋ πλοίου αϊτού είναι κενόν έντελώς, διά καταλ
λήλου δέ μηχανισμού βυθίζεται έντός τοΰ ΰδατος μέχρις 
ώριομένου σημείου, εΐς το όποϊον υπάρχει όπή, διά τής οποίας 

εισέρχεται τό ύποβρύχιον.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ
— ΝΑΥΤΙΚΑ

ΒΟΥΤΗΓΜΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Εκείνη τήν βραδυά δέν έκζεισε μάτι. ’Οσο χαί άν ήταν 
κουρασμένος από τοΰ ταξειδιοΰ τί; φασαρίες — επτά μέρες 
ταξεΐδι άπό τήν “ ί'δρα στήν Βεγγάζη — δέν μποροΰσε νά 
κοίμησή. Δέν έβλεπε τήν ιορα νά ξημερώση. Πρώτη φορά 
ποΰ θά βούταγε. ί’ΰρω του ήσυχία\δλους τούς είχε πάρει ό 
ύπνος. Άπό πάνω του, στό άλλο γιατάκι, ό πατέρας του 
είχε κοιμηθή έδώ_χαί πολλή ώρα. Αύτός τοΰ κακού' γύριζε 
καί ξαναγύριζε . . . Μιά ανυπομονησία. . . ΙΙότε νά φέξη.

Τόν τραβούσε άπό μικρό ή θάλασσα, ποΰ κοντά της με
γάλωσε καί τώρα λαχταρούσε, όπως λαχταρά κανείς ενα 
κορίτσι, ποΰ μαζί του άναστήθηκε χαί τό βλέπει μιά μέρα 
γυναίκα μέ χίλιες δυό χάρες, δλη μυστήριο. Μικρός έπε
φτε στήν υγρή της αγκαλιά καί έπαιζε μαζί της καί έκείνη 
τόν έχάϊδευε, καί τοΰ φιλούσε τά μαύρα του μαλλιά, καί 
έπαιζαν ώρες, ,'μά .ώρες ολόκληρες μαζί, καί περνούσε ό 
καιρός μέ τά άθώα τους, μέ τά άκακα παιχνιδάκια τους.

Τώρα . . . Τώρα αυτός ήταν,άνορας πιά . . . Μεγάλωσε. . . 
Τά παιχνίδια είχαν., πάψει^μά δέν είχαν ξεχασθή. Δέν 
ξέχνα κανείς τήν πρώτη του ερωμένη.

Καί πέρασαν χρόνια καί διάβηκαν τά παιδικά τους νειάτα. 
Μά τώρα ή αγάπη του ήταν άλλοιώτικη. Ήταν αγάπη 
άνδρίκια. Τά αθώα παιχνίδια οέν τοΰ έφθαναν, τήν ήθελε 
δική του, νά τήν κλείση μέσα στήν αγκαλιά του, νά την 
χορτάση. Καί ή μέρα έκείνη ,έφθασε. "Ολα του τά όνειρα 
θά τάβλεπε νά πραγματοποιηθούν. Θάπεφτε μέσα, θά έφθανε 
τήν καρδιά της, θάβλεπε έπιτέλους ολα της τά μυστικά, 
θά,τήν έκαταλάόαινε ,έπιτέλους, θά τήν χόρταινε, θά τήν 
είχε δική του...........................................................................

“Εξαφνα μιάςφωνή ακούσε.
— Γιώργη' έφώναξε άπό πάνω ό πατέρας του.
— Τί είναι, καλέ ; ρώτησε.
— Ξημέρωσε, θαρρώ.
Ό Γιώργης πετάχτηχε κάτω, ζώστηκε, φόρεσε τήν πα- 

τατούχα του, καί τά στιβάλια του, πήγε στήν σκάλα καί 
πετάχτηκε στήν κουβέρτα' ψυχή άπάνω. Γύρω σκοτάδι· 
άκόμη δέν είχε φέξει. Έχει κατά τό λεβάντε έρόδιζε ή 
αύγή. Πέρα έκεΐ στήν πλώρη δύο τρία φώτα έδειχναν τήν 
Βεγγάζη καί γύρω τά φανάρια τών άλλων καραβιών, έτρε- 
μόσβυναν άπάνω στις στραλιέρες. II θάλασσα άπό κάτω 
ναρκωμένη ησύχαζε. Ήσυχία. Κάπου κάπου ό Κίτσος, ό 
κόκορας, έβαζε μιά φωνή καί τοΰ άπαντοΰσαν οί άλλοι άπό 
τά Καράβια. 'Ο Μαύρος, ό σχύλλος τους, είχε πλαγιάσει 
έδώ καί λίγη ώρα έχει πάναηστήν πλώρη.

Έρημη ή «Ιΐαναγία».
Ό Γιώργης έτρεξε έχει στά βαρέλια' γέμισε τόν τενεκέ 

καί ένίφτηκε, έπειτα έχανε τό σταυρό του, πήγε στήν κου
παστή, άκούμπησε άπάνω καί χύτταζε. Κάτω του απλώ
νονταν ή θάλασσα ατέλειωτη, βυθισμένη άκόμη στού πρωι
νού ύπνου τό νάρκωμα. Έκεΐ πάρα πέρα, π^ύμα, σάλευαν 
τά δύο σκάφανδρα μέ τίς μηχανές, δεμένα από μιά λαντ- 
ζάνα. Γύρισε, τού; έρριξε δυό ματιές χαί έπειτα κάρφωσε 
τά μάτια του στό νερό. Σέ λίγο ανέβηκε κι’ ό πατέρα; 
του καί πήγε χοντά του.

— Νάχης τό νού σου' τού είπε' άμα καταλάβ'^ς πώς 
φουσκώνεις, νά καταπίνης, νά καταπίνης ολοένα. "Αχού
σες ; “Αμα νοιώσης τ ’ αυτιά σου νά σέ πονούν .. . Καί μή 
κυττφς στά βαθειά'ολο τήν άνηφοριά βλέπε. Κι'άμα κατα-

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ ΠΕΙΡΑ IE I

λάβης τίποτα, κτύπα, τράβα τό σχοινί. "Ακόυσες ; Καί 
τουλεγε καί τούλεγε καί τούοινε συμβουλές μιά ώρα. Πα- 
ληός σφουγγαρά; αύτό;. Εΐξερε πώς τραβούν τί; πρωτάρες 
τά βαθειά, τά γεμάτα άπό σφουγγάρια μεγάλα, πλήθος. 
'Όλα τάξερε. Μά εΐξερε πώ; ήταν καϊ βαθειά. Είκοσι όρ- 
γυιές έχει τά νερά. Μά πώς νά κάνη κΓ άλλοιώς ; Είχαν 
πάρει τρακόσε; οραχμές μπροστάντσα γιά τό σπίτι. Τώρα 
ήταν στήν διάθεσι τοΰ καπετάνιου........................................

Σέ λίγο ξύπνησαν καί τάλλα τά παιδιά' όλοι.
—'Ίσα, τήν κουβέρτα, παιδιά, διέταξεν ό καπετάν Λάζαρος.
Τά παιδιά έτρεξαν στά μπουγέλα, πήραν τις άγριόσκου- 

πεςχι' άρχισαν τό σφουγγάρισμα. Τώρα? είχε φέξει καλά. 
Ιίέρα κεΐ, ή πολιτεία φαίνονταν κάτασπρη, μέ τά περίεργα 
σπιτάκια της καί γύρω τάλλα καράβια. Έδώ στή μπάντα 
τοΰ καπετάν Δημήτρη, έκεΐ πρύμα τοΰ καπετάν Στέφανου, 
στήν πλώρη τοΰ καπετάν Σωτήρη, παρέκει τού καπετάν 
Νικόλα, όλα άναπλωρισμένα σάν αρμάδα. Ή ώρα έφθασε. 
Ό μακινίστας είχε έτοιμες τις μηχανές άπό βραδής χαί τά 
παιδιά κατέβηχαν στά σκάφανδρα, 'β βάρκες ξεκίνησαν 
σιγά-σιγά' στή μιά μπήχεν ό καπετάν Λάζαρο; κι' ό μπάρ
μπα Άντώνης μέ τό γυιό του' τάλλα τά παιδιά μπήκαν στις 
άλλες. Άπάνω έμειναν οί ναύτες μέ τό Μαύρο.

—"Ισα κι’ αργήσαμε" έμούγκριζεν ό καπετάν Λάζαρος, 
άνάβοντας τό τσιγάρο, πού είχε στή μακρυά, τήν γιουσου- 
ρένια πίπα του.

Τώρα ή βάρκες τών άλλων καραβιών είχαν ανοιχτή καί 
μερικές είχαν πιάσει δουλειά.

— Τραβάτε, νά παρ' ό διάβολο; τήν ψυχή σας, φώναξε 
πάλι ό καπετάνιο;.

Έπΐ τέλους βγήκαν στ' άνοιχτά κι' αυτοί.
— Βαστάτε, διέταξε πάλι ό καπετάνιος. Σία.
Ή βάρκα σταμάτησε κΓ ό καπετάνιος πήρε τό γυαλί 

κΓ έσκυψε άπό την κουπαστή. Κάτω, μέσα άπό τό χρυστα- 
λένιο έχεϊνο σώμα, μέσα άπ' τό άκίνητο νερό, μαύριζε ό 
βυθός, απλωμένος, άτέλειωτος. μέ μ.αύρε; βούλες σκορπι
σμένες έδώ χΓ έχει. Πλήθος τά σφουγγάρια. Ό Γιώργης 
τώρα ήταν έτοιμος. Είχε φορέσει τά ρούχα, τά μολύβια και 
καθισμένος στήν κουπαστή, βαστούσε τήν περικεφαλαία στά 
χέρια. Ό μπάρμπα Δημήτρη; έτρεξε κοντά του, έρριξε μιά 
ματιά σ’ ολα γιά νά ίοή μήν είναι ξιλωμένα πουθενά τά 
ρούχα, μήν είναι ξαρμοσμένο τό κρύσταλλο, τά χύτταξεν δλα 
κΓ έπειτα τόν άγχάλιασε χαί, σφίγγωντάς τον, τόν έφίλησε:

— Έλα, σχολνάτε πιά' φωνάζει ό χαπτάν Λάζαρος.

Ό Γιώργης τότε φόρεσε τήν περικεφαλαία, ό πατέρας 
του μέ τό κλειδί τούσφιξε τά παξιμάδια καί ό μηχανικός 
άρχισε νά γυρίζη σιγά σιγά τό βολάντε. Ό μπάρμπα Δη
μήτρη; τόν φίληο ’ άλλη μιά φορά πάνω άπό τήν μάσκα 
χΓ έπειτα τόν βοήθησε νά χαβαλήση τήν κουπαστή καί νά 
πατήση στήν σκαλίτσα, ποϋ κρεμότανε στά πλευρά τής 
βάρκας. Ό Γιώργης χατέβηκε προσεκτικά, βαστώντα; τό 
σίδερο στό χέρι, χώθηκε ίσα μέ τήν μέση, στάθηκε λίγο, 
γύρισε, κύτταξε τόν πατέρα του άλλη μιά φορά καί βούτηξε. 
Ή θάλασσα ταράχτηκε καί φούσκες πολλές άρχισαν νά 
βγαίνουν. Ό κολαουζάρης άπό πάνω, μέ τό σκοινί στό χέρι, 
πρόσεχε. Ησυχία τώρα στό νερό, ή φούσκες αραίωναν 
ολοένα.

Έξαφνα τό σκοινί κουνήθηκε.
— Χτυπά' φώναξε ό κολαουζιέρης.
— "Αστόν τόν τεμπέλη' άπάντησεν ό καπτάν Λάζαρος. 
Πέρασαν δυό τρεις στιγμές καί τό σκοινί τινάχτηκε δυνατά 

αύτήν τήν φορά.
—Χτυπά πάλι· είπ'ό κολαουζιέρης. Κάτι τρέχει, καπετάνιε.

μέ βουρχω- 

λεφτά, πού

— “Αστό νά κτυπφ, τό παληόσκυλλο- είπε πάλι κείνος, 
κνάβοντας άλλο τσιγάρο.

Ό μπάρμπα Δημήτρης’πήγε κοντά του.
— Καπετάνιο τού είπε, κάτι τρέμει. Νά τόν βγάλουμε.
— Καί ποιός μοΰ κάνει εμένα την δουλειά ---- ■ *’-----

εκείνος.
— Γιά τό Θεό, καπτάν Λάζαρε, είπε πάλι 

μένα τά μάτια, θά βγρ φούσκα!
— Κομμάτια νά γένη. Πώς θά βγάλη τά 

μού φάγατε;
“Εχαν έχεϊνο; άλλη μιά φορά νά μιλήση, μά ό καπετά

νιος γύρισε άπό τάλλο μέρος βλαστημώντας. “Ετρεξε πάλι 
στήν κουπαστή καί έσκυψε κάτω, θέλησε νά περάση μέ τό 
μάτι δ'λο κείνο τό νερό.

— Δέν χτυπά· είπεν ό χολαουζιάρης. Συνήθισε.
Μά έξαφνα τό σχοινί τραβήχτηκε κανένα μέτρο χαί έπειτα 

ϊμεινεν ακίνητο. Ό μπάρμπα Δημήτρη; έπήρε άναπνοή. 
Μά πέρασαν πολλές στιγμές καί τό σχοινί δέν ξανακουνή- 
θηκε, ούτε ή φούσκες πήγαν πάρα πέρα.

Ό Μπάρμπα Δημήτρη; τινάχτηκε.
— Καπετάνιο’ έβαλε μιά φωνή.
Ό κολαουζιέρης γύρισε καί είδε τόν καπετάνιο καί κείνος 

τούκλεισε τό μάτι: Άρχισαν τώρα νά τραβούν τό σχοινί, ό 
μπάρμπα Δημήτρη;, μέ μιά λαχτάρα, κΓ ό κολαουζιέρης' 
χρόνιχ τοΰ φαινοϋνταν ή στιγμές έκείνες τού άμοιρου. Τέλος 
ενα μαύρο φάνηκε μέσα στό νερό, ή θάλασσα ταράχθηκε κΓ 
ό κολαουζιέρης έσκυψε χι έπιασε τό σώμα.

— Κάνε γλήγωρα τό φτωχό' είπεν ό μπάρμπα Δημήτρη;.
Καί μόλις τώβγαλαν καί τό ξάπλωσαν κάτω άκίνητο, 

άρχισε νά τού βγάζη τά μολύβια. "Επειτα ξεβίδωσε τά 
παξιμάδ α κΓ έπιασε νά βγάλη τήν περικεφαλαία. Μά δέν 
έβγαινε. Κυττάζει άπό τό κρύσταλλο και βλέπει πρασινι
σμένα τά χείλια καί φουσκωμένο τό μούτρο. Τά μάτια 
είχαν πεταχτή έξω κι' άπό τήν μύτη καί τ' αυτιά έτρεχε 
αίμα. Βάζει τό χέρι στήν καρδιά. . . είχε σταματήσει.

— Μού τώφαγες, σκύλλε, φωνάζει τού καπετάνιου, κΓ 
έπεσεν άπάνω στό πτώμα τού γυιού του.

Έπειτα άπό λίγο είχαν σχίσει τά ρούχα γιά νά βγάλουν 
τό σώμα' τό κεφάλι τό έκοψαν γιά νά τό βγάλουν από τήν 
περικεφαλαία. Τό πήραν, ό μηχανικός κΓ ό κολαουζιέρης, 
στά χέρια, τούδεσαν ενα σίδερο στά πόδια καί τό άφισαν 
μέσα στήν θάλασσα. Τό νερό τραβήχτηκε, τό πτώμα χά
θηκε, καί πάλι τό νερό έκλεισεν άπό πάνω. Ή ερωμένη 
του άνοιξε τήν κρύα άγκαλιά της καί τό έκρυψε.

— Παληόσκυλλο, φώναξεν ό καπετάν Λάζαρος, μοΰ χά
λασες τά ρούχα. * δ. βρατςανος

ΚΑΙ ΠΑΛΙ...

/1ί οοΰ γράψω πιά, σοΰ «Ζγα πβ στ άλλο μου γράμμα, 

κΓ δμως ι>< χέρι μ' άθελα τή πέννα πάλι αρπάζει 
καί μί έλπίδα οι ή καρδιά καί μία' οτά μάτια κλάμμα, 

λόγια άγάπης τρυφερά, μί -τόνο σ’ άραδιάζει .. .

Δ'οΰ γράφω πάλι τούς καϋμοΰς τους τόσους οπού νοιώθω, 
όταν οί βλέπιο νά περνμς άπό κοντά μί χάρι, 

σου γράφω, πάντα έχοντας οτά στήθια μου ιόν πόθο, 

ποΰ ή καταφρόνια ο' άφησα, ό δόλιος, >νί τόν πάρη ’...

’Αθήνα ΤΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΜΟΥ

μου ; είπεν*

ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΟΤΝΑΒΙ...
( Βράδυυο ρομάντσο)

Γέροντας μέ τίς βαθειές ρυτίδες, πού χαράζει τ’ άγέρι— 
παιδί τού καιρού—στό σκυθρωπό του μέτωπο, κουρασμένος, 
έγειρε νά ξαποστάση στήν κατάφυτη όχθη...

Μά ή καλαμιές πέφτουν, σάν άπό βαρειά θλίψι, πάνω 
άπ ’ τόν ύπνο του κι ’ αρχίζουνε ένα βραχνό μοιρολόι. . . 
Τά φύλλα, σάν ν'ανατριχιάζουν .. . Μέσα στους κούφιους 
κορμούς, ξυπνούνε μ’ άγρια σκουξίματα τά κοιμισμένα 
στοιχειά . . .

Κι’ ό γέρο; νοιώθει σάν άνατρίχιασμα τή ζωή καί τή 
θύμησι νά τινάζουν τό ύδατένιο του κορμί . . .

Στοιχειά—ή ζωή—φωνές, σκουξίματα . .
Πνιγμοί—ή θύμησι—θρήνοι, χατάρες . . .
"Υπνος φονιά . . .

ι ... Ή βάρκα, πού αγρυπνάει στή σιγή, σάν νοιώση τά 
μεσάνυχτα, άναταραζεται, χτυπά τά νερά καί τρίζοντας,βουτά 
τήν πλώρη της, σάν μέ θυμό, στό κουρασμένο κύμα, πού 
τά κουπιά, ξεκούραστα, τό περγελούν . . .

Ως κ' οί σκαρμοί μέ τίς κατάοε; τους—πού μπορεί κα
νείς νά τί; πάρη γιά τραγούδι—κόβουν τόν ύπνο τοϋ αιωνό
βιου Γέροντα . . .

Καί, περνώντας ή βάρκα άνάμεσα άπό τίς ρυτίδες, ξυπνά 
μέ τ’ άνατάραγμα, τις σκέψες καί τίς παληές θύμησες καί 
ζωντανεύουν μέσα τους ή φοβερέ; Σκιές . . .

Ό φονηά; δέν έχει ύπνο . .

. . . Ό ψαράς άναστέναζε καί, βλέποντας τά ολόμαυρα 
φωτερά μάτια τοϋ ποταμού μέσ' στό λαμπερό φίλημα τού 
κουπιού μέ τό κύμα, είπε κουνώντας τό κεφάλι του. . .

— Γέροντα λείεντοπνίχτη...

Μά δέν έβλεπα τίποτα, δέν ήξερα τί είπε ό βαρκάρης. Ή 
ήσυχία τριγύρω, τό έμορφο καϊ σιγαλό κύλισμα τού ποτα
μού, τό γλυκό αντιφέγγισμα τή; σελήνης, μέσ ' στά νερά τά 
ολοσκότεινα, τό μυστήριο τής νυχτιάς μέ τό βαρύ θόλο, τό 
μουρμούρισμα τών καλαμιών, ολα αύτά, γεμάτα μυστικι- 
σμό. αρμονία, θεότητα, έλεγα πώς ήτανε πινελιές τής με
γάλης ζωγραφιάς τού Τέλειου . . .

— Τί έμορφα ! . . . Πώς ήθελα νά κουμώμουνα γιά πάντα 
μέσα σ' αύτη τή γαλήνη I . . .

Ό σκαρμό; έτριξε έτσι άγρια, πού μού φάνηκε πώς 
άκουσα τό σκούξιμο κουκουβάγιας . . . Κάποιο συννεφάκι 
σκέπασε τό φεγγάρι... Ένα μούγγρισμα, σάν άπό χίλια 
στοιχειά, βγήκε απ ’ τά σπλάχνα τοΰ ποταμού ..

. . . Καί Ομως δ φονηάς δέν χορταίνει . . .
Π«βαι«ύς. ΤΑΚΗΣ I. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ

«

ΛΕΥΤΕΡΩΜΑ
Πικρή ζωήν έζήλεψε 

ή άμοιρη καρδιά σου· 

κακότυχη. οτοχάοον, 

δί θάβγη οί καλό.

Ας μή θαμπώνει οου τό φως 

τοΰ χρυσαφιού ή λάμψι... 

μιά μόρα θά σοΰ κάψη 

ιό βλέμμα Γ απαλό.

Ναί! πίστεψε τά λόγια μου 

ποΰ θέλουν τό καλό σου- 

δώσε οτό λογισμό σου 

χρυσαετοΰ φτερά.

Καί νά πετάξη άοτονε 

στα πιο γαλάζια πλάτια. 

ποΰ μόνο έκεΐ τά μάτια 

μπορούν »·ά βρουν χαρά.

X. ΑΥΓΟΥΧΤΑΚΗΧ 
«

— Καλλιόπη, λέγει ή κυρία πρό; τήν δεκαετή ύπηρέ- 
τριάν τη;' πήγαινε εί; τόν χασάπη, έδώ απέναντι, καί κύτ
ταξε άν έχη ποδαράκια αρνίσια.

Ή Καλλιόπη πηγαίνει καί επιστρέφει μετ'ολίγον;
— Κυρία, δέν μπόρεσα νά ιδώ άν έχη αρνίσια πόδια 

δ χασάπη;.
— Γιατί;
— Γιατί . . . φορούσε τά παπούτσια του I

Ή κυρία πρόκειται νά ύποστή έγχείρησιν εί; τήν κνήμην. 
Ή κυρία.—Καί θά φαίνεται ή ουλή, ιατρέ, μετά τήν 
χείρησιν ;
'Ο ιατρός.—Αύτό, κυρία μου, έξαρτάται . . . άπό σάς ! 
’// κυρία.—Μά μή ξεχνάτε, ιατρέ, καί τή μόδα!
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Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ό Δαιμόνιος.—Είνε το όνομχ, τδ όποΐυν έκόλλησε δίπλα 

εις τδ ονομα τοϋ Κονταράτου. Καϊ όμως τδ καταλληλότερου 
και χαρακτηριστικότερου. Μία αεικίνητος μηχανή καϊ μία 
ένεργητικότης αφάνταστος. Πρωτοστατεί παντού καϊ ανακα
τεύεται παντού. Μέ ένα χαμόγελο πάντοτε, ποϋ λύει κάθε 
ζήτημα καϊ αντικαθιστά ’ κάθε συναίσθημα, οργή, λύπη, 
στενοχώρια, άπογοήτευσι. Τδ ελληνικόν θέατρον ϊσως ού
δέποτε είδε μεγαλείτερον επιχειρηματίαν καί οί άνθρωποι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

τοϋ θεάτρου ουδέποτε ευρον καλλίτερον θεατρώνην δ Κον- 
ταρατος, ό δαιμόνιος, είναι δ ιδανικότερος τύπος καϊ δ έκλε- 
κτότερος άνθρωπος' συγκεντρώνει τό συμφέρον μαζύ μέ τήν 
καλωσύνην, τήν έπιχείρησιν μέ τόν ανθρωπισμόν. Επιχει
ρηματίας, βιομήχανος άλλά καί ποό παντός άνθρωπος. 
Λεπτός, έν γένει καλλιτέχνης, χωρίς ούδεμίαν νά έχη σχέσιν 
μέ τήν καλλιτεχνίαν. Β. Η.

Οί κινηματογράφοι.—“Ανοιξαν πλέον τάς πύλας των όλοι 
οϊ κινηματογράφοι. Έβερνίκωσαν, έτροποποίησαν, έλουσά- 
ρισαν έν γένει τάς αίθούσας των καί, καταρτίσαντες τήν ορ
χήστραν των, έτράπησαν είς άγραν ταινιών. Tatviat όμως 
νέαι δέν υπάρχουν κα'ι οί έπιχειρηματίαι έκαναν έναρξιν τής 
έφετεινής περιόδου μέ περσυνά ξαναζεσταμένα έργα. Έπε- 
στρατεύθησαν ή Μπερτίνι, ή Μπορέλλι και ή Μενικέλι νά 
συγκινήσουν και νά προκαλέσουν τόν κόσμον, χωρίς δμως 
και νά τό έπετύχουν, δυστυχώς γιά τούς έπιχειρηματίας τοϋ 
κινηματογράφου και εύτυχώς γιά τόν κοσμάκην, τοΰ οποίου 
τδ στομάχι δέν χωνεύει ξαναζεσταμένα τά μεσημερινά μα
καρόνια, μέ τά όποια μοιάζουν τά έργα ποΰ μας σερβίρουν. 
Λόγω τής καταστάσεως οί θίασοι τών θερινών θεάτρων θά 
παραμείνουν ένταϋθα καθ’ δλην τήν χειμερινήν περίοδον, 
ώς φαίνεται. Κατόπιν δέ τής μεταρρυθμίσεως τών θεάτρων, 
τά δποϊα κατέστησαν πρώτης τάξεως διά χειμερινά? παρα
στάσεις, ή βασιλεία τών άφώνων πρωταγωνιστών καϊ πρω
ταγωνιστριών τοϋ πανιοϋ θά λήξη έφέτος, πρός οφελος τών 
ματιών τών 'Αθηναίων, οί όποιοι μέ τάς συχνάς επισκέψεις 
των είς τόν κινηματογράφον, κόντευαν νά καταντήσουν δλοι 
μύωπες, καθώς αναφέρει ή τελευταία στατιστική.

ΜΑΡΙΓΩ I. ΠΕΖΑ
Άπέ&ανε προχθές καί εκηδεύθη έν Χαλκίδι εις ήλι

κίαν 70 ετών ή Μαριγώ I. Πεζά, χρηστή δέσποινα και 

Ενάρετος μήτηρ, τιμώμενη καί Αγαπισμένη παρά πόσης τής 

κοινωνίας Χαλκίδος. ‘Η μεταστάσα, διακρινομένη διά τήν 

ευθύτητα τοΰ χαρακτήρός της καί τήν ελληνοπρεπή αγω

γήν της, ήτο μήτηρ τοΰ καλοΰ φίλου τής -Είκονογραφη. 

μόνης» κ. Ν. ΙΙεζα, άνθυπολοχαγοΰ - διαχειριστοϋ, κόρη 

τοΰ αειμνήστου πολεμιστοΰ τοϋ 21 Λάμπρου Γιαννακοϋ 

καί σύζυγος τοΰ πέρυσιν άποθανόντος πολιτευτοϋ Καρυ- 

στίας Ίωάννου Πεζά.

Είς τά τέκνα της, “Ανναν Δ. Λάμπρου, Ν. I. Πεζάν, 
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άνθυπολοχαγόν, Δημ. Λάμπρον, υποναύαρχον, καί Μά- 

γδαν Ν. Πεζά ή -Εικονογραφημένη» απευθύνει τά εγκάρ

διά της συλλυπητήρια.

$
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μ. Σαρκέτον. ψηφοδέλτια έλ.ήφθηοαν. — Δ. Μπουσάκον. 

Δυστυχώς τοιοΰτου εΓδονς ανταποκρίσεις δεν δημοσιεύονται.— 
Γ. Παληατσέαν. Ψηφοδέλτια έλήφθηοαν. — I. Παπαδοπού

λαν. ‘Εκείνο τό όποιον ζητάτε είναι άδύνατον.—θ. Λιάσκαν. 

Δημοσιεύεται σήμερον. — Εύ. Βραχνόν. Εχετε τό δικαίωμα. 

Πρέπει νά εγκρίνετε προηγουμένως τό ψευδώνυμον.—Άδ. Με

νεγάκην. Δ'εν μάς λέτε, έκεϊνο τό -εντίμου» τί λόγον έχει; Τόν 
κατάλογόν σας Ελάβομεν ΰπ δψει. "Οσον αφόρα τήν λύσιν, φαί

νεται οτι κάτι Οά έλειπε διά νά μή θεωρηθή. Είναι άδύνατον 

νά παρεισφρύοη λάθος είς τήν έξέλεγξιν. ".Ίν θέλετε νά έλθετε 
είς τό γραφεΐον μας, άά σας δείξωμεν σωρείαν από έπιοτολας 
παράπονου μένας διά λύσεις, τάς όποιας κατέχομεν είς τας χεϊ- 

ράς μας έλλειπεϊς. Είς τό ζήτημα τών έγκριθέντων επιφυλάσσε

ται δικαίωμα είς τήν σύνταξιν νά μή τηρήση δικαιώματα πρω- 

τεραιότητος, λόγφ οικονομίας τοϋ χώρου καί διότι μερικά είναι 

έξαιρετικώς έμορφα. Πάντως τά έγκρινόμενα δημοσιεύονται 

δλα. Έχετε τέσοαρα γραμματόσημα.— Θ. Παυλόπουλον. Ευχα- 

ριστοΰμεν άπείρως δί Ενέργειας σας. Διά ιάς διευθύνσεις κρί

νομε# προσφοοώτερον νά δημοσιεύσετε δήλωοιν είς τας -Κατα

χωρήσεις-.— Χρ. Βλάχον. Jia νά δημοσιευθή πρέπει να απο- 

στείλετε άκόμη δρ. 2.15 —Μυρτίλον. Ήμπορεΐτε νά περάσετε 

άπό τό γραφεΐον 10 - 12 καί 5 - 8, διά νά όμιλήσωμεν Εκτενέ
στερα;—Π. Μάρκετον. Σας ζητοΰμεν συγγνώμην, άλλά είναι 

τυπογραφικά λάθη, τά οποία εισχωρούν έκεϊ που δεν τά περί- 

μένη κανείς. Τί νά γίνη !

Χαρ, Αγγελόπουλον, -Άήττητον Ναυτάκι., Β. Σ. Πα- 

πανελόπουλον, Κ. Χαράπην, Κ. Φραγκισκανόν, Π. Θαρ- 

ρουνιάτην, Θ. Φ., Στυλ. Ανγουστάκην, Θ. Λιάσκαν, Άγγ. 

Σαλούτσην, Στέφ. Πανον, Ο. Τόχρην, Ντΐνον Πουλάκον, 

Τάκην, Δϊόα Σ Σακελλαριάδου, Φιλ. Εαλογερόπουλον, 

Γρ. Τσοκάν, I. Γαλανόπουλον, Β. Χαραλάμπους, Τ. Κα 

τσούλην, Π. Μαρκέτον, Π. Πολίτην, Κ. Πουλάκον. Τά 

παρ’ ύμών σταλέντα λογογραφήματα έλήφθηοαν. Προσέξατε 

τήν στήλην έγκρίσεοτς τον προσεχούς φυλλαδίου, δια νά ίδήτε 

ποια έκ τούτων ένεκρίθηοαν.
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. ‘Ακρίταν. Τό ποιηματάκι σας άκόμη έχει ελλείψεις 

πολλάς, ποΰ πρέπει νά τάς διορθώσετε διά νά είναι δημοοιεύ- 
σιμον. Κυρίως τοΰ λείπει ακόμη ή αρμονία τοΰ στίχον, είς την 

δποίαν πρέπει νά προσέξετε πολύ. ·Ίό πεζό καί αύτό έπίσης με 

πολλάς Ελλείψεις. Έργασθήτε. Χρειάζεται νά έργασθήτε άκόμη 

πολύ διά νά γράψετε καλά. — Βασ. Χαραλάμπους. Άπο το 

ποιηματάκι ποΰ μάς στείλατε, συμπεραίνουμε πώς τώρα αρχί

ζετε νά γράφετε. Δυσκολεύεστε πολύ είς τήν εΰρεσιν τής ομοιο
καταληξίας κί έπειτα έχετε πολύ περιωρισμένον κύκλον λέξεων. 

'Αφήστε τήν φαντασία σας Ελεύθερη. ‘Αλλά πρό παντός μή 

βιάζεοθε νά δημοσιεύετε άπό τώρα. Προσέξετε πολύ είς τήν 

γλώσσαν. Δέν είναι γλώσσα ποιημάτων αύτή 'ποΰ μεταχειρίζεοθε.

*
ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα ύλης 
ύπό τών άναγνωστών ένεκρίθηοαν τά επόμενα:

Στυλ. Αύγουστάκη. «Σ’ άναίσθητη καρδιά» (ποίημα). — 
Θ. Λιάσκα. «Άπό τήν εορτή τοΰ θανάτου». Έπίσης ένεκρί- 
θησαν πάσαι αί ύπό τών κ. κ. άναγνωστών οταλεΐσαι πνευ
ματικοί άσκήσεις. *

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ η λεςις)
ΙΙρός τόν άγαπητόν μου πατέρα Γ. Φραγκισκάτον έπί τή 

εορτή του, έτη πολλά. Κων. Φραγκιοκ&τος.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΜ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ TQN ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
9-12 καί 2-5 καθ' έκάστην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, Ολος Kpiezqtoy 6"

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Λ" Σειράς

Τοϋ Νομοϋ Άττικοβοιωτίας: Γεώργιος Πατρίκιος. Κωνστ. 
Πέχ, 'Αθανάσιος Γούλιας, Χρ. Κανελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

Άν. Ποπολάνος, Δημ. Παπανικολάου. Γ εώρ. Παλιατσέας, Ξεν. 

Φραγκίδης,’Ισίδωρος Καραλής, Τάκης—Κορινθίας: Εύάγγ. Κυ

ριακής.—Σάμου : Πάνος Σοφούλης.—Λαρίσσης: Άρ. Μπου- 

ντούρης.—Άχαΐοήλιοος: ’/ω. Τζανής.—Εύβοιας: Μίμης’Ολυμ
πίου.— Μιτυλήν-ης: Π. Μιχαήλ. Ί·θ:ωτιδοφωκ. Αμαλία Καλαΐς.

Γ ΣΕΙΡΑ

Οΐ άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Β’ Σειράς

Άττικοβοιωτ’ας : ‘Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Γερμανόν, 

Σπ. Γκούμας —Τοικκάλων : ζίημ. Βρετόπουλος,—Βόλου: 
Χρ. Ξυνόπονλος. — Αιτωλοακαρνανίας: Γεώρ. Πλατανιώτης.

Ή ψηφοφορία καϊ τών υποψηφίων τούτων άρχεται άπό 
σήμερον κα! λήγει έντός τής ταχθείσης προθεσμίας.

Ποιοι υπερτερούν : — Φθιωτιδοφωκίδος ‘Αμαλία Καλαΐς 

ψήφους 30. — Αττικοβοιωτίας ’Αθ. Γκούμας 101, δεύτε
ροι έρχονται : 'Ιωσήφ Κιάππε 80. Ίοίδ. Καραλής 87, Όδ. 

Καλλίνικος 40, Κ.Πεχ ?6, Γεώρ. Παληατοέας 4 I ■ Ξ. Φραγκί

δης 28. Άχαι'οήλιδος Ιωάννης Τζαννής 36.

------------------------------------------------------------------------------
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΗΤΑΠΟΚΡΙΤ0Ν "ΕΙΚΟΗΟΓΡΑΦΗΜΕΗΗΣ.,
Ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν

Έν τή 1916.

Όνοματεπώνυμον ψηφίζοντος

V--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -y

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην &υσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποΐόν 
θά πάρη εκείνος ποϋ θά εΰνοηθή ύπό τής τύχης.

Τδ δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αύτο· 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» αξίας πραγμα

τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατον. Τό αυτο
κίνητου αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
χκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κά-θε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θιμ'σιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριθμός τών 52 δελτίων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 OKTQBPIOY 1916 - ΑΡΙΘ. 26

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο· 
στέλλοντος. “Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται απα
ραιτήτους μέ ενα ΙΟλεπτον άσφράγιστον γραμματόσημον.

Οί συνδρομηταί τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοΰ διαγωνισμού.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρα μας, χωρίς 
νά άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. Έξαιροΰνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινες ύπο- 
χρεοΰνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας τούς άνωτέρω δρους.

τα ’Οφθαλμικά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέα τελειμ κλινική τοϋ όφϋαλμολόγου

Χπήλιου I. Χαραμή
Τ. ύφηγητοΰ ΌφίΙαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

Άθήναι 27 όδύς Μενάνδρου 27 Τηλίφωνον 654

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Άριθ. 6.

Πον είναι ή κόρη πον ταΐζει τά πουλιά ;

Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής έσπέρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης 25 ’Οκτωβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ' ένός 
ΙΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων καταργουμένων.

Α’ Βραβεία ώρίσθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος εξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν 
τετράδραχμου λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΒ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Βοΰς — Οΰς — ΰς — ς.

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί έξής:
Νικ. Μαυρογεώργης, Μιχ. Γιαμπανάς, Νικ. Λαζαρίδης, Α. 

Μενεγάκης, Έλ. Τοτόμης. Π. Θαρρουνιάτης, Σπ. Παχής, Άρ. 
Βούλγαρης, I. Παπαδόπουλος, Α. Κιάππε, Άθ. Καρελλάς, 
Γεώρ. Σολωμός, Γεώρ. Σαραντίνης, Γ. Σαλόπουλος, Βασ. Χα
ραλάμπους, Μόνος Καρακαλάς. Δημ. Γκούμας, Άθ. Οΐκο- 
νομοπούλου, Άθ. Ζιπίνας, Κων. Πέππας, τό «Βιθυνάκι», Σ. 
Άποστολίδης, Δημ. Χριστοδουλόπουλος, Ίω. Ζαγκανιάρης, 
Βίκτωρ Πρωτοψάλτης, Μάρκος Σαρίμβεης, Δημ. Σαράβας, 
Λέων. Βαλφιώτης, Φ. Διαμαντόπουλος, Άθ. Δοΰρος, Ν. Δελη- 
γιώργης.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδιοαν οί έξής:
1. Γ. Σαλόπουλος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

«Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμου λαχεΐον τοΰ Εθνι
κού Στόλου. — 2. Σ. Άποστολίδης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. Ν. Δεληγιώργης μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν Εγκυκλοπαιδικόν 'Ημερολόγιου Βρετοΰ.

ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ I
Πωλείται κινηματογραφική μηχανή πρός λήψιν ταινιών, 

συστήματος "Ερνεμανν, καταλληλοτάτη δί έρασιτέχνας ΐΜθ- 

clele Amateurs) πλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδος κλ. Πληροφορίαι είς τά γραφεία τής - Εικονογραφημένης».

«
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ή τιμή έκάστου φύλλου, διά τούς τυχόν θέλοντας, νά συμ
πληρώσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» καί 
ζητοΰντας μεμονομένας, ώρίσθη είς λεπτά είκοσι (ο,2θ). Διά 
τούς έν έπαρχίαις άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρομ. τελών.

Σειραι άπό 1—10 δρ. 1.50 καί 11—20 δρ. 1.50.

Η ΜΟΔΑ -19-16
ΣΙΤΟΥ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΩ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ 221
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Σννέχβια Από τό προηγούμενον)

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Ζασσέν.—Λοιπόν, είναι περισσότερο θρησκόληπτος 
παρά θρήσκος. Τό ζήτημά σου άπό τήν στιγμήν αύτήν 
έχει άποφασισθή και έχεις καί ανταλλάγματα.

.Στανύ.—Κα’. Sv έπιμείνη είς τήν ιδέαν, νά περι- 
μένη όριστικώς τόν θάνατον τοΰ συζύγου της; Κατά 
πρώτον, αύτό μπορεί νά μάς όδηγήση πολύ μακρυά 
καί έπειτα μέ κανένα λόγο οέν θά επιθυμούσα νά γίνω 
ό άντικαταστάτης!... Εύχαριστώ πολύ.... Γιά νά 
άνάφτη κατόπιν κεριά καί γιά τήν έξαφάνισίν μου!...

Ζασσέν.—Κύτταξε νά πληροφορηθής διά τήν άντϊ- 
στασιν τοΰ συζύγου. Καί άν ή κατάστασις αύτή παρα- 
ταθή, έπωφελήσου άπό τήν πρώτη εύνοϊκή στιγμή 
ένός ιδιαιτέρου τέτ-ά-τέτ μέ τήν Μπερναρντίν, διά νά 
προσβάλης έκ τοΰ συστάδην. Σκανδάλισέ την, άν 
είναι άνάγκη!

Στανύ.—Ναί, άλλά θά μέ βγάλη έξω άπό τήν πόρτα.
Ζασσέν.—Ίσως. Άλλ’ άν έχης τή δύναμι νά θέςης 

μέσα της τήν μανίαν τοΰ Αμαρτήματος, ό σπόρος θά 
άποδώση γλήγωρα τούς καρπούς του. Μάλιστα σέ πα
ρόμοιες περιστάσεις, ύπάρχουν αυτόματοι γεννήσεις, 
ποΰ δέν τις περιμένει κανείς....

Έπειτα άπό 15 ήμέρας. Συγκέντρωσις στής κομήοσης ντέ Καλ- 
λουέ, συγκέντρωσις τοδ συμδουλίου τών κυριών τής Ένώσεως 
τών Γαλλίδων μητέρων», τής δποίας ή Μπερναρντίν είναι πρόε
δρος, μολονότι δέν είχε κανένα παιδί. Είς τήν συγκέντρωσιν 
αύτήν παρίστανται κα! μερικοί εκκλησιαστικοί κα6ώς καί δ 
Στανύ, δ όποιος έξελέγη ταμίας τής Ένώσεως, πράγμα ποΰ τοΰ 
επιτρέπει, έπειτα άπό τήν συνεδρίαν ένα τέτ-ά-τέτ μέ τήν πρόε
δρον, ΰπό τό πρόσχημα τής ίκκαθαρίσεως τών λογαριασμών. 
Εύρίσκονται πιά εΐς τό τέλος τοΰ άπρεμιντΓ έχει σκοτεινιάση. 
μέσα σ' ένα σαλονάκι, δπου καί οί δυό, δ ένας κοντά · κοντά εϊς 
τόν άλλον, κάθουνται στό ίδιο τραπέζι μέ τά χέρια τους συναν
τημένα κάτω άπό τά έγγραφα.

Μπερναρντίν (θέλουσα νά κτυπήση το κουδούνι).— 
Δέν βλέπει πιά κανείς.

Στανύ (την σταματά.). — Γιατί;........... Είμαστε
τόσο καλά έτσι.

Μπερναρντίν.—Μά είναι Αδύνατο νά έργασθοΰμε 
μέσα είς τό σκοτάδι αυτό.

Στανύ. — Έργασθήκαμε άρκετά τόση ώρα. Άς 
μιλήσουμε τώρα.

Μπερναρντίν.—Γιατί πράγμα νά μιλήσουμε; 
Στανύ. — Γιά μάς. Τό θέμα άξίζει τόν κόπο. 
Μπερναρντίν (Ανυπόμονη). — Δηλαδή;
Στανύ (μέ επισημότητα). — Δηλαδή, φθάσαμε έπι

τέλους στήν επιθυμητή στιγμή τής μοναξιάς, ποΰ οέν 
θά τήν άφίσω νά μοΰ φύγη έπ’ ούδενί λόγφ καί ποΰ 
θ’ Ακούσετε δ,τι έχω άπό τόσο καιρό τώρα νά σάς πώ. 
Ξέρετε τί κάνουμε τόσους μήνες τώρα, μή φαινόμενοι 
νά Ασχολούμεθα, παρά μέ τά πιό άγιώτερα πράγματα; 
Κάνουμε έρωτα.

Μπερναρντίν (άναπηδώσα).—Ά! σάς παρακαλώ, 
σάς Απαγορεύω!

Στανύ. — Περιττόν νά μοΰ απαγορεύετε, θά πάγω 
έως τό τέλος, θά μέ διώξετε, άν τό θέλετε, κατόπιν, 
άλλά θά μ’ Ακούσετε, θέλω νά ξεκρεμάσω τό ψεύτικο 
έκεΐνο περικάλυμμα ποΰ φαίνεται σάν νά θέλη νά μάς 
κρύψη, δ,τι είναι πραγματικώς μέσα μας. Καί έκεΐνο 
ποΰ είναι μέσα μου είναι πώς σάς άγαπώ!
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Μπερναρντίν (άνορθωθεΤσα/. Άκόμη μιά φορά 
σάς άπαγορεύω!

Στανύ (την διακόπτει). — Ναί, ναί άς θέσουμε τάς 
πραγματικά; λέξεις είς τά άντίστοιχά τους πράγματα 
καταστρέφοντες τό ψεύτικο αύτό σύννεφο, ποΰ τούς 
δημιουργεί μιά Ατμόσφαιρα άρετής. Καί τά πράγματα, 
είναι αύτά. Κατά πρώτον: τό έπαναλαμδάνω, πώς σας 
άγαπώ μέ δλες τίς δυνάμεις μου — ποΰ δέν είναι λά
θος δικό μου, άφοΰ ό Δημιουργός έφεΰρε τόν έρωτα 
καί δχι έγώ' — καί δεύτερον, δτι δέν τό Αγνοείτε ....

Μπερναρντίν.—"Οσο γι’αύτό σάς τό βεβαιώ!...
Στανύ.—ΙΙιστεύατε τότε εΐς τήν είλικρίνειάν μου, 

γιά μιά τόσο αιφνίδια μεταβολή; 'Υποθέσατε, δτι μόνο 
άπό άπλοΰν εξαγνισμόν πήγαινα μέ τόση άφοσίωσι 
στις έκκλησίες. παριστάμην σ’ δλες τίς θρησκευτικές 
τελετές, έλάμβανα μέρος σ’ δλους τούς Αγαθοεργούς 
συλλόγους, τάς φιλοπτώχους ένώσεις καί τάς αγαθοερ
γούς έορτάς. ΙΙιστεύετε, πώς διά τήν ιδίαν Αφορμήν 
παρακολουθούσα τήν λειτουργίαν τάς Κυριακάς Από 
τήν άρχήν έως τό τέλος καί Ακόυα καϊ αύτόν τόν ιε
ροκήρυκα; Πιστεύετε, πώς Ακόυα δλα αύτά διά νά 
έξαγνισθώ; ’Εγελασθήκατε γιά τήν πεποίθησί μου! 
Άλλ’ δχι. ποτέ! Μόνο ποΰ δλες αύτές ή ίερές Αφορμές 
έπέτρεπαν εΐς τήν συνείδησιν νά μαντεύη καί νά εύχα- 
ριστήται άπό τά χαϊδεύματα μεταξύ τών προσευχών, 
δπως μέσα είς τό φύλλο ένός ίεροΰ βιβλίου γλυστροΰν 
μερικά φΰλλα λουλουδιών.

Μπερναρντίν (με θυμό).—’Ό/ι,όγιΙ... Μέ κατε- 
χράσθητε, μοΰ είπατε ψέμματα I...

Στανύ (της παίρνει τδ γέρι). — Μή λέτε τώρα καί 
σείς ψέμματα... “Εχετε τό κουράγιο νά βλέπετε 
μέσα σας... μέσα στήν συνείδησί σας τήν πραγματική ... 
καί κυττάχτε έκεϊ μέσα τώρα! Τά μάτια σας θαμ
πώνονται ... Αισθάνομαι κάποιο ρίγος στά χέρια σας ... 
γιατί βλέπετε, πώς στό βάθος τής καρδιάς σας είναι 
ένα αίσθημα Ανθρώπινο ..., ποΰ τ’ Αφήσατε νά μπή.... 
ποΰ άναγνωρίζετε πώς δέν ήλθε μ’ άγνοια σας ... Τό 
βαπτίσατε μέ τήν είσοδό του, αύτό είναι δλο!

Μπερναρντίν.—Καί πότε θά είναι άλήθεια;... 
'Υπερασπίζομαι μετ’ Αδυναμίας καί άφοΰ μοΰ δείξατε 
τόν κίνδυνο . . . (Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές). Λριϋ εί; τ> τ.ο |<>ύ ι;.·ι.' φίλλον έ5 | ι ικεάιτμεν σχ 

διάγραμμα, έμφαϊνον μέ ποίον τμήμα ελληνικού εδάφους 
ΐσοϋται τό ύπό τών Άγγλογάλλων είς τόν ποταμόν Σόμ κατα- 
ληφΰέν έντός τριών μηνών έδαφος, παραδέτομεν σήμερον 
μικρόν χάρτην τής Ελλάδος, έν τφ όποίφ] xoj σκιαζόμενον 
τμήμα είναι ίσον κατ’ έκτασιν πρός τάς προόδους τών Ρώσ

σων είς τό Ανατολικόν μέτωπον έντός τεσσάρων μηνών.
Πρόκειται περί τοΰ αποτελέσματος τής περίφημου έπιβέ- 

σεως τοϋ Μπρουσίλωφ, τό όποϊον καταλλήλως έξογκωδέν, 
παρέσυρε τούς δυστυχείς Ρουμάνους εΐς συμμετοχήν είς τόν
λειτέρα άπό τήν τών Άγγλογάλλων είς τό Σόμ, έπετεύχϋη δ’ ώς έπί τό πλεΐστον κατά τόν πρώτον μήνα τής έπιβέσεως 
αίφνιδιαστικώς. Έν τφ μεταξύ ώργανώδη καί ένισχύθη ή άμυνα τών Γερμανοαυστριακών καί οϋτω ή πρόοδος τών 
Ρώσσων έσταμάτησε τελείως.

'Ολόκληρον δέ τό καταληφθέν ύπό τών Ρώσσων έδαφος, έκτεινόμενον άπό Πίνσκ μέχρι τών συνόρων τής Ρουμανίας, 
αποτελεί στενήν λωρίδα. Τό έδαφικόν δθεν κέρδος τών Ρώσσων είναι μικρόν, έλάχιστον έν συγκρίσει πρός τό ρωσσικόν 
έδαφος, τό όποϊον έχουν καταλάβει οί Γερμανοί.

πόλεμον. Βεβαίως ή I πρόοδος τών Ρώσσων εΐναι μεγα-
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