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ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ

Ούδέποτε δργάνωαις έν Έλλάδι ίδρύθη χαΐ έστερεώθη 

μετά τοσούτου ένθουσιασμού χαί μετά τοσαύτης άκριβείας, 

δσον ή δργάνωαις τών επιστράτων. Καί ουδέποτε άλλοτε 

παρομοία δργάνωαις είδε τό φώς ΰπό τόν'Ελληνικόν ήλιοι·. 

Μεγαλεπήβολος σατανική σϋλληψις μεγαλοφυούς, άναμφι- 

βόλως εγκεφάλου. Σχέδιον τό όποιον έπήρε δλα τά προτε

ρήματα τής φυλής, τά έκανόνισεν δπως αύτό ήθελε, τά 

διέπλασε σύμφωνα μέ τήν θέλησίν του, παραμέρισε και 

ξεκαθάρισε rd έλαττώματα καί παρουσίασε τόν "Ελληνα 

ώς ενα θαύμα ΰπακοής καί πειθαρχίας σιδηράς και 

απολύτου "Οποιος είδε τήν δργάνωσιν τών έπιστράτων 

άνατέλλουσαν, μεσορανούσαν καί έπιβαλλομένην ώς εις 

συμπαγής ϋγκος, έν αστραπιαία ταχύτητι, δσοι είδαν κατό

πιν τήν δράσιν της τήν έθνοσωτήριον καί πατριωτικήν 

κατά τάς χαλεπάς ήμέρας αϊτινες έπηκολούθησαν τήν 

νόταν τής 8 ’Ιουνίου, τάς χαλεπάς έκείνας ήμέρας, καθ' 

ας ή Βενιζελική σπείρα, ή αποτελούσα δυστυχώς τήν 

’Αγγλογαλλικήν 'Αστυνομίαν, έτρομοκράτουν τάς ’Αθήνας 

μέ τάς νυκτερινός παρελάσεις τών αυτοκινήτων καί μέ 

τους πυροβολισμούς έναντίον αθώων πολιτών.

Τους ύβρισαν, τούς ήπείλησαν, προέβησαν εις απόπει

ραν τής διαλύσεώς των, τούς έπετέθησαν δολοφονικώς, 

τούς έκλεισαν τά κέντρα, μετεχειρίσθησαν παν μέσον καί 

έξήντληοαν δλην αύτών τήν έπιρροήν ήν είχον δυστυχώς 

—έπί τών ξένων διά νά τους εξαφανίσουν και νά τούς 

αποσυνθέσουν Άλλ' δργάνωαις τοιαύτη, μεγαλοφυής, δέν 

διαλύεται καί δέν έξαφανίζεται. τΉσαν τοιούτοι οί δεσμοί 

καί τοιαύτη ή αλληλεγγύη, ή συνδέουσα αύτούς, ώστε νά 

εξουδετερώνω δλας τάς άνωτέρω προσπάθειας. Καί έμει

ναν όποιοι ήσαν, πλέον συμπαγείς μάλιστα, πλέον συνε- 

σφυγμένοι, πλέον δραστήριοι. Τούς εϊδομεν προχθές άκόμη 

νά άφϊνουν τάς έργασίας των καί τάς οικογένειας των, νά 

ένδύωνται τήν στολήν τήν τιμίαν τοΰ "Ελληνος στρατιώτου 

καί νά σπεύδουν είς τήν φωνήν τής κινδυνευούσης πατρί

δος. Καί τούς εϊδομεν άκόμη νά πρωτοστατούν είς τήν 

έκκαθάρισιν τής πρωτευούσης άπό τό άγος τών έπιβου- 

λευθέντων τήν ανατροπήν τού καθεστώτος. Καί τό θαυ- 

μασιώτερον άκόμη. Μόλις έπερατώθη ή έκκαθάρισις καί ή 

πόλις άνέπνευσε, τούς εϊδομεν νά άποσύρωνται καί νά άφί- 

νουν τήν πρωτοβουλίαν πάσης ένεργείας υπέρ τής παγιώ- 

σεως τοϋ καθεστώτος, είς τάς αρμοδίους στρατιωτ άρχάς.

Ώρισμένως μεγαλοφυέστερον σχέδιον δέν ήτο δυνατόν 

νά συλληφθή καί νά έκτελεσθή καί έκεΐνοι οΐ όποιοι 

προσέφερον τόν έαυτόν των διά τήν πραγματοποίησιν 

του, αρμόζει νά κατέχουν Ιδιαιτέραν θέσιν μεταξύ μας καί 

τά όνόματά των νά άναφέρωνται έν τή μελλούση ιστορία 

είς χρυσός δέλτους.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ή 'Ελληνική φυλή, διά μίαν άκόμη φοράν άπέδειξε τήν 

ζωτικότητά της Ούτε ή βία, οΰτε ή άπειλή τής καταστρο-
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ΑΙ ΙΔΕΑΙ ΜΑΣ
φής κατώρθωσαν νά πείσουν τόν Ελληνισμόν, νά δεχθή 

τήν άτίμωσιν τού "Εθνους. ΙΙάντοτε εύγνώμονες καί διαρ

κώς υποχωρητικοί είς τάς δπωσδήποτε λογικός αξιώσεις, 

άπεδείξαμεν τήν ειλικρινή φιλίαν, τήν όποιαν άρχήθεν 

ΰπεσχέθημεν. Άλλά ή σατανική διάνοια τοΰ νεωτέρου 

Έαυσανίου, έκμεταλλευομένη τά εΰγνώμονα αίσθήματά 

μας, ήξίωσε διά τοϋ στόματος τής Άνταντικής Διπλωμα

τίας καί αύτήν τήν έξάλειψιν τής κρατικής μας ΰποστά- 

σεως. Τήν παράδοσιν τών οπλών του δ στρατός τήν έθεώ- 

ρησεν ώς τήν έσχάτην άτίμωσιν. Μόνον είς τούς ήττημέ- 

νους, καί αύτό ούχί πάντοτε, έπιβάλλεται αύτός δ δρος 

ΰπό τοϋ νικητοϋ. 'Ο ένδοξος ‘Ελληνικός στρατός, δέν τό 

ήνέχθη. Δυστυχώς οί έν ' Αθήναις αντιπρόσωποι τής 

’Αντνάτ, δέν ήθέλησαν νά έννοήσουν τό βάθος τών πραγ

μάτων καί, παραουρθέντες άπό τήν ύπό τών προδοτών 

δημιουργηθεϊσαν έπιφάνειαν, άφησαν νά έκτυλιχθώσι τά 

λυπηρά γεγονότα, τά όποια συνέβησαν

ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ
Τούς ιερούς βράχους, τούς όποιους πρό ένός περίπου 

αίώνος. έβαψε τό αίμα τών έλευθερωτών μας, έβαψε καί 

πάλιν τό τών απογόνων των. Δυστυχώς, κακή μοίρα, έπέ- 

πρωτο τό αίμα αύτό, ύπό τών έλληνικών λογχών νά χυθή. 

Οί άπόγονοι τών γενναίων έλευθερωτών, έπεσαν ώς 

εχθροί τής Ελλάδος. Τό έπέβαλλεν ή ΰπεράσπισις τής 

‘Εθνικής τιμής, τήν όποιαν ήθέλησε νά κατασπιλώση ό 

κατάπτυστος προδότης τής Θεσσαλονίκης, παραούρας διά 

τών διάβολων του τά τέκνα τού Φαβιέρου, τού Μαιζώνος, 

τοϋ Λόρδου Βύρωνος καί τών λοιπών. Ή Ελληνική καρ- 

δία χύνει ένα θερμόν δάκρυ είς τόν τάφον τών άδικων 

θυμάτων τοϋ παράφρονος δοξομανούς.

Η Ι8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ή 18 Νοεμβρίου πρέπει ώρισμένως νά συγκαταλεχθή 

μεταξύ τών ’Εθνικών μας εορτών. Έάν ή 25 Μαρτίου 

μάς άπέδωκε τήν έλευθερίαν καί μάς άποκατέστησεν είς 

Κράτος, ή 18 Νοεμβρίου έσωσε τό Έθνος άπό τόν όλεθρον 

καί τήν καταστροφήν, τήν όποιαν έζήτησαν νά έπιφέρουν 

οί δπαδοί ένός παράφρονος.

Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΛΑΟΣ
θ' Αθηναϊκός λαός άνεδείχθη καί πάλιν άξιος τοΰ ονό

ματος καί τής φήμης του. Άντίκρυσε τά μεγάλα γεγονότα 

μέ τήν άπαιτουμένην ψυχραιμίαν, τήν απάθειαν καί τήν 

αϋτοπεποίθηαιν. Παρηκολούθησε τήν έξέλιξιν των, χωρίς 

νά καταληφθή άπό πανικόν, χωρίς νά θορυβηθή. χωρίς 

νά δείξη τήν παραμικρόν άποθάρρυνσιν καί τήν παραμι
κρόν άποκαρδίωσιν, έχει άπόλυτον πεποίθησιν περί τής 

κατισχύσεως τοΰ δικαίου του και τής ειλικρίνειας του. "Αν 

είς τούς έλευθερωτάς μας άπό τό άγος τών έπαναστατών 

αξίζει κάθε τιμή καί κάθε έπαινος, είς τούς 'Αθηναίους 

τούς παραμείναντας έξω τής δράσεως, δι' ένα όποιονδήποτε 

λόγον, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια διά τήν ψύχραιμου 

στάσιν των, μέ τήν δποίαν ένίσχυσαν τούς ένεργήσαντας.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ^ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τί γεγονότα: Ή ι8 Νοεμβρίου υπήρξε Μεγάλη Παρασκευή 

γιά τό έθνος. Άλλά καί γιά τούς προδότας ήταν ή Παρα
σκευή τής έβδομάδος τών παθών των '. Έπαθαν κυριολεκτι- 
κώς «τών παθών τους τόν τάραχο'.· Ποΰ νά έφαντάζετο ή 
Διπλωματία τής Άντάντ, δτι άλλη μιά φορά ό Δαυίδ θά 
άνοιγε τήν σφεντόνα του. Καί δμως, αν ήξερε τήν ιστορίαν 
τής 'Ελλάδος, έπρεπε νά τά περιμένη. Οί Έλληνες, πού δέν 
έφοβήθησαν τάς μυριάδας τοΰ Ξέρξου είς τόν Μαραθώνα, 
δταν ύπερήσπιζαν τήν εθνικήν έλευθερίαν τους, δέν ήταν 
δυνατόν νά φοβηθούν τούς στόλους τοΰ Φουρνέ, προκειμένου 
νά υπερασπίσουν τήν έθνικήν τιμήν τους.

«
Ώρισμένως ό Βασιληας μας είναι θεόπεμπτος. Έχει γλυ

τώσει άπό τόσους κινδύνους ποΰ κανένας άλλος θνητός δέν 
διέτρεξε. Τά βόλια τοΰ 12 καί 13 τόν έσεβάσθησαν, ή 
άρριύστεια του, μιά άπό τίς πιό επικίνδυνες, μάς Άν χάρισε 
πιό λατρευτό, ή φλόγες τής πυρκαίάς παρεμέρισαν στό πέρα
σμά του καί τέλος χθές άκόμη, ή οβίδες τόν έσεβάσθησαν. 
Ό δάκτυλος τής Θείας ΓΙρονοίας τόν προστατεύει. Δέν θά 
πεθάνη ό Βασιληάς μας αν δέν έκπληρώση τόν εθνικόν προ
ορισμόν τόν όποιον έχει άπό τό Θεό. Σάν θέλετε μή πιστεύετε 
τόν Αγαθάγγελον.

«
Ώστε στό Κερατσίνι ήτανε καί ή Τριανδρία μετά τής Κυ- 

βερνήσεώς της. Έβιάζετο, βλέπετε, νά στεφθή ό άνθρωπος. 
Άλλά αυτός ό όποιος διεκήρυττεν δταν ήταν πρωθυπουργός, 
δτι τήν πολιτικήν τοΰ Κράτους δέν θά έπέτρεπε νά τήν διευ- 
θύνη ό όχλος τών τριόδων, τώρα τά είχε ξεχάσει καί μέ τούς 
μπράβους ήθελε νά έπιβάλλη τήν πολιτικήν του. Έζήτησε 
τήν ίσχύν τών τριόδων καί τά έκανε τ ρ t ώ δ ι ο ν 1

Άλλά δπως ύπάρχει Θεία Πρόνοια, ύπάρχει καί Θεία Δίκη. 
Ό ,Πάνθηρ», άφοΰ μετέφερε τούς προδότας διαταγή τών 
όποιων αί οβίδες του έρρίφθησαν κατά τοΰ Βασιλέως καί 
τοΰ λαοΰ, άπό τό υστέρημα τοΰ όποιου ήγοράσθησαν, άνετι- 
νάχθη μόλις έπέστρεψεν άπό τήν αισχρόν άποστολήν του. 
Δέν έσκοτώθηκε ό προδότης γιατί δέν τοΰ άξιζε. Άφοΰ έκ- 
διωχθή άπό αύτούς ποΰ περιέπεξε, θά κρεμαοθή άπό τό 
Κράτος τό όποιον έπρόδιοσε γιά νά περιβληθή τό διάδημα 
τοΰ Αύτοκράτορος ποΰ τοΰ ετοίμασε δ Μπουλαχάνης μέ τήν 
παρέαν του !

«

Τί προνοητικοί άνθρωποι: Ώς καί τίς στολές τους άκόμη 
είχαν ετοιμάσει. Ό μέλλων γενικός άρχιοτράτηγος Κόρακας, 
έκτός τών άλλων, είχε καί τόν χρυσοΰν του θώρακα μέ τόν 
Δικέφαλον: Άλλά δλα αύτά πήγαν ·ές Κόραξι·.

«

'Εκείνο δμως, ποΰ προκαλεϊ θαυμασμόν, είναι ή σταθερό- 
της τών ιδεών των. Κανείς άπ' αυτούς δέν άπηρνήθη τόν 
άρχηγόν του πρό τοΰ κινδύνου τής ζωής. *0  Μπουλαχάνης, 
μόλις τόν συνέλαβαν έφώναξε «Ζητώ δ Βενιζέλος!!! · "Οσο 
γιά τόν Στυλιανίδη, τόν περίφημον άντιπρόσωπόν τοΰ λαοΰ, 
ήμπορεΐ νά πή κανείς δτι ίκανοποιήθη έπί τέλους. Κατώρ
θωσε ό άνθρωπος νά ίδή καί λίγο λαό. Λέγουν δτι δταν 
μετεφέρετο άπό τήν Βουλήν είς τάς φυλακάς, έγύρισε πίσω 
του καί έκοίταξε τό πλήθος καί τόσον ένεθουσιάσθη άπό 
τήν τεραστίαν διαδήλωσιν ποΰ τόν ήκολούθει, ώστε ΰψωσεν 
ύπερηφάνως τήν κεφαλήν καί μέ ΰφος χιλίων Ροβεοπιέρων 
έφώναξε- «Τώρα μάλιστα είμαι άντιπρόοωπος τής λαϊκής 
θελήσεως!» Δέν έπρόφθασε νά τελειώση καί άπό ένα παρά
θυρο τοΰ έρρίφθησαν άνθη' μέ τή διαφορά δτι άπό τόν 
πολύν ένθουσιασμόν, τοΰ τά έρριξαν μαζύ μέ τή γλάστρα!

«

Ή Α. Μ. ή κ. Διάδοσις είς τό μεσουράνημά της. Μόλις έτε- 
λείωσαν τά γεγονότα, ή τερατωδεστέρα φήμη εΰρισκεν έδα
φος δράσεως. Χωρίς νά χάσουν εύκαιρίαν οί έναπομείναντες 
Βενιζελικοί έξεμεταλεύθησαν τήν περίστασιν γιά νά ένσπεί- 

ρουν5τόν*πανικ0ν.  Ήταν κι'.’αΰτόΐ ένα είδος ίκανοποιήσεως 
βλέπετε. Πολλοί, οί πιό εύπιστοι άρχισαν νά ξεσπιτόνωνται 
καί νά έγκαταλείπουν δπως δπως τήν Αθήνα πρός μεγάλην 
χαράν τών λωποδυτών, οί όποιοι έδρασαν άρκετά ικανοποιη
τικά. Ένας άπ’αυτούς συλληφθείς διεμαρτύρετο δτι δέν είναι 
Βενιζελικός άλλά κλέφτης: Δέν καταδεχότανε νά πάη στή 
φυλακή παρέα μέ τόν Μπουλαχάνη καί κόμπανύ.

β
Άλλά άπό τούς πιό Ικανοποιημένους είναι οί διευθυνταί 

τών εφημερίδων. Φαντασθήτε δτι καί ή «Αστραπή» έκυκλο- 
φόρησε '. Ό άντιβενιζελικώτατος διευθυντής της, πρέπει νά 
χρεώστη ευγνωμοσύνη στό Βενιζέλο, ποΰ έγινε αιτία νά μάθη 
ό κόσμος δτι ζή άκόμη ή «Αστραπή· ! Άπό αύτό κρίνετε τί 
έγεινε μέ τίς άλλες. γκραν

ΣΤΙΧΟΙ 5Ε ΠΡΟΖΑ

ΤΑ ΘΑΑΑΣΣ0Π0ΥΑ1Α ΜΑΣ’...
(Έγράφη άπό τόν συνεργάτην μας τήν ήμερον, ποΰ παρη- 

λαυνον διά τών όδών οΐ ναΰται τών πολεμικών μας, λυπημέ
νοι καί κατηφεϊς, άλλ’οχι άποΠαρρυμένοι, Φύματα μιας ουκο- 
φαντίας άπό τάς πολλάς τοΰ έκλειπόντος κόμματος. Ή περί- 
στάσις είναι κατάλληλος σήυερον, μετά τα γεγονότα τής 
περασμένης έβδομάδος, νά διαβασθη άπό τούςάναγνώστας μας.)

Κυνηγημένα άπό βοριά, λές κι’ άπό μαύρη αντάρα, μάς 
ήρθαν βαρυφτέρουγα μέσ’στή θερμή φωληά μας.. . "Ακου τό 
κΰμα πώς βογγά κι' δ πόντος πώς χτυπιέται. . . Τούς φύγαν 
τά ναυτόπουλα. Πετάξανε, διωγμένα άπ’ τό γεράκι τ’ άπονο 
τής Βίας τών Μεγάλων . .. Τρανά θαλασσοπούλια μας. τής 
φωτεινής μορφής σας, ποΰ τήν φιλούσε στοργικά τ’άγερι τοΰ 
θριάμβου, τίτάχα νά τής έκλεψε τήν λάμψι τής χαράς της;

Ώ. ναί τό βλέπουμε καλά στόν πόνο τής ματιάς σας . . . 
Ματιάς πουλιών ποΰ σκίζανε τά γαλανά πελάγη κι είχαν τά 
κύματα αδελφούς καί τήν φουρτούνα σκλάβα . . .

Σκυφτοί, κρατώντας θλιβερά στά χέρια τή Σημαία, ποΰ 
στής πτυχές της έκρυψε τή θλίψι όλου τοΰ Γένους καί τά 
ιερά κονίσματα τ’ Άϊ Νικόλα ... νά τοι . . . περνούν οί ναύ
τες σκυθρωποί. . . Ώ! ή σημαία ή γαλανή ή κυματοδαρμένη, 
αύτή ποΰ τοΰ μπαρουτιού τό χρώμα καί τής φώτισαν τή χρυσή 
κορώνα της ή λάμψεις τών κανονιών τής Λευτεριάς, ώ. νάτη, 
αύτή, ποΰ ώς τώρα περήφανα κυμάτιζε τούς πόντους χαιρε
τώντας ... περνά σκυφτή ... τήν τύλιξαν βαρειοί τής θλίψεως 
πέπλοι . ..

Περνούν τά βαρυφτέρουγα θαλασσοπούλιι^ νά τά! Άφήκαν 
τά καράβια τους τά χιλιαγαπη μένα, ποΰ κάθε βράδυ σμίγανε 
μέ τό γαλάζιο κΰμα κΓ αγκαλιασμένα έτσι τά δυό θυμώντου- 
σαν άντάμα τούς χθεσινούς θριάμβους τους καί τής παληές 
τους δόξες . . . Άφήκαν τά καράβια τους, π' ό μπάτης κάθε 
βράδυ τούς έφερνε γλυκό φιλί, χαιρετισμό τής Έλλης . . .

Τέτοια καράβια άφήκανε.. . Ώ, γονατιστέ δλοι . . . Δακρύ
ζει ό ναύτης βλέποντας άπό μακρυά τό κΰμα ... ΚΓ έκεϊνο 
αναταράζεται κι’ αφρίζει καί φουσκώνει, λές σά νά θέλη τή 
Ντροπή νά καταπιή τή μαύρη . . . ΚΓ ό μπάτης, ποΰ άγκά- 
λιαζε τή γαλανή παντιέρα . - . φωνάζει καί σκορπίζεται ήχό> 
σ' δλο τόν κόσμο :

Τιμή σ’ έμάς, ναυτόπουλα, Τιμή θαλασσοπούλια! . . . 
Π- Τιμή στή βαρειά θλίψη σας! Ντροπή, ντροπή στή Βία!..!

.. . Περνούν τά βαρυφτέρουγα θαλασσοπούλια ... Νά, τα 
ΠΒΐρα«ύς. ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ Π ΑΛΛΗ & ΚΦΤΖ1Α
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ Ι»70

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγάλοι άποΟήχαι χάρτου Εφημερίδων, Περιοδικών καί κάοης ποιό- 
τητος. - Μεγάλοι άποθήκαι ειδών Γραφικής "Υλης. — 'Εργοστάσια 
ΚαταοτΙχων, Φακέλλων, Φωτογραφικών χαρτόνια»' κλπ. — Τμήμα 
ειδικόν δια σφραγίδας έξ έλαστικοϋ καί μετάλλου ώς καί δι’έπιγραφάς 
διά δύρας.—’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου με_10 πιεστήρια.

• ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ — ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ *
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΤΑΤΟΝ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμβνον)

ΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΝ

ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΟΦΕΛΕΙ
Έμείν«με λοιπόν, ο! δυό μας μέ τήν Λολόττα είς τδ 

δωμάτων εκείνο, τδ όποιον ποιδ; ξέρει πόσα καί πόσα είδε. 
Τώρα δέν είχα κανένα άμεσον κίνδυνον καί άνοιξα σιγά, 
σιγά τά μάτια μου νά ίδώ τί γίνεται. Ή Λολόττα καθότανε 
είς ένα καναπέν. άναγινώσκουσα εφημερίδα. Τήν Εβλεπα 
νά βτρέφη συχνά τά βλέμματα επάνω μου. Κανείς δέν έπρό- 
κειτο νά ελθη νά μας άνησυχήση έως τδ πρωί. Θά ει'μεθα 
μόνοι. ’Έλαβα τήν άπόφασιν νά ξυπνήσω. Τέντωσα τά 
χέρια μου, χασμουρήθηκα, δήθεν πώς αρχίζω εκείνην τήν 
στιγμήν νά ξυπνώ άπδ βαθύν ύπνον. "Εφερα τά δάκτυλά 
μου είς τά μάτια, τά έτριψα καί ρώτησα:

— Τί γίνεται; Ιΐοϋ είμαι;
Είς τάς κινήσεις μου αύτάς καί εις τήν έρώτησίν μου ή 

Λολόττα ξαφνιάστηκε, πέταξε τήν εφημερίδα ποΰ έδιαβασε 
καί σηκώθηκε απάνω, κατευθυνομένη πρδς τδν καναπέν, 
όπου ήμουν ξαπλωμένος.

— Μά τί επαΟες απόψε, μοΰ είπε' μόλις ήλθαμε, μοΰ 
ζήτησες τή χαρι νά σ' άφήσω νά ξαπλωθής λίγα λεπτά εις 
τδν καναπέν Σ’ άφησα καί σΰ κοιμάσαι τώρα πέντε ώρες, 
σάν νά ήσουν είς τδ σπίτι σου. Τί επαθες:

—ΤΑ ! α! χασμουρήθηκα, αλήθεια; Κι’ όμως τί γλυκός 
ποΰ ήτανε ό ύπνος ! Τί ωραία ονειοα ποΰ έβλεπα.

— Δέν ντρέπεσαι! Καθόσουν κ έβλεπες ovotpa καί κοι- 
μούσουν ήσυχα καί ατάραχα ωσάν νά βρισκόσουν έδώ μέσα 
μόνος κατάμονος, ώσάν νά μήν ήξερες πώς υπάρχει καί 
άλλος άνθρωπος έδώ καί μάλιστα . . .

— Μά . ..
— Μά καί ξεμά δέν έχει! Βλέπω Οτι άπατήθηκα. Κι' 

όμως νά σοΰ πώ. έχω τήν πεποίθησιν πώς δέν είμαι αξία 
γιά ν’ άπατηθώ καί νά περιφρονοΰμαι. Μά δέν καταλαβαί
νεις λοιπόν τίποτε, τίποτε, τίποτε; "Αχ! Θεε μου, κι’ 
όμως σοΰ έδωσα τόσα καί τόσα δείγματα. Προσποιείσαι πώς 
δέν καταλαβαίνεις; Σέ περίμενα μέ αγωνία τόσες μέρες καί 
δέν ερχόσουν. Σ’ εύρηκα έπιτέλους απόψε, σέ παρέσυρα μέ 
τήν βία ήλθαμε έδώ κι' αμέσως σ' έπιασε ΰπνος !

Διάβολε ! Κάπου ήθελε νά μέ μπλέξη αύτό τδ τετραπέ
ρατο θηλυκό. Τί ήθελε νά έξακριβώση, άρά γε ; Έν τού- 
τοις συνεκέντρωσα όλο μου τδ θάρρος, καί άπήντησα :

— Μά παιδί μου . . . γιά σκέψου . . . αύτδ τδ βρωμοε- 
πάγγελμα . . . έχω πέντε ήμερες νά κοιμηθώ . . · Δέν μπο- 
ροΰσα νά σταθώ εις τά πόδια μου . . .

ΊΙ Λολόττα βημάτιζε νευρικά επ' ολίγα λεπτά μέσα είς 
τδ δωμάτιο. "Επειτα στάθηκε σ’ ενα κομμοδίνο μπροστά, 
πήρε ένα λεπτό μέ χρυσό έπιστόμιο σιγαρέττο τό άναψε 
καί ξαπλώθηκε σέ μιά πολυθρόνα αντίκρυ μου. Ή σιωπή 
παρετείνετο. Περίμενα. 'Ασφαλώς κάτι σοβαρόν έμελλε νά 
συμβή. Τό ύφος τής Λολόττας, άλλως τε, τό έδειχνε καθαρά. 
Μετ' ολίγον, όταν α: πυκναί τολύπαι τοΰ καπνοΰ έγέμισαν 
γύρω της τήν ατμόσφαιραν, σήκωσε τδ ένα πόδι της καί 
τό έφερεν έπάνω είς τό άλλο κατόπιν μέ τδ σιγαρέττο ανά
μεσα εις τά δάκτυλα τοΰ δεξιοΰ της χεριού έμπλεξε τά 
χέρια της έπάνω είς τό γόνατο, τίναξε πίσω τδ κεφάλι της 
μέ τά πλούσια κύματα τών ξανθών μαλλιών της καί μέ 
ρώτησε :

—'Ώστε φανταζόσουν, κύριέ μου, οτι κοιμόσουν είς 
τ ’ αληθινά ;

—"Οχι φανταζόμουν, ήμουν βέβαιος.
—*Α  ! ήσουν βέβαιος ;
— Φυσικά, απολύτως βέβαιος. Μά τί σημαίνουν αύτές αί 

έρωτήσεις;
'Π Λολόττα σηκώθηκε άπό τδν καναπέν, έκαμε ένα δυό 

γύρους είς τό δωμάτιο, ρουφώντας τό τσιγάρο της καί έπειτα 
ήλθε μπροστά μου καί άφοΰ σταύρωσε τά χέρια της, έξη- 
κολούθησε :
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— Φίλε μου, άπατασθαι· δέν κοιμώσουν.
— Ε ! . ..
— Σοΰ έπαναλαμβάνω, ότι δέν κοιμώσουν I
— Άλλά τότε τί έκανα ;
— “Ησουν ύπνιοτισιιένος ! . ..
— Έ;!...
— "Ησουν υπνωτισμένος, σοΰ Λέγω-
— Λολόττα θά μέ κάνης νά παραφρονήσω έγώ αύτή τήν 

φορά !
— Γιά τδ Θεό! Δέν υπάρχει ανάγκη Σοΰ λέγω άπλού- 

στατα πώς δέν κοιμώσουν, άλλά ήσουν υπνωτισμένος. Καί 
γιά νά στό λέγω αύτδ θά πή, οτι έχω καί τήν έξήγησιν.

Καί άφοΰ έσυρε κοντά μιά πολυθρονίτσα ξαπλώθηκε·/ 
έπάνω της καί μέ τδ τσιγάρο πάντοτε είς τδ στόμα έξη- 
κολούθησε:

— 'Ησουν υπνωτισμένος. Έγώ σέ υπνώτισα Καί δέν 
είναι αύτή ή πρώτη φορά ! Καί προχθές ποΰ σέ είχα δδη- 
γήση είς τδ σπίτι μου καί έπειτα εις τό υπόγειο καί έκεί 
υπνωτίσθηκες.

Καθόμουν σάν σέ αναμένα κάρβουνα Π;δ παντός δέν 
εννοούσα τί λόγον είχεν αύτή ή άποκάλυψις. Τόλμησα έν 
τούτοις μίαν διακοπήν.

— "Ελα Λολόττα, άφισε τις άστειότητες. Είναι άστεία 
πράγματα αυτά ποΰ κάθεσαι καί αραδειάζεις.

— Δέν σοΰ λέγω καμμιά άστειότητα, αγάπη μου. Σήκω 
και άκολούθει με.

Έσηκώθην, περίεργος νά δώ ποΰ θά καταλήξη αύτή ή 
περίεργος Ιστορία. Μέ ώδήγησεν εμπρός είς τήν λατανίαν, 
παρεμέρισε τά μεγάλα φΰλλά της καί μοΰ έδειξε τάς στρό
φιγγας, εξηγούσα τήν άπαισίαν δύναμίν τους.

— Τά βλέπεις αύτά; μοΰ είπε. Νά μ' αύτδ έδώ τδ 
ρομπινέ. άφοΰ σέ έφερα μέσα ύπνωτισμένον σ’ έχλωροφόρ- 
μησα, ή σ’ έχλωροφορμήσαμε. Διότι υπήρχε καί άλλος 
συνένοχος. Καί μ’ αύτά έδώ τά άλλα μπορούσαμε νά σέ 
αποτελειώσουμε Πιστεύεις τώρα ;

Μιά ποΰ έμπήκα εις τδν χορόν επρεπε νά χορέψω. Η 
καλλιτέρα στάσις μου θά ήτο νά παίζω άκόμη τδν ρόλον 
τοΰ ανίδεου.

— "Ωστε έτσι ; μέ είχες υπνωτίσει Λολόττα ; ρώτησα.
— Ναί I
— Μά γιατί; Δέν μπορώ νά τδ εξηγήσω. Ποιά ή αιτία;
— Δέν τήν ξέρεις ; Δέν τήν κατάλαβες, δέν φαντάσθηκες 

τίποτε : Τουλάχιστον προχθές ποΰ βρέθηκες μόνος κατάμο
νος μέσα σ’ ενα υπόγειο, ένω μπροστά σου έστέκοντο δυό 
άλλοι κύριοι απειλητικοί.

— Μ μμ I . . . άπήντησα, Διάβολε, τί νά τής πώ ; Τί 
νά κάνω ; ‘Ομολογουμένως, εύρισκόμουν είς πολύ δύσκολου 
θέσιν. Μέ είχε μπλέξει γιά καλά. Τδ παιχνίδι οπωσδήποτε 
δέν μποροΰσε νά έξακολουθήση· έτσι. Απεοάσισα Λοιπόν 
τότε νά δώσω κι' έγώ ένα κτύπημα. Σηκώθηκα δή
θεν απειλητικός μέ τά χέρια στή τσέπη καί στάθηκα έμπρδς 
είς την καθημένην είς τδν καναπέν Λολότταν. "Εβγαλα από 
τήν τσέπην τοΰ γελέκου μου τό φιαλίδιον τής ατροπίνης 
καί τής τδ έδειξα. (ΊΙ συνέχεια είς τό προσεχές).

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η “ΗΒΗ,,
διευθϊνςιϊ: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Τό άριστοκρατικώτερον καί καϋαρότατον 
'Αθηναϊκόν Κέντρον

ΖΥΘΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥ
Γεύματα έπΐ παραγγελίρ.— Τμήμα χορτοφαγίας.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.-ΤΗΛΕΦ. S48

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. — Έπρόφθποαν νά πάρουν xal φωτογραφίαν άχόμη. Ιδού τά κανόνια, τά όποια έστράςησαν έναντίον τοϋ 
Ελληνος Ιίαοιλέως καί τοϋ λαού Του, «Ις άνταμοιβήν τών αγνών αΙσΟψιάτων καί τής άπολύτου είλικρινείας των πρός τούς μεγάλους καί τούς 

Ισχυρούς, τούς παραπβισύέντας καί έξαπαιηΟέντας άπό τήν όμάδα τών όνειρευΟέντων τόν όλεθρον καί τήν καταστροφήν τής Ελλάδος χάριν 
Ικανοποιήσεως τών Ιδικών των συμφερόντων. 'Οπωσδήποτε al όβίδες, ποΰ μάς έκσφενδονίσόησαν, εύρον τόν Έλλην κόν λαόν άτάραχον καί 

άπα&ή, πεπεισμένον τελείως περί τής κατισχϋσεως του δικαίου του.

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ
Κατέβηκαν. Ένα ελαφρό μαϊστράλι έρρυτίδωνετήν ρευστή 

έκτασι καί τό νερό έχάϊδευε απαλά-απαλά τήν αμμουδιά μέ 
μιά ερωτική διάχυσι. 'Αριστερά ολίγο, τά αραιά φώτα τοΰ 
Ναυστάθμου καί τών πολεμικών πλοίων. Δεξιά, μέσα σέ μίαν 
άχλύν μόλις διεκρίνετο λευκάζουσα ή Έλευσίς. Πίσω ή λίμνη, 
κατάφωτη καί είς τό βάθος, κάτω άπό τόν λοφίσκον μέ τις 
καλαμιές, καταοκότεινη.

Ή Μίτσα δέν έκρατήθηκε. Μέ μιά παιδική ορμή έτρεξε 
στήν λίμνη, έσκαρφάλωσε είς τό μουράγιο καί όρθια έτεν- 
τώθηκε θαυμάζοντας τό γραφικό πανόραμα.

Ή σιλουέττα, της μέ τις κομψές γραμμές της εμπρός είς 
τό φώς τοΰ φεγγαριού ήτον σάν άπό κείνα τά έφφέ ντέ νου’ί 
τών Κινηματογράφων.

Ό Στέφος δέν έκρατήθη. Έπήγε κοντά, καί καθώς τοϋ 
έδιδε τά χέρια της, τήν έτράβηξε καί τήν έδέχθη είς τήν 
αγκαλιά του καί τήν έγέμισε άπό φιλιά. "Επειτα ύπολογίζων 
ότι είναι άργά. τήν έσυρε έλαφρά-ελαφρά πρός τό ώτομομ- 
πίλ, έμβήκαν καί έξεκίνησαν διά τήν πόλιν.

Ήτον έννέα παρά τέταρτον, όταν αθόρυβα μέ βαστηγμένη 
τήν μηχανή, τήν άφήκε εξήντα-εβδομήντα μέτρα άπό τήν 
πόρτα της καί έννέα παρά δέκα όταν έφθασεν είς τό μέ- 
γαρόν του.

Ό Μπούμπης καί ή Λάκα τόνέπερίμεναν. Σπανίως άργοΰσε.
— Πώς άργησες έτσι; τόν ήρώτησεν ή γυναΐκά του.
— Μ’ αυτό τό δάνειο έχω χάσει τόν μπούσουλα· είπε. Σέ 

βεβαιώ ότι έχω βαρεθή. Τό μυαλό μου είναι κουδούνι.
Καί έληξε μέν έδώ ή συζήτησις, άλλ’ ένα συνεφάκι απλώ

θηκε μέσα είς τήν σκέψην της.
Τήν έπομένην ή Μίτσα, διακοπτόμενη διαρκώς, είχε άπό τάς 

έννέα έως τήν μίαν παρά τέταρτον τήν γραμμήν τοϋ Στέφου 
καί ουνδιελέγετο.

Έξαφνα κατά τάς δέκα ό περίφημος Δονζουάν έκαμε μίαν 
έφοδον. Έπρόβαλε άπό τήν θυρίδα τό κεφάλι του, ώπλισμέ- 
νον, μέ τό πελώριον μονόκλ.

— 'Ό μά μπέλ άνσενέμ, τής είπε.
Τής έκουβαλοΰσε μπομπόνια καί χρυσάνθεμα, τά όποια 

άφήκε είς τό τραπέζι, πλάι είς τά άλλα, ποΰ τής είχε πάει πρό 
ήμερων. Μά ή Μίτσα ούτε ένα μερσί δέν τοΰ είπε. Ήτον 
άπησχολημένη μέ τόν Στέφον της. Ό Ντιντής έξηκολούθησε 
τά κομπλιμάν του. Άλλ’ όταν είδε ότι ούτε καρφί τής έκάηκε, 
όπως λέγουν, έκοκκίνησε.

ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
— "Ηθελα νά ξέγω, είπε, ποιος είν' αυτός ό ευτυχής θνητόζ 

ποΰ ακούει τόσην ώραν τήν θελκτική φωνίτσα σας.
— "Α δέν είναι εύτυχής θνητός είπε ή Μίτσα. Άπλούστατα 

είναι ένας συγγενής μου.
— Ναί άλλά ή Τγάπεζα δέν σάς έχει έδώ γιά νά μιλήτε καί 

νά άπασχολήτε τής γαμμές μέ τούς συγγενείς σας. Μέ ουγ- 
χωγεΐτε, ξέγετε.

— Δέν άπασχολώ τής γραμμές της, άπήντησεν ή Μίτσα, 
διακόπτουσα άποτόμως τήν γραμμήν τοΰ Στέφου, διότι έφο- 
βήθη μήπως πλησιάση ό Ντιντής καί άντιληφθή μέ ποιον 
μιλούσε. Βλέπετε πολύ καλά ότι κάνω καί τήν δουλειά μου 
ταυτοχρόνως.

— Μέ συγχωγεϊται δεσποινίς. Δέν γίνεται έτσι ή υπηρεσία.
Έτίναξε τήν πόρτα καϊ έφυγε σάν δαιμονισμένος. Τότε 

εύρήκε τήν ευκαιρίαν ή Μίτσα νά ζητήση τόν Στέφον καί νά 
τοΰ έξηγήση τί συνέβη.

Άλλ' έν τούτοις ήρχισε νά φοβήται μήπως τής χάμη καμ- 
μιά ιστορία ό Ντιντής· καί έως τό μεσημέρι ήταν πολύ 
άνήσυχη.

Τέλος ήλθε ή ώρα νά διακοπή ή εργασία καί έπήρε τό 
καπέλλο της. Μόλις όμως είχε κάμει δύω βήματα άπό τήν 
καμπίνα της, σάν σατανάς, εύρέθη εμπρός της ό ηλίθιος Γεν. 
"Επιθεωρητής.

— Μαμζέλ, τής είπε μειδιών, τό πγωί παγεφέγθην μαζή 
σας. Τό ομολογώ. ’Ελπίζω όμως ότι δέν μέ παγεξηγήτε. Δέν 
είν’ έτσι;

— Νά σάς παρεξηγησω; Καθόλου. Δέν είσθε προϊστάμενός 
μας; "Εχετε λοιπόν κάθε δικαίωμα νά μάς κάνετε παρατη
ρήσεις καί ημείς έχομεν κάθε δικαίωμα νά άπολογοΰμεθα.

— "Ωστε δέν έθύμωσεν αύτή ή αγγελική ψυχή ; ήρώτησεν
ό Ντιντής. (Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΟΝ
Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ EON. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΑ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ KAI ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ

9-12 καί 3-5 καθ’ Ικάαιην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

^ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ
Έκ τοϋ τελευταίου ισολογισμού, τόν όποιον έχομεν 

ύπ' δψιν, τής Τραπέζης 'Ανατολής, τόν δημοσιευθέντα διά
τών έβημερίδων τής 16 Νοεμβρίου 1910, άφορώντα δέ είς 

. . .-/on ν-f.·...........---τασιν 'ΕταιρίαςΤ ΙΓ 1 1' I ί
τήν μέχρι 17/30 Σεπτεμβρίου κατασ- 
ταύτης, προκύπτει οτι:
Έκ τοϋ εταιρικού κεφαλαίου . . . 
Έκ καταθέσεων...............................
Έχ λογαριασ. τρίτων πληρωτέων . 
Έξ έπι ταγών πληρωτέων..................
Έκ γραμματίων πληρωτέων - · · 
Έχ διαφόρων λογαριασμών ....

• ®ρ
. ο

25.000.000
29.176.285

1.032.585
502,134
74.801

1.323.451
φρ. 57.169.3 16 

"ΙΙτοι έξ υποχρεώσεων πρός μετόχους τής 'Εταιρίας,*  
πρός διαφόρους καταθέτας καί πρός διαφόρους συναλλασσο- 
μένους, άνερχομένων έν συνόλω είς Φράγκα 57.109.316, 
εϋρίσκοντο έν μέν τώ ταμείω τής Τραπέζης, καθώς καί 
παρ' άλλαις Τραπέζαις...................................φρ· 6.065.884
καί έν τώ έξωτερικώ άγνωστον ποϋ ... » 7.244Α48

φρ?Ϊ3.3 00.332 
'Έναντι τοϋ ώς διαθεσίμου Οεωοουμένου ποσού τών 13 

εκατομμυρίων τούτων, τά άμέσως απαιτητά ποσά ήσαν, έκ 
τών ώς άνω υποχρεώσεων τοϋ ταμείου : 
Αί καταθέσεις όψεως...................................
Αί καταθέσεις ταμιευτηρίου......................
Οί λογαριασμοί τρίτων...............................
Αί έπιταγαί καί τά γραμμάτια ....

'Ήτοι σύνολον
Έξ άλλου ύπήρχον αί καταθέσεις έπί προθεσμία έκ φρ. 

8.406.532, έναντι τών οποίων ύπήρχεν έν τώ ένεργητικώ 
τής Τραπέζης ώς συνάλλαγμα έπί τοϋ εξωτερικού φρ. 
5.219.195, οπερ δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν λογιστιχώς, άν 
καί δέν γνωρίζωμεν ποιας ποιότητος είναι, καί δέν θέλομεν 
άκόμη νά τό θεωρήσωμεν ώς προωρισμένον πρός χάλυψιν 
τοΰ τρέχοντος λογαριασμού τοϋ παθητικού φρ. 5.315.990, 
πρός τήν όποιαν άπαίτησιν σχεδόν θά έξισοΰτο.

Έν τοιαύτη περιπτώσει θά είχομεν σύνολον αμέσων 
άπαιτήσεων ................................................φρ. 23.702.726
μεΐον τών διαθεσίμων...............................» 13.300 332

φρ. 16.656.1 26
» 4.113.626 
» 2.355.979
« 576.995

φ? . 23.702.726

φρ. 10.402.394

• φρ·
. »

φρ.

Καταθέσεις έπί προθεσμία..................
μείον συνάλλ. έπί τοϋ εξωτερικού · ·

8.406.532 
5.260.150 
3.146.382 

'Ήτοι διαφοραί έπί έλαττον μεταξύ τών διαθεσίμων καί 
τών πληρωμών άφ ' ένός μέν......................φρ. 10.402.394

καί άφ’ ετέρου............................................ιι 3.146.382
φρ. 13.5 4 8.7 7 6 

Άλλά πλήν τοϋ μνησθέντος τρέχοντος λογαριασμού έν 
έν τώ έσωτερικώ........................................φρ. 5.315.990

υπάρχει καίςτρέχων λ/σμός έν τώ έξωτερικώ » 1.767.142
φρ. 7.083.132 

"Οτε ή άπαίτησις 7 083.132 υπερβάλλει τό λαβεΐν τοϋ 
ταμείου έκ τοϋ εξωτερικού συναλλάγματος φρ. 5.260.150, 
άν είναι πραγματοποιήσιμον, κατά φρ. 1.822.982, 0τε θά 
έχωμεν ύπέρβασιν άπαιτήσεων έπί τών είσπραξίμων ένθεν 
μέν..................................................................φρ. 13.548.776

έτέρωθεν δέ................................................ » 1.822.982
όμοϋ φρ. I 5.37 1,758 

Τό υπόλοιπον τών άλλων μερίδων τοϋ ενεργητικού είναι : 
Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων . . 
Γραμματίων........................................
Έμπορευμάτων...................................
“Αλλα χρεώγραφα...............................
Τοκομερίδια........................................
Προεξοφλήσεις...................................

12.763.330
718.231

6.674.615
4 382.662

95.682
5.219.195

»
»

φρ. 29.853.715

(ΚΑΤΑΘΕΤΑΙ
Τί είναι γερόν έχ τούτων; Τά 12.763.330 τών δανείων 

έπι χρεωγράφων ; Τί ήξιζον τά χρεόγραφα ταϋτα τήν 17 
Σεπτεμβρίου καί τί αξίζουν τώρα; Τά άλλα 4.382.662 τών 
χρεωγράφων; Τί ήσαν τά 6^674.615 τών εμπορευμάτων 
τήν 17 Σεπτεμβρίου καί τί ήσαν τά 5.219.195 τών προε
ξοφλήσεων : Τί δέ αξίζουν τώρα άν υπάρχουν ;

Άν λάβωμεν ώς γνώμονα τήν έχχαθαρισθεϊσαν., αξίαν 
όμοιου ένεργητιχοϋ Τραπεζών, αί όποϊαι έδρασαν έχει όπου 
καί ή Τράπεζα 'Ανατολής, έλδοϋσα τελευταία νά φάγη τά 
άπομεινάρια τής Τραπέζης ’Αθηνών, τής Τραπέζτμ Μιτυ- 
λήνης, τής Τραπέζης Θεσσαλονίκης, τής Οθωμανικής Τρα 
πέζης, έν Μικρά 'Ασία, έν Αιγύπτιο, έν Μακεδονία, έν 
Κωνσταντινουπόλει καί μάλιστα έκτεθειμένη άπό τά πρώτα 
της βήματα ή Τράπεζα ’Ανατολής είς έσωτεριχους σπα
ραγμούς πρός τούς αρχικούς ίορυτάς και τό προσωπικόν 
αυτών, κατόπιν οέ είς τήν εχθρότητα όλων τών άλλων καί 
τής δημιουργηθείσης ύπότών αρχικών Ιδρυτών της Deutsch 
Orient-Bunk, τήν έχθρότητα τής National Bank fur 
Deutschland, τής Dresden-Bank, καί αϋτοΰ ακόμη τον 
Credit Lyonnais έν Ανατολή καί έν Αιγύπτιο.Άν λάβω
μεν ύπ 'δψιν οτι ή Τράπεζα'Αθηνών άπόπενταετίας εργάζε
ται έκεϊ όπου καί ή Τράπεζα'Ανατολής, διά νά περιμαζεύση 
Ο,τι ήμπορεΐ όπως έπαοκή είς τό μισθολογίου τής διευθύν- 
σεώς της καί τοϋ προσωπικού της, θά συμπεράνωμεν τί θά 
περισώση ή Τράπεζα 'Ανατολής άντιμετωπίζουσα δαπάνας 
καί ζημίας φρ. 600,000 περίπου καθ’ εξαμηνίαν, έχ τών 
έξηπλωμένων ώς άνω 29 ή 30 ή 33 εκατομμυρίων έχει 
όπου είχεν έξαπλώσει ή Τράπεζα 'Αθηνών 60 εκατομμύρια 
έταιοικοϋ κεφαλαίου, 50 έκ πιστώσεων τής Banque de 
l'Union Parisienne καί 200,000,000 καταθέσεων, όλων 
όμοϋ μή άρχεσάντων έπί σειράν έτών νά δώσουν μία δεκάρα 
κέρδος είς τούς μετόχους, κέρδος πραγματικόν, διότι καί τό 
δοθέν κατά τήν πρώτην εξαμηνίαν τοϋ 1913 καθώς καί τά πρό 
αυτής κέρδη ήσαν άπό εσωτερικόν φάγωμα τοΰ -εταιρικού 
κεφαλαίου μετ’άφαίρεσιν 4,000,000 κατ' έτος διά μισθούς, 
ποσοστά, έχτάκτους άμοιβάς καί διάφορα επιδόματα.

Άλλ’άν άναλογισθή τις άκόμα ότι ή Τράπεζα 'Ανατολής 
οφείλει πρό παντός ν' άντιμετωπίζη κατ’ έτος τόκους κα
ταθέσεων φρ. 1,200,000 περίπου, ων ή καταβολή δέν έπι- 
δέχεται άναβολήν. Άν λάβη ύπ’ οψιν οτι είς τά ώς άνω 
άναφερόμενα κονδύλια δέν συμπεριλαμβάνονται οί λογαρια
σμοί τών υποκαταστημάτων Σμύρνης, Σερρών καί άλλων 
πόλεων μετά τών όποιων δέν υπάρχει συγκοινωνία άπό μη
νών καί άπό έτους καί πλέον, τότε θά δυνηθή νά κρίνη περί 
τής πραγματικής αξίας τών ένεχύρων τίτλων, γραμματίων 
καί έμπορευμάτων τοϋ ένεργητικοΰ τής Τραπέζης,

Καί άν είς ολα ταϋτα προστεθή καί τό έκ Σμύρνης κα
τηγορητήριου τοϋ άνακριτοΰ τό όποιον ουτος έπεμψε πρός 
τήν ένταΰθα Εισαγγελίαν, κατά τοϋ γεν οιευθυντοϋ τής 
Τραπέζης καί καθ' όλοχλήρου τοϋ διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής, τότε μέ επαρκή έφόδια δύναται πας τις νά σχημα- 
τίση Ιδέαν περί τών εργασιών είς τάς οποίας διατίθενται τά 
εταιρικά κεφάλαια καί αί καταθέσεις τραπεζικών επιχειρή
σεων έφ ’ όσον κυβερνήσεις, κοινωνίαι, και εφημερίδες θεω
ρούν όχι μόνον άξιον τοϋ κόπου άλλά έντιμον καί έπιβε- 
βλημένον νά διερευνώσι, νά κρίνωσι καί νά έπικρίνωσι, οϋχί 
δέ σπανίως νά άναιρώσι καί νά διαψεύδωσι τάς έπιστήμας, 
τά δόγματα, τάς πεποιθήσεις, καί αύτό τό ιερόν Εύαγγέλιον 
τοϋ Χριστιανισμού καί αύτάς τάς βουλήσεις τοϋ Θεού, μόνον 
δέ όταν εύρίσχονται ένώπιον τριών αριθμών τραπεζίτου τί
νος καί δέκα λέξεων άνθρωποφάγου τίνος μετοχοίδρυτοΰ ή 
διαχειριστοΰ άνωνύμου εταιρίας, τότε μόνον αποφεύγουν 
τήν έρευναν καί τότε μόνον νομίζουν έγκληματικήν πράξιν 
τήν άνάλυσιν καί τήν έπίχρισιν.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I

ΑΛΕΒΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

---------------------------- Η Β^ΣΖΙΛΙΣΣ^ Μ7ΚΡΓΚ-Ω
(Σννβχβια τό π$οηγουμ«νον)

—Άλλά ποιος είστε σείς, ποϋ μοΰ μιλάτε μέ τέτοιο 
προστακτικό ϋφος; ρώτησεν ό Κοκκονάς.

—’Ακούσατε καμμιά φορά νά μιλούν διά τόν 
κύριον Μωρεβέλ;

— Τόν φονέα τοϋ ναυάρχου;
— Και τοΰ λοχαγού Δεμουΐ.
— Πολλές φορές.
— Λοιπόν, δ κύριος Μωρεβέλ είμαι έγώ
— Ώ, ώ, είπεν δ Κοκκονάς.
—Ακουστέ με, λοιπόν.
— Και τί άλλο κάμνω άπό τοΰ νά σάς άκούω;
— Σιωπή, είπεν δ Μωρεβέλ, θέσας τό δάκτυλον 

είς τό στόμα.
Ό Κοκκονάς έτεινε τό ους του. Ακόυσαν τότε τόν 

ξενοδόχον, κλείσαντα τήν θύραν τοΰ κοιτώνος τοΰ 
Δελαμόλ.

Ό Λαουριέρος, έπανελθών, έ'δωσεν άπό ένα κάθι
σμα είς τόν Κοκκονάς και είς τόν Μωρεβέλ, έπειτα 
έ'λαβε καί αυτός ένα καί κάθησε.
—πόρτες είναι καλά κλεισμένες, κύριε Μωρεβέλ, 

είπε· ήμπορεϊτε νά δμιλήσετε...
Τό ωρολόγιον τοΰ Άγιοι1 Γερμανοΰ έσήμανεν 

ένδεκα ώρας.Ό Μωρεβέλ έμέτρησεν ένα μετά τόν άλλον 
δλους τούς κτύπους καί, άφοΰ καί δ τελευταίος κτύπος 
άντήχησε πενθίμως μέσα εις τήν νυκτερινήν σιγήν:

— Κύριε, είπε στραφείς πρός τόν Κοκκονάς, εϊσθε 
καλός καθολικός;

— Τό πιστεύω τουλάχιστον, άπήντησε.
— Κύριε, έξηκολούθησεν δ Μωρεβέλ εϊσθε άφω- 

σιωμένος είς τόν Βασιλέα;
— Έξ δλης ψυχής καί καρδίας. Πιστεύω μάλιστα, 

οτι μέ προσβάλετε, κύριε, άποτείνοντές μοι παρόμοιας 
ερωτήσεις.

— ΤΩ1 γι’ αύτό δέν θά μαλώσουμε. Μόνον άκο- 
λουθήτέ μας.

— Καί ποΰ ;
— Αύτό δλίγον σάς ένδιαφέρει. Αφήστε νά σάς 

δδηγήσουμε. Πρόκειται περί τής τύχης σας, ίσως δέ 
καί περί τής ζωής σας.

— Σάς κάνω γνωστόν, κύριε, δτι τό μεσονύκτιον 
πρέπει νά υπάγω είς τό Λοΰβρον.

— Άλλ’ άκριβώς εκεί σέ δδηγοΰμεν,
— Μέ περιμένει δ δοΰξ τοΰ Γκύζ.
— Καί ημάς, επίσης.
— Άλλ’ έχω Ιδιαίτερον σύνθημα νά είσέλθω, έξη

κολούθησε λέγων δ Κοκκονάς, δυσαρεστηθείς λιγάκι 
διότι έμελλε νά συμμερισθή τής άκροάσεως μετά τοΰ 
κυρίου Μωρεβέλ καί τοΰ κυρ Λαουριέρου.

— Καί ήμεϊς επίσης.
— “Επειτα έχω καί ένα σημείον άναγνωρίσεως.
Ό Μωρεβέλ μειδίασε καί σύρας άπό τήν τσέπην 

του ένα μάτσο άπό σταυρούς άσπρους έδωκε ένα είς 
τόν Κοκκονάς, ένα εις τόν Λαουριέρο καί ένα έκρά- 
τησεν αυτός. Ό Λαουριέρος έβαλε τήν σταυρόν εις τό 
κράνος του, τό ϊδιο έκαμε καί δ Μωρεβέλ.

— Λοιπόν, είπεν δ Κοκκονάς έκθαμβος, ή συνέν- 
τευξις, τό σύνθημα, τό σημείον τής συγκεντρώσεως, 
είναι δΤ δλον τόν κόσμον;

— Ναί, κύριε· δηλαδή δι’ δλους τους καλούς καθο
λικούς.

Μά... μήπως έχουν εις τό Λοΰβρον καμμιά εορ
τή, καμμιά βασιλική τράπεζα; άνέκραξεν δ Κοκκονάς. 
Καί θ’άποκλείσουν τά σκυλιά τούς Ούγενόττους... 
Καλά, θαυμάσια! Είναι πολύς καιρός, δπου έπιδει- 
κνύονται...

— Ναί! είναι εορτή είς τό Λοΰβρον, είπεν δ Μωρε
βέλ. Είναι έκεϊ βασιλικοί’ τραπέζι καί οί Ούγενόττοι 
θά είναι προσκαλεσμένοι. Κάτι καλλίτερου ακόμη· θά 
είναι οί ήρωες τής εορτής. Αύτοί θά πληρώσουν τά 
έξοδα. Λοιπόν, άν θέλετε νά εϊσθε μαζί μας, άς πάμε 
νά προσκαλέσουμε τόν κυριώτερον ήρωά τους, τόν 
Γεδεών τους, δπως τόν ονομάζουν.
J —Τόν ναύαρχον; ρώτησεν δ Κοκκονάς.
_ —Ναι'· τόν γέρο Γάσπαρον, τόν όποιον ώς βλά
κας δέν έπέιυ, α, καίτοι τοΰ τράβηξα μέ τό ϊδιο του
φέκι, δπου μοΰ έ'δωσεν δ βασιλεύς.

- Καί αυτός είναι ό λόγος, εύπατρίδα μου, γιατί 
καθάριζα τό κράνος μου καί ακόνιζα τό σπαθί μου 
και έδιδα μιά περασιά είς τό μαχαϊρί μου, προσέθε- 
σεν δ κύρ Λαουριέρος.

Είς τό άκουσμα τών λόγων αυτών ό Κοκκονάς 
έγινε κατακίτρινος, διότι άρχισε νά έννοή.

— Καί τί! άνέκραξεν. Αύτή ή εορτή, αύτό τό συμ
πόσιο ... είναι... άλήθεια... θά ...

—Ά ! πολύ άργά αρχίσατε νά καταλαβαίνετε, είπεν 
ό Μωρεβέλ’ καί άπό αύτό φαίνεται, δτι δέν κουρα- 
σθήκατε άκόμη νά βλέπετε τήν αύθάδειαν εκείνων 
τών αιρετικών, δπως κουρασθήκαμε εμείς.

— Καί θά πάτε τώρα εις τοΰ ναυάρχου νά...
Ό Μωρεβέλ έμειδίασε καί άντί άπαντήσεως έσυρε 

τόν Κοκκονάς πρός τό παράθυρου.
— Κυττάξετε, τοΰ είπε, βλέπετε έκεϊ είς τήν μικράν 

πλατείαν, είς τήν άκρη τοΰ δρόμου πίσω άπό τήν 
εκκλησίαν, μιά δμάδα παΰ τοποθετείται σιωπηλώς 
μέσα είς τό σκοτάδι;

— Ναί.
— Οί άποτελοΰντες τήν δμάδα αυτήν άνθρωποι, 

έχουν καθώς δ κύρ Λαουριέρος έσεϊς καί έγώ ένα 
σταυρό δ καθένας είς τό καπέλλο του.

— Λοιπόν;
— Αύτοί οί άνθρωποι είναι λόχος Ελβετών άπό 

τά μικρά καντόνια, διοικούμενος άπό τόν Τουπέ, 
ξέρετε δέ δτι οί κάτοικοι τών μικρών Ελβετικών καν- 
τονιών είναι συγγενείς τοΰ Βασιλέως!

— Ώ, ώ, είπεν δ Κοκκονάς.
(Ή σννίχεια ·1ς τό κροοτχές).

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα 

καί όλα τά ανδρικά είδη
ΕΙΣ ΤΟΝ ‘ΚΟΣΜΟΝ,,
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“Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ,,. Έτσι τον άπβκαλοϋ- 
σαν οί προδόται, οΐ μη σεβόμενοι ούτε Ιερόν ούτε δσιον, 
προκειμένου νά συκοφαντήσουν και νά καταστρέφουν τήν 
πατρίδα τους. Άλλ’ό Αρχηγός τών δασκάλων > άπεδείχθη 
πολιτικώτερος και άπό τούς πλέον έμπείρους πολιτικούς 
των, καί ό γέρων καί σεβάσμιος καθηγητής άνεδείχθη 
δεξιός κυβερνήτης καί εύστροφος διπλωμάτης είς τάς 

δείνας αύτάς περιστάσεις.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΛΛΑΡΗΣ. — Καί αύτός άπό τούς πρωτερ- 
Ϊάτας τής προχθεσινής άποκαταοτάσβως τής κρατικής μας 

ποστάσεως. Στρατιώτης γενναίος, άλλά καί διοικητικόν 
στρατιωτικόν πνεΰμα άπό τά πλέον έξέχοντα.

ΝΕΚΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΣΥΝΤ» ΙΑΤΑΡΧΗΝ

ΑΝΘΥΠΟΙ ΧΑΓΟΝ

ΑΝΘΥΠΟ ΧΑΓΟΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

ΒΡΙΟΥ 1916

ΑΝΟΥΠΟιΧΑΓΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΑΝΆΤΟΥΣ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ.—Χαλύβδινος, άβικίνητος, άντιπροσωπεύων 
μίαν δράσιν και μίαν δραστηριότητα πρωτοφανή ό είσαγ- 
γελεύς κ. Ξυνόπουλος. Αί τελευταίοι ήμέραχ τών γεγονότων 

τόν άνέδειξαν ένα άπό τούς λαμπροτέρους δικαστικούς.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ-— Ποιός άγνοεΐ τήν δράσίν 
του καί ποιός δέν ξεύρει δτι ύπήρξεν ένας άπό τούς 
κυριωτέρους πρωτεργάτας τής άναστηλώσεως τής έθνικής 
μας ύποστάσεως, ό διευθύνας έπί τόσον χρονικόν διά
στημα τό Έπιτελβίον : Θά ήτο παράλειψις έάν μεταξύ τών 
άλλων δρασάντων ύπέρ τοΰ γοήτρου τής πατρίδος δέν 

άνεφέρετο καί αύτός.

Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ Και πράγματι σίδηρους ό 
άντισυνταγματάρχης κ. Παπαφλέσσατ, είς τόν όποίον είχον 
άνατεθή τά καθήκοντα τοϋ φρουράρχου. ΠοΙος "Ελλην 
καί ποιος .’Αθηναίος Ιδίως δέν αισθάνεται εύγνωμοσύ%ην 

πρός τόν γενναϊον αύτόν στρατιώτην :

Ο κ. ΠΑΠΑ8ΑΣΙΛΕΙ0Υ.— Τό όνομά του άνέφερον αί έφη- ·' 
μερίδες καί έξήρον τήν δράσιν του κατά τάς χαλεπός ·' 
ήμέρας τής παρελθούσης έβδομάδος. Ό άντισαγγελεύς ( · 
κ. Παπαβασιλείου, μέ την δράσίν του αύτήν άνεδείχθη ' 

έξέχων μεταξύ τών δικαστικών μας λειτουργών. g £



ΑΠ' ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΑΝΑΤΟΥ
Σείει ό θάνατος πελώριο δόρυ 
έπάνω *οτ ’ άριια του το μαύρο, 
χαί δαίμονες ολόγυμνοι, πυρφόροι 
φέγγουν τό τρόπαιο τό γαύρο * .

Μεσάνυχτα . .. κρύο ... Κάποιος ’κεΐ κάτω ξεψυχάει μονά
χος ... "Υστερα άπ’ τοϋ θανάτου τήν ατελείωτη έορτή, τών 
σκοτωμένων αΐ σκιές υψώνονται πελώριες καϊ σκοτεινές ’σάν 
μαύρα αγάλματα, ποϋ τάχει στυλώσει ό Όλεθρος γιά νά 
φρουρούν τά σύνορα τής Φρίκης!...

Ή νύκτα αργοκίνητη περνάει άπάνω άπ’ τά νεκρά συντρίμ
ματα . . . καϊ άπό τά κρύα τρόπαια. . . καί σάν κολασμένη νε- 
κροβάπτισσα γυρεύει νά ξεθάψη μέ τά μαύρα νύχια της τούς 
πληγωμένους, πού βογγούν κάτω άπό τούς βωβούς τάφους... 
Τριγύρω σίγημα βαθύ- μαύρης νύκτας νεκροσίγημα.

Σιωπηλή καϊ αμίλητη σέρνει όπίοω της τή σκοτεινή ψυχή 
αγνώστου μυστηρίου, γιά νά σφράγιση τών νεκρών τ’ άσί- 
γητα χείλη.

Νύκτα τοΰ τρόμου λάγνη!, .ποιός κακός θεός σέ σπρώχνει 
έπάνω ’στά χαλάσματα; ’Σάν ολοσκότεινο όνειρο κυλρς, γύρω 
απ’ τάνησυχο γέλιο τών σκοτωμένων... καϊ σάν θεά εξόριστη 
άπ’ τήν Κόλασι μέ τά μαύρα ράσα σου θωπεύεις τό ‘ματω
μένο μέτωπό τους · . .

Φεύγουν άπ' τά νεκρά χαλάσματα
■μυχέ; τώι· σκοτωμένων σιωπηλές, 
μαζύ μέ κόκκινα φαντάσματα . . . 

Καί σ' άγνωστο όνειρο τρέχουν δειλές ...

Έπάνω άπό τά κάψαλα τ’Ολέθρου οί άπληστοι θεοί κρού
ουν τρελλά ’στού Πεπρωμένου τϊς χορδές αργόσυρτο εμβα
τήριο . .. καϊ χαιρετούν τήν άφωνη πομπή τών ψυχών μέ τά 
λευκά των σάβανα, ποΰ θρηνητικά τά τρικυμίζει ό άέρας, 
’σάν λάβαρα τού χωρισμού ... άπ’ τή ζωή.

Μ’ ολάνοικτα τά μάτια οί άξύπνητοι νεκροί κυττάζουν τών 
ψυχών τήν πένθιμη φυγή ... καϊ κλαίουν.

Ώ ζωή ! . .. πολυύμνητη άπό τά άρρωστα χείλη τού Πόνου 
καί τού Σπαραγμού 1 Ωσάν πολύδαρτο ναυάγιο ’στάφανιομοΰ 
τίς έρημες ακρογιαλιές σέ σέρνει τοΰ Μοιραίου ή τρικυμία 
καϊ έπάνω ’στούς μαύρους βράχους τοΰ Θανάτου αιώνια 
κλαίεις.

"Ακου . . . πέρα . . . μακρυά άπ’ τά βάθη χαμένου κόσμου, 
άπ’ τάϋλα κάτεργα, πού μένει κλειστή ή ψυχή τών νεκρών 
αίώνων, όκνό στεναγμό στέλνει ή καμπάνα τοΰ Ναού τοΰ 
λυτρωμού.Κάποιες εξόριστες ψυχές έφθασαν ’κεΐ, ώσάν καρά
βια μαύρα μέ ξεσχισμένα τά πανιά, καϊ τήν κτυπούν λυπη- 
τηρά - λυπητηρά.

Σπρώχνουν τήν πόρτα τοΰ ναού διατακτικά καϊ άτολμα... 
καί βαρύς τριγμός ξεχύνεται, ’σάν κάγχασμα βρυκόλακα καί 
’σάν πνιγμένο γέλιο μεθυσμένου... Ή πόρτα δέν άνοίγει ’στις 
κολασμένες τϊς ψυχές, ποΰ τρομαγμένες φεύγουν άπ’τή νεκρό- 
σπαρτη ερημιά ... Μ’ αύτές έπίμονα τήν σπριόχνουν, γιά νά 
γλυτώσουν άπό τήν μπόρα τοΰ Χαμού !...

Λϊώνιο κλάμμα . . . πύρινο γέλιο . . . νύκτες ασέληνες! τρα
βάτε τή ζωή απ' τά μαλλιά είς τό χορό τών σκοταδιών, τώρα 
πού ζοΰν οί ανθρώπινοι θεοί... γιατ’ ύστερα, νά ύστερα. .. τό 
βαρύ κρήμνισμά τους καί σάς θά σύρη άθελα είς τόν Καιά
δα τοΰ έξιλασμοϋ.

Στην νεκροστολιστη έρημιά έκόπασαν τάστραπόβροντα . . 
καϊ τών σκοτωμένων τήν κουρασμένη προσευχή βεβηλώνε1 
μονάχα ό πνιγμένος σαρκασμός καί τό βραχνό τραγοΰδι τοΰ 
θανάτου. .., ποΰ τύφλα άπ’ τό μεθύσι γυρίζ’ άπ’ τήν ταβέρνα 
τής ζωής!...

’Βλασσών ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΣΚΑΣ«
ΝΑ SOY ΑΝΑΒΩ

Ήδελα νάχω τοΰ θεού 

κα'ι τοϋ Χριστοϋ τή χάρι 

να οτή χαρίσω έοένανε 

κρυφόγλυκο καμάρι.

Καϊ με τόν άπειρο ούρανό 

ολη νά ο'ε στολίσω

και δρόνο μέσα σ' έκκλησιά, 

δεά μου, νά σοϋ στήσω.

Ζάκυνθος.

Γιά νάρχουμε γονατιστός 

τή προσευχή νά κάνω 

άπ’ τήν άγιάτρευτη πληγή 

ποΰ μ’ έδωσες, νά γιάνω.

Καϊ νά οοϋ ανάβω άκοίμητο 

καντήλι απ' τή φωτιά μου 

έκείνηνε ποϋ μ άναψες 

στά σπλάχνα, στή καρδιά μου.

ΑΓΓΕΛΟΙ ΧΛΛΟντίΗΧ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
’Απόψε όλα γεΐραν φοβισμένα, 

στήν λύσα τοϋ βορρηά μ ανατριχίλα, 

όλα δρηνοΰν χειροπιαστά πιασμένα.

Καϊ τ’ ανδια καϊ τά δένδρα καί τά φύλλα, 

αναταράζονται κι αυτά σ' αύτό τό βράδυ, 

μαύρα, βουβά, κιτρινοφυλλιασμένα, 
σαν ήσκιοι ζωτικοί μεο’ στδ σκοτάδι.

Κι' άργοοκορπίζονται στήν γή έδώ παρέκει, 

σαν χρυοαλίδες βραδυνές κίτρινα φύλλα. 

Ολα βουβάδηκαν. Στόν κήπο μόνο στέκει, 

γυμνόκορμο στής νύχτας τήν μαυρίλα, 

τό άγαλμα τοΰ Φοίβου σαρκωμένο.

Τ' ανεμοδέρνει ό βορρηάς κι αυτό δλιμμένο, 

δρήνο κρατεί βουβό—ώ καϊ τόν νειώδω, 
ψιδύριομα μυστήριο μέσα στά στήδη, 

Νά μ’ άναοταίνη γιγαντώνοντας τόν πόδο, 

Που γέννησ’ ό καϋμός κ' εδαψ’ ή λήδη! . .

Βόλος ΓΡΗΓ. ΤΣΟΚΑΣ
*

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Ό Μίλτων, άν καϊ τυφλωδείς, συνήψε καϊ τρίτον γάμον 

Ή δέ σύζυγός του ήτο ώραιοτάτη μεν άλλά δύστροπο; εις απί

στευτου βαδμόν.

'Ημέραν τινά ό λόρδος Βούκιγχαμ τον είπε διά νά τόν 

είρωνευδή.

— Αγαπητέ μου, ή σύζυγός σας ομοιάζει ρόδον.

— "Αχ! έκαμε οτενάξας δλιβερώς ό ποιητής, δεν κρίνω έκ 

των χρωμάτων, άλλ' έκ τών άκανδών

(Έκ τοϋ Αγγλικού)

ΚΟΝΙΑΚ V.O

Π. Α. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ =

= ΟΙΝΩΝ 4 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

(Συνέχεια άπό τό κροηγούμενον)

Ό Ζάν, ύπό τάς εντυπώσεις ποϋ τοϋ προκαλοϋσε τό διάβα
σμα τής επιστολής. έδιωχνε τό σκύλο μέ μιά κλωτσιά καί 
ηρνεΐτο νά πα-.ξη κρυφτό μέ τίς αδελφές του. Κα’ι εντούτοις 
τ’ άγαποϋσε τά μικρά εκείνα ξανθά κοριτσάκια, ποϋ είχαν 
μ·.ά ιδιαίτερη συμπάθεια είς τόν μεγάλον άπόντα αδελφόν.

Τα χέρια του κρατούσαν τήν μυρωμένη» επιστολήν τής 
Φανής.

— Όχι, αφήστε με, πέξτε μονάχες σας... πρέπει νά 
έργασθώ.

Καϊ γύριζε εϊς τό σπίτι μέ τήν πρόθεσι νά κλεισθή μόνος, 
κατάμονος είς τό δωματιόν του, έπιθυμών τήν μοναξιά, όταν 
ή φωνή τοϋ πατέρα του τόν σταματούσε :

— Έσύ είσαι Ζάν . . . ακούσε λοιπόν . .
Τό ταχυδρομείο τοϋ έφερνε τάς εφημερίδας, ποϋ τοϋ πα- 

ρεΐχον χίλια δυό Θέματασπρός συζήτησιν κι’ ένω ό πατέρας 
του διάβαζε καί συζητούσε αύτός δέν ξεκολλούσε τά μάτια 
του από τήν Σαπφώ τοϋ Καουντάλ, ποϋ εύρίσκετο έπάνω 
είς τήν σεμινέ, ενα άγαλματάκι μπρούτζινο, ποϋ είχεν άγο- 
ρασθή τρό είκοσι έτών Καϊ αύτό τό άγαλματάκι, ποΰ Θά 
τοϋ κινούσε τήν απέχθειαν σέ μιά βιτρίνα Παρισινού κατα
στήματος, έδώ μέσα είς τήν μοναξιών του τοϋ γεννούσε ένα 
αίσθημα έρωτος, μιά έπιθυμία νά φιλήση τούς ώμους του, 
νά ξεμπλέξη τούς γυαλιστερούς βραχίονας του καϊ νά πή 
«Σαπφώ, γιά σένα άλλά μόνο γιά σένα! »

Ιίάντοτε έτσι μελαγχολικός, πάντοτε δύσθυμος. Η μη
τέρα του, ποϋ τόν έβλεπε» έτσι, ήσθάνετο πώς κάτι εϊχε τό 
παιδί της καϊ έλεγε είς τήν Ντιβόνη: %

— Τό παιδί μας δέν είνε πιά τό ίδιο, αδελφή μου. Τί έχει;
Καί ζητούσαν μαζί καί αί δύο νά εύ'ρουν τήν αφορμή. 

Ό Ζάν ήσθάνετο πιά πώς δέν μπορούσε νά καθήση πε
ρισσότερο είς τό πατρικό του σπίτι Αί ήμερες του ήσαν πιό 
σκοτεινές καϊ πιό πένθιμες, τίποτε δέν ήτο ικανό νά τόν 
βγάλη άπό τήν βαθειά του μελαγχολία.

Τήν επομένη τό μεσημέρι έλαβε τήν μεγάλη άπόφασι. 
Ενώ έτρωγαν είς τό τραπέζι τους άνήγγειλε οτι θά φύγη 

τό βράδυ, άνακληθείς άπό τήν άδειά του μέ μιά διαταγή 
τοΰ Υπουργείου.

— Θά φύγης άπό τώρα! Μά μόλις ήλθες παιδί μου.
Είχε νυχτώσει πιά χαΐ στό σπίτι βασίλευε άκρα ησυχία 

τή στιγμή ποΰ ό Σεζαίρ γύρισε άπό τόν σταθμόν όπου εϊχεν 
όδηγήσει τόν άνεψιόντου. Μόλις έμπαινε διέκρινε μία λευκή 
σιλουέττα είς τήν ταράτσαν.

— Έσύ είσαι Ντιβόνη ;
— Ναί σέ περίμενα. Ξέρεις τίποτε, γιατί έφυγε έτσι γλή- 

γορα καί μάς άφισε;
Ό Σεζαίρ ποΰ δέν μπορούσε νά κρύψη τίποτε άπό τή 

Ντιβόνη εξήγησε πώς υπήρχε μιά γυναίκα είς τήν ζωή 
τοϋ Ζάν άλλά γυναίκα ποϋ ήτο αδύνατο νά τόν πάρη άπό 
τούς δικούς του. Και τής μίλησε κατόπιν γιά τίς έπιστολάς 
της τις γεμάτες άπό άφοσίωσιν καί τάς συγκινητικός έπι
στολάς ποΰ τοϋ έστελνε συχνά καί έξήρε πρό πάντων 
τήν θυσία της νά αποφασίση νά έργασθή πράγμα ποΰ έφαίνετο 
πολύ φυσικόν είς τήν Ντιβόνη, διότι έπρεπε νά εργάζεται 
κανείς γιά νά ζήση».

“CENTRAL·,,
τό πλουσεώτερον καί άριατοκρατικώτερον

Έδωδιμοπωλεϊον τών Άΰ·ηνών.
ΟΔΟΣ-ΑΙΟΛΟν 16Θ

ΑΙΕΥΘΥΝΓΑΙ: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΑΡΑΛΗΣ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ

— Δέν είνε άπό τίς γυναίκες εκείνες εϊπεν δ Σεζαίρ.
— Κι ’ έσύ πήγες έκεί μέσα ;
— Σοΰ ορκίζομαι, Ντιβόνη, δτι ίπ'ο τήν πρώτη στιγμή 

ποΰ τόν γνώρισε δέν ύπάρχει γυναίκα πώ άγνή καί πιό 
τιμ ά. Ό έρως τήν άλλαξε δλως διό)ου.

Αλλά ή καλή Ντιβόνη, δέν καταλάβαινε άπό αύτά.
—- £1! αύτό τό Παρίσι άνέκραξε στρέφουσα τήν γροθιά 

της απειλητική πρός τήν διεύθυνσίν του. Τί τοϋ στέλνουμε 
χαί πώς μάς τό ξαναστίελνει I

VII
Εχανε ένα κρύο διαβολεμένο έκεϊνο τό άπόγευμα, σκο

τεινό ακόμη και εϊς τήν μεγάλη λεωφόρο τοϋ Σανζελζέ, 
δπου έσπευδαν τά άμάξιχ, κατρακυλοϋντα ήσυχα καί χωρίς 
νά προξενούν θόρυβο. Μόλις καί μετά βίας ό Ζάν χατώρ- 
θωσε νά βρή έκεϊνο ποΰ ήθελε, ενα σπίτι είς τό βάθος ένός 
μικρού κήπου μέ τό εξωτερικό πλούσιο χαί μέ τήν έπιγραφή 
«Διαμερίσματα επιπλωμένα». Μόλις έσπρωξε πρός τά μέσα 
την πόρτα δ Ζάν τήν είδεν άμέσως, έκείνην ποΰ ζητούσε, 
καθισμένην σ' ένα γραφείο καί ξεφυλλίζουσαν ένα χοντρό 
λογιστικό βιβλίο, απέναντι σέ μια άλλη κυρία κομψή. ή 
όποία τον ήρώτησε :

— Τί έπιθυμεϊτε, κύριε;
Αλλ’ ή Φανή τόν άνεγνώρισεν άμέσως, σηκώθηκε άπό 

τό γραφείο της, πέρασε μπροστά άπό τήν κομψή κυρία. 
«Εϊναι ό μικρός . . .» τής είπε χαμηλοφώνως. Έκείνη, 
άφού έξήτασε καλά τόν Γκωσέν άπό έπάνω έως κάτω:

— Φιληθήτε, παιδιά μου, τούς εϊπε, δέν σάς βλέπω 
. Καί διηυθύνθη πρός τό γραφείο τής Φανής, συνεχίζουσα 
τήν έξέλεγξιν τών λογαριασμών.

Ό Ζάν καί ή Φανή τραβήχτηκαν σέ μιά γωνιά. Είχαν 
να ποΰν τόσα πράγματα.

— Νά πάλι ποΰ είσαι δικός μου, έλεγεν ή Φανή. Πόσο 
φοβόμουν I

Κι’ έμεναν έτσι κι' οί δυό μέ τά χέρια συμπλεγμένα, 
χωρίς νά μιλούν, ευτυχείς ποϋ ήτο ό ένας κοντά στόν άλλον.

Σέ λίγο όμως τους διέκοψε» ή κυρία, ή όποία σηκώθηκε 
άπό τό γραφείο :

— Δέν εϊνα άσχημα, είπε πρός τήν Φανή καλά πήγε 
κι' αύτή ή δεκαπενθημερία. Έγώ φεύγω, άλλά προσέχετε, 
γιατί τό σπίτι εϊναι καθώς πρέπει.

Αλλά καί μόνοι δέν μπορούσαν νά μείνουν ήσυχοι. ΟΙ 
διάφοροι ένοικοι άνάγκαζαν τήν Φανή νά σηκώνεται κάθε 
δύο λεπτά καί νά τους δίδη δ,τι ζητούσαν. Ό Ζάν κατά
λαβε, πώς δέν έπρεπε νά μείνη παραπάνω.

— Τήν Κυριακή, λοιπόν, τήν Κυριακή, τοΰ εϊπεν ή Φανή 
ένω τόν συνώδευεν έως τήν πόρτα.

Κ έπειδη δέν μπορούσαν νά φιληθούν έκεϊ, έκείνη τοϋ 
πήρε τά χέρια και τά έσφιξε έπάνω είς τήν καρδιά της 
δυνατά και παρατεταμένα.

“Ολην τήν νύκτα τήν έσκέπτετο, ΰποφέρων, γιά τόν 
έξευτελισμό ποΰ ΰφίστατο έπάνω εϊς τήν ύπηρεσίαν της. 
Έγραφεν δ ένας εις τόν άλλον σχεδόν κάθε μέρα.

(Τό τέλος είς τό προαεχές).

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
αιδακτορ της ιατρικής πανεπιστήμιου Βερολίνου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ MAIEYTHP
I Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ Εκπαιδευτείς. Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ
* Πανεπιοτημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναικολογικ. Περιοδικού
• Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου ►

Βερολίνου έπί πενταετίαν
8-II π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6* I
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Άπό τής προσεχούς Κυριακής

* Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ *
Μή μας ρωτάτε να σας ε'ίπωμεν λεπτομέρειας. Θά μάς είναι άδύνατον νά σάς προδιαθέσωμεν καταλλήλως διά τήν 

άνάγνωσιν τον νέου μας μυθιστορήματος. Σάς λέγομεν μόνον τά εξής δλίγα: Ουδέποτε ή πέννα τοΰ συνεργάτου μας, ένός άπό 
τους όνομαοτοιέρου; "Ελληνα; μυθιστοριογράφους, εβουτήχθη είς τό μελάνι διά νά γράψη παρόμοιον έργον. Φαντασθήτε τήν ζωήν 

μια; παιδούλα; 17 έτών, ένός μπουμπουκιού μόλις άνοιγομένον, λαχταροϋντο; τήν ζωήν υπό τήν πρωινήν δροσιάν καί τήν μνρω- 

μένην πνοήν τή; αύρας. Καϊ φαντασθήτε τό μπουμπούκι αυτό εΐς τά; πρώτας στίγμα; τή; άπολαύσεως, τού αντικρίσματος τής 

ζωής, νά ευρεθή κάτω άπό ένα πυκιοφορτωμένον μέ σύννεφα ουρανόν, κλαψιάρη?, μελαγχολικόν, διασχιζόμενοι1 άπό άστραπά; καϊ 

έξαπολύοντα βροντάς. Σκεφθήτε μόνον, δτι θά ίδήτε εΐ; ωραίας, γλαφυρός, γεμάτα; άπό κάλλος σελίδας, πώς γεννώνται ο! έρωτες 

άνάμεσα είς τήν Άλγεβραν καί τήν Iραμματικήν καί μέσα εΐς τϊς αθώε; παιδικές καρδιές, πού λαχταρούν μέσα εΐς τήν αίθου

σαν τής παραδόοεως, τό φώς τής έλευθέρας ζωής. ΙΙώ; γίνονται τά περισσότερα συνοικέσια είς τάς 'Αθήνας, άλλά καί πώς ;■£>·- 

νώνται τά μεγαλείτερα κοινωνικά δράματα, τά μίση καϊ τά πάθη. Άκόμη θά έντρυφήσετε καί θά άπολαύοετε μέσα είς σελίδας, ποϋ 

θά έςονυχίσουν καϊ θά λεπτολογήσουν έπί τών παγίδων, ποΰ στήνονται είς μίαν μικράν ί'παρξιν, όμοίαν μ’ έκεΐνα; ποΰ βλέπετε 

νά βγαίνουν κάθε μεσημέρι άπό τήν πόρταν τοΰ μεγάλου Παρθεναγωγείου, μικρογραφίας άναπτυσοομένων γυναικών, μ' δλα τά προ
τερήματα καϊ τά ελαττώματα τοϋ θήλεως. "Επειτα ή πλοκή ; Ά, αυτό είναι τό μυστικόν μας. Τώρα οκεφθήτέ τα δλα αυτά, ί'χιιι 

τήν καλωσύνην νά διαβάσετε τήν πρώτην συνέχειαν καϊ έπειτα, άν μπορέσετε ΐ'ά κρατηθήτε μή μάς ξεχύσετε δλην τήν εΰχαρίστησιν 

καί τήν ίκανοποίησίν οας, εϊς ένα θερμότατου ευχαριστήριον γράμμα.

'Η ' Νεράιδα τον Αρσάκειου», ή ώραία Αιλή, θά παλαίση μέ τή μεγάλη κοκότα ποΰ τής έκλεψε τήν άγάπη τού 

Πέτρου της, καί θά νικήση, γιατί ή αγνή κοπέλλα μέ τή δύναμη τοΰ έρωτος της είναι ισχυρότερα άπίι τά θέλγητρα τή; Μαίρης. 
Μεθούν τά όργια, μά ή άγάπη ή αληθινή νικά, οτό τέλος. 'Ωραιότερο μυθιστόρημα δέν έχει γραφή άκόμη. θά έντρυφήσετε, θά 

δακρύσετε, θά γοητευθήτε. 'Η άλληλογραφία τών δύο εραστών, παρμένη άπό τό καρνέ τή; Άρσακειάδος, θά μείνη τό ώραιότερον 

υπόδειγμα ερωτικής άλληλογραφία; και ό περιπετειώδη; έρως της, θά σας ουναρπάση μέ τήν αγωνίαν, που θά αίσθανθήτε γιά τό 

τέλος αυτή; τής μεγάλης πάλης.' Καϊ δλα αυτά, δέν δίδουν ούτε τή μικρότερη σκιαγραφία τοΰ ώραιοτέρου τών 'Ελληνικών μυθι

στορημάτων, τής *Νεράϊδας  τον Αρσάκειου».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I. Κωστύπουλον. Στείλατε μα; τήν άκριβή οας διεύθυνσιν, 

ίϊα σας οταλώσι.—Α. Σείριον, Γράφετε είς τό έξής χωριστά 

κάθε ζήτημα. Είμεθα σύμφωνοι.— Γ. 'Ιωακειμϊδην. Στέλλετε 

κα'ι έφ*  ίίοον έγκρίνονται θά δημοσιεύωνται. Σας στέλλ.ομεν ένα 

φΰλλον νά ουμβουλευθήτε του; δρους. — Γ. Πλειώνην. Άπό 

τού παρελθόντος Απριλίου. Έκάστη σειρά έκ δέκα φύλλων 

μέχρι τοΰ 3(>°ΰ ιιμώνται πρός 1.50, τά άλλα πρό; 20 λεπτά 

έκαστον πλήν τοΰ τελευταίου.—Β. Βαλασσόπουλον, Γ. Κάτι- 

νιώτην, Μ. Γιαμπαναν. Ζητήθέντα έστάλησαν —Β. Βαλαο- 

σόπουλον. Στείλατε τό αντίτιμου, "να οά; σταλή τό φΰλλον. Τά 

λοιπά διωρθώθηοαν, ιό; βλέπετε.—'Αδάμ Μενεγάκην. Είμεθα 

τελείως σύμφωνοι. Σάς άπεοτείλαμεν. — Μ. Χατζηδημητρίου, 

Δέον νά εγκρίνετε ψευδώνυμον.—Γ. Παπαδόπουλον. Έοτά- 

ληοαν Ί ψηφοδέλτια έπ' όνόματί οας, άνευ τοΰ οικείου γραμμα

τοσήμου. Απαντήσατε, θά τά συμπληρώσετε;—I. Κιάππε. 

Στείλατε.—I. Άσημάκον, Γίνεσθε ευχαρίστως δεκτός.—Π. 

Σαΰρον. Τό έλάβομεν καί διεβιβάοθη δπου δει. Σάς ευχαρι

στεί θερμώς. "Εχετε απόλυτον δίκαιον. — Εύστ. Τριαντόπου- 

λον. Δυστυχώς ο χώρο; δέν μά; επιτρέπει.—Κ Κούφιον. Σάς 

εστάλη. Ένεγράφητε.—I. Κιάππε. Στείλατε έτερα δύο γραμ

ματόσημα. Εΐναι περιττόν νά σάς οτείλωμεν τά δελτία.— Θ. 

'Αργυρόπουλον. Στείλατε τήν άκριβή διεύθυνσιν σας, ΐνα οά; 

οταλώοι. — Τάκην. θά τόν συναντάτε καθ' έκάστην άπό τή; 6 
μ.μ.—Γ. 'Ιωακειμϊδην, ΔΛα Π. Παπαδοπούλου, Τάκην, 

Γλαύκον ’Αλυθέρσην (νά εγκρίνετε ψευδώνυμον), Στυλ Αύ· 

γουστάκην, Γερ. Πετρίτσην, Γ. Πύρρον, Θεοφ. Τζήμαν, 

Π. Γαλανόπουλον, Γ. Διαμαντόπουλον.

Si
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Χαρ. Άραπογιάννην. Πρό παντός πρέπει νά γράφετε έπ! 

τής μιάς δψεως τού χάρτου. Τό σταλέν έρρίφθη είς τά άχρη

στα. — Φ. Νεφέλη. Νά εγκρίνετε ψευδώνυμον. Ή μετάφρα- 

οις τοΰ Πιέρ ,ίουϊ άρκετά προσεκτική καϊ επιμελημένη. 
Τήν κρατοΰμεν. Στείλατε μα; τίποτε άλλο. — Γεώργ. ΙΙύρρον. 

Τό ποιηματάκι σας έχει πολλά; — πάρα πολλάς μπορούμε νά 

πούμε — έλ).ε!ψεις. Οπωσδήποτε δείχνετε κάτι, τό όποιον αν 

ίκμεταλλευθήτε εργαζόμενο; προσεκτικά, θά γράψετε καλά μιά 

μέρα. — Διαμαντόπουλον. Έδιαβάοαμε μέ προσοχή τά στα- 

λέντα σας. Δεν έχετε μορφώσει άκόμη ύφος. ’Επιμεληθήτε τήν 
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φράοι οα; καί εργασθήτε προπαντός Σάς χρειάζειε ίξάσκηοι; 

Έχετε τήν άπαιτουμένην ικανότητα. Έμπρός λοιπόν. Έχομεν 

δλην τήν καλήν θέλησιν νά σάς ίνθαρρύνωμεν. — Δ'6" Πην. 

ΙΙαπαδοπούλου. Έλ.υπήθημεν πολύ, διότι ή μετάφρασις σας 

είναι γραμμένη κα'ι άπό τίς δυό όψεις τού χάρτου. Γιατί δέν 

προσέχατε λιγάκι περισσότερο εις τους όρους τή; συνεργασίας ; 

Τό κρατοΰμεν δπωσδήποτε. Προσέχετε άλλοτε καϊ στείλατε μας 

πάλιν γραμμένο άπό τήν μίαν οψιν. Είναι κρίμα τέτοια πρά

γματα νά χάνωνται γιά μιά παράλειψι.

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ύπό 

τών άναγνωστών τής Εικονογραφημένης» ΰλης, ένεκρίθησαν 
καϊ Οά δημοσιευθοΰν μέ τήν σειράν των τά επόμενα:

Μ. Πουρνάρα. «Ή πρώτη νύχτα τοΰ γάμου» τοϋ Μαρσέλ 
Πρεβώ, (μετάφρασις). Άλλά νά μάς γράψη άπό ποΰ τό έχει 
μεταφράσει καϊ αν είναι ^αναδημοσιευμένο.—Ί. Βασιλείου. 

«Παροιμίες».—Νίκου Τσακαλάκη. «Μέ λυπάται», (ποίημα).— 
Στυλιανού Αύγουστάκη. «Φθινοπωρινό», (ποίημα). — Χαρ. 

Άγγελοπούλου. «Παληές αγάπες», «Παλμοί», (ποιήματα).— 
Τάκη. «’Ερωτικό γράμμα», ΚΓ δμως», (διήγημα τοΰ Μαρ
σέλ Πρεβώ).— Φώτου Νεφέλη. (Νάέγκρίνη ψευδώνυμον) «Ή 
Κυριακή κι’ ό Μϊχος». — Άλλ. Γεωργίου. «Μελαγχολία», 
(ποίημα).—X.’Αγγελοπούλου. «Μιμή», (Αθηναϊκόν διήγημα).

*
ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ!

Πω).εϊται κινηματογραφική μηχανή πρός λήψιν ταινιών, 

συστήματος "Ερνεμανν, καταλληλοτάτη δΐ έρασιτέχνας (\Ιθ- 

dele amateurs) πλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδος κλ. Πληροφορίαι εΐ; τά γραφεία τή; < Εικονογραφημένη;·.

Τό Κατάστημα τοϋ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
πρός Ικανοποίησίν της πολυπλη 
ι&'ονς πελατείας του, ί'δρυσεν ίδιον 
Τμήμα διά Παιδικά ‘Υποδήματα.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ 221

Δ Η Λ Ώ. Σ. I Σ.

Επειδή οί άποστέλλοντες τά σχετικά δελτία διά 
τά μεγάλα δώρα, είναι έλάχιστοι, πολύ όλιγώτε- 
ροι άπό ό',τι τ?ά έ'πρεπε, παρακαλοϋνται δσοι τών 
άναγνωστών μας έχουν άποστείλει, νά μας γρά
ψουν διά νά τούς έπιστρέιμωμεν τό άντίτιμον τών 
σταλέντων γραμματοσήμων των, καταργουμένων 
τών μεγάλων δώρων.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο Γ.7Ο7 awfi/urOy

Λ .‘/οογ ί· ύι>ΊγΓίθΓ,η/ς ι»]; < ΕΐΗοϊΌγοαγιιΐίΕΥης· rfi ονοιά-

nrt roF? κ.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Ληξάσης τής προ&εσμίας πρός ψηφοφορίαν τών ΰποψη 

φίων τής α' σειράς τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν εΐς 

τό ίπόμενον θά δημοσιευθώσι τ άποτελέσματα. Μένουν 

άκόμη οί υποψήφιοι τής β' καί γ' σειράς, τής όποιας ή 

προθεσμία λ.ήγει τήν 30 Νοεμβρίου τών πρώτων και τήν 

10 Δεκεμβρίου τών δευτέρων.

Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Δ' Σειράς

J. -Σούτσος, εϊς τόν νομόν Κορινθίας, Γ. Σείριο; ψήφους 
1 I εϊ; τόν νομόν Αρκαδίας καϊ Ίωάν. Παπαδόπουλος εΐς 
τόν νομόν Ά/αϊοήλιδος.

Ποιοι υπερτερούν : — 'Μιωτιοοφωκίδος 'Αμαλία Καλαΐς 

ψήφους ι ί. — ’Αττικοδοιωτίας Ιωσήφ Κιάππε 150, Σ. Γκού- 

μας ψήφους 129, Ίοίδ. Καραλής 103, Όδ. Καλλίνικος 62, 
S. Φραγκίδης I 10. Κ. Πέχ 36, /’· ΙΙαληατοέας 75. Α. Γούλιος 

36, Τάκη; 26, Κυριάκης 3. ’Λχαϊοήλιδος Ίω. Τζαννής 17. 
Β. Βαλαοοόπουλος 60, Α, Ποπολάνος 14.

Ζ-------------------------------------------------------------------------------- X
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΜΤΑΠΟΚΡΙΤβΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,
ψηφίζω τόν

Εΐς τόν Νομόν
Έν τή 1916.

Όνοματεπώνυμον ψηφίξοντος

<_-------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΟΧΗ

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

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

τδ ’Οφθαλμικά νοσήματα
Θεραπεύονται έν τη νέα τελεία κλινική τοϋ όφϋαλμολόγου

Σπηλιού I. Χαραμή
Τ. υφηγητοΰ ΌτρΟαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

Άΰήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλίφωνον 654

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ ΣΕΙΡΑ Άριθ. 12.

ΕΥΜΠΛΗΡίΐείΣ: ΦΤΆΕΕΩΝ

α') -— τούς — και — φέροντας

β) — τήν — καν — ή

γ') — αίροΐ — ή — αισχρόν

’Εστάλη ύ.τό τοϋ κ. I. Ζαγανιάρη.

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής έσπερος τής μεταπροσε- 
χοΰςΤρίτης 6 Δεκεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ’ένός ΙΟλέ- 
πτου γραμματ., τών δελτίων καταργουμένων.— Βραβεία ώρί- 
σθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθησόμενος λαχνός θά 
λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καϊ τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν -Ιδραχμον λαχεϊον 
τοϋ Έθν Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν Ήμερολόγιον Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καϊ δ τρίτος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ό κ. Γ. Τσαλαμαρό- 

πουλας μάς καταγγέλει 
δτι τό δημοσιευθέν είς 
τό 29ον φύλλον άνέκδο- 
τον ύπό τόν τίτλον Αγ
γλικές ιδιοτροπίες» έχει 
αντιγραφή άπό τό βι- 
βλίον τοΰ κ. Ίωάννου 
Νικολαΐδου «Τά χίλια
διηγήματα, άνέκδοττα κι' άστεϊα» (άριθ. ανεκδότου 153 
σελ. 52)· Κατά συνέπειαν ό κ. I. Ζαγανιάρης χάνει τό δικαίωμα 
νά δημοσιεύη είς τήν «Είκονογραφημένην· έπϊ δύο μήνας 
ΰλην του.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ TOY Κ7' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ή κόρη φαίνεται έάν άντιστρέψωμεν τήν εικόνα ούτως, 
ώστε ή δεξιά πλευρά νά γίνη βάσις.

Τήν λύσιν ταύτην’όρθήν άπέστειλαν οί εξής:
Σπυρίδων Παχής, Ήλίας Τζάθας, Άπ. Δούναβης, Θεοφ. 

Τζήμας, Λέων, Μέρμιγκας, Π. Θαρουνιάτης, Γ. Σκαλίγκος, 
Σπυρ. Μακρόπουλος, Κ. Στουρνάρας, ΆΟ. Ααρελάς, I. Παπά- 
δόπουλος, Άν. Καραφύλλης, X. Διαπούλης, I. Ζαγανιάρης, 
«Τό Βιθυνάκι», Δ. Γιαννόπουλος, Δ. Πομώνης, Ν. Μαυρο- 
γεώργης, Π. Οικονόμου, Ί. Μητρόπουλος, Κ. Δημόπουλος, 
Γ. Ζαμπέτας, Δημ. Σαράβας, Χαρ. Χατζησαράντου, Άθηνά 
Νικολάρα, Γ. Σολωμός, Ν. Θεοδωρίδης, Άρ. Καρακίτσος, 
Γεώρ. Ματσάγκος, Γρηγ. Άποστολάκης, Βίκτωρ Πρωτοψάλ
της, Παναγ. Θεοδώρου, Δημ. Χριστοδουλόπουλος, Μάρκος 
Γιαλούτης, Εύάγ. Χατζόπουλος, Άδ. Μενεγάκης, Δ1« 'Ελένη 
Τζιβά, Έλ. Τοτόμης. Β. Βαλασσόπουλος, Γ. Καλλέργης, Κ. 
Κούφιος, Μ. Γιαμπανάς.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδισαν οί έξής:
1. Σπ. Μακρόπουλος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

• Εικονογραφημένης» καϊ έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ 
Έθνικοΰ Στόλου.—2. Γ. Άποστολάκης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.—3. Μάριος Γιαλούτης μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Α ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 11 (ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΑΥΑΟΝ) 

Κουστούμια Σκωτσέζικα άνδρικά χει
μερινά. Κασμίρια δλων τών νεωτέρων 

ειδών καί χρωματισμών κ.λ.π.
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ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 7ΧΓΑΠΜ
Είχα δέκα χρόνια παντρεμμένη μέ τδν Παύλο καί δέν 

ήμουν άκόμη μητέρα. "Ισως αν είχα παιδί, ή ζωή μου 
νά ήταν πιδ ευτυχισμένη, μά μπορεί νά ήμουν καί δυστυ
χής. Πάντως όμως βά ήμουν μητέρα, ένω έτσι ήμουν μιά 
κόρη παντρεμμένη. ’Εκείνη τήν εποχή έγνώρισα τδν 
Γιώργο, ένα νέο είκοσιτεσσάρων ετών. Είχε σπουδά
σει χημικός καί ήταν άφωσιωμένος ψυχή τε καί σώματι 
στήν επιστήμη του. Τόσο δέ, ίόστε κάθε ώρα ποϋ ήτανε 
|ΐξω άπό τδ εργαστήριό του, τήν έθεωροϋσε χαμένη. Φίλους, 
ήμπορεί κανείς νά πή, οτι δέν είχε. Εκανε παρέα με πολ- 

ούς, άπέφευγεν όμως τούς συναδέλφους του. Ο μόνος έξ 
ύτών, μέ τδν όποιον είχε σχέσεις, ήταν δ άντρας μου. 
Είχαν γνωρισθή στα μεταλλεία, ποϋ ήταν διευθυντής δ 
Παΰλος, όταν αύτδς είχε πάει κάποτε γιά νά τά έπισκεφθή. 
Άπδ τότε είχαν κάπως συνδεθή, άλλά στδ σπίτι ερχότανε 
πολύ σπανίως. Έγώ, όταν τδν πρωτοίδα, μοϋ εκανε ποκυ 
καλΰ έντύπωσι. Μοϋ έφάνηκε πολύ συμπαθητικός, μέ όλο 
του τδ σοβαρό ύφος. Καθώς μοϋ έλεγεν ό ΙΙαϋλος, αυτό το 
παιδί ήταν ενα ζωντανό ερωτηματικό. Συνήθως τδ πρό
σωπό του είχε μιά έκφρασι ανεξήγητη. Πάντοτε σοβαρός 
καί άφηρημένος, ποτέ δέν τδν είχε ίδή κανείς να θυμίαση, 
ούτε λυπημένο Μιλούσε πολύ λίγο καί κάποτε - κάποτε στα 
χείλη του διεγράφετο ένα μειδίαμα μάλλον ειρωνικό. Εν 
τούτοις ήταν πολύ ευχάριστος γιά συντροφιά, χάρις στά 
μάτια του Έμιλοϋσε μέ τδ βλέμμα, μά τόσο καλά, ώστε 
δέν ήσθάνετο κανείς τήν λακωνικότητα τής ομιλίας του. Τά 
μάτια του ήταν, ήμπορώ νά πώ, φλύαρα καί ένω καθ' όλα 
τά άλλα σέ ανάγκαζε νά είσαι προσεχτική απέναντι του, τα 
μάτια του σοϋ ένέπνεαν μιά τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, ώστε 
προχαλοϋσε σχεδόν αποκαλύψεις. ’Εάν έφοροϋσε ράσο, θά 
ήταν δ τελειότερος εξομολογητής. "Οσο λίγες κουβέντες χαί 
άν έκανε κανείς μαζί του, ήταν αδύνατον νά μή παρασυρθή 
καί σέ μιά έκμυστήρευσι.

"Ημουν είκοσιοκτώ ετών γυναίκα χωρίς νά εχω γίνει 
μητέρα. "Ισως γι’ αύτδ αντιλαμβανόμουν τή ζωή πολύ δια
φορετικά άπδ όπως συνήθως ή άλλες. Μέ ένα χαρακτήρα 
ελεύθερο μέχοις άνταρσίας. δέν έγινα σκλάβα τών κοινωνι
κών προλήψεων, τάς οποίας όμως έσεβόμουν, ένώ ή άλλες 
τις α!σθάνονται σάν χοντρούς σιδερένιους κρίκους, βαρείας 
άλυσσίδας δπως αύτή τών φυλακισμένων. Κι’ έγώ τις θεω
ρούσα γιά άλυσσίδα, άλλά σάν χΓ αυτές ποϋ κρεμούν στδ 
λαιμό ώς κόσμημα. Γιά μένα, ήταν άπλούστατα κάτι πρός 
έπίδειξιν, καί τδ όποιον οέν μέ εμποδίζει νά ζώ ελεύθερη, 
στηριζομένη στδν εγωισμό μου καί ακολουθούσα τδ ένστι
κτον ποΰ μάς έδωσε ή φύσις. "Ετσι άντελήφθην τη ζωή, 
έτσι έπόθησα νά ζήσω καί έτσι έζοϋσα όταν έγνώρισα τό 
Γιώργο.

Ό ΙΙαϋλος τδν έκτιμοϋσε πάρα πολύ καί ώς άνθρωπο καί 
ώς έπιστήμονα. Τόν έθεωροϋσε ώς ένα άπδ τούς πλέον 
ικανούς. "Ενα βράδυ ποΰ τδν είχε προσκαλέσει σπίτι, ένώ 
συζητούσαν γιά τά μεταλεϊα. τοΰ έπρότεινε νά τδν πάρη 
στήν υπηρεσία τής εταιρείας. Τοϋ ύπεσχέθη ενα πολύ καλό 
μισθό καί μεγάλο μέλλον. Λυτός χωρίς νά ένθουσιασθή τδν 
ηύχαρίστησε καί έπεφυλάχθη μ’ έναν υποχρεωτικό τρόπο 
νά απαντήση "Οταν δε ό άντρας μου έπιμένων τοϋ ύπε- 
δειξε δτι θά ήτο χαί δ ένδεδειγμένος άντιχαταστάτης του, 
έδέχθη. "Ηπιαμε δύο τρία λικέρ είς υγείαν τοΰ νέου επιμε- 
λητοϋ τοϋ χημείου καί άπδ τήν ήμερα έκείνη ήταν τακτι
κότερος στό σπίτι. Τδν έβλεπα νά ένδιαφερεται γιά τα 
συμφέροντα τής εταιρείας ώσάν νά ήταν δική του. Τδν
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άντρα μου τδν είχε κυριολεκτικός αιχμαλωτίσει, άλλά καί 
έγώ τδν είχα συμπαθήσει πάρα πολύ.

"Ετσι έπήγαιναν τά πράγματα, δταν μιά μέρα δ ΙΙαϋλος 
μοΰ είπεν δτι τδ συμβούλιο τής εταιρείας άπεφάσισε νά τδν 
στείλη νά έξετάση κάτι μεταλεϊα στή Μικρά Άσία καί δτι 
σέ ουδ ημέρες έπρεπε νά φύγη. Θά έμενε έκεϊ ίσως τρεις, 
άλλά ίσως καί έξη μήνες, επειδή δέ ήταν πολύ μακρυά, 
σχεδόν μιά ήμερα μέ τδ τραίνο, άπδ τή Σμύρνη, έθεώρησε 
οτι προτιμότερο θά ήταν νά έμενα έγώ. ΙΙαρεκάλεσε τδ 
Γιώργο νά έρχεται συχνά νά μέ βλέπη καί τέλος πάντων 
νά έχη ύπ’ όψιν τδ σπίτι, έάν τυχόν ήθελε χρειασθή 
τίποτα έκτακτο. Τόση δέ έμπιστοσύνη είχε, ώστε τόν 
παρεκάλεσε άκόμη, νάένοικιάση άν ήθελε τδ κάτω πάτωμα 
τοϋ σπιτιού ποΰ μέναμε, ώστε να είναι μέσα, για μεγα- 
λείτερη μου άσφάλεια. "Οταν έρώτησε τή γνώμη μου, έγω 
τοΰ είπα πώς δέν ύπάρχει κανένας λόγος, άλλ’ αύτδς έπέ- 
μενε. "Ηθελε νά φύγη σίγουρος. Ό Γιώργος έδέχθη καί 
έτσι άπό τήν άλλη μέρα έμέναμε καί στό ϊδιο σπίτι. Εννο
είται ότι αύτό τότε δέν μοϋ έκανε μεγάλη έντύπωσι’ δπως 
δέ άντελήφθην τό ίδιο καί στδ Γιώργο. Καί οί δύο έδε- 
χθήκαμε γιά νά μή χαλάσουμε τό χατήρι τοϋ Παύλου.

Έπέρασαν οί έξη μήνες καί δ Παύλος δέν είχε άκόμη 
γυρίσει. Καθώς μοΰ έγραφε, θά έμενε άκόμη, τούλάχιστον 
άλλους έξη μήνες, έως δτου νά τελειώση ή μηχανική έγκα- 
τάστασις. Έν τώ μεταξύ δ’λως άσυναισθήτως καί σιγά σιγά 
ώστε νά μή μάς χάνη εξαιρετική έντύπωσι, μιά στενή αλλά 
πολύ άγνή φιλία, μάς είχε συνδέσει μέ τό Γιώργο.

Δέν είχα ποτέ μου άδελφό καί ένόμιζα δτι εύρήκα τώρα. 
Αύτδς πάλι μέ άγαποΰσε σάν μιά πραγματική του φίλη. 
Πολλές φορές μοΰ έλεγε οτι μέ εύγνωμονοϋσε, γιατί τόν 
έκανα νά αίσθανθή τδ ωραιότερο αίσθημα, τή φιλία. Ο 
ύπνος καί ή δουλειά του στό χημείο, μάς έχώριζαν μόνο. 
"Ολον τδν άλλο καιρό ήμαστε μαζί. Ι<Γ αύτδ διαρκοϋσε 
τώρα τόσους μήνες, χωρίς κανείς χαί άπδ τούς δυό μας νά 
βαρεθή. Απεναντίας αύτδς έπερίμενε τήν ώρα νά τελειώση 
τή δουλειά του γιά νάρθη σπίτι, έγω οέ άπέφευγα σχεδόν 
τάς διαφόρους έπισκέψεις. "Επληττα μέ τδν άλλο κόσμο, 
ένώ αύτός, εΰρισκα δτι ήτο αρκετό συμπλήρωμα τοϋ εαυτού 
μου έν γένει.

Μέ παρέσυρε καί χωρίς νά τό χαλοεξετάσω, τοϋ είπα 
όλα μου τα μυστικά. "Ολη μου τή ζωή, μέ τις πιο 
μικρές της λεπτομέρειες, μέ ολα της τά ώραϊα χαί τά 
άσχημα, τήν ήξερε. ’Ακόμη καί τά σφάλματά μου, δλα 
άγεξαιρέτως. Κι’ αύτδς δέν μοϋ έκρυψε τίποτε άπό τδ 
παρελθόν του. Άλλά χαίτοι ήταν νέος, ποτέ δέν μοϋ μίλησε 
γιά το μέλλον του. "Οταν τδν ρωτούσα, ή απάντησίς του 
ήταν πάντοτε «δέν ξέρω». Δέν ονειρευόταν όπως όλοι οί 
νέοι «Θά έκμεταλλευθώ τάς περιστάσεις» μοϋ έλεγε. ΚΓ 
αύτδ μοϋ άρεσε έμένα. Τόν έβλεπα θετικότερο χαί από τόν 
Παύλον άκόμη, ποΰ ήταν πενήντα έτών. Δέν παρεσύρετο 
ποτέ άπδ ένθουσιασμούς. "Οσο ψύχραιμος δ’μως εφαίνετο, 
έγώ έχατάλαβα δτι ήταν άπό τούς πιδ εύαίσθητους. Μέ τή 
διαφορά οτι δέν τδν καταλάβαινε κανείς εύκολα

Μιά άπόλυτος έμπιστοσύνη είχε γεννηθή μεταξύ μας. 
Τουλάχιστον γιά μένα ήταν ό μόνος άνθρωπος ποΰ ήξερε 
δλα μου τά μυστικά. Δέν ξέρω τί μ’ έσπρωξε σ' αυτές τις 
εξομολογήσεις ποϋ θά μέ έκαναν παιχνίδι στά χέρια του, εαν 
ποτέ θά ήθελε. Άλλά πάντως δέν ήμποροϋσε νά ήταν ή 
άγάπη. Είχα άλλοτε έραστή, μά ήταν πολύ διαφορετική ή 
στάσις μου άπέναντί του, παρά δτι απέναντι τοΰ Γιώργου.

εις τον ΚΟΣΜΟΝ,,
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Κουστούμια έτοιμα και έπι παραγγελία 
δι άνδρας. 'Υφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρούχα πλεκτά νεωτάτου συρμού. 

"Αλλως τε αύτά ποΰ τοΰ είπα δέν λέγονται ποτέ σεναν έρα
στή, ούτε στδ σύζυγο. Μόνο στδν εαυτό μας μποεοϋμε νά 
τά πούμε καί μάλιστα χαί άπό μάς τις ίδιες τά κρύβουμε 
χαί τά ξεχνάμε, γιά νά μήν τά πούμε ούτε στό θεό, όταν 
θά πρόκειται νά έξομολογηθοϋμε I Πολλές στιγμές ένοιωσα 
τδν εαυτό μου άδύνατο μπροστά ς' αύτό τδ παιδί I "Ετυχε 
δέ πολλές φορές στά όνειρά μου νά τδν ποθήσω γιά έραστή. 
"Ημουν καί γυναίκα. Έν τούτοις κάτι μέ κρατούσε. Κάτι 
ποϋ γιά πρώτη φορά στή ζωή μου αίσθάνθηκα. ΚΓαύτδ ποϋ 
μ'έμπόδιζε, μ'έκανε σιγά σιγά νά άνάβω άπό πόθο, νά μή 
λογαριάζω ούτε τιμή, ούτε ΰπόληψι, αρκεί νά τόν έκανα έρα
στή μου! Έτσι σιγά, σιγά, αύτή ή ιδέα έπεβλήθη στις σκέ
ψεις μου, στά όνειρά μου, στάς πράξεις μου. Άλλά συγχρόνως 
ύπέφερα άπό ένα τρομερό μαρτύριο.

Αύτόν ποϋ έπόθησα όσο δέν έπόθησα κανένα άντρα στήν 
ζωή μου, δέν μ' έβλεπε σάν γυναίκα! Οταν τά μάτια μου 
συναντούσαν τό βλέμμα του έπάγωνα. Μοϋ παρέλυε τά 
νεύρα. Μιά πικρή απογοήτευσι μέ πλημμύριζε, τή στιγμή 
ποϋ ένώ τδ βλέμμα μου τοϋ έδειχνε τή φωτιά ποΰ κυλούσε 
στις φλέβες μου, αύτδς μέ μιά άναίσθητη φαινομενικώς 
έκφρασι, μοϋ έδειχνε δτι δέν μέ καταλάβαινε. Αύτδ μέ 
έχανε νά υποφέρω, αλλά μ' άναβε περισσότερο. Ό εγωισμός 
μου δέν μ’ άφινε “Επρεπε νά μέ καταλάβη, έπρεπε νά 
ύποκύψη !

"Ενα βράδυ ποΰ έπέρναμε τό συνηθισμένο τσάι μας. 
χωρίς νά τδ χαλοσυλλογισθώ τούπιασα τό χέρι. "Ετρεμα 
δλόκληρη. “Ανοιξα τδ στόμα νά τοϋ μιλήσω καί σάν νά τά 
είχα χαμένα, δέν μπόρεσα παρά νά ψιθυρίσω μονάχα τονομά 
του, ένω εγερνα απάνω του μέ τά μάτια κλειστά σάν νά 
έφοβούμην νά άντικρύσω τά δικά του. Κατάλαβα γιά μιά 
στιγμή τό χέρι του μές στήν παλάμη μου νά τρέμη καί . . . 
απότομα τραβήχθηκε καί σηκώθηκε όρθιος. Έσταύρωσε τά 
χέρια του στδ στήθος καί μ' έκυττοϋσε σάν έκπληκτος !

— Σ' αγαπώ.........
— Καί γώ ... μά . . . δχι γιά ερωμένη I

Μιά μαχαιριά μέ πλήγωσε βαθειά. Ό έξευτελισμός μοϋ 
τάραξε τά νεύρα Γιά πρώτη φορά ένοιωσα τόν εαυτό μου 
τόσο χαμηλά! Φρίκη ! . . . Αύτό ήταν μεγαλείτερο μαρτύριο 
από τό προηγούμενο !

Δέν μπόρεσα νά τοΰ απαντήσω τίποτ’ άλλο. "Ενα «φύγε» 
δλο λύσσα τοΰ πέταξα καί τόν είδα νά χάνεται σάν σκιά άπό 
τήν πόρτα, πέρνωντας καί 5, τι είχεν άπομείνει δικό μου 1 . . .

Έκλαιγα άπό λύσσα, άπό πόνο, άπό μίσος. Τόν έμισοΰσα 
και τό μισός μου ήταν τρομερό ! "Ημουν Ικανή καί νά τδν 
σκοτώσω ακόμη.

*
Έπέρασαν τρία χρόνια. "Υστερα άπ’ αύτό παρητήθη καί 

έμενε στήν 'Αθήνα. Τρία χρόνια ολόκληρα είχα νά τόν 
εδώ, αλλά δέν μπορούσα νά τόν ξεχάσω. Έάν τδν άγαποϋσα 
χωρίς άμφιβολία θά τδν είχα ξεχάσει, άλλά τόν μισούσα 
καί τό μίσος είναι μιά φωτιά, ποΰ δέν σβύνει εύκολα μέ 
τόν xatpo.

Την έποχή αύτή είχαμε έρθει στήν ’Αθήνα έπ' εύκαιρία 
τών ’Ολυμπιακών άγώνων Μιά βραδυά στό θέατρο, ένώ 
έτελείωνε ή πρώτη πράξις τής «Άϊντάς», γυρίζει δ Παύλος 
καί μοΰ λέει:

— Λιλή. είδες τόν κ. Γιώργο:
—"Οχι.
— Κύτταξε, είνε στήν τρίτη σειρά στήν πλατεία.
Κάποιος έκτύπησε την πόρτα τοϋ θεωρείου χαί μάς 

διέκοψε.
Έγω τόν είχα διακρίνει, άλλά άπέφευγα νά μέ ίδή. 

' Ηθελα νά φύγουμε. "Ενας πονοκέφαλος δυνατός μέ έπιασε.
— Παύλο, πηγαίνουμε;
— Άπό τώρα ; Μά τί έχεις ; . . . Είσαι χατακόκκινη.
— Ναί, δέν είμαι καλά.
Αυτή τη στιγμή έγύρισε αύτός καί, ένώ έχύτταζε τά διά

φορα θεωρεία, Ικανέ ότι τότε μόλις μάς διέκρινε. Έχαιρέ- 
τησε, καί δ ό Παΰλος, δ όποιος τόν έκύτταζε τόσην ώρα 
τώρα, τοΰ άνταπέδωοε τό χαιρετισμό μειδιώ». Έγώ έκανα 
ότι έσκυψα νά πάρω τήν βεντάλια μου, κι’ έτσι δέν τόν 
«χαιρέτησα.

Οί αγώνες έτελείωναν σέ δύο ημέρες. Ό άντρας μου τδ 
προσεχές Σάββατο θά έδινε εσπερίδα, πρός τιμήν μερικών 
μελών τοϋ Γεν. Διοικητικού Συμβουλίου τής εταιρείας, τής 
έδρευούσης έν Βρυξέλλαις, άπό τήν όποιαν έξηρτώντο καί 
τά μεταλλεία τά όποια οιηύθυνε. ’Όταν έγραφε τάς διευ
θύνσεις τών προσκλήσεων, διέκρινα καί το όνομα τοΰ Γιώρ
γου. Αύτδ μ' εύχαρίστησε πάρα πολύ, γιατί θά εΰρισκα 
περίστασι νά τδν περιφρονήσω. «Θά έκδικηθώ» έσκέφτηκα.

X
“Εφθασε σχεδόν από τούς πρώτους. Είχε ένα ύφος, ποϋ 

μ' έκανε άνω-κάτω. Μέ έχαιρέτησε, σάν νά μή είχε ποτέ 
συμβή τίποτα μεταξύ μας. Τή στιγμή αύτή, ποΰ ήμουν 
'έτοιμη, παραφερθείσα άπό τήν έκδίκησι, νά τδν περιφρο- 
νήσω, έφθασεν ό άντρας μου, ό όποιος τόν ΰπεδέχθη μέ τις 
πιο θερμές εκδηλώσεις I

Ο! ήχοι τοϋ βάλς σκορπούσαν τήν ηδονή τοΰ χορού. Τά 
ζεύγη έστροβιλίζοντο, έγω δέ αποτραβήχτηκα στό μπουφέ 
γιά νά ξεκουραστώ λιγάκι. Ξαπλώθηκα σ’ ενα ντιβάνι, άπό 
κάτω άπδ μιά πελώρια λατάνια, καί έκανα άέρα μέ τήν 
βεντάλια μου. Τά πούπουλα κάπου - κάπου μοϋ χάϊδευαν τδ 
πρόσωπο. Η μουσική, τά φώτα, ή κούρασις σιγά-σιγά μέ 
έκαναν να τόν ξεχάσω. "Ημουν σέ μιά κατάστασι άναισθη- 
σίας. Νεκρό τό μυαλό μου, μ' είχε ρίξει σέ μιά κτηνώδη 
άνάπαυσι. Σιγά-σιγά δέν έβλεπα ούτε άκουγα τίποτα. 
Αίφνης άθόρυβα τόν βλέπω νά παρουσιάζεται μπροστά μου !

— Pardon, μοΰ ύπεσχεθητε αύτό τό βάλς.
Δέν μοϋ έπετρέπετο νά άρνηθώ. "Ημουν ή οικοδέσποινα 

Σηκώθηκα καί χωρίς νά τοϋ απαντήσω, ένώ καί δέν θυμώ- 
μουνα νά τοϋ είχα ΰποσχεθή τίποτε, έπέρασα τό χέρι μου 
στό βραχίονά του, ποϋ μοϋ έπρότεινε. Ή έπιβολή τής 
φωνής του, τής ματιάς του, τών κινήσεών του, μ’ έκαναν 
νά υπακούω χωρίς συνείδησι. Έγύρισε καί μ' έκύτταξε 
μ ένα αλλόκοτο βλέμμα, ποϋ σάν δολοφονικό μαχαίρι μοΰ 
σκότωσε τή δύναμι τοϋ Έγώ μου. Μοΰσφιξε τδ χέρι καί 
γερνώντας μοΰ φίλησε τά μαλλιά. Σάν νά μέ δάγκωσε 
^είδι. έννοιωσα τόν εαυτό μου έξω φρενών. Έρριξα πίσω 
αγριεμένη τό κεφάλι καί τά χείλη μου . . . συνήντησαν τά 
δικά του ! . . .

Μ’ έσφιξε αμίλητος στήν άγκαλιά του καί μέ παρέσυρε 
στήν αίθουσα τοΰ χορού. Ένόμιζα πώς θά λιποθυμήσω. Είχα 
χάσει τή θέλησε μου. Τά γόνατά μου έτρεμαν. Λίγο άκόμη 
καί θάπεφτα. Μέ ώδήγησε σέ μιά πολυθρόνα καί, ένω ΰπε- 
κλίνετο, μοϋ έψιθύρισε . «Αύριο στάς 5 σάς περιμένω είς τό 
σπίτι μου.»

Επήγα..................................................................................
Τδ ίδιο βράδυ ό Παύλος έλαβε ένα γράμμα. Ήταν άπδ 

αύτόν I 'Επείγουσα ύπόθεσις τής εταιρίας, είς τής οποίας
τήν υπηρεσίαν ειχεν είσε 
νά αναχωρήση αμέσως 
γνώμην, διότι δέν είχε

"ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΝΟΙ,,
STA

Τα γαλανά αου μάτια, 

π αιθέρια καθρεφτίζουν 

τοΰ ονρανον τά πλάτια 

τα κύματα π' αφρίζουν, 

πάντα >·α βλέπω θέλω, 

μπροστά μου νά τά νοιώθω, 

άλλοι μ' άφ' άλλο πόθο 

όέ>· εχω καί χαρά.

προ δυο ήμερών, τόν ήναγκαζε 
ΐς Αμερικήν ! Έζητοϋσε δέ συγ- 
τόν καιρόν νά μάς έπισκεφθή ! . . .

ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ
Είναι γλυκεία ή ματιά σου 

γεμάτη ολη γελοία, 

καί Άείχνει τής καράιας σου 

τά άπιαστα τα τέλια, 

ξένα ποίναι ο'ε πόνους, 

μά ποϋ τους νοιώθουν άλλοι 

καί με γυρτό κεφάλι 

ζοϋνε φανταχτερά ! . . .

ΤΑΚΗΣ•Αθήνα, Ι91β.
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Ο ΑΜΛΕΤ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΑΝ(Ε)ΙΚΟΝ ΔΙΛΗΜΜΑ

— Νά τό φορή κανείς ή νά μή τό φορή !


