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Ό Βενιζέλος, ώς γνωστόν, έζήτει έπιμόνως έκλογάς φανταζόμενος ότι τόν θέλει ό Λαός. 
Έψηφοφόρησε λοιπόν ό Λαός την παρελθοΰσαν Δευτέραν, όπως εις την αρχαιότητα μέ 

πέτρες αντί οστράκων, και τού άνήγειρε βουνά άπό λίθους, εις αιώνιον ανάθεμα.
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ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΜΑΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ "ΤΟΥ
Ή έπιδοθεΐσα ύπό τής Κυβερνήσεως διακοίνωσις πρός 

κατάπαυσιν τής έπικρατούσης εκκρεμούς καταστάοεως 

καί ιδίως τής εντελώς αδικαιολογήτου παρατάσεως τού 

μέτρου τού βαρβάρου αποκλεισμού, αποτελεί τό απαύγα

σμα τής γνώμης και τών σκέψεων τού 'Ελληνικού λαού 

επί τής καταστάοεως Και έφρόνει ακόμη <5 'Ελληνικός 

λαός ότι ή απευθυνθεϊσα πρός τάς Δυνάμεις τής Συνεν- 

νοήσεως διακοίνωσις έπρεπε νά ήτο ^συντεταγμένη εις 

ύφος ετι έντονώτερον και κατηγορηματικώτερον. Διά νά 

δοθή έπι τέλους ένα όποιονδήποτε τέρμα εις τήν εκκρε

μότητα τής καταστάοεως, την καταπιέζουσαν καί κατα- 

θλίβουσαν τόν 'Ελληνικόν λαόν, διότι ήθέλησε νά ζήση 

ανεξάρτητος και όπως αυτός έπεθύμει καί επιπλέον διότι 

ήθέλησε νά φανή τίμιος, ειλικρινής και ΐπποτικός απέ

ναντι Μεγάλων Δυνάμεων, καυχωμένων διά τον εΰγενή 

των χαρακτήρα. Εις τάς Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως 

εναπομένει ήδη ή λύσις τού ζητήματος. Ό 'Ελληνικός 

λαός, έν πάση περιπτώσει, έχει λάβει την άπόφασίν του : 

"Η θά τού αποδοθή πλήρες δίκαιον, ή θά αποθάνη 

τιμίως καί ύπερασπίζων τό δίκαιόν του παρά νά ζήση 

Ατίμως και πεινών.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ
Περιφανεστέραν καί λαμπροτέραν ετυμηγορίαν κατά 

τού προδόσαντος καί προδίδοντος ετι την 'Ελλάδα δέν 

ήτο δυνατόν νά άναμένη τις από την ετυμηγορίαν την 

όποιαν έξέφερεν ό Ελληνικός λαός τήν παρελθοϋσαν Δευ

τέραν εις τό πεδιον τού "Αρεως. Ή 'Αντάντ μετεχειρίσθη 

μέχρι τοΰδε όλα τά βάρβαρα, μεσαιωνικά καί άγρια μέσα 

εναντίον τής 'Ελλάδος άποκλειστικώς διά τον σκοπόν αυ

τόν, χωρίς και νά αφίση τον 'Ελληνικόν λαόν νά έκφράση 

τάς σκέψεις του καί τά φρονήματά του καϊ χωρίς νά τού 

δώση τήν ευκαιρίαν νά έπικρίνη ή νά παραδεχθή τήν 

πολιτικήν του «δεδοκιμασμένου φίλου- της. ‘Ηδη ό ‘Ελ
ληνικός λαός τής παρέσχεν ότι επί τόσον χρόνον έζήτει, 

μετερχομένη πάντα τά θεμιτά και αθέμιτα μέσα, ιιύθορ- 

μήτως καί κατά τόν πλέον πανηγυρικόν τρόπον. Τί και 

αν τά σφαιρίδια τών καλπών άντεκατέστησαν οι όγκόλι- 

θοι τού Αναθέματος, οί όποιοι έπικάθηντο ώς βάρος 

μέχρι τοΰδε έπι τής ψυχής τού 'Ελληνισμού ; Τί καϊ αν 

διεγράφη πλέον από τήν ψυχήν κάθε "Ελληνος δ απαί

σιος προδότης; Τό Αποτέλεσμα είνε εν καί τό αυτό. Ό 

'Ελληνικός λαός έξέφερε τάς σκέψεις του. Ή' Αντάντ τώρα 

ας έκφέρη καί αΰτη τάς ίδικάς της.

ΕΥΤΥΧΩΣ
Ό Γαλλικός τύπος φρυάττει έναντίον τής 'Ελλάδος 

καί λύσσα διά τήν στάσιν τού 'Ελληνικού λαού Απέναντι 

τής Αντάντ Αλλά τί τόν ήθελαν τόν λαόν αυτόν νά 

κάμη οί κουραμπιέδες τής Γαλλ'κής πρωτευούσης, οί έξα- 

πολύοντες μύδρους καί κεραυνούς έκ τοΰ Ασφαλούς, όταν
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τοΰ πέρνουν τό ψωμί Από τό στόμα καί τό δίδουν εις 
τούς Αλήτας, φανταζόμενοι ότι μέ αυτούς θά καταργήσουν 

τό Κράτος, τήν Βασιλείαν ; Νά χειροκροτή καί νά ζητω- 

κραυγάζη υπέρ τής ’Αντάντ ; Άλλ’ ό 'Ελληνικός λαός, 

ευτυχώς, δέν έχει πάθει τήν τύφλωσιν τοΰ Γαλλικού, ό 

όποιος βαυκαλίζεται με τάς περί τελικής νίκης προρρή

σεις, ένα εϋρίσκεται ολόκληρος ή 'Αντάντ άποκεκλεισμένη 

εντός σιδηράς Γερμανικής πυγμής.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ
Ύπήρξεν καί εξακολουθεί τόση ή ζήτησις τών προη

γουμένων φυλλαδίων τής .Εικονογραφημένης, εις τά 

όποια έδημοσιεύθη ή σειρά τών Αποκαλυπτικωτάτων διά 

τά διαπραττόμενα αίσχη εις πλεϊστα τών οικονομολογικών 

ιδρυμάτων, υπό τούς αντιπατριώτας μεγαλοσχήμους επι

χειρηματίας, άρθρων, ώστε έξαντληθέντων μέχρι ενός, 

Αναγκαζόμεθα νά άνατυπώσωμεν ταΰτα εις ιδιαίτερον 

φυλλάδιον, τό όποιον θά κυκλοφορήση είς τριάκοντα 

χιλιάδας Αντιτύπων. Νομίζομεν ότι οϋτω θά ίκανοποιή- 

σωμεν τάς πανταχόθεν Απευθυνομένας ήμΐν αιτήσεις.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΕΙΡΗΝΗ
8 - Ιό Δεκεμβρίου

Καί ή λήξασα έβδομός δέν έχει νά μάς παρουσίαση σπου
δαία γεγονότα είς τά διάφορα μέτωπα. Τά επίσημα άνακοι- 
νωθέντα δέν αναφέρουν ή μή μικροεπιχειρήσεις μόνον άνευ 
ούδεμιας έντελώς σημασίας γενικωτέρας επί τής καθ’ όλου 
έξελίξεως τών πολεμικών επιχειρήσεων. Άλλ’ έάν είς τά διά
φορα Ευρωπαϊκά μέτωπα ή κατάστασις από πολεμικής άπό- 
ψεως παραμένει στάσιμος δέν δύναται. νά λεχβή τό αυτό καί 
διά τό Ρουμανικόν όπου ή πανωλεθρία τών Ρουμάνων συνε
χίζεται δραστηρίως. Τά τελευταία ληφθένια έκεϊθε επίσημα 
τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι ό Ρουμανικός στρατός έχει 
έξαφανισθή τελείως έκ τοΰ μετώπου τών πολεμικών έπιχει- 
ρήσεων, διασκορπιοθείς καί καταστάς αδύνατος πλέον διά 
πάσαν πολεμικήν ενέργειαν. Είς τό μέτωπον, διεξάγων τόν 
άγώνα τής έπιχειρήσεως, έχει μείνη ήδη μόνον ό Ρωσσικός 
στρατός. Όλίγας ημέρας ακόμη καί θά μάθωμεν, μετά τήν 
κατάληψιν υπό τών Γερμανών επικαίρων είσέτι σημείων πρός 
έξουδετέροισιν πόσης δράσεως έκ μέρους τού Ρωσσικού στρα
τού, τόν τερματισμόν τής Γερμανικής έκστρατεΐας είς τήν 
Ρουμανίαν.

Άλλ' εκείνο ποΰ πρωτεύει ήδη είς τήν εξωτερικήν έν γένει 
κατάστασιν δέν είνε αί πολεμικαί έπιχειρήσεις, άλλ’ ή ειρη
νόφιλος κίνησις, ή άρξαμένη, πρωτοστατούσης τής Αμερικής, 
μεταξύ τών ουδετέρων.

Καί ή κίνησις αΰτη είνε σοβαροτάτη, άποδεικνύουσα αληθή 
καί αναμφισβήτητα, όσα είς τό παρελθόν φύλλον έλέγαμεν 
περί ειρήνης. Ριφθείσης απαξ τής ιδέας τής είρηνεύσεως 
επιτέλους τοϋ κόσμου καί τής καταπαύσεως ενός ανωφελούς 
καί αδικαιολογήτου αιματοκυλίσματος, ήτο αδύνατον νά μή 
καρποφορήση αΰτη καί νά μή άναθάλη τό πλούσιον είς βλά- 
στησιν δένδρον τής ειρήνης.

Ύπό τοιαύτας δέ συνθήκας καί τοιαϋτα δεδομένα δέν θ’ άρ- 
γήση νά έκδηλωθή καθαρά πλέον ό ΰπολανθάνων πόθος 
τής ειρήνης καί παρά τοϊς λαοΐς τών εμπολέμων κρατών, ο'ίτι- 
νες είνε περισσότερον παντός άλλου δικαιολογημένοι νά πο
θούν τήν είρήνευσιν. Ή Γερμανική Κυβέρνησις, ή ρίψασα 
πρώτη τήν ιδέαν τούτην, έδέχθη τάς προτάσεις τοΰ Προέδρυ 
των Ηνωμένων Πολιτειών καί έδέχθη νά άποστείλη αμέσως 
αντιπροσώπους της είς πρωτεύουσαν ουδετέρου κράτους διά 
τήν συζήτησιν τών όρων τής ειρήνης. Τήν παραδοχήν τής 
Γερμανίας ήκολούθηοε καί παραδοχή τής Αμερικανικής νό
τας έκ μέρους καί τών άλλων συμμάχων της.

Καί οί σύμμαχοι, όπως φαίνεται άπύ τήν έξέλιξιν τής ειρη
νοφίλου κινήσεως, θ’ απαντήσουν έντός ολίγου είς τήν Αμε
ρικανικήν διακοίνωσιν καί αν δέν θελήσουν νά συζητήσουν 
περί ειρήνης θ' άναγκασθοΰν ασφαλώς πρός τούτο, ΰπείκον- 
τες είς τήν πίεσιν ήν θά έξασκήσωσιν έπ’ αυτών οί κα: άπονη - 
θέντες λαοί των. Ύπό τοιαύτας δέ προϋποθέσεις αληθοφα
νείς, δικαιολογείται αισιοδοξία διά τήν ένίσχυσιν τής ειρηνο
φίλου κινήσεως, ήτις όλενέν κατακτρ έδαφος, πρός σωτηρίαν 
όλης τής άνθρωπότητος άπό τήν φρίκην καί τό άγος ένός 
μακροϋ καί αίματηροτάτου αλληλοσπαραγμού.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ούδέποτε άλλοτε ή πρωτεύουσα μέ τόν γλυκόν ουρανόν 
καί τό γλυκύτερον κλίμα, μέ τά ώραϊα χρώματα και τό δυνα
τόν φώς, παρουσίασε τό θέαμα ποΰ παρουσιάζει τάς ημέρας 
αύτάς μέ τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν άπό τόν αποκλει
σμόν. Έσταματήσατε μίαν άπό τάς ωραίας αύτάς καλοκαιρι
νός ημέρας ποΰ μάς παρέχει ό Δεκέμβριος τοΰ δισέκτου αυ

τού έτους ποΰ φθίνει, έξω άπό ένα φούρνον ; Έάν δέν τό εί
δατε αύτό τό θέαμα είνε άδύνατον νά σάς τό περιγράψωμεν. 
Καί θά άξιζε νά θυσιάσετε όλίγας στιγμάς τής ζωής σας διά 
νά τό ϊδετε. Είνε ένα θέαμα πρωτοφανές ποΰ δέν παρουσιά- 
σθηκεν έως τιόρα, άλλ’ οΰτε καί θά παρουσιασθή.

"Εξω άπό κάθε φούρνον συναντιόνται δλαι αί συνοικίαι διά 
νά προμηθευθοΰν ένα άρτον, ό όποιος είς τήν περίπτωσιν 
αυτήν είνε μιά περιουσία, ένα άπόκτημα, ένας θησαυρός, ένας 
άδάμας λαμπρός ίσης άξίας μέ εκείνον πού έχει είς τό μέτω- 
πόντου ό μέγας Βούδδας. Σάς βεβαιώ δέ ότι καμμίαν φοράν 
οί "Ελληνες καί αί Έλληνίδες τής πρωτευούσης δέν έσφιξαν 
εις τήν άγκαλιά τους μέ τόσην περιπάθειαν, μέ τόσον έρωτα, 
μέ τόσην θέρμην έρωμένου ή ερωμένης, μέ όσην περιπάθειαν 
καί μέ όσον έρωτα σφίγγει μίαν νωπήν καί προκλητικήν κου
ραμάναν, τήν οποίαν κατώρθωσε μέ χιλίους αγώνας νά προ- 
μηθευθή.

Καί προκειμένου διά τούς αγώνας αυτούς πρός άπόκτησιν 
μιας κουραμάνας, άντιπροσωπευούσης τήν άξίαν μιάς άτμο- 
πλοϊκής εταιρίας, μοΰ βιηγήθησαν προχθές δύο αρκετά νό
στιμα επεισόδια, τά όποια σάς παραθέτω. Ή σκηνή καί κατά 
τάς δύο περιπτώσεις έλαβε χώραν πρό ένός φούρνου, φυσικά 
όπουό άρτοπώλης άναμένων τήν έξ δψους βοήθειαν, προσεπά- 
θει νά μεταβάλη τόν εαυτόν του είς δεύτερον Χριστόν διά νά 
χορτάση τά συσσωρευόμενα έξωθεν πλήθη μέ τούς δλίγους 
σχετικώς άρτους ποΰ διέθετε. Ή κυρία είχε στείλη άπό τό 
σπίτι της τήν υπηρέτριαν διά νά προμηθευθή τήν πολύτιμον 
τροφήν. Ή υπηρέτρια, ένα διαβολεμένο δουλικό πολυμή
χανου καί προκλητικόν, φθάσασα πρό τοΰ φούρνου, άντε- 
λήφθη ότι τής ήτο άδύνατον νά ύπερπηδήση όλον εκείνο 
τό πλήθος διά νά κ^ιτορθώση νά φθάση έως τό πολυπόθητον 
ψωμί. Καί τότε έθεσεν είς εφαρμογήν δλην τήν πονηριάν τοΰ 
θηλυκού. Τό φουρναρόπουλο άπό καιρό τήν περιτριγύριζε. 
Έπωφελήθη λοιπόν τοΰ γεγονότος αΰτοΰ καί είς μίαν στιγ
μήν ποΰ τό παιδί έστρεψε τά βλέμματά του πρός αυτήν τοΰ 
έκλεισε τό μάτι· τό πράγμα διά τήν περίστασιν ήτο άρκετόν 
διά ν’ άνάψη πυρκαιάν καί είς αυτήν τήν χλόην άκόμη. Τό 
φουρναρόπουλο έγινε κομμάτια, κατώρθωσε νά διάσχιση όλον 
εκείνο τό πλήθος μόνον μέ δυό γροθιές καί πέντε μπαστουνιές 
εις τό παθητικόν του καί τής έφερε τό ψωμί άφράτον καί 
προκλητικόν, όπως καί τά μάγουλά της. 'Εκείνη τό έθεσεν 
ύπό μάλης καί άπέδρα! Άλλη έπωφελήθη τοϋ στριψήματος 
τοΰ μουστακιού τοΰ έπόπτου ένωματάρχου τόν πήρε αγκαζέ 
καί εΐσέδυσε μέχρι τοΰ πάγκου τοΰ φούρναρη, όπου λαβοϋσα 
τόνάρτον έπέστρεψε διά τοΰ αΰτοΰ μέσου σώα καί άβλαβής 
διά μέσου τοΰ πλήθους είς τό σπίτι της. Καί τέλος τρίτη δέν 
έδίστασε νά δώση δύο φιλιά είς τόν πρό πολλοΰ όνειρευομε- 
νον αυτά φούρναρην τής συνοικίας της διά τήν άπόκτησιν 
ήμισείας όκάς ψωμιού. Τί σημασία ήμποροΰν σήμερα νά έχουν 
δύο φιλιά πρό ήμισίας όκάς άρτου;’

«
Αύτός ό σαλεπιτζής τέλος πάντων είνε άδύνατον νά έπη- 

ρεασθρ καί άπό τά μεγαλείτερα γεγονότα^ ποΰ ήμποροΰν νά 
άνατρεψουν τά συνηδείας τά ήθη καί τά έθιμα μιάς πόλεως. 
Έρχεται άπό τήν επαρχίαν του, κουτοπόνηρος χωρικός καί 
έντός δλίγον εϊνε τετραπέρατος επιχειρηματίας. Τά τελευταία 
γεγονότα καϊ πρό πάντων ό άποκλεισμός, έξηνάγκασαν είς 
σιγήν καί άφάνειαν κάθε ίχνος ζωής καί κινήσεως νυκτερινής 
τής νυκτόβιου Ελληνικής πρωτευούσης. Μόνον αΰτός έμεινε 
άτάραχος καί άπαθής είς τήν γοινίαν τοΰ Αθηναϊκού δρόμου 
καθ’ δλην τήν χειμερινήν 'Αττικήν νύκτα μέχρι τών πρωινών 
ωρών, άψηφών τά πάντα, μή δίδων μονόλεπτοι· διά τίποτα 
καί διαλαλών μέ τήν πυκτήν καί μαλακήν ώς τό έμπόρευμά 
του φωνήν του, τάς ιδιότητάς τοΰ χειμερινού ποτού. Πέρνω 
εόχαρίστως καί μέ άναπαυμένην τήν συνείδησιν χιλίους όρ
κους, δτι καί τήν μεγάλην ημέραν τής 18 Νοεμβρίου ήτο ικα
νός νά μεταβή είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός, έάν ή 
ημέρα ήτο δλίγον βροχερή καί ψυχρά 1

e
Θά έχωμεν χειμώνα εφέτος, ή δέν θά έχωμεν; ’Ιδού τό 

ζήτημα, μέγα καί τρανόν, πού άπασχολεϊ δλες τις κομψές

γυναικείες γλωσσίτσες, αύτάς τάς θαυμασίας χειμερινός καλο
καιρίας. Τό πράγμα φαίνεται δτι άρχιζει νά γίνεται φορτι
κόν καί άνυπόφορον διά τόν θήλυ πληθυσμόν τής πρωτευού- 
?θί χειμών, έπιτέλους είνε αΰτός ή καλοκαίρι; Τί εκφυλισμός 
εποχής- θεέ μου! άνακράζουν λεπτά καί κόκκινα χείλη και 
γλωσσίτσες είνε έτοιμοι νά κινηθούν μέ τήν δύναμιν καί τήν 
ταχύτητα έλικος άεροπλάνου διά νά τοΰ ψάλλουν νά τοΰ 
ψάλλουν! Κατάστασις είνε αύτή, νά μή τούς δοθή εύκαιρίφ 
νά έπιδείξουν τάς χειμερινός τουαλέττας, άξίας ίσης μέ τήν 
άξια τής εβδομαδιαίας παραγωγής πολεμοφοδίων άγγλικοΰ 
πολεμικού έργοστασίου; ο ΡΕΤ

τΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΟΧΑΣ
Ό νέος Δήμαρχος ’Αθηνών.

Νομίζομεν δτι μάς είνε επιβεβλημένοι· νά γνωρίσωμεν είς 
τούς ολίγους ίσως μή γνωρίζοντας αύτήν, τήν μορφήν τοΰ 
έπ' εσχάτων άναλαβόντος τήν διοίκησιν τοΰ Δήμου κ. Τσόχα. 
Γόνος τής άρχαίας 
οικογένειας τών Α
θηνών, είνε υιός τοΰ 
’Αναστασίου Τσόχα, 
τοΰ γνωστοτάτου έπι- 
χειρηματίου καί έπι 
μακράν σειράν ετών 
έκλεγομένου διά κυ
ριολεκτικούς δημοψη
φίσματος Δημοτικού 
Συμβούλου, είς τόν 
όποιον ή πρωτεύου
σα δφείλει υπό τήν 
πολλαπλήν δράσιν 
του άμέτρητα εκπο
λιτιστικά ψυχαγωγι
κά κέντρα. Ό νεαρός 
Δημοτ. "Αρχών τήζ 
σήμερον, επιστήμων 
άριστος, ένετάλη ύπό 
τού λαού τής Πρω- 
τευούοης νά συνέχιση 
τήν θητείαν τού πα 
τρός καί έξελέγη κατά 
τάς τελευταίας Δη- 
μαρχ. έκλογάς πρώ
τος ΙΙάρεδρος. Ευθύς 
έξ άρχής έδειξε τοι- 
αύτην δράσιν καί τοι- 
οΰτον υπέρ τών συμ
φερόντων τού Δήμου 
ενδιαφέρον, ώστε τοΰ 
άνετέθη ή έποπτεία
τών σπουδαιότερων υπηρεσιών] τοΰ_Δήμου κατα" τήν όποιαν 
ήδυνήθη νά άναπτύξη δλα του τά προτερήματα, έκεϊνα τά 
οποία καί τόν κατέστησαν ένδεδειγμένον διά νά διευθύι·η 
τόν πρώτον Δήμον τοΰ Κράτους. Καί πράγματι ευθύς ώς 
■τό μέγαρον τής πόλεως» άπηλλάγη τοΰ Μπενακείου άγους 
καί δικαιωματικώς έκ τοΰ Νόμου ό πρώτος Πάρεδρος άνέ- 
λαβε τήν διοίκησιν τοΰ Δήμου, ό κ. Τσόχας, κατώρθωσε σάν 
νέος 'Ηρακλής νά άποκαθάρη τούς σταύλους τοΰ Αύγείου 
τής δδοΰ Άθηνάς καί νά παρουσιάση τάς υπηρεσίας πάσας 
ζηλευτός είς λειτουργίαν πρός έξυπηρέτησιν τών πολιτών. 
Μέ αύτά τά έφόδια καί μέ αΰτά τά πρωτόλεια ό κ. Τσόχας 
άνέλαβε τήν διοίκησιν τοΰ Δήμου καί ή «Εικονογραφημένη», 
ή οποία δέν άμφιβάλλει ότι καί είς τό μέλλον πάσαν προσδο
κίαν θά ύπερβή ούτος εις δράσιν, θεωρεί επιβεβλημένου 
νά διαλαλήση τήν χαράν της έπΐ τούτω, καλοΰσα τούς συν- 
δημότας της νά τήν συμμερισθοΰν.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ιθ ΔΟ Ν Τ Ο ϊ AT Ρ ΕIΟ Ν

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕβΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΑ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ TQN ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΉ
9-12 καί 3-5 καθ' έκάοιην πλήν ιής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.
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ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΝ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
“Οσο»· .τερ>·οΰι· ή μέρες άντιλαμβανόμεθιι καλύτερα 

·,πύ δσα έρχονται είς φώς ποιους κινδύνους διετρέξαμεν.
Όλοι μας. καί ένας ένας χωριστά, δσον κινούμεθα 

είς τό πρώτον ίπίπεδον, δπως λέγουν θεατρικώς, τής 

κοινωνικής σκηνής, διετρέξαμεν άπό ένα κίνδυνον 

μάλλον ή ήττον σοβαρόν.

Τόν σοβαρότερον δμως κίνδυνον, πρό τον όποιου 

δέν Υπολογίζεται διόλου τοΰ Ατόμου ό κίνδυνος, διέ- 

τρεξε τό Κράτος, τό”Εθνος, ή Φυλή μας ή πολύπαθης, 

εν τα) Σεπτώ προσιόπου τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνον 
τοϋ IB'. Τον δποίου τό Στέμμα Δυνάμεις τινές έπαι

ξαν «μονά ή ζυγά*  είς μίαν στιγμήν.

Τήν Απ,οκάιλυψιν όφείλομεν είς πληροφορίας τής 

•Όλλανδοαμερικανικής Τηλεγραφικής ‘Εταιρείας-, ήτις 

είναι φημισμένη είς δλον τόν κόσμον διά τήν ακρίβειαν 

τών τηλεγραφημάτων της.

Ό κίνδυνος ανάγεται είς τά γεγονότα τής 8’Ιουνίου 

I. έ., οτε τό ύπουργεϊον Σκουλούδη-Γοΰναρη είχε άρ- 
νηθή »·ά δεχθή τήν άρχήν τών δεινών μας, τήν γνω

στήν νόταν τής .4»·τά»'τ.
Είναι γνωστόν δτι διά τής νότας των εκείνης, υπο

γεγραμμένης υπό τών ενταύθα Αντιπροσώπων Γαλ

λίας και ’Αγγλίας, ίζητεϊτο ή άποστράτευσις, ή Διάλυ- 

σις τής Βουλής καί ή πρόσκλησις τοϋ λαοΰ εις νέας 

έκλογάς.

Ή κυβέρνησις Σκουλούδη διαβλέπουοα πώς διά τής 

αποδοχής ταύτης παρεδίδετο δέσμια είς χεΐρας τών 

ξένων ήρνήθη διαρρήδην νά τήν άποδεχθή, συμβου- 

λεώσασα, ώς ύπεύθυνος αύτή, καί τόν Βασιλέα νά έμ- 

μείνη είς τήν άρνησιν.

Ταΰτα είχον λάβει χώραν μέχρι τής 6 έσπερι- 

νής ώρας, ό'τε πλέον είχε γνωσθή καί ή παραίτη-

Γ

Η ΜΠΟΕΜΙΚΗ ΖΩΗ
— Υπάρχουν μέσα στόν έμορφο πίνακα τής ζωής — τήν 

λαμβάνομεν βεβαίως ύπό τήν έξωτερικήν αύτής μορφήν — 
κάτι πινελιές, ποϋ Οάλεγε κανείς, ότι Αποτελούν ανορθογρα
φίες. Άλλά ποιος Οά μπορούσε νά παραδεχτή, δτι ό ζωγρά
φος, ποϋ παίρνει τά εκλεκτότερα καϊ τά πιό ζωντανά χρώ
ματα, γιά νά μάς παρουσίαση τό συνειβισμένο ώς κάτι ωραίο 
καϊ εξαιρετικό, Οά κάμη τό λάθος νά σύρη έπάνω στόν πί
νακα του γραμμές, ποΰ μόνον ένα αδέξιο χέρι Οά ήταν ικανό 
νά τραβήξη ; θά ευρισκόμεδα τότε είς τήν άνάγκην ν' άπο- 
κηρύξωμεν τόν μέγαν νόμον τής ΆντιΟέσεως, ή όποια μέσα 
είς μίαν εξαιρετικήν τεχνοτροπίαν, δέν μπορεί παρά νά πα- 
τήση τά συνειΟισμένα αχνάρια καϊ νά παρουσιάσθη στά μά
τια μας ώς κάτι άτεχνον ... — έτσι τήν βλέπουμε είς τόν 
πίνακα τής Ζωής και άκριβώς ή πινε/.ιές — Ανορθογραφίες 
είναι ή έκδήλωσις τής ΰψηλοτέρας τεχνοτροπίας τοΰ Πλά
στου . .. Τήν παρανοοΰμεν κα'ι βέβαια δέν μπορούμε νά έν- 
νοήσωμεν έκεΐνο, ποΰ είναι τόσον βαθύ καί τόσον Μεγάλο, 
ώστε νά μή προσπίπτη είς τήν νοητικότητά μας, τήν συνει- 
ΙΗσμένη μέ τούς πίνακας τής δικής μας δημιουργικότητας.

«Ή τεχνοτροπία όμως αύτή μένει πάντοτε είς τό ύψος της... 
Είναι τό Απαραίτητον συμπλήρωμα τών αρμονικών γραμμών 
τοΰ μεγάλου πίνακος — ή ύπερτάτη άντίβεσις, ή ώμή, ή Από
τομος ή τραχεία, Αλλ’ή αρμονική εΐς γραμμάς, είς έκφρά- 
σεις, είς Απεικόνιση·. . . Χωρίς αύτήν ό πίναξ τής Ζωής βά 
μάς έφαίνετο κοινός, μονότονος, άχρηστος. ..».

Αύτάς καί άκόμη άλλας τόσας βεωρίας μεταξύ τέχνης κα1 
φιλοσοφίας άρχισε ν’ άραδιάζη καί νά μοΰ άναπτύσση ό 
μποέμ φίλος μου, διά νά μέ πείση, ότι είς όλιγίστας εκδηλώ
σεις της ή ζωή παρουσιάζει τόσα βέλγητρα καί Αποτελεί 
τήν άρμονικωτεραν γραμμήν τής συνβέσεως τοΰ Πλάστου, 
δσον δταν χαρίζη στόν άρτϊστ νέον όλίγας ήμέρας, ή έστω 
στιγμάς. μποεμικής ζωής.

— Μή νομίσης, δτι μποέμ σημαίνει κατάπτωσις. ’Αδύνατον 

4

σις τής Κυβερνήσεως Σκουλούδη. "Οτε πρεσβευ

τής φίλης Μεγάλης Δυνάμεως, Ανελθών είς Δεκέ- 

λειαν, δπου παρεθέριζε τότε ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, 

Ανεκοίνωσεν είς τον Ανακτα σχεδόν έπί λέξει 

τά έξής:

— Μεγαλειότατε, σας συνιστώ ώς φίλος καί 

ούχί ώς Αντιπρόσωπος Δυνάμεως, νά σπεύσητε 

νά άποδεχθήτε τό περιεχόμενον τής Νότας, διότι 

άλλως αΰριον τήν μεσημβρίαν δεν θά εισΰ·ε 
πλέον Βασιλεύς τής 'Ελλάδος.

’Εξέθεσε δέ, έν τφ ένδιαφέροντι δπερ ή .1. ’ Εξοχά- 

της ίπέδειξε πάντοτε υπέρ τής 'Ελλάδος, εις τήν .4. 
Μεγαλειότητα, δτι αί δύο Δυνάμεις είχον λάβει τήν 

Αναπότρεπτου Απόφασιν δπως έν ή περιπτιόσει ή 

'Ελλάς δέν άπεδέχετο τήν περίφημοι· Νόταν, έκθρο- 

νίσωσι τόν Διάδοχον τών Παλ.αωλ.όγων, καταλύουσαι 

τήν λαοφιλή Ιυναστείαν Του καί είς τόν θρόνον Του 

ν αναβιβάσουν τόν κατάπτυστου προδότην.

Ό Μάρτυς άνεμέτρηοε τούς κινδύνους, όχι τόν κίν

δυνον τον θρόνου Του, άλλά τό χάος ποϋ θά ίδημιουρ- 

γεϊτο, άνεμέτρησε τόν ολ.εθρον ποϋ Οά έπηκολούθει.

Ναί, μά δταν Αφοπλισθή ή 'Ελλάς, τί θά 

έπακολουθήση; ήρώτησε.

Ό πρεσβευτής τότε διεβεβαίωσε τήν Α. Μεγα

λειότητα, ότι αύτός προσωπικώς θά Ανελάμβανε 

νά καταστήοη δλιγώτερον επαχθείς τάς έκ τής 

Νότας συνέπειας.

Καί έδέχθη ό Βασιλεύς τότε, άλλά καί ό πρε

σβευτής δέν έ’παυσεν εκτοτε αναμιγνυόμενος ύπέρ 

ήμών είς πάσαν περίπτωσιν και άποσοβών κιν

δύνους σοβαρωτάτους.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ —
νά ζωγραφίσης μέ τό πινέλο ή μέ τήν πέννα, άν πρωτίστως 
δέν μελετήσης τόν μεγάλο πίνακα τής Ζωής, ποΰ έχει δλα 
τά πιό άληβινά καί τά πιό ώραία καί Αρμονικά μοτίβα γιά 
τήν Τέχνη σου. Καί αί γνώσεις σου βά είναι έλλειπεΐς καϊ 
πτωχότατοι, άν δέν γνωρίσης τήν μποεμικήν ζωήν.

«Αύτή γιά τόν καλλιτέχνη είναι απαραίτητον — πολύτιμον 
άν βέλης — στοιχεϊον γνώσεως. Ποΰ οφείλει κατά μέγα μέ
ρος τήν δόξαν του ένας Ζολά, ένας Μπαζέν καϊ χορεία όλό- 
κληρος επιφανών συγγραφέων:

«Δέν άρκεΐ νά γνωρίζης τόν καλλιτέχνη μέσα στό φωτό
λουστοι· μέγαρον του μέ τά σκιερά φυλλώματα καϊ τούς μα
γευτικούς κήπους του . .. Πρέπει νά τον δής καϊ στό μικρό 
του άτελιέ, τοϋ όποιου δλην τήν επίπλωση· αποτελεί τό πε
παλαιωμένου τρίποδον, τά κατεστραμμένα πινέλα καί μιά 
προϊστορική Αχυρένια στρωμνή. Μπορεί νά δής καί κανένα 
σπασμένο καβρέπτη . . . Θά δής τόν μποέμ . . . Καί ή μελέτη 
τής ζωής αύτής. ποΰ περνά στό πενιχρόν περιβάλλον ένός 
άληβινά καλλιτεχνικού Ατελιέ, δέν είναι δλιγώτερον θελ
κτική καί ώραία, Από τήν μελέτην τής ζωής τών μεγάρων... 
Ή ώραιότης εύρίσκεται παντού, Ακόμη καί στόν βάνατο, αν 
δέ παρουσιάζεται ύπό διαφόρους εκδηλώσεις, τό κάμνει ύπεί- 
κουσα είς τόν νόμον τής Άντιβέσεως, ποΰ σού Ανέφερα. 
Αύτή αποτελεί τήν Αρμονίαν, άλλως βά έβασίλευε παντού 
μιά πληκτική καί πεζοτάτη μονοτονία. Λοιπόν ό συντελών 
είς τήν άντίβεσιν τήν ώραίαν καί ποιητικήν, ποΰ γεννρ τήν 
Αρμονίαν, δέν μπορεί παρά νά είναι πάντοτε μεγάλος, έστω 
καί άν ένδιαιτάται είς μίαν μποεμικήν τρώγλην . . . Ό Μάρκ 
Τουάιν σέ μιά τέτοια τριόγλη έγραψε τόν «Αετόν· του καί 
ό Μπετόβεν τάς «Συμφωνίας» του .. .»

Δέν είχα τί ν' Απαντήσω εϊς τόν φίλον μου .. .
Έκύτταξα σκεπτικός τήν ώραίαν εικόνα τής άντικρυνής 

μας λίμνης. "Ενας βρωμερός βάτραχος, στήν όχθη της, συνε- 
πλήρωνε μέ τό τραγούδι του τήν αισθητικήν άπόλαυσιν τοΰ 
αρμονικού συνόλου . . . τακης παπαθαναςοπουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΩΜΟΤΑΙ
Τό κατά τής Διευθύνσεως καί τοϋ Διοικητικού Συμβου

λίου τής Τραπέζης 'Ανατολής έγγραφον, τοϋ οποίου από
σπασμα είδον οί άναγνώσται ήμών δημοσιευόμενου έν τή 
ίοία ταύτη θέσει, συνδυαζόμενον μετά τής έν τή Βουλή 
γενομένης έπερωτήσεως ύπό τίνος βουλευτοΰ, κατά τόν 
παρελθόντα μήνα ’Απρίλιον, περί τής Τραπέζης Αθηνών, 
ήδύνατο ν' άποτελέση δι' άμφοτέρας τάς στασιαστικάς κατά 
τοϋ καθεστώτος Τράπεζας βάσιν καί άφετηρίαν αύστηρας 
και λεπτομερούς άλλά καί οριστικής έρεύνης τών ενδοτέ
ρων υποθέσεων, λογαριασμών, δοσοληψιών καί μυστηρίων 
τών δυο τούτων ανωνύμων εταιριών, αί όποϊαι, άποθρασυν- 
θεϊσαι, φυσικά, έκ τής καλοκαγαθίας τοϋ Ελληνικού λαοΰ 
καί έκ τής επιείκειας τής 'Ελληνικής Πολιτείας, έφωρά- 
θησαν τελευταίως ΰψώνουσαι σημαίαν άνταρσίας κατά τοϋ 
'Ελληνικού Κράτους καί ΰπονομεύουσαι τόν Θρόνον.

Ή έν τή Βουλή γενομένη έπερώτησις περί Τραπέζης 
'Αθηνών, καίτο: κατεπνίγη εγκαίρως έν τώ Τύπω, κατά τά 
συνηθισμένα μεταξύ έταιριών και δημοσιογραφίας, ούχ ήττον 
διά τοΰτο δέν κατεστράφη, άλλά διασώζεται άκόμη είς τό 
ήμέτερον αρχεϊον τών έν Έλλάδι 'Ανωνύμων Έταιριών. 
‘Αφορά δέ ή έπερώτησις έκείνη τήν νέαν Διεύθυνσιν καϊ 
τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης 'Αθηνών, 
τής μετά τήν ποινικήν καταδίωξιν περιόδου τοϋ αντάρτου 
Τζών Ήλιάσκου καί τών σύν αύτώ, έπιδραμόντων έπί τών 
διασωθέντων ύπολοίπων τοϋ ένεργητικοϋ τής Εταιρίας, έκ 
τών όποιων εϊσέπραξαν έκτοτε ικανά ποσά προφανώς χρη- 
σιμοποιηθέντα πρός κάλυψιν τών μεγάλων καί παραλόγων 
εξόδων των, χωρίς νά διατεθή τι ώς μέρισμα είς τούς μετό- 
χοος, καίτοι, ώς διατείνονται, έπραγματοποιήθη καί ολό
κληρον τό έκ 15,000,000 προϊόν τής έκδόσεως τών νέων 
150,000 μετοχών. Έπίσης καί τούτο έξατμισθέν έν μέρει 
καί έν μέρει κρατηθέν ύπό τοϋ έν Παρισίοις Εκδοτικού 
Συνδικάτου τής Union Parisieillie έναντι παλαιών λογα- 
ριασμώε, πρός έπαλήθευσιν άκόμη μίαν φοράν τών προρρή
σεων τοϋ έν Αθήναις οικονομολόγου εκείνου, τοϋ γράψαν- 
τος έναντίον τής γνώμης δλων περί τής σπείρας τών κλε
πτών καί απατεώνων τα έξής έπί λέξει:

• Soit qu'on diminue le capital, soit qii’on l'augmente, 
l'acompte de fr. 3.50 pa_ve pour 1912, sera le deruier que 
les actionnaires auront touche.»

. (L'Orient Financier, le 6 Mars 1913, Alhines). 
“Ητοι:

«Τό κεφάλαιον (τής Τραπέζης ’Αθηνών) είτε έλαττωθή 
είτε αύξηθή, τό προμέρισμα δρ. 3.50, τό καταβληθέν Οιά 
τό έτος 1912, θά είναι τό ύστατον τό όποϊον θά έχουν λάβει 
οί μέτοχοι».

Άφοΰ λοιπόν ώς πρός τήν διαχείρισιν τής περιουσίας του 
Νομικού προσώπου τής Τραπέζης ’Αθηνών, τά πράγματα 
έκτοτε έδικαίωσαν τήν πρόρρησιν τοϋ παρ' ήμϊν οικονομο
λόγου έκείνου, έναντίον τής γνώμης όλων τών ένταΰθα καί 
έν τω έξωτερικώ τραπεζιτών, χρηματιστών, οικονομολόγων 
και πολιτευομένων, έν οίς καί ό Edmond Tilery, καί 
μετ ’ αυτόν ό έν παντΐ παπαγαλίζων Βενιζέλος, διότι και ο! 
δύο αίσιοδόξως έξεφράζοντο περί τής βελτιώσεως τής κατα
στάσεως τής Τραπέζης Αθηνών, καί μάλιστα ό δεύτερος 
έκαμε περί αύτής ένθουσιώδεις δηλώσεις έπισήμως ώς Πρω
θυπουργός, δημοσιευθείσας εΐς ολον τόν Τύπον. Άφοΰ δέ ώς 
Νομικόν πρόσωπον, ύπαγόμενον είς τούς νόμους τοϋ Ελλη
νικού Κράτους, κατέστη εστία έπαναστατική έν Αθήναις, 
έν ΙΙειραιεΐ, έν Θεσσαλονίκη καί πανταχοϋ τοϋ Κράτους, 
μέ τήν σημερινήν διοικησίν τής ή Τράπεζα 'Αθηνών καί 
μέ τό σηαερινόν προσωπικόν της, όμοϋ μετά τής Τραπέζης 
Ανατολής ή καί άλλων οικονομικών οργανισμών, ών τήν 
έπίβλεψιν καί τόν έλεγχον ώφειλε νά έχη τό οίκτρόν υπουρ
γείου τής Εθνικής Οικονομίας. Άφοΰ άπό τε μερικής καί 
από γενικής άπόψεως οϋτω οίκτρώς καί καταχθονίως έδρα
σαν αί Τράπεζαί, καί ή μία καί ή άλλη, καί παρ' άλλης 
βουληθείσαι καί ριψοκινδυνεύσασαι τά πάντα, ΐνα έγκαθι- 
δρύσωσιν ώς άρχοντα τοϋ Κράτους τόν Βενιζέλον, είτε

δι' έκθρονίσεως τοΰ νομίμου αύτοΰ άρχοντας, τοϋ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, είτε διά δολοφονίας αύτοΰ, τί άλλο περιμέ- 
νομεν νά μάθωμσνή νά ίδωμεν καί ώς Λαός, καί ώς δημο
σιογραφία καί ώς Πολιτεία, Ota νά λάβωμεν αφορμήν νά 
έξετάσωμεν έκ τοΰ σύνεγγυς, έξ αύτών τών λογιστικών 
βιβλίων, ές αύτών τών πραγμάτων τ! έγιναν αί περιουσία·, 
τών Νομικών αύτών προσώπων καί τών άλλων, όσων είχον 
ειδικά προνόμια εισαγωγής εμπορευμάτων μονοπωλιακώς 
δι' αδειών ξένων πρεσβειών καί ξένων άστυνομιών. πρός 
έκμυζησιν καί τής τελευταίας πεντάρας τοΰ 'Ελληνι
κού λαοΰ.

Ανάγκη πρός τούτο νά Ιδωμεν ποία ή έπι έλαττον δια
φορά τού ενεργητικού τής Τραπέζης Αθηνών κατά πρώτον, 
μεταξύ τής πρό τοϋ πολέμου περιόδου καί τής σημερινής.

Αντιπαραβάλλοντες οΰτω τό ένεργητικόν τής Τραπέζης 
Αθηνών,τής πρό τοΰ εύρωπαΐκοϋ πολέμου περιόδου καί 

πρό τής αποκαλύψεως τών καταχρήσεων, πρός τό ένεργη- 
τικόν τής παρούσης περιόδου τοΰ χαβγιαροχανίτου συνομώ- 
του Τζών Ήλιάσκου, εύρίσκομεν ώς πρός τό σύνολον τών 
κονδυλίων διαφοράν μεγίστην :

15/28 Φεβρουάριου 1913 . . φ. 239.221 521
» 231 182.088
» 223.822.184
- 220.762.147
» 154.178.904
τούτων ανακαλύπτει 

ις πρός τό σύνολον

18/31 Μαρτίου » ...
17/30 ’Απριλίου ο ...
18/31 Μαΐου ....
17/30 'Ιουνίου 1916 . . .

Εν βλέμμα έπί τών αθροισμάτων 
διαφοράν άπό 66 έως 85 εκατομμύρια ώς πρός τό σύνολον 
τών κονδυλίων τών δύο περιόδων

Έπραγματοποιήθησαν έκ τοΰ ένεργητικοϋ 66—85 εκα
τομμύρια ; Απεσβέσθησαν ώς ζημίαι ; Άπεκόπησαν ώς 
σεσηπότα; 11 είσπραχθέντα άντεμετώπησαν ένθεν μέν
απαιτήσεις τοΰ Παθητικού, ένθεν δέ έξοδα διευθύνσεως, 
διαχειρίσεως μισθολόγια, εκτάκτους άμοιβάς καί μυστικά 
έξοδα συνωμοσίας, πρός έκθρόνισιν ή φόνον τοΰ Βασιλέως;

Άλλά δέν εΐναι αύτά μόνον.
Ας Ιδωμεν έν πρός έν τά κυριώτερα παραγωγικά κονδύλια : 

1910 

5.293.257 
54.535 54 6 
10.332.061 
5.554.663

10 355.417 
438 096

86 509.04U

1913

15.830.857
115.931.036
18.988.765
17.534.454
8 827.045
7.347.137

184.459.294

ΙΙροεξοφλήσεις . . . 
'Εγγυημένοι λ/σμοί . 
Τρέχοντες λ/σμο'ι . . 
Όμολογίαι Έθν. Δαν. 
Μετοχαί Έταιριών 
Συμμέτοχα! . . . .

Διαφορά 98,050.254
Ήτοι τά είς παραγωγικάς έργασίας άπησχολημένα κεφά

λαια πρό τού πολέμου, άνερχόμενα είς δραχ. περίπου 184, 
500,000, ήλαττώθησαν εϊς δρχ. 86.500,00. έξ ου διαφορά 
έπί έλαττον δρ. 98,000,000 περίπου.

Ποΰ ύπήγαν αύτά τά 98,000,000; Δέν έπεστράφηααν 
άπλώς είς καταθετας καί δέν έξωφλήθησαν τρέχοντες λογα
ριασμοί μέ τό άνωτέρω ποσόν τών 98,000,000. Άν ίσχυ- 
ρισθοΰν οί διευθύνοντες έκτοτε τήν Τράπεζαν 'Αθηνών, ότι 
έκεϊ έδόθησαν, θά τούς έρωτήσωμεν τότε τί έγειναν τά άλλ*  
15,000,000, περί τών οποίων γνωρίζουν. Διότι, προστιθε
μένων καί τών 15,000 000 είς τά ιός άνω 98.000,000, τότε 
θά έχωμεν νά έξετάσωμεν τί έγειναν τά I 13.000,000. 
'Ώστε καλλίτερον θά ήτο δι’ αύτούς νά μή θίξωμεν τ» 
ζήτημα τοΰτο, άν θέλουν.

ί ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 11 (ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΤΑΥΛΟΝ)

Κουστούμια Σκωτσέζικα Ανδρικά χει

μερινά. Κασμίρια δλων τών νεωτέρων 

ειδών καί χρωματισμών κ.λ.π.



ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ1ΚΩΤΑΤΟΝ

( ivvp/.nu άπό ιό προη γοιΐ|ΐ.ι:νον)

ΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ

Λ*·’-

Ό διευθυντής σχέφθηκε λίγα λεπτά και έπειτα στρεφό
μενος πρός τόν Ρέτ

— Δέν μοΰ λες, χάνεις μιά δουλειά ;
— 'Ακούω.
— Πέρνα τό μεσημέρι άπό τό σπίτι χαί θά χατεβοΰμε 

μαζί χατω γιά τήν δουλειά αύτή.

ΕΝΑ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ

"Ενα υπέροχος ήλιος που έκλινε μεγαλοπρεπής πρός τήν 
δύσι μέσα είς ένα ονειρώδες φόντο άπό συννεφάκια—στιβά
δες μικρές άπό τό πιό καλλίτερο παμπάχι λές — βαμμένα 
μέσα σ' ένα,ανοιχτό βισινί γλυκύτατο χρώμα, έγέμιζε τήν 
φαληρική άχτη μέ χίλιες δύο άποχρώσεις χρωμάτων, ποΰ 
παρείχεν μιά ιδιαιτέρα αΐσθησι είς τήν ψυχή. Καί πέρα 
ή θάζ,ασσα έβάφετο άπό τά χρυσά ρεύματα τών αχτίνων 
ποΰ έσχορποΰσαν καί έξετείνοντο απαλά μέσα από τά σύννεφα 
ποϋ έσφιγγαν ήδονιχά τόν ήλιο. Περιβάλλον μέ έμορφιά, 
μέ γλυχύτητα, μέ γοητεία άπό τά πιό σπάνια ποΰ παρου
σιάζει ή ’Αττική χαί ποΰ σκλαβώνουν τό βλέμμα καί πκημ- 
μυροΰν τήν καρδιά άπό σωρείαν ευγενών αισθημάτων. 
Μέσα είς τό περιβάλλον αύτό έκινεΐτο καί έζονσε ό κόσμος 
ποΰ κυριαρχεί είς τήν Φαληριχήν πλατείαν τά καλοκαιρινά 
βραδυα, είχών Ικανή νά γοητεύση καί νά γεννήσει χιλίας 
εμπνεύσεις καί νά δημιουργήση απείρους συνθέσεις εΐς τήν 
φαντασίαν ενός τολμηρού καλλιτέχνου.

Είς μίαν γωνίαν τοΰ έξώστου τού ξενοδοχείου παράμερα 
από τόν άλλον κόσμον μέ παρέα, άπό τρία άτομα, μίαν 
κυρίαν καί δυό άνδρας, έκάθηντο γύρω άπό ένα τραπεζάκι. 
Επάνω του άνεπαύοντο τρία ποτν^ρια μέ αναψυκτιχα μέσα 

άπο τά όποια έξετεινον τούς λεπτούς κορμούς των τρία κα- 
λαμακια. Ή κυρία έφαίνετο ξένη, μολονότι ο'ι τρόποι της 
καί ή κομψότης τών κινήσεων της ήμποροΰσαν νά τήν 
πάρουσιάσουν χαί ώς Άθηναίαν. 'Ασφαλώς δμως θά ήμπο- 
ρούσε κανείς νά όρκισθή δτι δέν ήτο εύρωπαία, παρά μόνον 
είς τήν τουαλετταν χαί τά στολίδια. Τά μάτια της, μαύρα 
άμυγδαλωτά, άπέραντοι ωκεανοί ηδονής, τό πρόσωπό της, 
πρόσωπο στρογγυλό μέ χαρακτηριστικά μιας άδράς έμορ- 
Ϊίας χαί τά χείλη της, τα μεστά καί κόκκινα - κόκκινα καί 
λα αύτά μέσα είς μίαν έχφρασιν ηδυπαθούς νω/ελείας, 

έπρόδιδαν μίαν γυναίκα, τής όποιας ή καταγωγή άνήκε είς 
τήν Ανατολήν τήν χώραν τών ώραιων γυναικών τοΰ απέ
ραντου ήδονισμοΰ χαί τής νωχελείας. Μιά γυναίκα, πού 
τήν έλουσαν αί χρυσά! άκτϊνες τού 'Ασιατικού ήλιου καί 
τήν έκαυσεν ήδον(κά ή αύρα τού Βοσπόρου. Τέλος μία γυ
ναίκα, ή όποία σοΰ έδιδε νά έννοήση οτι άπετίναξε κάποτε 
τόν ζυγόν τού χαρεμιού καί ένηγκαλισβη τόν Ευρωπαϊσμόν, 
τόσον ώστε νά έκμαθη τελείως τήν Γαλλικήν χαί νά εισχώ
ρηση είς τήν λεπτήν της προφοράν άκόμη, αλλά χωρίς νά 
ίαση όμως τόν ιδιαίτερον εκείνον χαρακτήρα, τό κουλέρ 
οκαλ πού έχουν αί γυναίκες τής 'Ανατολής

'Από τούς δύο άνδ.ας δ είς κάποτε κάποτε ώμιλοΰσε 
τουρκικά μέ τήν κυρίαν καί δ άλλος, ένας ευθητενής υψη
λός, ξανθός καί ροδοκόκκινος, ό όποιος είς τό πρώτον αντί- 
κρυσμα ώμιζ.οΰσε μέ τά χαρακτηριστικά του διά την γερ
μανικήν καταγωγήν του.

Καί διά νά τελειόνωμεν ό δμιλος αύτός άποτελείτο άπό 
τόν ναυτικόν άκόλουθον τής Τουρκικής Ιίρεσβειας X. βέην 
καί τόν Γερμανόν συνάδελφόν του φόν W. Μία στερεά καί

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σια 

στενή φιλία συνέδεε τούς δύο άξιωματικους άπό τήν εποχήν 
ποΰ ό Γερμανός άξιωματικός εύρίσκετο μέ άποστολήν είς 
τήν Τουρκικήν πρωτεύουσαν καί έτυχε να γνωρισθοΰν.

Ό ήλιος είχε δύση πλέον καί ^εονον όλίγαι ρόδιναι άπο- 
χρώσεις έβαλον τά σύννεφα που ησαν σκορπισμένα είς τήν 
έκτασιν τοΰ ούρανοΰ πρός τό μέρος τής Δύσεως. Τά φώτα 
τής μεγάλης ταράτσας εϊχον αναφθή πρό ολίγου, πραγμα 
ποΰ έδωσε εύκαιρίαν είς τήν κομψήν κυρίαν νά συνέχιση 
μίαν έξερεύνησιν είς τούς διαφόρους ομίλους τών θαμώνων 
τοΰ έξώστου μέσα εΐς τό απαλόν βραδυνόν ημίφως. Ο σύ
ζυγός της ήτο άπορροφημένος ε’ις μίαν συζητησιν μέ τόν 
συνάδελφόν του καί ή κυρία δια νά διασκέδαση τήν μικράν 
αύτήν μοναξιάν της έρριχνε εξεταστικά τούς φλογερούς προ
βολείς τών ματιών της είς τά πέριξ. Αύτήν τήν έντύπωσιν 
έκαμε είς τόν παρατηρητήν ποΰ θά έρριπτεν πρός τόν όμι
λόν της ένα φευγαλέον ταχύ εξεταστικόν βλέμμα. Άλλ 
ένας προσεκτικώτερος χαί έπιθυμών νά μάθη ολίγα περισ
σότερα δμως, θά διέκρινε δτι τό εξεταστικόν βλέμμα τής 
κυρίας είχε κάποτε ύφος επιμονής σάν νά ήθελε ακριβώς νά 
εϋρη χάποιαν φυσιογνωμίαν ποΰ τήχ απησχόΛει καί ή όποία 
έχινε κάποιο ύ&ος άνυπομονησίας καί ένα έλαφρό, αλλά πολύ 
ελαφρό τόνο άγωνίας, τά όποία έσβέσθησαν καί τά δυό 
μόλις τό βλέμμα της έπεσεν έπί ένός νέου μέ στολήν τοΰ 
Αγγλικού ναυτικού, ποΰ έκάθητο είς τήν άπέναντι άκρι- 
βώς γωνίαν, πρός τό μέρος τών μαρμάρινων κιγκλίδων ποΰ 
έδέσποζον τής μαρμάρινης κλίμακος. Τήν στιγμήν ποΰ ή 
ώραία κυρία διηύθυνε τά βλέματά της πρός τά έκεϊ ό νέος 
είχε σηκώση τά ϊδιχά του πρός τήν διεύθυνσίν της ένώ έξη- 
χολουθει νά χαϊδεύει τό ξανθό κεφαλάχι ένός μικρού κορι
τσιού, ποΰ έπωλοΰσε λουλούδια, ένός μικρού χαί αμέριμνου 
σπουργιτιοΰ, άπό εκείνα πού έξελίσσουν τήν ζωήν τους μέσα 
είς τούς χειμάρρους τών φώτων τών νυκτερινών κέντρων. 
Εύθύς κατόπιν ή κυρία άπέσυρε τό βλέμμά της χαί τό έδύ- 
θισε είς τό άπέραντον βάθος τής φαληριχής θαλάσσης, ένφ 
ό νέος έσηκώθη χαί κατέβηκε τήν μαρμαρίνην κλίμακα

— Πάμε νά φύγουμε; τής διέκοψε τόν ρεμβασμόν ό σύ
ζυγός της. Κάνει ψυχρίτσα απόψε, είσαι λεπτά ντυμένη, 
δέν έχεις πάρει τό μαντώ σου καί νά μή κρυώσης.

— Μπα δέν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος' εινε τόσο έμορφγ( 
καί γλυκειά ή βραδυά άπόψε, κι’ έπειτα μ’ άρέσει τόσο ή 
θάλασσα . . .

Ό σύζυγός της δέν έπέμενε καί ή κυρία έβύθισε πάλι 
τό βλέμμά της είς τήν έκτατιν τοΰ Σαρωνικοΰ. Μετ' ολί
γον τήν έμιμήθησαν καί οί δύο συνοδοί της.

"Εξαφνα τήν ρέμβην τους αύτήν διέκοψε ή μικρούλα 
άνθοπώλις, ή όποία άπό τραπεζάκι είς τραπεζάκι, είχε φθά- 
ση εως τό δικό τους, άναχωροΰσα άπό τόν νεαρόν Άγγλον 
άξιωματικόν.

*11 μικρούλα, κατά τήν συνήθειάν της. μόλις πλησίασε 
ρίχθηχε είς τήν αγκαλιά τής χνρίας καί μέ έπιμονήν προσ
παθούσε νά τής καρφώση ένα μαραμένο τριαντάφυλλο είς 
τό στήθος.

Ή κομψή κυρία μέ τά μαύρα άμυγδαλωτά μάτια γελούσε 
μέ τάς προσπάθειας αύτάς τής μικρούλας, ένώ ό σύζυγός 
της τήν έσυρε άπό τό χέρι διά νά την απομακρύνη ψιθυρί
ζοντας κάτι τουρκιστί. (Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές).

ΚΑΤΑΡΑ ΣΤΟΝ
/

Τή Μάνα τή ξατίμητη, τή»· ξακουσμένη Μάνα, 

Τοΰ πνεύματος τη ρήγιοοα, τοΰ Κόσμου τή Μητέρα, 

Ίη Μάνα 'ποΰ εσκόρπισε 'orή γή απ' άκρη ο' άκρη 

Τήί χάρες τοΰ πολιτισμού, τά φώτα τής Σοφίας, 

Έκεϊ 'ποΰ τήν νανούριζε μ Ατέλειωτα τραγούδια 

Η ζΐόξα ψάλ-λοντας γλυκά τές νίκες των παιδιά»· της 
Άπ’ τά γλυκά της όνειρα τήν ξνπνηο’ ή αντάρα.

Τοΰ ’ Υμηττού τδ ρίγισμα, τοΰ Παρνασσού ό βόγγος, 

Τοΰ Έλικώνος ό αχός, βοή, δαρμοί ανέμων, 

Παλμών κοκκάλων τρίξιμο, τού κόσμοι· ή κατάρες 

Γιά τό μεγάλο άκουσμα, τό μήνυμα τοΰ 'Ολύμποι· 

Ποΰ μέοα σ’ αστραπόβροντα ξαγριεμμενος λέει. 

«Ντροπή στά περασμένα σου, ντροπή οου Ψηλ.ορείτη, 

Ποΰ τή σκιά σου ερριχνες μιά λάμια ν*  άναστήσης. 

Μιά μυριοκέφαλη οχιά, τής κόλασης μιά γέννα, 

Τοΰ Μινώταυρου μιά σπορά! ■ ■ Ντροπή σου ψηλ.ορείτη, 
Ποΰ χρόνια τή μεγάλωνες γιά νάρθη μαύρη μέρα 

Νά φωικτωθή ’οά δίκοπο φαρμακερό μαχαίρι 

Μέσα σέ χέρια άπονα, καταραμένα χέρια, 

Ξένα οέ κάθε: αίσθημα, σ' ευγνωμοσύνη ξένα, 

Γιά νά ριχθή ανίερο, με δόλο, μ' άπιοτία 

Πάνω σ' άριώυ τάγια, στής Μάνας του τά στήθη .’ . . . 

Ντροπή οτα περασμένα σου, νιρσπή σου Ψηλορείτη, 

Ποΰ άφησες ν' άναοτηθή μιά τέτοια μαύρη κλήρα, 

ΚΓ απάνω του δεν έπεφτες βαρύς σ' αστροπελέκι 

Γιά ν’ ανοιγότανε βαθειά στή γή μιά καταβόθρα 

Καί νά 'πεφτε οτά Τάρταρα, τήν πρώτη του Πατρίδα, 

Πριν ιά σοΰ δώση τήν ντροπή, τήν Κρήτη πριν λερώση 

Καί σήμερα μην ακόυες μέ πόνο, με λαχτάρα 

'Απ' άκρη σ' άκρη μιά φωνή μυριόστομη νά ζένη·
< .-Ιυασεμβ στον άπιστο, κατάρα στον Προδότη ! ... »

Π

Πνιγμένη στόν αντίλαλο, βαθειά, βαρεία μέ πόνο, 

Ιού Ψηλορείτη ή φωνή Ακούστηκε νά λέγρ· 

Μοΰ φΆιν’ ή πίκρα, "Ολυμπε, μή οχΐζης τήν πληγή μου!
Μά πριν με κρϊνης, ακούσε νά μάθης τήν αλήθεια.

"Ητανε χρόνια δύστυχα, καταραμένα χρόνια.

Μέσ’ τό σκοτάδι τής σκλαβιάς, τριγύρω μου ό δόλος. 

Παρθένο»· κλάμμα, συμφορές, καταστροφές, συντρίμμια ! . . 

Μέσ' τής σκλαβιάς τί/ σκοτεινιά, πόσες φορές δέν είδα 

Δαιμόνων μαγγανεύμαια, διαβόλων συνέργειες 

Ποΰ στους απίστους δείχνανε τους δρόμους τής κακίας, 

Τής τέχνης τωτ τά σύνεργα· τό πόες μέ δίχ/ος κόπο 

Νά σπείρουν γύρφ τό χαμό, πώς τήν Τιμή ν' Αρπάξουν 

Καί πόες νά δένουν πιό σφικτά τοΰ "Ελληνος τά χέρια.'. .. 

Μά κάποτε μία βραδυά, — γιά πάντα θά θυμάμαι, — 

Στής νύχτας τό τρισκόταδο, ενοιοεοα κάποιο τρόμο ! 

Μες τής χιονιάς τήν παγωνιά, μέ ξύπνησαν οί άνεμοι. 

Τριγμοί, φειδιόιν σφυρίγματα, κακό, άναμπουμπούλα . . .

"Ηταν στοιχιόεν τά χάχανα, ξεφάντιομα δαιμόνων! 

Άράετηοα μιά μάγισσα και μουπε μέ τά γέλοια· 

'Απόψε έχομε χαρές, τρανή γιορτή καί γόμους, 

' Ο Σατανάς είνε γαμπρός καί νύφη ή αμαρτία 

’Ανάθεμά την τήν νυκιιά τέ)ν κολασμένη έκεϊντ)! . .

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 11 ΕΝΑΝΤΙ Β»>. ΣΤονκηΝ

Τά πεφημιαμένα Costumes -Tailleur

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΟΤΗ

Πέρασαν χρόνια καί καιροί, δυστυχισμένα χρόνια. 

Μέσ στά οκοτιίδια τής σκλαβιάς, έδιάβηκαν σιμά μου 

Σκιές Μαρτύρων άιιε.ιρες, ' Ηρόεων ιόοα πλήθη, 

Ι\ ί,ρθι ήμερα άγια· τής Λειττερια: ό "Ηλιος 

Εδιωξε σκότη τής οκλαβιας κι απλώθηκε στήν Κρήτη 

Πάνω ο απίστων θρέμματα, σέ σκέλεθρα τυραννοεν. .

Καί τώρα Γέροι-Όλνμπε, γιά πες μου ιί σοΰ φταίω 

Αν ιιέοα οτα τριοκόιαδα, άν οιής σκλαβιάς τις νύκτες 

Μεγάλωσε απόκρυφα τοΰ Σατανά ή γέννα. 

Τής άμαριίας τό έκτρωμα, ή κολασμένη κλήρα, 

Π' ανάθεμά την τήν νυκιιά, τήν κολασμένη εκείνη ! . . . 

.1. όχι. Γέροι-Ίλλυιιπε. Στής Ιζρήτης τ' άγιο χώμα 

Μόνον γιγάιτων γίγαντες γεννιώνται ποΰ έ’να ξέρουν, 

Πα>ς Γη ζω'η ιίμ· έχουνε γιά τήν Πατρίδα μόνο.1 

Τέτοια σπορά επίβουλη, ατούς ξένους πουλημένη.

11 ακόμη δέν γεννήθηκε στον κόσμο ίΐιιοια άλλη, 

Τής Μ,ΐνας ποΰ βουλήθηκε, γιά ξενικό χαιήρι 

Νίι κονρελιάοιι τήν τιμή, μέ δόλο >'ά τήν πνίξΐ), 
Χίλιες φορές δέν γέννησε ποτέ Κρητικοπούλα, 

Χί.',ιες φορές διν ϋσπιιρε ποτέ κανένας "Ελλην, 

Κιί ε σπορά τοΰ Σατανά, τής Αμαρτίας γέννα.’ .

.Ινάθεμά την τήν νι-κτιά τήν κο).ασμένη εκείνη! 

'.-Ιΐ'άθεμα οι,,υ άπιστο, καπάρα οτόν Προδότη! ...»

///

Κ' ή Μάνα ή ξετίμητη, ή ξακουσμένη Μάνα, 

Τοΰ πνεί'ματος ή ρήγισοα, τοΰ κόσμου η Μητέρα, 

Στό άκουσμα έγύρισε τό βλέμμα της τριγύρω 

Κ' απ' άκρη σ’ άκρη κύιταξε χιλιάδες τά παιδιά της 

Σιμά νίι παραστέκοννε μέ τάρματα οτό χέρι, 

Ξαγριεμένα, έτοιμα στο .τοώτο της τό νεΰμα,
Στό πρώτο της τό μήνυμα νά δώσουν τή ζωή τους ! . . . 

Μέ καλωαύνη, μέ στοργή, με .Μάνας χαμογέλοιο, 

Δείχνοντας κάποιον ήλιο με τό δαφνένιο Στέμμα, 

Μέ μιά γαλήνη πούλεγε πολλά, ’στή Ιόςα λέγει- 

•Μάνα ποΰ στέκει πάντοτε εΐς τοΰ Σταυρού τόν ωκιο, 

Μητέρα πονχει γύρφ της παιδια σαν τα δικά μου 

Κ' εχει τόν Κωνοταντΐνο μου γιά πρώτο της καμάρι, 

‘.·1 οχι, δέν τήι· σκιάζοννε επιβουλές καί δόλοι 
Καί προδοτοιν κτυπήματα. Ίοΰδαι κ' 'Εφιάλται ! . 

Μόνο σέ μαύρο άς γραφή τής 'Ιστορίας φύλλο 

Τό άνομα τοΰ άνομου προδότη, γιά νά λένε 

Αιώνες κί «>' διαβαίνουνε ή ύστερες ή γέννες· 

ΓΑνάθεμα οτόν άπιστο, κατάρα στόν Προδότΐ) ! ... ·

IV
Καί πάλι ξανακούστηκε απ' τά βουνά τριγύρω 

Καί πάντοτε θ’ ακούεται με βόγγο, μέ λαχτάρα 

Νά λέγη ό αντίλαλος τοΰ "Ελληνος τόν πόνο- 

• Ανάθεμα στόν άπιστο, κατάρα στό>· προδότη, 
Κατάρα ποΰ τόν γένναγε, κατάρα στή γεννηά του .'...>

α. Τ.

εις: τον ς ΚΟΣΜΟΝ,,
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Κουστούμια έτοιμα και έπι παραγγελία 
διέ ανδρας. Υφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρούχα πλεκτά νεωτάτου συρμού.

ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε Ί
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ. — Δέν περνφ σχεδόν ή| 
έμπορικού κολοσσού, ’Αγγλικού ή ’Αμερικανικού, έκ 
σικά είδη. Τά βάθη τού Ειρηνικού καί τού Άτλαντ 

ξεως τοΰ πολέμου μέ πλήθος κολοσσών, οί δχοΐϊ

χάρις ν’ άναγγβλθή καί μία καταβύθισις 
μεταφΒρόντων πολεμεφόδια καί άλλα πολε- 
ώκεανοΰ έτροφοδοτήθησαν άπό τής ένάρ- 

τιχροσωπεύουν κολοσσιαίας περιουσίας.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.- Πυροβόλα τών έργοσταοϊων "Αρμστρογκ τών 0 !.'· μ. Είνε νεωτάτου 
τύπου, μέ θαυμαστήν εύθυβολίαν και έχρησιμοποιήθησιιν κατά πρώτον ύπο τοΰ ’ιαπωνικού ναυτι
κού. Το βλήιιά τω» είναι 16 χιλ. μετ’ άρχικής ταχυτηιος 7U0 μέτρων κατά δευιερόλεπτον. Ή δύνα· 
μις αύτών ούναται νά κριθή*  έκ του ότι διατρυπώσι θώρακα πάχους 15 Εκατοστών. Μέ αύτά τά 

πυροβόλα έβομβαρδισθησαν αί Άθήναι.

TA ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. — Ταχυβόλον καί αύτά τών έργηστασίωτ· **Αρμστρσγκ  τών 0,ο7Γ» μ, 
EIvb δμοιον μέ τό όπέναντι χαριστόμενον, βΐ- τήν ταχύτητα καί τήν ευθυβολίαν. Αί νεώτεραι πολεμικοί 
τέχναι δέν κατόρθωσαν ά>.όμη νά μας δώσουν ττ7 ειότερα καί διαφέροντα κατά πολύ είς πλεονεκτήματα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. - Ό Μέγας πατήρ 
xui ό άγαπημένος του υΙός «Φρίτς· όπως χαϊδευτικά τον Λνομάζει 
καί όπως τόν όνομάζουν όλοι οί Γερμανοί. Ό δημιούργησα; τό μέγα 
παρόν τής Γερμανίας καί έκεϊνος ποΰ θα τόν όιαδεχθή διά τό μέλλον.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.—’Ιδού καί μία άνάμνη- 
σις άπό τά γεγονότα τής 13 Νοεμβρίου, ποΰ άντιπροοωπεύει τό 
ςόπνυμα τής Φυλής.'Ένα θραύσμα άπό τάς ύβίδας ποΰ έρριψαν 
οΐ σύμμαχοι κατά τών ’Αθηνών, διότι δέν έδέχθησαν νά ύποτα- 
χθοϋν είς τήν παραφροσύνην του «δεδοκιμασμένου φίλου των».

Η ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗ.— Πραγματικώς δαιμόνια μηχανή τό υποβρύχιον. Με αύτά 
ή Γερμανία κατόρθωσε νά καταστήηη άγροφον χάρτην τήν ’Αγγλικήν ναυτικήν 
ύπεροχήν έπΐ τοΰ κόσμου ύλοκλήρου. Τώρα άρχισαν νά περιτριγυρίζουν καί τά 
συρματοπλέγματα τών Φλεβών. 'Ασφαλώς κάτι θά άκούσωμεν πάλιν, πρός δόξαν 

τής διαβολεμένης γερμανικής έφευρετιχότηιος. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΙΠΟΨ ΥΧΙΣΜ ΑΤΑ. — ’Αληθώς τά τελευταία λιπο<η#·’<» 
αύταί καί θλιβεροί συνοδείαν στρατού, πολεμοφοδίων, λαού καί^^οι 

γουν δλονέν πρός βορρΛν, ίνώ αί ό.ιισθοφυλακαί των df(0v3*Tei

ιτα τής δυστυχισμένης Ρουμανίας άποτελοΰν’αί μιικραί 
Ακόσμου, ζώων και κτηνών άναμίξ, ποΰ φεύγουν, φεύ- 

■ μάτην νμ έξασφαλίόνυν τήν νπρχώρηοιν αύτήν.

ΚΑΥΜΕΝΗ ΔΟΒΡΟΥΤΣΑ —Ιδού τί άπέμεινε σχεδόν είς «λα τά χωρία τής 
Δοβρουτσάς μετά τήν πανωλεθρίαν, ποΰ ύπέστη έκεί ό Ρουμανικός στρατός 
καί τήν έν τάχβι υποχώρησή αΰτοΰ πρός βορράν. Ερείπια καί όλεθρος παν

τού, δπου προηγουμένως άνθοϋσε ή ζωή.
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στο κάθε φιλί 
πρασινορόδινες 
ή όμορφοσκα-

Α'. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΞΎΠΝΗΜΑ

“Ολο τό καλοκαίρι, δέν αξίζει δσο μια χειμωνιάτικη 
αθηναϊκή λιακάδα. Ό ήλιος απαλός στην λαμπράδα 
του, γεμίζει χαρά την ψυχή κι’ δ γαλανός ουρανός 
κατακάθαρος απλώνεται σαν απέραντη γαλάζια χλα
μύδα ποΰ τήν τεντώνουν ή νεράιδες των βουνών άπό 
τή μια καί ή σειρήνες τοΰ Σαρωνικοΰ άπό τήν ά'λλη.

Στά φυλλώματα τών δένδρων τό φως παίζει χίλια 
παιχνίδια και τά υγρά φύλλα γααλίζουν σάν μυριοι 
μικροί καθρέφτες μέ πράσινη κορνίζα. Ό 'Υμηττός, 
ποΰ σάν παρθένα αλλάζει χρώματα 
τοΰ ήλιου, είναι καταγάλανος, ενώ 
αγκαλιές ανοίγονται στα πλάγια του, 
λισμένες του χαράδρες.

Οί λόφοι, τά χωράφια, ή Άκρόπολις καί κάθε κομ
μάτι τοΰ ’Αθηναϊκού δρίζοντος, μοιάζουν ένα πανάρ- 
χαιο ταμπλώ ποΰ τοΰ ζωήρεψε τά χρώματα ένας νέος 
καλλιτέχνης μέ μαγική πινελιά.

Είναι Κυριακή πρωί καί δλη ή ’Αθήνα έχει ξεχυθή 
στήν πλατεία τοΰ Ζαππείου. Τά δρομάκια τοΰ περι
βολιού είναι γεμάτα κόσμο. “Ολα τά πρόσωπα έχουν 
τήν έμορφη σφραγίδα τής χαράς. Τά ξεφωνητά τών 
παιδιών γεμίζουν τον αέρα σάν κελαδήματα πουλιών. 
Είναι έμορφη ή φωνή τους είτε γελούν είτε κλαΐνε. 
Αλλως τε τόσο εύκολα αλλάζουν άπό τό ένα στ’ άλλο, 

ώστε νομίζει κανείς δτι πρέπει νά είναι άλληλένδετα 
γιά νά έκφράσουν τήν απλότητα τής παιδικής ψυχής.

Ή αρμονία συμπληρώνεται μέ τό βιενέζικο βάλς- 
ποΰ σκορπίζει ή ορχήστρα. Κανείς δέν προσέχει άλλά 
δλοι τό παρακολουθούν γιατί ή ψυχική τους διάθεσι 
είναι άνάλογη μέ τήν έμπνευσιν τοΰ συνθέτου.

Οί ήχοι χτυποΰν ίσα στήν καρδιά καί ή σκέψεις τους 
βγαίνουν σάν νά έχουν ποτισθή μέ τήν ευγενική έπί- 
δρασι τής μουσικής. Τί έμορφα ποΰ κυλάει, ή ζωή 
αυτές τής ώρες!

Ξεχνάν οί άνθρωποι τον εαυτό τους κι’ άφίνουν 
τήν ψυχή τους νά τήν λουζη ή λιακάδα, δπως τά 
πλάγια τών βουνών καί τά φύλλα τών δέντρων. Γί
νονται κι’ αυτοί ένα κομμάτι τής δλης φυσεως ποΰ 
άπολαμβάνει μιά άπό τής έμορφώτερες στιγμές.

•Κ
ένα άπό τά τραπέζια ποΰ είναι απλωμένα στήν 

πλατεία, κάθονται τρεις κοπέλες μέ τής μητέρες τους. 
Τά γέλοια τους σκορπίζονται τριγύρω σάν ξέσπασμα 
άνήσυχο τής χαράς τών άθώων καρδιών, ποΰ δέν 
ένοιωσαν ακόμη τή ζωή.

Ή πάστες τους έπερίμεναν ώρες τώρα τά κουτα
λάκια ποΰ αίωροΰντο ειρωνικά άπό πάνω τους, πη- 
δώντα στά σκιρτήματα τών χεριών ποΰτά κρατούσαν.

— Καΰμένη Φοΰλα, θά μέ κάνεις νά σκάσω άπό 
τά γέλοια....

'Η Φοΰλα, ενώ μέμιά κωμική σοβαρότητα προσπα
θούσε νά πνίξη τό γελοίο ποΰ άνυπομονοΰσε νά ξε- 
σπάση, έγυρε καί κάτι εψιθυρισε κρυφά στη διπλανή 
της, μιά έμορφη μελαχροινή δεσποινιδούλα ιψ χρο- 
νών. Αύτή μέ μιά έκπληξι γεμάτη περιέργεια καί 
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εϊρωνία]έγύρισε καί έκύτταξε στό^ απέναντι τραπέζι.
— Μά όχι έτσι άπότομα καϋμένη Λιλή!
Στο τραπέζι πού έκύτταξε, εκάθηντο δύο νέοι ι8 

έως 20 έτών. Ό ένας^ υψηλός καί εύσωμος, ξανθός 
καί μέ ξυρισμένο μουστάκι, έμοιαζε κάποιον περιώ
νυμον πρωταγωνιστή τού κινηματογράφου, τοΰ οποίου 
έμιμήτο καί τις πόζες στί| κάθε του κίνησι. Τό πρό
σωπό του ήταν μιά μάσκα μέ τον άστεΐο νεανικό 
έγωϊσμό ζωγραφισμένου στά χαρακτηριστικά του.

Έκάπνιζε, ενώ τά μάτια του χωρίς καμμιά έκφραση 
άφηναν τό βλέμμα νά πλανάται επιπόλαιο καί αδιά
φορο. Ό άλλος μελαγχροινός, κοντήτερος άπό τό 
φίλο του, λεπτός, μέ εκφραστικά μάτια καί άπαλά 
χαρακτηριστικά, έδειχνε έναν νέον iS έτών ποΰ έκλεινε 
στήν ψυχή του έναν κόσμο ολόκληρον, καθρεπτιζόμε- 
νον στο βλέμμα του, φωτίζοντας το μέ μιά εξαιρετική 
λάμψι. Διέκρινε κανείς τον καλλιτέχνη, πού λόγω τής 
ήλικίας του, δέν μπόρεσε ακόμη νά έκφραση σ’ ένα 
έργο, τή μεγάλη φωτιά ποΰ έκαιγε μέσα του, τή φω
τιά ποΰ κάνει τόν άνθρωπο δημιουργό και τον άνα- 
δικνυει μεγάλο.

Άπό τήν ώρα σχεδόν ποΰ έκάθισαν μέ τό φίλο 
του, δέν είχε ξεκολήσει τό βλέμμα του άπό τή μικρού
λα τοΰ άπέναντι τραπεζιού.

Ή Λιλή μόλις τόν έκύτταξε έγυρε τά μάτια της 
στο πιατακι τής πάστας. ’Επήρε τό κουταλάκι καί ενώ 
αργά άργά προσπαθούσε νά κόψη τό γλυκό της, έσκέ- 
πτετο δτι κάποτε τόν ξαναίδε αυτόν τόν νέον νά τήν 
κυττάζη έτσι. Δέν ήταν βεβαία δτι ήτο αυτός άλλά 
ό τρόπος τής ματιάς του τήν έπειθε. Ήταν τά ίδια 
μάτια καί τό ’ίδιο βλέμμα. Δέν τήν είχε άλλος ξανακυ- 
τάξη έτσι ποτέ. Ήταν ή δεύτερα φορά ποΰ ένοιωθε 
τό βλέμμα ενός νέου νά τής περνάη τήν ψυχή καί νά 
ε’σχωρή σ’ένα βάθος ποΰ κι’αυτή τό αγνοούσε. Τήν 
πρώτη φορά τής φάνηκε τόσο αδιάκριτη αυτή ή μα
τιά, ώστε ζαλίστικε καί δέν μπόρεσε νά διακρίνη τό 
πρώσοπό του άπό τό θυμό καί τήν ντροπή της. Ήταν 
ή πρώτη φορά ποΰ ντράπηκε έτσι. Τής φάνηκε παρά
ξενο άλλά δέν τό συλλογίστηκε. Αυτή ή ματιά τής 
ξύπνησε κάτι μέσα της ποΰ ακόμη δέν τό καταλάβαινε 
τί ήταν. Τώρα δέν έθύμωσε άλλά άρχισε νά σκέπτεται 
γιατί τήν κυττάζει έτσι αυτός ό νέος. Γιατί τήν άναγ- 
κάζει νά κατεβάζη τά μάτια μιά παράδοξη ντροπή; 
Έν τώ μεταξύ έτρωγε τήν πάστα της χωρίς νά μιλάη. 
Ή Φοΰλα τήν έσκούντησε.

—”Ε! τώρα σοΰ ήρθε δλη ή δρεξι;
Ή Λιλή τήν έκύτταξε άπό κάτω άπό τά φρυδάκια 

της ένφ ένα κρυσταλλομένο μειδίαμα κρατούσε διε- 
σταλμένα τά άδολα χείλη της. Αυτό τό μειδίαμα ήταν 
ή άπάντησις στή γελαστή έρώτησι τής φίλης της.

Έκτυποΰσε πιά μεσημέρι. “Ολος δ κόσμος άρχισε 
νά φεύγη. Σέ λίγο στήν πλατεία είχαν μείνει μόνο 
λίγες παρέες ένφ οί μουσικοί έκρυβαν τά όργανα στής 
θήκες τους.

Ή Λιλή είχεξανάβρει τήν πρώτη της ευθυμία. Γε
λαστές συζητούσαν γιά τά μαθήματα τής Δευτέρας, 
κοροϊδεύοντας κάτι γέρους καθηγητάς.

Γ· ΚΟΦΙΝΑΣ
Διευθυντής -τοΰ Υπουργείου τΑν Οικονομικών.

— Δέν μπορώ νά τούς χωνέψω. Σέ χαϊδεύουν μέ 
μιά τέτοια άναίδεια πού σούρχεται νά τούς πετάξης 
τό βιβλίο στά μούτρα. Ήταν ή πρώτη φορά πού 
άπό τό στόμα τής Λιλής έβγαινε μιά τέτοια κουβέντα. 
“Οταν πρό καιρού τής είπε μιά φίλη της, «τί κάθεσαι 
καί σέ χαϊδεύει αυτός δ γέρω χάχας;» αύτή έθύμωσε 
γιά τήν άσέβεια τής συμμαθητριάς της πρός τόν κα
θηγητήν τους.

— Καί πώς μέ χαϊδεύει, τί; Μήπως δέ μέ χαϊδεύει 
δ μπαμπάς μου. ή μαμά καί τόσες κυρίες ηιίλες της 
ποΰ έρχονται σπήτι; Εσένα δέν σέ χαϊδεύουν;

Τί διαφορά σέ ένα μήνα!
Μετ’δλίγον έχωρίστηκαν.Ή Λιλή μέ τή μαμάτηςέπή- 

ραν τήν οδόν Πανεπιστημίου καί μόλις έφθασαν στήν 
οδόν Σίνα έστάθηκαν. 'Η υπηρέτρια ήταν σιό παρά
θυρο. Μόλις τις είδε έτρεξε καί τούς άνοιξε τήν πόρτα.

Ό κ. Δρϊνος, τμηματάρχης τοΰ υπουργείου, δέν 
είχε άλλο παιδί άπό τή Λιλίκα του. ’Έμοιαζε τής 
μαμά της, άλλά στά μάτια καί στό χρώμα ιών μαλ
λιών, ήτανε ’ίδιος ό μπαμπάς της. Ήταν ή μονάκριβή 
τους καί μ’ δλα τά χάδια ήταν ένα χαριτωμένο παιδί 
μέ καλή καρδιά καί χωρίς ιδιοτροπίες. Θεωρούσε 
τόσο φυσική τήν υπερβολική αγάπη ποΰ τής είχαν, 
ώστε αυτό δέν τής έκανε ιδιαιτέρα έντύπωσι πού νά 
τής στρεβλώση τό χαρακτήρα, δπως συμβαίνη συνή
θως στά παιδιά.

Κάθε Κυριακή άπόγευμα έπήγαιναν στον κινηματο
γράφο. Ήταν ή ώραιοτέρα άπόλαυσις τής παιδικής 
της ψυχής, νά βλέπη τή ζωή νά ξετυλίγεται στό πανί 
τοΰ κινηματογράφου, σάν ένα όνειρό, σάν μιά ιστο
ρία, σάν παραμύθι πού δέν έχει σχέσι μέ τήν πραγ
ματικότητα. ’Εντούτοις ή άφωνες σκηνές, τής έξασκοΰ- 
σαν μιά περίεργη γοητεία- έγέμιζε τό κεφάλι της 
έντυπώσεις ποΰ δέν τής ήσθάνετο, χωρίς νά καταλα- 
βαίνη δμως, δτι θά ήρχετο στιγμή ποΰ θά έκρινε τή 
ζωή της. σύμφωνα μέ τήν επήρειαν τοΰ κινημα
τογράφου. (Ή ουνέχΒία είς τό προσεχές).

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ
Γίνικάς Γραμμβτεύς τοΰ Υπουργείου τών 'Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαι&εύσεως καί τής Κεντρικής 'Επιτροπείας ύπίρ τής 

κατασκευής τής νουαρχίδος <Κωνσταντίνος Βασιλεύς».

Ό κ. Βολωνάκης κατόπιν κακοβούλων είσηγήοεων συνελή- 
φθη ώς Βενιζελικός ύπονομεύων τό καθεστόις προδίδων τήν 

Πατρίδα του καί κυ
ρίως ώς άντιβασιλι- 
κός. Ώς ήτο επόμε
νον ή άλήθεια έλαμ- 
ψε μετ’ όλίγον καί ό 
κ. Βολωνάκης άπε- 
δόθη είς τήν κοι
νωνίαν άσπιλος άπό 
τήν βρωμερόν κηλΐ- 
δα, τήν οποίαν τοΰ 
προσήψαν ϋπουλοι 
προσωπικοί έχθροί. 
Τήν λατρείαν καί τόν 
σεβασμόν τόν όποιον 
τρέφει ώς πιστός 
ύπήκοος, ό κ. Βολω
νάκης, είς τό σεπτόν 
πρόσωπον τής Α. Μ. 
τοΰ Βασιλέως, άπο- 
δεικνύει τό πρό τίνος 
έκδοθέν σύγγραμμά 
του «’Αγωγή τοΰ 

πολίτου», έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ οποίου άποσπώμεν τήν 
κατωτέρω, έκ τών απείρων, παράγραφον.

«Οί νεότεροι "Ελληνες, ϊνα ώμεν αληθώς φιλοπάτριδες, 
όφείλομεν νά άγαπώμεν καί τιμώμεν τόν ένσαρκοΰντα τήν 
εθνικήν ιδέαν καί πληρώσαντα διά πανεκλάμπρων πολεμικών 
θριάμβων αιώνων πολλών, πόθους καί όνειρα τής φυλής καί 
ζωογονούντο τήν έθνικήν ψυχήν καλλίνικον Βασιλέα ημών 
Κωνσταντίνον τόν IB’ καί τήν σεπτήν Βασιλικήν οικογένειαν».

Θύμα αχρείων συκοφαντιών, έπεσε καί ό κ. Κοφινάς, τοΰ 
οποίου ή εθνωφελής δρασις έν τώ όπουργείφ τών Οικονομι
κών ήτο κόρφος δια
φόρων μοχθηρών. Ό 
κ. Κοφινάς συλλη- 
φθείς άπελύθη ύπό 
τής δικαστικής άρ- 
χής, ήτις έξηκρίβωσε 
ότι ήτο άθώος τοΰ 
άποδοθέντος είς. αυ
τόν έγκλήματος. Ή 
«Εικονογραφημένη » 
καί ό κόσμος ό γνω- 
ριζών τήν δράσιν 
του, είχε άκούσει τήν 
σύλληψίν του μετ’ 
αληθούς καταπλή- 
ξεως καί άνάλογος 
πρός αυτήν ϋπήρξεν 
ή χαρά όλων μας, 
όταν έμάθαμεν ότι 
δέν έπεβαρΰνετυ άπό 
εκείνο διά τό όποιον 
είχεν ένοχοποιηθή. 
Αληθές είνε ότι είς 
τοιαΰτας περιστάσεις 
πολλά τά έκτροπα 
είναι δυνατόν νάσυμ- 
βοΰν, άλλά ή αμερό
ληπτος έκτέλεσις τοΰ 
καθήκοντος, ή οποία 
διέκρινε πάντοτε τήν
’Ελληνικήν Δικαιοσύνην, αποδίδει όσον ο 'ιόν τε τάχιστα τήν 
τυχόν όφειλομένην ηθικήν ίκανοποίησιν είς τά ένίοτε παρου- 
σιαζόμενα πρό αυτής θύματα, μετά τής αυτής εύθύτητος, 
μεθ' ής πλήσσει καί τούς ένοχους.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ __ _________

Το πρακτικότερο δώρο είναι.τό απαράμιλλου ' Ημερολό- 

γιον τον Βοετοϋ, το όποιον έςεδόΰη έπιμελεία τής «Εικο
νογραφημένης» καί τό όποιον εισέρχεται ήδη μέ τόν τόμον 
τοΰ 1917 είς τό 17ον έτος. Ίδέτε τί περιέχει :

Χρονολογίαι, εορτολόγιου κλπ.—Κοσμογραφικά. Ό Κεντρι
κός “Ηλιος τοΰ Σύμπαντος. — ’Ατμοσφαιρικά. Κεραυνών 
περίεργα αποτελέσματα. —Γεωλοχικά. Καταστροφή τής Λισ- 
σαβώνος ύπό σεισμού. — ΒασΖλ.ειο»’ 'Ορυκτών. Σμάραγδος, 
II ετρέλαιον. — Βασίλειον φυτών. Γεωμήλων εισαγωγή είς 
Ελλάδα. —' Ανθρωπολογικά. ΙΙαχυσαρκία μυθώδης. Γίγαν
τες. Νάνοι.— 'Ηπείρου ίοτορία —' Ηρφον τή; Έπαναοτάσεως 
τοΰ 1821. — Μεσολογγίου αλωσις.— Βασίλειος Κωνσταντίνου 

Γόμοι.— “Οίλωνο; ίξιοσις.—Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος.— 

Οικονομολογικά. Δημόσιον χρέος τής Ελλάδος. — Ό πρώτος 
φιλέλλην.—Ηλιοθεραπεία.—Πλοντολογικά.— ' Υγειονολογικά. — 

Πανευρωπαϊκός πόλεμος.—Μεγάλη συμφορά τοΰ'Ελληνιομοΰ. 

Φιλανθρωπικά. ΙΙολυκλινική, Οίκος τυφλών. Ασυλα ανιάτων 
καί αστέγων. Σύνδεσμος κατά τής φΟίσεως. 'Ερυθρός Σταυ
ρός. Οικονομικόν συσσιτίου. Δρομοκαίτιον φρενοκομείου κλπ. 
Ναυτικά. Τά υποβρύχια. Κέρδη Έλλ. Έμπ. Ναυτιλίας.— 
Ποίησις.—Πέραν τοΰ τάφου. Διήγημα.— Ναυτικός Αποκλει

σμό; τής Ελλάδος. —Ό Τηβενϊνος. Έπεισόδιον τοΰ Πανευ
ρωπαϊκού πολέμου.— Συζυγική κωμφδία.— Τί εφρόνει δ Μ. 
Ναπο/.έων περί τοΰ πολέμου. — Ό Κάϊζερ. — Στατιστικά.— 

Βιομηχανικά. — Μεγάλοι νεκροί τοΰ 1916. Γ. Θεοτόκης, Κ. 
Μαυρομιχάλης, Βασίλισσα Ρουμανίας. — Πειραιώς λιμήν.— 

Ανέκδοτα. — Άπό τήν Κρητικήν έπανάοταοιν τοΰ 1867. Ο 
καπετάν Σουρμελής.—Ό Σουλτάνος τής Σαχάρας. Δραπέ- 
τευσις αύτοΰ έκ τοΰ φρενοκομείου. — Ό αΰτοκράτωρ τή; 

Χαίτης. —'Εφευρέσεις καί ανακαλύψεις. Ό κινηματογράφος.— 
'Αθλητικά.— Πώς επενοήθη ό Καραγκιόζης. — Συμβουλαί. — 

Γαστρονομικά. — Συναγωνισμός αυτοκινήτων. — Ή Βυζαντινή 

μαγειρική. — Αινίγματα.—Ώραϊαι τέχναι.— 'Επισκέψεις είς τήν 

Άκρόπολιν καί τά Μουσεία — Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών 

αυτοκρατόρων.—' Ο χορός κατά τήν αρχαιότητα καί σήμερον κ.λ
ΙΙωλεΐται εις ολα τά Βιβλιοπωλεία άντί 3 δρ., χαρτό

δετου αντί 4 δρ.
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ARTHURO GRAF
Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ TOV ΙΗΣΟΥ

ΠεΛιάς υψηλή καί έρημος, γεμάτη χορτάρια, λίθους καί ακίνητα νερά 
— Είς ro μέοον οτέκίται ύ ‘Ιηάονς μυνος. 'Αποτόμωςέμφανίζεται ύ Σατα- 
νάς. ‘θ 'Ιησούς τόν άτβιάζει κατά ηρόαωηον. χωρίς να προφερρ λέξιν

Σατανάς. Σβύνεται η μέρα καί εον μόνος στην ερημιά αυτή 

τί μένεις ;

Ιησούς. Μά δέν είμαι. μόνος.

Σατανάς. Έρημος Λ τόπος είναι καί δέν βλέπω παρά λιθά

ρια και χόρτα, ποΰ φωλιάζει μέοα φαρμακερό τό φείδι. Δέν 

φοβάσαι τάχα ;

’Ιησούς. Τινα φοβηθώ;

Σατανάς. Άφοΰ είσαι μόνος;

’Ιησούς. Δέν είμαι μόνος.

Σατανάς. Μά ποιος άλλος είναι έδώ;

"Ιησούς. Το πνεύμα.

Σατανάς. Ποιος;

’Ιησούς Τό πνεύμα, δπου ζή δίχως οάρκα καϊ ζωή στήν 

πλάοι δίνει.

Σατανάς. Κ’ είναι μαζί σον; Μά δέν σ’ έθάμβωοε, γιά 

πές μου, ή ξαφνική μον είς τό πλευρό σου παρουσία ;

’Ιησούς. Όχι.

Σατανάς. Μήπως ξέρεις ποιος είμαι;

’Ιησούς. Ναί.

Σατανάς. Μά έγώ πολύ λίγο σέ γνωρίζω. Ποιος είσαι;

Ιησούς. Άνθρωπος, δέν βλέπεις ;

Σατανάς'. Στήν δψι τέτοιος φαίνεσαι, μά πώς εΰρέθης στήν 

έρημιά αύτή, χωρίς τροφή νά έχης, χωρίς άνάπαυοι δ ϋπνος 

χιΐ σου δίδη ;

‘Ιησούς. Πολύ μικρές ανάγκες έχω.

Σατανάς. Έγώ σιμά οου ήλθα πολλές φορές, χωρίς οϋ νά 

τό νοιώοης.

Ιησούς. Τό ένοιωσα.

Σατανάς. Μπα!

Ιησούς. Καί τί θές;

Σατανάς. Νά σέ σώσω.

’ Ιησούς. ‘Εμένα!

Σατανάς Κάποιος άσχημα οέ συμβουλεύει καί κάνεις τρέλ

λες. Γιατί μέ τό φαΰλο κόσμο ν' ανακατεύεσαι; Γιατί τόν ερε

θίζεις μέ λόγια οου πικρά, μ’ ιδέες δικαιοσύνης κι' ειρήνης κού

φιες; Γιατί στόν κόσμο δίνεις χιλιάδες υποσχέσεις, χωρίς διόλου 

έν τούτοις καί νά τϊς κάνης; Διεφθάρη πιά ό κόσμος έως τό 

κόκκαλο και ή ανθρώπινη άθλιότης διόρθωοι δέν έχει.

’Ιησούς. Ίσως.

Σατανάς. ΙΙροφυλάξου άπό τά φλύαρα πλήθη. Αλλάζουν 

γνώμη πιό εύκολα άπό τό κΰμα. ‘Αμφίβολα θεωρούν τόν έρωτα, 

τό μίσος, κάθε συμβουλή ποΰ δίδεις. Κί άν χειροκροτή τό 

φαΰλο πλήθος τώρα, θά σέ πετροβολήοη αύριο.

Ιησούς. Τί τότε θές νά πιστεύσω;

Σατανάς. Έοέ μονάχα. Ζήοε μόνο γιά σένα.

’Ιησούς. Καί γιατί;

Σατανάς. Γιά ν'ιααι ευτυχισμένος. Αύτός είναι ό σκοπός τού 

βίου μου.

Ιησούς. Μά ευτυχισμένος πώς θά γίνω;

Σατανάς. Φθάνει νά μέ λατρεύης.

‘Ιησούς. 'Εσένα;

Σατανάς Μέ λατρεύουν πολλοί στόν κόσμο.

Ιησούς. Τό πιστεύεις πώς θά γίνω ευτυχισμένος ;

Σατανάς. " Εχω μυρίους τρόπους-θαβρω έκεϊνον, που περισσό

τερο ο αρμόζει, πούναι πιό ταιριαστός στό πνεύμα σου. Μ' άκοϋς;

‘Ιησούς. Σ' ακούω.

Σατανάς. Νειός είσαι εΰγενής, δείχνει ή μορφή, παρθενική 

εντροπή πώς κρύβει μέσ στά βάθη τ’ όνείρου. Μά γιατί δέν 

δοκιμάζεις τάχα τόν “Ερωτα; Καρπός αγαπημένος πάντα είν ή 

γυναίκα. Κάθε επιθυμία πληρώνει. Κύττα.

Έν τή σκοτεινή ατμόσφαιρα περνούν ήόονικαί μορφαί ύοαίων γυναι- 
κιόν, άελαι μέν γυμνοί ιΙΛΛαι δέ ήμίγυμνοι.

Σατανάς. Σ' άρέοονν;

Ιησούς. Όχι. Σκέπτομαι πώς είναι όνειρο περαστικό καϊ 

πώς ή πλάνη έμορφιά τους χάνεται αμέσως.

Σατανάς. Τφόντι. Σέ ψυχραίνει ή μνήμη τής Ενας τής προ- 

μήτορος... μά παραμύθια! “Ας δοκιμάσουμε άλλο. Νά! χρυ

σάφια, ασήμια. Πλούσια πετράδια μύρια κρύβει μέσα ατά οπλά-
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χ>·α της ή γή. Νά, σοΰ τά δίνω δλα στό βλέμμα σον μπροστά. 

Νεΰμα οάν κόμης, Οάσαι όλονών κυρίαρχος.

Έξαφνα γύρω τον τύ έδαφος όποστράπιει Από χρυσών, άργυρον 
και σωρόν πολυτίμων λίθων.

Ιησούς. Δικά σου είναι τόσα πλούιη ;

Σατανάς Και μύρια άκόμη

‘Ιησούς. Ευτυχής θάοαι !

Σατανάς. 'Εμένα δέν μοϋ χρησιμεύουν, μά ωφελούνε τόν 

κόσμον δλο. Τόσο άξίζει τό χρυσάφι, ποΰ δέν υπάρχει, τίποτε 

ο αύτόν ιόν κόσμο ποΰ νά μή γέρνη στή μεγάλη δυναμί του. 

Σαν τώχης δλα είναι δικά οου. Κάθε νόμο; τό προσκυνάει. 

Κάθε οου γούστο, Οά νικάη τή λογική. Σκλάβοι οου γύρω θά· 

ναι δλοι κί δτι σ' άρέοη θενά κάνης.

‘Ιησούς. Κί δμως μ' δλο τοΰ κόσμου τό χρυσάφι δεν θά 

κατορθοίσω νά κάμω Οποιον μέ μισεί νά μ' άγαπάη.

Σατανάς. Μεγάλες απαιτήσεις έχεις. Μήπως θέλεις οκήπτρο 

ν άποκτήσης, μήπως κορώνα τάχα ; ’Αληθινά, καλός σκοπός 

ή δόξα κί άξια γιά κάθε νοΰ μεγάλο. Κύττα τοΰ κόσμου τίς 

πρωτεύουσες, τά κράτη

•Ραίνονται γύρω είς τόν Ορίζοντα έπτεταμεναι πλούσιοι πόλεις, μέ 
θαυμάσια στολίσματα και θελκτικούς κήπους.

‘Ιησούς. Καί τά ερείπια;

Σατανάς. Ένδοξες χώρες ποΰ άνιϊοϋν. Διάλεξε ποιος θρό

νος ο' άρέσει καί πριν νά έξημερώοη, σ' αυτόν θά ο ανεβάσω.

Ιησούς. Καί σύ; Σέ θρόνο ψηλότερο άπ' δοους εις τή γή 

υπάρχουν δέν κάθηοες άκόμη ;

Σατανάς. Αλήθεια.

Ιησούς Ποιό ψηλά άπό τάστρα ;

Σατανάς, ψηλότερα άπό τάστρα.

’Ιησούς. Καί δέν έγκρεμίσθης:

Σατανάς. Γκρεμίοθηκα άπ' έκεϊ, αλήθεια, μά άλλον έστησα 

θρόνον καί βασιλεύω τώρα.

Ιησούς. Μείνε λοιπόν στό βασίλειό σον, ή κάλλιο στά κράτη σου.

Σατανάς. * Αρνεΐσαι;

Ιησούς. Σιώπα.

Σατανάς. Λοιπόν τώρα άφοΰ δέν σ’ ενδιαφέρει οΒτ αύτό, 

τί θέλεις ;

‘Ιησούς. Τίποτα.

Σατανάς. ’Απ' δσα είς τήν έξουσίαν μου είνε;

'Ιησούς. Όχι.

Σατανάς. Νά μέ λατρεύης δέν ποθείς;

’Ιησούς. ’{J σατανά! μακρυά μου.

Σατανάς. “Ακου θά μετανοιώοης, άλλ" άργά. Ποιά έργα 

κάνεις λοιπόν;

Ιησούς. Τά έργα τά δικά μου είναι ο' δλους γνωστά

Σατανάς. Μήν παρορμάς τά πλήθη, οΰτε νεωτερισμούς νά 

φέρης. Γιά σωτήρας μάταια τών δουλωμένων φαίνεσαι. Είνε 

δικός μου ό κόσμος.

‘Ιησούς. Άλλά δικός μου θά γένη.

Σατανάς. Τρελλέ, αρχίζεις άσχημη έπιχείρηοι.

Ιησούς. Μά δέν γυρεύω δά συμβουλές.

Σατανάς. Πρόσεξε.

'Ιησούς. Μή σέ μέλει.

Σατανάς. “Ακου, δν φίλο δέν μέ θές, εχθρό; οου θενά γίνω

’Ιησούς. Δέν οέ φοβούμαι.

Σατανάς. Μή τό λές.

’Ιησούς. Τί θά μοΰ κόμης ;

Σατανάς. Μέ θάνατο σκληρό καί άτιμο θά κάνω νά πεθά- 

νης. Νά κύττα.

•Από μακρυά είς Ιν σύννεφο πενθίμου φωτός ίπιφαίνεται ό Γολγοθάς 
μό τους σταυρούς στημένους.

Σατανάς. Αυτή εΐνε ή τύχη π&χω γιά σένα έτοι,ιιάοη 

Ιησούς. Φύγε, Μαστρωπέ.

Σατανάς. Μ’ αγριεύεις!

Ιησούς. “Αθλιε κακούργε δτι κί αν μοΰ κάνης άλλο δέν 

μπορείς παρά νά μέ ΰπηρειήοη; οτό σκοπό μου.

Σατανάς. Σ’ έκεΐνο τό βουνό θέ νά ξαναϊδωθοΰμε μιά μέρα 

Τοΰ κάκου θά μέ κράζης....................

"Ιησούς. Όπίσω μου, ώ Σατανά, όπίσω! ....

•0 ΣατανΛςχέξαφανίζεται. Η Αγνή Ανταύγεια τής ήοϋς έξαπλούται 
πρός τήν Ανατολήν.

Γ. Κ. ΔΙΔΜαΝΓΟΠΟΥλΟΣ

ΑΛΕ3ΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ
---------------------- --- Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΚΟ

(ΣννέχΕία άχο to προηγουμβνον)

Έάν ήτο μόνος ό Κοκκονάς, άναμφιβόλως θά τόν 
έπερίμενε. Άλλά άπό πίσω δ Λαουριέρος έγέμιζε 
τό πυροβόλο τοτ- και ό Μωρεβέλ άκούσας τις φω
νές τοϋ ξενοδόχου ανέβαινε τρέχωντας τις σκάλες. 
Ό Δελαμόλ τό καλλίτερον ποϋ είχε νά κάνη ήτο 
νά φύγη. Έπήδησε στό διπλανό δωμάτιο καί έκλεί- 
δωσε τήν πόρτα.

—Ά! χαμένε! τοϋ φώναξε δ Κοκκονάς μανιώδης, 
ένφ έσπρωχνε τήν πόρτα μέ τήν λαβήν τής σπάθης 
του. Περίμενε! περίμενε ! Θά σοϋ . κάνω στό δέρμα 
μέ τό σπαθί μου τόσες τρύπες, δσα σκοΰδα μοΰ κέρ
δισες άπόψε'. Ά, έρχομαι νά μή σέ άφίσω νά ύποφέ- 
ρης, έρχομαι νά μή σέ κλέψουν καί σύ γιά ευχαριστώ 
μοΰ στέλνεις μιά σφαίρα στόν ώμο!

Περίμενε, άχρεϊε! Περίμενε!
Έν τώ μεταξύ δ Λαουριέρος, έπλησίασε και μέ τόν 

υποκόπανο τοϋ δπλου του έσπασε τήν πόρτα.
Ό Κοκκονάς ώρμησε εις τό δωμάτιον άλλά εύρήκε 

μπροστά του τόν .. . τοίχο. Τό καμαράκι ήτον άδειο 
και τό παράθυρο άνοιχτό.

— Θά γκρεμίστηκε άπό τό παράθυρο, είπε δ ξενο
δόχος.

—"Η θά τώσκασε άπό τή στέγη τοϋ διπλανού σπι
τιού, εΐπε δ Κοκκονάς ένφ διεσκέλιζε τό παράθυρο 
έτοιμος νά τδν άκολουθήση κυνηγώντας τον στις στέ
γες. Άλλά δ Μωρεβέλ κα'ι δ Λαουριέρος ώρμησαν 
και τόν έπιασαν. Τόν έσυραν πάλιν στό δωμάτιο καί 
τοϋ φώναξαν καί οί δύο συγχρόνως.

— Τρελλός είσθε; Θά σκοτωθήτε.
— Μπά! εΐπεν δ Κοκκονάς κι’ αν γλυστράνε ή στέγες 

έγώ είμαι ορεινός καί συνηθισμένος νά τρέχω στούς 
πάγους. “Αλλως τε, δταν μέ προσβάλη κανείς, άνε- 
βαίνω μαζύ του μέχρι τοΰ ουρανού, ή κατεβαίνω στόν 
Άδη άκολουθών αύτόν σέ δποϊον δρόμο κα'ι αν πάρη, 
γιά νά πάη έκεϊ. Άφήστέ με.

—Άφήστέ τον, εΐπεν δ Μωρεβέλ. Τώρα ή σκοτω
μένος είναι ή έχει φύγει μακράν. Έλάτε μαζύ μου. 
Κα'ι δν σάς έφυγεν αύτός, έννοια σας καί θά βρήτε 
χίλιους άλλους είς τήν θέσιν του.

—“Εχετε δίκηο, εΐπεν δ Κοκκονάς, ωρυόμενος. 
Θάνατος εΐς τούς Ούγενόττους. ’Έχω άνάγκην νά 
εκδικηθώ καί δσο πιό γλήγορα τόσο πιό καλλίτερα.

Καί οί τρεις κατέβηκαν τήν σκάλαν γλήγωροι σάν 
άστραπή.

— Είς τοΰ ναυάρχου! έκραύγασεν δ Μωρεβέλ.
— Είς τοϋ ναυάρχου, έπανέλαβεν δ Λαουριέρος.
— Εΐς τοΰ ναυάρχου, άφοΰ τό θέλετε λοιπόν, είπε 

καί δ Κοκκονάς.
Καί οί τρεις έξήλθον ώς μαινόμενοι, άφοΰ άφησαν 

φρουρούς εΐς τό ξενοδοχεΐον τόν Γρηγόριον καί τούς 
άλλους ύπηρέτας κα'ι κατηυθύνθησαν εϊς τοϋ ναυάρ
χου. Ή λάμψις τών φλογών καϊ ό κρότος τών πυρο
βόλων τούς ώδηγοΰσαν πρό τά έκεϊ.

—“Ε! ποιος τρέχει έκεϊ; ρώτησεν δ Κοκκονάς. 
Είναι άνθρωπος χωρίς ζώνην καί έπενδύτην.

— Θά είναι κάποιος ποΰ θά φεύγη, εΐπεν δ Μωρεβέλ.

—Έμπρός λοιπόν έσεϊς, ποϋ έχετε δπλα, εΐπεν δ 
Κοκκονάς.

— Μά τήν πίστι μου, δχι, εΐπεν δ Μωρεβέλ. Φυλάγω 
τό μπαρούτι μου γιά καλλίτερο κυνήγι.

— Τότε σείς, Λαουριέρε...
— Περιμένετε, εΐπεν δ ξενοδόχος σκοπεύσας.
—Ά! ναί, περιμένετε, φώναξεν δ Κοκκονάς. Καί 

δμως αύτός φεύγει έν τφ μεταξύ.
Και ώρμησεν έμπρός πρός καταδίωξιν τοΰ δυστυ

χούς, ποΰ τόν έφθασε γλήγορα, διότι ήτο πληγωμέ
νος. Τήν στιγμήν δμως ποΰ τοΰ φώναζε, «γύρισε, μά 
γύρισε λοιπόν γλήγορα», άκούσθηκε κρότος δπλου και 
μιά σφαίρα σφύριξεν εΐς τά αύτιά τοϋ Κοκκονάς και 
δ φυγάς κυλίσθηκε κατά γής σάν λαγός.

Κραυγή θριάμβου άκούσθηκε πίσω άπό τόν Κοκ
κονάς. Ό Πεδεμόντιος έστράφη καί είδε τόν Λαου- 
ριέρον σείοντα τό δπλον.

—Ά! αύτή τή φορά, άνέκραξεν, έκαμα τούλάχι
στον καλό δώρον.

— Ναί· άλλά λίγο έλειψε νά περάσης κι’έμένα 
πέρα - πέρα.

— Φυλαχθήτε, εύπατρίδα μου, φυλαχθήτε, φώνα
ξεν δ Λαουριέρος.

Ό Κοκκονάς άνεπήδησε πρός τά όπίσω. Ό τραυ
ματίας εΐχεν έγερθή έπάνω εΐ; τό ένα γόνατο καί, 
διψών έκδίκησιν, ήτοιμάζετο νά πλήξη τόν Κοκκονάς 
μέ τό έγχειρίδιον, άκριβώς κατά τήν στιγμήν, ποϋ δ 
ξενοδόχος έσωσε τόν Πεδεμόντιον.

—Ά! έχιδνα, φώναξεν δ Κοκκονάς.
Καί, δρμήσας έναντίον τοϋ τραυματίου, έβύθισε 

τρεις φορές τό σπαθί του μέχρι τής λαβής.
— Καί τώρα, εΐπεν, εΐς τοΰ ναυάρχου, εΐς τοΰ 

ναυάρχου.
— Ά! ά, εύπατρίδα μου, εΐπεν δ Μωρεβέλ, κατά 

τά φαινόμενα τσιμπφς.
— Εΐς τήν πίστιν μου ναί, άπήντησεν δ Κοκκονάς. 

Δέν ξέρω αν ή όσμή τής πυρίτιδας μέ μεθύσκη ή ή 
θέα τοϋ αίματος μέ έρεθίζει. Άλλά, μά τόν Θεόν, ή 
σφαγή μ’ άρέσει. Εΐναι, σάν νά έλεγε κανείς, κυνήγι 
άνθρώπων. "Εως τώρα βρέθηκα μόνον σέ κυνήγι 
άρκτων, λύκων καί, στήν τιμή μου, τό κυνήγι τών 
άνθρώπων μοΰ φαίνεται πιό διασκεδαστικό.

Καί οί τρεις έπειτα έπανέλαβον τόν δρόμο τους
(Ή συνέχεια εΐς τά προσεχές).

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η “ΗΒΗ,,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Ν. ΠΑΚΟΥΜΑΚΗ

Τό άριστοκρατικώτερον καί καθαρότατου 
’Αθηναϊκόν Κέντρον

ΖΥΘ©2 ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥ

Γεύματα έηΐ ηαραγγελίρ..— Τμήμα χορτοφαγίας.
ΠΛΑΤΕΙΑ Ο ΜΟΝ Ο ΙΑΣ.- ΤΗΛΕΦ. 5*8
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ

"Επειτα, Σάτυρος αληθινός πειά. τής άπόσχισε τήν μπλού
ζα της φρενήρης άπό τήν θέρμην καϊ τό άρωμα τής σαρκός.

Ή Μίτσα είχε άποκάμει καϊ έλιποθύμησε. Ήταν το'ιρα είς 
τήν εξουσίαν του. Ή Μίτσα έκινδύνευε. Λίγο ακόμη καϊ ήτον 
χαμένη.Ό έκφυλος τήν άρπαξε εϊς τήν αγκαλιά του, έκόλλησε 
τά χείλη του επάνω είς τήν σάρκα της. πού άφινε τό σχίσιμο 
νά διαφαίνεται. "Εβαζε χέρι πλέον.

"Εξαφνα ή πόρτα άνοιξε αθόρυβος καϊ ό Ντιντής ήσθάνθη 
μίαν δύναμιν νά τόν σηκώνη ψηλά άπό τόν σβέρκον. Ήτον 
καιρός.Ό Στέφος έπήδησε άπό το ώτό του, διεσκέλισε τά 5-6 
σκαλιά τής εισόδου μέ δύω πηδήματα καϊ πριν προφθάσουν 
οί καθαρισταϊ νά τόν σταματήσουν είχε γλυστρήσει είς τό 
χώλλ καϊ άπ’ έκεΐ είς τήν καμπίνα.

’Επέταξε τόν Ντιντή σέ μιά γωνιά καϊ καθώς έσωριάσθηκε 
κάτω, τού έδωκε καϊ μιά κλωτσιά κατάστηθα. "Επειτα ένω 
τό κάθαρμα έπεφτε Αναίσθητο, άρπαξε, από τόν καναπέ τή 
Μίτσα καϊ τήν έπανέφερε είς τάς αισθήσεις της, βρέχοντας 
τούς κροτάφους της μέ λίγο νερό, ποΰ εδρήκε σένα ποτήρι, 
επάνω είς τό τραπέζι.

Ό Ντιντής, ζαλισμένος, έμεινε σωριασμένος σάν παληό- 
σκυλλο σιή γωνιά καϊ έβογκοΰσε. κυττάζοντας μέ διάπλατα 
μάτια τόν επιδρομέα. Ό Στέφος έν τφ μεταξύ έπήρε στήν 
αγκαλιά του τήν Μίτσαν καϊ άνοιξε τήν πόρτα διά νά φύγη. 
’Απ’ έξω όμως εδρήκε τούς δύω καθαριστάς, οί όποιοι, μή 
γνωρίζοντες τί συνέβαινε καϊ ποιος ήτον ό είσορμήσας είς 
τά διαμερίσματα, είχαν τρέξει μέ τά σάρωθρα όρθια.

Ό Στέφος τά έχασε πρός στιγμήν. Δέν έδείλιασε. Ήταν 
άρκετά γενναίος. Δέν άφινε δέ ποτέ καϊ τό πιστόλι του, ένα 
• Σμϊθ - Οΰέσσον », νικελέ. αληθινόν κομψοτέχνημα. ‘Αλλ’ 
άνεμέτρησε τό σκάνδαλον. Έάν τούς έπρότεινε τό πιστόλι 
του, οί καθαρισταϊ θά έβαζαν τις φωνές καϊ θά έτρεχαν οί 
νυκτοφύλακες καϊ τις οίδε τί θά έπηκολούθει.

— Άνάψτε ένα φώς γρήγορα! τούς είπε.
Ό ένας άπό τούς δύο έτρεξε εις μίαν ψευτοκολωνα, εδρήκε 

τό κουμπί καϊ τό έστριψε. Τότε καί οί δύω έμειναν κατά
πληκτοι. Εδρίσκοντο πρό ένός κυρίου πολύ καθώς πρέπει, ό 
όποιος έκρατοΰσε είς τήν αγκαλιά του τήν «Δεσποινίδα τοΰ 
τηλεφώνου», μέ σχισμένα τά ρούχα, τά μαλλιά άνω κάτω 
καϊ μή δυναμένην νά συνέλθη ακόμη Ό ένας μάλιστα άπό 
τούς δύω καθαριστάς έστεκε καϊ μέ κάποιον σεβασμόν εμ
πρός είς τόν Στέφον. Ένόμιζε πώς κάπου τόν έγνώριζε. 
Ήτον άπό τούς μεγάλους. Τόν άνεγνώριζε.

Ό Στέφος έπωφελήθη τής εύκαιρίας.
— Μέσα στήν καμπίνα είναι κάποιος· τούς είπε. "Εγινε 

κάποιο έγκλημα.
Καϊ οί δύω τότε είσώρμησαν καϊ ό Στέφος εδρήκε τήν ευ

καιρίαν νά βγή βιαστικά έξω, νά χωθή είς τό ώτό του μέ τήν 
Μίτσαν και νά φύγη ολοταχώς.

Οί καθαρισταϊ μέ μάτι βιαστικό έψαξαν τις γωνιές τής 
καμπίνας καϊ άνεκάλυψαν τόν Ντιντήν, ό όποιος εκείνην τήν 
στιγμήν συνήρχετο καί είχε σηκωθή οτά γόνατα.

— Τόν πιάσατε; ήρώτησε.
’Άλλη κατάπληξις. Έπερίμεναν νά βρούν κλέπτην, διαρ

ρήκτην. ληστήν καϊ έβρισκαν τόν Γενικόν ’Επιθεωρητήν είς 
ελεεινά χάλια.

— Ζώα! έφώναξε. Κτήνη. Πηγαίνετε νά τόν πιάσετε. Φω- 
νάξτε τή φγουγά στά όπλα!

Ήναγκάσθησαν νά τρέξουν έξω, ένφ ήκολούθει χωλαίνων 
καϊ ό Ντιντής. Άλλ' ό Στέφος μέ τό χρυσόμαλλοι- δέρας του 
είχε έξαφανισθεϊ.

Η ΘΥΣΙΑ
Μέ τό ώτό τους έτράβηξαν ολοταχώς πρός τήν Κηφιοσιά. 

Λίγο-λίγο συνήλθε εντελώς ή Μίτσα καϊ διηγήθη είς τόν 
Στέφον τί είχε συμβή. Άλλ’ ήτο κατατρομαγμένη καϊ έτρεμε 
καθώς άνελογίζετο τάς λεπτομέρειας.

Τιάρα όμως ένα πρόβλημα παρουσιάζετο εμπρός των. 
Αύτή ή μαϊμού θά τής καθίστα πλέον πολύ δυσχερή τήν 
θέσιν της είς τήν Τράπεζαν. Θά έφρόντιζε μέ κάθε τρόπον 
νά τήν έκδικηθή. Θά έζητοΰσε τήν παΰσιν της μέ ραδιουρ
γίες καϊ ποιός ξεύρει ποΰ θά έφθανε.
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ΤΟΥ ;ΓΟΛΓΟΘΑ
(Σιηίχε,ο ά.τό to προη·,·ο>·ι.Γνον>

— Είμαι εγώ υπεύθυνος- τής είπε δ Στέφος.
, Τ,οΰ Γ" (ι“τι“ ιθΫ έπάνω του καϊ έχαμογέλασε
εκείνη. "Επειτα έγειρε τό κεφάλι της είς τόν ώμον του.
- — Καϊ εγώ σοΰ εμπιστεύομαι τήν ζωή μου- τοϋ είπε. Δέν 
έχω κανένα στόν κόσμο.

— Πατέρας σου, αδελφός σου, θά είμαι έγώ- άπήντησε ό 
Στέφος.

Είχαν φθάσει εϊς τό Στροφύλι. Ψυχή δέν ήτον είς τό δάσος. 
Μέσα είς τό ξενοδοχεϊον, φωτισμένοι- άμυδρά άπό ένα λαμ
πιόνι, ήσαν δυώ τρεις χωρικοί καϊ μιλούσαν μέ τόν ξενοδόχον.

Είς τό άκουσμα τής μηχανής ό ξενοδόχος έγκατέλειψε τήν 
παρέα του κΓ έτρεξε έξω.

--"Εχεις τίποτε; τόν ήρώτησε ό Στέφος.
— Τίποτε αυγά, λίγο τυρί.........
— - Καλά, φέρε ότι έχεις.

, — Κατέβηκαν άπό τά μπροστινά καθίσματα καϊ έμβήκαν 
είς τό κλειστόν διαμέρισμα τού αμαξιού, τό όποιον έφωτίσθη 
άπλέτως. μόλις ό Στέφος έγύρισε τό κουμπί τών λαμπιονιών. 
Ταυτοχρόνως μιά γλυκεία θερμοκρασία διεχύθη μέσα στό 
αμάξι άπό μιά μικρή ήλεκτρική θερμάστρα.

Έν τφ μεταξύ δ ξενοδόχος τούς έπήγε ένα δίσκο γαρνιρι
σμένοι- άπό διάφορα εδώδιμα, έν τφ μέσφ τών όποιων διε- 
κρίνετο καϊ ένα κοτόπουλο ψητό, κρύο. Καϊ τρώγοντας 
κατέστρωσαν τά σχέδιά των, ένφ ή Μίτσα σιγά-σιγά άφίνετό 
μέσα είς τόν ωκεανόν τής εύτυχίας.

Κατά τάς ? ή Μίτσα είχε γυρίση είς τό σπήτι της καϊ δ 
Στέφος είς: τήν οικογένειαν του. Ήτον σάν άφηρημένος όταν 
έφθασε, άλλ’ όταν άντίκρυσε τήν Λάκα καϊ τόν Μπούμπη. 
δέν είχε τό θάρρος νά τούς κυττάξη εϊς τά μάτια.

Προσεποιήθη ότι έτρωγε καί άπό τό πρόσχημα ότι θά έρ- 
γασθή άπεσύρθη είς τό ιδιαίτερον γραφεΐόν του.

Τότε έκεΐ μέσα, μόνος, μέ τήν σκέψι ελεύθερη, κατέστρωσε 
τό σχέδιόν του : Μιά βιλίτσα κάπου έκεΐ γύρω στους Αμπε
λοκήπους, μέ ήλεκτρικόν, μέ κηπάκο, μέ όλα τά κομφόρ, 
υπηρεσία. Μόνος του θά τήν εΰρισκε, μιά φωλίτσα, ένα κλου- 
βάκι περίκομψο καί μόνος του θά έπιστατοΰσε είς τήν έπί- 
πλωσιν.

Τήν άλλ’ ήμερα τό πρωΐ έφώναξε άμέσως τόν επιμελητήν 
του καϊ τού ανέθεσε νά συνεννοηθή μέ μεσίτας καϊ μέ έναν 
επιπλοποιόν καί ταπετσιέρην, τούς οποίους νά στείλη είς τά 
γραφεία τής Εταιρίας. "Επρεπε όμως νά συνεννοηθή καί μέ 
τήν Μίτσα.

Τήν έζήτησε*  λοιπόν. Τά πράγματα είχαν έξελιχθή ραγ- 
δαιότερα άπό δ,τι είχαν φαντασθή. Ό έκφυλος, μένεα πνέων, 
προσπαθούσε νά εύρη ευκαιρίαν. Τό πρωί λοιπόν τής έκαμε 
μίαν παρατήρησα-, διότι δήθεν είχε αργήσει νά πάη. "Επειτα 
άλλην, διότι, δεν τού έδωκε εγκαίρως τό γραφεΐόν πού έζή- 
τηοε. Αυτά τά παρέκαμψε ή Μίτσα. Άλλ’ ό διάβολος τά 
έφερε άνάποδα. Έζήτησε ό Γεν. Διευθυντής τό τηλέφωνον 
τού μεσίτου του Κανάλη 1501 διά νά τοΰ είπή ότι, επειδή 
πρσέβλεπε πτώσιν διά τό τέλος τοΰ μηνάς τών μετοχών τής 
Ναυτικής Τραπέζης, τά «χίλια κομμάτια» ποΰ είχε νά τά 
πουλήση είς ιιζ. Άλλ’ έγινε λάθος. Ή Μίτοα έζήτησε άπό 
τό Κέντρον 151 καϊ έδωκε εις τόν Γεν. Διευθυντήν τό τηλέ
φωνον τού έφοπλιστού Λεμαντή, ό όποιος κατέχων καϊ αυ
τός πολλάς μέτοχός τής Ναυτικής Τραπέζης καϊ φοβηθείς, 
ειδοποίησε τόν μεσίτην του νά τις δώση. Εννοείται ότι είς 
τό Χρηματιστήριου έγνώσθησαν αϊ προβλέψεις τών είδότων 
περί πτώσεως τών μετοχών αυτών καϊ έτρεξαν όλοι νά δώ

σουν όσα «κομμάτια» είχον. (·Η συνέχεια «Ις τό προσεχές).

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ Ι4ΡΥΘΕΙΣ ΓΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγάλοι άποίιήχαι χάρτου ’Εφημερίδων, Πτρωδωών κοί πάοης ποιό- 
τητος. Μεγάλοι ά.τοβήκοι είδών Γραφικής "Υλης. — 'Εργοστάσιο 
Κατάστιχων, Φακέλλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κλπ. — Τμήμα 
είδικον διά σφραγίδας έξ έλαστικοϋ καί μετάλλου ώς καί δι’ίπιγραφάς 
διά Ούρας.—’Ατμοκίνητου Τυ.τογραφεϊον μέ ΙΟ πιεστήρια.

• ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ »

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Πλ. Λυρτξήν. ΕϊμεΟα σύμφωνοι Σιέλλετε λύσεις άνευ 

γραμματοσήμου.— Γ. Σοϋτσον. Τουλάχιστον τεσσαράκοντα- 
φύλλα σιέλλονται. Π. Πολίτην. "Εχετε δίκαιον αλλά τί νο

μίζετε δτι ήδυνάμεθα νά κάμωμεν ; Τιάρα ποΰ μάς τό λέτε 

!)ά φροντίοιομεν καί ίλά λάβωμεν τα μέτρα μας. Σάς ενχαρι- 

οτονμεν Θά σάς ιϊπαντήαωμεν. Γ. Παπαδόπουλον. Εκα

στον δελτίου μέ ?ι- δεκάλεπτοι· Τά 7 ψηφοδέλτια τά ελά- 

βομεν. — Δημ. Ζορμπ. Εύχαριοτοΰμεν διά τήν συνεργασίαν 

σας.— Β. Πρωτοπ. Εΐμεθα σύμφωνοι καθ’ δλα. Τά φύλλα σας 

οτέλλονται.— Τάκην Φίτσον. ’ Δναμείνατε τήν έγκρισιν— Ν. 

Τσακαλάκην. 'II άπάνιηοίς σας εστάλη.— I. Χηνόπουλον. 

' ΕλήφΟησαν μέτρα διά τήν αποστολήν. Χρήματα σά. σιέλλον- 

ται.— Βλ. Βαλασόπουλος. Σάς άπαντώμεν ταχυδρομικές.

ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ I

ΟΔΟΣ: ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΠ Α Τ’. Τ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΝ THE “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί υποψήφιοι τής Β' και Γ' Σειράς

’Λττικοβοιωτιας : ’Ιωσήφ Λ'ιάππε, Μαρία Ν. I ερμανον, 

Σα. Γκονμας, Βλ. Βαλαοσύπουλος. — Τοιζκάλων : Δημ. Βρε- 

τόηουλος. — Βόλου : Λ'ο. Σννό.τονλος — Αιτωλοακαρνανία: : 
Γεώρ. Πλατανιιάτης.

Οί υποψήφιοι τής Δ' Σειράς 

Κορινθίας: J. Σοΰτοος.— Άοκαο-ας : Γ Σείριος — Λχα-.ο- 

ήλιδος: ’ Ιοι. Παπαδόπουλος-

ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΟΜ ΕΚΛΟΓΗΣ ΛΗΤΑΠΟΚΡΙΤΟΗ 'EIKOHOiPAiUHMEIHZ..
ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν
•Εν τή 1916.

’Ονοματεπώνυμον ψηφίζοντος

ν------------------------------------------ y ■ y '
Σημ. — Οί υποψήφιοι τής Ιϊ καϊ Γ σειράς θ' ϋνακηρυ- 

χθάτοιν είς τό προσεχές φνλλάδιον. Οί δέ τής ά' σειράς είς τό 

ίιεταπροοεχές. Δικαίωμα διά ν' άποσιείλουν ψηφοδέλτια έχουν 

διά μέ.ν τους υποψηφίους ιών δύο πρώτων σειρών μέχρι τής 

προσεχούς Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου τής δέ τελευταίας σειράς 

μέχρι τής μεταπροσεχοΰς Πέμπτης 2!) Ιεκεμβρίον.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ Σ Ε I Ρ Α Άριθ. 15.
------------------------ ΠΑΙΓΝ1ΟΝ

Πώς είνε δυνατόν εις δέκα σταύλους νά χωρέσουν

9 ίπποι χωρίς νά μείνη οΰδεις σταΰλος κενός;

Δύσεις γίνονται δεκταϊ μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσεχοΰς 
Τρίτης 27 Δεκεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ’ ένός ΙΟλέ- 
πτου γραμματ., τών δελτίων καταργηθέντων.- Βραβεία ώρί- 
οθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθησόμενος λαχνός θά 
λάβη 1 έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας .Εικονογραφημέ
νης» καϊ τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καϊ εν ίδραχμον λαχεΐον 
τού Έθν Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ εν Ήμερολόγιον Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετού. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετού

Καπέλλα, ΰποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα 

καί δλα τά ανδρικά είδη

ΕΙΣ ΤΟΝ ‘ΚΟΣΜΟΝ,,
ΟΔΟΧ ΣΤΛΑΙΟΊΓ 31

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ό υποφαινόμενος

ενεγράφην αναγνώστης τής·Εικονογραφημένης· τή σι σιά- 

οει τον κ.

Πωλείται οίκόπεδον μεγάλης έκτάσεως εΓτε όλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον έν II. Φαλήρρι. Πληροφορίαι παρά τώ δίκη- 

γόρφ κ. Θ. Φαρμακοπούλω, Πανεπιστημίου 55, ώρφ 8-10 π.μ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΠΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΗ’ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Γωνία Ω Σ Η Ε

Σ Υ Σ 
Η Σ 
Ε

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί εξής :
Γεώργιος Σαραντίιης, Γ. Τσαλαμαρόπουλος, \ιον. Τσερ- 

δήλος, Ήλ. Σταμπολτζής. Μ. Μακρυνιώτης, Θεοφ. Τζήμας, 
Έλ. Τοτόμης, Βλ. Βαλασόπουλος, ’Ιωάν. Καρδέρης,Π. Κλω- 
νής, Άδ. Μενεγάκης, Κ. Κούφιος, Παν. Οικονόμου, Μ. Ι'ια- 
μπανάς, Εύστ. Τριαντύπουλος, Σαμουήλ Κοφφίνας, Χαρ. 
Διαπούλης. Μιχ. ΙΙαπού- 
ρας, Άν. Μπούμπουρας, 
Δημ. Σαράβας, Π. Άγ- 
γελόπουλος, Α. Σείριος, 
ί. Ζαγανιάρης, Δ. Χρι- 
στοδουλόπουλος. Γεώρ
γιος Διαφώτης, Π. Θαρ- 
ρουνιάτης, Μιχ. ΙΙαπα- 
κυρίζας. Β. Μαντονάρας.

Γενομένης κληρώσεως 
μεταξύ τών ανωτέρω 
έκέρδισαν οί κ. κ.

1. Μιχ. Παπούρας μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 
« Εικονογραφημένης > καί έν τετράδραχμοι- λαχεϊον τού 
’Εθνικού Στόλου. —2. Ίωάν. Καρδέρης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. Γεώργ. Διαφώτης μισν 
έτησίαν συνδρομήν τής εβδομαδιαίας .Εικονογραφημένης» 
καϊ έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Παρακαλοΰνται οί κερδίσαντες όπως μάς οτείλωσι τας 
διευθύνσεις των "να τοϊς άποσταλώσι τά βραβεία.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΪΙΣ)
Ευχαριστήριον. — Τά καλά παιδιά ποΰ μέ ψήφισαν ευχα

ριστώ άπό καρδίας. Τ α Κ η σ

Είς τό ξενοδοχεϊον.

Ό ξενοδόχος (λογαριάζων) "Εχετε σούπα, ψητό, λάχανα, 
κομπόστα, φρούτα, τυρί καϊ ένα μπουκαλάκι κρασί. Εχετε 
τίποτε άλλο ;

*0 πελάτης.—Μάλιστα . . . πείνα 1

Π.ολν σαχττά.

Ό μικρός, άφούπαρηκολούίίησειριλονικείαν τών γονέων του.
— Πατέρα, ξέρεις κάτι ;
-"°ζι
— Δέν θά παντρευτώ ποτέ εϊς την ζωήν μου.
— Καί γιατί;
— Γιατί τρώγει κάνεις περισσότερες ξυλείες ώς πατέρας,

πασά ώς παιδί! Φ. Διημαντόπουλος

Τό καθήκον τής γυναικός είνε ή ώραιότης. Άλλ’ή ώραιό- 

της εινε τέχνη δύσκολος. Έρνέστ. Ρενάν.

Τά ’Οφθαλμικά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέα τελεία κλινική τοϋ δφΟαλμολόγου

Χίπήλιου I. Χ-α.οαμή
Τ. ύφηγητοϋ Όφϋαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

•Αάήναι 27 όδύς Μενάνδρου 27 Τηλίφωναν 654



ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚ. ”ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

ΘΑ ΓΥΡΙΣΗ. ΑΡΑΓΕ;


