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ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΟΤΙ :

Λν&είαης τής ανμβάαεως τον τίτλου, τήν δι- εύϋ·υνσιν τής έβδομαδιαίας έκδόσεως τής <'■ Εικονογραφημένες» άνέλαβεν ό Ιδιοκτήτης τοΰ Περιοδικού κ. Δ. Βρατσάνος.

ΜΟΝΟΝ ε®ΝΚΗΝ
’Αντί νά διαφαίνεται άμυδρά τις ελπίς, δπως δυ- 

νηθώμεν νά στηρίξωμεν πιθανότητας βελτιώσεως τής 
καταστάσεως,—διά νά μεταχειρισθώμεν τήν φρασεο
λογίαν τών επισήμων—ή κατάστασις δλονέν έπιδει- 
νοΰται, εγκυμονούσα κινδύνους αναπότρεπτους καί 
σοβαρότατους. Διατί αύτή ή έπιδείνωσις ή αέναος, 
κάνεις δέν γνωρίζει. Ή Άντάντ επιρρίπτει τήν ευ
θύνην είς τήν κυβέρνησιν καί ή Βυζαντινοτραφής 
αύτή κυβέρνησις τοϋ κ. Λάμπρου κατατρίβεται είς 
συζητήσεις περί «ιώτα» κ.λ.

Τί συμβαίνει έπί τέλους ; “Εχετε ύποχρέωσιν νά δι
αφωτίσετε τόν λαόν, έν δνόματι τοϋ οποίου κυβερ
νάτε, άλλά καί μετά τοΰ όποιου δέν συμπάσχετε. Πρέ
πει νά τοϋ είπήτε τί τρέχει. Διατί ή καταδρομή αύτή 
έκ μέρους τών Συμμάχων ; “Εχουν δίκαιον έγκαλοΰν- 
τες ήμάς έπί άνειλικρινεία ; Πρέπει νά δοθοΰν είς 
τόν λαόν αί γενικαί γραμμαί τής εξωτερικής πολιτι
κής, διά νά μή άναμένη τήν έξ “Υψους άντίληψιν, ή 
οποία ούδαμοϋ φαίνεται, καίτοι άπό ενός καί ήμίσεως 
έτους εξαγγέλλεται. Διότι αν πρόκειται νά μείνωμεν 
πολύν καιρόν άκόμη μέ τήν ελπίδα αύτήν, τότε καλύ
τερον νά άκολουθήοωμεν τήν άληθώς Εθνικήν πολι
τικήν. Τώρα ποία είναι αύτή ; Πάντως κάθε άλλη 
έκτος τής τοϋ άπαισίου Προδότου, άλλά καί ούτε ή 
σημερινή.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΧΑΡΑΣ
Όταν τής πρώτες έρριχν*  ή αυγή αχτίδες 
Καί αύρα έπνεε λεπτή καί μυρωμένη 
Κι’ ήταν άκόμα κοιμισμένες ή φροντίδες 
Ποΰ κάδε μΐά των τή ζωή μας μάς μαραίνει
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Κι’ ή Πλάσι ύλη σέ μαγεία βυθισμένη 
Τοΰ αηδονιού άφιγκραζόταν τό τραγούδι 
Καί ή ψυχή σ’ τό μισοξύπνιο μεθυσμένη 
Ήταν άγνή σάν τό πρωτάνοιχτο λουλούδι

Θυμάσαι ; σ’ έσφιγγα Θερμά σ’ τά στήθη πάνω 
Καί ή πνοή μου έσμιγε μέ τήν πνοή σου
Καί σάν θυμίαμα, τόν κόσμο φεύγοντας τόν πλάνο 
Σ’ τήν κατσίκι’ ανέβαιναν έπί παραδείσου

’Α ! τί στιγμαίς ουράνιες θείες μαγεμέναις 
Πώς φεύγουνε σάν όνειρο γοργαίς καί πάνε 
Κι’ άφίνουν τής καρδ’αίς μας τόσο μαραμέναις 
Γιατί ποτέ τους πίσω πλέον δέν γυρνάνε

Προβαίν’ ή ώρα κι’ αύγή πετφ τρεχάτη 
Τοΰ ήλιου ή φλόγα λούλουδα πολλά μαραίνει 
Καί ή ζωή μας τρέχει βάσανα γεμάτη, 
Καί χάνεται ή μέθη ή εύτυχισμένη.

Α. Γ. Μαυρονκάν.ης

ΣΥΜΠΗΞΙΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ανταποκριτή; μεγάλη: ευρωπαϊκής έφημερίδος, Απέστειλε 

τηλιγραφικώς πρό» τήν έφημερίδα ήν Αντιπροσωπεύει έν- 
ταΰάα, τάτ έπομένας σ.τουδαιοτάια; καί λίαν έμπεριστατ-.υμέ
να: πληροφορίας ών εύηρεστήθη νά μδί δώση Αντίγραφον 
έπιτρέψας ήμΐν την δημσσίευσίν του.

Άπό τοΰ μηνά: Αύγούοτου, Απόπειραι γίνονται υπό 4—6 
βουλευτών πρός σύμπηξιν πο/.ιτικοΰ κόμματος.

Τοΰ νέου τούτου κόμματος γνωρίζομεν δτι σκοπό: θά ήτο ή 
συνεννόησι: μετά τών Κυβερνήσεων τής Άντάντ, Αλλά κυρίως 
μετά τή: Αγγλίας.

Βάσεις τής τοιαύτη; συνεννοήσεω; έπρόκειτο τότε νά εί.ε !
Ιον Ή μή Ανάμιξις τοΰ Βενιζέλου είς τάς υποθέσεις τής 

Ελλάδος.

2ον Ή έξοδο; τή; ’Ελλάδος έκ τή; οΰδετερότητος πρός κοι
νόν Αγώνα μετά τής Άντάντ.

Ή προκαταρκτική Ανταλλαγή σκέψεων έγένετο έπανειλημμέ- 
νως έν τώ ίστιατορίιρ Άβέρωφ καί έν τινι ζαχαρο.τλαστείω τής 
Πλατείας 'Ομόνοιας. Αί συναντήσεις έξηκολούθησαν έπί μήνα 
δλόκληρον.

Κατά τό διάστημα τοΰτο δέν ηΰξησεν <5 Αριθμός τών Αρχικώς 
δμοφρονούντων δλιγίστων βουλευτών. Παριτηρήθη δτι. ή τότε 
Λρξαμένη έπέμβασις τής Ρουμανίας είς ιόν πόλεμον δέν ένεδεί- 
κνυε είς πολλούς πολιτευόμενου; διι ήτο κατάλληλο; διά τήν 

Ελλάδα ή ώρα δπω; γίνωσι προτάσεις εί; τούς Αντιπροσώπου; 
τή; Άντάντ περί έξόδου τής 'Ελλάδοί. Ταύτοχρόνω; δμω; δέν 
εύρέθησαν πολλοί βουλευταΐ πιστεύοντες δτι οί Αντιπρόσωποι 
τής Άντάντ έν Άθήναις θά έδέχοντο τόν πρώτον καί οΰσιωδέ- 
σιατον δρον τής έγκαταλείψεως τοϋ Βενιζέλου έν τή μονώσει 
του.

Μετά ταΰτα, αί ριφθεΐσαι ώ; άνω σκέψεις μεταδοθεΐσαι άπό 
τοΰ ένός είς άλλον βουλευτήν, ήρχισαν να λαμβάνουν διαφορε
τικήν κατεύθυνσιν. Ύπό τινων βουλευτών έξηνέχθη ή ιδέα νά 
ύποδειχθή εί; τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα ή Ανάθεσι; τοΰ καταρ

τισμού κυβερνήσεως είς δύο ή τρεις έκ τών πρώην μελών τοΰ 
Υπουργείου Βενιζέλου προσλαμβανόντων ώ; συνυπουργού; 4- 

τέρου»*  βουλευτάς έκ διαφόρων κοινοβουλευτικών Αποχρώσεων. 
Έκρίνετο δτι τοιαύτη κατεύθυνσις, προσαρμοζομένη είς τάς πε

ριστάσεις υπό τοΰ Βασιλέως Γεωργίου καιά τάς Ανωμάλου; πε
ριόδους τή: βασιλεία: του, θά ήδύνατο νά φέρη εί; ρύθμισιν 
τά μεταξύ τοΰ "Εθνους καί τής Άντάντ ζητήματα. Εΐ καί έ- 

φρόνουν τίνος δτι, πλέον τών τριών πρώην υπουργών τοΰ Βε
νιζέλου, προσκαλούμενοι είς τήν έξουσίαν θά έδέχοντο νά συμ- 

πράξωσι ύπό τούς ώς άνω δύο τεθέντας δρους, ούχ' ήττον ση 
,μεϊα τινο έμεναν σκοτεινά. Καί Ιδία τά έπόμενα,

Ιον Άν ούτοι θά έγκατέλειπυν πραγματικώς τόν, Αρχηγόν 

των ή θά έόολιεύοντο τόν Βασιλέα καί τους συνυπουργού; των. 
2ον Άν ό Βασιλεύ; θά έδέχετο ν’ Ακούση τοιαΰτα τεχνά

σματα.
δον Άν, έπί τή υποθέσει δτι ή Α. Μ. χάριν τοΰ γενικοΰ 

καλοΰ, θά ήκουε τοιαύτην ε'ισήγησιν, ήδύνατο νά ΰποσχεθή τήν 

έξοδον έκ τή; οΰδετερόιητο;.
Τά σημεία ταΰτα έμενον καί μένουν extort ώ; ένταΰθα έκ- 

τίθενται. Ούχ’ ήττον δ ριφθε'ις σπόρο; τή; συμπήξεως νέου πο
λιτικού κόμματος δέν έμεινεν άγονο;. Έβλάστησεν τά δέ περί 

τή; βλαστήσεώ; του, θέλω σας έκθέσει εί; τό προσεχές.
U

ΣΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΜΟΝΗ

Σάν τό πουλάκι ποΰ ψάλλει μέ πόνο 
Σέ μαραμμένου δεντριού τά κλωνιά, 
Δίχως τό ταίρι του έρημο μόνο 
Καί τά φτερά του χτυπά ή χιονιά,

Τό ίδιο μοιάζεις σά βρίσκεσαι μόνη 
Μέ δακρυσμένα τά δυό σου ματάκια, 
Μέ τήν καρδιά σου ποΰ σκίζουν οί πόνοι 
Καί χλωμιασμένα τά δύο σου χειλάκια.

ΣΤ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ 
-4-ί»-

ΠΡΟΖΕΣ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ
Είναι κάποιοι θάνατοι πού μας συγκινοΰν, πού μάς γεμί

ζουν μέ δάκρυα τά μάτια μας. Στ’ άντιφέγγισμα ένός 
φτωχικοΰ έρημόσπητου, μιάς τρώγλης απαίσιας μιά ζωή 
τελειώνει... ή ζωή είναι γεμάτη ειρωνεία γιά τούς φτωχούς 
ποΰ μας ’κυττοΰνε, νοιώθοντας μέσα τους τόν άνα- 
δαρμό τής καρδιάς ποΰ κλαίει... Είναι κάποιοι θάνατοι 
ποΰ ήσυχα κυλώντας στά βαρειά μας βλέφαρα, μάς διη
γούνται Ιστορίες θλιμμένες.. Ό θάνατος τών άηδονιών 
μέσα στά μΰρα τοΰ άγνόκλαδου, είναι γεμάτος σπαραγμό, 
γιατί μοιάζει μέ τόν άλλο θάνατο, μέ τό θάνατο τοΰ μω
ρού τής φθισικιάς γυναίκας, ποΰ σάν πουλί κι’ αύτό πεθαί
νει στήν άγνή τής μάννας άγκαλιά... Ή λυπητερή δψι τής 
φωληάς ποΰ έχασε τό πουλί της, τή χαρά της, σαν όραμα 
όνειροπλάνευτο διαβαίνει άπό μάς ποΰ μπορούμε νά νοιώ
θουμε μΐά λύπη γιά τό δράμα, γιά τήν όρφάνεια. Όταν 
περνούμε άπό τό στενορΰμι ποΰ έχασε τή χαρά του πρέπει 
νά κλαϊμε... γιατί γονατιστή ή ψυχή μας έκείνη τήν ώρα 
κάνει μ’ά δέησι μΐά εύχή συμπονετή... Όταν περνούμε άπ’ 
τής άχνοστόλιστες φωληές τών άηδονιών πρέπει μέ μιά 
άγναντη ματιά νά νοιώθουμε τό μαρτύριο...

Τό μυστήριο άδελφωμένο μέ τή μουσική τής ήρεμης 
νύχτας τών άποκόσμων, ξεχύνει μερικές νότες λυπητερές, 
μερικούς στόνους συγκινητικούς, στά στενορρύμια ή στής 
φωληές πού πέθαναν άηδόνια.

Ό θάνατος τών άηδονιών είναι παράξενος γιά τούς πολ
λούς, μιά γ’ά κείνους ποΰ πονούνε, καί ξέρουνε τής Ιστο
ρίες τών παράξενων, είναι μ’ά άπορία ποΰ ή νύχτες διη- 
γόντουσαν θλιμένα. Ή μουσική τών άποκόσμων επανα
λαμβάνει κάθε βράδυ τό τραγούδι τό λυπητερό τοΰ θανά
του τών πούλιών, καί μεΐς σκυμμένοι γύρω άπό τό άνθο- 
στόλιστο μνήμα μέ δακρυστάλαχτα μάτια, μιλούμε γιά τό 
θάνατο τών Άηδονιών...

Άθήναι Χαρίλαος Άγγελόπονλος

Π £1 Σ :
Πώς δέν μοΰ τώπες πειό μπροστά πώς μ’ άγαποΰσες τόσο 
τή λύρα μου καί τήν καρδιά’γιά τάμμα νά σοΰ δώσω ; 
Γιατί τό έκράτεις μυστικό, γιατί νά μή μιλήσης ;
τό πρόβλημα τό δύσκολο μονάχη σου νά λύσης...

Πώς δέν μοΰ τώπες;—σ’ άγαπώ χρυοό μου περιστέρι 
γιατί δέν μοΰ τό μήνυσες μέ τής αυγής τ’ άστέρι ;
Ν’ άπΪΛίσω τά χρυσά φτερά νά ρθώ στήν άγκαλιά σου 
νά μένω πάντ’ αιχμάλωτος μέσ*  στά γλυκά φιλιά σου.

ΔΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ
Ό κύριος καί ή κυρία κάθονται είς τό τραπέζι. Χτυ

πούν τήν πόρτα. Ή υπηρέτρια έπήγε νάνοίξη.
Ό κύριος—Ποιος ήταν ;
— Ό άρχιτέκτων, κύριε, θέλει νά ύποβάλη τά σχέδια διά 

τό νέο καπέλλο τής κυρίας !...
Α. ΧΡΙΣΤ'ΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΚΑΠΟΥ ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ

Έπήγαμε μέ τήν προκομένη τήν παρέα μου. Ή 
ταβέρνα είναι στή γωνία ένός δρόμου... πέντε έως 
έξ τραπέζια μέ ανάλογες καρέκλες απαρτίζουν τά έπι
πλά της, γιατί τά βαρέλια μέ τό κρασί τάχει δ κυρ 
μπακάλης άπό δίπλα.

Γι’ αυτό κΓ δ κυρ Θανάσης, δ μάγερας νά πούμε, 
σδν δέν τώχει δικό του δ καϋμένός,... τό κρατεί 
στήν κούπα πάντα φρέσκο κι’ άφρισμένο... γιατί ώς 
ποΰ νά πάη τδνα βλέπεις, έρχεται τάλλο ! ! καί συν
τροφεύει, πάντα τής παρέες καί στό κρασί καί στό 
μεζέ καί... στό μεράκι ! !

“Ας σημειωθή πώς ό κυρ Θανάσης κάνει νταρα
βέρι... καί κα?.ό μάλιστα ! Θά πήτε· πώς τά βγάζει 
πέρα ; άμ δέ ! άς εινε 'καλά ένα κοριτσόπουλο ή 
Άγγέ?.ω του, τό νόστιμο καί μαυρομάτικο... πού τά 
κάνη δλα ! ! καθαρίζει σερβίρει, πλένει πιάτα, κι’ ώς 
ποΰ νά πής δυό, λάμπουν δλα ’κεΐ μέσα σάν τ’ α
στραφτερά ματάκια της, ποΰ κάνουν δλους νά μερα- 
κόνόνται...

Νά πώς τά κάταφέρνει δ κυρ Θανάσης !!!!
Τί έχουμε γιά μεζέ κυρ Θανάση ; έφώναξε δ λυ- 

χούδης της παρέας μου.
Νά σας πώ παιδιά μου δλα δικά σας ! ’Ακοΰτε !, 

καί έσκυψε νά μάς πή κρυφά, μισοκλίνοντα τό μάτι 
«βρέ παιδιά μου μέ βλέπετε ; άσπρισαν τά μαίά.ιά 
μου ! δέν είμαι γέρος ακόμα ! μά έχω φιλότιμο έδώ 
μέσα !, καί έχτύπησεν τά στήθη του- έγώ σάς άγαπώ 
γιατί ήσαστε καλά παιδιά ! μή φοβάστε έχω άπό δλα 
γιά σάς μή κυττάτε αυτό τό παληόχαρτο· (έννοοΰσε.τήν 
είδοποίησι πρός τούς πελάτας του, πώς δέν έχει παρά 
μόνον μιάς πεντάρας ψωμί γιά τόν καθένα !) γιά 
τούς φίλους θυσία!... “Ε ! ’Αγγέλω!! φέρε ψωμί στά 
παιδιά, φέρε πετσέτες πηρούνια !

Θέί,ετε παιδιά μου νά σάς φέρω λίγα καλαμαράκια 
τηγανητά ; τάχω παραγγελία, μά τί έχει νά πή· γιά 
τά παιδιά θά τά μοιράσουμε !

Μπράβο κύρ Θανάση μου ! άνέκραξεν δ λυχούδης 
τής παρέας. “Ε ! νά μάς ζήσης χίλια χρόνια γέρο 
μου !! ΚΓ άρχίσαμε δλοι τό πίνοντας τό τραγούδι 
έπειτα άπό τά φιλοσοφικά άποφθέγματα τοΰ κύρ Θα
νάση, τή νοστιμάδα πού είχαν τά τηγανισμένα καλα
μαράκια, καί... τό φώς τών ματιών τής ’Αγγελι- 
κοΰλας πού άναπλήρωνε τή λάμψι τοΰ τρεμοσβύνον- 
τος φωταερίου, σάν άεικίνητη έφερνε κι’ έξαναέ- 
φερνε μεζεδάκια καί ρετσινάτο ποΰ άναβε τόσους καϋ- 
μούς δροσίζοντας τόσα χείλη '.!!

I. ΔΕΔΟΤΗΣ

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ—ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ«α

ΕΝ ΙΊΕΙΡΑΙΕ1
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

0 ΑΝΗΦΟΡΟΣ
—: Στή λέσχη ! διέταξε ό Στέφος είς τόν σωφέρ, μόλις 

έμβήκε μέσα μέ τόν Μανίφην. "Επειτα έστράφη πρός τόν 
φίλον του, ό όποιος τόν έκύτταζεν στά μάτια.

— Ξεΰρεις γιατί σέ θέλω καί σένα καί τόν Ζυγούδη ; 
’Εκείνος ό ηλίθιος,δ γυιδς τοϋ Διευθυντοϋ τής Κτηματικής, 
μ’έβαλε σέ μπελάδες. Είναι τώρα κάμποσος καιρός ποϋ έχει 
φορτωθή τής τηλεφωνήτριας τής Τραπέζης. Λύτη είναι 
συμπεθεροπούλα μου καί μοϋ τά είπε. "Ενα βράδυ λοιπόν, 
μόλις θά είχαν κλείση τά γραφεία, ακούω τό τηλέφωνό μου 
ποϋ πήγε νά σπάση. ’Ανοίγω καί ακούω ποΰ μ’ έφώναξε ή 
Μίτσα καί μοϋ ζητούσε βοήθεια. Φαντάσου φίλε μου τόν 
ήλίθιον ' τής έπετέθη βαναυσότατα μέσα στήν καμπίνα τού 
τηλεφώνου. Πηδώ λοιπόν στό αμάξι καί τρέχω, σοϋ τόν 
αρπάζω καί τόν κολλάω σέ μιά γωνιά ποϋ δέν μπορούσε 
νά σηκωθή. Αϊ λοιπόν δέν τοΰ έφθανε αύτό ' Τήν άλλη 
μέρα πηγαίνω στήν Κτηματική νά ίδώ τόν πατέρα του γιά 
ένα δάνειο ποΰ κάνουμε μαζή καί αντί νά τρυπιόση κάπου, 
μοΰ έκανε τόν κόκορα μέσ’ στήν αίθουσα τοϋ Διοικ. Συμ
βουλίου, ποΰ ήτον γεμάτη άπό γνωστούς καί έσαλιάριζε τό 
κτήνος είς βάρος της καί είς βάρος μου χίλια δυό. Γυρίζω 
κι’ έγώ καί τοΰ κόβω δυό χαστούκια ποΰ τοϋ φάνηκε δ 
παπάς βόΐδι.

— Καί τώρα σοΰ στέλλει μάρτυρας· αί ; είπεν δ Μα- 
νίφης.

— ’Ακριβώς-
— Καλά' θά τόν διορθώσουμε μέ τόν Ζυγούδη' άντα- 

πήντησε.
Είχαν φθάση στήν ’Αθηναϊκή Λέσχη καί ό Ζυγούδης τούς 

έπερίμενε στό άναγνωστήριον.
— Τί τρέχει Στέφο ; ήρώτησε μετά τόν σχετικόν χαιρε

τισμόν.
Ό Στέφος έπανέλαβε τά διατρέξαντα καί δ Ζυγούδης 

είδε τό ρωλόϊ του.
— Λοιπόν. Μή χάνουμε καιρό. Τώρα θά είναι στή Στρα

τιωτική Λέσχη. "Αντε Μανίφη, πάμε. Τή δουλειά μας τήν 
ξέρουμε.

— Έδώ θά σας περιμένω· τούς είπε δ Στέφος τήν ώρα 
ποΰ έφευγαν, κρατών τήν μεγάλη πόρτα τής εισόδου μέ τά 
τετράγωνα κρύσταλλα,

— Καλά' είπε δ Ζυγούδης καί έφυγαν.
Ό Στέφος παρήγγειλε ένα τσάι καί έκάθισε στό άνα

γνωστήριον. Εκείνοι έπήγαν είς τήν Στρατιωτικήν Λέσχην 
καί εύρηκαν τόν ταγματάρχην Καλόν.

— Ά μάλιστα Κύριοι' τούς είπεν. Εϊμεθα εις τήν διά· 
θεσί σας. Νά τηλεφωνήσω είς τόν κύριον Σεδέρη νά έλθη 
αμέσως.

Έπροχώρησε πρός τόν διάδρομον καί έβρυχήθη.
— Λοχίας !
— Παρών κύριε Ταγματάρχη’ είπε ένας ύπαξιωματικός 

τρέχων καί σταματών κλαρίνο.
— ΙΙάρ’ τό τηλέφωνο καί ζήτησε 14—72> είναι οικία 

Σεδέρη. Πές νά έλθη ό κ. Σεδέρης στή Στρατιωτική Λέ
σχη αμέσως, ποΰ τόν περιμένουν οί... φίλοι του.

Έστράφη έπειτα πρός τούς μάρτυρας τοΰ Στέφου :
— Αϊ θά τόν πάρουμ’ έναν καφέ.
Παρήγγειλε τρεις καφέδες καί τούς ώδήγησεν είς ένα 

μεμονωμένον δωμάτιον. Μετ’ ολίγον παρουσιάσθη ένας δε- 
κανεΰς καί ανήγγειλε τόν κ. Σεδέρην.

— Όδήγησέ τον έδώ’ είπε δ ταγματάρχης, σηκωνόμενος 
διά τόν δεξιωθή. "Επειτα έκαμε τάς απαραιτήτους συστά
σεις καί έκάθισεν.

4

TCT ΓΟΛΓΟΘΑ
Ή συζήτησις διεξήχθη μέ δλην τήν έπιβεβλημένην αβρό

τητα, άλλά καί μέ πολλήν αυστηρότητα, Έν άρχή οί μάρ
τυρες τοϋ Στέφου ίσχυρίσθησάν πώς δ πελάτης των ήτο 
προσβεβλημένος έκ τής προκλητικής στάσεως τοϋ αντιπά
λου καί τών ειρωνικών φράσεων του. Άλλ’ οι μάρτυρες τοϋ 
Ντιντή έπέμειναν είς τό πώς οί κόλαφοι, άνευ τών όποιων 
θά είχε επιχείρημα δ Στέφος πρός αϊτησιν ίκανοποιήσεως, 
άπετέλουν βαρυτάτην υβριν κατά τοΰ πελάτου των.

Έγινε οΰτω δεκτόν αμφοτέρωθεν δτι ό προσβληθείς ήτο 
δ Ντιντής, δστις είχε συνεπώς καί τήν έκλογήν τοϋ όπλου. 
Έπροχώρησαν λοιπόν είς τήν συζήτησιν τών όρων καί έ
κανόνισαν πιστόλι, τρεις βολάς άπό άποστάσεως 20 βημά
των μέ σκόπευσιν 3".

Ώς πρός τόν τόπον καί τόν χρόνον ώρισαν τό Νοσοκο
μείου τών Παίδων μέ συνάντησιν εις τάς 7 2θ’ πρωί. ‘Υ
πέγραψαν κατόπιν ένα πρωτόκολλου καί έχωρίσθησαν διά 
νά συναντηθούν είς τό πεδίον.

Ό Ζυγούδης καί δ Μανίφης έτρεξαν είς τήν Λέσχην καί 
άνεκοίνωσαν είς τόν Στέφον τάς λεπτομέρειας.

— Σάς ευχαριστώ’ τούς είπε. Μιά φορά έπαιζα πιστόλι. 
Ελπίζω νά τά καταφέρω. ’Αλλά πρό παντός ελπίζω είς 
τό δίκηο μου.

Έκανόνισαν έπειτα νά συναντηθούν είς τό «Έμπεριάλ» 
είς τάς έξήμισυ καί έχωρίσθησαν. Άλλη λεπτομέρεια δέν 
θά τούς άπησχόλει. Τά πιστόλια τά είχε άναλάβει δ Κα
λός. Ό Στέφος &ά ειδοποιούσε μέ κάθε προφύλαξιν τόν 
χειροΰργον κ. Σαμοτέλον οικογενειακόν φίλον των.

Έτράβηξε κατ’ ευθείαν είς τά γραφεία του καί οί κλη
τήρες έξαφνιάσθηκαν ποϋ τόν είδαν εκείνην τήν ώραν νά 
πηγαίνη. Έκάθισε έγραψε ολίγα λόγια είς μ ία κόλλα χαρτί 
καί τά έσφράγισε καί επέγραψε άπ’ έξω : Ότι επιθυμώ 
νά γίνη.

Μέσα, έλεγε τά έξής : Είς τήν ’Εθνικήν θά εΰρετε τήν 
προίκα τής γυναίκας μου, 4θ° χιλ. δρ, είς μετρητά, άθι
κτα. Ή άλλη περιουσία μου είς άκίνητα, μετρητά, μέτο
χός, έπιπλα, αμάξια κλπ. ανέρχεται είς ι,δοο,οοο δρ.

Λεπτομερή κατάστασιν θά εΰρετε είς τό χρηματοκιβώτιον 
τοΰ σπιτιού μου.

Όλα αυτά εις δύο μερίδια νά γίνουν. Έν διά τήν γυ
ναίκα μου καί ένα διά τόν υίόν μου, τό Μπέμπη μου.

Σ. Δαρκάλης.
"Εβαλε στήν τσέπη του τόν φάκελλον καί έπειτα έπήρε 

τό ώτό του καί έτρεξε στού Σαμοτέλου. Τόν ε&ρήκε εκεί, 
τοΰ έξήγησε τί τόν ήθελε καί έκανόνισαν νά τοΰ στείλη εις 
τής 6 ι)2 τό αμάξι του νά τόν πάρη.

Έπειτα έπήγε σπήτι του, άνοιξε τό χρηματοκιβώτιον 
του καί έπήρε 15 δμολογίες τής ’Εθνικής καί τής έβαλε 
στήν τσέπη του. Κατόπιν έπήγε στήν τραπεζαρία καί έπέ- 
ρασε δλην τήν ώρα μέ τήν γυναίκα του καί τόν γυιό του, 
ό όποιος δέν έξεκόλλησεν άπό τά γόνατά του.

Διά τήν πρωινήν έξοδόν του ευρήκε μιά πρόφασι ότι μέ 
τό Κεδιβιέ, έρχεται άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν δ φίλος του 
Διευθυντής τοϋ Credit Fon cien Egyptien.

Κατόπιν διέταξε είς τής 6 νά είναι έτοιμος δ σωφέρ μέ 
τό αμάξι καί άπεσύρθη είς τό δωμάτιόν του.
’Αργησε πολύ νά κοιμηθή, μολονότι δέν είχε καμμίαν 

άμφιβολίαν περί τής έπιτυχίας του, καί μέ πολλήν δυσφο
ρίαν ήκουσε τόν καμαριέρην του νά τοϋ κτυπφ τήν πόρτα 
είς τάς πεντέμισυ.

(Έπεται συνέχεια)

— Κύριε, είπε ή νειόπαντρη. πριν να μέ κάνετε πραγμα- 
τικώς σύζυγόν σας καθώς ό νόμος σάς παρέχει τό δικαίωμα, 
ώφεϊλω είς τόν εαυτόν μου νά σας απευθύνω μερικά λόγια, 
ποϋ δέν θά είναι άνευ έπιδράσεως, ίσως, επί τής ρύσεως τής 
προσεχούς οικειότητάς μας·

— Έ ; είπε ό σύζυγος-
Καί, γεμάτος έκπληξι, μέ τά χέρια στον αέρα,—αυτά 

τά χέρια ποϋ είχε ανοίξει καί σηκώσει γιά τό πρώτο αγκά
λιασμα. τήν κύτταξε, μέ τό στόμα όλάνοιχτο.

’Εκείνη έπανέλαβε, ξανθή, λευκή, μέ τά μαλλιά ξέ
πλεκα πάνω στ'ο προσκέφαλο, μέ τόν ένα ώμο έξω από τό 
πουκάμισο ποϋ ήταν έτοιμο νά πέση :

—"Λν σας έλεγα, κύριε, οτι αισθάνομαι γιά σάς άλλο τι 
άπό μιά αποστροφή τελεία, θά είχατε τό δικαίωμα νά μέ 
κατηγορήσετε ώς ύποκρίτρια. Θά άποφύγω αύτή τή μομφή. 
Ή αλήθεια είναι, oct ποτέ δέν μοΰ αρέσατε κι’ αύτή μου ή 
αποστροφή δέν έκανε άλλο, παρά νά μεγαλώνη. όσο έπλη- 
σίαζε ή ήμερα τοϋ γάμου μας./Αποστροφή πολύ λογικά αι
τιολογημένη ! "Οποία κΓ άν είναι ή καλή σας. γνώμη πε
ρί τοϋ έαυτοϋ σας, δέ μπορείτε νά αγνοείτε όλότελα, ότι 
έχετε, τό κεφάλι φαλακρό καί αιχμηρό, όμοιο μ’ ένα, καρ
βέλι, οτι τό πίσω μέρος τοϋ κρανίου σας αναπαύεται σ’ ένα 
προσκέφαλο άπό μαλακό καί πλαδαρό κρέας, οτι τά μικρά 
σας κίτρινα μάτια, ραβδωτά άπό αίμα ακάθαρτο, είναι γε
μάτα τσίμπλες, οτι κάτι βουρτσότριχες βγαίνουν άπό τό 
εσωτερικό τών ρουθουνιών σας, ότι τά γκρίζα χείλια σας,— 
τών όποιων μόνη ή θέα άπομακρύνεί γιά πάντα τήν ιδέα τοϋ 
φιλήματος,—είναι όμοια μέ ’κείνα, τά σχεδόν άνύπαρκτα, 
τών μουμιών στό τάφο τοϋ Σαίν-Μιχέν, στό Βορδώ. Ενώ 
έγώ, σέ ηλικία είκοσι χρόνων, είμαι γεμάτη άπό ένα αίμα 
εύγενές ποϋ σφριγά ! Καί τό εξαίσιο τσαμπί τής νειότης μου 
είχε όνειρευθή, κύριε ένα άλλο πατητήρι.

— Ώ 1 είπε ο σύζυγος, πέφτοντας σέ μιά πολυθρόνα, κα
τάπληκτος, μέ τά μπράτσα κρεμασμένα.

Εκείνη έξηκολούθησε, μέ τό στήθος λίγο πειό γυμνό, χα
μογελώντας, μέ μιά φωνή γλυκειά καί άργή.

— Ώς πρός τά ηθικά προτερήματά σας, μέ λύπη μου 
σάς ομολογώ, οτι ή ύ'παρξίς των δέν μοϋ είναι, με κανένα 
τρόπο, άποδεοειγμένη. Πιστεύω δτι ύπάρχει ένα εξαίρετο 
μέσον νά μή μέ καταλάβετε, κι’ αύτό είναι τό νά μιλώ στή 
συνείδησί σας ! Προφανώς, δέν έχετε παρά μιά ιδέα πολύ 
άσαφή περί αυτών τών υψηλών αληθειών : η αρετή, ό ερως, 
ή άφοσίωσις, ό ηρωισμός. Μιά φορά, τό είδα άπ’ τό παρά
θυρό μου, ποϋ είχατε δώσει ένα φράγκο σέ μιά ζητιάνα, καί 
έπεριμένατε ύπομονετικά κάτ’ άπ’ τή βροχή να σάς δώση 
ρέστα δεκαοκτώ πεντάρες ! Κύριε, είσθε ό σύζυγός μου, αλλά 
είσθε ένας τιποτένιος. Είσθε επίσης έ'νας βλάκας ! Δίχως 
αμφιβολία, δέν μπορεί κανείς νά ζητήση άπ’ δλο τό κόσμο 
νάχη πνεύμα ή νά καταλαβαίνη τελείως τό πνεΰμα τών 
άλλων. Αλλά είναι καί βαθμίδες στή βλακεία καί στό άκα
τανόητο 1 έχετε κατεβεϊ τις τελευταίες' μιά Κυριακή, εί
μαστε ήδη άρραβωνιασμένοι—μιά Κυριακή, στό σπίτι τοϋ 
Παστελοϋ, πλάι μου. ακούσατε τό πρελούντιο τοϋ Λόεγκριν 
μ’ ένα ύφος έκπλήξεως, τόσο βλακώδες, τόσο γεμάτο, τόσο 
άδύνατο νά τό μιμηθή κανείς, ποϋ μούρθαν στά μάτια δά
κρυα περιφρονητικού οίκτου !

Αυτός έξανέστη :
— Άφοϋ είμαι άσχημος, αγενής καί βλάκας, έφώναξε, 

γιατί μέ παντρευτήκατε; Παληοβρώμα !
— Κύριε, άπήντησε εκείνη, τδκαμα, γιατί είσθε πλούσιος.
Μάλιστα, γιατί εισθε πλούσιος. Τό χρήμα, κύριε, εί

ναι πολύ καλό. "Εχετε χρήμα, γ’ αύτό σάς επαινώ. Αδι
άφορο μέ τί τοκογλυφίες, άτιμίες κι’ άλλες χίλιες δύο στε
ρήσεις τό άποκτήσατε. Δέν τό εξετάζω διόλου αύτό. Παρα- 
ραδέχομαι καί εκτιμώ τό άποτέλεσμα, χωρίς νά άνυσηχώ 
διά τά υ,έσα. Τό χρήμα δέν μυρίζει άπό τό βόρβορο, ποϋ προ
έρχεται’ έχει τό άλαζωνικό άρωμα εκείνου ποϋ θά γίνη. 
Συγκρατει τό δυνατόν όλων τών χιμαιρών ! Είναι ό θείος 
πραγματοποιός ! Ό Όρφεύς ό "Αγιος Αντώνιος, όλοι οι 
τρελλοί λάτραι τοϋ ιδεώδους—ώφεϊλουν νά φυλάττωνται τοϋ 

ΤΓΐίΟΙΣ;' ΠΑΡΑΣΚΕΤ A AEQNH

νά περιφρονοϋν τόν παντοδύναμον μεταμορφωτήν. Είναι, τό 
χρήμα, ό φωτοθέτης τών διαμαντιώ», ό ώραιοθέτης τών γυ
ναικών. Δίχως αύτό, τίποτε δέν ύπάρχει, τίποτε δέν ύφίστα- 
ται. Είχα άνάγκη, έγώ πτωχή ώμορφη κόρη.’χρημάτων, έξ 
αιτίας τών έκλεκτών υφασμάτων καί τών εξωτικών επίπλων 
καί τών Βενετικών καθρεφτών, όπου ή ώραιότης διπλασιά
ζεται, καί τών άλογων ποϋ χρεμετίζουν έμπρός στό άνά- 
βαθεο, στή πετρώδη άμμο τοϋ πάρκου. Δυό μέσα είχα νά 
τό αποκτήσω I τόν κακό δρόμο ή τό γάαο. Διάλεξα τό γάμο, 
ποϋ δέν ατιμάζει. Θά μπορούσα νά γίνω κοκότα, έπροτίμησα 
νά σάς κάμω άτυχή σύζυγον.

— Κυοία ! ούρλιασε ό σύζυγος.
— Καταλαβαίνω, ότι αύτές ή ιδέες, νέες γιά σάς, σάς 

μαίνονται άρκετά παράξενες’ θά τής συνηθίσετε σιγά-σιγά. 
Μ’ολα ταϋτα, κύριε, μοϋ κάνετε τή χάρι νά σηκώσετε λίγο 
το παραπέτασμα τοϋ παραθύρου καί νά μοϋ πήτε, άν κανείς 
δέν περπατάει έμπρός στήν πόρτα, σηκώνοντας τό κεφάλι 
πρ'ος τό μικρό φώς τοϋ παραθύρου μας.:

’Αποβλακωμένος άπό έκπληξι κι’ άπό λύσσα, ό σύζυγος, 
δέ κινιόταν καθόλου.

—Έ, λοιπόν ; είπε ’κείνη.
Κείνος έσήκωσε τό παραπέτασμα.
— Ναί, πράγματι, κάποιος, ένας άνθρωπος !
— Ένας πολύ νέος, κύριε, τόσο ώμορφος, οσο είσθε σείς 

άσχημος, τόσο εύγενής, οσο είσθε σείς αγενής, τόσο έξυπνος, 
όσο εισθε σεις βλάκας, τόσο πτωχός, όσο είσθε σείς πλούσιος. 
Είναι αύτός που θάναι ό έρωμένος μου, τή ίδια αύτή βραδυα, 
άν τό έπιθυμήτε.

Αύτό ήταν πολύ μεγάλη άναίδεια ί ό σύζυγος χλευαζόμε- 
νος ώρμησε κατ’ έπάνω της’ θά τήν έκτυποϋσε, θά,τήν έδάγ- 
κωνε, θά τήν. έστραγγάλιζε- «Ά ! κύριε, άν μέ σκο·ώσετε, 
ή κραυγή μου θάναι πολύ άπίθανος !« Κάτω άπ ’ αύτή τή 
μυσερή ψυχραιμία, χαμήλωσε τό κεφάλι, άπεμακρύνθη, τήν 
έκύτταξε καλά έπί πολύ, μέ μάτια βλακός, όλάνοιχτα.

Εκείνη έτελείωσε :
— "Ερχομαι στήν ούσία. Σάς παντρεύτηκα, γιατί είσθε 

πλούσιος, αλλά ήθελα νά μήν είμαι ή γυναίκα σας, γιατί εί
σθε αποτρόπαιος φυσικώς καί ηθικώς. Άντιθέτως, μιά χα
μένη επιθυμία μέ τραβάει πρός τόν νέο ποϋ περπατάει ύπό 
τά παράθυρά μας. ’Ακριβής κατάστασις : σεις, μισητός, αύ
τός, λατρευτός. "Ω ! Ξέρω καλά ότι είσθε ό αφέντης μου, 
γιατί μ’ έχετε άγοράσει ! μπορείτε,—αμέσως,—νά μπήτε 
μέσα σ’ αύτό τό κρεββάτι, οπού μ’ έχουν ξαπλώσει καί απ’ 
όπου σάς περιφρονώ. Δέν θ*  άντισταθώ ! ύποτάσσομαι- Μετά 
τήν άγορά, εισθε έλεύθερος νά κάμετε κατοχή. ’Αλλά σκε- 
φθήτε καλά κύριε, ότι δέν θά βρήτε τίποτε τό επαινετικό 
στον εαυτό σας, άν τό κάμετε αύτό. ’Εκτός τοΰ ότι δεν θά 
λείψω νά σάς δείξω τήν άηδία μου, μήπως είσθε άπό κείνους 
ποϋ τρελλαίνονται γιά τήν ωραιότητα τών παρθένων, τό χρυ
σάφι τών μαλλιών καί τό χιόνι τών στηθών ; Τήν ήλικία σας 
απασχολούν άλλες φροντίδες. Κύριε, ή ένωσις θά άποβή ενα 
φόρτωμα γιά μένα — , καί γιά σάς. Ας γλυτώσωμε απ’ αυ
τό. Καί ή άλλη μέρα θαναι τρομερή. Ναί, τρομερή. .Σάς 
ορκίζομαι, ότι, άν κοιμηθήτε, δέ θά γίνη αυτό παρά μιά ώ
ρα, μέσα σ’ αύτό τό κρεββάτι, θά βγώ αύριο, έγώ, γιά νά 
πέσω στό λαιμό τοϋ πρώτου άνθρώπου, ποΰ θά συναντήσω. 
Στόν άντιθάλαμο, στή σκάλα .' Άν μέ κάμετε γυναίκα σας, 
προφυλαχθήτε, θά είμαι μαιτρέσσα όλων ! καί αύτό, μέ μιά 
άποφασιστική παραφορά, δίχως μυστήριο, δείχνοντάς το, φω- 
νάζοντάς το. Διώξτε κάθε ύπηρέτη σας ποϋ δέν έχει άσπρα 
μαλλιά. Θά σάς περιπαίξουν, θά σάς κοροϊδέψουν,, θά γίνετε 
δακτυλοδεικτούμενος. Ά ! σάς τό ύπόσχομαι ! Άλλα, αν συ
νετά.— τί μικρή θυσία καί πόση άνησυχία τό όλιγώτερο, ί
σως ; —άλλά άν μισοανοίξτε τό παράθυρο καί χτυπήστε τρεις
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φορές τά χέρια σας καί 'αναγυρίσετε, δίχως θόρυβο, σ’ ένα 
μαχρυν’ο δωμάτιο, άφίνοντας τήν πόρτα μισοανοιχτή για ναμ- 
πη ’κείνος ποϋ διάλεξα : "Ω [ τότε, άλλάσσει τ'ο πραγμα. 
Ή προσβολή τής τιμής σας Οάναι σάν νά μήν έγινε. Άφοΰ 
θά μείνη γιά πάντα μυστική ! Θά εϊσθε άτιμος Βέβαια ' άλ
λά μ’ έναν τρόπο ποΰ δέ θά προσβληθή καθόλου ή φιλοτιμία 
σας’ χαί σείς μάλιστα θά φθάσετε στό σημείο νά κιοτεύσετε, 
οτι δέν έγινε τίποτε. Σκεφθήτε χαλά, κύριε. Θέλετε ναχω 
έναν ερωμένο κρυφό, ή είκοσι φανερούς : τδ πρώτο, είναι 
’κεΐνο που σας συμβουλεύω, σάν καλή φίλη- άλλως τε, Οά- 
χετε καί τήν ευγνωμοσύνη μου εξασφαλισμένη καί μάλιστα, 
αύριο τδ πρωί, στδ οικογενειακό πρόγευμα, δταν θά σάς κυτ- 
τάζω, θάνατριχιάζω, σάν νά μή τδ θέλω, καί θά κοκκινίζω 
μ’ αφέλεια, ποΰ θά σας κάμουν μεγάλη τιαή.

Αύτδς ήταν, σχεδόν, δλος ό λόγος τής νειόπαντρης. Τι έ
καμε δ σύζυγος ; έστραγγάλισε τήν Αδιάντροπη, δπως τούρθε 
μιά στιμή τδ αξιέπαινο σχέδιο, ή πέθανε άπδ καμμιά εγκε
φαλική συμφόρησι όφειλομένη στήν πολύ παράφορη συγκινησι 
τής έκπλήξεως και τοΰ θυμού ; δέν ξέρω Αύτό τδ διήγημα 
δέν έχει λύσΓ έν τούτοις ό Βαλεντίνος βεβαιόνει, δτι, περ- 
νόντας ’κείνη τή νύκτα κατ' άπ’ τά παράθυρα τών νειόπαν- 
τρων, άκουσε,ένώ περπατούσε, τόν κρότο τριών κτυπημάτων 
τών χεριών, άργά καί διακριτά.
Μετίφρασις Από τό Γαλλικό. ΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ

Τή νύχτα έπάνω στό προσκέφαλό μου 
Έπρόβαλε μιά κάτασπρη μορφή
Μ’ ένα μαχαίρι στέκει στό πλευρό μου
Καί μ’ αναμμένο μάτι μέ θωρεϊ

Τρομάζω κ’ απομένω παγωμένη- 
«Είμαι μοΰ λέγει τότε, ή Συμφορά, 
Μή σκιάζεσαι παρθέν' άγαπημένη, 
Σ’ αγάπησα δέ θά σ’ άφήσω πειά.

Πιστή μου φίλη, θά σ’ ακολουθήσω 
Μέσ’ τ’ άνθη, μέσ’ τ’ άγκάθια, δπου διαβής, 
Τά βήματά σου δέν θά παρατήσω 
Μηδέ στό μνήμα σου δταν κατεβής».

— Φύγε άπό μένα, σκιά καταραμένη!
Μέ στεναγμό πνιγμένο τής μιλώ- 
Μ’ ακλόνητη σάν βράχος άπομένει- 
«Είνε, μοΰ λέγει, τής μοίρας σου γραφτό.

Είσαι λουλούδι ταπεινό άπό μνήμα 
Κυπαρισσιού λουλούδι σκοτεινό 
Σ’ έπότισε, σ’ ανάθρεψα τό κρίμα, 
Στό χιόνι άνθίζεις πάντοτε χλωμό·

Κι’ έγώ, τό μαύρο πείσμα της σάν είδα 
Τινάζομαι, πετιέμαι ξαφνικά 
Καϊ τής φωνάζω.—θέλω τήν έλπίδα 
Πού λάμπει μέσ’ τή νειότη μου γλυκά.

Καϊ τού έρωτα τούς κεραυνούς, τά πάθη 
Τής λάμψης, τής Ιδέας τά φιλιά.
Μ’ αύτά θά βλέπω στής ψυχής τά βάθη- 
Φύγε, κακούργα ώ ! Φύγε μακρυά...»

ΚΓ έκείνη μοΰπε: «Ή δόξα ξεφυτρώνει 
Λουλούδι στήν πολύπαθη καρδιά,
Ποΰ ό στεναγμός, ό θρήνος τό μυρόνει 
Πού έχει τό δάκρυ, τό αίμα γιά δροσιά.

Φτερούγιασμα κρύο ψυχής—ό πόνος 
Τού πνεύματος τής άστραπές γεννφ 
Αύτός παλεύει, καϊ νικάει μόνος». 
Κι’ έγώ τής λέω... «Μείνε Συμφορά».

ΠΗΝΕΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Ώς κατωτέρω βλέ.τομεν, αύτός ό φοβερός άπό θαλάσσης 

εχθρός ήτο γνωστός άπό {πολλών έτών. Ό Roga Bacon δσ- 
τις έζησεν κατά τήν δεκάτην τρίτην εκατονταετηρίδα γρά · 
φει περί υποβρυχίων.

Τών πλοίων τούτων έκαμεν χρήσιν καϊ ό Μέγας ’Αλέξαν
δρος, έπϊ τφ .σκοπιό νά ύαυμάση τόν κόσμον τού πυθμένος 
τής θαλάσσης, Τά αύτά μέσα, λέγεται δτι μετεχειρίσΟη καϊ 
δ Κουΐντιος Κούρτιος κατά τήν πολιορκίαν τής Τύρορ. 
Κατά τόν Πλούταρχον, οί δύο έρασταϊ ’Αντώνιος καϊ Κλε
οπάτρα διασσκεδάζοντες, συχνά άλίευον έν τοϊς ΰδασι τού 
Νείλου, θέλων δ ’Αντώνιος νά εύχαριστήση τήν Κλεοπά
τραν ένθαρρύνων αύτήν κατά τήν αλιείαν της, μβτεχειρίσθη 
τοιοΰτον υποβρύχιον σκάφος, τό όποιον ώπλισεν δΓ ενός 
καταλλήλου δύτου έχοντος μεθ’ έαυτού ποσότητα μεγάλων 
Ιχθύων οΰς προσήρτα είς τήν αλιευτικήν ράβδον αύτής. Τό 
μυστήριον τούτο άνακαλύψασα αύτη, χωρίς ποσώς νά φα
νερωτή, μετεχειρίσδη έτερον δύτην, τόν δποϊον έπίσης ώ- 
πλισε δΓ Ιχθύων, άλλά τεταριχευμένων. Άσβεστον γέλωτα 
προύξένησεν ή έμφάνισις τεταριχευμένου ιχθύος έπϊ τού 
άγκιστρου τοΰ ’Αντωνίου, είς τούς παρατυχόντας έκεί αύ- 
λικοΰς θαυμάζοντας τό μυστήριον τούτο.

Κατά τό 1549’ έπί παρουσίφ τοΰ Καρόλου τοΰ Πέμπτου, 
δύο "Ελληνες κατήλθον είς τόν βυθόν τής θαλάσσης διά λέ- 
βητος μεταλλικού, έχοντες μεθ*  εαυτών καϊ λαμπάδα άνημ
μένην- άνήλθον δέ Αδιάβροχοι καϊ λιχνίαν είσέτι άνημμένην.

Κατά τό έτος 1578’ ό “Αγγλος William Bourne παρου
σίασε σχέδιον ύποβρυχίου πλοίου, δυναμένου νά φέρηδώ

δεκα τούλάχιστον άνδρας, άλλ’ ένεκεν έλλείψεως χρημάτων 
έβράδυνε νά πραγματοποιηθή.

Ό Cornelius Debrel κατά τό 1624 έναυπήγησε τοιοΰτον 
υποβρύχιον πλοϊον, άνακαλύψας συνάμα καϊ ρευστόν τι δ- 
περ είχε τήν Ιδιότητα νά καθαρίζη τόν μεμολυσμένον άέρα, 
άλλά δυστυχώς δέν ήδυνήθη νά πραγματοποιήση τό σύστη
μά του, άποθανών έξ εγκεφαλικού νοσήματος.

Μετ’ αύτόν έτερος “Αγγλος έφεΰρεν άλλο σύστημα υπο
βρυχίου πλοίου, δπερ συνέκειτο έκ μεγάλου δερμάτινου σάκ- 
κου, δυναμένου νά φέρη 250 λίτρας καθαρού άέρος. Είς τό 
σύστημα τοΰτο είς μόνος άνθρωπος ήδύνατο νά χωρέση, 
διότι άνωθεν τού σάκκου υπήρχε μέγας ισχυρός φακός έ- 
φηρμοσμένος έπ’ αύτοΰ, ώστε νά δύναται δ έντός νά βλέπη 
έξωθεν, έμπροσθεν δέ τού σάκκου ύπήρχον δύο όπαί διά 
τών όποιων έξήρχοντο αί χεϊρες, κάτωθεν έτεροι δύο διά 
τών όποιων έξήρχοντο οί πόδες. Διά τοΰ συστήματος τού
του, ό έφευρέτης δχι μόνον ήδύνατο νά περιπατή έν τή θα
λάσση, άλλά καϊ νά έργάζηται έντός αύτής. Τό σύστημ,α 
τοΰτο δέν έλαβε σπουδαίας έφαρμογάς καϊ όλίγον κατ’ όλί
γον έγκατελείφθη.

Κατά τό ιόθ2, ό Παπϊνος έπαρουσίασεν έτερον σύστημα 
ύποβρυχίου πλοίου διά τοΰ δποίου ήδύνατο ό έντός ευρι
σκόμενος νά κινή κώπας πλευρικός, ήδύνατο δέ τάχιστα νά 
βυθίζηται καί νά άνέρχηται έφοδιαζόμενος διά νέου ποσού 
άέρος.

Κατά τό έτος 177 ϊ, ® ’Αμερικανός Davia Rushuele έκ 
Conecticut πρώτος συνπέλαβε τήν ιδέαν νά μεταχειρισθη τά 
υποβρύχια πλοία ώς όργανα πολεμικής κατά ίών εχθρών, 
καί πράγματι παρουσίασε σχέδιον τοιοΰτον τό δποϊον^έ- 
πεμψεν είς τήν έπιτροπήν τών επιστημόνων.

Διά τού πλοίου αύτοΰ, ώς διετείνετο ύ έφευρέτης ήδύ· 
νατό νά προσβάλη άπό τόν πυθμένα τό έχθρικόν πλοϊον καϊ 
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I νά έπιφέρη τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Τόπλοϊον τού ά
νωτέρω εφευρέτου, είχε σχήμα χελώνης άκιβώς, καϊ διά 
μέν τής κεφαλής εΐσήρχοντο οί άνθρωποι, διά δέ τών πο
δών έσχηματίζοντο αί κώπαι, καϊ ώς πηδάλιον ήρκει ή ού
ρά, έντός δέ είχε κατασκευάσει δύο δεξαμενές έντός τών 
όποιων έθετεν άέρα πεπιεσμέον. Κάτωθι τής κοιλίας υ
πήρχε βάρος 200 περίπου λιτρών έκ μολύβδου, τό δποϊον 
δι’ ειδικού μηχανισμού ήδύνατο νά καταπίπτη καί νά χρη- 
σιμεύη δίκην άγκύρας. "Οταν τό πλοϊον έπρόκειτο νά βυ- 
θισθή ό έντός ευρισκόμενος μηχανικός έπίεζε διά τού πο- 
δός του κοχλίαν τινά καί π,άραυτα τό πλοϊον έβυθίζετο, 
εισερχομένου τού ΰδατος έντός δεξαμενής εύρισκομένης ύπό 
τήν κοιλίαν τού σκάφους, όταν δέ πάλιν έπρόκειτο νά ά- 
νέλθη έξήγαγεν τό ύδωρ διά χάλκινης τινός άντλίας.

“Εμπροσθεν τού πλοίου ύπήρχε προεξέχουσα αιχμηρά με
ταλλική ράβδος ήτις ήτο συνδεδεμένη μετά κιβωτίου έμπε- 
ριέχοντος έμπριστικήν τινα ύλην.

Καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά προσβληθή τό πλοϊον ή 
μεταλλική ράβδος ώθεϊτο ίσχυρώς δΓ έλατηρίου καϊ προ- 
σεκολλάτο έπί τής τρόπιδος τού πλοίου. Μετά τήν στερεόν 
έπικόλλησιν τής ράβδου δ έντός εύρισκόμενος μηχανικός, 
έσυρεν μετά δυνάμεως λεπτόν τι σχοινίον ιό όποιον έσω- 
τερικώς συνεκοινώνει μέ έλατήριον καϊ τούτο μέ σφύραν 
έπί καψυλίου, δπότε έλάμβανε χώραν ή έκρηξις.

Δυστυχώς δσα πειράματα έγένοντο διά τοΰ συστήματος 
αύτοΰ πάντοτε άπετύγχανον ένεκεν τής μή καλής τοποθε- 
-ήσεως τής ναυκλαστρικής μηχανής, καϊ τό ναύκλαστρον ά- 
νεφλέγετο μακρόθεν τοΰ πλοίου ΰψόνον ύπερμεγέθη στήλην 
ΰδατος. Περιεγράψαμεν τό σύστημα τοΰτο, καθ' ότι μέ δ
λας τάς άποτυχίας καϊ έλλείψεις αύτοΰ ύπήρξεν ή έντελε- 
στάτη τών τοιούτου είδους ναυπηγηθεισών λέμβων πρό τής 
έποχής τοΰ Bushnel καί πρόδρομος τών σηιιερινών ύπο- 
βρυχίων. Ή ναυπήγησις τοΰ πλοίου αύτού ήρξατο άπό τό 
Ι771 μέχρι τού 1775 ότε καϊ έπερατώθη, όνομασθέντος 
«ύποβρύχιος ’Αμερικανική Χελώνη».

*0 Bushnel λυπηθείς διά τήν άποτυχίαν τού πλοίου του 
καϊ τήν άμέλειαν τής Κυβερνήσεως, μετέβη εις Γαλλίαν 
περί τά τέλη τού πολέμου ύπο τό ψευδώνυμον Dr. Bush- 
άπεβίωσεν δέ κατά τό έτος 1S26 είς ηλικίαν go έτών διά 
τής άποσφραγίσεως δέ τής διαθήκης του, άνεκαλύφθη τό ά- 
ληθές αύτοΰ όνομα.

Μετά τόν Bushnel δ Fulion παρουσίασεν έτερον σχέδιον 
καταδυτικής λέμβου πολύ καλλιτέρας τής πρώτης, ήτις 
προωθείτο διά δύο έλίκων παραλλήλων, καί ένός τρίτου εύ- 
ρισκομένου έν τφ μέσφ τοϋ πλοίου καθέτως χρησιμεύοντος 
διά τήν άνάδυσιν καϊ κατάδυσιν τοΰ σκάφους.

“Αν καϊ πολλά πειράματα έγένοντο έν τφ λιμένι τής Χά- 
βρης καϊ Βρέστης ούχ ήττον δμως όλίγα τά εύχάριστα Α
ποτελέσματα. Μεταβάς Ακολούθως είς Παρισίους έναυπή- 
γησεν έτέραν λέμβον πολύ μεγαλειτέραν επιμήκη καϊ φο- 
ειδή, ήν όνόμασεν «Ναυτίλον». Τά προτερήματα τοΰ δευ
τέρου τούτου σκάφους ήσαν σπουδαιότατα διότι δοκιμασθείς 
ό Ναυτίλος είς τόν Σηκουάνα τφ ιδοί, ό Fulton ήδυνήθη 
νά έκτελέση Αναδύσεις καϊ καταδύσεις πλέον τής ήμισείας 
ώρας, μέ πορείας καϊ ελιγμούς διαφόρους έν τφ βυθφ τής 
θαλάσσης, έξήλθεν δέ τού σκάφους φέρων είσέιι τήν λαμ
πάδαν άνημμένην.

Τήν 3 ’Ιουλίου ι8θ2 ό Fulton έξετέλεσε πειράματα εϊς 
τόν λιμένα τής Βρέστης πολύ περίεργα" έβυθίσθη είς βάθος 
25 ποδών, διαμείνας πλέον τής ώρας, τόν δέ φωτισμόν διά 
λαμπάδος άντεκατέστησε διά φακών κρυστάλλινων, δι’ ών 
ήδύνατο νά διακρίνη έντός τοΰ πλοίου καί τάς ώρας έπί τοΰ 
ώρολογίου του. Τό πλοϊον τοΰτο ήδύνατο νά ταξειδεύη καί 
δι’ Ιστίων, έχον τόν άπαιτούμενον οπλισμόν, ήτοι άρτέμονα

τ*  ’Οφθαλμικά νοσήματα 

θτροΛ«νονται έν τή νέα xekeitj κλινική τοΟ όφΰαλμολόγου 
£πήλιου I. Χαραμή 

Τ· ίιφηγητοϋ. Όφΰαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

•ΛΦήναι 27 όδδς Μενάνδρου 27 Τηίΐφωνον 654 

καί έν μέγα ήμιόλιον. Διά τών ιστίων διήνυε 4—5 μίλια 
τήν ώραν, ύπό δέ τό ΰδωρ 1 — 2 μιλιά περίπου- έφερε δέ 
καί κατάλληλον πυξίδα ήτις ένήργει καλώς καί ύπό τήν θά
λασσαν καϊ έπ’ αύτήν.

Τήν γ Αύγούστου τοΰ 1804, κατήλθεν είς πολύ μεγαλεί- 
τερον βάθος έχων μεθ’ έαυτού ισχυρόν έκ χαλκού δεξαμενήν 
δυναμένην νά φέρη Αρκετήν ποσότητα πεπειεσμένου άέρος 
δι’ 8 ώρας.

Διά τού συστήματος αύτοΰ, ό Fulton ήδυνήθη νά άνατι- 
νάξη είς τόν άέρα πλοϊον τι εις τόν λιμένα τής Χάβρης ύ- 
πέρ τά 25 μέτρα. Άπεπειράθη νά άνατινάξη καί έτερον 
’Αγγλικόν, άλλά δυστυχώς δέν κατώρθωσε τούτο, ένεκεν 
τής Αποτόμου Απομακρύνσεως τού πλοίου.

’Ακολούθως έναυπήγησεν έτερον πλοϊον 8ο ποδών μήκους, 
22 ποδών πλάτους και 14 βάθους, τάς δέ πλευράς ένός πο- 
δός πάχους, έκάΐ^σε δέ αύτό «“Λίχιλον·, άλλά δέν ηύτύχησε 
νά τελειοποίηση αύτό ένεκεν τού αίφνηδίου του θανάτου.

Τό πλοϊον είχε κατασκευασθή διά ιοο άνδρας καί ό έλιξ 
αύτοΰ έστρέφετο διά στροφάλου- ιστούς καϊ Ιστία δέν έφε- 
ρεν, καί δταν έβυθίζετο δέν ήκούετο ούδεϊς θόρυβος κοϊ 
διά τούτο ώνόμασεν αύτό “Αλαλον. Προύτίθετο δέ άργότε- 
ρον νά έφαρμόση καί τόν άτμόν ώς κινητήριον δύναμιν.

Άπό τής έποχής τού Fulton, μέχρι σήμερον πλεϊστα δσα 
συστήματα παρουσιάσθησαν, καθημερινώς δέ επιφέρουν δι
αφόρους βελτιώσεις καί βλέπομεν σήμερον αύτόν τόν φοβε
ρόν ύποβρύχιον πόλεμον, ώς καϊ τά μεγάλα εμπορικά ύπο- 
βρύχια τής Γερμανίας τά όποια προσφέρουν πλείστας δσας 
ύπηρεσίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΠΗΣ

“ΤΟ ΥΠΟΒΡΎΧΙΟΝ”
Νέα σατυρική έφημερΐς έκδιδομένη κατά Σάββατον 

μέ δύο πολύχρωμους ολοσέλιδους εικόνας, μέ σπαρ
ταριστή ύλη, μέ καυστικές σατυρικές... τορπίλ?.ες τής 
όποιες σκορπάει δεξιά καϊ αριστερά. Διευθυντής δ 
μοναδικός καλλιτέχνης καϊ πρώην Διευθυντής τής 
Έβδ. «Εικονογραφημένης» κ. Ε. Παπαδημητρίου. 
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ 10 λεπτά.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ·

Ψηφίζω τ... κ. .......................................................... .
Είς τόν Νομόν,___ _ _________ ____

’Er------------------ rfl_ ___________ _ __ __ 1916

Όνοματεπώνυμον ψηφίζοντας

ΧΑΡΤΟΠβΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α· ΠΑΛΛΗΣ και Ja

Μεγάλαι άποΟήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών καί πά- 
σης ποιότητος.—Μεγάλαι άποθήκαι ειδών Γραφικής "Υλης.— 
Έργοστάοια Κατάστιχων,Φακέλλων,Φωτογραφικών χαρτονίων 
κλπ.— Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας έξ έλαστικοΰ καί μετάλλου 
ώς καί δΓ έπιγραφάς διά Ούρας.—Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον 
μέ 10 πιεστήρια.
ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
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