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ΑΛΤ I ΚΥ ΡΙΟΙ I
Δύο άλλεπάλληλα πλήγματα κατά τήν λήξασαν έβδο- 

μάδα έναντίον τοΰ 'Ελληνικού Κράτους, δύο αλλε
πάλληλα πλήγματα έξ έκείνων, τά όποια άνοίγουν βα- 
θείας πληγάς είς τά στήθη κάθε "Ελληνος. Κατάλη
ψή τοΰ Φρουρίου ΡοΟπελ υπό τών Γερμανοβουλγάρων 
καί κατάργησις τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τοϋ 
Κράτους εις τήν Θεσσαλονίκην ύπό τών Συμμάχων. Ή 
Ελλάς, ή ούδετέρα 'Ελλάς, αποτελεί τόν στόχον είς 
τούς δύο άντιμαχομένους Εύρωπαϊκούς συνδυασμούς, 
καί τρώγει αυτή τούς μπάτσους καί τούς ραβδισμούς, 
τούς όποιους έπρεπε νά άνταλάσσουν μεταξύ των, έπα- 
ναλαμβανομένου κατά τόν τραγικώτερον τρόπον τοΰ 
άστείου έκείνου παιγνιδιού,κατά τό όποιον δύο διαπληκτι
σμένοι, δήθεν, έχοντες είς τό μέσον τρίτον, χάριν άστεϊ- 
σμοΰ, άντί νά κτυπά ό ένας τόν άλλον χτυπούν άμφό- 
τεροι τόν δυστυχή τρίτον, ό όποιος έπταισε διότι εύρέθη 
κατά τύχην είς τό μέσον των. Ή άποβίβασις τών συμ
μάχων είς τήν Θεσσαλονίκην έχρησίμευσεν ώς άφετη- 
ρία διά τήν συσσώρευσιν δεινών έναντίον τής Ελλάδος. 
Κατήλθον οί Γερμανοί διότι άπεβιβάσθησαν οί Σύμμα
χοι, άπλώνονται οί σύμμαχοι καταλύοντες τήν κυριαρ
χίαν τού Κράτους, διότι κατέρχονται οί Γερμανοί, κα
ταλαμβάνουν οί Γερμανοί, φρούρια διότι άπλώνονται 
οί σύμμαχοι, κηρύσσουν οί σύμμαχοι τόν στρατ. νόμον 
καί καταργούν τάς συνταγματικάς έλευθερίας ξένουΚρά- 
τους διότι οί Γερμανοί κατέλαβαν φρούρια. Καί ήκω- 
μφδία τοιουτοτρόπως εξακολουθεί νά παίζεται είς βάρος 
τής πτωχής Ελλάδος, ή όποια είχε τήν κακήν μοίραν 
νά ευρεθή μεταξύ δύο άντιμαχομένων στρατοπέδων. 
Καί έφ’ δσον μέν τό πράγμα περιορίζετο είς άπλήν 
άνάπτυξιν τού μετώπου τών Συμμάχων καί είς χρησι- 
μοποίησιν τού Ελληνικού εδάφους διά τήν ένέργειαν 
έπιθέσεως ή τήν άντίταξιν άμύνης έναντίον τοΰ άντι- 
πάλου, δέν είχε τις νά ειπη τίποτε, δοθέντος δτι τά 
πράγματα, άνεξαρτήτως τής προκαλεσάσης άφορμής, 
ήλθαν μοιραίως κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ή 'Ελλάς 
ν’ άποτελέση τό πεδίον τής διαπάλης τών Συμμάχων 
καί τών Γερμανών.

Άλλά τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν Κράτος κατ’ 
έξοχήν φιλελεύθερον, δπως ή Γαλλία, είς ήμέραν 
μάλιστα πανελληνίου έορτής καί πανηγύρεως έπί τή 
έπετείφ τής Ονομαστικής έορτής τοΰ Βασιλέως, προ
βαίνει είς τήν κατάργησιν τών κυριαρχικών δικαιω
μάτων τού Ελληνικού Κράτους είς μίαν πόλιν, είς 
ήν φιλοξενείται, άπομακρύνασα διά μιάς ύπογραφής 
τάς έλληνικάς δπηρεσίας, άπό τού Ταχυδρομείου, τού 
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Τηλεγραφείου, τής ’Αστυνομίας, τής Δημ. ’Ασφαλείας, 
τοΰ Λιμεναρχείου, τού Τελωνείου, τήν στιγμήν πού 
ένεργεΐ άποκλεισμόν τής Θεσσαλονίκης ίχομεν πλήρες 
τό δικαίωμα νά κραυγάσωμεν, νά βροντοφωνήσωμεν: 
«’Αλτ! κύριοι, έως έδώ! Ύπερέβητε τά έσκαμμένα! 
Χρεωοτούμεν εύγνωμοσύνην είς τούς προγόνους σας 
καί είς σάς! Σάς άγαπώμεν, σάς έκτιμώμεν! Άλλά 
θέλομεν νά ζήσωμεν ώς Κράτος, καί έχομεν πρός 
τούτο τό δικαίωμα, ώς άνεξάρτητον, άποκτήσαν διά 
ποταμών αίμάτων τήν έλευθερίαν του, Έθνος. Δέν 
έπολέμησεν ό Μαιζών μαζί μας διά τήν έλευθερίαν 
μας, διά νά έχετε σείς τό δεδομένον νά μάς κα- 
ταργήτε τήν Κρατικήν ύπόστασιν καί ούτε ό Γαμ- 
βέττας έκηρύχθη ύπέρ τής έλευθερίας τής Ελλάδος 
διά νά μάς καταλαμβάνετε πόλεις καί νά μάς πλήτ
τετε διά τού δδυνηροτέρου τών πληγμάτων, καταρ- 
γοΰντες τήν έλευθερίαν μας καί τήν έσωτερικήν λει
τουργίαν τού Κράτους, τήν όποιαν μόνον ήμείς πρέπει 
νά διευθύνωμεν. Μή θέλετε νά μιμηθήτε τούς τοκο
γλύφους, οί όποιοι παρέχουν δάνεια έπί δανείων είς 
τούς πελάτας των διά νά τούς άφαιρέσουν τό παν.

Εϊμεθα Κράτος μικρόν καί διατελοΰμεν ύπό τοιαύ- 
τας συνθήκας, ώστε πρό τοιούτου πλήγματος νά 
άρκούμεθα είς τήν διαμαρτυρίαν, ή όποια έξέρχεται 
άπό τήν αίμάσσουσαν έκ τού άλγους ψυχήν μας. 
Είμεθα λαός άξιος νά ζήση, λαός μέ ιδανικά, μέ ιστο
ρίαν καί μ'ε πολιτισμόν, τόν όποιον τόσον έπιτηδείως 
ένεκολπόθητε, έχομεν καί ήμείς πλήρες καί άναφαίρε- 
τον τό δικαίωμα νά ζήσωμεν καί σείς, οΓτινες άγωνί- 

ξεσ&ε ύπ&ρ τής έλευθερίας τών λαών, δφείλετε νά 
μάς σεβασθήτε.

*

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τό σπουδαιότερου γεγονός τής ληξάσης έβδομάδος 

έν τφ διεξαγομένω Πανευρωπαϊκή άγώνι είναι ή 
μεταξύ τοϋ Αγγλικού καί τοϋ Γερμανικού στόλου 
ναυμαχία έν τή Βορείω θαλάσση. Ή ναυμαχία αυτή, 
όπως προκύπτει έκ τών άνακοινωθέντων άμφοτέρων 
τών έμπολέμων δυνάμεων, ύπήρξεν ή τρομερωτέρα 
διά τήν έκτασίν της, και ή μεγαλειτέρα διά τόν αριθ
μόν τών μονάδων, αϊτινες έλαβον μέρος είς αυτήν, 
καί διά τάς εκατέρωθεν απώλειας. Διότι ούτε οί Γερ
μανοί, ούτε οί Άγγλοι άρνοΰνται δτι αί άπώλειαί 
των είναι κολοσσιαΐαι καί είς πλοία καί είς πληρώ
ματα, καί δπως καί αυτός ό πρόεδρος τοϋ Ράϊχσταγ 
έδήλωσε τά αποτελέσματα τής ναυμαχίας θά κάμουν 
τούς Γερμανούς νά θρηνήσουν τήν απώλειαν ωραίων 
πλοίων των καί γενναίων άνδρών, οιτινες άγωνιζόμε- 
νοι διά τήν δόξαν καί τόν θρίαμβον τής Γερμανικής 
πατρίδος εύρον τόν ηρωικόν άλλά καί τραγικόν θάνα
τον εις τόν βυθόν τής θαλάσσης. Καί τό άποτέ- 
λεσμα τής ναυμαχίας ποιον υπήρξε; Τά ’Αγγλικά άνα- 
κοινωθεντα βεβαιοϋν δτι μολονότι αί άπώλειαί τοΰ 
Αγγλικού στόλου είναι μεγάλαι καί σοβαραί, ή νίκη 
δέν έστεψε τούς Γερμανούς, καίτοι τά λαβόντα μέρος 
είς τήν ναυμαχίαν Γερμανικά πλοία ήσαν πολυαριθ- 
μότερα τών ’Αγγλικών καί τό σημεΐον, είς τό όποιον 
διεξήχθη ή ναυμαχία, παρεϊχεν είς τούς Γερμανούς 
πλεονεκτήματα, τά όποια δέν ήτο δυνατόν νά έχουν 
οί ’Άγγλοι. Άφ’ ετέρου τά Γερμανικά άνακοινω- 
θέντα τονίζουν διθυράμβους διά τήν νίκην τοϋ Γερ
μανικού στόλου καί είς ολόκληρον τήν Γερμανίαν 
έπανηγυρίσθη κατά τόν πλέον μεγαλοπρεπή τρόπον 

τό χαρμόσυνον γεγονός. Ή τελεία άντίθεσις μεταξύ 
τών δύο άνακοιν-οθέντων, ήτις παρατηρεϊται άπό τής 
άρχής τού πολέμου. Άλλ’ είς τόν έξετάζοντα ψυχραί- 
μως καί άντικειμενικώς τά πράγματα έκ τών δεδο
μένων τά όποια προκύπτουν έξ αυτών τούτων τών 
άνακοινωθέντων άμφοτέρων τών έμπολέμων δυνά
μεων, παρουσιάζονται τά συμπεράσματα καταφανή καί 
πασίδηλα. Ή έκτασις τών άπωλειών άμφοτέρων τών 
στο/Μν υπήρξε μεγάλη, άναμφιβόλως δε καί εις τάς 
δύο θαλασσίας δυνάμεις τά άποτελέσματα τής ναυ
μαχίας άφήκαν χάσμα οπωσδήποτε σοβαρόν μεταξύ 
τών διαφόρων μονάδων τών στόλων των. Καί ή έκτα- 
σις αυτή καί ό αριθμός τών έκατέρωθεί' άπωλειών 
δίδουν τό επιχείρημα νά βεβαιωθή τις, δτι ου δεις έκ 
τών ναυμαχησάντων κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
έν τή βορείφ θαλάσση στόλων άφήκε τό πεδίον τής ναυ
μαχίας νικητής κατά τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν.

Ούτε οί Άγγλοι φυσικά ένίκησαν, άφοϋ τό ομο
λογούν σχεδόν καί οί ίδιοι, άλλ’ ούτε καί οί Γερμανοί 
μέ τόσας απώλειας δύνανται νά βεβαιώσουν: «Ήμείς 
εϊμεθα νικηταί». “Οπως φαίνεται όμως έκ τών πραγ
μάτων, οί Γερμανοί δέν άνέμενον νίκην καί ούτε 
ύπελόγιζον επ’ αυτής, άλλος δέ ύπήρξεν δ σκοπός δ 
έπιδιωκόμενος ΰπ’ αυτών διά τής ναυμαχίας. Ό Γερ
μανικός στόλος άπέδειξεν δτι δύναται νά έ'λθη είς 
σοβαράν σύγκρουσιν μετά τοΰ Αγγλικού καί έχει είς 
τό ενεργητικόν του άπό τοΰδε καί είς τό εξής τό δεδο
μένον νά πιστεύη δτι ήμπορεΐ άνευ φόβου νά άντι- 
μετω.τίση αυτόν καί νά έχη πλείστας ελπίδας έπιτυ- 
χίας. Ό Γερμανικός στόλος δέν είναι πλέον ό «πον
τικός τής βορείου θαλάσσης», δ παραμένων κεκρυ- 
μένος διά τόν φόβον τών ’Άγγλων, άλλά δύναται 
δποιανδήποτε ευνοϊκήν δΓ αυτόν στιγμήν ν’ άντι- 
παραταχίΐή κατά τοΰ Άγγλικοΰ, καί νά ναυμαχήση 
πρός αύιόν, ώς ίσος άπέναντι ’ίσου καί δχι ώς ποντι
κός άπέναντι τοΰ λέοντας, δπως διεκηρύσσετο άπό 
τούς “Αγγλους καί έπιστεύετο μέχρι τοΰδε. Ύπό τήν 
άποψιν ταύτην κατανοή πας τις ευκόλως, ποια τά έκ 
τής προχθεσινής ναυμαχίας προκύψαντα άποτελέ
σματα. Αυτός ήτο δ σκοπός τών Γερμανών. Καί δ 
σκοπός αυτός έπέτυχε.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Καίτοι δέν μετέχομεν τοϋ πολέμου, έν τούτοις ή χώρα μας 

έγεινε Οέατρον πολέμου. Ό "Αρης, ό συγγραφεύς τής αιμα
τηρός έπιΟεωρήσεως, ή οποία παίζεται είς όλην τήν Ευρώ
πην, μάς έστειλε ήρωας άπό όλα του τά νούμερα. Κι έτσι 
βλέπομεν όλα τά κοστούμια τής 'Υδρογείου ηερόμενα άπό 
δλας τάς φυλάς, έκτελούσας τόν πυρρίχιον είς τά πεδία τής 
Μακεδονίας, ύπό τούς ήχους κάθε είδους φονικού οργάνου. 
Τό παράδειγμα αύτό, ήκολούθησαν καί οί ’Αθηναίοι θεα- 
τρώναι Καί άκούομεν όπεραν ’Ιταλικήν, έκτελουμένην άπό 
Έλληνας, 'Ισπανίδα καί Ιταλόν. ‘11 δεσποινίς Κοτοπούλη, 
ά<εβαζει τό αριστούργημα τοϋ Ροστάν, μέ Σέρβον Συρανό - 
ντέ Μπερζεράκ καί Έλληνίδα Ρωξάνην. ΦαντασΙΙήτε έρωτι- 
κήν σκηνήν. Δέν παραλείπει δέ νά ποικίλη τά έργα της μέ 
τούς χορούς τών Μπαρκουϊλλέρο. Φυσικά καί ό κ. θεοδωρί- 
δης δέν ήδύνατο νά μή μιμηθή τό ίδιον παράδειγμα καί 
προσλαμβάνει, μέχρι τής ώρας τουλάχιστον, Γάλλον κωμικόν. 
Άλλ’ έκεϊ που θά γινη τό <Ξιφίρ—Μπαλέρ· του άε.μνήστου 
Λασκσράτου θά είναι ό μουσικός θίασος. Είς τό «Ξιφίρ — 
Φαλέρ· θά λάβουν μέρος έκτος τών Έλληνίδων καί 'Ελλήνων 
τρεις Γαλλίδες (μετράτε) μία Γερμανίς, μίαΣμυρνηά, (όχι στό 
παραθύρι βέβαια) μπαλλερίνες Άγγλίδες καί έπεται συνέχεια. 
Ώρισμενως ό Μωϋσή: έάν έφαντάζετο τό τί έμελλε νά γίιη 
εις τάς 'Αθήνας τό ig 16 δέν θά άνέφερε τόν Πύργον τής Βαβέλ.

*
Λοιπόν; Αί αύτοκτονίαι συνεχίζονται, δπως καί αί συζη

τήσεις μεταξύ τών χρονογράφων περί μεταξωτών ασπρορ- 
ρούχων, ή ζέστη, ή έλλειψις ΰδατος καί τά δάνειά μας. Καί 
μόνον ή κανονική ζωή μας δέν συνεχίζεται, διότι έπαύσαμεν 

νά έχωμεν τοιαύτην, άπό τήν στιγμήν ποϋ έδιπλασιάσθημεν 
ώς Κράτος καί ώς πόλις: "Ολαι αί νεαραι ερωτευμένοι υπάρ
ξεις τοϋ ωραίου φύλου, άτεφάσισαν νά τερματίσουν τόν βίον 
των. αυτήν τήν εποχήν. Λυτό είναι πολύ περίεργον καί χρή- 
ζει ιδιαιτέρας μελέτης. Διατί παρακαλώ νά μή αύτοκτονοΰν 
τόν Δεκέμβριον, τόν 'Ιανουάριον, τόν χειμώνα τέλος πάντων; 
Οί ασχολούμενοι μέ τήν κοινωνιολογιαν έχουν τόν λόγον. "Ας 
εξετάσουν, ας έρευνήσουν καί άς μάς είποϋν. Άλλά καί ένα 
άλλο ζήτημα έπρόβαλεν είς τήν μέσην μέ τήν πληθώραν 
αύτήν τών αυτοκτονιών. Τά μεταξωτά άσπρόρρουχα. Μία 
άπό τάς τερματισάσας τόν βίον της έφερε μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα. Καί έγεννήθη τέτοιο σούσουρο άπό τό τίποτε, πρός 
όφελος, έν πασει περιπτώσει, τών καταστηματαρχών, διότι 
μετά τά γενόμενα καμμία, υποθέτω ΆτΟίς δέν Οά αύτοκτο- 
νήοη πριν φροντίση νά εξασφάλιση όλίγην διάλυσιν σουμ- 
πλιμέ καί μεταξωτά έσώρρουχα.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TQY ΕΞΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
Έντιμώτατε χ. Δ. Βρατσάνε,

Έν τή γραμμή τής έκπληρώσεως τής άποστολής μου πρός 
ΰποστήριξιν τών συμφερόντων τοΰ Παναγίου Τάφου ένΈλλάδι, 
άνέγνων έν τοΐς Άρχείοις τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών καί 
άπάσας τάς άπό Μαίου ign, εποχής δημοσιεύοεως Νόμου 
περί άποστολής έν άντιγράφω άπαοών τών συντασσομένων 
Διαθηκών έν σύμπαντι τφ Κράτει, συνταχθείσας καθ’ άπαν 
τό Κράτος Διαθήκας έν άντιγράφοις. Παρετήρησα δ' ότι ή 
ΰμετέρα Έντιμότης καθ’άπάσας τάς συντασσομένας ΰπ’ αυτής 
διαθήκας υπομιμνήσκει τοΐς εόσεβέσι διαθέταις καί τόν Πα
νάγιον τοϋ Κυρίου Τάφον. Δέν διίνασθε νά φαντασθήτε τήν 
συγκίνησιν καί τήν παρηγοριάν, ήνήσθανόμην έπί τή ύπομνή- 
σει ταύτη, κατανοών, ότι μεταξύ τών άδελφών ημών Ελλή
νων,ύπάρχουσι καί άδελφοί μή λησμονοϋντες, έξ άγαθής πάν
τως προαιρέσεως, τήν Ίεράν καί Αγίαν ταύτην τών Πατέρων 
ημών Κληρονομιάν καί ημάς τούς πρός μυρίους παλαιόν:ας 
έχθρούς έπί τή διασώσει τών άγιων τόπων Άγιοταφίτας. Ή 
πράξις ύμών αυτή μαρτυρεί τήν ευσέβειαν τής ψυχής υμών 
καί τήν ευγένειαν καί τήν γνησιότητα τής καταγωγής υμών 
άπό πατέρας ευσεβεστάτους καί άγιωτάτους, άΐ.ηθεϊς Έλλη
νας, διαδόχους τών έν εΰσεβεΐ τή πιστει θαυματουργησάντων 
προγόνων, ών οί θρόμβοι τών Ιδρώτων καί τά στίγματα τών 
αίμάτων μένουσιν άχρι σήμερον καί μενοϋσιν είς αιώνα τόν 
άπαντα σεσημασμένα έπί τών τοίχων καί τών πλακών τών 
ίερωτάτων καί άγιωτάτων τούτων τοϋ ευσεβούς ημών "Εθνους 
Σεβασμάτων καί Προσκυνημάτων. Έστέ δέ βέβαιοι, εντιμό
τατοι, ότι παρέχετε τήν ύψίστην καί τήν άγιωτάτην τών υπη
ρεσιών είς τό Έθνος ημών, όπερ έτιμήθη καί έδοξάσθη έπί 
τούτφ καί μόνον ότι κεχάρισταιαύτφ ό Λυτρωτήςτοϋ Κόσμου 
Χριστός τήν περιφρούρησιν τοϋ Παναγίου καί Ζωοδόχου 
Αΰτοϋ Τάφου.

Έπί τή εύσεβεΐ καί αύτοβούλφ ταύτη διαθέσει καί προθέ- 
σει υμών, άπειρους έκφράζω έν τή ίδιότητί μου τή Ύμετέρρ 
Έντιμότητι τάς ευχαριστίας μου, ομολογώ ότι &ν μή τά πο
λεμικά γεγονότα έχώριζον ήμόίς, άσφαλώς θά ύπέβαλον τό 
αποτέλεσμα τής μελέτης καί κρίσεως ταύτης τφ Μακσριωτάτφ 
Πατριάρχη τών Ιεροσολύμων κυρίφ Δαμιανφ καί άπάοη τή 
Άγιοταφιτική Άδελφότητι, ϊνα καί ούτοι γνώσι καί εύλογή- 
σωσι τά ονόματα καί τούς οίκους υμών, τών εΰλαβώς άνα- 
μιμνησκομένων τοϋ Παναγίου τοϋ Κυρίου Τάφου καί τών 
αγώνων ημών τών φρουρών αύτοϋ. Επιφυλάσσομαι όμως έν 
τή άπακαταστάσει τών γεγονότων μετά πάσης προθυμίας νά 
πράξω τοΰτο, βέβαιος ότι ό Σεπτός μοι Κυρίαρχης καί 
Πατριάρχης τών Ιεροσολύμων κύριος Δαμιανός καί δΓ ιδίας 
Αύτόϋ Πατριαρχικής έπιστολής έπαινέσει τόν ένθεον υμών 
ζήλον καί τήν άδα/.ον εύλάβειαν πρός τόν Πανάγιον τοΰ^Κυ
ρίου Τάφον καί εύλογήσει ΙΙατρικώς τούς κόπους καί νά έργα 
τών χειρών ύμών τών άληθινών πνευματικών Λύτου Τέκνων.

Έκζητώ δέ παρ’ ύμών δπως καί είς τούπιόν μή παύσησθε 
μετά τοΰ αΰτοϋ καί μείζονος ζήλου λέγοντες, διδάσκοντες καί 
προτρέπιιντες έν πάσι καί πάντοτε τούς πάντας καί αύτούς 
τούς συναδέλφους ύμών, ών ούκ ολίγοι άτυχώς υστέρησαν καί 
ύστεροϋσινέν τή εΰσεβεΐ καί Εθνική ταύτη αποστολή πρός 
διάδυσιν καί ΰποστήριξιν τήςεύγενοδς ταύτης Ιδέας καί άμιλ- 
λης ύπέρ τών Άγιων τούτων τοϋ "Εθνους ημών Κειμηλίων, 
ώς αληθείς καί γνήσιοι δούλοι καί έργάται τοϋ μυστικού 
άμπελώνος τοϋ Σιόζοντος ημάς Χριστού. ,

Ευχόμενος δ' όπως ό Πανάγαθος Θεός, ύπέρ τοΰ Οίκου 
τοϋ Όποιου τούς αγώνας τούτους καταβάλλετε, χαρίσηται 
ΰμΐν τελείαν, ειρηνικήν καί άδιάσπαστον τήν όγιείαν κ<Γι τήν 
ευτυχίαν, έπικαλοϋμαι έφ’ υμάς καί τούς εύσεβεΐςύμών οίκους 
τόν αγιασμόν καί τήν εύλογίαν τοϋ Παναγίου καί Ζωοδόχου 
Τάφου καί διατελώ ένθερμος πρός Κύριον εΰχέτης.

Ό ’Έξαρχο; τού Παναγίου Τάφου ΑΡΧίΜΑΝΔΡ. ΜΕΛΙΤΩΝ
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Τό δράμα τής άλιόσεως άν δι' ημάς 
τούς Έλληνας είναι πηγή υπερηφάνειας 
καί θάρρους έχει διά τήν ιστορίαν τών 
πολέμων τό μεγαλεϊον τής ήρωϊκωτέρας 
περιπέτειας. Είναι εποποιία, ή όποια 
μένει εις τόν θαυμασμόν τής άνθρωπό- 
τητος, δσον ή Άνθρωπότης έχει μνή
μην. Ή περιγραφή του δίδει πάντοτε 
νέας συγκινήσεις, νέας ωραιότητας παλ
μών εις τό αίσθημα καί τήν ψυχήν. Είναι 
αριστούργημα είς τάς εικόνας τοΰ πολέ
μου καί κάθε φοράν παρέχει νέαν έν- 
τύπωσιν, απαράλλακτα δπως δταν βλέπη 
κανείς ένα αριστούργημα τής ζωγρα

φικής τέχνης. Ποιος Έλλην δέν ξέρει τήν Ιστορίαν τής 
άλώσεως καί ποιος άπό ή μάς δέν έχει ξεχύση τήν ψυχήν 
του είς ένα θερμό δάκρυ πόνου καί σπαραγμού μέσα είς τάς 
χρυσάς σελίδας τής οδυνηρός διά κάθε "Ελληνα ιστορίας, 
άλλά τής ιστορίας έκείνης, ποϋ έγκλείει ταυτοχρόνως μέσα 
είς τάς λεπτομέρειας της ένα δλόκληρον μεγαλούργημα αν
δρείας, ενθουσιασμού, πατριωτισμού, αύταπαρνήσεως;

Ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία έπεσεν ένφ εις τάς επάλξεις 
τών φρουρίων τοϋ Βυζαντίου, οί γενναίοι μαχηταί ΰπερήσπι- 
ζον αύτήν μέχρι τελευταίας ρανίδος τοΰ αίματός των κλο- 
νιζομένην.

Αλλά δέν έπεσε διά νά μή άναστηθή πλέον, δπως έπεσαν 
διά νά μή άναοτηθοΰν τόσα καί τόσα βασίλεια καί τόσαι 
μεγάλαι Αύτοκρατορίαι. Είς τάς περιστάσεις τάς οποίας διερ- 
χόμεθα σήμερον, τάς κρίσιμους διά τό Έθνος, ή άνάμνησις 
τών λεπτομερειών τής ηρωικής έκείνης πάλης, τοΰ μεγαλουρ- 
γήματος εκείνου τής 'Εθνικής ιστορίας πρέπει ν’ άποτελέοη 
ερόν μνημόσυνον είς τήν μνήμην τών πεσόντων, άλλά ταυτο
χρόνως χρειάζεται νά έπανέλθη είς τήν μνήμην μας διά νά 
μάς τονώση άκόμη περισσότερον, τό ήθικόν, νά μάς δά>ση 
περισσοτέρας ελπίδας καί μεγαλειτέραν δόσιν θάρρους.

Πρός τήν εσπέραν τής 28 Μαΐου ό Αύτοκράτωρ μαζί μέ 
τούς συμμάχους του. εΐχεν είσέλθει είς τόν ναόν τής Αγίας 
Σοφίας καί μετέλαβε τών Άχράντων μυστηρίων. Καί μικρόν 
πρό τής ανατολής τοΰ ήλιου, ένώ ή μάχη διεξήγετο καθ’ δλον 
τό μήκος τών τειχών δεινόν ατύχημα συνέβη είς τούς Έλλη
νας. Ή μικρά Πύλη, ή ένοΰσα τό έοωτερικόν Θεοδοσιακόν 
μετά τοΰ "Ηρακλείου τείχους, ή καλουμένη Κερκόπορτα εΐχεν 
άφεθή ανοικτή καί δι' αύτής οι Τούρκοι κατωρθώσαντες νά 
καταρρίψουν τό έξωτερικόν τείχος είσήλθον έντός τού περι
βόλου καί έστησαν τήν σημαίαν των έπί τών επάλξεων τοΰ 

τείχους. Καί τότε ήμούσθη μεταξύ τών 
άλλων ή άπαισία έκείνη κραυγή <Έάλω 
τό φρούριον καί τά στρατηγία καί τάς ση
μαίας άνωθεν έν τοϊς Πύργοις έστησαν». 

Είς τήν Πύλην τοΰ Αγίου Ρωμανού, 
δπου άκόμη δέν είχε φθάσει ή φήμη τής 
εισβολής καί δπόθεν αί Τουρκικαί ση- 
μαίαι δέν ήσαν δραταί, δ άγων έξηκολού- 
θει δεινός καί αιματηρός. Διότι πρός τήν 
Πύλην ταύτην άλλωστε κατηυθύνετο ή 
κυρία έφοδος. Τοιαύτη ήτο ή μάχη εις 
τόν βόρειον στενόν περίβολον τής Πύλης 
τού Άγιου Ρωμανού ώστε οί πλεϊστοι άπό 
τούς συμπολεμούντας έκεϊ μέ τόν Αύτο- 
κράτορα έθανατώθησαν. Καί έπάνω άπό 
τά συσσωρευμένα πτώματα τών Έλλή- 

νων, τών Ιταλών καί τών 'Οθωμανών διέβησαν λυσσαλέοι 
οι Τούρκοι καί είσεχύθησαν έντός τής πόλεως, τινές μέν 
διά τής Πύλης ιού Άδριανοΰ, τινές δέ διά τών ρηγμάτων 
τών έσω τειχών καί δλίγοι διά τής Πύλης τού Άγιου Ρωμα
νού φραγμένης άπό τραυματίας καί νεκρούς.

Έν τφ μεταξύ οί έν τή λοιπή πόλει Έλληνες έμάνθανον 
τήν συμφοράν καί έσπευδον δρομαίοι καί έντρομοι είς τόν 
ναόν τής Αγίας Σοφίας. Αίτια τής συρροής τών Χριστιανών 
εις τόν ναόν, άντί τής φυγής, ήτο ή θρησκευτική προφητεία, 
γενικώς πιστευομένη τότε, κατά τήν δποίαν οί Τούρκοι εισερ
χόμενοι έντός τής Κωνσταντινουπόλεως θά κατέσφαζον πάν
τας τους Έλληνας, τούς ευρισκομένους μέχρι τοΰ κίονος τοΰ 
μεγάλου Κωνσταντίνου. Τότε άγγελος καταβοίνων έξ ούρα- 
νού καί φερων ρομφαίαν θέλει παραδώση ταύτην είς άνδρα 
έπί τοΰ κίονος τούτου Ισταμένου λέγων:

— Λάβε τήν ρομφαίαν ταύτην καί έκδίκησον τόν λαόν τοΰ 
Κυρίου!

Ένεκα λοιπόν τής ψευδομαντείας αύτής τά πλήθη συνέρ- 
ρεον πρός τήν Αγίαν Σοφίαν, ΐνα σωθώσιν άπό τήν έπικει- 
μένην φθοράν. Οί 
'Οθωμανοί έκ τών 
τειχών καί τών λι
μένων τρέχοντες, βου- 
λιμιώντες πρός λεη
λασίαν καί λείαν καί 
θανατώνοντες πάν
τας τούς ίσχύοντας 
άνδρας είσήρχοντο 
χάριν λαφυραγωγίας 
είς τούς ναούς.

Έν τοιαύτη συγχύ
σει διεχωρίζοντο συγ
γενείς, μητέρες άπώ- 
λεσαν τά τέκνα των, 
τέκνα τάς μητέρας 
και οι περιτρομώτε- 
ροι προσεπάΟουν νά 
κρυβοΰν είς τάς γωνίας ζητοΰντες σωτηρίαν. Μέσα είς τόν 
ναόν δέν έγινε σφαγή διότι οί ’Οθωμανοί εϊδον δτι δέν ύπήρ- 
χον έν αύτή ένοπλοι άνδρες.

Ή δημώδης μοΰσα έψαλε τήν άλωσιν μέ ψυχήν γεμάτην 
πόνον, υπερηφάνειαν καί έλπίδας συγχρόνως είς ιά τετρακό
σια έξήντα τρία έτη, τά δποϊα παρήλθον έκτοτε. Ή μνήμη 
έλησμόνησε εκείνους, οί όποιοι έδωκαν είς στίχους τήν έκφρα- 
σιν τής Ελληνικής ψυχής διά τήν συμφοράν τής άλώσεως. 
Άλλά διεφύλαξεν ώς κειμήλια τούς στίχους:

"Ωρηα—πανώρηα καλογρηά τηγάνιζε ψαράκια 

νά φάη ό Αυτοκράτορας νά φάη ό Πατριάρχης 

κι εκεί ποΰ τά τηγάνιζε καί τήν φωτιά συμποΰσε 

κρατώντας μέ τό χέρι της τηγάνι χρυσαφένιο· 

φωνή τής ήρθ' άπό ψηλά σάν άπ’ αγγέλου στόμα.

— τΠάψετοκυρά τό μαγειριό κι' ή Πόλη θά τουρκέψητ

— ·Όταν τά ψάρια μου θά Ιδώ νά ξαναζωντανέψουν

καϊ πεταχτοΰνε σάν πουλιά απ' τό τηγάνι μέσα 

τότε ό δικός μας βασιληάς θά πέση σκοτωμένος 

καϊ θάμπη μέσα ό Άμηρας κι ή πόλι θά τουρκέψη*.  

Τό λόγο δέν απόσωσε, τόν λόγο δέν άπόειπε.

Τά ψάρια ζωντανέψανε μισοτηγανισμένα 

και σάν πουλιά πετάχτηκαν άπ τό τηγάνι μέσα. 

Σκοτώθηκεν ό βασιληάς σάν άξιο παλληκάρι, 

κι' ό Άμηράς εισέβηκε στήν Πόλι Καβαλλάρης.

ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΓΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενοι)

Μέσα είς τήν εκκλησία έπερίμεναν μέ αγωνία δλες. Ή 
Μίτσα, γονατισμένη έμπρός είς τό προσευχητάριόν της, έβλεπε 
άτενώς πρός τό Άλτάρι καί τά χείλη της διαρκώς έκινοΰντο 
σέ μιά μυστική προσευχή Ή άδελφή, μέσα είς τό άμυδρόν 
φώς τών κηρίων τοΰ βωμού, τό τρεμουλιαστό άπό τό φύ
σημα τοΰ άνέμου, ποΰ έμβαινε άπό τήν πόρτα καί ξεθυ- 
μασμένο, άτονο, άνήσυχο, έπλανάτο έδώ κι’ έκεϊ μέσα είς τό 
ήμίφως τοΰ Διαστήματος, έζήτησε μέ τό μάτι τήν Σουπεριόρα.

— Τί τρέχει, Άδελφή Σουλπίς; ήρώτησε ή Ηγούμενη.
— Πρέπει νά σάς μιλήσω ιδιαιτέρως Άγία "Ηγούμενη· είπε 

ή άδελφή Σουλπίς.
Ή Ηγουμένη έσηκώθη τρομαγμένη καί έπροχώρησε πρός 

μία σκοτεινή γωνία, ένφ ήκολούθει ή μοναχή.
— Τί συμβαίνει; ήρώτησε μόλις έφθασαν.
— Φοβερό δυστύχημα· άπήντησεν ή άδελφή Σουλπίς. 

Έπιασε φωτιά τό σπήτι τοΰ Κόντε- Ρόκκα.
— Θεέ μου'. είπε ή Σουπεριόρα, ουμπλέκουσα τά χέρια.
— "Ολο τό έμπορικό έκάηκε. προσέθεσεν ή μοναχή. Καί ή

δυστυχισμένη ή Μίτσα..........
— Λϊ;
— Αλλοίμονο, Άγία Ηγουμένη· έμεινε δρφανή.
— Μεγάλος είναι δ Κύριος και σεβαστόν τό θέλημά Του· 

είπε ή Ηγουμένη γονατίζουσα, ένφ δίπλα της, γονατίζει καί 
ή άδελφή.

Ή μυστική δέησις τών δύω άγιων γυναικών διήρκεσεν 
όλίγον. Έσηκώθησαν έπειτα καί, σάν συνεννοημένες, έπήγαν 
πρός τήν Μίτσα, ή δποϊα, πεσμένη έπάνω εις τό άναλόγιόν 
της, προσηύχετο.

— Κόρη μου, τής είπε, χαϊδεύοντας τά μαλλιά της, δ Με
γάλος Θεός σέ αγαπά πάρα πολύ φαίνεται.

Ή Μίτσα έκάρφωσε τά μεγάλα γαλανά μάτια της 
έπάνω της.

— "Ον άγαπφ Κύριος παιδεύει· έπανέλαβεν αύστηρά ή 
Ηγουμένη. Σοΰ οτέλλει μιά δοκιμασία. Πρέπει λοιπόν νά 
προετοιμασθής, νά τήν δεχθής εύγνωμόνως.

— Γεννηθήτω τό θέλημά Του καί έπί τής Γής· εΐπεν άργά- 
άργά ή Μίτσα, σάν ύπνωτισμένη.

— "Ακου κόρη μου· έπανέλαβεν ή Ηγουμένη . .. Όπως δ 
Ίώβ, ό καλός άνθρωπος τής Γραφής, έχασε τά άγαθά του, 
καί σύ πλέον δέν έχεις τίποτε. Τό σπήτι σας έπιασε φωτιά 
καί έγινε παρανάλωμα τοΰ αδηφάγου στοιχείου.

— Ό Κύριος μοΰ τά έδωκε, ό Κύριος μοΰ τά έπήρε· έπα- 
νέλαβε σάν είς έκστασιν ή Μίτσα.

— Καϋμένο παιδί' τής είπε πάλιν ή Σουπεριόρα. Άκόμη 
κάτι άλλο σ' εύρήκε. Άλλ’ δ Θεός είναι πολυεύσπλαγχνος καί 
θά σέ παρηγόρηση.

— Λέγετε Άγία "Ηγουμένη. Μή φοβεϊσθε. Θά είμαι ήσυχη. 
Ξέρω τόν δρόμο. Μιά μεγάλη άνηφτιριά, ανώμαλη, μέ πέτρες 
καί ψηλά στό βάθος δ Σταυρός. Θά εύρω δυνάμεις καί κου
ράγιο γιά νά φθάσω. Μάς έδειξε τόν δρόμο ό Κύριος. 'Εκεί
νος άνέβηκε πρώτος τήν άνηφοριά ... Σάς άκούω.

— Καλή μου κόρη. Έχεις πατέρα τώρα τόν Μεγάλον μας 
Θεόν. Αύτός θά φροντίζη γιά σένα....

Εϊς τά λόγια αύτά ή Μίτσα, καθώς ήτο όρθια, έπεσε είς τά 
γόνατα μέ λυγμούς, έκρυψε τό κεφάλι μέσα εις τά χέρια 
έπάνω είς τό άναλόγιόν καί παρεδόθη σέ μιά προσευχή, ένφ 
γύρω της δλες έγονάτιζαν.

Τότε ένας ψαλμός, σάν μιά μελωδία άγγέλων, άνέβηκε 
πρός τά ΰψη καί μαζή έχύθηκαν καί οί αρμονικοί τοΰ οργά
νου ήχοι

“Επειτα, δταν έτελείωσε ή δέησις καί τά κορίτσια μαζή μέ 
τις αδελφές έξηκολούθησαν άφωνα νά προσεύχωνται νοερώς, 
ή Σουπεριόρα έπλησίαοε τήν Μίτσα, τήν άγκάλιασε καί τήν 
έπήρε μαζή της.

— Πάμε κόρη μου· τής είπε. Πρέπει νά άναπαυθής. Ή 
δοκιμασία σου είναι σκληρά.

Ή Μίτσα άφέΰη μέσα στήν άγκαλιά τής αγίας γυναι- 
κός, νά τήν δδηγήση πρός τά έξω. Τά κορίτσια έσηκοιθηκαν 

έπίσης διά νά κατευθυνθοΰν πρός τούς κοιτώνας. Είς τήν 
πόρτα τής εκκλησίας έστεκε ό Μανώλης άφωνος, μέ τό κα
πέλλο στό χέρι. Μόλις τόν άνεγνώρισε ή Μίτσα, έξέσπασε είς 
ένα λυγμόν, ένφ ό Μανώλης, δέν ήμπόρεσε νά κρατήση τά 
κλάμματα.

— “Αχ μικρέ; μου κυρία, τί συφορά μάς εύρήκε' είπε 
καί έκλαιε σάν μωρό παιδί.

Ή Μίτσα τοΰ έχαϊδεψε τά μαλλιά.
— Πούν' τό καπέλλο σου; Θά κρυώσης· τοΰ είπε. Θάσαι 

ίδρωμένος καί σύ καϋμένο παιδί.
Έπειτα άπ’ όλίγον ήκούσθη ένας υπόκωφος κρότος. Σάν 

κάτι νά έκυλίετο. Κατόπιν ήκούσθη εύκρινώς ποΰ έπλησίαζε 
ένα άμάξι καί έσταμάτησε άπ’ έξω άπό τήν πόρτα τοΰ Μονα
στηριού. Ή μεγάλη πόρτα άνέδωκε πάλιν τόν βαρΰν ήχον 
τών αλλεπαλλήλων κτυπημάτων καί μία άδελφή έτρεξε νά 
άνοιξη.

Άπ' έξω έστεκε τό άμάξι τής Επισκοπής, τό όποϊον δ 
Μονσενιέρ προθυμότατα έθεσεν είς τήν διάθεσιν τής θείας 
τής Μίτσας, τής Κυρίας Μαρκέτου, τοΰ βουλευτοΰ.

Ό Σεμπαστιάνος, δ οικονόμος τής Επισκοπής, ό όποιος 
έκανε κατά τάς περιστάσεις καί τόν αμαξά, έπήδηοε κάτω 
καί άνοιξε τήν πόρτα τοΰ άμαξιοΰ, σκύβοντας, κατά τήν 
συνήθειάν του, διά νά δεχθή τήν εύλογίαν τοΰ Επισκόπου.

Άπό τό άμάξι κατέβηκε πρώτη ή κυρία Μαρκέτου, καί 
έπειτα ή Φραντσέσκα, ή ύπηρέτριά της. Έχαιρέτησε τήν 
άδελφήν καί τήν ήρώτησε διά τήν Μίτσαν.

— Τής τό είπαν; ήρώτησε σιγά.
— Μάλιστα Κυρία. Τής τό είπε ή Άγία "Ηγουμένη.
— Λοιπόν;
— Είναι Μεγάλος δ Κύριος καί περί πάντων μεριμνρ. Τής 

άπέστειλεν ή έξ Ύψους Άντίληψις τήν Θείαν παραμυθίαν καί 
τήν ώπλισε μέ θαυμαστήν υπομονήν. Τό κορίτσι αύτό, ποΰ 
έλάτρευε τόν πατέρα της, τό μόνον στήριγμά της, δταν ή 
Άγία "Ηγουμένη, άφοΰ τήν παρασκεύασε καταλλήλως, τής 
άνεκοίνωσε τάς συμφοράς της, είπε: «Ό Κύριος μοΰ τά 
έδωκε, ό Κύριος μοΰ τά έπήρε».

Ή εύλαβής κυρία έκαμε τόν σταυρόν της καί έπροχώρησε.
— Τώρα ποΰ είναι; ήρώτησε, ένφ ή μοναχή έκλεινε τήν 

πόρτα.
— Είναι μαζή της ή Άγία ‘Ηγουμένη. Δέν είναι δύο 

λεπτά ποΰ έβγήκαν άπό τήν έκκληοία. Ήταν καί ό Μανώ
λης στήν πόρτα. Τής τό εΐπεν ή ιδία ή "Αγία Ηγουμένη. Τήν 
προδιέθεσε καταλλήλως, έννοεϊται. Νομίζω δτι θά έτοιμα- 
σθή νά κατέβη στή χώρα.

Έπροχώρησαν βιαστικά. ’Εμπρός ή θεία της ή κυρία 
Μαρκέτου, καί πίσω ή Άδελφή Σουλπίς μέ τό φανάρι 
εις τό χέρι.

Πέρα είς τό βάθος, μέσα εις τό σκοτάδι, έλαμπύριζεν ένα 
φώς καί σκιές ένός δμίλου μεγάλου έκινοΰντο έδώ κι’ έκεϊ 
καί έμεγάλωναν έπάνω είς τούς τοίχους καί έχάνοντο μέσα 
είς τό άλλο σκοτάδι.

Ήταν δ δμιλος τών μοναχών καί τών κοριτσιών, ποΰ 
συνώδευαν τήν Μίτσαν άπό τήν έκκλησία είς τούς κοιτώνας.

(Ή ουνέχβια είς τό έπόμτνον)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΛΑΚΤΩΡ ΤΗΪ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΛΙΕΥΤΗΡ

■Επί 1S ίιη έν Βερολίνφ έχπαιδευβείς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ 
Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναικολογιών Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έχί πενταετίαν.
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(Συνέχεια άπό τη προ»)γούμενον)

Τήν στιγμήν έκείνην ό ήλιος άνατέλλων άπέστελλε 
τάς χρυσάς του άκτίνας είς τόν θάλαμον τής χριστιανής 
Παρθένου καί ώραίας τοϋ Κέστου θυγατρός.

Ήτο ώραία φθινοπωρινή πρωία, άπό έκείνας ποϋ γε
μίζουν τήν ψυχήν μέ θείαν γαλήνην. 'Ωραία άργυ- 
ρόχρωμα σύννεφα έφαίνοντο ποϋ καί ποϋ σκορπισμένα 
εις τόν ούρανόν καί κάποια θαλπωρή εύχάριστη έθώ- 
πευε τό σώμα καί τό πνεύμα. Ή Αίκατερίνα, μετά τήν 
θείαν έκείνην όπτασίαν, έδοκίμαζε τά άγιώτερα καί 
τά γλυκύτερα συναισθήματα. Ή ψυχή της είχεν έξ 
όλοκλήρου άφοσιωθεϊ είς τόν ούράνιον Νυμφίον, τοϋ 
όποιου ή φωνή τήν είχε σαγηνεύσει. Είς μάτην ζητοϋ- 
σεν έπί τής γής άντάξιόν της νυμφίον. Καί τώρα έβλε- 
πεν τόν ούράνιον Νυμφίον, άπείρως έμορφώτερον άπό 
δ,τι τόν έφαντάσθη καί ήσθάνετο έαυτήν έκμηδενιζο- 
μένην κα! ταπεινομένην έμπρός του. Ήσθάνετο δτι ή 
ψυχή της είχεν Αφιερωθεί έξ όλοκλήρου είς τόν θειον 
έκεϊνον έρωτα, ό όποιος έφλόγιζε τά στήθη της καί ό 
όποιος μπορούσε καί είς τήν φλόγα τοϋ μαρτυρίου 
άκόμη νά τήν όδηγήση. Έπεσε λοιπόν είς τά γόνατα, 
καί άρχισε καί πάλιν νά προσεύχεται.

Δέν είχεν άκόμη προφθάση νά τελειώση τήν προσευ
χήν της, ή καλλίτερα τόν ύμνον τής άφοσιώσεως καί 
τόν δρκον τής αιωνίου άγάπης καί λατρείας πρός τόν 
θειον Νυμφίον, όπότε άνοιξεν ή θύρα τοΰ θαλάμου της 
καί ένεφανίσθη ή μητέρα της, ή όποία τής είπε:

— Αίκατερίνα, ήλθεν ό πατέρας σου άπό τήν πόλιν 
καί πρόκειται νά φύγη άμέσως. Σέ θέλει αύτήν τήν 
στιγμήν νά σέ ίδή καί νά σοΰ μιλήση. Παιδί μου, κα
ταλαβαίνεις πιά, δτι μόνον ό γάμος σου μέ τόν Μαξι- 
μίνον ήμπορεί νά μάς σώση άπό τήν όργήν τοΰ τυράν
νου.Ό πατέρας σου έδοκίμασεν ήδη τούς κεραυνούς τής 
όργής τοΰ Μαξιμίνου καί ήναγκάσθη νά συγκατατεθή 
είς τόν γάμον.

— Μητέρα μου, μητέρα μου, είναι άδύνατον!...
— Τό περίμενα αύτό, δπως περιμένω καί τήν συμφο

ράν ποΰ μάς άπειλεΐ.
— Μή φοβάσαι μητέρα, τής είπε, μέ δάκρυα στά 

μάτια. Μή φοβάσαι ούδεμίαν συμφοράν. Ή φιλοσοφία 
τών στωικών μ’ έδίδαξε νά ύπομένω είς τά δεινά. Ύπέρ 
δέ τήν διδασκαλίαν αύτήν ή χριστιανική θρησκεία 
μ’ έκαμε νά μή φοβοΰμαι ούτε τόν θάνατον αύτόν....

— Άλλοίμονον, κόρη μου ! Καλλίτερα νά μήν έμάν- 
θανες ποτέ τήν φιλοσοφίαν καί καλλίτερα νά μήν 
έγνώριζες ποτέ τούς Χριστιανούς. Διότι έξ αίτιας αύ
τών τών δύο ή συμφορά πτερυγίζει γύρω άπό τό σπίτι 
μας καί κινδυνεύω νά σέ χάσω.

Ό τύραννος έμαθεν άπό κάποιον προδότην τάς φι- 
λικάς σου σχέσεις μέ τούς Χριστιανούς καί βαρυνθείς 
νά περιμένη πιά τό τέλος τής μακράς άναβολής, είπε 
ρητώς πρός τόν πατέρα σου. «Κέστε, μέ έμπαίζετε 
καί σύ καί ή θυγατέρα σου. Άλλοίμονόν σας δμως! 
Γνωρίζω, δτι μ’ δλην τήν σοφίαν της ή κόρη σου, ξε- 
γελάσθηκεν άπό τούς άθλιους αύτούς Ναζωραίους κα! 
αύτή είναι ή μόνη αιτία τής άρνήσεως, ποΰ τήν ώθεΐ 
νά μή θέλη νά συγκατατεθή είς ένα γάμον τόσον έν
δοξον. Μά τούς θεούς δλους, θά λάβω άξίαν μου έκδί- 
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κησιν καί άπό σάς καί άπό τούς κατηραμένους έκεί 
νους Χριστιανούς! Μέ γνωρίζεις πολύ καλά, Κέστε...»

Ό πατέρας σου έντρομος, έμαθε τό πρώτον άπό τό 
στόμα τοΰ Μαξιμίνου τάς σχέσεις σου μέ τούς Χρι
στιανούς. Καί τοΰ είπεν, ένφ κατακίτρινος γονάτισε 
μπροστά του: «Κράτιστε Μαξιμΐνε, έχθροί τής κοινής 
μας εύτυχίας καί φθονηταί τοΰ μεγάλου άγαθοΰ ποΰ 
έπέρχεται είς τό σπίτι μου σέ ήπάτησαν. Ή πατρικία 
μέ τήν κόρην της, έπήγαν δΓ όλίγον διάστημα είς τήν 
έξοχή*  κα- τάς άναμένω αύριον ή μεθαύριον έδώ, διά 
νά συμπληρώσουν δ,τι τούς λείπει. Τό πάν κράτιστε 
Αύθέντα είναι ύπό τού; πόδας σου»! Ό Μαξιμΐνος είς 
τούς λόγους αύτούς ύπεμειδίασε καί σήκωσε τόν πα
τέρα σου, ψαύων έλαφρώς τούς ώμους του. ’Εννοείς 
τώρα, κόρη μου, ποια συμφορά μάς άπειλεΐ, ποία κα
ταστροφή κρέμεται έπάνω άπό τό κεφάλι μας, έάν 
έξακολουθής νά έπιμένης.

Ή Αίκατερίνα έσεισε μέ λύπην τήν κεφαλήν της 
καί άπεκρίθη.

— 'Ακούσε, μήτερ μου, πρέπει νά σοΰ τά πώ δλα, 
νά σοΰ έξηγηθώ άπεριφράστως.... Είς δλας τάς προ
τάσεις σας ποΰ μοΰ έκάνετε γιά νά παντρευτώ, είχα 
άρνηθή, ύποσχομένη τότε μόνον νά προβώ είς γάμον, 
δταν έβρισκα ένα νυμφίον τής άρεσκείας μου καί άν- 
τάξιον. Άλλ’ αύτός ό νυμφίος έως τώρα έστάθη άδύ
νατον νά εύρεθή. Τώρα ό τύραννος ζητεί νά μέ ζεύξη 
έπί τοΰ άρματός του καί έκβιάζει τήν ψυχήν σας είς 
τήν άνάγκην. Πίστευσε, μητέρα μου, δτι θά ήμουν 
έτοιμη νά θυσιάσω κάθε εύτυχίαν μου καί τήν ζωήν 
μου αύτήν άκόμη, διά ν’ άπομακρύνω άπό τό σπίτι 
μας τήν συμφοράν αύτήν. θά έγενόμουν καί δούλη 
τοΰ τυράννου άκόμη.

— Σύζυγος καί Βασίλισσα, διέκοψεν ή πατρικία.
— Άλλά τώρα, έξηκολούθησεν ή Αίκατερίνα, τώρα 

ή ψυχή μου καί τό σώμά μου άνήκουν σέ άλλον.
— Είς άλλον; άνέκραξεν ή πατρικία έντρομος. Καί 

ποιός λοιπόν βρέθηκεν άντάξιός σου, ύπέρτερος καί είς 
πλοΰτον καί είς δόξαν καί δύναμιν; Πές μου, πές μου, 
Αίκατερίνα, διότι ή ψυχή μου χάνεται.

— Μητέρα, ύπάρχει κάποιος, ό όποίος είναι ό έν- 
δοξώτερος δλων τών ένδοξων καί ό ισχυρότερος δλων 
τών ισχυρών. Αύτός είναι ό άρχων τών άρχόντων, ό 
Βασιλεύς τών Βασιλέων, ή πηγή παντός πλούτου, 
κάλλους, σοφίας καί δόξης. Αύτός είναι δ άγαπητός μου.

— Μήπως τά βέλη τοΰ υίοΰ τής Αφροδίτης σέ 
έπλήγωσαν κόρη μου; Μίλησε, ποιος ό ιδανικός νυμ
φίος ! Ποίος καί έκ ποιας πόλεως καί τίνος χώρας 
κραταιός μονάρχης; Άλλοίμονον,προβλέπω, δτι οί θεοί 
άπεφασίσαν τόν δλεθρόν μας. (Ή συνέχεια Ης ·ί> προοίχβς).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝ ΤΟ Ι ΑΤΡΕ ΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΤ1Ν 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
0-12 καί 3·ΰ καθ' ίκάατην π!.ήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΚΡιΕΖΟΤΟΥ 6“

Ό Ζάν, γιά μιά στιγμή έμεινε μόνος εϊς τό μικρό 
σαλονάκι μέ τά μικρά παράθυρα, τά όποια έσκέπαζαν 
κουρτίνες μεταξωτές μπλε. Οί τοίχοι ήτανε στολισμέ
νοι μέ δύο τρία πεϊζάζ, τά όποια είχαν καί άπό μία 
άφιέρωσιν «Εις τήν Φανήν Λεγκράντ», «Εις τήν αγα
πητήν μου Φανήν .... »

Έπί τής εστίας ήτο τοποθετημένο ένα μαρμάρινου 
άντίγραφον τής «Σαπφοΰς» τοΰ Καουντάλ, τοΰ περι- 
φήμου αύτοΰ έργου; τοΰ όποιου γύψινα μαρμάρινα 
ή χάλκινα αντίγραφα συναντά κανείς παντοΰ καί τό 
όποιον ό Γκωσέν τό ήξερε άπό μικρό παιδί γιατί 
τώβλεπε στό γραφείο τοΰ πατέρα του.

Είς τό φώς τοΰ μοναδικού κεριοΰ, ποΰ ήταν κοντά 
στό άγαλμα, διέκρινε έκπληκτος τήν ομοιότητα τής 
«Σαπφοΰς» μέ τήν ερωμένη του. Τό προφίλ της, τήν 
κίνησιν τοΰ σώματος ΰπό τό ένδυμα, τήν καμπυλό
τητα τών βραχιόνων, οί οποίοι άγκάλιαζαν τά γόνατα. 
"Ολα τά ήξερε καλά.

Κυττάζοντας τό άγαλμα, ή πιό γλυκές άναμνήσεις 
ξαναζούσαν στό μυαλό του άναμεμιγμένες μέ τις ήδο- 
νικώτερες συγκινήσεις.

,Η Φανή μόλις έμπήκε, τόν είδε σκεπτικόν νά έξε- 
τάζη τό άγαλμα.

— Δέν βρίσκεις νά έχη κάτι δικό μου; φαίνεται τό 
μοντέλο τοΰ Καουντάλ θά μοΰ έμοιαζε.... Καί άμέ
σως τόν δδήγησε στήν κάμαρά της δπου ή Μασώμ 
είχε άνάψει δλα τά φώτα καί μιά καλή φωτιά, ή όποία 
λάμπουσα, έφώτιζε τήν κάμαρα μιάς γυναίκας ποΰ 
έτοιμάζεται γιά τό χορό.

— "Ηθελα νά φάμε έδώ, τοΰ είπε, γιά νά είμαστε 
κοντά στό κρεββάτι.

Ό Ζάν ποτέ του δέν είχε εϊδή έπίπλωσι πιό κοκέτα. 
Ή λάμπες ήτανε στυλ Λουδοβίκου δεκάτου τετάρτου, 
ή μουσελίνες τής κάμαρας τής μητέρας του και τής 
άδελφής του δέν έδιναν ούτε μιά μικρή ιδέα αύτής 
τής φωλιάς, τής γεμάτης μεταξωτές ταπετσαρίες. Οί τοί
χοι δλο λαδομπογιά, μέ άπομίμησι καρυδιάς, ήταν σχε
δόν σκεπασμένοι άπό τά σατέν. Τό κρεββάτι περιτρυ- 
γυρισμένο άπό άσπρα γουναρικά, έμοιαζε μάλλον μ’ένα 
ντιβάνι φαρδύτερο ή μεγαλήτερο άπό τά άλλα. Αύτό 
τό ηδονικό χάϊδεμα τοΰ φωτός, ή ζέστη, ή κυανές 
άνταύγιες ποΰ σκορποΰσαν οί κρυστάλλινοι καθρέπται, 
ή κούρασι ύστερα άπό τήν εκδρομή, δλα αύτά τοΰ 
άναβαν μιά φωτιά, ποΰ δσο έβλεπε τή Φανή, εύρισκε 
πώς μόνο στά φιλιά της θά έσβυνε.

Έκάθισαν στό τραπέζι.
Αύτή έκοψε τήν πήτα, αύτή άνοιξε τήν σαμπάνια 

καί έξεχνοΰσε νά σερβίρη τόν εαυτό της κυττάζοντας 
τόν Ζάν νά τρώη. Σέ κάθε κίνημα έσήκωνε τάφαρδειά 
μανίκια τής ρόμπας της, έως τούς ώμους. "Ετσι τοΰ 
έθύμιζε τήν πρώτην τους συνάντησιν είς τοΰ Ντεσελέτ. 
Καθισμένοι στό ίδιο φωτεϊγ, ό ένας κοντά στόν άλλον, 
έτρωγαν σ’ένα πιάτο κι’έμιλοΰσαν γι’αύτή τή βραδυά.

— Άπό τήν πρώτη στιγμή ποΰ σέ είδα νά μπαίνης, 
τοΰ έλεγε, σ’ άγάπησα. "Ηθελα νά σέ πάρω άμέσως 
γιά νά μήν πάς μέ καμμιά άλλη. Καί συ τί έσκέφθης 
γιά μένα δταν μέ είδες;

Αύτός τής εξήγησε δτι, στήν άρχή τοΰ έπροξένησε 
φόβον, ύστερα δμως αϊσθάνθηκε μία μεγάλη εμπιστο
σύνη καί οικειότητα.

— Αλήθεια, τής είπε, δέν σέ έρώτησα ποτέ... Γιατί 
έθύμωσες μέ τούς δύο στίχους τοΰ Γκουρνερί ποΰ σοΰ 
είχα ειπεί;

Σ’ αύτήν τήν έρώτησίν του ή Φανή έκλεισε τά μά
τια της, κΓ έγειρε τό κεφάλι της πίσω. ‘Ύστερα μ’ ένα 
άπότομο κίνημα, ορθώθηκε, άνοιξε τά μάτια καί μ 
ένα βεβιασμένο χαμόγελο στά χείλη τοΰ άπήντησε.

— Κουταμάρες!.... Άς μή μιλάμε πιά γι’ αύτό ... 
Τόν άγκάλιασε, τόν φίλησε καί έξηκολούθησε.

— "Οχι, δέν έθύμωσα άλλά....... φοβόμουνα....

ήθελα νά σ’(άποφύγω ... μά ... δέν τό κατώρθωσα .. . 
δχι.... δέν θά μπορέσω ποτέ νά σ’ άφίσω.

— Ποτέ!
— Ναί, θά τό ιδής.
"Ενα σκεπτικό μειδίαμα, ΰπήρξεν ή άπάντησίς του.
Ένώ αύτή τοΰ μιλούσε μέ τόν πιό παθητικό τόνο 

δταν τοΰ έλεγε «θά τό ϊδής», καί τόν είχε αγκαλιάσει, 
μέ τόν πόθο τής γυναίκας ποΰ άγαπάει, αυτός εσκέπτε- 
το δτι μ’ ένα κίνημα μπορούσαν νά τελειώσουν δλα...

Άλλά γιατί νά τελειώσουν; Ήταν τόσο έμορφα μα
ζύ της, μέσα σ’ αύτήν τήν περιποιημένην κάμαρα την 
γεμάτην ήδυπάθειαν!... Ζαλισμένος άπό τήν ηδονικήν 
άναπνοήν της ποΰ τοΰ χαΐδευε τά μισοκλεσμένα βλέ
φαρα, βαρειά άπό τόν ύπνο, περνούσαν άπό τό μυαλό 
του φευγαλέα τά δράματα τής ήμέρας, ποΰ πέρασαν 
ερωτικά στήν έξοχή .... Γ» wivaa «ΐς τό πβοα«χές|

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ 
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ και Σια 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ. Ό Γερμανικός στόλο; έξερχόμενος το® Κίελου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤαπΟΝ.-ΆλπινιοταΙ Γάλλοι παρά τό Βώ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ.—Οί Γάλλοι στρ 
ύκηρεοίαν ταιν, τροφοδοτούνται μέ

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ #

χάρις είς τήν τελείαν μετόπισθεν 
ριδα άρτον καί φαγητό®.

ιερός ουνάνχησιν το® Γερμανικό®.

^ΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΠΠΟΝ.— Τά στρατεύματα το® Μ. Δοτικός Νικολάου Αναπαύονται προ τής ΤραπεζοΟντι.;

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ.—Γάλλοι στρατιώται ίντός τών πρό τή; Θεσσαλονίκης προχεομάιων.ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ.—Ό ‘Αγγλικός οτό

ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ. — Έπέλαοις τοϋ Ρωσσικοϋ Ιππικό® είς τήν Γαλικίαν, ΑΠΟ THNJ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ.— Τά ‘Αγγλικά πλοία τό tv μετά τό άλλο βυθίζονται, ϋπό τάς τρομακτικά; όμοβροντίας τών Γερμανικών μεγαθηρίων.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ ΒΑΧ1ΛΙΣΣΛ Μ7ΧΡΓΚΏ
(Συνέχεια Λπό τό προηγουμένου)

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

'Η Μαργαρίτα τό ήρπασε και τό ανοιξεν άπλή- 
στως. Βεβαιωθεϊσα δτι αύτό ήτο τό ζητούμενοι·, ερριξε 
κραυγήν χαράς και τό πλησίασε στό κερί. 'Η φλόγα 
μετεδόθη άμέσως εις τό χαρτί, τό όποϊον δέν έβρά- 
δυνε νά μεταβλητή εις στακτήν.

Ό δούξ τοΰ Γκύζ παρατηρούσε προσεκτικά τήν 
έρωμένην του καθ’ δλην αύτήν τήν σκηνήν. Και δταν 
τελείωσε, τής είπε:

— Μαργαρίτα, είσαι εύχαριστημένη τώρα;
— Ναί, γιατί τώρα, ποΰ πήρες τήν πριγκήπισσαν 

Πορκιάνην, ό άδελφός μου θά μοΰ συγχώρηση τόν 
έρωτά μου, ένφ ποτέ δέν θά μοΰ συγχωρούσε τήν 
άποκάλυψιν μυστικού, πού, έν τή άδυναμίςι μου πρός 
έσένα, άπεκάλυψα.

— Είναι αλήθεια. Τότε δμως μέ άγαποΰσες!...
— Και τώρα σέ άγαπώ, Ερρίκε. ’Ίσως περισσότε

ρον άπό τότε.
—Έσύ;
— Ναί, έγώ. Ούδέποτε άλλοτε δπως σήμερα είχα 

άνάγκην φίλου πιστού καί άφοσιωμένου. Είμαι βασί
λισσα χωρίς θρόνο καί σύζυγος χωρίς σύζυγον.

Ό πρίγκηψ έσεισε τήν κεφαλήν μέ λύπην.
— Άλλ’ δταν σοΰ λέγω, δταν σού έπαναλαμβάνω, 

Έρρΐκε, πώς ό σύζυγός μου δχι μόνον δέν μ’ άγαπφ 
άλλά καί μέ μισεί, μέ περιφρονεϊ; Άλλως τε, μού 
φαίνέται πώς ή παρουσία σου είς τόν κοιτώνα, δπου 
έπρεπε νά είναι έκεϊνος τώρα, είναι αρκετή άπόδειξις.

— Δέν είναι άκόμη πολύ άργά, Δέσποινα, καί ό 
δούξ θά έπρεπε νά διώξη τούς άκολούθους του πρώτα. 
ΚΓ δν δέν ήλθεν ώς τώρα, μοΰ φαίνεται πώς δέν 
θ’ άργήση νά έλθη.

— ΚΓ έγώ σοΰ λέγω, άπήντησεν ή Μαργαρίτα μέ 
πείσμα, πώς δέν θά έλθη.

Έκείνην τήν στιγμήν ή Γιλόννη, άνοίξασα τήν 
θΰραν, άνεφώνησε:

— Δέσποινα, ό βασιλεύς τής Ναβάρρας έξέρχεται 
τών δωματίων του.

—Ώ! τό ήξευρα πολύ καλά δτι θά έλθη, άνέκρα- 
ξεν ό δούξ.

—Έρρΐκε, εΐπεν ή Μαργαρίτα μέ φωνήν άποφα- 
σιστικήν, λαμβάνουσα τήν χεΐρα τοΰ δουκός· Έρρΐκε, 
τώρα θά Ιδης δν κρατώ τόν λόγον μου καί άν δύνα
ται κανείς νά βασισθή σέ δ,τι υπόσχομαι. “Εμπα είς 
τό τιμώνιόν μου.

— Δέσποινα, άφησέ με νά φύγω, δν είναι άκόμη 
καιρός, διότι σκέψου, πώς είς τήν πρώτην έκδήλωσιν 
τοΰ έρωτός του βγαίνω άπό τό τιμώνιόν σου, καί τότε 
συμφορά του!...

— Είσαι τρελλός! Έμπα, έμπα, σοΰ λέγω. Έγώ 
έγγυώμαι.

Καί τόν έσπρωξε μέσα είς τό τιμώνιόν.
Ήτο καιρός. Μόλις έκλείσθη ή θύρα τοΰ τιμωνίου 

ό Βασιλεύς τής Ναβάρρας μέ δύο άκολούθους του, κρα
τούντας κηροπήγια μέ οκτώ λαμπάδας, έφάνη μειδιών.

Ή Μαργαρίτα έκρυψε τήν ταραχήν της καί ύπε- 
κλήθη πρό τοΰ Βασιλέως.
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— Δέν κατεκλίθητε άκόμη, Δέσποινα, ήρώτησε ό 
Βεάρν μέ τόνον ειλικρινή καί φαιδρόν. Μήπως, κατά 
τύχην, μέ περί μένατε;

—“Οχι, Δέσποτα. Διότι χθές άκόμη μοΰ είπατε πώς 
οί γάμοι μας ήσαν πολιτική συμμαχία καί δτι ούδέ
ποτε θά ζητούσατε νά μέ έκβιάσετε.

—“Αριστα! Άλλ’αύτό δέν είναι λόγος γιά νά μή 
μπορούμε νά μιλήσουμε λιγάκι. Γιλόννη, κλείσε τήν 
πόρτα καί άφησε μας μόνους.

Ή Μαργαρίτα, ποΰ καθότανε, σηκώθηκε καί έξέ- 
τεινε τήν χεΐρα σάν νά ήθελε νά διατάξη τούς άκολοΰ- 
θους νά μείνουν.

— Είναι άνάγκη νά φωνάξω τάς θαλαμηπόλους 
σας; Τό κάμνω άμέσως, καίτοι ομολογώ δτι δΓ δσα 
έχω νά πώ, έπιθυμοΰσα νά είμεθα μόνοι.

Καί ταΰτα είπών διηυθύνθη πρός τό τιμώνιόν.
—’Όχι! άνέκραξεν ή Μαργαρίτα ριφθεΐσα μέορμήν 

πρό αύτοΰ. Είνε ανωφελές. Είμαι έτοιμη νά σάς άκούσω.
Ό Βεάρν έμαθεν έκεΐνο ποΰ ήθελε νά μάθη. Έρ- 

ριξε ταχύ καί διαπεραστικόν βλέμμα πρός τό τιμώ- 
νιον, σάν νά ήθελε, μ’ δλο τό πυκνό παραπέτασμά 
του., νά είσδύση εις τά άδυτα αύτοΰ.

“Επειτα έξαφνα γύρισε πρός τήν ώραίαν νύμφην, 
κατακιτρινισμένην άπό τόν φόβον καί τής είπε μέ φω
νήν έντελώς ήσυχην:

— Τότε, δν είνε έτσι, Δέσποινα,δς μιλήσουμε λιγάκι.
— Είμαι είς τάς διαταγάς τής 'Υμετέρας Μεγαλειό

τητας, είπεν ή νεάνις, καθίσασα είς ένα καναπέν, τόν 
όποϊον τής έδειξεν ό σύζυγός της.

Ό Βεάρν κάθισε κοντά της.
— Δέσποινα, έξηκολούθησε, δσα καί δν είπαν έως 

τώρα πολλοί έγώ βρίσκω πώς οί γάμοι μας είναι πολύ 
καλοί. Έγώ άνήκω σέ σάς καί σείς είς έμένα.

— Άλλά.... εΐπεν ή Μαργαρίτα, τρομάξασα.
Ό Βασιλεύς έξηκολούθησε χωρίς νά λάβη ύπ’ δψιν 

του τήν διακοπήν.
— ΓΓ αύτό θά φερώμεθα δ ένας πρός τόν άλλον 

σάν άγαθοί σύμμαχοι,άφοΰ σήμερα ώρκισθήκαμε συμ- 
μαχίαν ένώπιον τοΰ Θεοΰ. Δέν είσθε καί σεις αύτής 
τής γνώμης;

— Έντελώς Μεγαλειότατε.
— Δέν άρνοΰμαι, Δέσποινα, δτι τό διορατικόν σας 

είναι πολύ δξύ. Ξέρω, πώς τό έδαφος τής Αύλής είναι 
γεμάτο άπό έπικινδΰνους αβύσσους. Έγώ είμαι νέος 
καί μολονότι κανένα δέν έκακοποίησα έν τούτοις έχω 
πολλούς έχθρούς. Σέ ποιο στρατόπεδο νά κατατάξω 
έκείνην ποΰ μοΰ ώρκίσθηκε σήμερον πίστιν ένώπιον 
τοΰ βωμοΰ καί φέρει ήδη τό όνομά μου;

|Ή συνέχεια είς τό έπόμενον|
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ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΑΤΛΟΝ

Κοστούμια Σκωτσέζικα ανδρικά » * 
» « s Fresco, Λινά καί Σετακροΰτες.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κυβέλης. Είς τό θέατρον Κυβέλης ήρχισεν παιζόμενον 

μέ μεγάλην επιτυχίαν τό «Πανόραμα, τοΰ 19'5- Έπιιίχθησαν 
έπίσης «Ή Ευτυχισμένη» πολύ έξυπνη Γαλλική φάρσα τήν 
όποιαν ό θίασος ανέβασε μέ μεγάλην έπιμέλειαν καί μελέ
την. ’Επίσης ή .Γυναίκα καί τό Νευρόσπαστο» είχε μεγάλην 
έπιτυχίαν. Τό «Γαμήλιου έμβαιήριον» τοϋ Μπατάϊγ έξηκο
λούθησε καί αύτήν τήν έβδομάδα μέ τήν αύτήν πάντοτε 
θριαμβευτικήν έπιτυχίαν.

Κοτοπούλη.— Τά «Παναθήναια» τοΰ 1915 πλουτισθέντα 
μέ νέας σκηνάς εξακολουθούν νά παίζονται μέ άρκετήν συρ
ροήν κόσμου. ’Εν τούτοις ή δ'ί Κοτοπούλη μά; παρουσίασε 
καί άρκετά νέα έργα. Ή «Όδέττη» τοΰ Σαρδοΰ είχε πολύ 
μεγάλην έπιτυχίαν καί έπαίχθη έπί συνεχείς έσπέρας «Ό έπί- 
στρατος» ή Γαλλική φάρσα έπαίχθη καί έφέτος. Άλλά θεατρι
κόν γεγονός ύπήρξεν ή έπιτυχία τής ·'Οχλοκρατίας· τοϋ 
Άσπρέα.

Πανελλήνιον. — Ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ δαιμόνιου Κον- 
ταράτου ό Μουσικός θίασος ανέβασε μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
πολλάς ύπερέ τ τας άλλά δλας παλαιός. Ό κ. Κονταράτος μάς 
έτοιμάζει μεγάλος εκπλήξεις μέ τό «Ξιφίρ - Φαλέρ» εις τό 
θέατρον τοΰ Φαλήρου. Π?.οΰτος σκηνών, ενδυμασιών καί τό 
σπουδαιότερον, πρωτότυπος μουσική. 'Αρκεί δτι σύνεργά- , 
ζονται τέσσαρες μουσουργοί μέ τρεις συγγραφείς καί έναν καλ
λιτέχνην.

Κεντρικόν. — Ό άρτιώτατος θίασος τοΰ «Κεντρικού» κάθε 
εσπέραν σημειώνει καί μίαν έπιτυχίαν εϊς τε τήν έκλογήν τών 
έργων καί τήν έκτέλεσιν.

Παπαϊωάννου.—Ό κ. Παπαϊωάννου ό δημιουργός τής 
όπερέττας, είς τό νεόκτιστον θεατράκι του θριαμβεύει μέ τό 
«Πίκ-Νίκ» καί τά «Παραπήγματα». Δέν παραλείπειδμως νά

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ
Ίδέτε τί θά περιέχη τό άπαράμιλλον Ήμερολόγιον τοΰ 

Βρετοΰ, τό όποϊον έκδίδεται έπιμελείρ τής «Εικονογρα
φημένης» καί τό όποϊον εισέρχεται ήδη μέ τόν τόμον τοΰ 
19>7 είς τό 17ΟΎ έτος:

1- 'Αστρονομικά. Ό κεντρικός Ήλιος τοΰ Σύμπαντος, 
περί τόν όποϊον στρέφονται μέ τούς Πλανήτας αύτών δλοι 
οί άλλοι "Ηλιοι. Τεραστία αύτοΰ άφ’ ημών άπόστασις. Πό
σοι Ήλιοι ύπάρχουσιν. — 2. 'Ατμοσφαιρικά. Πώς παρά
γονται οί κεραυνοί. Περίεργα αύτών άποτελέσματα. — 3. 

Γεωλογικά. Ή καταστροφή τής Λιοσαβώνος ύπό σεισμού. 
Σκηναί φρικώδεις. Θάνατος όο,οοο ανθρώπων. — 4. Έκ τοΰ 

Βασιλείου τών ορυκτών. Ό Σμάραγδος. Τά κυριώτερα ορυ
χεία Σμαράγδου. Οί μεγαλείτεροι Σμάραγδοι. Σμάραγδος 
άξίας 300,000,000 φράγκων. — 5. Έκ τοΰ Βασιλείου τών 

φυτών. Ποιος είσήγαγε τά γεώμηλα είς Ελλάδα καί ποιος 
είς Γαλλίαν. Ή άξια ένός γεωμήλου (Είκών).— 6. Έκ τοϋ 

Βασιλείου τών ζφων. ’Ιπποι γυμνασμένοι. Πώς γυμνάζουν 
τά ζφα. — 7. Ή προστασία τών ζώων. Ύπάρχουν σήμερον 
>532 προστατευτικαί Έταιρεϊαι. — 8. 'Αν&ρωπολογικά. 

Παχυσαρκία μυθώδης. Γυνή έχουσα βάρος σώματος 325 
όκάδων. Ι'ιγάντειον ανάστημα τών πρωτοπλάστων. Νάνος έν 
μέσφ γλυκίσματος καί έτερος τοΰ όποιου ή πρώτη κοιτίς 
ύπήρξεν έν ύπόδημα. Τετραετής άνήρ. — 9. 'Αρχαιολογικά. 

Ή Άκρόπολις τών ’Αθηνών. Οί πρώτοι κάτοικοι τής Ελλά
δος. Ό πρώτος Βασιλεύς καί οί πρώτοι κάτοικοι τών 'Αθη
νών (Είκών). — 10. Αί ‘Αθήναι έπί Τουρκοκρατίας. Τό 
σχοινί τού Τεκέ. Ό Χασεκής. Ή σύλησις τοΰ Παρθενώνος. 
Πώς έγλύτωσεν ή Πνύξ. Ό καπετάν Καλόγηρος. — 11. Άπό 

τήν ιστορίαν τής Ήπειρον. Τό Σούλι. "Αλωσις αύτοΰ ύπό 
τοΰ Άλή πασοά. Ό χορός τοΰ Ζαλόγκου. Αί Σουλιώτισσαι 
χορεύουσαι κρημνίζονται άπό τοΰ βράχου τοΰ Ζαλόγκου 
άφοΰ προηγουμένως έκρήμνισαν τά τέκνα των διά νά μή 
πέσουν είς τήν εξουσίαν τοΰ Άλή πασσά.

12. Ήρώον τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοϋ 1821. 

Τινές τών κυριωτέρων ήρφων (ό Πατριάρχης Γρηγόριος 
δ Ε-. Άνδρούτοος. Βότσαρης. Διάκος. Κανάρης. Καρα'ίσκά- 
κης. Παπαφλέσας. Μαυρομιχάλης (εικόνες 7)· — 13. Ή πτώ- 

σις τοΰ Μεσολογγίου. Ή έξοδος (εικόνες 2).— 14. Ή έξωσις 

τοΰ Όθωνος. Ή έν Σύρφ στάσις. Τό έν Κύθνφ δράμα. Ή 
Ναυπλιακή έπανάοτασις. Ή έν Άθήναις έπανάστασις. Ή 
πρός τούς Έλληνας έπιστολή τοΰ Όθωνος (εικόνες 9)·— 15. 

Βιογραφικά. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος IB-. — 16. Τό Λα- 

χεΐον τοΰ Στόλον. Πόσα είσέπραξεν έντός δεκαετίας. Πόσα 
κέρδη διένειμε.—17. Οικονομολογικά. Δημόσιον χρέος τής 
Ελλάδος.— 18 Εθνική Τράπεζα τής Έλλάόος. Διοικηταί 

μάς έτοιμάζη καί νέα έργα τά όποια θά άπολαύσωμεν έντός 
όλίγου.

Ρεζάν.—Ή κ. Ρεζάν κάθε βράδυ συγκετρώνει δλον τόν 
καλόν κόσμον μέ τά διαλεχτά καί έπιμελημένα έργα τά όποια 
άνεβάζει.

Πλέσσα.—Ό μοναδικός μας κωμικός κ. Πλέσσας, etc τό 
κομψότατον θεατράκι του σκορπίζει τήν εύθυμίαν. Ή «Σά· 
τυρά» τοΰ 19'5 θριαμβεύει. Έπανελήφθη διορθωμένον άπό 
τόν συγγραφέα του κ. Ξενόπουλον τό «Δέν είμ' έγώ». Ή 
φάρσα αύτή κατόπιν τών διορθιόσεων, αϊτινες έγιναν κυρίως 
είς τήν τρίτην πράξιν, έγινε έφάμιλλος τών καλλιτέρων 
Γαλλικών.

Τά «Διονύσια» πρφην θέατρον Συντάγματος θά κάνη έναρ- 
ξιν τόν Αύγουστον. Ώς γνωστόν τό θέατρον αύτό άνήκει είς 
τόν κ. Θεοδωρίδην. Έκ τών πρώτων έργων άτινα θά παι- 
χθοΰν θά είναι καί «Τό Μαύρο καράβι» τού κ. Χόρν.

Τά θέατρά μας ήρχισαν νά δίδουν καί σουαρέ ντέ γκαλά 
καί διπλωματικός παραστάσεις. Νομίζομεν δμως δτι δέν 
έκπληροϋν τόν σκοπόν των διότι τίποτε τό έξαιρετικόν κατ’ 
αύτάς έκτός τοΰ τίτλου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Οί καλλιτέχναι μας αΰριον κλείουν τάς πύλας τής έκθέ- 

οεώς των κατενθουσιασμένοι. Ή κοινωνία τούς ύπεστήριξε 
δσον ίσως ποτέ άλλοτε.

Τά πλεϊστα τών έργων έπωλήθησαν. Έν τούτοις ημείς έχο
μεν ένα παράπονον άπ' αύτούς. Δέν εΐργάοθησαν δπως έπρεπε. 
‘Ο κ Θωμόπουλος εΐργάσθη τά τοπεϊα του ώς νά έπρόκειτο 
νά κάνη μακέτες διά σκηνογραφίας. ‘Ολίγοι έκ τών καλλιτε
χνών μας, μάς ένεθουσίασαν. Ό κ. Μαγιάοης, ό κ. Λύτρας 
έκ τών πρώτων κατεΐχον τά σκήπτρα. Εύσυνείδητοι είς τήν 
έργαοίαν των καί πολύ δυνατοί.

καί ύποδιοικηταΐ αύτής άπό τής συστάσεώς της. — 19. Τά 

έργοστάσια τοΰ θανάτου. Ό οίκος τοΰ Κρούπ. — 20. Τά 

Χριστούγεννα. Πώς έορτάζονται ύπό τών διαφόρων χριστια
νικών εθνών. ΙΙόθεν προέκυψεν ή συνήθεια τοΰ Δένδρου τών 
Χριστουγέννων. — 21. Οί έν Έλλάδι πρόσφυγες έκ Τουρ
κίας καί Βουλγαρίας. ‘Οποίας περιουσίας έγκατέλιπον. Πόσα 
δι’ αύτούς έδαπανήθησαν. — 22. ' Ο κ. Σκουλούόης. Πόθεν 
ή άρχή τής περιουσίας αύτοΰ. Ό κ. Σκουλούδης καί ή ζωγρα
φική. — 23. Τό Ααύριον κατά τήν άρχαιότητα. — 24. Τό 

Δημοτικόν Θέατρον ’ Αθηνών.—25. Ό Πειραιενς 4ος λιμήν 
τής Μεσογείου (Είκών). — 26. Φιλανθρωπικά. Πολυκλινική 
Αθηνών. Ερυθρός Σταυρός. Σύνδεσμος κατά τής ΦΟίσεως. 
Άσυλον άνιάτων. Άσυλον άστεγων Οικονομικόν Συσσίτιον. 
— 27. Πλουτολογικά. ’Ιδιωτικός πλούτος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Αμερικανίδες εκατομμυριούχοι. Γάλλοι εκατομ
μυριούχοι. — 28. Ποίησις. Τά τσαρούχια. Τό χάνι τής Γρα
βιάς. Ό Σαμουήλ. Ή καρδιά τής μάννας. — 29. Υγιεινό- 

λογικά. Ό καθαρός άήρ. Σπουδαιότης τού ύπνου. — 30. 
Υγιεινή τών όόόντων. — 31. Ό μέγας Ναπολέων περί τοΰ 

πολέμου. Ποσάκις διέφυγε τόν θάνατον. Διατί ένικήθη έν 
Βατερλώ. — 32. Ό Αυτοκράτωρ Γουλιέλμος και τό Ακα

ταπόνητου αύτοΰ. Τό Εύαγγέλιον αΰτοΰ. — 33. Ό Σουλτά
νος τής Σαχάρας. — 34. Οί Βυζαντινοί Αύτοκράτορες είς 

τόν ναόν. — 35. Φωκάς. Αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου. Τρα
γικός αύτοΰ θάνατος. — 36. Ναυτικά. Πότε τά υποβρύχια 
έλαβον όστά καί σάρκας. Αύξηοις τού μεγέθους αύτών άπό 
400 εις 2,οοο τόννους. Κέρδη τής Ελληνικής Ναυτιλίας κατά 
τά έτη >9’5 '9>6· — 37, Νησιωτικά. Αί νήσοι Άνδρος,
Τήνος, Μύκονος, Σίφνος, Σέριφος, Νάξος, Σύρος, Πάρος, 
Κύθνος, Γύαρος, Μήλος, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Αμοργός, 
Θήρα, Ίος καί Ανάφη κατά τήν άρχαιότητα. — 38. Διήγημα. 

Πέραν τοΰ τάφου.— 39. Συζυγική κωμφδία. — 40.Ό χο

ρός. Οί σημερινοί Ελληνικοί χοροί όμοιάζουσι τούς παλαιούς 
(εικόνες 2). — 41. Γαστρονομικά. Ή γαστρονομία παρά τοϊς . 
άρχαίοις ΆΟηναίοις.— 42. 

Βυζαντ. μαγειρική. Αύτο- 
κρατορικαί εστιάσεις.— 43. 

Ώραϊαι Τέχναι. Ή ζωγρα
φική τών άρχαίωνΈλλήνων.
44. Τό Μαυροβούνιον. — 

4 5. Συναγωνισμός αυτοκι

νήτων.—46 Θεατρικά. Τό 

θέατρονκαί ό χριστιανισμός.
Γράηιατέ μας νά σας 

στείλωμεν Αγγελίαν.



Εϊς τύ περασμένο φύλλο, έλεγα γιά τή χάρι καί τόν Ιδιαί
τερο τόνο έμορφιΰς ποΰ προσθέτουν είς τις καλοκαιρινές 
μπλούζες τά κεντήματα, τά όποια μπορείτε νά κατασκευά
ζετε μόναι σας καί έν συνεργασίρ μέ τάς φίλος σας, δίδοντας 
εϊς αύτά τόν τόνο, τήν χάρι καί τό γούστο σας. ’Ανέφερα 
αύτό, διότι έχω νά σάς πώ σήμερα μερικά πράγματα άκόμη 
γιά τήν μπλούζα. Ή μπλούζες πού είναι καμωμένες άπό 
υφάσματα μέ ζωηρά χρώματα, έντυπωτικά, πηγαίνουν σέ 
κορμί ανάλογο καί πρόσωπο μέ ζωηρή έκφρσσι καί ζωηρό 
χρώμα. Εϊς τάς κυρίας τοΰ είδους αύτοΰ ταιριάζουν πολύ τά 
κτυπητά εκείνα χρώματα, πού θά έλεγε κανείς δτι τά δανεί
στηκαν άπό τήν παλέττα κανε- 
νός Βενετοΰ ζωγράφου. Τά πιό 
ξεθωριασμένα τρόπον τινά χρώ
ματα, τά χρώματα ποΰ έχουν 
πιό έλαφρό τόνο πηγαίνουν πολύ 
στά πρόσωπα έκεϊνα ποΰ τό 
χρώμα τους έχει κάποια άναλο- 
γία. Τά χρώματα, τά όποια φαί
νεται πώς θά επικρατήσουν έφέ- 
τος γιά τις μπλούζες είναι τό 
όράνζ ντέ Μαρντενέλ, τό μπλού 
καί βενετιέν μερικαί αποχρώσεις 
τοΰ μπλέ, όπως τό μπλέ Ζόφρ, 
τό μπλέ Περσλαίν. Τά έφέ ποΰ 
προξενούν τά χρώματα αύτά μέ 
συνδυασμούς μαύρων ή μαυριδε
ρών κεντημάτων είναι θαυμάσια

LA MONDAINE

Ή μόδα μας.

Έξακολουθοΰμεν νά παρέχωμεν εις τάς άναγνωστρίας μας 
άπό ένα θαυμάσιοι- βιβλίον ποΰ έξεδόθη έσχάιως τήν σημα
σίαν ποΰ έχουν τά διάφορα χαρακτηριστικά τοΰ Ανθρώπου 
έπί τού χαρακτήρος αύτοΰ.

"Οταν τά άνω χείλη άνασύρωνται πρός τά άνω, φανερώ
νουν άγαθότητα. "Οταν τά χείλη είναι τελείως Ανάλογα καί 
ίσα, έάν κλείουν χωρίς προσπάθειαν φανερώνουν χαρακτήρα 
τίμιοι-, έσκεμμένον, σταθερόν, νουνεχή, δίκαιον. "Οταν τά 
χείλη είναι παχέα, σημαίνουν Αταξίαν καί έν γένει παν είδος 
υπερβολών, κραιπαλών. Ή λαιμαργία, ή φιληδονία, ή οκνη
ρία φαίνονται άπό τήν άνάπτυξιν τοΰ κάτω χείλους. Χείλη 
λεπτά φανερώνουν εχεμύθειαν, σύνεσιν, λεπτότητα, μοχθηρίαν 
καί φιλαργυρίαν. Χείλη άτονα, πνεύμα βραδύ καί οκνηρόν.

Πρός άρωματισμόν τών αιθουσών.
Τό πρακτικώτερον καί ταχύτεροι- μέσον, διά τοΰ όποιου 

δυνάμεθα νά άρωματίσωμεν μίαν αίθουσαν, είναι νά καύσω- 
μεν ένα μικρόν τεμάχιον τής 
κατά τόν ακόλουθον τρόπον πα- 
ραοκευαζομένης ούσίας:

65 γραμ. Benjoin
16 . Bau me de Tolu

192 >‘ Cliarbon leger
8 » Nitrate de potasse.

Είς ταΰτα προσθέτετε γϊ.οιώ- 
δες τραγακάνθινον κόμμι, δσον 
άρκεΐ.'Όλα αύτά τά αναμιγνύετε 
καί τά ζυμώνετε, κατόπιν δέ τά 
κόπτετε εϊς μικρά τεμάχια καί 
τά ξηραίνετε.

Ό δεκάλογος τής καλλονής.

ι. Κατακλίνεσθε ενωρίς τό 

έσπέρας, μέ τόν στόμαχον έλα- 
φρόν καί κοιμασθε έπί προσκε- 
φαλαίου γεμάτου άπό άνθη λυκί
σκου (lioublon). — 2. Μή άνμγι- 
νώσκετε είς τήν κλίνην καί πλύ
νετε τους δφθαλμοϋς μέ άπόστα- 
γμαή έγχυμα μελιλώτου (melilot)
3. Τόν χειμώνα, πίνετε μόλις 
έξυπνατε τόν χυμόν έξ πορτο
καλιών, τό δέ φθινόπωρον έν μι
κρόν ποτήριον χυμού νωπών στα- 
φυλών.— 4- Βρέχετε κάπου κά
που τό σώμα μέ τόν χυμόν ή 
τό Απόσταγμα τοϋ πράσου (eau 
de poireau) ιό όποιον, κατά τάς 
Γιιλλίδας, κάμνει τό δέρμα κρι
νόλευκοι-.— 5- Νίπτεοθε τό πρό- 
σωπον μέ Απόσταγμα ήρανθέμων 
τού άγρού, τό όποιον εκλεπτύνει 
τήν καλλονήν τής χροιάς καί 
αποδίδει εϊς τάς παρειάς τήν 
πρώτην των δροσερότητα. — 6. 
Μή συγκινεΐοθε. — 7- Κάμνετε 
καθ’ έκάστην, έν μοναξίρ. μιάς

ώρας περίπατον, φοροΰσαι ύποδήματα μέ πολύ χαμηλό τακούνι. 
8. Πολεμήσατε τήν έμφάνισιν τών πρώτων ρυτίδων διά τοΰ 
μασάζ.—9· Μειδιάτε μέ τά χείλη μάλλον, ή μέ τούς οφθαλ
μούς.— ίο. Χορεύετε άπαξ τής έβδομάδος. la BELLE

Costumes - Tailleur
ΣΤΟΥ Ε. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ II)

Gabardines, serges, eponges, tyssors, coutils 
-- ■■ και Λινά είς δλα τά νέα χρώματα -----

ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνίχβια And τό χοοηγοΰμενον)

Στανύ (άναγινώοκτον).— «Φίλε Αγαπημένε, είμαι 
κατασυντετρ-.μμένη. διότι δέν μπόρεσα, έστάθη Αδύνα
τον, νά έλθω είς τό ραντεβοϋ. ’Εκείνο ποϋ τόσο πολύ 
έφοβόμουν τώρα τόσον καιρό, ήλθε δυστυχώς. Ό σύζυ
γός μου. ύποπτευθείς φαίνεται κάτι, έλαδεν άποτόμως 
τήν άπόφασιν άμέσως δι’ άπόψε ν’ Αναχωρήσωμεν. 
Θά πάμε στήν Νίκαια κατά πρώτον. Άπ’ έκεϊ, ίσως 
είς τήν ’Ιταλία, Ισως είς τήν Σικελία. Καί δέν ξέρω 
π-.ά πότε θά εύαρεστηθή νά έπιστρέψουμε στό Παρίσι. 
Έσο λογικός, γιά νά μή αίσθάνουμαι, τούλάχιστον, 
τή λύπη, πώς είσαι δυστυχής. Τά δύο φιλιά, ποϋ τά 
χείλη μου αποθέτουν έπάνω στό χαρτί αυτό γιά σένα, 
θά σοΟ ποΟν δλη μου τήν μελαγχολία καί τήν δυστυ
χία γιά τό Απρόοπτον αύτό γεγονός. Ή Λί σου.

»Υ. Γ. Ή Άννέτα δέν μέ συνοδεύει. Μή ζητήσης 
λοιπόν κανένα μέσον νά μοϋ γράψης».

Στανύ (μένει κατάπληκτος. "Επειτα μέ πόνο). Δώ
στε μου τό χέρι σας, κ. καθηγητά, μένω μ’ άνοικτά τά 
μάτια- πώς τά ξέρατε δλα αύτά; Εϊσθε μάντης!

Ζαααέν. — Όχι, φίλε μου. 'Απλώς ξέρω καλά 
κάθε είδος γυναικός καί ίδίως τό είδος τών γυναικών 
έκείνων, δπως ή Λί σου, διότι... τό δοκίμασα !...

Στανύ (άναπηδών). — Πώς; Εϊσθε; . . .
Ζαασέν.— Ναί ήμουν. ΣοΟ φαίνεται παράξενο ; Καί 

δμως δέν είνε καθόλου, μικρέ μου. Ήμουν δπως έσύ, καί 
δπως τόσοι άλλοι. Καί τήν Αγάπησα κι’έγώ πολύ!...

Στανύ (κλαίων άπδ θυμό). — Ά! τήν Αθλίαν . . . . 
θέλω.........
_ Ζαασέν. — Τίποτε! Στανύ. θά τής στείλης μέ τήν 
Άννέταν Απόψε τό Ακόλουθο γραμματάκι: «’Αγαπη
μένη μου φίλη, έλαβα τήν έπιστολήν σου- κατάλαβα. 
ΜοΟ χάρισες τις έμορφότερες καί ήδονικότερες έρωτι- 
κές στιγμές στή ζωή μου. θά μένω ό καλλίτερος τών 
φίλων σου». Έτσι κατ’ αύτόν τόν τρόπον μένεις ένας 
άνδρας καλοανατεθραμμένος καί κρατάς, δτι ΰπάρχει 
καλλίτερο μέσα είς τόν έρωτα, τήν πιθανότητα νά μι
λάς γιά τό παρελθόν.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Είς τήν "Επαυλιν τοΰ Ζαασέν είς τό Κρουαζέν κοντά είς τό 

Έπερνόν. Έπίπλωσι; αναπαυτική καί Απλή, Παριζιάνου μπε
κιάρη, δ δποίος αγαπά νά αναπαύεται, δεχόμενος ταυτοχρόνως 
μερικούς καί έκλεκτοϋς του φίλους.

'Ο Στανύ, παραθερίζει γιά λίγες μέρες κοντά στόν καθηγητή 
του. Τήν προηγουμενην δ Ζαασέν είχε δώσει τραπέζι, είς τό 
ίποϊον παρεκάθησαν περί τά δώδεκα άτομα. Γείτονες τής εξο
χής καί κάτοικοι τοΰ Έπερνόν. Ό Ζαασέν καί δ Στανύ άνταλ- 
λάσουν τάς εντυπώσεις των διά τό χθεσινόν γεύμα.

Στανύ (Ο ελών νά φαίνεται αδιάφορος). — Δέν μοϋ 
λέτε, τί είδους πράγμα είναι πάλιν αυτή ή κυρία 
Άντουανέττα Ρεβερσάν, ποϋ παρεκάθησεχθές τό βράδυ 
μέ τόν σύζυγόν της είς τό τραπέζι;

Ζαααέν (γελών).— Ά! Ά! Αύτήν τήν έρώτησι 
τήν περίμενα πάντοτε.

Στανύ. Πώς; (Κνττάζει τον Ζαααέν και ώς νά μαν- 
τενη έξαφνα). — Διάβολε! Τώρα κατάλαβα γιατί έπι- 
μ-ίνατε νά μέ φιλοξενήσετε είς τήν έπαυλίν σας καί 
γιατί δίδετε τόσο συχνά γεύματα, είς τά όποια προσκα- 

λεϊτε τούς αύτόχθονας τοϋ Έπερνόν. Γιά νά καταστή
σετε πιό έντίμ τάς σχέσεις μου, ποΰ Αρχισαν ήδη μέ 
τήν Ρεβερσάν. Μοϋ προετοιμάσατε δηλαδή τό έδαφος 
διά τό τρίτον μάθημα.

Ζαααέν. θεέ μου, ναί! Γιατί είδα πώς έχεις τελείως 
πιά ίατρευθή άπό τήν πρώτην.

Στανύ (σκεπτικός).—’Αλήθεια, τί περίεργο πράγμα 
ποϋ είναι! Μοϋ πέρασαν δλα. Δέν θυμάμαι πιά τίποτε. 
Κι’ έπειτα άπό έκείνην τήν Ανταλλαγήν τών γραμμά
των, ξαναΐδα τήν κ. Ντέ Κρέζ, καθήσαμε πολλή ώρα 
μαζί καί μιλήσαμε σάν δυό παλαιοί καί καλοί φίλοι.

Αλλως τε, έάν συνέ-

Δέχβται el; τά παγωμένα χείλη της τήν φωτιά τών Ιδικών του .. .

βαίνε νά μή βγαίνουν αί προρρήσεις μου δέν θά γινό
μουν καθηγητής τοϋ Έρωτος.

Στανύ. Λοιπόν γιά νά γυρίσουμε πάλιν είς τήν 
Άντουανέτταν;

Ζαασέν. θυμάσαι πώς καθώρισα τήν δευτέραν αύτήν 
κατηγορίαν, κατά τάς μελέτας μας περί γυναικός;

[Ή συνέχεια είς τό .-ιροστχές]
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1. — Άναλόγως τοΰ υφάσμα
τος, άπό τό όποιον κατασκευά
ζεται τό μοντέλο αύτό είναι μιά 
πολύ πρακτική ρόμπ ντέ μαι- 
ζόν, μία κοκέτικη ρόμπα γιά τό 
πρωί ή καί ακόμη μιά πολύ 
κομψή καί έμορφη ρόμπα γιά 
τους πρωινούς περιπάτους εϊς 
τόν κήπον. Ή μπλούζα κατα
σκευάζεται μέ μανίκια μπουφάντ 
σφιγμένα πρός τά άνω. Ή ζύπ 
Ανεξάρτητη έντελώς, κατασκευά
ζεται εϊς τρία ή τέσσαρα κομ
μάτια. Διά τήν κατασκευήν μετα- 
χειρίζεσθε κοέπ ντέ σίν ή σατέν 
πλυνόμενον.‘Επίσης μπορείτε νά 
μεταχειρισθήτε μουσελίν βουάλ 
μεταξωτό μέ λουλούδια καί κλα-
δάκια καί μαρκιζέτ ντέ κοτόν μουσελίν καί άλλα έλαφρά 
υφάσματα. Διά μέτριον ανάστημα χρειάζεται 6.65 μ. 
βουάλ μέ λουλούδια φάρδους ο,88 καί 4.35 δαντέλλας.

2. —Ματινέ μέ ζυπόν πολύ άπλά και πολύ κοκέτικα ταυ- 
τοχρόνως. Ή δαντέλλες, ή μπατίστα, τά κεντημένα ζεφύρ, 
ή μουσελίν, τά φασονέ τούλ, τά βουάλ άπό κοτόν, τά 
κρέπ, τά λινόν άπό μετάξι Κινέζικο, όλα αύτά στοδυα- 
ζόμενα καταλλήλως άπό τό γούστο καί τήν πρωτοβουλίαν 
σας, άποτελοΰν δύο αρμονικά καί πολύ κομψά μοδέλα γιά 
ενδυμασίας τοϋ σπιτιού. Τά ζυπόν, άποτελούμενα άπό δυό 
κομμάτια, σχηματίζουν ένα Οαυμάσιον συγκρότημα τής ρόμ
πας εϊς σχήμα μοδέρνας σιλουέττας, ποΰ μπορεί νά τελειτόνη 
έπάνω εϊς βολάν μέ πλί πλαγιαστά ή φρονοέ μέ μπόρ ίσια 
ή δαντελωτά.

Οί γιακάδες δέν είναι άπαραίτητοι. Ήμπορείτε νά τούς 
προσθέσετε ή νά τούς άφαιρέσετε άναλόγως τοΰ γούστου 
καί τών προτιμήσεων σας.

Διά τήν κατασκευήν τοΰ μοντέλου αύτοΰ δι’ ύψος μέτριον 
χρειάζεται 3·1 25 μ· μουσελίν φάρδους μέ 4>ιο μ· δαντέλλας 
διά τό ματινέ καί 2,95 κρέπ ντέ σίν φάρδους 0,88 ή ι μέτρον 
καί 6 ο μέτρα δαντέλλας διά τό ζυπόν.



ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ MPA ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη· έχουσα πάντοτε ώς σημαίαν της 

τήν «Καινοτομίαν· καί Οέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 
σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θ-υσίαν 

νά δωρήση είς τού; άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη εκείνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό Λώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτό- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot· αξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καϊ πολυτελέστατον. Τό αΰτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώοτης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής δδού 
Σωκράτους 26, δστις καί μάς άπηύβυνε τήν εξής έπιστολήν: 

Φίλε κύριε Δ. Βρατσάνε,

"Εχω τήν τιμήν νά φέρω είς γνώοιν ύμών, ότι ϊλαθον τήν άπό 
20 τρ. φιλικήν σας, έξ ής άπέσυρα επιταγήν είς όνομά μου έκ δρ. 

4,500, ισότιμον μιας voiturette Peugeot διά τρία άτομα μηχανής 

8 ίππων έκ 4 κυλίνδρων, τήν όποιαν έχω είς τήν διάθεσίν σας.

Π. Βλασσόπουλος

Κάϋ-ε αναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καινά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό αριθμός τών,52 δελτίων.

Τό δελτίον θά άποστέλλεται εντός Ιδιαιτέρου φακέλλου 
φέροντος μόνον τήν έπιγραφήν «Συμμετοχή εις τά Μεγάλα 
Δώρα». 'Εντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο- 
οτέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται απα
ραιτήτους καί μέ ένα δεκάλεπτον άσφράγιστον γραμμα

τόσημου.

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

Έκαστος άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» δύναται 
νά άποστείλη περισσότερα τοΰ ένός δελτία ουνοδευόμενα ύπό 
Ισαρίθμων δεκαλέπτων γραμματοσήμων, τά όποια θά τοΰ 
δώσουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχη τόσος φοράς είς τήν 
κληρωτίδα, όσοι καί οί άριθμοί τών δελτίων.

Είς τό τέλος τοΰ έιους μετά την συμπλήρωσιν τών 52 δελ
τίων θά καταρτισθή έπιτροπή έκ γνωστών είς τήν 'Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν προσιόπων, τώι όποιων τά όνόματα θά δημο- 
σιευθοΰν έν καιρφ. Ενώπιον τής έπιτροπής αυτής θά γ.·νη 
έξαγωγή έκ τής κληρωτίδος εις ήν θά είναι δλοι οί άριθμοί 
τών συμμετεχόντων, είς, δστις καί θά κερδίση τό αυτοκίνητου.

ΟΙ συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρα μας, χωρίς 
νά άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 1916 — ΑΡΙΘ. 6

ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

NEPC-NEPO
Στήν κάψα, πού μάς λυώνει σάν κερί, 
πήγα κι' εύρηκα «κείνο τόν Μπενάκη· 
■ Μωρέ, τον λέω, τί φταίμε οί καψεροί 
καί δέν άφίνεις μιά σταλιά νεράκι;»
Κι’ αυτός μοΰ χαμηλώνει τή μιλιά 
καϊ λέει στ’ αυτί μου· «'Ανώτερα βία· 
ξέρεις; του Λευτεράκη τά σκυλλιά 
άρρώοτησαν άπό..........υδροφοβία».

ΠΙΕΡΡΟΤΟΖ 
Μ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Μαν. Καλάμας. — Καί είς τάς δύο ερωτήσεις σας άπαν- 

τώμεν, ότι δύναοθε. Δί εύχάς σας ευχαριστούσε)· απειρως. 

Δημ. Σαράβαν, Πρέβεζαν. — Φυσικά. "Οσα δελτία καί γραμ
ματόσημα σνναποοτείλετε μετά τής λύοεως τόσα δικαιώματα 

συμμετοχής Οά έχετε. Βιβλιόφιλου, Δημ. Θεμέλην, Αναγνώ

στην. — Δυστυχώς τό έοκέφθημεν επανειλημμένης καί ήμείς, 

άλλά δέν είναι δυνατόν νά γίνη άλλως. Παύλον Κιτσέλην, 

Πειραιά.—Δέν ήτο ανάγκη νά τά πάρετε τόσον τραγικά τά 

πράγματα, εχονιες ύπ' δψει τά χαριτωιιένα ταχυδρομεία μας. 

Τό ζητηθεν εστάλη έκ νέου. Βαλ. Μαλμέν. —‘Εχομεν ειδικόν 

συνεργάτην. Π. Σοφούλην, Σάμον.—"Ενεγράφητε συμφώνως 

τή έπιθυμίφ σας εις τήν εβδομαδιαία)'. Ιούδαν Αεβήν, Σαμ- 

πετάϊ Κοφΐνο, Γ. Ααχανάν. Ζητηθέντα φυλλάδια έστά-
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λησαν. Γ. Βαρβαγιάννην_____Δυστυχώς δέν δύναται νά γίνη

άλλως. Τάκην. — Προσέξατε οϊκείαν στήλην Έλενίτσαν Μαυ- 

ρομουστ.— ’ Επιταγή έλήφθη, ενεγράφητε, εύχαριστοΰμεν άπεί- 

ρως. Κων. Τζήμερον, Βόλον.—Δέν βλάπτει. "Οπως σάς είναι 

εύκολου. Α. Νικολόπουλον, Βουνέρια. — Ζητηθέντα φύλλα 

έστάλησαν. Χρ. Π ιυλόπουλον, Τρίπολιν.— Προσέξατε οϊκείαν 

στήλην. Γεώργ. Μιχαήλον, Πειραιά. — Ζητηθέντα έστάλησαν. 

'Ενεγράφητε. Π Λυρτξήν.—’ Εγένετο έκ τυπογραφικού λάθους. 

Προσέχετε δμως καί σείς νά καθαρογράφετε τό όνομά σας. 

Δημ. Μπερδέσην, Πειραιά. Δυστυχώς έκρίθη άκατάλληλον. 

Φ, Νανόπουλον, Πύργον. — Μάλιστα υπάρχουν καί τιμιόνται 

πρός 30δρ. ό τόμος — Παροδίτην. —Σας ειδοποιούμε)· καί μαζί 

σας καί όλους τους άλλους άναγνώστας μας, ότι τίποτε έκ τών 

άποοτελλομένων δέν θά λαμβάνεται ύπ’ όψιν, εάν δέν φέρη τό 
πραγματικόν όνομα ή τό έγκεκριμμένον ψευδώνυμον. Β. Δον- 

κάκην, Χανιά —Ζητήσατέ το άπό τό αυτόθι πρακτορείο)· πρός 

τό όποιον έστάλησαν τά φυλλάδια. Κούλην Κυργούσιον, ’ Εν

ταύθα—Προσέξατε οϊκείαν στήλην. Στείλατε καί θά δημοοιευ- 

θώσιν έφ' όσον τύχουν έγκρίσεως. Α. ’Αγγελόπουλον. Δυστυ

χίας έκρίθησαν άκατάλληλα. Εύχαριστοΰμεν θερμώς δί εύχάς 

σας. Μ. Αυρτζήν. Διατί τά πέρνετε τόσον τραγικά τά πράγματα; 

Τό λάθος τό όποιον καί σείς άναγνωρίζετε, ύπήρξεν αιτία τού 

άποκλεισμού σας. Προσέχετε άλλοτε. Πώς ήθέλατε να μαντεύ- 

σωμεν ημείς ότι τό ξέρετε, άφοΰ δέν μάς τό έοημειώοατε ; Τά 
δελτία έφ' όσον στέλλονται τακτικώς καί άνελλιπώς συμφώνως 

πρός τους όρους, δέν είναι δυνατόν παρά νά λαμβάνωνται ύπ' 

δψει. Χάϊμ ’ Αλκαλάϊ, 'Ιωάννινα.—Ζητηθέντα φύλλα έοτάλη- 

οαν. Άνδρ. Σπανόν, τό τεύχος τού "Απριλίου δέν έξεδόθη 

εΐοέτι- θά έκδοθή τό τελευταίου δεκαήμερον τρ. μηνάς. Τό τού 

Μαρτίου τιμάται 2 δρ.όπως καί όλα τά άλλα. .Μάλιστα δύναοθε. 

θά έγκαινιαοθή. Ευχαριστούμε)· δί εύχάς. Άνταπόκριοις άιευ 

ενδιαφέροντος. Βασ. Ααμποβιτιάδην, ’Αργυρόκαστρου.—Προ

σέξατε οικίαν στήλην. Δημ. Κ. Γλαυκίδην. Διά νά συμεθεξειε 

άμφόιεροι εις τόν διαγωνισμόν δέον ν' άποοτείλειε χωριστά έκα

στος άνά έν δελτίον καί γραμματόσημου. Ίω. Δ Καρνέρην. 

Δυστυχώς σταλέν είναι μεγάλον καί δέν υπάρχει διαθέοημος 
χώρος. Π. Παπαηλιοΰ, Σ. Σταθόπουλον, Τσαφαντάκην. 

"Ανταποκρίσεις σας κατάλληλοι δί ήμερήοιον φύλλον. Δί ιΕίκο- 

νογραφημένην*  ακατάλληλοι. Διά τόν άποστείλαντα τό «Σπή- 

λαιον τών Καρπαθίων-. Είναι λυπηρόν, ένφ καλλιγραφείτε 

τόσον νά έχετε τόσον δυσανάγνωστου υπογραφήν. Άποοιείλατε 

μας καθαρογεγραμμένον τό όνομά σας διότι άλλως σταλέν θα 

ριφθή εις τά άχρηστα. Π. Παπαηλιοΰ, Λάριοσαν. — Δια να 

δημοοιευθή τό σταλέν πρέπει νά υπολογίσετε πρός 5. λεπτά τήν 

λέξιν ήτοι δρ. 1,60. Ίω ’Αποστολίδην, 'Ιωάννινα.—’Ενε

γράφητε, συμφώνως έπιθυμία σας. Ζητηθέντα έστάλησαν. Κ. Α. 

Ξανϋ-όπουλον. .Εικονογραφημένη· έκδιδεται είς μηνιαίαν πο

λυτελή έκδοοιν. Οί ζητηθέντες τόμοι τιμώνται δρ. 30 έκαστος 

άδετοι. Χρ. Παντόπουλον, Τρίπολιν.—Σάς άπηντήσαμεν ότι 

τό ζήτημα τών άνιαποκριτών κανονίζεται λίαν προσεχώς κατα 

τρόπον λίαν πρωτότυπον. Δ. Τριαντάφυλλου, Φλώρινα.—Στεί

λατε τό άντίτιμον εις γραμματόσημα διά νά σας οταλώοι τά 

φύλλα, τά όποια ζητείτε. Χρ. Μουσιάδην, "Ιωάννινα. Ζητηθέν 

φύλλον έστάλη. Γ. Καραγιαννάκην, Σάμον. — Εύχαριστοΰμεν 

διά κολακευτικά σας λόγια, τάί λύσεις τών πρώτων φύλλων δεν 

δύνααθε νά άποστειλλετε πλέον διότι εγινεν ή πρώτη κλήρωοις 
αύτών πρό πολλού. Μ. Άντίοχον, Άγ. Σιμιτσούλην, Γεωρ 

Σολωμόν, Στρ Νικόγλου, Άθ Στάμου, Γ. Σουμέλαν 

Εύχαριστοΰμεν άπείρως δί εύχάς σας. Π. Τυπάλδον, Ν. Κάλ

λιαν, Α. ’ Ιωαννίδην, Ν. Βεβελογιάννην, Κ. Παπαδόπου- 

λον, Ε. Κ. Κ. Π. Κοτσάκην, Κ. 4 Ξαν&όπουλον, Β. 
Κουβέλην, Κλέαρ. Κυδωνιέα. Σταλεϊσα παρ’ ύμών ϋλι; έλή- 

φθη, άναμείναιε έγκριοιν έν τή οίκείρ στήλη.

Καπέλλα, Ύποκάμισσα

Λαιμοδέτες, Κολλάρα

καί δλα τά ανδρικά είδη
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ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ Γ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Έκ τών $οο καί πλέον απαντήσεων είς τόν διαγωνισμόν 

τοΰ γ. φυλλαδίου, όρθάς λύσεις άπέστειλαν μόνον οί εξής:
Εΰάγγ. Σκλάβος, Προκ. Κριθαράς, Άντών. Γεωργόπουλος, 

Γ. Βαρβαγιαννης, Γ. Παπαθεοφίλου, Γενναίος Οικονόμου, 
Π. Σοφουλης, Ν Δημόπουλος, Φ. Κανάκης, Έμμ. Μόστρας, 
Άντ. Βλαστός, Στεφ. Νικόγλου. Κων. Χανίδης, Α. Γ. Μα- 
στροκαλος, Άντ. Τάτταρης. Θρ. Καλυμνιοΰ, ·Τό Βυθυνάκι», 
Δ. Μαντζουλϊνος Δ. Γεωργιάδης. Έξ αύτών έκληρώθησαν:

Ι{βάνν*Ι ς Μπακατόπουλος έκ Πατρών, κερδίζων 
μιαν ετησιαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
και τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν τετράδραχμον λαχεΐον 
τοΰ Εθνικού Στόλου.

2· —^υριάκθ£ Παπαδόπουλος έκ Βόλου, κερδίζων 
μι“ν„ει,'1σίαν °«νδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης· 
και εν Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιου Βρετοΰ.

3.~Γ.· Γθέχοβιες Ενταύθα, κερδίζων μίαν έτησίαν 
«ηινδρομήν τής εβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν 
Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιου Βρετοΰ.

ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Έκ τών συναρμολογημένωυ τεμαχίων προκύπτει τό προσώ

που τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλμου. Τήυ λύσιυ 
του διαγωνισμού τουτου απέστιιλαν πολλοί πλήρη κατά τά 
άλλα, εκτός τής αΙχμής τοΰ κράνους τοΰ Γερμανού Μονάρ
χου, τήν οποίαν έπεκόλλησαν είς διάφορα άλλα σημεία πλήν 
τού κράνους. Οί άποστείλαντες τοιαύτην λύσιν άπεκ)·είοθησαν.

Οί άποστείλαντες ορθήν τήν λύσιν είναι οί εξής:
Άν. Άνδρειαδέλης. Ι'εώρ. Δουκάκης, Μ. Άντίοχος, Κ. 

Γκοντΐνος, Κ. Ν. Νικολόπουλος, Γεώρ. Σουμίλας, ΓΙλ. Λυρ- 
τζής> Άγ. Σιμιτσούλης, Θ. Παπαδόπουλος, Ήλ. Γ. Παπαδό
πουλος, Δ._ Μιχαηλίδης, Γ. Γενναδίου, I. Άνωμερίτης, Π. 
Παπαηλιοΰ, Εύάγγ. Λεοιτσάκος, Δέσποινα Δαμοράκη, Μαρίκα 
Μαχαρέλ.α, Ε. Μανωλόπουλος, Βικτωρία Μαυρίδου, Στυλια- 
νός Μακρυδάκης, Ίω. Τριανταψύλλης, Άλ. Γκούντας, Π. 
Παπακωνσταντίνου. Τάκης Ίωάννου, Π. Ζ. Βογιατζόπουλος, 
Β. Κονιαρης, ’Λθ. Βαρακλιώτης, Φώτ. Νατόπουλος, Δημ. 
Ψαρρός, Γεωρ. Ποταμιάνος, Θειόδ. Κουρ(ΐποΰζος, Φωτεινή 
Παραμάνη, Μιχ. Παμπανάς, Λ. Δέρτ. Γεώρ. Ιίεζόπουλος, Κ. 
Κασούτας, Διον. Μαντζουλϊνος, Κων. Κρανιάς, Έμμ. Ρίοβης, 
Γεώρ. Γιαννούοης, Ν. Μαυρογεώργης, Κ, Κα'ραγεώργος, Άν. 
Πατρωνης, 'Ελένη Δανιηλίδου, Σπ. Λαμπρόπουλος. Δ. Μα- 
λοϋχος, I. Ολιβιέρης, Ίω. Τζελεπόπουλος, Άν. Λεμπέσης, 
τό Βιθυνάκι, Κ. Βονασέρας, I. Θεολόγης, Μ. Τσούκας, Ν. 
Μπετσης, Μελέαγρος Μελεάγρου, Α. Άνδρεόπουλος, I.' Σα- 
μαρ'ζής, Ι· Μιχαλάκος, Γεώρ. Σταυρόπουλος. Π. Βέργος, Α. 
Καποΰτσος, Κ. Λεονταρίτης. Α. Πάπαντωνίου, Χαρ. Μητρό- 
πουλος, Ν. Πιπιλής, Α. Ντεκόπουλος, Ν, Τυλιβρίδης, Άν.

Κ' Ρ^ΓήζηΆθ. Βαγιάννης, Β. Βαρδακιόστας, Μ. 
Σβολος, Κ. Βαρδακώσταί, Γ. Παπανικολάου, I. Στρατής, Η. 
Λιακακος, Π. Πολλάτοε. Λ. Άλέστης, Κ. Άναγνωστόπουλος, 
Ντ. Φραγκοσκιάς, Μ. Στασινόπουλοε. Στ. Διακάτος, Κ. Λά- 
βδας,. I. Καλτσογιάννης, Σταύρος Χατζηπέτρου, Α. Φασού- 
λης, Αθ. Καλλίρης, Δημ. Σαράβαε. Κ. Άσ.ιρογέρακας, Γ. 
Βησίλιας, Εϋστ. Κυριακίδης, Άθ. Σαμαράς, Κ. Τσίπηε, Κ. 
Μανδρασήλιας, I. Ίωάννου, I. Κολοκοτρώνης, Κων. Βασι- 
λειάδης, Γεώρ. Σπ. Παναγιωτόπουλος, Δημ. Γλαυκίδης, Σπ. 
Τζωριζης, Αθ. Καρελλάς, I’. Αγραφιώτης, Γ. Λαχαιάς, Κ. 
Μαυρίδης, Λ. Παυλίδης, Ν. Δημητρίου, Γ. Κουμαριανός, Γ. 
Γιαμπάνηε, Γ. Παπακώστας, Α Ζαφειροπούλου, Π. Ν. Άνά- 
γης, Κ. Ιωακείμ, Χρ. Παυλόπουλος, Έμμ. Δαλαμάγκας, 
Καμπελή Χαΐμ. Γ. Παπανικολάου, ’Ιούδας Λέβης, Ίω. Βουλ- 
γαρίδης, Γ. Έξακουστός, Χρ. Νουσιάδης, Ν Βακολίδης, 
Αρης Βενέτης, Β. Ταράτσας. Κ. Αγραφιώτης, Α. Παπαθεο- 

δωρου, Σαμπετάί ΚονφΙνο, Κατίνα Παρθένο τούλου, Π. Δρί- 
τσας, Ν. Διακόπουλος, Σταύρος Άποστολίδης, Κ. Α. Ξανθό- 
πουλος, Γεωρ. Κατινιώτης. Κ. Γαβανώζηε, Σπύρος Γκουβέρ- 
της, Χρ. Γιαννόπουλος, Φιλ. Βαφίας, Κ. Τσακαλάκος, Π. 
Τριαντάφυλλου, Ν. Σεκέρης, Β. Κουβέληε, Ν. Τσάκας,'Δημ. 
Πλαστήρας, Γεώρ. Καραγιαννάκης, Π. Σωτηρόπουλος, Λ. 
ΟΙκονομίδης. Θ Χρυσολούρης, Δημ. Σταυρινός, Εύάγγ. Δε- 
μιρτζόγλου, Ν. Θάνος, Γ. Μακρίδης, Μάρθα-Μαρία I. Φιλιπ- 
παίου, Γ. Σολωμός, Ο. Καλλίνικος, Γ. Καλλέργης, Ελπίς 
Παπαβασιλείου, Φ. Σταυρούδης, Α. Τσάτσοε. Κυρ. Παπαδό
πουλος, Ε. Στρατηγάκης, Εύάγγ. Σκλάβος, Μ. Βιθυνός, Ξ. 
Φραγκιδηε, Ζ. Πισιώνης, Σταύρος Καπουλέτσας, Λ. Μάν- 
τσιος, Ε. Ήλίας, Ζαχαρίας Τσιγκάκος, Δ. Σεριατος. Γ. Κατοί- 
Υ“ρ>)?> Κ. Γαλατάς, Χρ. Σταθάτος, I. Καμινάρης, Γερ. Λιβιε- 
Οατος, Ε. Σπηλιωτόπουλος, Ν. Δουκάκης, Λ.Άτζεμόπουλος.

Εκ τούτων, τεθέντων είς τήν κληρωτίδα, έξήχθησαν οί έξής 
οΐτινες καί κερδίζουν τά κάτωθι βραβεία:

1·—Κατίνα Παρ-Ο-ενοπούλου έκ Βόλου, μίαν έτησίαν συν
δρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχ
μον λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

2.—-Μ. Παναγιωτάκης έκ Χανίων, μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλοπαιδι
κόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Η. Νικολόπουλος έκ Λαρίσσης, μίαν συνδρομήν 
τής έβδομαδιαίας -Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλοπαιδι
κόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Παρακαλοΰνται οί βραβευθέντες, όπως διέλθωσι τών γρα
φείων μας, ή μάς γράψωσι, διά νά λάβωσι τά βραβεϊά των.

CI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Άποκόπτετε τά έναντι 

τεμάχια καί τά συναρ
μολογείτε καταλλήλως. 
Τό σχήμα, τό όποιον 
θά πρόκυψη, θά παρι- 
στάνη τήν σκιάν προσώ
που, τό όποιον άποτε- 
λεϊ μίαν δόξαν καί ένα 
καύχημα τής Ελλάδος.

Τό σχήμα τούτο κα
τόπιν επικολλάτε έπί 
ίδαιτέρου φύλλου χάρ
του καί μάς αποστέλλε
τε είς τά γραφεϊά μας, 
συνοδευόμενον ύπό τοΰ 
σχετικοΰ δελτίου καί 
ένός δεκαλέπτου άοφρα- 
γίστου γραμματοσήμου. 
Γ ΕΑί λύσεις δέον νά 
έχουν φθάσει είς τά 
γραφεία μας μέχρι τής 
εσπέρας τής μεταπροσε- 
χούς Τρίτης 7 Ιουνίου.

Βραβεία ώρίσθησαν 
τρία διά κλήρου. Ό 
πρώτος έξαχθησόμενος 
λαχνός θά λάβη ι έτη
σίαν συνδρομήν τής · Ει
κονογραφημένης» καί 
τής έβδομαδιαίας έκδό
σεως καί έν τετράδραχ
μον λαχεΐον τού ’Εθνι
κού Στόλου.Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής «Εικονογραφημέ
νης» καί έν ’Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον
τού Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδο
μαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.
1· · «

ί ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ -19-16

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Είς τήν στήλην ταύτην θά άναγράφεται καθ’έβδομάδα ή 

ύπό τής ειδικής έπιτροπής έγκρινομένη ΰλη, ήτις άποστέλλε- 
ται είς τήν «Είκονογραφημένην» ύπό τών συνδρομητών καί 
άναγτ-ωστών αΰτής. Ή δημοσίευσις τής έγκεκριμμένης ύλης 
θά γίνεται μέ τήν σειράν, λαμβανομένης ύπ’ δψει τής προτε- 
ραιότητος. Έξαίρεσις δέ Οά γίνεται μόνον διά τήν έξαιρετι- 
κώς επίκαιρον καί ένδιαφέρουσαν ύλην καί δΓ έκείνην τής 
όποιας οί άποστολεΐς άνυπομονοΰντες νά ΐδωσι ταύτην δημο- 
σιευομένην, ήθελον πληρώσει πρός τούτο, ύπολογίζοντες έκά- 
στηνλέξιν πρός 2 λεπτά.Έκ τής άποσταλείσης ύλης ένεκρίθη- 
σαν : Τάκη «Τοΰ Στεκέττι», «Ή Ζέστη», «Φαντασία» (ποιή
ματα).— Σωτηρ. Στα&οπούλου «Μάθημα Στρατιώτου».— 
Στυλ. Αύγουστάκη · Μάτια».— Δρακουλίδη -Στον πόθο μου» 
(ποίημα). —Ίω. 'Αγγελογιάννη Άνακρέονιος «Στόν Βάκχο» 
και «Στό περιβόλι». — Α. Σαλούτση «Τό σκυλλί» (ποίημα). 
Π. Σοφούλη καί Β. Μαλμέν «Αινίγματα».

τδ ΌφΟαλμζκά νοσήματα
Θβραπβύονται έν tή τελείς κλινική το* 1 είδικού όφΌαλμολόγου 

Χαττήλίου I. Χαρχμ,ϊ]
Τ. ύφηγητοΰ τον Πανεπιστημίου κλπ. 

έν τή ΌφΟαλμολογική Σχολή τών ΙΙαριοίωνσπουδάσαντος κλπ. 
·4^ΰ»·α<. 20 δδός Πειραιώς. Τηλέφωνον 6Μ.
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