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ΣΟΦΟΥΛΗ

Μπόμπα ούρα\ίθΊ)

€

Βρέ, τί μπόμπα... ούρανία !
Βρέ, τί μπόμπα θαυμασία
μπόμπα... φιλειρινική!

T raiiPM M iim m w
Λονδΐνον (Ί δ . υπηρεσία) Ή γνωστόν, ή Μεγάλη Βρεττανία
άνοδος είς τήν αρχήν τοΰ ερ κατά τήν Δεκεμβριανήν στάσιν
γατικού κόμματος κατ’ άρχάς παρέσχεν άμέριστον τήν βοήέθεωρήθη, δτι δέν πρόκειται θειάν της— έπαναλαμβάνομεν
νά επίδραση επί τής εκ παρα- τελείως εκ συμπτώσεως— πρός
δόσεως ’Αγγλικής εξωτερικής τά αγγλόφιλα κόμματα καί κατ’
πολιτικής.
αύτόν τόν τρόπον άπεφεύχθη ή
Κάθε παρερχομένη ημέρα δ δυναμική έπικράτησις τοΰ ρωσμως πείθει καί τούς πλέον δύ σοφίλου κομμουνιστικού κόμ
σπιστούς, δτι τό έργατικόν κόμ ματος τήε Ελλάδος.
μα είνιη «ποφιισ,ισμένον νά
Ή εξωτερική πολιτική τοΰ
τάμ];| νέας όδούς είς τήν εξω έργαηκού κόμματος θά διατή
τερικήν πολιτικήν τής Μεγάλης ρηση μέν τήν παράδοσιν τής
Βρεττανίας.
μή έπεμβάσεως είς τά έσωτερι
Αύτήν τήν στιγμήν μιά 2 κά τών διαφόρων χωρών— Θεός
πιινάστασις συντελεΐται είς τό φυλάξοι !— άλλά δχι μόνον θά
φόρεϊν δφις μέλλουσώ νά Οέσχι αποφυγή μέ κάθε τρόπον τήν
έκποδών δλας τάς πεπαλαιωμέ δημιουργίαν . . . συμπτώσεων
νας καί σαθράς μεθόδους τής πρός παροχήν βοήθειας πρός
αγγλικής διπλωματίας αί όποΐ- τούς άγγλοφίλους, άλλά, του
αι ώδήγησαν τήν ’Αγγλίαν είς ναντίον, θά παράσχη άμέρι
...καταστροφήν ! !
στον τήν συμπτωματικήν ύπο
Ά ν καί τά άποτελέσματα τής στήριξίν της πρός τά ρυμουλεν τφ φόρεϊν· δφφις λαμβανού κούμενα ύπό τής ρωσσικής πο
σης χώραν έπαναστάσεως δέν λιτικής κομμουνιστικά κόμμα
ελαβον είσέτι πρακτικήν διατΰ τα ! !
— Ο ύά-ούά ! Έ γ ώ σέλω νά ζίνω πλωπωσιν, από τούς χειριζομένους
Πρός τήν διαμόρφωσιν τής συπουλγός...,
σήμερον ύπευθΰνως τήν άγγλι τοιαύτης εξωτερικής πολιτικής
κήν εξωτερικήν πολιτικήν, έν τοΰ έργατικοΰ κόμματος, ύποτουτοις, δεν νομίζομεν, δτι θά στηρίζεται ενταύθα, δτι δέν εήτο παρακινδυνευμένη ή ύφ’ σχον μικράν έπίδρασιν αί υπο
ήμών παράθεσις τών σημείων δείξεις μερικών άρθρογράφων
!φ ’ ών θά σημειωθή ριζική τοΰ αθηναϊκού τύπου. ’Αποφα
αλλαγή, τοσούτψ μάλλον καθ’ σιστικήν έπίδρασιν έπίσης πρός
δσον αί προβλέψεις ήμών βα τήν δημιουργίαν έξωτερικής
σίζονται Ιπ Ι Ικπεφρασμένων πολιτικής έπιδιωκούσης τήν έγνωμών σπουδαίων παραγόν ;όντωσιν τών φίλων,εσχε καίτό
Μόλις τούτη τήν στιγμή'· (κα
«Ρωοσκκός λαός χαίρευ διά
των τοΰ εργατικού κόμματος— παράδειγμα τής κατά τής ’Α ρ  τορθώσαμε νά συνέλθωμεν άπό νέαν μεγάλην πολεμυκήν έφεύρε
ως επί παραδείγματι τοϋ κ. γεντινής ψήφου τοΰ κ. Σοφια- τήν £κρηξ1( τής νέας βόμβας ή συν χαί έλπιζε t δτι μετά τΛ/ν λήΛάσκυ— οί όποιοι άσφαλώς θά νοπούλου. Τ ό έν λόγφ παρά όποία (κλαψε «όοιμε κακομσί- ζιν πολέμου κοαά άντιχρίστων
έπιδράσουν άποφασιστικώς επί δειγμα άναφέρεται πολύ συχνά ρη!ι) πρόκει-pcn, κατά τούς εί- Βουδδιστώΐν ' I οοπώνων. θέλοαν
κηρύγματα
τής εξωτερικής πολιτικής τής υπό τών διπλωματών τοΰ έρ- δι/κούς, νά όδηγήση, τούς άν- έπιικροαήαει θεία
Ίησ οΰ Χρίστου, είς σχέσεις
χώρας των
γατικοϋ κόμματος υπό τό δνο θρώποος πρ»ός μυά ζωή παρα*
μα «Sofianopoul’os trick», δ- δειοίοο εύίδαυμονίας 1
* *
'Η βασική σκέψις ή ύποία
Ο ί μέχρι τοΰδε διευθύνον- περ έστί μεθερμηνευόμενον ά·
τες τήν εξωτερικήν πολιτικήν πλοελληνιστί «Σοσιαλ— μωραϊ- κάΛΙε;. τούς πάντ<χς νά είνοοι ocu
σ ΐόβοξοιι διά τό )μέλλαν τοΰ χότής Μεγάλης Βρεττανίας, προ- τική.. διπλωματία»!!
σεπάθουν, πρός τόν σκοπόν τής
Ύ π ό τό φώς (!) τών άνωτέ σμου είναι ή έζ,ής; "Οιταν ό άν
διατηρήσεως τής αγγλικής κο- ρω σκέψεων δύναταί τις ευκό θρωπος μπορεί μέ ,.(ά βόμ«α
ομοκρατορίας, νά δημιουργούν λως νά άντιληφθή δτι τό εργα μεγέθους ικοΛ*σιέΙριβοος νά φονεύη
®ίς τάς διαφόρους χώρας καθε τικόν κόμμα θά εξάντληση δ- άκόπως καί.... φιλειρηνικός Swa
στώτα φιλικώς διακείμενα πρός λην του τήν επιρροήν διά νά ^ίκΟπομμύρυο συνσνθ,ρώποος του
τήν ’Αγγλίαν. Τούτο έπετυγχά- άνέλθη έν Έλλάδι είς τήν αρ θά άίΐοφεύίγη νά «ηρύξη τόν
νετο διά τής εξής μεθόδου : Οί χήν τό Κ . Κ . Ε . διότι τούτο εί πόλεμο διότι θά λυπατοή τούς
διπλωματικοί
αντιπρόσωποι ναι τό μόνο κόμμα τοΰ όποίου Β^τυχεΐς πού θά ακοτώνωΙν^χΐ'.
*Η οκέψις είνοίι καθαιρως χριτοΰ Η νω μένο υ Βασιλείου είς :ό παρελθόν παρέχει ·έχέγγυο α
τας διαφόρους χίόρας, κατόπιν πολύτου προσαρμογής τής Έ λ - otT|X3svuK.fj .καί έπειδή πι<ττεύοαε.ν
προσεκτικής έξετάσεως τής πο ί,ηνικής πολιτικής συμφώνως φοτναιτίκά είς τήν έπίδρασιν τ ή ν
λιτικής καταστάσεως ή όποία πρός τάς επιδιώξεις τής Ρω σ  όποίιαν έξασκεΐ έπί τών Ιθυνόν
έπεκράτει είς αΰτάς, έκαμαν τήν σίας, πρός ϊήν όποίαν Ρωσσί- των τόιν χάσμον τό χριοηΒαΊχόν
διαπίστωσιν, δτι τινά τών κομ αν— σδς όρκίζομαι στά μάτια πνεΑμοί, εΐμεθα χαί ήμεΐς άπολύ
μάτων— τά συνήθως όκομαζό- μου έάν δέν τό πιστεύετε — τως αισιόδοξο, διά τό μέλλον
W v a αγγλόφιλα — Ιπεθΰρουν ούδϋμοΰ τής Γή ς εύρίσκεται έν τίΪΓ άίΜθρωπότητος άλλά γιά κα
δπως ή εξωτερική πολιτική τής άντιθέσει ή αγγλική πολιτική!! λό xojl διά .κακό έικοιΙΜωνήσοΕμεν
χωράς των μή ερχεται είς άντί·
Κ α τ’ άλλους, ή αγγλική πο σήμερα τό πρωΤ τών *Αχρΐώνιων
θεσιν πρός τό Βρεττανικόν αΰ- λίτικη θα υποστήριξή τήν άνο Μοστη,ριίωα'.
*>κρατορικόν σύστημα άσφα- δον είς τήν άρχήν τοΰέλληνικού
Τάς αύτάς χρισπαΛ·νχάς σκέ
λ®ίας. Ά ν καί ή.Μεγάλη Βρετ-· κομμουνιστικού κόμματος διά ψεις κάμνοτν κατά τάς πληρο
τ<>ν(α ουδέποτε επεμβαίνει έ- λόγους διαφόρους τών άνωτέρω φορίας μος ικαί οί οιοικοΟντες
''ϊργώς— Θεός φυλάξοι ! — είς έκτεθέντων. Υποστηρίζεται δη τήν Ρωσσίαν.
Τ® έσωτερικά τών διαφόρων λαδή ύπό έγκυρων κύκλων τοΰ
Είς τήΚ' «Κόοοκινη π>^εϊα»
χωρών, έν τουτοις συνέβη πολ- εργατικού κόμματος, δτι δέν χθές -ρό άπόγευμα ίλοβδε. χώραν
άκις τελείως έκ... συμπτώσεως, πρέπει να διαψευσθή ή εν Έ λ  °3μνή τελετή κατά τήν όποίαίιι
Ϋα δοθή αμέριστος ή Βρεττανι- λάδι έπικρατούσα θεωρία καθ’
δισΛάσθηικε Τριοάγτ,ον ύπέρ άνα
Χή ΰποστήριξις πρός τά αγγλό Ών οί "Αγγλοι άνήκουν είς τήν
παύαεως τών χεκοιμημένων δού
φιλα κόμματα διά νά άνέλθουν κατηγορίαν τών
λεγομένων λων τού θεοΰ Δο;ρ6ανελίων καί
τήν άρχήν. Τυπικόν παρά- «κουτόφραγκων* καί κατά συ
«Μ<*κ^ονίας τοϋ Αιγαίου» καί
°*ιγμα «ααύτης έκ συμπτώσεως νέπειαν δέν δυνανται νά γνω
τέλος άπειττάλη πρός τάν Πρόε
«αροχής βοήθειας, μάς παρέχει ρίζουν, δτι τό Κ . Κ . Ε . προτιδρον' Τρού» ιαν τό χάτοθν αογχα* Ελλάς, είς τήν όποίαν, ώς
(Σννέχεια είς τήν 2αν σελ.)
ρηπήριον τηλεγράΐφημα;

Εσκασε στή Γιαπονία
καί άκούστη στή Ρωσία
σ ά νά Ισκασεν έκεΐ!

Δέν κάνει νά χορεύης
νά βασανίζεσαι. . . . .
Ή π ιε τό χαμομήλι του1
τόν τάΐσαν ol φίλοι τοο
τόν κλασσικό λαπά του'
άκούμπησαν στά χείλη του
τήν πίπα τήν παληά του,
κι’ άφοΰ τόν τακτοποίησαν
καί καχά τά λοιπά τοο,
τέλος τόν είδοποίησαν
πώς ήλθε ή ώρα νά τόν ντύσουν
νά βγούνε 6ξω νά...γλεντήσουν*
•Αγαπητέ Παπποόλη,
τό γλέντι τοΰτο τόν καιρό,
θέλει τραγοΟδι καί χορό
κι’ 6χι σοφό... Σοφούλη.
'Αγαπητέ Παππούλη,
μή τούς άκοΰς, νά σέ χαρώ.
Δέν κάνει νά χορεύης νά βα
σανίζεσαι
—θαρρώ στά ξαναεΐπα—
θέλω νά τρώς, νά πίνης καί νά
[στολίζεσαι
μέχρι νά σβύση... ή πίπα.

ΜΠΟΥΜ! ΜΠΟΥΜ! ΜΠΟΥΜ!

Η ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΙΤ ΙΑ Μ ΙΣ Μ Ο Ι

Τ Ρ Ι Σ Α Γ Ι Ο Ν ΕΙΣ Μ Ο Σ Χ Α Ν
Χριστιανικών έθι»ό3^ί».
I. Σ Τ Α Λ ΙΝ
ΧρικΛιανός ’Ορθόδοξος
*0 κ. Τρούμαν άπήντησεν ώ ς
έξής: «Ευχαριστώ θερμώς».
Χ Α Ρ Υ ΤΡΟ ΥΜ ΑΝ
Χριστιανός... δισμαρτυρόαενος

Ε Α Μ Ο Α Τ ΛΙΚΟΙ

ΕΡΩΤΕΣ

«Ο

Λ Α Ο Υ Τ Ζ ΙΚ Ο Σ »
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

Χ Ω Ρ ΙΣ

Λ Ο Γ ΙΑ

Α λ Τ ( Λ κ α ί UC?OQ{k(X{
τον Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η ^ ’
2ον (Τελευταϊον)
'Αρπιάζ,. ό Σ (Ιόντος τό χονί err’ άρυστερό τοο χέρι,
πόντε κουμπούρες ζώνίεται, τροχίζει τό μ ^ α ΐρ ι.
Σφίγγει τή βρακσζώνα του, βήχει. καί ξεροβήχω,
φτερνίζεται δυό τρεις φορές πού σείστηκαν ol τοίχοι I
Κ ι’ εύθύς φωνάζει: «Προσοχήηηη! στ’ άρμαϋα παλληκάρια»
■καϊ χτύπαγε τό πόδι του ‘καί τρέμαν τά ντουβάρια!
ΧαλάοΜν τήν «Ένότη/τα». Μάς διχοξαίν οί 'Προδότες.
Ζώστε λεβέντες τ’ άρματα, φορίέοατε τις μτΌότ,βς.
Ό Παπανδρέο^ ειν’ «χοοφές» μάς ®καμε άπιιστία·
μηχοΓ.ιυκά μάς δούλευε μέ τή «Λαοκρατ ία» —
Κ ι’ Λ Σκϊντος έαανήχι-σε: ‘ Έπάθοίνε ζαλάδαί
δέν ξεόρουν τί γυρεύουνε, ζητούν «Μεγάλη 'Ελλάδα! !»
ΗΜιεγάλη Ε λ λ ά δ α ! ! »· άκου κεϊ! βρέ γιά ικυττδίτε χάλί^
τί πάνε νά σκαρώσουνε οί -πλούσιοι ικιΓ σί μ εγ ά λ ο ι)!
Μά τώρα έμεΐς ξυπνήσαμε ικι’ οώτό (δέν θά τό φανίε.
Αύτοί δέν έχουνε ντροπή ! είδατε ποΰ ζησαΜε
έδάφη άπ’ τούς ’Αλβανούς ικαί άπ” τή Βουλγαρία;
*Αμ·’ δέν θά τούς τή δώσουμε αύτή τήν εύκαιρία'.
Ο Ι Βούλγαροι εΟ/ άδέλφί,α ιμας ,( ! ! ) , μάς άγκητοΟν αιώνια’
μας τώδειίξαν πολλές φορές' άκόμη ικαί στά χρόνια
της «·Κατο(χής» πού τρέξανε ιΚαί μπήκαν οτήιν 'Ελλάδα
« ι’ ειμπόδιιζάν τούς Γερμανούς νά σφάζουνε άράδα—
Έ ξ άλλου, άφοΰ ή «'Αντίδρασην θά λείψη άπ’ τή ιμέση,
τόση πού εϊνε ή 'Ελλάς, μπόλιικη. θά μας πέση.—
Δέ\ι βλέποϋν τό συμφέρον τους. Δέν κόβε, τό μυάλό τους
νά νοιώσουν ποιός 'τούς άγαπτά ικαί "θϋλειι τό ικαλό τους
καί τούς ’ Εγγλέζους άγαποΰν, τοΰ Σικόμπυ τό «άσκέρ»,
αύτοΰ τοΰ «Γικεσταπίτοορου» δπου δέν έχει τάΐρι.
Αύτός ό «κακός δαίμονας», ό Λήπιερ, τί σάς λέει;
< ν ποΰ θά πάη; Λο|χτάρα τοο, θάρθη καιρός νά ικλαίη.
Καίί γιά τό(ν Τσώρτσιλ τ[ νά πώ; Καί δι’ αύτόν άκόμη
πώς «Πκεσταπίζει» τηοΰ ικαί ποϋ έπ^κρατει ή γνώμη.
Ά λ λ ’ ά στους τούς «-κουιτόφραγκαυς»· μόνο γιά ένα άξίζουν:
νά κουβαλάνε τρόφιμα ικ,ι’ δλοος νά μάς ταΐζουιν.
Σ έ τοΰτο κάνουνε ικαλά* άς φέρνο^νιε νά φάμε
κι’ έμεΐς αύτούς πού... ξέρουμε, μονάχα θ’ άγαπάμε —

K o iv U ^ v m a
ΤΙ

παίζουν σήμερον

Μ Ο ΣΧΑ:
«Ή
συμμαχική...
Μπόμπα».
jT P O Y M A N : Ιο ν ) «Μυκρός πού
; εΐνε ό κόσμος!» (Φιλμ.... άντΐ)μπ&ριαλιοτκκό). 2θν1) « Ό
j
πωλών τοΐς. μετρητοΐς».
Α Ί Γ Λ Η : «Σοσιαλιστική βομβοφιλανθρωπύα».
( 'Αικατάλληι, λον δι'' άνηλίικους).
Ο Υ Α Σ ΙΓ Κ Τ Ω Ν : «Περάστε. ..
δλοι».
Σ Τ Α Λ ΙΝ :
Ιο ν ) «Βοηθήισατε
τούς βσμβσπλήικτους» (Δρά
μ α ). 2ον) * '0 πωλών έπί πι
στώσει».
θ. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Σ : «Χορός—τρο6·
γοΰδι— ^ναίκες».
I. Σ ιΟ Φ ΙΑ Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ: «Σικηίνές άπ’ τή ζωή (του)».
Τ Ο Κ ΙΟ :
«Μελωδίες καί ρυθ
μοί».
Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν - Α Τ Τ Λ Η ~ ΣΤΑΛ1Ν:
(μετά τήίν έκρηξι της
βόμβοος) «’Εγκάρδιος συνεννοηοις?·.

Αωρεαΐ
Ό ικ. Μαυρομιχάλης διέθεσεν
χϋλύοας λίρας διά τήν άνέγερσιν
άδρ<Λντος τοΰ κ. θ . Σοφούλη^
Είς συντφκτηΙν. μας ό δωρητής
έδήλωσε τά έξής: «Προέβην είς
τήν έν λόγω δωρεάν έξ ευγνω
μοσύνες πρός τόν’ κ. Σοφούληιν. διότι κατόπιν τοΰ τελευ
ταίου του διαβήματος ένίσχυσε
κατά πολύ τήν θέσιν-τοϋ «Λαϊ
κού» κόμματος,

Γεννήοεκ
"Α τομόν τι έγέννησε βόμβαν
δυά τής διαστπίάΐσεώς του. Τό
βρέφος έξερρά γη έ(ν Ίαπωνί<?.
Ή έκ της γεννήσεως έντύπωσις
έν τή Βουλγα ρία Ικοΐί τη Γιουγικοσλαυΐα ύπήρξε τόσον κοτταπληικτίκή ώστε λέγεται δτυ έλησμονήθη
τ®λιείως ή ικαταδυνά,στευοις τών σλαυομακεδόνω ν ύ
πό τών Ελ λ ή νω ν.

$5

ηηατιπημμ£

&

Ή άνοδος τής τιμής τής λί·
ρας δέν όφείλεται είς τήν ύπό
τοΰ κ. Σοφούλη καταβληθίΐσαν
προσπάθειαν άνατροπής τής
κυβερνήσεως.
Έπίσης δέν όφείλεται εις τό
γεγονόςδτι τό σύγγραμμα «σο
σιαλισμός» ό καθηγητής τοΰ
Πανεπιστημίου κ. Άγγελόπου
λος τό άντέγραψεν άπό ξένους
καθηγητάς διότι αίοΐκονομολο
γικαί γνώσεις τών κ. κ καθη
γητών άνέκαθεν έλαχίστην έπίορασιν έζήσκουν έπί τοΰ χρηματιστηρίου.

Νοσταλγίες
τού 1995

Τεκμηρίων
πνεύματα

ΚΪΡΟΐΕΙΐ ΕΚΤΗΣβΚίΤΙΜΒΤλΐ
ΜΦΟΡΜΙ iHCIl

Θεμιστόκλειον...

Πληροφορούμεθα δτι τό *Υ·
πουργεϊον ,’Εφοδιασμοΰ έδω-,
κεν-έντολήν είς τήν ύτιηρεσίαν
’Αγορανομίας νά έπιβάλη αύστηροτάτας κυρώσεις έναντίον
8σων συντείνουν είς τήν άνύ·
ψωσιν τών τιμών. Κατόπιν τού
του φοβηθείς παρητήθη πάσης
προσπαθείας πρός δημιουργίαν
κρίσεως ό κ. θ. Σοφούλης.
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ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)
Έ π ειδή , έπαναλαμβάνομεν, κόμματα, π.χ. τήν Ε .Λ . Δ . ;» 'Η
μά τής αγγλικής ιήν ρωσσικήν είναι καλοί άνθρωποι, και δέν
1άπάντησις είναι εύκολος.
προστασίαν! ! !
θέλουν νά κάμουν αμαρτίες, θά
Δέν θά υποστηρίξουν τήν
Τήν ’Εξουσία, τό λο<πόίν, σάν πάρουμε, οάς λέω,
Έ π ειδ ή ή τελευιαία αύτή προβοΰν είς τά έξής μέτρα:
πρόγραμμα θά έφαρμοσθη έξυπνο 'καί σπουδαίο:
Ε
.Λ
. Δ . διότι γνωρίζουν, παρά
εκδοχή νομίζομεν δτι είναι δ1) Εις τήν ’Αγγλίαν θά έπι- το γεγονός δτι είναι κουτόφραγ"Ολα θά τά χαλάσουμε' τίποτε δέν θά μείνιηί
λίγον υπερβολική, συντασσόμε
βαρΰνουν τόσο πολυ τό κόστος κοι, ότι ή Ε .Λ .Δ . διαθέτει ώς
καί ή «'Ανοικοδόμηση» άπ’ τή(ν άριχή θά γίνη.
θα μέ ιήν πρώτην άποψινκαθ5
θ ά δης μεγάλα πράμματα, θά κάνουμε έκΐϊλήξβις
τής βιομηχανικής των παρα αρχηγούς καί όπαδούς μόνον
ί]ν, οί "Αγγλοι θά υποστηρί
(άμα δέν είσαι (Κουκουές, δέν θά μπορείς νά βήξης).
γωγής, ώστε τά αγγλικά βιομη τούς κ. κ. Τσιριμώκον, Σβώλον
ξουν τούς Ρωσσοφίλους' ενσυΔέν θά δουλεύετε κανείς, θ ά τρωτέ καί θά πίνετε
χανικά προϊόντα, ώς πολύ α καί κάποιον τρίτον τοΰ όποίου
νειδήτως καί δι’άλλους λόγους,
ικαί όποιαδήποτε δουλειά μέ... μηχανή θά γίνεται,
κριβά, δέν θά μποροΰν νά συ- μάς-., διαφεύγει τό ονομα.
θ ά χτίζη σπίτια ή μηχοίνή:, θά σκάβη καί θά σπτέρνη.
άλλά ΐδιαιτέραις διότι τούς α
ναγωνισθοΰν τά προϊόντα, φερ’
"Ετοιμοι δλα ή μηχανή στό σιτίτι θά τά φέρνη*
ρέσουν τά ωραία τους τά μάτια.
είπεΐν, τής ’Αμερικής. Κατ’αύάκόμη καί τά πόδια σας ή μηχανή θά πλένη....
•
Αυται είναι, έν συνόψει, αί
τόν τον τρόπον θά κατωρθώ"ΟλοΜ Ισοος θέ νά ^πάρετε πολύ μεγάληΐ θιέισι,
"Ετερον ζήτημα έπι τοΰ ό 
σουν, το κρίμα τής έκμεταλ νέαι θέσεις τής αγγλικής έξω-,
διαλέγοντας καθένας σας αύτή πού τοΰ άρέσει.
ποίου θά αλλάξΐ) ριζ^κώς ή
"Αλλος θά γίνή 'Υπουργός. Δήμαρχος ή Νομάρχης,
λεΰσεως τών ξένων χωρών νά τερικής πολιτικής, απέναντι ιών
αγγλική πολιτική, είναι ή μέ
Εισαγγελέας, Διικαστής, άλλος Γ^μνασιιάριχης....
τό πάρουν . . . οί ’Αμερικανοί. μικρών χωρών καί είδικώτερον
χρι σήμερον άκολουθουμένη τα
Καί τό πιό σπουδαιότερο: θέ νά έπιδοθοΰμε,
απέναντι τής Ελλάδος. Μ έ δυο,
κτική τής έκμεταλλεΰσεως υπό Και
ιό πλούσιο.... υπέδαφος νά έκ'μεταλλευθοΟμε.’
λόγια α) ΰποστήριξις τών ρωσ·
2ον) Θά προσπαθήσουν νά
Καί σάν θα βγαλουμ άπ’ τή Γή τούς θησαυρούς πού κρύβει, τοΰ αγγλικού κεφαλαίου τόδν
σοφίλων κομμάτων καί β) κα-.,
δημιουργήσουν εϊς τάς διάφό-|
διαφόρων χωρών.
καθένας θά θαμπώνεται, τά μάτια του θά τρίβη.
ταπολέμησις
τής . διβισδΰσεως
Χρυσάφι, άΤοάλι κάρβουνο, πετρέλαιο θά δήτε.
Οί "Αγγλοι εργατικοί, καθ’ δ ρους χώρας κυβερνήσεις έχθρι-1
άγγλικών κεφαλαίων.
“ Ολοι θά γίνουν πλούσιοι ή φτώχεια ,καταργεΐτα.
σοσιαλισταί, καί κατά συνέ κώς διακειμένας πρόςπάσαν οί-!
Καί έτσι θά διορθωθη ή ικάθε άδυκία.
Εννοείτα ι δτι τά άνωτέρω
πειαν καλοί άνθρωποι, δέν δΰ κονομικήν αγγλικήν διείσδυσιν
θάχη καθένας άπό σάς μιά πολυκατοικία....».'—
νανται νά ανεχθούν τήν κεφα διότι, ώς σοσιαλισταί δέν .. . j θά αργήσουν κάπως νά έφαρΑύτά είπε ικαί τελείωσε. Κ*’ άρχισαν οί ικαμπίάνες
λαιοκρατικήν διείσδυσιν τοΰ χοινεύουν τό αγγλικό κεφάλαιον. j μοσθοϋν δι5 δ καί έκρίθη δ
χάναν οΐ μάν)νες τά παιδιά (καί τά ιπαιδ.ά τις -μάννες.
κεφαλαίου τής ’Αγγλίας είς τάς Κατά συνέπειαν έν Έλλά δι | πως έν Έλλά δι προσ«>ρινώςΤά σπίτια άράδα πέφτανε, γ|ΐνήικανΐε ρημάδια·
διαφόρους χώρας, καθώς έπί θά υποβοηθήσουν τήν άνοδον μέχρι δηλαδή τοΰ δημοψηφί
άπτ’ «αντιδραστικά» 'κοριμ^ΐά γέμισαν τά πηγάδια.
σματος καί τών έκλογών παραΌ 'κόσμος έκρυβότανε' άλλοι δέν -ζοΰνε τώρα,
σης, καί τήν εκμετάλλευση· τών τού Κ . Κ . Ε .
μείνει ή κυβέρνησι; Βούλγαρη.
άλλοι η-αξίδι' ά να ρχη ς έικάναΜε στά Κρωρα....
διαφόρων λαών διά τής προ
Είς τό σημεΐον αύτό θά ή’Αλλά αύτά εΐν5 άγνωστα, γι’ αύτό άς σταματήσωΈπαναλαμβάνομεν πάντώς,
νομιακής τοποθετήσεως τών δύνατό τις να παρατηρήσω :
έτσι εΐνε' πρέπει ιμυστιικά !Κ/«* έγώ νά τά κρατήσω.
προϊόντων τής βιομηχανίας των «Διατί δέν θά υποστηρίξουν δτι ή έν λόγφ λΰσις είναι τε-'
ΣΚΑΛΕΒΑΣ
είς τάς διεθνείς αγορά:.
τά άλλα ελληνικά σοσιαλιστικά λείους προσωρινή.

Διάλογος
—« Ν α ί! «δά γίνουν ατήν Έ λ[λάδ«
τρομερά και φοβερά!
Πώς νά ζήση πιά κανείς
έτσι aituj κατηντηβε;»
— «Μή σί νοιάζει χ Γ ή άχλάδα,
—« Έ σ κ α σ ε ή μπόμπα έπί τέ
έχει πίοω τήν ούρά.
λους ! Μπούμ! Λίγα είναι τά
Περί Μπόμπας τί φρονείς;» ψωμιά τους άπό δώ καί πέρα I»
Κι* έχεϊνος δέν... άπήντηοεν j — «Ναί! τήν έχβι άσχημα ή
’Ιαπωνία ...».
—«Ποιά Ιαπωνία βρέ, μισόκουκουέ 1 Γιά τίιν Ιαπωνία πρό
Αίωνία ήλικία.
κειται ; Δέν τά έμαθες τά νέα ;
Αίωνία xcu ή φήμη
Έ σ κα σ ε, λέει, ή μπόμπα στήν
ώς γκρινιάζοντος άδίκως.
Όκισίμα καί πέσανε ol σοβά
Αίωνία ή κακία
δες στό . .. Κρεμλίνο! Μπόμπά
κι’ αίωνία του ή μνήμη
μιά φορά δχι άστεΐα! Έ , βρέ,
άπό χθές. .. τελεσιδίκως.
εύτυχώς πού δέν είμα ι... ΣτάM I I I I I M I I H M I I t m il llt lll t m il llll llH I I I M I i n M H t i m il lM I
λιν ! Ο ^ιε ψύλλος στόν κόρφο
του. Ξέρεις-τί-Αά πή νά ξειανάη έξ ’Αμερικής έκστρατευτικό σώμα έξ ένός . .. ά.εροπλάδτι τρώγουνται μεταξύ των
νου, νά έρχεται στή Μόσχα
έπί δ<ων τών ζητημάτων.
καί νά σοΰ λέη παραδόσου
Έπ ί ένός ιιόνον ζητήμα
γιατί διαφορετικά σοΰ πετάω
τος συμφωνςΛν άπολύτως.
αύτό τό κονσερβοκοΰτι καί σοΰ
Έ π ί τοΰ δτι ή
κάνω τήν Ρωσσία νήσο;»
—«Τά παραλές, καϋμένε».
— «Μωρέ, άκου πού σοΰ λέω !
Αύτή τή στιγμή πού μιλάμε
είναι τό μοναδικό περιοδικό
έχει ξεκινήσει τό άεροπλάνο
είς τό είδος του, πού πλη
καί εύρίσκεται έπί ρωσσικοΰ...
ροί δλες τίς άξιώσεις τών
ούρανοΰ ! Έ , βρέ, εύτυχώς πού
άναγνωστών του καί δλους
δέν είμαι Στά λιν! θά έσκαγα
τούς νόμους μιάς άρίστηζ
άπό τό κακό μου.
έκ&οτικής έμφανίσεως.
Νά μοΰ ζήσης μι<όμπα χίτι
κ ία καί άντικουκουέδικια ; Νά
μοΰ ζήσης Τρούμαν έθνικιστή
όργανοπαίχτη. Τρέμετε κουκουέδε- γιατί θά ξηγηθώ διά
σπαση άτόμου.
Έ , βρέ, Τίτο, καί νά σέ άκού^ω άλλη φορά νά μιλάς
Α ,· ’Λ~'
j J
περί Μακεδονίας τοΰ Αίγαίόυ
καί δέν συμμαζεύεται!
Έ ρέ Χότζα, έκ παρεξηγήσεως κουκουέ, σέ παίρνει καί
σένα ιϊδικα τό αιμοχαρές σχέ
διό. Ή μπόμπα έσκασε! Κρυφθήτε, βρέέέ, νά μή σάς του
μπάρουν τά άέρια 1 Εύτυχώς
πού δέν ε ίμ α ι... Στάλιν! Ε ύ 
τυχώς» .

Γ. Μ Ε Τ Α Ξ Α Σ

Ιδ ο ύ Κυβέρ ησις... πυγμής
πού δέν τήν ξέραμε έμ ε ΐς :
Σέ είδχ κ ι’ ας μη ο’ εχω δή.
Ο Γέρων ·σ<ορί>3κοπανά :
Σέ εί5« τήν ατιγμήν έχείνπ
«Μιά πίπα, ένα κλύσμα
Σ τ η ν Β^υλή Σοΰ τραγουδοΰι ε
κι’ άλλα τινά τεκμήρια
«Για τ’ είναι εν« κχλο παιδί.
« Γ Έ σ ύ Γέρω - Γουΐνι
πού είναι ζωντανά
τραβάς γιά κάποιαν άκρη.
γιά τής ζωής τό... πείσμα
θ ά κυβερνούν... δραστήρια!»
«Χαίρε πείσμα έπιμόνων
προϊστορικών θηρίων».

Προσοχή, νά μή αέ δούνε.
Δ έν ταιριάζει Σου τό δάκρυ,

Το περιοδικό
«ΡΟΜΑΝΤΖΟ»
πρέπει νά γίνη
ό αχώριστος σύν
τροφος κάΌ'ε οίκογενείας.

Σουρρεαλιοτικοί πίνακες

Ού τό γήοας φθάνιι μόνον
άλλά μετά... «τεκμηρίων».

Η ΕΠΙΦ ΟΙΤΗΣΙΣ

ΤΟΥ

ΑΓ.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Βίος καί πολιτεία μικρών άνδρών

q QO

Σ υνέγεια
1) Τήν είσοδο τών γερμανι
κών στρατευμάτων στήν ’Αθή
να ό Κώο^ας δέν τήν ττηρε «ατάκ,σ^βδαι. Πρώτον διιάκι ήσοίν
βέβαιος δτι πολύ γρήγορα θά
ξανάφερναν καί δεύτερον διό
τι είχε μιά κρυφή έίλπίδα δτ«

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩ ΣΤΑ
αύχό θά ήταν άοορμή νά συσσωμοίτωθοΰν δλοι ol "Ελληνες
μιά γιά πάντα.
2) *Η άντίστασις κατά τοΰ
κατακτη^οΰ εΐχε· άρχίσει κ / ό
Κώςττας παρακολουθούσε δλος

ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ

δράδυ έσΤάθη,κε σέ μιά .γωνία
,γιώ νά. παρακολουθήση τήν έ
ξης σκηνήν:
3) “ Ενας νέος έΐχε ρίξει χά
ιμω ένα Γερμανό ςίτροττιώτη' -κϊ’
έτοιμαζό-^τν' νά του κΌτάφέρη
υπερηφάνεια τά κατορθώματα ’ τή χαροτυκή.... γροθιά. "Εξατων συμπατριωτών του. "Ενα φνα ένα χέρι αρπάζει τό χέρι

τοΰ νέου καί ua$ φωνή τοΰ λέ
4) 'Απάνω σχή φασαρία ό
γει άπειλητικα:
Είσαι - στή/y Γερμοανός σηκώνεται, >}συχ.α —
Τάδε όο'νάνωσί: —"Ο χι, εΐιιαι τίουχα καί στρίβει...' τη νώνίά:
σ*ήν Δεΐνα. —Καί πώς τολμάς Πέφτβ^ άπάνω στόν κατάτττληί
νά τά δάζης μέ τούς Γέρμα, κτο Κωοτα, τόν βουτά κοπ
νούς;' Αύτό τό διικαίωμα μόνο γραμμή.στά Ε Σ —ιΕ έ ..
έμεΐς τδχουμε. Μόνο έμεΐς ε!- 5) Δυό χρόνια ό Κώστας §μείνε κλεισμένος στό Χαϊδάρι.
μασρί πατριώτες. Γκάπ-γκοϋπ.
(Συνέχεια στό έπόμενο)

Ν ΕΦ ΕΛΟ Π Ο Α 1Τ ΙΚ Α Ι

ΒΑΡΟ -

ί ^ Ε Τ Ρ ΙΚ Α Ι
•καί 6 Κ ό ρ α ξ έν είδει λευκής, περιστεράς έβεβαίου
λ ό γ ο υ τό άσφαλές...»

ΕΝ

■
<Δ Ε ί χ Ε ί Σ
(του Η ΚΑΝ ΕΛΟ Π ΤΣΤ

Αι τελευταίοι ειδήσεις τής έβδομάδος
Ο

ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ

ΚΑΙ

Ο

ΔΡΑΚΟΣ
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m

p

ΪΜΪΗΑΟΪΪΓΕ Ιί ΤΗΝ i m i j j
"ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ}!
Σ Ε Λ Η Ν Η (Τοΰ άνταποκριτοΟ
μας I θι_)λίθυ Β έ ρ ν ). 'Ο λόκλη
ρος ό πληθυσμός της Σελήνης
άνκοτοαφθη εύθύΓ ώς έπληορΦοοήθη, 0Tt o l κατέχοντες τό
μυστυκό της 6|:ασπάσεως τοϋ
ατόμου ’Α μερικα νοί,
έπεώή
ευρίσκουν δτβ Λ Γη είναι πολύ
μ-UKipa σκοπεύουν ινά έπεκτείνουν
τήν κυριαρχία τους κα ί είς τήν
Σιελήίνη παρά τάς συμφωνίας
τής Βάρκιζας της Τεχεράνης της
Γτιάλτας κα ί τοΰ Πότσδαμ.
Πλήθη διαδηλωτών περι^έρον
ται είς τάς όδούς ικαί φωλιάζουν
«άνιεξαρτησία — ν άνειξαρτησίος»
«θάναΓΓοτ στούς άμερϋκανούς».

’Ανθρώπινό κρέας μου μυρίζει..,, θά σέ φάω

ι “Αλλοι πάλιν
I Tparyop&i:

το

«Κάλλιο \<ά σφαχτώ σάν Τό
παρά. νά σκλαβωθώ στή
Προσπάθησα μή κάβε τ^
νά τούς πείσο δτι οί ’Αμερική
δέν· πρόκειται νά έπεκτείν
τήν σφαίραν έπι*ρροής τ«ν
ραν της Γης άλλά -κατέστη ,
νατον νά τούς καθησυχάσω.
Νομίζειις δταν τούς βλ_„
δΤϊ άπαντες οι ικάτσιικοΐιι τής ,
λήνης είναι..'. σεληνιασμένοι. I

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΑΣΙΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΕΚΤΥΦΛΩΤΙΚΟΝ ΦΩ
ΤΗΣ

Ή

ΝΕΑΣ

ΒΟΜΒΑΣ

Ο.Π.Λ.Α. ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΣΤΗ Ν ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ AT OMQHl

Κατά τόν fv Άθήναις άνταπχο λαός θά θελήοη νά έπαναζήση σπάστων άτομυκών tXaJ&spj,
κ,ριτήν τοΰ«Ντοοίϊ'λί_> Τέλεγκ.ρο3φϊ> i ή βουλή έκείνή τής όποιας τό τό όποίαν μόνον 6πό άβασίλε
ή_ βόμβα τών άποτιελεσμάτων σώμα μέν διελύθη, άλλά τό πνεΰ τον Πλαστηρευομένην δ η μ ο κ ρ ..
τών άγγλικών έκλογών έμείω- μα θά ζή πάντοτε ιδι* έμόΰ εις | fiocv ίπιτυννόινετοζ^ δέον να
σεν τό ποσοστά' τών έν Έλλά)- τούς αιώνας τών αίώΜων/Αμήν! λάσσητβ ώς κόρη όφθαλμοΰ ϋψ|
δι βαΦίλο^οόΐνων άπό 80 % εις
"Ας έλπίσωμεν δτ·ι ή νέα δλων τών περί τοϊς κοανοις β |
60 % !
βόμβα θά συ&ίΐ®λέισρ πολύ ®1ς α/οληθησοι ιένων έν ν Ζ πάρε
Κατόπιν τούτο» ήρωτήσαμεν τοΰτο. Γένοιτο».
θόντι καί τά... μέλλον, συνφί
τούς πολιτικούς άρχηγούς σχετι
πρός τά ρήιιιατα τώ ν’ ά ρ χ α ί..
Ό
ΙΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
κά μέ τή νέα βόμΙδα.
ήμώ ν προγόνων * «πάταξαν μ&|
«*Η ΐπάνοδος τοΰ Βασιλέως άκΟΜσαν δέ». Δηλαδή -καί μ Ι
Ό κ. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Σ
μετά τήν έφεύρεσιν τής νέας βόμ

κ.

ΤΙ ΚΑΤλΠΛΙΚΤΙΚΙΣ
ΚΑΤΑΟΑΙΙΚΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

« Ή δκρηξις τής βόμβας τής βας είΜαι ττλέον ζήτ^ 'οτ Λάβ
διααπάσεως τοΰ άτόμου , έδω- ρων».
σεν ενα ήχηρόν μάθημα εις δ 
Ό κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ .
λους έ κ ε ίν ε ς οί όποιοι αχηματί
«Νέος
κόσμος θά έξί^λθη άπό
ζολάες κυβερνήσεις ιμαιοράν τών
ιερών τεκμηρίω ν τοΰ 1936, ώ- τά έρείπεια τής. Όκυοίμα».
δήγουν τήν χώραν πρός τή,ν όδόν (τιελιεϊο: ικοΛ παΰλα).
τής λήθης της ένδόξου *I στορίας
Ό κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
της. μία χρυσή σελίς τής όποιας
Τό άτομαν διοσπόμενον εις
«βρει τόν τίτλον «βουλή
τοΰ τά έξ ών συνετέθη ύπό τοΰ.......
1936»% ‘ Η άξια τής βουλής αϋ.. πάνδαμάτρρος ' 1' Δημιουργού,
της. είς τήν όποίαν τό κόμμα φέίρβι είς τό φώς τής... ήιμέτών ^φιλελευθέρων είχεν- -&y, τό ρας(!) t% i πειρίλαμπρον δόνοβθυμάμαι καί μοΰ έρχεται νά μιν τής φ;λ®λευθέρας καί άβα'κλά’ΐιω 120 βουλευτάς, είμεθα σιλεΰτου ψυνίΐς του καί ϊνα έν
β ^ α ιρ ι, δτι κάποτε θά έκτψιτΛή | ένί (εΐπω, άλλάζει είς δλους τούς
ι υπό του έλληνυκοΰ λαοΰ I Μττά I αυλοκόλακας κατά τό δή λεγόδέκα , είκοσι, πενήντα ή έ κ α τ ό ' μβ^ον τόν.. Άνανίαν. Κοοτά συΧΡόνια; άοφαλώς
ό έλληνιΐκός νέπειιαν τό σύστημα των ά&ια-

ΕΞ

ΑΦΟΡΜΗΣ

ΜΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΙ

V βόμβα «μβαίνει άικ,ριβδΙ
τό ιδιο πού γίνεται ατά T,pavjd|
άλλά περί αύτοΰ ώς όμιιλήαη f
Ε τι «ττήμη».

Ό κ. 2 Α Χ Α Ρ I Α Δ Η Σ
% οι»ν ατά
Ντ.
ικαί δέν παρακολούθησα
_
κοντά τήν κατάστασιι τής Έλ·Ι
λάδας, Αλλά, δπως μαθαίνω, ti|
κόμμα ^μας, στάθηκε πρωτοπί··
■ρο' ικαί στήν’ έρνασία δ>άστ»|
σης τών.. «ϊτόμων. 'Ολόκληροί
αυνειρνεΐα τής Ο.Π^Λ.Α. χ«Τ»|
γίνονται νά τοός άφάιρεαουν τήγ|
φεργειαν. Δέν h£ tuXccv. Τό|
ρα μαθαίνω δτι πέτυχαν οί d i
με,ρυκανοί. ΊΓυμή καί Δόξα σώ|
ούντροψο Στάλιν ικαί τούς <®·|
λου·ς συμμάχους γιά τή» μεγ< ‘
τους έπΛ^χία».
«Έγώ

ΜΙΑς " ΕΠΕΤεΙιοΫ

II! ΙΜΜ!ΙΜ Blllffl

ΤΟΥΑΤΟΜΟΙΜΙΑΙ ΙΟΦΙΑΗΟΠΟίΑΟΙ
Ή^ένέργεια ή προερχομένη
δλΛου χρειάζεται £νας τενεκές
έκ της διιοοσιτάσεως τοΰ άτόμου,
του πετρελαίου διά νά καταστή
κατά τήν γνώμη τών ειδικών £αυνατόν νά άντιπφοσωπεώση ,χαί
χει καταπ^.ηκτκκά άιτοτελθσιμα■πάλιν τήν 'Ελ λ ά δ α είς διεθνές ί
τα. Πρός καπατόπικπν των άναou^&pLov ό κ._ Σοφιανόπουλος». I
γνωστών μας παοακαλέσαμε τόν
5
^Πμεΐον αύτό ή,ρωτήσά
ικοοθηιντ>'τήιν της φυσϋκής τοϋ Πα
ΙΚ" ^ ά νδ ρ ° ποία ποσότης
«εποστημίου κ. Χόνδρο, νά 'μας ^
χρειιάζετα, δϊά τήν... άνάστασιν
όνι-ιλήση είς ysviJk0c γρμ^-χος πιεί- w r Βουλής τοΰ 1936. Ό κ. Κ α 
ρΐ τών όυνατοτήτων χάς όποιας
θηγητής ώμειΙ&ίασεγ
καί uafc
προσφέρει είς τήν άιθρωΛότητα είπεν:
ή Μέα έφΒ>ρεΛς. Ό Κ . Χόνδρος
*Ναμίζω δτΐι πρός τόν σκοπόν
είπεν τά έξής: «Μέ §ν έκατο- αυτόν δέν άπαιτεΐτκ* ένφ γ ειά
<ηόν τομ γραμιμρ)ρίου έξ αύτης άλλά όλίγος ΰπνος καί όνειρα
της Ολης, θά είναι δυνατόν ή Γη γλυχά.>
νά >·υρίζη κατ’ άνάστροφον φο
Αφήσαμε τόν ικ. Καθηγητή—ό |
ράν. Μέ , §να κουτάλ* τοϋ γλΟεϊιΡόαθω «ν ,παρόδω & έ ν '
ικου θά κάταατη δυνατός* ινά-γυείμ ^ α
βέβαιο, &τχ ήταν 6 κ.
κογγ* άνάστροφον φορά τό
Χόνδροςκαί μετέβημενείς τήν
μυαλό τοΰ κ. Καφοτντάρη.
otKujc μας σκεπτόμενοι καθ' όΜέ £να ποτήρι τορ νερσϋ θά δόν. ποία μεγάλη ένέανκιο θά
καθίσταται δυνατή ή μετάβασις ηόυναρο νά δ η μ ιο υ ρ γ έ έ κ τής
•παστός βουλοιμένου
άπτό της |
οιαισπάσειως κβνβνός'άτόυου τοΰ
Γης είς τήν Σελή^ιν. ένφ έ ξ : κ. Μυλωνά.

Τό σφάλμα

καί τά. .. «τεκμήρια»

